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Müstahsil 
Ezilmekten nasıl 
kurtulabilmeli ? 

-1-
Köyler, ebedi hayat sırrını 

taşıyan protoplazma kadar 
yaratıcldırlar. Köyler, zinde v~ 
kuvvetli olduğu zaman bütün 
memleket zindedir, kuvvetli· 
dir. Bilakis köyleri düşkün, 
fakir, bakımsız olan memleket· 
lerin mukavemet unsurları ih
mal edilmiş demektir. Hiç bir 
iş branşı tasavvur edemem ki, 
kendi inkişafını, mesaisinin tam 
raodmanh olmasım köylün\in 
kalkınmasında, inkişafında bul· 
masın • • • Bunu hakkıyla 

anhyabilmek ıçm beraber-
lik şuurumuzu işletmeğe, in 
kişaf ettirmeğe ınuhtacız.An
cak o zaman vaziyeti Jayikiyle 
görebilir, iş ve kazanç darlıgına 
ait olan şikayetlerimizin ha· 
kiki sebeplerini anlarız . . 
Şu halde memleketin umumi 
hayahnda köyler kadar ağlr 
basan ikinci bir varlık daha 
tasavvur edilemez. Bugüne ka
dar yapılan en muazzam işleri 
gözden geçiriniz, hepsinin çok 
daha müsmir neticeler verebil· 
mesi köylünün gidişine, yaşa

yışına, çalışma tarzlarına, be
raberlik şuuruna dayandığını 
göreceksiniz. 

Öyleyse muvaffakıyetimizi 
arttırmak için ne yapmak la· 
zımdır ? 

Kafamızı yormağa hacet ol
madan diyebiriz ki, teşkilat
lanmaktan başka çare yoktur. 
Devlet bu maksatla kanunlar 
yaptı, tedbirler aldı. Müstah· 
s ilin teşkilatlanması için zemin 
hazırladı. Bütün bu can· 
dan gayretler köylüde bera· 
bt:rlik şuuru yaratılmadıkça 
verimsiz kalabilir. Müstahsil 
kendi lehinde olarak vücuda 
getirilmek istenen teşkilatın 

hakikaten kurtarıcı olduğuna 

inanmalıdır. Onu yürekten sev
meli, benimsemelidir. 

Teşkilatlanmaya doğru ilk 
adımın zirai kredi kooperatif· 
l~riyle atıldığını biliyoruz. Bu
g ün, yalnız lzmir vilayetinde 
bu koopera tiflerin sayısı otuz 
ikiyi bulmuştur. Kredi koope
ratifterinde yer alan bağca or
taklar istihsalin yüzde otuz 
beşini temsil ederler. Yani 
bağcılarımızın istihsal kudrf'tleri 
itibariyle ancak yüzde otuz beşi 
teşkilatlanma yoluna girmiştir. 

Yüzde altmış beşi ise hala 
dağınıktır; bala mütevassıtların, 
fırsat arayıcıların elinde oyun
caktır. 

Bir kerre şurasını açıkça 
tesbit etmeliyiz ki, zirai kredi 
kooperatifleri, teşekkülündeki 
yüksek maksadlara rağmen ar· 
zu edilen neticeyi tamamen 
verememiştir. Bunun sebebini 
kooperatiflerin ilk teşekkül et-
tikleri senelerde ortaklara veri
len kredi nisbetinde aramak 
lazımdır. O yıllarda mahsul 
şımdikinden çok · daha fazla 
para ediyordu. Krediler, geniş 
tutulmuştu. Vaktaki mahsulün 
fiatı düşmeğe başladı, ortaklar 
genişlik senelerine aid borçları 
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KRAL SEKiZiNCi EDVARD 

Dün Splitt'te hararetle karşılandı. Harbiye 
ve müstemlekit nazırları kralla beraberdir. 

Belgrad 15 (Hususi ) - Kral Edvardı hamil bu- Belediye reisi Ingiliz milJetine karşı YuRoslav milletinin an· 
lunan Nahlln Yall iki lnglllz kruvazörU tarafından anevi dostluğunu beyan etmiş ve bu ziyaret münasebetile ken-

~ taklb edlldlğl halde sabah saat e.10 da Splltt'e dini bahtiyar sayan Yugoslav milleetinin, lngiliz kralına karşı 
~ gelmiştir. ıükran duygulannın bildirilmesini rica etmiştir. 
;-.,; Hava gayet iyi ve gök berraktı. Splitt baştan aşağıya kadar Kral istirahat edeceğini, merasim ve teşrifat yapılmamasını 
~ Yugoslav ve lngiliz bayrakJariyle donahlmıştı. Nahlin yatı saat rica etmiştir. 
ı"I k" d S 1 ' Bununla bt-raber kralın Splitt'e çıkacağı ümid olunufordu. 

se ız e p ittin Batyo limanına girmiştir. Şehir bütün gece, 

kralın vuruduna intizaren elektrikler ve meş'alelerle tenvir et~:t!~dir.Hsa::ffboy:::rka~~~ya:b~:~~::e k~~~~a te~~~har~~ıti;:~ 
~ edilmişti. 
~ Belgrad 1s ( Husnst) _ lnglllz mUstemlekAt na- parak lngiliz kralını beklemekte idi. Saat 12 ye kadar bu inti-
N zırı Ormshy Dobrovniğe gelmlttlr. Burada K-alın nr devam etti. Sonra amirallar gemiye döndüler. Halk da Kra-

• lın Splitt'e çıkmıyacağını anlıyarik dağıldı. 
vUruduna intizar edecektir. · Filhakika Nahlin yab Adiryatiğin şimal tarafına hareket etti. 

~ Splltt'e muvasalat etmiş olan lnglllz harblya na- Kıvara adasından geçti. Sarigrad önünde demirledi. 
~ zırı Dutf Cooperln de Dobrovnlğe gelmesl bek- Buradaki halk ayni suretle sahili doldurmuş bulunuyordu. 
~ lenlyor. ' KraJ Sekizinci Edvard, balkın tezahüratı arasında sahile çıktılar. 
~ • Belgra~ 15 ~~ususi) :-- Splitt l~giliz konso!osu, mezkur şeh- Saligrad hükumet ve belediye erkanı tarafından karşılandılar. 
~ rı~ .beledıye .reısı ~vanovıç ve mevkı kumandanı general Baryaniçle Ve tabiaten çok pitoresk levhaları olan Saligradı bol bol gez-
~ bırlıkte Nablıne gıderek yat kaptanını ziyaret etmişlerdir: Bu- diler. Akşam saat altıda yatlarına döndüler. 
~ rada yata refakat eden lngiliz krovazörlerinin amiralı da bulun- Belgrad, 15 (Hususi) - Ingiliz harbiye nazırı Duff Cooper, 
~ makta idi. Dobrovniğe gelerek mOstemlekit nazırına mülaki olmuştur. 
~ Aynı zamanda büyük bir Yugoslav yolcu gemisi ile Splitt'e Atina, 15 (Ô.R) - lngiHz kralını hamil bulunan Nahlin yatının 
~ muvasalat eden lngiliz Harbiye Nazırı Duff Cooper'de yata Korfo adasına uğrayacağı, burada kral sekizinci Edvardm Yunan 

gelmiş bulunuyordu. İnl!iliz kralı spor kıvatetinde kralı ikinci Yorgi ile mülakat edeceği söyleniyor. 
rzzzzzzz7J..zzzz7JZZ!T~;zzmz2,!J&&9. L&E7..7.Z..CZT~JO!D&Z>JJl".T..D1tt#UZAtPiP'HR?';z:ı•3n~ttr~l'IBD!ZU?!Z'ZZ7!Z7.7.7.z7..zzz7.7..zzT.LZ7.zzz?JZZZZZZ!J 

lktısad vekili bekleniyor Panayırda son hazırlıklar 

Celil Bayarın bu~ün veya yarın Tipar Istanbuldanelli firma pa-
otrasıyla gelmeleri muhtemeldir nayire iştirik ediyor 

iki gün eveel Tipar kotra
s\yle şehrimize gelmek üzere 
lslanLuldan ayrılan iktisat ve· 
kili Celal Bayar'a iş bankası 
umum müdürü Muammer Eriş 
ile, şubeler müdürü Fazıl Öziş 
refakat etmektedir. iktisat ve
kil nin bugün veya yarın şeb· 
rimize gelmesine intizar edil· 
mektedir. 

Bir habere göre Celal Bayar 
lzmire geldikten sonra Tipar 
k'>trasiyle Çeşmeye giderek, 
hazırlanmış olan evinde bir 
müddet istirahat edecektir. 
Vekilin şehrimizde ihracat iş
leri üzerinde ehemmiyetli tet
kikler yapacağl ve bilhassa 
T ariş'in genişli yen faaliyetini 
sevinçle karşılamış olan kredi 
kooperatiflerinin faaliyet tarz-
ları üzerinde bu tetkiklerini 
teşmil edecekleri haber alın· 
mışhr. 

T ARIŞIN HAZIRLIKLARI 
Tariş limited şirketi (üzüm 

kurumu), nefis üzümlerimizin 
dış pazarlarda propagandası 
için bir albüm hazırlamaktadır. 

T ariş hazırlıklarını genişletiyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu albümde üzümlerimizin bağ- FUVARDA 
)arda nasıl toplandığı, sergile- Kurumun fuvarda açacağı 
rin nasıl tertip edildiği, satış paviyon orijinal bir güzellik 

lktısad l'rkill Celal Bayar 

piyasalarına nasıl sevk olun
duğu, nasıl işlendiği, ambalaj
ların ne tarzda yapıldığı, vapur
lara nasıl tahmil edildiği en 
ince teferruatına kadar tesbit 
edilmiş bulunacaktır. 

arzedecektir. Hazırlanan pro-
jeye göre taze ve kuru üzüm
lerimizi cam vazolar içinde 
teşhir edileceği gibi taze üzüm
lerden neler yapılabileceği de 
gösterilecektir. Bu paviyon 
bilhassa iç pazarda, vatandaş· 
lar arasında üzüm sarfiyatını 
çoğaltmak için güzel bir pro
paganda vesilesi olacakbr. 

Küçük Belçikada bile Türk 
üzümlerinin kendi memleketi
mizde istihlak edilen mıkdar
dan 8 kat fazla satılmış olması 
ihretle karşllanmıya deger. 
Üzüm sağlık bakımından en 
çok değer taşıyan ıneyvaları· 

mızd~n biri olduğuna göre, 
Kurum kuru üzümlerimizi Ame· 
rikada olduğu gibi gayet süslü 
ve cazib kutular derununda 
kilosu 20 kuruş üzerinden sa
tılığa çıkaracaktır. 

Bilhas§a bu üzümlerin çok 
temiz yıkanmış, ayıklanmıı ve 
tasnif edilmiş olması revacını 
artıracağı umuluyor. 

lktısat Vekaleti Panayır hakkında 
mühim bir tamim gönderdi 

Istanbul. 15 (Y.A) - lstan
buldaki sanayi müesseselerinin 
Beynelmilel lzmir Fuvarına 
karşı alakaları gitikçe artmak-
tadır. Şimdiye kadar Panayır•· 
nızda pavyon kiralamak için 
müracaat edenler elliyi geç· 
mektedir. lstaobulun maruf ıe· 
kercileriyle marangozlar ve 
dokumacıları da panayıra iştirak 
edeceklerdir. 

Iktisad Vekaleti lzmir pana
yırının layık olduğu alaka ve 
rağbeti bulması için alakadar 
dairelere bir tamim gönder
miştir. Bunda deniliyor ki: 

Beynelmilel ehemmiyeti haiz 
olan lzmir f.uvarına bütün alaka 
ve tamimlerimize rağmen sınai 
müesseselerden bir çoğunun 
iştirak etmemeleri Vekaleti· 
mizce teessürle karşılanmıştır. 
Gerek dahili ve gerekse bey
delmilel iktisadi münasebet
lerin inkişafı bakımından büyük 
bir ehemmiyet atfettiğimiz iz· 
mir fuvarına şimdiye kadar 
iştirak etmemiş bulunan mües-

lstan/J11/da te.şebbüs/erde bulunan 
beledıye reisi Belıcet Uz 

seselerin de behemahal iştirak
leri şahsi bir menfaat ve milli 
bir propaganda borcudur. Bu 
hususun büyük alaka ile takibi
ni ve iştirak eden müessese
lerin bir listesinin vekalet~ 
gönderilmesini rica ederim. 

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

Çardakta ··-F,ir çocuk diri 
diri vandı 

Kemalpaşanın Parsa köyünde 

tüyler ürpertici bir facia oldu. 

Çallı Mehmedin bağ çardağın· 

• da çıkan bir yangın neticesin· 

de PIJehmedin iki yaşındaki 
yavrusu diri diri yandı. Alevler 

çardağı birden sarmıştı. Yav

runun feryadına koşanlar onu 

kurtarmağa muvaffak olamadı
lar. 

Van gölü için 

Dokuz mil sür' atinde iki 
vapur yaptırılacak 

.~nkara, 15 (A.A) - Van gölü ışletme idaresi Van gölü için 
yaptıracağı yeni iki vapurla Tatvana karşısında kurulacak ter
sane için lüzumu olan makineleri 14/8/1936 tarıhinde fabrika ve 
havuzlar idaresine sipariş vermiştir. 

Yeni yapılacak vapurlar takriben 72 şer ton hacminde doku
zar mil sür'atinde birinci mevki salonları ve icabında yatak ha
line getirilecek terlibatı ve güverte. yolcuları~ın istira~atle seya: 
hatlarını temin edecek kapalı yerlerı ve kalorıfer teçhızatını havı 
olacakhr. 

Fabrika ve havuzlar idaresi bu vapurları 14 ay zarfında Van 
gölünde işler bir halde teslim edecektir. Tersane makinelerini 
de vapurların teslimi zamanına kadar mahallinde monte edereli 
işler bir halde teslim etmiş olacaktır. 



Dil bahlslerl : 
•••••••••••••••••••••••• 

Bir dil 
·-· 

Akademisi 
kurmak lazımdır 

Yazan: Avni Ulusav 

Türkçenin obje ve muvman
dan daha ziyade dit alemden 
ilham alarak kemal bulduktan 
soma; aübje •e aksiyonda. ve 
daha ziyade iç ilemclea illaam 
almak suretiyle bir terakki 
batvesi atbğı artık meçhulfi
müz değildir. Şimdi de bu te
rakki hatvesi, tam kemalini 
bulmak için muvmandan akı;i
yona rücu eden hareketin -yine 
tekamüle uyara~- tekrar muv
mana avdet etmesi ve bu av
detin şuurla idare edilmesi 
gerektir. 

Şimdiye kadar insiyaki ola
rak bu harekete uyuyorduk; 
fakat şuur iJe gayeye varama
dık. Şimdi harcanan emekler 
ona varmak içindir. 
Bu terakki ve tekamül hatve
leri arasmda vuku bulan ge· 
rileme ve ilerilemeier - yuka
rıda gördük ki - türkçenin var· 
hğtnda büyük bir kısmını 
arapça hesabına kar olarak 
kaydetmiştir. Öz türkçe söz ve 
kelimeleri türklerde, arapça 
olarak tanınmış ve bellemiş

lerdir. 
Fakat, arbk sıra hakikatı 

görmeğe gelmiştir. Bu defa 
ablacak adımlar insiyaki değil 
şuuri olacak ve vereceği netice 
türkçe hesabına kir olarak 
kaydedilecektir. BC>yle olması 
da tabiidir. 

Tetkiklerimiz arasında gör· 
dük ki türkçede ahenk kai
desi dediğimiz şey dilin bftn. 
yesinde asıl olan bir varlık 
değildir. Sözlere muvman ve· 
receklerin köklerle uyupnuan
daa ibarettir. 

Böyle olunca, Türkçe söz ve 
kelimeJeri ahenk kaidesini dar 
çerçevesi içinde hapsetmek 
mecburiyati kalmaz. Ferah, 
icat, vücut gibi kelimelerin 
Türkçe sözlerin birleşiği olan 
kelimeler (cezimler) olduğunu 
anlayıp tasdik etmek kolaylaşır. 

Böyle kelimelerin kak va 
kaynaklarım arqbnp kararlaş-
tırmada miyar' sem Ye lehim 
lerin •erdikleri wlaelara a..k-
makbr. saz ve kelimeyi bezim
leyen sezimlerin minalannda, 

bütün Türkçe sezimlerdeki 
mütterek mana ve vudlann 
mevcut olduduğuou sezip tayin 

edebilirsek onun Tiirkçeliğine 
hüküm verebiliriz. 

Bu İ$İ başarmak, akademik 
çahşmaJar ile olacağı için onu 

bir dil akademisinin devamh 
tetkik ve çalışmuana havale 
etmek lizım gelir. Tlrkçe ola
rak kabul edeceğimiz her ke-

lime: mucibi ve menşei iJe gös
terilerek akademinia tasdikin
den geçirilmelidir. 

Burada pek ebemli olarak, 
dikkatle göıönünde bulundu-

ruJacak nokta; Türkçe sözler· 
de muvmandan aksiyona dönen 

ve iç alem:n ifadesine yarayan 
kelimelerin ~ekrar m'"mana 

avdf"tinde yabancı dillerin hu
susi kaidelerini beraber ahp 

getirmiş olmamasıdır. O halde 
Osmanlıca denilen ve Türkçe
nin anarfik ve fUUlR& ıeki 
olan dile tekrar kap"•nt 
oluruz. 

Avni Uluaay 
Hamiş Bu yazıda kullan-

dığam şive ve dil "özlediğimiz 

Türkçedir,, gibi bir iddiada 
değilim. Türkçe kelimelerin 
akademi tasdikinden geçmesi 
lüzumuna kani olduğum için 
b• yazdığım kelimelerde yal
n1& maksadı kolayca anJatmak 
i•yesi gözedilmiştir. 

A. U. 

ŞEH ·a HABERLERİ 
Yamanlar sağlık dağıt~yor Sinema filmlerini kontrol 

Halen s~ğlık kampında Talimatname Bakanlar 
seksen kişi vardır kurulunca kabul edildi 

Şimdiye kadar 250 kişi kamptan 
sıhhatın1 kazanarak dönmüştür 

Yamanlar kampı bu yıl yedi 
yaşına girmiştir. Yedinci yıhn 
faaliyetine temmuzun birinde 
bqlıyan k•mp bavalarm serin
lemekte olduğu nazan itibara 
alınarak ancak beş eylüle ka
dar açık b~fondorulacaktır. 

Yamanlar bugihıkft vaziyetile 
muhitimizin çok alika göster
diği ve birçok zayıfların hayat 
kazandıkları tabii bir stadyum 
olmaştur. 
Kampın ilk açıldığında bir 

hafta gibi kııa bir zaman için
de kadro 150 kişiyi bulmuş
tur. Ahnan satbk randımanı da 
kampa çıkan her vatandaşın 
sıkletinde, neıeainde tamamile 
kendini g69termektedir. 

Geçen yıl kampta bir ay 
içinde asgari 7 ili 9 kilo alan
lar olm11Ştur. 

Kamp, başlı başına bir alem-

dir. EJI çadın ve ikişer kiıilik 
sekiz odaS1 vardır. Her çadırda 
içer karyola bal1111111aktadır. 

Kampla 5, 3, 2 ve bir nis
betlerinde, wazife ve faideleri 
tamamiyle birbirinden ayn bol 
içme salan Yarclır. Kimi ha
zımda. irimi k-. tufiyede nı 
kampın faydalarını takviyede 
yarclım etmektedirler. 

lzmirle olan irtibat da çok 
düzgündür. Yol şikayet edilmi
yecek bir haldedir.Kampa sabah 
akşam muntazam kamyon se
ferleri yaptlmaktadır. 

Pazar günleri olunca birçok 
lzmirliler veyahut aiJe efradı 
orada bulananlar sabahlı ser
visle Yamanlara çıkmakta Ye 
orada hiç olmazsa bir giln ak
şama kadar kamptan istifade 
etmekte ve haftanın yorgun
luklarını izale etmektedirler. 
Burada geçilame şartları da 
düaeae konmuştur. Aşağı 

yukan hiç bir külfet ve zah
mete ihtiyaç kalmaksızın iste
nilen herşey bulunmakta ve 
ucuzca alınabilmektedir. 
Kampın açıldığı tarih olan 

1 temmuzdan bugüne kadar 
250 kişi gelmiı ve iyi sağbk 
payı alarak dönmüılerdir. Ha
len kampta seksen kişi vardır. 
Hergün yeoi geJcnlerin adedi 
de eksik değildir. 

Kampta yiyecek servisi de 
tamamiyle sahhi bir kontrola 
tabidir ve yine sağlık esaslanna 
göre tanı.im edilmiştir Günde 
dört defa yemek verilmekted;r. 

Karyolalı çadırlar ve bu dört 
defa yemek için ancak gönde 
bir lira gibi cüzi bir ücret 
alınmakta ve bu yüzden ce
miyet her sene en aşağı beş 
yüz lira açık vermekte ve 
diğer variclab ile kapamak
tadır. 

Kamp geceleri bol elektrikle 
tenvir edilmekte ve geç vakıt
lara kadar tertib ohınan muh
telif oyun ve eğlencelerle ora· 
dakilerin hoşça vakıt geçir
meleri temlıa olunmaktadır. 

Haftanm muayyen iki günü
nünde cemiyetin doktoru kampa 
çıkarak oradakilerin sıhhi vazi· 
yelleri ile yakından alikadar 
olmakta ve güçük bir hastahk 
gördüğü takdirde tedavilerini 
yapmaktadır. 

Kamp, Verem mücadele ce
miyetinin adını taşımakla be· 
raber hakikatta verem vesair 
sari hastahklarla malül olanla
rın kampa çıkmasına kat'iyen 
müsaade edilmemektedir. Ora· 
da ancak, zayıf, yorğun ve 
istirabata muhtaç yurddaflar 
yer bulabilmektedir. 

Kamp asayiş bakımından 
da oradakileri tamamiyle tat· 
mİll etmekte olduğu gibi Ya· 
manlar lzmire telefonla da 
bağlan1r.ıı bulunmaktadar. 

A. Abidin Oktay 
----------------94·~· ...... ·~· .. ----~~~---•• 

Od emiş 
Tütün müstahsille rl ko
operatifi infisah etmlttlr 

iktisat vekaletinden alaka· 
darlara gelen bir yaııye göre 
gare Ödemiş tütün müstahsil
Jai kooperatifi esas mukaveie
nde yazıla OD senelik maddet 
hitam bulduğu halde bu 
miiddeti temdit ettirmediği 
gibi tasfıye kararı da verme
diğinden infisah etmiş bir vaz
i1ette bulunmaktadır. Defter 
ve hesapJarın gayrimes'ul eller
de bulunduğu da anlaşılmıştır. 

Ortaldann fe•lcalade toplan
hya davetleri için iki defa te
şebbiis edilmişse de mümkun 
olamamışhr. Vekalet ticaret 
kanuniyle ortakhk esas muka
vdesinin kendisine verdiği sa
lahiyeti kullaamış bulunmakta
dır. Bundan sonrası için ortak
lar mahkemeye müracaat et.ek 
ıaretiyle keneli haklanm araya
bileceklerdir. 

CelJadda 
Harareti bir faaliyet 

vardır 

Cellad gölünün kurutulması 

için bu hanada hararetli bir 
faaliyet vardır. Şüt ve regülitör 

projeleri hazırlanmış bulundu
ğundan yakında inı•ata başla

nacaktır. Yeni yapılacak köp
rülerin münakasaları <\a bugün
lerde açılacakbr. 

Nafia vekaleti su mühendis
lerinden Sa'ahi Tepeköyde faa
liyeti takip etmektedir. 

mııeıı••r 

Yumrukla yaraladı 
Tepecikte Ali oğlu Şaban ile 

Abdulfah oğlu Abdullah bir 
saat alım sabmı meselesinden 
kavga etmişler ve bu lca•ga 
sonunda Abdullah yumrukla 
Şabanı dövmüş ve başından 
yaralamışlar. 

Siyasi propaganda mahiyetinde 
filmlerin gösterilmesi yasak edilecek 

Sinema film ve aenaryolan
nın kontrolüne dair talimatna
me Bakanlar heyetince kabul 
edilmiştir. Talimatnameye göre 
filim kontrolü bir defaya mab· 
sus ofmak üzere Istanbulda bir 
komisyon tarafından yapıla
caktır. Komisyon Emniyet işleri 
ve Matbuat umum direktörJük
leriyJe Milli emniyet reisliğin· 

den tayinlenecek birer me· 
murla Kültür Bakanlığının 

mümessilinden mürekkep ola
cukbr.Komisyona lstanbul vali
si reislik edecek ve komisyon
da filmin mahiyetine göre ala
kalı Bakanlıkların mümessilleri 
de bulunacaktır.Her Hangi bir 
devletin Türkiyede siyasi pro
pagandasını yapan filmler her 
hangi bir milleti, bir ırkı tez
yif eden filmler, şark milletJe
rini müstemleke haklarını aşa
ğı yabani mahlüklar şeklinde 

gösteren ve onlar aleyhinde 
propaganda yapan filmler, din 

t 
propaganduı yapan umumi ter
biye ve ahlaka mugayir olan 
ve askerlik şeref ve şevkini 
kıran, memleketin inzibat ve 
emniyeti bakımandan zararlı 
olan, cürüm işlemeği tahrik 
eden ve yıpranmış ve perde 
üzerinde gözleri yoran filimler 
memlekete sokulmıyacaktır. Is· 
tanbul kontrol komisyonunun 
filmin gösterilmemesi için ver
diği karara alakadarlar itiraz 
ettikleri takdirde filim Anka
raya celb ve ikinci bir kon
trola tihi tutulacak ve bu ko
misyonun verecegı kararlar 
kati olacakbr. Türkiyede alına
cak aktüalite filmleriyle diğer 
filmler için ayrı bir talimatna
me hazırlanacakbr. Şimdilik bu 
gibi filmleri alacak olanlar ma
halli mülkiye imirine aktüalite 
filmleri açın programlariyle 
birlikte diğer filmler için senar
yolarını vermek suretiyle müra
caat edeceklerdir. 

AMBALAJ MESELESi 

Kutu buhranına karşı 
tedbirler alınmıştır 

Ü&üm ve incir amballjlan 
levaDmının getiıtme hakin ma
.h\m olduğa here bir talimat
name iJe tanı lzüm kmam•na 
verilmif bulunmaktadır. Ayni 
talimatnameye nazaran ihra
catçı malım sevketmeden eVYel 
üzüm kurumuna bir beyanna
me vererek sevkedeceği mal
daki ambalaj mikclarmdan Ye 
ciasindea kuruma haberdar 
etmek mecburiyetindedir. Ban 
alikadartiiccarlar, bilha•u Uacir 
ihracaada banma bayii miiflrii
lab badi olacağını ileri sBrmek
te, biç olmazsa ba beyanname
lerin malın sevkinden sonra 
verilmesine müsaade edilmesini 
istemektedirler. Bittabi keyfi
yet vekilete yanlacaktır. 

FABRiKALAR KURUM 
NAMıNA ÇALIŞIYORLAR 

Yine malôm olduğu üzere 

l lzmirdeki biitün kereste kutu 
fabnkaları keresteleri üzftm 

kurufu tarafından getirtile

rek kendilerine verilmek şartile 
üzüm kurumu namına kutu imil 

etmektedirler. Kutuya ibtiyaa 
olu ihracatçı üzüm kurumuna 
müracaatla istediği kadar kutu 

alabilmektedir. Muhtemel bir 
kutu buhranına karşı iiziim ku

rumu kafi miktarda kutayu 

şimdiden depo etmiş bulunmak
tadır. 

Üzüm fiahna gelince; üzim 

kurumu, kuru meyva ihracatçı

lar birliğinin tesbit ettiği fiatla 

külliyetli miktard~ mal sat
mııtır. 

Bundan başka, bu fiatlarla 
Hollandadan da mlihim taleb· 
Jerle karşdaşmışbr. 

Pamuk ambalajı ı Veda ziyafeti 
Pamaklanmızın ambalajların

da kullanılacak eyi cinsten ve 

yeni kanaviçeler ithali için ser
best döviz istenmektedir. Bu

nun için bazı tüccarlar ticaret 
odasına müracaat etmişlerdir. 

lktısad vekaletinin ambalaj 
işlerine çok ehemmiyet verdiği 
düşünülerek bu talebin de isaf 
edileceği umulmaktadır. 

Ayrıca incir için verilen ser
best döviz ihracat tacirlerimizin 
minnetini celbetmiştir. .... _,,. 

Üzüm piyasas! 
Borsa idare heyeti dün öğ· 

leden evvel toplanarak üzüm 
piyasasınrn açılacağı günü tes
bit etmiftir. Alınan karara gö
re borsada üzüm piyasası ayın 
yirminci perşenbe günü açıla
caklar. Üzüm kurumu da bor
sada bir büro açmıştır. Bu bü
ro diJcyen müstahsillarin mal
larını satmağa tavassut ede
cektir. 

Bolvadin kaymakamlıjına 

tayin edilmiş olan emniyet mii
dürt bay Feyzi Akkora dün 
Karşıyaka kultbünde bir öğle 
ziyafeti verilmiştir. 

Feyzi Akkor yan11 Bandır

ma trenile ve lstanbul yoliyle 
yeni mahalli memuriyetine ha
reket edecektir. . . . . . . ' •" 
Ankara sergisinde 

An karada 16 ikinci kin un 
937 tarihinde açılacak olan kö-
mür yakan weaait ve teahia 
aletleri ve teaiaatı beynelmilel 
serg' t1 ne yabancı memleketJe
rin ticaret ve sanayi firmala· 
rıodan münferiden veya heyet 
halinde geleceklere parasız vi-
ze verilmesi ve bu ' serginin 
açılmasından evvel tesisatları-
nı yapmaları ve kapandıktan 
sonra mamulitlanm şimendifer 
güzergahındaki şehirlerde gös
termeleri için de Türkiyede 4 
ay kalmalarına müsaade olun· 
maaı icra Vekilleri heyetince 
onanmıştır. 

in önü 
-

Kampında 
gençlerimizin 
mu vaff akı yeti 

bmirdeki planörlerle, ihzari 
tedrisatı bitirdikten sonra 
lnöoünde kurulan büyük kam
pa giden gençlerimizin göğsü
mizü iftiharla kabartacak şe
kilde muvaffakıyet gösterdik
leri muallim Vecihiden buraya 
gelen mektuplardan anlapl
mıştır 

Muallim Vecihi bir mektu
bunda hülasatan diyor ki: 

- lzmir çocukları en önde
dir, Mevcudiyetleri ile dalına 

iftihar ~dile bilecektir Yelkenli 
uçuşlara muvaffakıyetle baş· 

lamış!ardır. Kamp Eylül sonun
da bitecektir. -
Av derilerinin 

kıymetleri 
Kürklü av derilerinin kıymet

lerinin arttırılmasmın ne suretle 
mümkün olacağı hakkında 
Türkofis Ankara merkezince 
bir talimatname hazırlanmış •e 
alakadarlara gönderilmiştir. Ta
limatname avlamadan başhya
rak, baurlama, kurutma, mu-
hafaza ve sevk cihetlerini ayn 
ayrı ve uzun uzadıya menuu-
bahsetmektedir. Bu talimatna
meden anlaşıldığına göre zehir 
kullanma suretiyle yapılan av-
lama av hayvanahnın postunu 
bozmaktadır. Binaenaleyh en 
eyi usul ve vasıta kapan ve 
silah kuUanmakbr. Maamafih 
silah kuUanırkeo deriyi delib 
parçalamıyacak şekilde hare
ket etmelidir. 

Kurd, çakal,sanaar, tilki ve 
kunduz gibi bayvanlaun av
lanmasında saçma ve kurŞGD 
yaralarınua fiate teair etmiye· 
cek bir şekilde olması lhım

dır. Keza hayvan nesliain üre
mesini temin içia de avlama 
zam•mna çok dikkat etmeli· 
dir. Deriyi kül ve ateşle poal
lara kurutmak çok fenadır. 
Hava ve tuzla kurutmak en 
iyi bir usuldür. 

Razakılarımızı n 
ihracı 

Geçe:nlerde }imanımızdan ih
raç edilmek istenen çürük, 
yağmur yemiş ve kuş üz&miyle 
raıakı Ü%ümün ihracına gfimriik 
idaresince müsaade edilmemişti. 
Keyfiyet Ticaret odasınca 

lktısad vekaletine yazılmıştır. 

ihraç edilecek Ü%ümlerin evsaf 
ve şartları hak kında ki eski ka
rarname bu vaziyet üzerine 
tavzih edilecektir. 

Haber aldığımıza göre lktı
sad vekileti heyeti vekileye 
vereceği tavzih kararını da ha· 
zırlamıştır. 

Tevkif edlldUer 
Arastada kuyumcu Yusuf 

oğlu Abmedio dört adet altın 
kapla bakır bileziği kuyulDCtl 
lbrabim oğlu Halil vasıtasiyle 

sarraf Hayim oğlu Peçuya sat
tığı şikayet edilmiş ve her 
ikısi yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır . 

Parayı çalmıtlar 
Gazı bulvarında Mehmet 

oğtu bağçevan Fik sebze yüklft 
arabasiyle Basmaneye doğru 
gitmekte iken arabe içinde, 440 
kuruş parasiy!e bazı vesikası 

bulunan caketinin Serkisof Ah
met tarafından ,alındıiı anla
şı'arak yakalanmıştır. 

Bir liF'nm patla nıış 
Bir okuyucumuznan aldığı

mız mektubta lı.mirin birinci 
K<trataş uıaballesi Yeni Türkiye 
sokağındaki ana lağımın pat
ladığından sikayet edilerek 
belediyenin naıarı dikkati cel
bediliyor. 
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Müstahsil 
Ezilmekten nasıl 
kurtulabilmeli ? 

-1-
- Baştaui;ı bıtind say/ada-

ödemekte müşkülata uğradılar . 

Ve sırf bu yüzden en güzel 
bir teşebbüse karşı alaka 
'.lzaldı. 

O ı.aman salahiyettarlarca 
yapılan tetkikler gösterdi ki, 
zirai kredi kooperatiflerinin in
kişaf etmemesinin asıl sebebi, 
onunla tek bir varlık teşkil et• 
mesi lazımgelen satış koopera
tiflerinin teşkil edilmemiş ol
masıdır. Kredi kooperatifleri, 
Ziraat bankasınca açılan kredi
leri ortaklarm ma i vaziyetine 
istihsal kudretine göre tevzi 
ediyorlardı. Fakat kooperatifin 
ortaklar üzerinde kanuni bir 
milrakabe hakkı yoktu. ·Ortak 
borcunu veremeyince kooperatif 
buna karşı kollarmı bağlamak
tan başka birşey yapamıyordu. 
Borcunu veremiyen ortağın er
tesi sene yine krediye ibtiyacı 

vardı. Onun vaziyetini yine 
düşünmek lazımdı. 

Bu mahzurları ortadan kal· 
dırmak içio, bir taraftan kredi 
kooperatifleri kanunda mura· 
kabe sistemini tanzim edecek 
şekilde tadilat yapılması İcab 

etti. Diğer taraftan da satış 
kooperatifleri tesisine aid ol
mak üzere bir kanun çıktı. 

Bugün satış kooperatifleri he· 
nüz mevcud değildir. Fakat 
onu hazırlayan yol açılmıştır. 

Hatırlardadır ki, lktisad veki
limi2Jn geçen sene lzmire vu'ıtu 
bulan seyahati esnasında, 

üzüm fiatının sukutu ortalığı 
telaşa düşürmüştü. 

Memlekette şuurlu bir he
yecan vardır . Müstahsilin 
ezilmesi iç pazarda büyük akis
ler yapacağından endişe edili
yordu. Bütün sene ömür 
tüketerek mahsulünü idrak 
eden insanların fer 1adına ala
ka gösterildi. Müstahsil aley
hindeki vaziyetin önüne geç
mek üzere radikal tedbirlere 
başvuruldu. En müessir tedbir, 
müstahsili satış kooperatifleri 
içinde toplamaktı. Madem ki 
bu henüz yapılmamıştı ve ya· 
pıJması o kadar kolay bir iş 
değildi, devletin himayekar 
elini uzatması kat'i bir zaruret 
olmuştu. iki milli bankamızın 

yardımıyla bir kurum teşkil 
edildi. 

Bugün Tariş namını taşıyan 
bu üzüm kurumunun ilk vazi· 
fesi bir taraftan fiatlerin se
bebsiz sukutuna mani olmak, 

diğer taraftan da Avrupanın 

fiat paritesiyle lzmir piyasası 

arasındaki fiat nisbetini mu
hafaza etmekti. Böylece spe-

külasyonun önüne geçilecekti. 
Üzüm kurumu, geçen sene, 

ihracat mevsiminin ortasında 

venı ASIR 

So Telgraf Haberleri 

Mahmud Esad Bozkurd 1Yugoslavya 

U f .h hk . .. Parlamento binası r a) tısas ma emesınde mudafaa• Belgrad,.15 (Ö.R) - Nafıa 
nazırı yenı yapılmakta olan 

sını vaptı. Suçlular beraat ettiler ~~~~ir~lıı~~~ımbi:;k.!~ .~~~~~ 
J nında bıtecegı ve onumuzdekı 

teşrini evvelde toplanacak olan 
ANKARA 15 ( Yeni Asır ) - Urfa lhtısas Mahmud Esad Bozkurd dört, beş bine yakın bir Iskopçina Meclisinin, içtimaını 

mahkemesini dolduran büyük bir halk kütlesi halk kütlesi tarafından kulaklarda iz bırakan yeni binasında yapacağı zan-
müvacebesinde Mahmud Esad Bozkurt tarafın· sürekli alkış ve bravo sesleriyle Urfadan ayn- nediJiyor. 
dan müdafaa edilen 18 vatandaş beraet et- larak Ankaraya gelmiştir. Mahmut Esat Boz- Orduya arınağan 
mişlerdir. kurdun bu konferansında vali, askeri ve mülki 

h k k Bafra, 15 (A.A) - 30 Ağus-
Mu"" dafaa . ··t k"b Uf l·v· . ü umet er anı hazır bulunmuşlardır. tos zafer bayramında Safranın 

yı mu ea ı r a genç ıgının arzu Mah uf E t B k d A k d "k" ·· k 1 m sa oz ur n ara a ı ı gun a - d h . ld v 
ve ricaları üzerine inkılabımız hakkında d kt b .. k"" k l 1 l b l h or uya edıye etmekte o ugu 

. ı an sonra ugun u e spres e s an u a are- dördüncü tayyaresine ad kon-
Halkevınde çok heyecanlı bir konferans veren ket etmiştir • t.. · ı kt 

111• 111.,. 11111111111111111111111 , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••=••••••••••••••••••••••••••••••••••• me orenı yapı aca ır. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
, .. ~cr:mrra~ T TIZ~L/J7L'LZMLZZ7%J'J;Zr'7.Z/.//;'/?..7. 1 Futbol milli takımımız 

Macar federasyonun
dan bir maç teklifi aldı 

Berlin, 15 (Yeni Asır muhabirinden) - Milli takımımız 
perşembe günü Berlinden ayrılacaktır. Futbol milli takımı
mıza yapılan maç tekliflerinden hiçbiri kabul edilmemiştir. 
Macarlar, Macar amatör milli takımı ile Peştede bir maç 
kabul etmemiz için telgrafla müracaat ettiler. Ayrıca Macar 
federasyonundan bir zat, kafile reisimizle temasa geçti. Bu ' 
teklife henüz bir cevab verilmedi. 

Kahraman binicilerimiz şimdiye kadar iyi dereceler 
almışlardır. Netice yarın (bugün) belli olacaktır. Eğer bini
cilikte derece alırsak umumi tasnifte vaziyetimiz daha 
mükemmel bir bale gelecektir. 

CZZZLTJ7IL77/L7...ZZ7../...ZLZL77JJLZZ/Z7.JJ-Z727..ZDZY.7J.7..7.J.7..7...Z7.7J.j 

TÜRK - iT AL YAN TiCARETi 

Italyan heyetinin müşkü
lat çıkardığı haberi yalan 

Ankara, 15 (Yeni Asır muhabirinden) - Türk - İtalyan ticaret 
mukavelesinin yenilenmesi için yapılan müzakerelerde İtalyanların 

müşkülat çıkardıkları hakkındaki haberler doğru değildir. 

Italyanlar hüsnü niyet gösteriyorlor. Müzakerelerin tam bir 
anlaşma ile neticelenmesi gecikmiyecektir. 

KÜÇÜK ANT ANT DEVLETLERi 

Yakında aktedilecek 
' 

toplantı çok mühimdir 
BeJgrad, 15 (Ö.R) - Çekoslovak başvekili Milan Hotza şu 

beyanatta bulunmuştur: 
-" Sulh muahe-deleri çerçevesi dahilinde Küçük Antantın 

yapıcı siyaseti, Çekoslovakyanın harici siyasetinin esasını teşkil 
eder. Kiiçük Antant hariciye nazırlarının yakında aktedecekleri 

toplantıda bu zümrenin ehemmiyetini · bir kerre daha isbat 
edecek kararlar ahnasakbr. 

Büyük ve Küçük devletlerle siyasi ve iktisadi anlaşmalar 
tanzim edilecektir.,, 

Karamürsel' den 40 
kafile panayırımıza 

kişilik bir 
geliyor 

Yeni Boğazlar rejimi 

Tatbike başlandı, memnu 
mıntaka tayin edildi 
Ecnebilerin memnu mıntaka yakın

larında iskanları memnudur 

Af otör/ii kuvvetlerimiz 
lstanbul, 15 (Yeni Asır mu- noktaların tayini ve . bu sa-

habirinden) - Montröde İm· hanın memnu mmtaka ilanı et-
zalanan ve Kamutayda tasdik rafındaki tetkiklerini ikmal et-
edilen yeni boğazlar mukave· miş olup bu hususta hazırla-

lesi mucibince Boğazlarda yeni dığı rapor Pazartesi günü (ya-
rejimin tatbikine bugünden iti- rın) başvekil ismet İnönü'ne 
haren hoşlanmıştır. takdim edilecektir. 

BeJgrad, 15 (Ö.R) - Boğaz-
Vilayette hariciye vekaleti tarda yeni rejimi tayin eden 

umumi katibi Numan Me· encümenin tesbit ettiği projeye 
nemencioğlunun riyasetinde göre hıristiyanların askei mın-
toplanan komisyon büyük taka yakınında iskanları mem-
erkanıharbiyemizce askerileş- nudur. Bu mmtakaya ecnebiler 
tirilmesine lüzum görülen gıremez. 

Bir suikastçı şebeke 

T roçkinin talimatiyle 
suikastlar tertib ediyor 

- Baştaıa/ı birinci saltifeae -
Kifof'un katli de Troçki, Zinoviev ve bu grubun merkez komitesi 
tarafından tertib olunmuştur. 

Karamürsel, 15 ( A.A ) - Vilayet ilk okul öğretmenlerindt!n 
meydana çıkmış olmasına rağ· 40 kişilik bir kafile yurdda bir tetkik gezisi yapacaklardır. 15 
men buradaki mubayaatı ve gün sürecek olan bu gezi için lzmit istasyonunda bir vagon 

ithamname Sovyet Müddeiumumisi tarafından tasdik olunmuş 
ve ali mahkemenin askeri kollejine tevdi olunmuştur. 

Tedhişçilerin mahkemesi 19 ağustosta başlıyacaktır. 

zaman zaman yerinde müda- angaje edilmiştir. Evvela lzmir panayın açılma töreninde bulu· 
haleleri ile fiat sukutunun nulacak oradan Konya, Mersin, Adana, Kayseri ve Ankara yo· 
önüne geçti. Filhakika kurum lile lzmite dönülecektir, 
lıakkında birçok şeyler söylen- Öğretmenler yurdu tanıma ve kültür sahasında yapacakları 
di. Bir çok kimseler, bu te· incelemeler hakkında çıkaracakları broşür için lazımgelen terti-
şekkülü, menfaatlerine aykırı bat alınmıştır. 
buldukları için itibardan düşür- Karamürsel' de fakir çocuklar için 
meğe çalıştılar. Bütün bu 
gayretler boştu. Devletin köy- bir kamp faaliyete geçti 
lüyü koruma azminden kuvvet 
alan b\r teşekkülün muayyen Karamürsel 15 (A.A) - Vilayet ilk okullarındaki yoksul ve 

Moskova 15 (A.A)- Müdafaa komiserliği neşrettiği bir emir
namede 1914 d_?ğumluların tamamını ve 1915 doğumluların da 
yarısını silah altına çağırmakta ve 1934 de askt:r olanları da 
terhis etmektedir. 

Bir deniz faciası • 

Bir vapur battı, otuz altı 
kişi sulara gömüldü 

Tancada 
••••• 

Tayyare faaliyeti 
Tanca, 15 (A.A) - iyi bir 

menbadan haber verildiğine 
göre, Tetuan tayyare mey· 
meydanında dört tayyare gö
rülmüştür. Diğer taraftan gün
de bir kaç defa dört tayyare 
Cebelüttarık hllğazından geçe· 
rek ispanyaya Faslı kıtaat ta· 
şımaktadır. Bu Faslı efradın 

sayısı halihazırda takriben on 
beş bindir. 

~ağlık Bakunı 
Niudede 

ö 
Kayseri 15 ( A.A ) -- Şeh-

rimizde bulunan Sağlık ve soy• 
sal bakanı Dr. Refik Saydam 
boradaki incelemelerini tamam
lıyarak bu sabah saat 8 de 
Niğdeye hareket etmiştir. 

Muğla da 
Muğla 15 ( A.A ) - Ümu

miyetle ilin her tarafında ba
sad bitmiş olup harman işleri 
yapılmaktadır. Sahil mıntaka· 
larmda harman işlerinin arkası 

alınmıştır. 

Pamuk 
denemeleri 

Muğla, 15 (A.A) - Tarım 

Bakanlığınca Köyceğiz merke
ziyle Dolmanda yepılmakta 

olan yerli pamukların deneme 
tarlaJarında pamuklar bugün
lerde çiçek!enmeya başlamı~tır. 

Yüzıne havuzu 
Karamürsel, 15 (A.A) 

Kasabamızda yapılmakta olan 
yüzme havuzu inşaatı ilerle
mektedir. Havuzun inşaatı 21 
Ağustosta bitirilecektir. 

Türkiye yüzme birincilikleri· 
nin bnrada yapılması için te · 
sebbüsatta bulunulacaktır. 

Mançukonun 
kararı 

Londra, 15 (Ö.R) - Man· 
çuko hükumeti bir kararname 
neşretmiştir. Harici t icaretin 
kontrolü ve Avusturalyadan 
buğday ve un ithalatının tah
didi, bir kararname ile karar 
altına alınmıştır. Mançuko bu 
suretle Avusturalyaya karşı 

yapılmakta olan tasarruf har
bında japonyanın yanında yer 
almıştır. 

Sinema 
Sergisi açıldı 

Venedik, 15 (Ö.R) - Bugün 
milletler arasında sinema ser· 
gisi açılarak birçok miUetlerin 
en çok muvaffak olmuş filmleri · 
nin gösterilmesine başlandı. 

lngiliılerin "gençlik terennüm 
ediyor 11 filmi, Eransızların "Çok 
sevilen çapkın,, filmi, ltalyan
Jarın "Belerina dansözü,, filmi 
çok beğenildi. 

Mongoller 
•• •• yuruyor 
Nankin, 15 ( A.A ) - · Bir 

Çin kaynağından haber veril· 
diğine göre, Yeni Mongol kuv

vetleri Suiyuan hududu üze
rinde bulunan Sangtuya var
mışlardır. 
San~tu ilbayı Poutsou mü

dafaa hattını ve bilhassa Pe
kin Mançu demiryo!unu teftiş 
etmektedir. 

hedefine varmaması imkansız- bakıms•z çocuklar için Herekede bir kamp kurulmuştur. Arala-
dı. Kurum, dün bıı vazifesinde rmda beş öğretmen dört müfettiş bulunan 200 kişilik kafile kül· Oran, ıs. (Ö.R) - Cezayirde feci bir deniz kazası Oran Fransanın yardınıı 

halkını mateme sokmuştur. 864 tonluk bir vapur, Postagadun Paris, 15 (A.A) - işbirliği nasıl muvaffak olmuşsa, bugün tür direktörünün idaresi altında bir aylık kamp müddetini tamam-
de on kat daha fazla muvaffak lıyarak bugün hasabamıza gelmiş ve halk tarafından karşılanmıştır. 
olacağına kimsenin şüphesi ol- Yoksu) çocukfar için ilk olarak kurulan kampın uok eyi ve 
masın.. Hepsinden evvel, sen verimli olduğu bir aylık kamp hayatı geçiren çocuklar günde iki 
temiz yürekli müstahsil, bu defa deniz banyosu vapmışlardır: Kendilerine günde dört defa 
kurumun senin için kuruldu- yemek verilmek suretiyle gıdalarına itina gösterilmiş, sağlık du-
ğona, yalnız seni kazandırmak, rumları devamlı surette kontrol edilmiştir. 
ıeni yatatmak için çahşbğına Kymp idaresi ıehrimizde ilk. defa açılan çocuklar kampının 
emin olmalısın.. faydalan hakkında bir büreıilr hazırlamaktadır. Çocuklar burada 

eevk.e1. lBllgt.:n da gezilerini • dlldan ıonra evlerine d6necelderdir. . 
~~~~~~~~~-=-~~---~ 

açıklarında batmıştır. Vapurun 23 kişilk mürettebatı ile 15 yol- genel sekreteri Leon Jouhavx 
cudan yalnız Cibutili iki yolcu kurtarılmış, 36 kişi boğulmuştur. ispanya cumuriyetçilerine yar-

Cezayir, 15 (Ö.R) Cezayir müftüsünü öldürmekle suçlu bulu- dım hususunda en iyi çareleri 
nan Alaşanın dün isticvabı yapılmıştır. Suçlu hadisede hiç alakası halkçı cephe zimamdarlariyle 
olmadığını söyleyerek cinayeti diğer bir suçlunun sırtına yillde· birlikte tetkik etmek üzere 
miştir. Öğleden sonra iki maznun müvacehe edilmişlerdir. Alaşa refakatında birlik katibi Geor-
sıkıştınlınca ilk ittihamını geri almış, cinayetin biricik faili kendisi ges Buisson bulunduğu halde 
olduğunu ve idamdan kurtulmak i~n cinayete siyasi bir mahiyet tayyue ile Madride hareket 
uydurd w u aö lemi tir. Tahkikat tamik · ·m _____ _ı__umuıu.r.._ _______ _ 
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Tasnife muhafaza ettik ... 
Jarlin, 15 (Ô.R) - Bugün 

o npiyad oyunların son numa
ı arma devam edildi. elde 

t. .ıilen dereceleri veriyoruz: 

100 metre sırtüstü yüzme 
(erkekler) fina\inde birinciliği 

ikinciliği Amerikalılar almışbr. 

Japonlar üçüncü gelmiştir. 

Dört kişilik ekib halinde 
kolaçlı yüzmede Almanya bi
rinciliği, Isviçre ikinciliği, Fran
sa üçüncülüğü aldı. 

iki kişilik kulaçlamada Al
manya birinci, ikinci, Fransa 
üçüncü geldi. 

Kulaç. açmadan yüzmede 
(iki kişilik ekib) Almanya bi
rinci, Danimarka ikinci, Arjan
tin üçüncü g eldi. 

Dört kişHik ekib halinde 
aynı yüzmelerde Almanya linci, 
lngiltere ikinci, Isviçre üçüncü 

geldi. Skiss tarzı yüzmede 
(1 kişi) Almanya birioci, Avus-

turya ikinci, Amerika üçüncü 
geldi. 

8 kişilik ekip halinde Skiss 
yüzmelerinde Amerika birinci, 

Italya ikinci, Almanya üçüncü 
oldu. 

ÇiFTE KÜREKLER 
Çifte küreklerde lngiJtere 

bırinci, Almanya ikinci, Polon
ya üçüncü oldu. 

Meç ( ekib halinde ) Maca

ristan birinci, ItaJya ikinci, Al
manya üçüncü geldi. 

Hendbolda Almanya birinci, 

Avusturya ikinci, lsviçre üçüncü 
geldi. 

4 X 100 kadmlar arasında 
serbest yüzmede Hollanda bi
rinci, Almanya ikinci, Amerika 
üçüncü geldi. 

Amerikalı Midov ve japonl'alı Nis· 
hida madalra mcrasımınde 

200 metre kulaçlamada Ja
ponyelı Hamnem birinci, Alman 

Fitlas ikinci, Japonyalı Köbe 
üçüncü geldi. 

BASKETBOL 
Basketbol finalleri de bugün 

yapılmışhr. Bütün tahminler 
hilafına olarak Fransa hiç bir 

derece alamamıştır. Buna mu
kabil Amerika birinciliği, Ka· 

nada ikinciliği, Belçika üçün• 

cülüğü almıştır. Şili. tahmin 

edildiği gibi tasfiyeye uğra· 

mıştır. 

1500 metrelik serbest yüz
mede Japonya birinci, Amerika 

ikinci gelmiştir. Japonya üçün• 
cülüğü de kazanmıştır. 

irtifa dalmalarında Amerika 

birinci ve ikinciliği, Almanya 
üçüncülüğü almıştır. 

14 ağustos gece yansına ka
dar yapılan umumi tasnifin ne
ticesi şudur: 

1 cilik 2 cilik 3 clilük 
Almanya 27 23 29 
Amerika 24 18 11 
Macaristan 7 1 2 
ltalya 6 7 5 
Isveç 6 5 8 
Finlandiya 6 6 6 
Hollanda 6 3 7 

Japonya 6 4 8 
lngiltere 4 7 2 

Fransa 4 6 6 
Avusturya 3 6 3 
Çekoslovakya3 4 o 
Mısır 2 1 2 

Estonya 3 1 1 
Isviçre 1 7 2 
Kanada 1 2 6 
Norveç 1 2 o 
Arjantin 1 1 1 
Türkiye 1 o 1 
Yeni Zeland l o o 
Meksika 1 o o 

Kadınlar aras1oda 400 metre 
serbest yüzmede Hollanda bi
rinci, Danimarka ikinci, Ame
rika üçüncü oJdu. Amerikau zenci atlet Ovensi tebtik ve 1500 metre şampiyonu Lovelock Hindistan 1 o o 

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

Elazize toplu bir bakış: 
...........•.......................•...•............ ~ .. 
Şehirde son yıllar içinde 

neler yapıldı ? 

EJôzızdm bir mahzaJ'a 
Güney doğu muhabiri

miz bildiriyor: 
ELiziz son seneler içerisinde 

çok ilerlemiştir. İlbay Tevfik 
Gür, hersahada büyük muvaf
fakiyet gösteren değerli bir 
idarecidir. Şehrin imar işlerile 
çok yakmdan alakadar oluyor. 

Ana cadd~ler parke döşen
mi~, şehrin ağaçlanması için 
caddelere fidan dikilmiş, mü
teaddid bahçeler vücuda geti
rilmiştir. 75 yataklı büyük bir 
hastane binası inşa edilmek
tedir. Çocuk bahçesi, Aile par
kı ve stadyumlar şu günlerde 

bitecektir. Büdçeaiai 97 bin 
liraya iblağ etmiş olan belediye 
bir şehir tiyatrosu, iki büyük 
apartman Ye bir park yaptJr
ınıştır. Elektrik şirketine elli 
bin lira i!e ortak olarak şehri 
327 lamba ire tenvir etmiştir. 
Bu yıl su tesisabnı hitireeek, 
mezbaha yapacak ve imar 
planını verecektir. 

Efaziz zamanla bir göçm.en 
diyarı o!aktadır. Son üç yıl 
içinde (5600) nüfustan ibaret 
1419 muhacir ailesi gelmiştir. 
Kendileri için yeniden (687) e• 
yapılan ~öçrnenlerimiı: müstah-

Hava rekoru 
Orly, 15 (A.A) - 2902kilo 

mislen uçuşunu yapmakta olan 
tayyareci Mıurice Arnoux Mar· 
silyaya inmjştir.Tayyarecisaatta 
339 ,5 kilometrelik bir vaıati 
sür'at elde edebilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sıl mevkie getirilmişlerdir. 

Halkcvi başkanı Ubay Tevfik 
Gür çok güzel ve örnek bir 
balkevi binası kurmuştur. Plinı 

bizzat ilbay tarafından yapıl
mış olan muhteşem binanın alt 

kahndm müleaddit salonlar ve 
iş odatan olup ,üst kat ulu ön

derin teşriflerinde istirahatları
na ayrılmıştır. Evin çalışmaları 

da takdire çok şayandır. Her 
kol ödevini bihakkin başarıyor. 
Evin önü Cumuriyet meydanı 

adiyle tanzim edilerek ortaya 
Atatürk'ün heykelleri dikil
miıtir. 

Elazizde maarif hareketleri 
de canlıdır. Orta mektebin mev· 
cudu albyüzdür. Alb iJk okul 
ve her kaza merkezinde bir ve 
köylerden yırmi altısında mek· 

teb vardır. istasyon caddesinde 
büyük bir mekteb hina8ı yapıl
maktadır. Vilayet dahilinde 38 
mekteb ve 88 muallim vardr. 

Tren iktisadi kalkınma tize
rindc çok mvessir o1t!luştur. 

A. TokSOJ 

Yavuz futbol takımı 
Bugün stadyumda K. S. K. takımıyle 

amikal bir maç yapacak 

Oeçell ziyarette İzmirsporla karşılaşan. Yayuz futbol takımı 

Dün de yazdığımız gibi bu 
gün halk stadında Yavuz takımı 
ile K. S. K takımı aramıda bir 
futbol maçı yapılacaktır. 

Bu maç üç dart senede bir 
g6rebileceğ'imi.z karfllatmalar· 
dan birisidir. lzmir tak.mlariyle 
donanmamız takıruınlb karşı 
kar,ıya geJmeai bu itibarla da 
heyecan yaratır. 

Donanma takımının bundan 
evvel Samsun şampiyonu ile 
Çukurova şampiyonunu yendi
.JJini hatırla1'9ak ma~n çok g&-

zel cereyan edeceğini anlamış 
oluruz. 

Şüphesiz ki donanma takı· 
mımız her ıaman yanyana oy• 
namış ve muntazam surette 
maçlar yapmış olan ,ehir ta· 
kımlan gibi yekneıak bir takım 

olmadığından K.S.K içil' bu 
bir avantaj sayılabilir. Buna 
ragmen ga!ib gelmek için çok 
çalışmak Jazım gelecektir. Maç 
saat 17 de başlayacaktır. Her 
iki tarafa da muvakıyetler dile-. 
rız. 

Direğinde 
Bir pehlivanımız Türk bay

rağmı olimpiyad direğine asb. 
Bundan sevinç duymamak im
kanı var mıdır? 

Berlin olimpiyadlarına gidip 
gitmemek hususunda tereddüt 
edenler, ve ilk müsabaka ha
vadislerini sportmence olmıyan 
bir münakaşa tarzı ile karşı· 
layanlar bundan sonra nikbin
lik ve sabır faziletleri göste· 
receklerdir. Futbolcularımızı 
sıfıra karşı dörtle yenen 
Norveçliler, Alman takımma 
galebe çalmışlar ve ltal
yanJar onları bire karş) iki 
ile yenmekte çok zorluk çek
mişlerdir. Gönlümüz istemekte 
cömerd olduğu kadar, aklımız 
muhakemede soğuk kanlı ol
malıdır. Geçen yazımızda de
diğimiz gibi, her hadiseden 
sporumuzu daha iyi organize 
etmek için istifade etmeliyiz. 
Fakat kısa ve dar hükümlerle 
spor gençliğinin cesaretini kır
maktan çekinmeliyiz. Eğer ye
nilmekte şüphesi olanlar, hiç 
bir enternasyonal müsabakaya 
iştirak etmiyecek olsalardı, bü
tün meydanlar boş kalırdı. 

Bizde şehirler, 1908 meşru
tiyetine kadar, bir kaç nesil, 
oturmağa alıştılar. Henüz kırk 
yaşında olanların çocukluk ve 
ilk gençlikleri, mekteblerde ve 
evlerde hareketsizlikle geçti. 
Y alnaz toprak halkının ade!esi 
oynıyordu: Onun içindir ki 
gene, bir olimpiyad'da ilk bi
rincilik bayrağı, halk güreıinin 
eseri olmuştur. Anadolu yarım 
adasıom gençliği yüzme ve 
yelken öğrendigi vakıt, stad
Jar arthğı, vücud terbiyes; ve 
spor aşkı memleketi sardığı 
vakit, diğer spor şubelerinde 
de zaferler elde edeceğimize 
şüphe yoktur . 

Pek yakın zamanlara kadar, 
şehirlerdeki Türk cemiyetinİD 
güzellik, ahlak, terbiye ve her 
husustaki telakkiler, çocukla
rımızı güneşten, açık havadan 
ve apordan nzakJaştaracak ma
hiyette idi. Kökleri bu kadar 
derine giden telikkiler kolay 
kolay değişmez; değişse de, 
onların yerine geçen telakki
lerin umumi hayat ölçüsündeki 
tezahürleri hemen görülmez. 

Bertin Olimpiyadtarmdan dö
nen gençlerimizin hepsini, Türk 
sporculuğun piyoniyerleri ola
rak karşılamalıyız. Kusurları
mızı düzeltmek o kadar güç 
değildir: Güç olan, sporculuk 
aleyhine olan cemiyet tr.lak
kisini tedavi etmek, ve sporu, 
merkezler ve taşra, bütün 
memlekete maletmekti. Cumu
riyet buna muvaffak olmuştur. 

Bu ıırada dikkat edeceğimiz 
mühim nokta, spor çeşidJeri· 
nin ayn ayrı inkişaf metodlan-
nı ararken, hepsinden mühimmi 
spor ahlakını eyi tesis etmek 
olduğunu unutmamaktır. Yay-
garalar, tarafgirlikler, kıskanç· 
lıkJar, küçük hırslar, bu ahlakm 
dışında kalmalıdır: Hakikat o
durki biz sporu, vücud terbiye
sine hizmet ettiği kadar, mizaç 
ve karakterimizi de yukarıki 
kusurlardan kurtaracağı için 
seviyoruz. Spor bize yalnn: 
kuvvet ve çeviklik değil, vekar 
ve dOrlistlük faziletlerini de 
tekrar kazandırmalıdır. 

Falih Rıfkı ATAY 
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·, ltalyanın ihtiraz ay 
dı. lsviçre bitaraf ığ 
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Paris 15 (Ö.R)- Dün başve
kil Leon Blumun riyasetinde 
çok mühim bir nazırlar toplan
tısı olmuştur. Bu toplantıda is
panya işlerine ademi müdahaie 
hakkındaki Fransız tezine Ital
yanın ileri sürdüğü kuyudu ihti
raziyeye karşı Fransanın cevabı · 
hazırlanmıştır. Romadaki Fran
sız büyük elçisi Kont dö Şam
brön lrnbinenh kararlarından 
telgrafla haberdar edilmiş ve 
derhal ltalyan hariciye nazın 
M. Cianoyu ziyaret ederek bun
ları tebliğ etmiştir. ltalya Fran
snnın bu son teşebbüsüne ce
vab vermek niyetinde değildir. 
Kont C ano Fransız hükumeti
nin bu yeni teşebbüsünden 

Mussoliniyi haberdar edeceğini 
söylemiştir. Mamafih ltalya ce
vab vermek istiyecek olursa 
bunun her halde pazartesi gü
nünden evvel verilmesi bekle-
nem ez. 

Frankoya teslim edildiği, Asi 
lspanyol başkumandanının nez
dinde bir kaç Alman müşavir
ler bulunduğu söyleniyor. 

INGILTERE 
HEYECAN DADIR 

Londradan gelen haberlere 

Fransız teşebbüsünü andıran 
bir teşebbüs yapılacaktır. 

PORTEKiZ KABUL ETTi 
Paris, 15 (Ö.R) - Portekiz 

elç\si Ke Dorseye giderek bü
kiimetinin ademi müdahale 
hakkında1ci Fransız tezini aynen 

_...,,.----._..,,....,~~~~~_,,,.--~~~~~._, 

ALMANYA YA GELiNCE ispanya htidisele1i münasebetiyle Frallsız Sosya/istlc1inm yaptıktan 
Almanya Fransız teşebbüsü- ızümavışlcrdr.n bir i11tıba 

<YÖre, lngiliz siyasi mahfilleri kabul ettiğini bildirmiştir.Fran-
ne, bütün tahminler hilafında "' 

Almanyanın ,cevab vermek hu- sa ve lngilterenin Lizbon hü-
olarak hala cevab vermemiştir. 

susundaki teallülünü endişe ile ki'ımeti nezdinde yaptıkları mü• 
Almanyanın yeni bir taahhüt 

karşılamaktadırlar. Bilhassa kerrer teşebbüsler bu neticeyi 
altına girmemek için cevab ver-

asilere ltalyadan başka Alman· vermiştir 
mekten çekindiği zannedili-

yadan da tayyareler gönderil- AMERiKA TEBAALARI 
yor. Baron Von Neurath, Fran- -

mekte devam edilmesi heye- Vaşington, 15 (0.R) - Bir-
sıı elçisi Ponsombi ile son mü-
b katında İspanya ile ihtilaf can uyandırmaktan hali kalmı· leşik Amerika hükumeti, lspan-

yor. Gazeteler bir bitaraflık yadaki bütün Amerikan teba-
mevzuu olan Alman tayyarele- l b ı k · k 
ri meselesinin henüz halledil- mukavelesi akdine karşı her- a arını u mem ~ ~tı ter et-

gün yeni engeller çıkmıt bu- meye davet etmıştır. Bundan 
mediğini, ispanya müsadere et- ··f d. 

1 
sonra ispanyada kalacak olan-

tigw \ tayyareleri iade etmedikçe lunmasına teessu e ıyor ar. l k d' 1. ti . it da . . . . . .. ar en ı mesu ıye erı a m 

Aynı zamanda lsviçreden 
doğrudan doğruya veya tran
sit şeldinde ispanyaya ve Is· 
panyol F asına silah ve mühim
mat sevk edilmiştir. 

FORAYN OFISIN 
TEBLIGI 

Londre, 15 (Ö.R) - Forayn 
Ofis şu tebliğı neşretmiştir: 

Hültümeti kraliye, bitaraflık 
}Oluyla devletler atasında b

0

r 
itilaf elde edilmesi için Fransa 

tarafından sarfedilen gayretlere 
bütün müzaheretini tahsis et
meğe karar verm

0

ştir. 

Hükumeti kraliye, umumi bir 
anlaşma vuku bulduğu takd·r-

de Fransanın ademi müdahale 
tezini aynen kabule amadedir. 

ispanyada vuruşan partilerden 
hangisine olursa olsun sılah ve 

mühimmat ihracını yasak et
meğe karar vermiştir. 

Sivil tayyareler sevkini ya· 
sak etmek için de elinden ge· 
len bütün tetbirleri alacaktır. 

ispanyada karışıklıkların baş 
gösterdiği gündenberi 1931 
emirnamesine uygun olarak si· 

lah ihracı için hiç bir ruhsatiye 

verilmemiştir.,, 

Bu nota ilave ediyor ki: 
- uEğer bazı lngilizler ve 

lngiliz ticaret evleri ispanyada 
çarpışmakta olan partilere silah 

ve mühimmat göndermekte 
devam edecek olurlarsa bunu 

Almanyanın bir teahhüd allına lngılterenın Parıs elçısı den kalacaklardır. 
· · w · · t it 1 H · N ı D lb tamamen kendi mes'uliyetl.eri gıremıyecegını, za en a ya- aricıye azm von e osu Berlin 15 ( ô.R ) - Isviçre 

nm da henüz kat'i olarak nok· · t ede ek fo a Of' • ' b ve melhuz olan bütün tehlü· zıyare r r yn ııın federasyonu, lsviçre te aasının 
tai naz.arını bildirmiş olduğunu Ke Dorıeyle görüş birli· veya leviçrcde bulunan ecnebi- keleri kendilerine ait olmak 
söylemiştir. · · b" k d b t ·d t .. ki nı b 0 l l"d" ğını ır ere a a eyı e - lerio kendi topraklarından uzere yapaca arı ı me ı ır-

Dip!omasi sahasında bu teal- · · B d d·td" · J 
lüller devam ederken Alman- mıştır. ura a zanne 1 ığıne ispanyaya hareketlerini yasak er. 

Ö • t" b. k Hllkiimet bu gibilere hiç bir yadan hareket eden üç mo· g re, vazıye ın ır çı maza etmiştir. Yalnız lspanyol tebaa-
törlü bir kaç bombardıman saplanmaması ıçın lngiltere Jarı bu memnuiyetten istisna suretle yardım etmemeğe karar 
tayyaresinin Sevilde General hükumeti tarafından Berlinde edilmişlerdir. vermiştir." 

···r·a·y······Y······ar·eıer··1ade···e·ııtım·eai············tt;yf ~d~······ ...... 
Hadiseler oldu 

Hükllmet vaziyete hakimdir ve mevzii 
bazı muvaffakıyetler kazanmıştır 

Madrid 15 (Ö.R) - Bugün 
neşredilen resmi bir tebliğde 
hükumet kuvvetlerinin devamlı 
taarruzlardan sonra birçok mev
zii muvaffakıyetler elde ettik
leri, mühim mikdarda barb 
malzemesi ele geçirdikleri, 
Korto ve Sevil şehirlerinde asi· 
terin maneviyatları sarsıldığı 
bildiriliyor. Hükumet Astaride 
vaziyete hakim olub birçok 
noktalarda kanlı muharebeler 
olmaktadır. 

Berlin, 15 (A.A) - ispanya 
hükümeti kendi kuvvetleri 
tarafından zaptedilen Alman 
tayyaresini henüz iade etme
miştir. 

Yarı resmi mahfeJler bu tay
yarenin bir bombardıman tay-
yaresi olmadığını şöylemekte
dirler. Bu mahfeller tayyare 
mürettebatının tüfenklerle ve 

rüvelverlerle müsellah bulun
duklarını ve fakat bu vaziyetin 
ihtilal halinde bulunan bir mem
leket için pek tabii bir tedbir 
olduğunu ilave etmektedirler. 

ELVAS 15 ( A.A) - Ha
vas Ajansı muhabirinin haber 
verdiğine göre, asiler artık 
Badajoza hakim bulunmakta
d.rlar. 

Milislerle yapılan son çarpış· 
malar gece nihayete ermiştir. 

Gazeteciler yarın Badajoza gi
rebileceklerdir. 

Lizbon, 15 (A.A) - Bada
jozun teslim olması üzerine 
yüzlerce lspanyol mültecisi ve 
ezcümle Badajoz askeri ve 
sivil kumandanları Portekize 
gelmişlerdir. 

Paris, 15 ( A.A ) - Lizbon 
hükumeti ispanya işlerine ade-
mi mUdahele anlaşmasına işti
rake hazır bulunduğunu Fran-
sız ve lngiliz Hariciye Neza· 
retlerine bildirmiştir. 

Asi tayyare ve topçu kuv
vetleri dün sabah saat 7 de 
Badajozu bombardıman etmeğe 

başlamışlardır. Taarruz saat 
11 de durmuştur. Asiler hare-

kata saat 17 de tekrar başla-

maşlar ve beldenin elyvem ha
rabe halinde bulunan eski su· 

larına kadar gelmişlerdir. Bu 

surlar halkçı cepheye men· 
sub 300 milis askeri ile 500 
gönüllü brnfından şiddetlt. mü
dafaa edilmekte idi. 

ilk asi kuvvetleri Badajoza 
T ı inidad kapısından girmişler-

dir. Hükumet kuvvetleri eski 
Elvas (Portekizde) lS(A.A)

Havas ajansı muhabiri, lspan-
yol asilerinin dün akşama ya- kale mahalle~ine iltica eylemiş-
km Badajoza girdiklerini fa- lerdir. Bu mahalle kesif bir 
kat akşam üstü şehrin sokak- bombardımana maruz ka~mıştır. 
farında şiddetli çarpışmaların ' Asiler Badajoıun pek yaki-
devam ettiğıni haber vermek- ninde bulunan Saint Oristobal 
tedir. kalesioi de olmışlardır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Erzurumda yağan yağmur esna-
sında evleri su bastı 

Enurum 15 (A.A)- Diin ve evvelki gün fasıla ile yarım saat 
kadar bardaktan boşanırcasına yağmur yağmış, bu müddet za.r
fında cadde ve sokaklar sulardan geçilmez bir hale gelnıiştır. 
Alçak yerlerde bulunan birçok evlere su dolmuştur. Zayiat yok-
tur. 

Kudüs 15 (Ô.R) - Bugün 
Hayfada çıkan kargaşahklar 
esnasında bazı hAdiseler oldu. 
21 Arab ve dört Yahudi tev-

kif edildi. Nablusta bir Cami 
avlusunda bir bomba bulundu. 
Bu bomba patlamamıştır. 

Papazlar kurşuna 
dizilmiş 

Vatikan 15 (A.A)- Vatikao 
eczahanesini idare eden F ete 

Bene Fratelli papaslarının is
panyadan aldıkJarı bir habere 

göre, Barselon cıvarında Gala
sellas tatil kampında bulunan 

arkadaşlarından 17 kişi milisler 
tarafından kurşuna diz\lmiştir. 

lrlanda ve 
Lokarno 

Londra 15 ( A.A) - Siyasi 
mahfiller lngiliz hükômetinin 
lrlandanın yeni Lokarno pak
tına iştirak ihtimalini tetkik et
mekte olduğunu söylemek
tedirler. 

Bu mahfiller lrJandanın işti
raki olmadıkça Ren hududu 
garantisinin (müessir olmıyaca
ğı çünkü mümzilerden birin!n 
lngiltereye taarruz etmek üze
re lrlanda hava üslerinden is
tifade edebileceği kanaatmda
dırlar. 

y ________ .._ ............. ~---------
uydurma haber yazan ast en 

muhabirlere ihtar edildi 

Y1111a11 f!U/lf I /1 il ba I ılı/ 

Atina, 15 (Ö.R) - Atina 
ajansı, şimdiki rejim hakkında 
bazı mahafilde çıkarıfan riva· 
yetleri tekzib etmektedir. 

Bugüne kadar hiçbir siyasi 
rical tevkif edilmiş değildir.Yal-
nız, devlet emniyeti aleyhinde 
harekete geçmiş ve sosyal ni
zamı bozmaya çalıcan 35 ko· 
müııist tevkif edilmiştir. Y almz 
Yunanistan ahvali haklcında 
lrnstan uydurma ve yanlış ha
berler gönderen iki ecnebi rnu-

------------c:~ 
• 

merı a 

habir, Yunanistan toprııklarmı 

terke davet edilmişlerdir. 

Atına, 15 (Hueusi) - Kati· 
merini ve Patri gazeteler Ital
ya ve Yunanistan arasına imza 

lanan yeni ticaret mukavele 
namesıni mevzuu bahsederken 
bu mukavelenin hükümleri, iki 
memleket beyninde zaten mev-

cud olan dostuk münasebet
lerini bir hat daha kuvvetlen
direceğini tahmin ediycırlar. 

ve sulh 

nutk v 

NEVYORK 15 ( Ö. R) - Reisicumhur Ruzvelt Nevyorkta 
mühim bir nutuk iradetmiştir. Ezcümle demiştir ki : 

-
11 Amerika demokrasinin, hürriyetin ve sulhun azimkar 

müdafiidir. Dostluğumuzu istiyenlerin hepsi gözlerimize iyi bak
malı ve ellerini öylece uzatmahdarlar. 

Amerika terki teslihat lehindedir. Bugüne kadar umumi 
terki teslihat için yapılan teşebbüslerin akim kalmış olmasına 

teessüf etmekteyim. Cebrü şiddete müracaat edilerek e 
beynelmilel hukuk ve ahlakı çiğniyer~k alınan neticelerin tanın
mış bulunmasaoa da ayni suretle teessüf etmekteyim. 

Verilen sözleri tutmak lazımdır. Amerika barb istemez. Fakat 
yarın karşılaşacağımız yeni bir vaziyette harpla sulhdan birinden 
birini tercih karşısında bulunacak olursak sulhu tercih edeceğimiz 
muhahakkaktır. 

Mısır ve kapito asyonlar 

Yunanistan ilgasına 
ıtiraz e cek mi? 

Londra, 15 (A.A) - Kabiredeki lngiliz yüksek komiserinin 
elç Jiğe tayin edilmesi ihtimali vardır 

Mısırın Londra konsolosluğu da elçiliğe kalbedileceklir. 
Sivasi mahfeller Yunanistanla ltalvanın Mısır kapıtülasyonlan-

mn ilgasına itiraz etmelerinden korkmaktadırlar. Bu meselenin 
müzakeresi için beynelmilel liir lconferansın içtim&a davet ihti
mali vardır. 

Yugoslavya - Macar siyasi 
münasebetleri çok iyidir 

Büdapeşte, 15 (Ô.R) - Bir Macar gazetesi Yugoslavya orman 
nazırile bir mülakatını neşrediyor. Nazm Yankoviç, yeni hüku· 
metin reiskira geldiği günden beri Macaristan - Yugoslavya 
müoasebatında gerginlik ihdas edecek hiç bir hadise olmadığıoı, 
her iki milletin mnhteiif sahalarda ve bilhassa iktisadi mesele
lerde müşterek menfaatlan olduğunu, ecnebi piyasalarda menfa· 
atları müşterek müdafaa edebileceklerini, Yugoslavyanın Tuna 
havzası memleketlerinin anlaşmasmı meserretle karşıladığmı 
söyltdi. 

lstanhuldan Edirneye eyahat ter1ib edildi 
Edirne, 15 (A.A) - Bakırköylüler tarafından 220 kuruş muka

bilinde Edirneye kadar gidib gelme tertib edilen gezi münase
betiyle şehrimizde hazırlıklar yapılmaktadır. Kafile 600 kisiliktir. 
Yarm sabah Istanbuldan hareketle 8 saatte Edirneye gelinecektir. 

Bu münasebetle bugün turing kulüb umumi müfettişlikte bir 
toplantı daha yaparak konukların iyi karşılanmaları ve ağırlan
maları için hazırlıklar devam etmektedir. Yeni yeni hazırlıklar 
daha yapılmıştır. 

Yioe pazar günü lstanbul kulüblerinden biriyle Edirnespor 
arasında bir futbol maçı yapılacaktır. Bunun için de ayrıca 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bra:vo Uşaklılara 1 

Vşak, 15 ( A.A ) - Uşak 
gençlerbirlij?i olimpiyadlarda 
Türk bayrağını şeref direğine 
çektirmeye muvaffak olan güreş 
çimiz Yaşara Uşak Yılancıoğlu 
fabrikası mamulatından bir elbi· 
selik hediye etmeye karar ver
miştir 

Yugoslavyada 
Belgrad, 15 (Ö.R\ - Mü

nakalat nazırı Mebmed Spabo, 
Sarajova, Dobrovnik ve Üsküp
te modern istasyon binala-rı 
yapılma;mı karar altına almış· 
br. Bu istasyonlar 1937 sene· 
sine kadar ikmal edilmiş ola· 
caktır. 

' 
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ame 
Nevyorkta bir model mües

sesesi vardır. Z egf eld ismin
de Amerakalılaşmış bir Alma
nın kurduğu bu müessesenin 
başında doktorlar, kimyager
ler, teknisyenler geceli gündüz
lü çalışarak model ihsan yetiş
tiriyorlar. 

Bir genç kız tasavvur edi
niz. Fazla güzel değildir. Çeh
resinde bir çok kusurlar var
dır. Dudakları kalın, burun bü
yük, gözleri beyzidir. Dişleri 
gayri metenasiptir. 

o arak e 

Sevimli rıldız Ha111i/101Zun 
model olacak kadar güzel 

lnr vücudıt ~·a1tll1 

• 
1 

.. zelliğe kav şuyorlar 
Amerikada dans müsabakala
rmda bacak ve vücut gıizelüğıle 

madai>'a kazanan kadmdır 

Dnroti 7 ompso11 bacakları 

ve göğıislerilıi11 gtize/liği 

ile meşhurdur 

l.11tille Bali da model o/acalt 
güzellerden bindir 

t 

• 

Bu müessese güzelleşmek is
tiyenleri muhtelif vasıtalarla ve 
tam bir disiplin içinde terbiye 
etmekte ve altı ay zarfında 

güzelleştirmektedir. Bu mües
seseye müracaat eden hasta 
(müracaat edenlere bu ad veri
liyor) ilkönce müessese labo-
ratvarlarında umumi bir mua- darla da bitmiyor. Hasta tam 

yeneden geçirHiyor. Kulak, bu- üç sene, doktorların gösterdik-
- d' .. k k leri re1'imi tatbik ederek, mü-run, agu, ış, goz, yana , aş, 

kirpik, Ayak. göğüs, bacak teaddit işkencelere katlanarak 
gibi servislerde uzun uzadiye Vlfgi11ia Reü/'in bir ıstatıiko Nomıa Sllearer lıepıinden daha sonunda güzel ve modellik biı 
tetkik ediliyor. Her servis, kadar güzel ıe cazı/Jeli meşhurdur. Klasik bir insan oluyor. 
muayenesi neticesini bir rapor- bir çcluesi ~·mdlf güzelliği ~·aımr Amerikada binlerce kişi hu 

la müessese şefliğine bildiri- işkence müessesesinde ameli-

yor. yat olarak (ideal) bir güzellik 
Müessese şeflig-i bütün bu k ·· d d · · k l b h 1 · · 'h b t 1 .. · h t · d yo sa muessese e mevcu mo- bğı için e ser hasta ar un- çe re yapı ışma göre ınb a ya ı ı muessesenın as anesın e elde etmiştir. Bu müessesenin 

raporlardan bir fikir edinerek d il d d d 1 b k d'J' ı k ı B "dd 
genç kıza Veya kadına, kl

'me e ere müracaat ediliyor. Mo- Iar an birini intihab e iyorlar. ettiği mo e in tat i e ı ıp a tı ay a ıyor. u mu et es- en kıymetli ziyaretçileri sinema 
deller, bir insanın ne kadar iş, doktorların bu modeli edilmiyeceğini tayin ediyorlar. nasında müteaddit ameliyatlar 

benzemek istediğini soruyor. güzelleşeceğini göstermesi ha- takib edip edemiyeceklerine Bütün bu formaliteler ta- geçiriyor. Yaralan bu müddet yıldı.zlariyle b~r, k~f~şantan ve 
Eğer benzemek istediği biri kımmdan bir kıymet ifade et- kahyor. Doktorlar, hastanın mamlandıktan sonra hasta, bu zarfmda eyi oluyor. iş bu ka- müzık hol artıstlerıdır . 

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

Klasikler beyaz perdede 
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Norma Shearer omeo ··ı et e 
harikalı bir rnuvaff akiye ı 

Norma Şew Romco /11/yet Jilmindr 
Bir sinema mecmuası şöyle 

yazıyor: 

- " Şhakespeare ,. faraza 
bugün yaşayıp ta Norma· She
arer.io Juliet'i temsil ederken 

görseydi; muhakkak ki eserin
deki yükselişi daha vuzuhla 
takdir ederdi. 

Irlandalıların bizimdir. Iskoç-
yalıların bizdendir, diyerek 
sahip çıktıkları Şeksperin Ro· 
meo ve Jülyet trajedisi Ame
rikada filme çekilirken lngil
terede bir çok münakaşalar 

uzayıp gidiyor. Daha ziyade 
hafif eserler çıkaran Hollivudun 
böyle ciddi ve as?"ır mevzu üze· 

rinde kafi derecede muvaffak 
olamıyacağı bile söylenmiştir. 
Halbuki vaziyet tamamen ak
sine oldu. Norma Şhearer Jü
liet rolünde müstesna bir mu
vaffaluyet kazandı. 

Filmin ilk gösterilişinde bu
lunanlar Sinemadaki R~meo ve 
Juliet'in tiyatro sahnesinden 
daha büyük bir kuvvetle can· 
Jandmldığmı gördüler. 

Norma'nm bu muvaffakiyc
tinde onun daha çocukluğun
dan itibaren geçirdiği buhran
lar ve hayati zaıuretler mües
sir o!mustur. Norma Montreal-

de Vesmond 1'asabasında dün· 
yaya gelmiş ve çocukluğunda 
eyi bir hayat geçirmiştir. An
nesi ölünce o iki küçük kar
deşini bakmak, onların maişet
lerini temin etmek mecburiye
tinde kalmıştı. Bu zaruri çalış
ma hayatı, çok defa Norma 
Serer'in ez.itmesine sebebiyet 
vermiş ve o daha 16 yaşında 
iken olgun ve tecrübeli bir in
san olmuştu. 

Norma Şerer'in sinemaya in
tisabı bir tesadüf eseri değil
dir. Genç kızlık çağında iken 
o bir danzigte dans numarala-

Marlen Londradadır 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Holivudun si i li yıldızı imparator 
kapısından şehre girdi 

logiliz gazetecileri bu haberi Marlen bundan fazla bir şey 
alınca derhal Holl\vudun meş- anlamamıştı. Kalktı, kapıyı 
bur yıldızıyle görüşmek için kendi eliyle açtı. Genç ve kum-
tertibat aldılar. Sinema ve ralabir kız kapıda kendisine: 
fotoğraf objektifleri hare- - Sizi bir iki dakika rahat-
ketc geçmek için istasyonda '· sız edebilir miyim, de Ji. 
kendileriııe yarayacak birer Dietrich derin bir hayret 
yer ayırdılar. Tren ağır ağır içinde kalmıştı. Bu kur.ıra) kız 
istasyona girerken istasyon bi- ona hangi lordun ilt ınasiyle 
nası tamamen dolmu§tu. Yol- krallara mahsus meras·ın kapı-
larda bile müthiş bir kalabalık sından geçtiğini soı uyordu. 
vardı. Gazeteciler meşhur yıl- Buna bir cevab bulmağa hazır· 
dızı bfran evvel görmek ıçın lamrken genç kız kartmı uzattı. 
sık sık merasim kapısına uza- Kumral kızın bir gazeteci ol-
nıp duruyorlardı. 

Dietrich'in görünmesi 0 lrn- duğunu anhyan Dietrich başını 
salladı: 

dar uzun sürdü ki bir çok kim· _ Doğrusu tahmin edemi-
seler onun trenden.)nmediğinc yordum, dedi. Burasını Bulaca· 
hükmettiler. Fakat istasyon ğınızı ümid etmezdim. 
müdürü Dietrich'in yolcular lis- Hollivud Kraliçesi, bu mec· 
tesinde kayıtla olduğunu söy- huri karşılaşmadan biran önce 

Jüyordu. kurtulmuş olmak için " Eve-
Uzun bir intizardan sonra va-

ning Standard ,, muhabirine 
ziyet anlaşıldı. Hollivud'un bu J 

_ şunları söyledi: 
sihirli yıldızı herkes gibi umu- _ Londraya gelişim sırf is-
mi kapıdan çıkacağına ( Biri )- Gazetecilik bakımından cid- tirnhat etmek içindir. Evvelce 
n 'n iltimasiyle krallara mahsus den enfes o!an bu atlatma u.;u- olduğu gibi bir lngiliz studyo-
olan imparator kapısından çı- lü Londrah S!'azetecileri fena sile anlaşmak arzusunda oldu· 
karak otomobiline atılmış ve halde sinirlendirmişti. Bu defa ğumu yazarsanız cidden üzü-
meçhul bir semte doğru hare- gazeteciler büyük bir azımla Jeceğim. lngiltereyi severim. 
ket etmiş.. faaliyete geçiyorlardı. Derhal Eğer bir gün Hollivud'da ça• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rı gösterirken hiç kimse onun 
durgun gözlerindeki manaya 
kapılmaktan kendisini alamaz
dı. Şerer sinemaya intisap ka
rarını verdiği zaman Çarli Çap• 
lir.in tavassutundan istifade etti. 
Çaplinin bir kartiyle A Metro 
Goldvyn Mayer Studyo'ya mü
racaat eder etmez kabul olun
du. İlk olarak "Zavallı Salley,, 
filminde rol aldı. 

Romeo ve Jüliet fiJmi daha 
şimdiden sekiz kopya olarak 
Ingiliz film müesseseleri tara
fından angaje edilmiştir. Bu 
film Amerik ada gösterilmeden 
önce Ingilterede gösterilecektir. 

telefonlar işledi. Her otelin lışmaktan vazgeçersem Jogil-
telefonu bir kaçar defa "Maal- tereyi tercih edeceğim. 
esef buraya İnmedi,, cP.vabmı 

Almanyaya dönmiye fikrim 
vermek mecburjyetinde kaldı. k z ı ı b · 
Filvaki Dietrich bu defa Lonw yo " aten A :nan ar em sev

drayı ziyaı etinde gazeteciler
den kurtulmuş olmak için otele 
inmiş değildi. Londranm iç ma
haJle!erinden birinde küçüle bir 
pansiyonda (Şarlot) adına isti
car edilen bir tek odada yer
leşmişti. 

Kendi mütaleasına göre ilk 
defa olarak gazeteciler onu 
rahatsız edemiyeceklcrdi. Bu 
huzurla odasına kapanarak 
mufassal bir uyku çekmek ka-
rarını vermişti. 

işte bu sırada kapı vuruldu. 

miyodar ki. . Sebebi. • Bunu 
tamamen ben de bilmiyorum. 
Almanyada çalışmadığımdan o
lacak. Bir Alman münekkidi 
benim filmlerim için (Basit) de-
miş.. Öyledir, zorla kendimi 
sevdiremem ki .. 

işittiniz belki de.. Bu kış 
yalnız kuvvetli bir film çevir 
dim "Allahm bahçelerinde .. ,, 
Filmin mevzuu bir az ağsrdır. 
Klasiğe kayıyor. lngilterede 
çok beyenileceğini ümid ede
bilirsem mütese li olurum.,. 
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Ne benim tereddüdlerime ve 
ne de benim nefretime ebem· 
miyet veriniz. Dünyada hiçbir 
kadın sizi Alis kadar seve· 
mez " diyebildi. 

Kont bir müddet sustu tek
rar söylemeğe başladı. 

- O zamandooberi kraliçe 
hiç bir söz söylemedi. Bu söz
ler zihnimi de altüst etmekten 
başka bir tesir yapmadı. Öm
ründe yalan söylemiyen bu 
kadın niçin karşımda kızarmış
tı? Alisin karım olmasından ni· 
çia nefret edecekti? Sebebi ne 
idi? Acaba ne gibi bir mesele 
vardı? Bu iyi kalpli kadın neden 
titreyordu? Zihnimi saatlerce 
yordum, düşündüm. Nihayet 
Jan Dalberenin Alis Dö Lüksün 
bir cinayetini yakaladığım ve 
bana acıdığından dolayı Alisin 
derin sevgisine hayret ederek 
bu cinayeti sükutla geçiştir
meğe karar verdiğini anladım. 
Onun zıhninde: " Alisle ev
len! Bu evlenmen seni niçin 
korkutuyor 1 Fakat kalbi
nizde yanan aşk o derece 
ıiddetli ki sizi birbirinizden 
ayırmak cinayetini birbirinize 
tezviç etmek cinayetinden da
ha büyüktür." fikri hakimdi. 

-Ozamandanberi tekrar Alisi 
gördünüz mü? 

- Hakkımdaki teveccübnü
nüze minnettarım. 

- Kont, siz tesadüf ettiğim 
adamlarm en yüksek kelpJisi
niz. Binaenaley hakkınızda bes
lediğim hürmete ve sevgiye 
dair bir şey sormamanızı bu 
yüksek varlığınıza güvenerek 
rica ederim. 

Mariyak o kadar eğildi ki 
diz çökeceği zannedilirdi. Tit
rek -bir aeale: 

- Şayed kalbinizde bir sır 
mevcud ve bu sır da bence 
bilinmiyorsa onu kalbimden çı
kararak bir diğerine tevdi et
mek benim için ölümden kö
tüdür. 

Sözlerini söyledi. 
- Evet kont, bir aır vardır. 

Ve bu sırn da yakında size 
ıöyliyeceğime yemin ederim. 

- Sizi niçin bu kadar dü
ılindüğümü ve size niçin bir 
krallık vermek istediğimin se-

•• n mn...- aı;ı-;. ut ı WJ. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satı,ıar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı 
563 Buğday 
41 Arpa 

8 Yulaf 
27 Kumdarı 

Fiat 
5 25 6 
3 50 3 75 
4 4 

4 4 

Mançuride 
TOKYO 15 ( A.A) - Man

çuri hadiselerinin beşinci yıl

dönümünü kutlulamak için ya
pılan şenliklerde Sü bakanı bir 
beyanname neşrederek Japon
yayı Mançukoya bağlayan mü
nasebetleri ehemmiyetle kay• 
detmiştir. 

111 • 
Doktor - Operatör 

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hasta1arını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 

Müıaycde salonu karşısında 

78 numarala muayenehane
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp
riide Berat aparbmanı No. 5 

1 
bebini yakında öğreneceksiniz. 

Mariyak, sanki anneciğim 
diye bağırıyormuş gibi : 

- Madam! Madam! 
Diye haykırdı. 
Fakat Katerinin sözlerinde 

kat'ilik yoktu. Hemen kontun 
fikrini değiştirmek maksadiyle 
gülerek: 

- Altın çekmeceyi ne yap 
tınız? 

Diye sordu. 
Mariyak tatlı bir hulyaya 

daldı ve sonra: 
- Bu çekmeceyi saklıyo

rum madam 1 Onu bir yadigar 
olarak hıfzediyorum. Çünkü 
sizin tarafmızdan verilmiştir. 

Sözlerini kekeledi. 
Katerin alnından soğuk ter

leri sildi: 
- Onu yanınızda mı sakl

yorsunuz? 
- Navar Kra1içesinin kona

ğında... Çekmecede bir kadın 
eşyası olduğu için ... 

- Pek doğru! ben de ona 
bazan eldivenlerimi, bazan bo-
yun atkılarımı koyarım. Fransa 
sarayına geldiğim zaman onu 
bana Kral birinci Fransuva he
diye etmişti. 

- Emin olunuz, onu Krali
çem kullanıyor ve kraliçem ona 
eldivenlerini koyuyor. 

Katerin kalbinde bird~nbire 
husule gelen vahşi sevinci giz
liyememişti. Görenlerin ne ka-
dar hilekar bir kadm olduğunu 
anlamakta güçlük çekemiyeceği 
bir tebessümle: 

- Ya öyle mi? 
Dedi.Kont: 
- Evet, Navar kraiiçesini 

severim. Cüretimi affediniz 
madam, o benim anam gibidir. 
Bunun içindir ki Bu güzel he
diyeyi saklamasını kendilerin
den rica ettim. Ti ki .• 

Sözlerini söyledi. 
- Pek iyi yaptınız oğlum! 
Kont ilk defa olarak kateri-

rinin ağzmdan işittiği bu ke-
limenin tesirile gözleri karara
rak sendeledi. Kollarını ileriye 
uzattı. 

Bu halden müteheyyic olan 
Katerin tekrar söze başJıya
rak: 

Deminden ta kı demiştiniz? 
Dedi. 

- Bitmedi -

7000 metrelik 
Lenin tepesine do§ru 
Pamir cümudiyelerinde deniz 

sathından 5100 metre irtifada, 
fen kıtaatı, mevadı infilakıye 
7127 metre yükseklikteki Lenin 
tepesine giden bir yol açmak
tadır. Ağustosun ortalarına 

doğru bir Kızılordu müfrezesi 
bu tepepeye çıkmağa başhya-
cakbr. Lenin tepesi, yükseklik 
itibariyle, Sovyetler BirJiği dağ-
ları arasında ikinci mevkii İf
gal etmektedir. 

srz.YZJCZZZJ!BJ!:-t •1 PCllRllBaıJIMlfimlmıll'IZi~l2ml!551lG;2:13~ 

G. Mazarakis 
Oazete, mecmua ve 

kitap evi 
Yunan, Fransız, lngiliz, Al· 

man, ltaly&n, Yugoslav, Ro
men, Macar ve Arap dille
rinde çıkan bütün gazete ve 
mecmuaları size temin eder. 
Her tlirlü mecmua kitap si· 
parişi kabul eder. Fiyatlar 
ehvendir. 

K01don CmM/i hanı Nu: 3 
'PMZ"V'aarıw ı au •ı•w2.1 

Zayi 
Karııyaka orta okulundan 

1935 yılında aldığım 4-6-935 
günlü ve (142) sayılı tasdikna• 
memi zayi ettim. Yenisini çı• 
karacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Merıinlide Bumova cadde
sinde 9 numarada Kizım 

oğlu Turızut 

YEM A81R 

Türkiye 
l{ızı]ay Kurunıu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!rrısızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

~-lllllllllll!ll'·--·--ıMmTELEFON : 2067 • •• 
A 

5 

ı ~yatmazden evvel PERLOOENT di• 

macununu ltollanmak suretile aöızınızı 

yıkamayı k&ndlnıze bir vazife bilinlL 

t>ERLODEN~ k~as kabul etmez bir) 

muıaddı taaffOndOr. 

-·-i..A'~ w ~ta;:.~~t·"f .,...., ., .... ~ ~" 
~ "147.W 4t..M o4ı&. """,.~ ~-~4. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traı sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kuU.nmız. Her yerde ıatılmaktadır. Yalnız loptan sa• 
bslar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye mOracaat ediniz. 

Posla Kut. aa.- Telefon 34&11 

Bayındırlık direktörlüğünden: 
3640 Lir 52 kuruş keıif bedelli lzmir - Seferihisar yolunun 

o+ooo - 11+925 inci kilometrolan aıasındaki şosenin eaaslı 
onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan is· 
teklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine g&re hazırlayacaklan le• 
minat ve ehliyet vesikaleriyle birlikte ihale günlemeci olan 27 
ağustos 936 perıembe günii Hat onda il daimi encümenine gel-
meleri ilin olunur. 2590 (1688) 

lzmtr Slcilll ticaret 
memurluğundan: 

(Tevfik Doğangün) ticaret 
unvanile lzmirde Kemeraltı 
caddesinde 54 numarada tü
tün, mOıkirat, pul ve saire 
ticaretini yapan Tevfik Do· 
ğangünün işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1814 numarasına 
kayd ve tescil edildiği ilAn 
olunur. 14 (1684) 

lzmlr Slclll Ticaret 
Memurlutaundan: 

" Hami Çon " ticaret unva
nile lzmirde Palancılar Çarşı· 
sında 21 numarada otomobil 
makaslan ticaretile u;raşan 
Hami Çon'm ifbu ticaref un-

Zayi 
lr.mir Esnaf ve Ahali Ban

kaaınımn 2568 defter sıra nu

marasında üç hisseme aid 9437, 
9438 ve 9439 numarah onar 

liralık muvakkat hisse senetle

rimi zayi ettim. Yeniıini ala
cağımdan eskisinin hükmü ol

madığı ilan olunur. 

Seferihisar Şoför lbrahim 
oilu Hüseyin 

14-15-16 2610 (1666) 

vanı ticaret kanununun hüküm· 
lerine göre sicilin 1817 numa

rasuıa kayıd ve tescil edildiii 
ilin olunur. 27 (1685) 

&alaJıe 7 

RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 
macunu kullanmaz. Dişleriniı.in inci gibi beyaz, parlak, gür;el ve 
sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça· 
Jamak Jaıım~eldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLU~ 

lzmirde i.:tirahat arayanlara 

r / 

Izmirde modern ve her türlll konforu haiz bir otelde is
tirahat etmek istiyorsanız Kemeraltında hükumet karşısında 

Evliya zade oteline gidiniz O~alarının deni~e 
tam nezareti vardır. Otelın 

bütün eşyas• tebdil ve asri bir şekilde tecdid edilmiştir. Sıcak 
ve soğuk su banyo ve duıl•rı daima ve meccanen saym ltlüşte-
rilerin emirleri altındadır. 1-15 (] 668) 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç 
adet pille itler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat 
yapar. Bankalara ve yazıhanelere, evlere, hastanelere ve 
her yerde lazım olan bir ihtiyaçtır.Bilhassa saatta bir kuruş 
gihi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır. Tavaiy~ 
ederiz. 

Salıf yeri ve deposu : bmirde Suluhan civarında No.28-9 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

f4ôOyçe Oriyantbank 
Dl~ESDNER BANK ŞUHESI 

IZM:lB 
MKHI\K~I : H.KIUJ~ 

Almangacta 17~ Şubft•l Mevcuttur 
t)cı may~ ve ılıtıyat akçeııı 

ltif>,000,000 HRybsmuk 
Türkiy11de ~ubeJerı: 18TA~BUL ve lZMIH 

l\lıtıırJa ~uhc•lerı: KAHiRE ve l.'KK.Nl>EHIYE 
Her tiirlii banka muamelatnı ıf" ve kabul eder 
< AJ,MA~Y AHA seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

ebTen ~r•itle UKGISTERl\tARK aahlır. , h-1) 

I 



, 

• 
Sahife e YENl"BIR 1& Agusıoıs ıv~a 

operatö":' ~İST ANBUL AMERİKAN KOLEJİ" mmmm N~ş~siz 
Alpsoy . .. . Başı dışlerı 

~!~ .. ~~~~~ .. ~~;~~~~~~~:~f.~~·.~~i~~.~ .. ~~~;f~.:.~~~):;~ .. ~.~.~.~~.~.~~~.~ ağrıyor 

Doktor 

Ceva~ 
Ve kırgın. :::::::::::: 

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

Mektep, logilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir.Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mü- Halbuki bir tek 
Merkez hastanesi tehassıs mual ı imler tarafından öğretilir.Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. 

Operatörü Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar 
Hastalarını hergüo saat 3 talebenin bedeni tekemmülüoü temin eder. 

ten 6 ya kadar lkınci Beyler Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 
sokak şerbetçi karşısı N o. 81 MÜHENDİS Kf S MI :Ameli ve nazari Us'ii."'"'ıı-er""'"le-e"'"ıe"'"k"t::r...,ik=-.-m-a .k-i=-o-e_v_e_n_a""f.,...ia_m_,,.ü.,...he-o-d"'is'""i-y-e-ti-şt-ir-!r 
de kabul eder. KAYIT GUNLERI: 1 Ağustosa kadar çarşamba günleri saat 9. dan 12. ye kadar 
Telefon muayenehane 3315 1 ağustostan sonra çarşamba ve cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 7 eylülden 

Telefon evi 3203 sonra her gün. Fazla malOmat için mektupla veya bizzat müracaat edilir. 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi : Köprü 'l"apur iıkelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

DOKTOR 

Hulüsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 
........... llli ......... ıu 

5 16 9 (1397) 
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I • IZMiR YÜN Mensucatı. 

Türk A. Şirketinin 
• 

-1 1 1 uınaı a n aıı 
" 

'l'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAitl · -------- :zABiF 
a:ı - - - Wl - -

"V'E:: "CJC::"'CJ.Z ı > "CJ:H. 
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Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

~~;~;~;~;~;~ SATIŞ YERLERi · •••••••••••••••••• 
:::::::::::::::::: 4t 
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GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip 

.................. GB.PiN .................. 1 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
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Karşısında derhal rlc3te mecbur olur 
... ' ' , . . ·-.~~~ ·~f~· ... 1 

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

Türkiye Şeker fabrikaları A. 
Ş. inden: 

Fabrikalarımızda bir sene staj yaptıktan ve bu müddet 
zarfında lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hazırlıkların 
ikmalinden sonra sıhhatları fabrika işlerinde çalışmaya 
müsaid 2 - 3 lise mezunu her sene kimya mühendisliği 

tahsili için Almaoyaya gönderilecektir. 
Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve Almaoyaya 

gönderilmede fabrikada bir senelik stajda muvaffak olanlar 
intibah edilecektir . 

Birinci Kordonda ŞARK HALJ T A ş 
186 Numarada • a.• 

Mimar Kemaled- FAHR• K d • ...,, ) 
din caddesinde ı an emır og u 

u"]OzlfBf f ffif A" 

isteklilerin 1 · Eyliıl - 936 ya kadar aşağıdaki vesikaları 

Eskişebirde Türkiye Şeker fabrikaları A. Ş. Genel Direk
törlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi 
2 - Sihhat raporu 
3 - Mekteb şehadetnamesi musaddak sureti 
4 - Olgunluk notları MİTAT OREL r,,-Z-//ZLLYLL/LT..L2 r"ZT'/TT/ZZJT//L.L7Z7J7TLT-l'ZJJCT./7./../LZLL////.///,/////.//"/T/.LL///J 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade v~ Asım Riza Adres - Beyler Numan ' 
zade sokagı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) ' 
C///L/7///L/:ırz:zzT".LZ7Z7 /L7///J 
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RESSAM - DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve şr. 
iSTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSİNDEN MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYON. BOYA VE BÜTUN 
TESISATI KABUL EDER. 

ŞERİTCİLER - 5. 7 - TELEFON 3492 

. . •. -~· ·-"' ·, , .. #>'.· 

lzmirliler lstanbulda nerede buluşurlar 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
.a 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstaobulda her iki otelde kooaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bu!acaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Borsa idaresinden > 
Yeni çekirdeksiz üzüm mahsulü piyasasının 20·8-936 perşembe 

•iinü saat 11 de Borsada açılacağı ilan olunur. 28 (1683) 
_ ............ - -- -. 

NASl"R ilACl 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

,. \ 
· .. ~ 

m 
ÔZAD 

DOKTOR JEMSiH 
En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: logiliz Kaozuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

Bayındırlık direktörlüğünden: 
4000 lira 8 kuruş keşif bedelli Türkeli-Foça yolunun 15+000 

26+807 inci kilometreleri arasındaki şosenin esaslı onarılması 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
24~0 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlı~acakları teminat ve 
ehlıyet vesikalariyle birlikte ihale günlemecı ol~n 27 ağustos 936 
perşembe günü saat onda il daimi encüıneoıne gelmeleri ilin 
olunur. 2591 (1689) 

ua ...... -

5 - 9X12 eh'adında Uç boy fotografı. 
11-12-13-14-15-16-17~18-19 284/2546 . . 
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Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 
bisikletleri ZÜNDAP marka 
motosiklet petromaks luks fe
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 
plakları hediyelik zarif saat 

·-

ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncakları, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

iLAN 
Balıkesir Türk Hava kurumu baş
kanlı2'ından: 

1 - Balıkesirde hükumet caddesinde Uray kurağı karşısında 
Türk hava kurumuaa ait arsaya yeniden bir iş evi yaptırılacaktır. 

2 - iş evinin keşif bedeli (10594) lira (41) kuruştur. 
3 - 10-8-936 gününden itibaren (20) gün müddetle kapalı 

zarf usulile 31-8-936 paurtesi günü saat 15 te Balıkesirde Türk 
hava kurumu binasında talibine ihale edilecektir. 

4 - Plan ve fenni şartnameler beş lira mukabilinde müracaat 
edilecek şubelerden alınabilir. 

5 - F enoj şartları öğrenmek isti yen isteklilerin Ankarada 
Türk hava kurumu genel merkeze, lstanbul, lzmir başkanlıklarına 
müracaatları. 16-23 2579 (1690) 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Posta No. 
135 

Kıymeti Lira 
1500 

Reşadiye Bahçeler arası 8 eski 10 taj numaralı dolaplı kuyu
su ile 4 dönüm bahçe ve birinci katta plak taş döşeli bir kori
dor bir oda ikinci katta 4 oda ile küçük bir sofa üçüncü katta 
iki ufak sandık odası ve üzeri çinko ile döşeli iki taraça ve 
plaka taşla döşeli bir mutbahı müştemil sayfiye. 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyeti peşin para ile 
ödenmek üzere on gün müddetle kapalı zarf usulile artırmaya 
konulmuştur. ihalesi 27 Ağustos 936 Perşembe günü saat 16 da
dır. Alıcıların milli emlik müdilriyetine müracaatları. 

2574 ( 1686) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 17 agus

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

GANYMEDES vapuru 22 
agustosda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Bur
gaz, Varna ve Kastence liman-
lan için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 31 :::gus
tosta gelip 4 eylülde Anvers, 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük alacakhr 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
VIKINGLAND motörü 17 

agustosta gelip yükünü tahli
yeden sonra Rotterdam, Ham
burg, Bremen, Copenhage, 
Dantzig, Gdynıa, Goteburg, 
Oslo ve hkandinav limanlarına 
hareket edecektir. 

NORDLAND motörü 28 
agustosta bel<lenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynıa, Goteburg, 
Oslo ve lskandina vya limanları 
için yiik alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
SEÇEA VA vapuru 26 agus

tosta 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 Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Navkınlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliy~t kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 
lte~J.".DLS& 2 : pı " 

Hususi muallim 
ikmale kaJan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
t 

0 hana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeraltında An
kara kıraathanesi ittisalindeki 
tuva'et salonuna müracaatları 

9 - 10 
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Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin Flitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla sahhr. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan v~ hepinize )azım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

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

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE 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-

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

--••mcn&14•~-

Den Norske Middelhavslinje 

BOSPHORUS motörü 21 
ağustosta bekleniyor. lskende-

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

-·~·-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 
i~n yük kabul edecekti~ 
~ 

Service Maritime Roumain 

DUROSTOR vapuru 2 ey
lülde bekleniyor. Köstence, Su-

Jina, Galatı: ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 

Budapest, Bratislava, Viyena 
ve Linz için yük kabul ede
cektir. 

.... ®of• 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında biç bir taabbnde gi
rifilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

YENi ASIR 

AÇIK EKSiL TME iLANI 
Tire şarbaylığından : 

1 - Şehir içme suyu aboneleri tesisabnda kullanılmak üzere 
(300) adet su saab açık eksiltme usuliyle satan alınacaktır. 

2 - Açık eksiltmeye konulan su saatlerinin : 
Muhammen bedeJJeri Muvakkat teminab 

Lira adet nevi Lira 
3600 300 Türbin sisteminde su saatı 270 

3 - Açık eksiltme 28·8-1936 günlemecine rastlayan cuma 
günü saat (15) te Tire belediyesinde yapılacaktır. 

4 - Fenni şartname ve eksiltme şartname ve mukavelename 
projesi bedelsiz olarak urayımızdan verilir. 

5 - isteklilerin eksiltme gününden en az üç gün evvel teklif 
edecekleri saatlerin birer nümunesini urayımıza teslim etmeleri 
ve üçüncü maddede tayin edilen gün ve seatte muvakkat te
minat paraları makbuz veya bank mektuplariy)e ticaret ve sanayi 
odası sicil kayıt vesikalarını hamilen daimi encümene müracaat-
lan gereği ilin olunur. 12-16 2519 (1638) 

Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığı 
lzmir Direktörlüğünden: 

Cinsi Eo az En çok Tutarı 
Kilo Kilo Lıra 

Koyun eti 2000 2500 875 
Dana eti 1500 1700 425 

Tem inat akçesi 
Lira Kuruş 

65 63 
31 88 

Sağır Dilsiz ve Körler Müessesesinin bir senelik ihtiyacı olan 
ve yukarda isimleri ve mıktan ve Muhammen bedeUeri ve 
teminatı muvakkate akçeleri yazılı iki kalem etin kanuna tevfi
kan 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 20 - 8 - 936 
Perşembe günü saat 14 de Sıhhat ve içtimai muavenet Müdür-
lüğündeki Satınalma komisyonunda ihalesi yapıJacağmdan 
isteklilerin malsandıkları teminat akçesi makbuzlarile birlikte 
müracaatları ve şartnameyi görmek için hergün Sıhhat Müdür· 
lüğüne baş vurmalan ilan olunur. 

4-8-12-16 2442 (1587) 

Buca yatı orta 
ğiinden: 

-

okulu direktörlü-

1 - Eski yatılı talebemizin Eylülün birinci gunune kadar 
kayıtlannı yenileterek ilk taksitler ni yatırmadıkları takdirde 
yerlerine yenileri alınacak kendileri açıkta kalacaklardır. 

2 - Son sınıfların bitirme sınavları Eylülün ikisinde, birinci 
ve ikinci sınıfların geçme sınavları yirmisinde, dersler ilkteşrinin 
birinde başlıyacakhr. 

3 - Y eoi adayların yazılma zamanları: 
Ağustosun yirmisinden Eylülün birine kadar hergün sabahtan 

akşama kadar, EyUiliin birinden 15 ne kadar hergün saat 15 ten 
17 ye kadar. 

4 - Alınma şartlan ve belgeleri : 
Y.ap 12 ile 16 arasında olan her aday cumurJuk kafa kAğıdı 

(Soy adı ile), ilkokul diploması, yeni alınmış aşı ve sağlık raporu, 
başı açık yeni çıkartılmış 6 fotoğraf (kartonsuz) ve beyanname 
için 20 kuruşluk pul ile ege veya ecesile birlikte gelecektir. 

Yatılı keseneği Oç bölüde 200 liradır. ilk bölü yazılırken ya
bnhr. 2005 numaralı kanun gereğince getireceği belge ile işyar 
çocuklarından yüzde 10, kardeşlerden yüzde 15 indirme yapılır. 

Yatılı gereçler listesi okulda asıhdır, yönetkeye başvurulması. 
15-16-18-19-20 2598 (1678) 

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

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

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

maları şarttır. 

istekliler bir dilekçe ile aşı raporu, nüfus cüzdana ve ilk 
okuldan aldıkları diploma veya bugiin bulunduklan okuldan 
alacaklara belge ve üç tane belge fotografisiyle birlikte vilayet 

ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, 
alkol, her nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

lı orunununa başvurmaları ilin olunur. 
13-17-20 2599 (1647) 

ı~~~~~~~~~~~~~~ 

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

Kolonya, diş macunlar1, krem, kokulu ~abunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenJt:r bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

"' . . . - .... .· . . 

1 

1 

inhisarlar Çamaltı T uz-1 
lası müdürlüğünden: 

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

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

lzmir Milli Emlak müdürlilğiinden: 
Dosya No. Kıymeti lira 
873 Bornova Çingene mezarlığı 18996 metre murabbaı 

beşte dört hissesi bağ 1680 
474 Kaışıyaka Turan Menemen caddesi 173 taj numaralı 

1453,50 metre murabbaı eraa 1500 
719 Buca Mecidiye Forbes caddesi 7956,56 metre murabbaı 

tarJa 1800 
688 Buca aşağı mahalJe hükumet caddesi 19 numaralı 

3218,94 metre murabbaı arsa 1500 
883 Karşıyaka Turan Menemen caddesi 47 eski 236 taj 

numaralı 2911,00 metre murabbaı banyolu davarlı arsa 4800 
466 Darağaç Paralıköprü Selamet sokağı 1495,97 metre 

murabbaı arsa 3600 
857 Tepecik Arslanlar sokağı 24 - 26 eski 26 - 28 taj 

numaralı fmn ve hamam arsaları 673,36 metre 
murabbaı otuz altıda yedi hissesi 1800 

534 Darağac Parahköprü caddeıııi 117·119 eski 87-89 
taj numaralı 4502,70 metre murabbaı un fabrikasının 
altıda bir hissesi 4500 

667 Buca aşaiı istasyon caddesi 21 eski 57-81 taj şimdi 
59 numaralı hane 10,000 

456 ikinci Kordon 422 eski 162 taj numaralı hane 17500 
Yukanda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri münhasıran 

gayri mübadil bonosu ile ödenmek üzer& on giln müddetle kapalı 
zarf usulile artırmaya konulmuştur. ihalesi 27 Ağustos 936 
Perşembe günü saat 16 dadır. Alıcıların Milli Emlak müdilriye-
tine müracaatlan. 2573 (1687) 

Olivier Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BINASI TEL. 24 43 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTO vapuru 15 agustos 

1936 Londra ve Anversten ge
lip yük boşaltacaktır. 

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

Deutsche Levante - Linie 

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

:Sahife• 

Paris fa Oltesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

şaltacaktır. 
NOT : Vilrut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

İzmir Erkek Lisesi Direktörlü
ğünden: 

Liselerde orta okulları parasız yatılı seçme sınavlarına gire
ceklerin namzed kaydına 20 ağustos 9.36 tarihinde başlanılacak 
ve 29 agustos 936 cumartesi günü saat 13 de nihayet verile-
cektir. 12-16 2567 (1642] 

Çarpintı 
titreme 
baygınlığa 
birebirdir 

M. Depo 

' Eczanesi 

Hükumet 
sırası 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bm,kmıştır 

F eminen Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilil eczahanesi 

( Babarçiçeği ) ( Gönü) ) ( Fulya ) ( Sonbatıra ) ( Menekte ) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği } (Yasemin) 

Kemal Aktaı kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer iaimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokulan 
yerine verilecek şeyler, HilAI eczanesinin kıymetini bir daha iı
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş 1 

...................................................................... . . . . . . 
• • . . 

TAZE 1~EMiZ UCUZ 

llAC 

HAMDİ NUZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı kartısında 

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

İzmir Erkek Lise si müdürlüğünden: 
l - Eski talebenin kaydının yenilenmesine 20 Ağustos 936 

tarihinde başlanacaktır. 
2 - Talebe namzedi kaydına 20 Ağustos 936 tarihinde bat

lanacak ve 15 EylüJ 936 tarihinde nihayet verilecektir. 
12-J (j ~5"8 (1641\ 
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As· kuvveti r Marbellayı işgal etti 
Asi müfrezeler Balacoz sokaklarına girince kanlı bir 
harb başladı. Kristofal kalesi mukavemet gösterdi. 

Roma, 15 (Ö.R) - SeviJden 
gelen haberlere göre şimal ve 
cenub ordularının birleşmesi 
sayesinde Madrid etrafındaki 

çenber gittikçe daralıyor. Asi 
kuvvetler ispanyanın bütün vi
layetlerine bağlı bulunan tele· 
fon ve telgraf hatlarını ellerine 
geçirmişlerdir. 

Yine aym kaynaktan alınan 
haberlere inanmak lazımgelirse 
asi kuvvetler bugün sevkulceyş 
bakımından çok mühim bir 

merkez olan Balacoz,u işgal 
etmişlerdir. ilk müfrezeler şehre 
girince şehrin bütün soka~

larında kanlı bir çete harbı 

başlamıştır. 
MUKAVEMET 

GÖSTERDILER 
Sen Kristofol kalesi şiddetli 

bir mukavemet göstermekte 

idi. Fakat asiler vaziyete ha
kim olduklarım ve şehri tama
men ellerine geçirdiklerini id
dia etmektedirler. MarbelJa, 
Skompa ve Malaga arasında 
ıiddetli vuruşmalar • vardır. 
Asiler bu çarpışmalarında ken
di lehlerinde olduğunu, mü
him mıktarda silah, mitralyöz, 
mühimmat ve motörlü nakliye 
vasıtaları ele geçirdiklerini 
bildiriyorlar. 

MALAGANIN MÜDAFAASI 
Diğer taraftan asilerin Mala

ga şehri üzerine taarruzlarını 

ve ileri hareketleriei tutmak 
için burada cephe teşkil 
ederek Malagayı müdahale 
eden hükfımetçi kuvvetler, eyi 
techiz edilmiş 7000 askerden 
ibarettir. Ağır topçu, bu kuv
veti himaye etmektedir. Mar
bellada harbm gittikçe şiddet
lendiği bildiriliyor. 

Şimal cep
hesinde Sen 
Sebasti en' i 
inatla müda
faa eden hü
kumetçi milis 
kuvvetler Mi
sokofça tepe
lerinde yer
leştirdikl er i 
büyük top -
larla asilerin 
taarruzlarına 

mukabele et
mektedirler. 

Maamafıh 
muhtelif cep
helerde asi 
kuvvetlerinin 
kazandıkları 
muvaffakıyet 
)erin Barselon 
ve Madridde 
yeis uyandır
dığı kanaatı vardır. 
ASiLER ASKER TOPLIYOR 

01Jrgos, 15 (Ö.R) - Umumi 
karargah asi kuvvetlerin işgali 
altında bu!unan bütün vilayet
lerin 1933, 1934, 1935 sınıfla· 
nnm silah altına alındıklarını ve 
her taraftan bu davete akm akın 
icabet edildiğini bildiriyor. 

Aynı tebliğe göre bir kısmı 
seferberlik emrine icabet etmi
yenler hakkında, askeri ceza 
kanununun firarilere ait hüküm-

' 

S{]logossa ı•e Sen Sehastim crplıeltıirzdrki mulwrr.be sal111ell'li 
1eri tatbik edilecektir. cnğı haber verilmektedir. 

Yer yer kurulan lıarb divan- Hendayc, 15 (A.A) - Dola-
lan Komünistleri muhakeme et- şan bir rivayete göre, Sain Je-
mektedirler. an De Laz'da asi!ar hesabına 

HÜKUMET KUVVETLERi çalışan bir casus teşkilatı bu-
KAZANIYOR lunmaktadır. Bu teşkilatın sa-

Madnd, 15 (A.A) Başve- hip olduğu bir otomobil asilere 
kil hükumet kuvvetlerinin Cor- haberler göndermek üzere 15 
dobanm 55 kilometre şimalinde metre tulu mevcle çalışacak 
bulunan Pozeblanca'yı aldık- şekilde radyo tertibatını haiz 
tarını bildirmiştir. bulunmaktadır. 

Rahat, 15 (A.A) - Havas Makamat bütün şüpheli eş-
Ajansı muhabirinin bildirdiğine hası sıkı bir li?r.assut altında 
göre, asiler birkaç saat süren tutmaktadır. 
bir çarpışmadan sonra Mala- Hendaye 15 (A.A) - Saint 
gaya 40 kilometre mesafede Sebastien valisi B.Ortega asi 

Jspam·a11111 iter şelm met/zaii böyle mılf nfııöz/e!lr kapalıdır 

bulu.nan Ma~boHayı zabtetmiş- ı tayyarelerin San Sebastiendeki 
h~rdır. Ve bırkaç top, külliyetli sivil ahaliyi bombardıman etme-

mıkdarda mühimmat almış- !erini protesto etmiştir. 
!ardır. HABEl~LER ÇOK 

Hükfımet kuvvetleri tam bir KARIŞIKTIR 
bozgun halindedir. Malaga yo· Roma 15 ( Ö. R) - lspan-
lu ekserisi yabancı fejiyon as- yadan ge?eu heber!er hala için-
kerlerinden mürrkkep olan asi den çıkılmaz bir karışıklık 
kLvvcllere açık bulunmaktadır arzetmektedir. Madrid radyo-

Eiğcr taraftan üç asi kolu- susuoun daha az haberlerine 
nun Badajoza yaklaştığı ve mukabil Burgos ve Sevilden 
bu şahrin yakında teslim ola- bir yığın muvaffakıyet haber-

)eri verilmektedir. Mamafih şu
rası munakkaktır ki Madrid 
hükümetinin vaziyeti gittikçe 
ağırlaşmaktadır. 

Saragussa önündeki harp ha
la ümid edilen neticeyi verme
miştir. Hükumetçiler ş'mal cep
hesinin istinad noktası sayılan 

bu müstahkem şehri ellerine 
geçirebilselerdi vaziyet çoktan 
kendi lehlerinde olarak inkişaf 
etmiş bulunaca1<tı. 

Saragussa önünde harb şid
dette devam etmekte ise de 
müdafilerin mukavemetleri kı
rılmış olmak şöyle dursun zaafa 
bile uğramamıştır. 
Diğer taraftan asilerin de 

şimdi en çok ehemmiyetle sal
dırmak azminde bulundukları 
şehir Malagadır. Bu şehri elde 
edince hükumete sadık bulu
nan harb gemilerini en mühim 
üssülharekesinden mahrum ede
ceklerini umuyorlar. 
KiLiSELERi YAKIYORLAR 

Roma 15 (Ö.R)- Lizbondan 
gelen haberlere göre komünist 
milisler kiliseler ve manastırları 
yakmaktadırlar. 45 hükumet
çiyle birlikte 5 portekiz tebaa
sının da bir kilisede mevkuf 
bulundukları ve komünistlerin 
bu kiliseyi yakmak tehdidini 
ileri ~ürdükleri söyleniyor. 

Lizbon 15 (Ö.R)- Portekiz 
hükumeti bir kilisede mevkuf 

bulunan beş Portekiz tebaasının 
serbest bırakılarak teslimini 
lspanyol hükumetinden taleb 
etmiştir. 

FRANKOY A GÖRE: 
Roma, 15 (Ö.R) - General 

Franko Malaganın bir kaç gün 
icinde asilerin eline geçeceğini 
ve hükfımetçi filonun faaliyette 
bulunmayacak bi hale gelece· 
ğini söylemiştir. 

Roma, 15 (Ö.R) - Deve
ran eden b'r rivayete göre 
Madrid hükumeti Elcezireye 
asker ihracı teşebbüsünü tek
rar edecektir. Sadık filo şimdi 
bunun için hazırlanmaktadır. 

BiR TEBLIG 
Madrid 15 ( A.A) - Dahi

liye nazırı bu gece neşredilen 
bir tebliğinde Badajoz'da kan
lı bir muharebe cereyan et-

Esir edilen /isi zabitler 
mekte olduğunu bildirmektedir. 

Guadarrama ve Somosierre 
cephelerinde yeni bir şey yok

tur. Hükumet kuuvetleri, hü
kumet tayyareleri tarafından 

bombardıman edilen Oviedo 
şehrine şiddetle taarruz et-

mektedirler. 
Terme! vilayetinde hüküm et 

kuvvetleri sağlam mevziler zap
tetmişler ve bu mevzileri tah-

kim etmekle meşgul bulunmuş

lardır. 
Gavereı1 vilayetinde milisler 

asi kolunu bozguna nğratmış
lardır. Bunlardan 23 ölü, 38 
yaralı vardır. 

Asiler Gülbuzooa ve Navarre 

vilayetlerinde de ağır bir zayi
ata uğramışlardır. 

Hükumet kuvvetleri Avila 
civarında Sierra Navalmaral 
şehrini zaptetmişlerdir. 

Madrid 15 (A.A)- Harbiye 
bakam asilerin Guadala)ara 
şehrini zaptettiklerine ve Ala
calada Henares istikametinde 
ilerlemekte bulunduklarına dair 
olarak general Franko tarafın
dan Radyo ile neşredilen ha
berleri tekzib etmektedir. 

Harbiye bakanı bu iki şeh
rin hükumet kuvvetlerinin 
elinde bulunduğunu söylemiş 
ve bu kuvvet~erin Termel isti
kametinde ilerlediklerini ilave 

etmiştir. 

Barselondan hareket eden 
tayyareler Saragosse kıflala

rından ikisini bombardıman 
etmişler. 

Hususi zabıta dün Madridde 

yüzden fazla kimseyi tevkif 
etmiştir. 

Hendaye, 15 ( A.A) - Ar· 
jantinin Madrid sefiri Manıilla 

ispanyadan tayyare ile buraya 
gelmiştir. Seyahah esnasında 

elçinin tayyaresi bombardıman 
edilmiştir 

JAMES BATTI 
Kabat, 14 (A.A) - Seville 

radyosu hükümet kruvazör& 

James'in Malaga limanında 
milliyetperver tayyareler tara
fından imha edilmiş olduğunu 

teyid etmektedir. Bundan baı-

' 

ka aynı radyo Ezeriden hare• 
ket etmiş olan yeni kolarm 
Malaga istikametinde muzaf· 

ferane yürüyüşlerine devam et• 

tiklerini de bildirmektedir. Ge• 

neral F rankonun Gemata mm• 
takasında idare ettiği hareke· 

tin şiddeti önünde halk cep• 
hesi milisleri boz~uoa uğra• 

ınışlardır .. 
Söylendiğine göre isi kollar 

Guedalajraya varmıı ve Mad
rid yolunu tutmuşlardır. 

Lizbon 14 (A.A) - Dün bir 
topçu hazırlığından Hnra iç 
kol Oadajozun muhasarasına 

başlamışlardır. Elektrik santralı 
tahrib edilmiştir. 

Madrid 14 (A.A)- Korteı• 
ler başkanı Martinez Barrio 
buraya gelmiştir. Gual kabine
sinin istifa edeceğine dair olan 
haber yalanlanmaktadır. 

Havasın hususi muhabiriyle 
görüşen Perieto mücadelenin 
uzaması muhtemel olduğunu ve 
fakat her şeye rağmen nikbin 
bulunduğunu söylemiıtir. 

Tolosa, 14 (A.A) - Hüli6· 
met Tolas&nın tekrar iıgali 
haberini yalanlamaktadar. 

Bogota, 14 (A.A) - Kolom• 
biya hükumeti on Ko!ombiya• 
lınm hükumet milisleri tarafın· 
dan kursuna dizilmesi bicme• 
sini protesto etmiştir. 


