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Senelık . . . . . . . 1300 2500 1 

. Altı 111Jlık. . . . . . ~ f,900 ı· 
il TELEFON : 2&97 
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i Anketine cevabım j 

"Y"a:z:a:n.; I:>r • .A.bd.i l'\1.1 u .. b:tar 

Okurlarımız bu çok enteresan 
yazıyı dördUncU sayfamızın 

başında bulacaklardır. 

IFiyab " s ,, kuruştur. Cumhuriyetin Ve Oımıhuriyet Eseriııitı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyas-t Gaaetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Sistemli 
Bir mücadele 
karşısındayız 
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Müstahsilin dertleri çoktur, 

saymakla tükenmez. 
Fakat onun hiç bir derdi, 

mütevassıtlar elinde çektik
leriyle mukayese edilmez. Altın 
ovaları dolduran köyler, bakım
sız kasvet ocakları halinde kal
mışlarsa, müstahsil omuzlarını 

çöketen borçlarından sıyrılmak 
imkanını bulmamışsa sebebini 
başka yerde aramayınız. 

Asırlarca bu iş böyle git
miştir. 

Köylü bütün ümitlerini teş
kil eden mahsulünün hep ba~
kaları hesabına ve başkalarının 
kazancına olarak elinden çık

tığını görmüştür. 

Asıl şaşılacak olan şey de 
köylünün kanını sülük gibi eme· 
rek zengin olanların en çok 
köylü dostu, köyler babası gö
rünmek istemeleridir. 

Toprak esareti devrini hatır
latan bu bela ile ilk defa ola
rak mücadele şerefi bugünkü 
rejime aittir. Halkçı devlet, 
köycülük siyasetiyle, memle
kette yalmz bazı telakkilerin 
degil, sistemlerin de değişme
sine ihtiyaç olduğunu göster· 
mişt i r. 

Müstahsil teşki l atlanacaktır. 
Köyler VP. şehirler arasında 

tesanüd duygusu işlenecektir. 

Bu kadar esaslı bir davanın 
platonik tavsiyelerle halline 
imkan yoktu. 

Kanunların bile tatbikinden 
aciz kaldıkları bir takım mua
melelerle köylüyü ezenlerden 
kurtarmak için ona bir destek 
lazımdı. 

işte bugün bu destek mev
cuttur. 

Müstahsilin en çok şikayet 
ve endişe ettiği şey nedir? 

1 - insafsız bazı mütavas
sıtlar elinde kazancın~n heder 
olması, 

2 - Spekülatörlerin fırıldak
larıyla malının para etmemesi 
değil mi? 

Bu ikinci cihet halledilmiş 

gibidir. 
Spekülatörler artık meydanı 

boş bulamazlar, fiatleri kıra

mazlar. Zira karşılarında yarı 

devlet müessesesi olan Tariş 
yer almıştır. Onun piyasadaki 
nazımlık rolii devam edecektir. 
Tariş fiatleri indirmemek 
kararında sabit kalacaktır. 

Müstahsilin Tarişe emniyeti 
vardır ve l.u emniyet bu sene 
daha çok kuvvet bulacaktır. 
Artık Tarişin ne kadar üzüm 
alabileceği meselesi konuşula
maz. 1935 mahsulünden otuz 
bin çuvala yakın üzümü; son 
dört ay içinde, hükumetin ta
kas yardımından istifade etmi-
yerek normal şartlar içinde 
satan bir müessese, bu yıl, 
alivre satışlardan istifade etti
gıne göre, tahminin fev
kinde üzilm satın alabilecek 
mevkidedir. 

Birinci noktaya gelince, mü
tavassıtların muamele tarzları, 

- So1111 2 ıncı sahı/eae -
Şe-vke1. :Bilg:l.n. 

ÇEK ORDUSU MANEVRA YAPIYOR 

' Sovyetler, Fransa, Romanya ve Yugoslavya 
erkanı harbiyeleri de birer heyet gönderdi. 

Praha 18 (Ö.R) - Çekoslovakya ordusunun 
20·25 ağustos arasında yapacağı büyük askeri 
manevralar bir nevi bari:> denemesi halini ala-

~ caktır. Manevralara Çek ordusu tam mevcudiyle 
iştirak edecek ve yüksek erkam harbiye reisi 
ordu kadrosu içinde seferberliğin ilamm bir 

N emirname ile tebliğ edecektir. 
S Manevralar için ordu ikiye ayrılmıştır. Düş
' man taraf Çek hudutlarından bir veya birkaç 

cephede ayni günde taarruza geçecektir. Mu
kabil taraf ise memleketi korumak ve bu sal
dırışları durdurmak için ciddi bir şekilde müda
faa tertibatı alacaktır. 

~. 
!er yarın (bugün) Çekoslovakyaya gelmek üzere 
memleketlerinden hareket edeceklerdir. Yugos· 
lav heyeti bu akşam gelmiştir. Sovyet he yeti de 
yarın sabah Prahada bulunacaktır. 

Manevralar esnasında dost ve müttefik dev· 
Jetler erkamharbiyeleri arasmda noktai nazar 
teatileri yapılacaktır. Prahadaki ateşemiliterler de 
manevraları takip edebileceklerdir. 

Belgrad, 18 (Ö.R)- Bu akşam Prah:ıya vasıl 
olan Yugoslav askeri heyeti hararetle istikbal 
edilmiştir. Çekoslovakya Erkanıharbiye Reisi 
Yugoslav heyetini geceliyin bir ziaafete davet 
etmiştir. 

Romadan verilen bir habere nazaran Praha 
Çekoslovakyanın askeri manevralarına Çek- ~ manevralarında Prahanın müttefiklerinin,bir harb 

lerin müttefikleri olan Fransa, Sovyet Rusya, halinde Çekoslovakyaya yapacakları yardımın 

Romanya ve Yugoslavya erkim harbiyelerine Fra!lsız büyük erktını lıaıbiye reisi Oe!leıal Oame/iıı 'üı şekli de tesbit edilecektir. Çek manevraların· 
mensub birer heyet davet edilmişlerdir. Heyet- Vaışovavı zivaıetinden bir intiba dan sonra büyük bir geçid resmi yapılacaktır. 
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• 
enı hü ômeti 

Kuvvetli bir idare altında muhtelif 
aat ar te' if decek 

Atina, 18 (A.A)- Eski ma
liye bakam Azavinos Yun n 
bankası ikinci direktörlüğüne 

intihap olunmuştur. 

Atina, 17 (A.A) - Vradini 
gazetesi başbakan muavini ve 
maliye bakanı Zavitsianos ile 
yaptığı bir mülakatı neşret

mektedir. Başbakan muavini 
demiştir ki : 

ğer taraftan bugünkü vaziyette 
ekonomi dirijenin tatbik edi
lemez bir hale gelmesi dolayı
sile bir sureti tesviye araştır
malıdır ki, bu sureti tesviye 
teşebbüs sahihlerini hareket 
serbestiliğinden mahrum et
mnkle beraber onları mukad
deratım diğer amillerin ve bil
hassa iş amilinin mukaddera
tına bağlasın. 

Atina 18 (A.A) - Gazete• 
!erin yazdığına göre Sosyal 
yardım bakam Korizis fakirlere 
yardım planının ana hatlarını 
önümüzdeki hafta neşrede
cektir. 

- "Takip ettiğimiz gaye 
memleketin iyiliği namına kuv· 
vetli bir devlet idaresi a 'tına 
muhtelif menfaatları teşkilatı 
ve müşterek bir mesai içinde 
birleştirmektir. Bir taraftan 
Liberal mektebin iflası ve di· Ywıaıı Başvekıli Oencıal Metaksas -- Sonu 3 11cii say/ada -

Erkek Muallim Mektebi 

Mektebin Balıkesire 
nakli tekarrür etti 

Erkek Muallim Mektebi binası 
nehari lise ittihaz olunacaktır 

Erkek Mııaılim 
lzmir Erkek Muallim Mek

tebinin Kültür bakanlığınca 

Balıkesire nakledilmesi tekar
rür etmiş ve keyfiyet alaka
darlara bildirilmiştir. Erkek 

Mektebi binası 

Muallim Mektebi binası erkek 
nehari lisesi ittihaz olunacak· 
tır. Muaffm mektebinin mevcut 
talebe adedi 150 dir. Şimdiki 
Erkek Lisesi yalnız leyli lise 
~alebesine tahsis olunacaktır. 

Bir cinayet 
3 yaşında bir çocuk 
tabanca ile öldürldü 

Tirenin Turan mahallesinde 
oturan Halil oğla Ziya ayni 
mahallede Salibin 3 yaşındaki 
oğlu Ziyayı tabanca kurşuniyle 
başından yaralıyarak öldür
müştür. Katil tutularak adliyeye 
verilmiştir. 

• ••••••••••••••••••••••• 

Donanma 
Şerefine ziyafet 
Limammızda bulunan kahra

man donanmamızın değerli ku
manda heyeti şerefine, şehri
mizde bulunan büyük rütbeli 
zabitlerin de iştirakile dün ge
ce Şehir gazinosunda bir zi
yafet verilmiştir. Ziyafet geç 
vakte kadar devam etmiştir. -······ Romanya kabul etti 

Paris 18 ( A.A ) - Roman
ya ispanya işlerine karışılma• 
ması için Fransamıı yaptığı 

teklifi esas itibariyle kabul et
miştir. 

' 

/Ye/IS ltlCll/Cflmız 11asıl ~lfllH'O/? 

lngiliz kooperatifleri 

Bir grub b1ı ay sonunda 
şehrimize gelecektir 

lngiltereye ihracatımız artacaktır 
~~~~~ ... ..-.---.... --~~~~-

lngiliz kooperatifçilerinden 
bir grup bu ayın son günle
rinde şehrimize gelerek tetkik
ler yapacaktır. Merkezi Lond
rada bulunan " lnglish Whole 
Sale Society Coo ,, müessesesi 
adına hareket eden lngiliz ko
operetifçileri Türkiyede bir ay 
kadar kalacaktır. 

Heyete tamnmış bir Ingiliz 
iktısat profesörü de dahildir. 
Heyet şehrimize geldikten son
ra üzüm ve incir üzerine mua
mele yapan ihracat evleriyle 
temas edecek ve mahsul nümu-

neleri istiyerek mübayaatta bu
lunacaktır. 

Heyet lzmlrden sonra 
Aydın ve Manlsaya gi
derek UzUm ve incir va· 
zlyetlnl tetkik edece tir. 
TUrk - lnglllz ticaretinin 
lnkl,aff yolunda atılacak 
olan bu adım ihracatı
mız bakımından çok iyi 
neticeler vermeğe mUs· 
telttlr. 

Geçen sene Türkiyeden 
lngiliz piyasalarına 8000 ton 

- Sonıı 4 ıinclİ sahifede -
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ŞEHİR BABE~L~Rİ 
- Baş fara/l 1 met sahifede - ilk incir mahsulü dün geldi Koşu 

bir sır değildir. Müstahsilin ma
lını satarken yüzde üç ili beş 
komisyon alırlar. Buna simsa
riye, hamaliye, nakliye, borsa 

resmi, sigorta resmi ve bütün 
bu masraflar için sarfettikleri 

incir piyasası bugün açılacak 
Fiatlerin iyi olacağı umuluyor 

Bursalı misafir 
bısikletcile; le 

Perşenbe gUnU sabahı 
Kordonda bısıklet ilk mahsul incir piyasası bu· 

paranın faizi olarak aldıkları gün Borsada açılacakbr. Her 
miktar hesab edilirse şu mü- sene evveli üzüm piyasası ve 
tevazi yüzde üç ili yüzde beş bunu müteakib de incir piya-
komisyon yiizde on beşi bulur. sası açılırdı. Bu sene aksine 
Müstahsil itiraza muktedir de- olarak incir piyasası Üzüm pi-
ğildir. Aczi yüzünden kendi yasasına tekaddüm ediyor. Bu 
menfaatine aykırı olarak yapı
lan muameleleri bile"şükranla,, 
karşılıyacaktır. 

münasebetle Borsa sarayı dün
den itibaren bayraklarla süs
lenmiştir. incir hanları ve ima-

Hepsi bu kadar olsa yine lathaneleri hazır bir hale ge
tirilmiştir. eyi. .. 

Bazı insafsızlar kendi 25-30 
çuvallık kötü mahsulünü müs· 

Dün akşam ilk incir mahsu
lünden bir marşandiz ile lzmire 
62 vagon içinde olarak 4670 

tahsilin nefis mahsulü yanında çuval inc"r gelmiştir. Bu incir-
iki üç kuruş fazlaya satabil- ler Alsancakta istasyon depo-
mek için müstahsil hesabına farında tartılmış ve gece sa-
fedakarlıkta bulunmaktan da baba kadar tahliye ile meşgul 

koşusu var 
Pazar günü Tire yolunda 

yapılması bölgemiz bısiklet 
ajanlığınca kararlaştırılan ko-
şular Bursalı misafirlerimizin 
gece gelmesi dolayısile yapıla
mamıştır. Bunun için bısiklet 
koşusu Perşenbe günü sabahı 
saat 6 da yapılacaktır. Koşu 
,go kilometredir. 

Hafta arası olduğundan şeh
rimiıin bısıkletcilerinden kim· 
lerin iştirak edeceği malüm 
değildir. Pazar günkü koşu için 
hepsi hazırlanmış ve toplantı 
yerine gelmişlerdi. Fakat misa
fir bısıkletçi!eri göremeyince 
l<oşu akim kalmıstı. Y armki 
koşunun neticesini ayrıca bil
direceğiz. çekinmezler. Zavallı müstahsi

lin malını 20 para, bir kuruş 
aşağısına vermeğe razı olurlar. 

olunmuştur. Bu sabah süslen
miş arabalarla incirler tüccar-
ların depolarma kaldırılacaktır. F A A 

Kurum bütün bunları meto
dikman nihayet çekiyor. 

Saat onda borsada toplana· iştira , eden e etmiyen 
cak olan ihracatçılar aralarında ınUesseselerin llstelerl 

Üzüm için depoları, borsa
daki teşkilatı, muhasebe ve sa
tış sistemi, kooperatörlerle 

daimi teması müstahsile ara
dığı istinad noktasını vermiştir. 

görüşerek incir piyasasını aça· yapllacak 
caklardır. 

Bu sene incir rekoltesi ge- Dün öğleden sonra beledi· 
Boısa bi!lası yede vali Fazlı Güleç'in baş-

çen senenin aynı gibidir. Onun nalar çaldırarak milli oyunlar haniye Horşunlu ve Kuyucak kanlığında toplanan Fuvar ko-
için bütün incir mahsulünün oynamışlar ve sabaha kadar istasyonlarından birer, Erbeğli m:tesi lzmirden Fuvara iştirak 

Arhk menfaatinin nerede ol
duğunu anlamak ciheti müs
tahsilin zekavetine kalmıştır. 

iyi fiatlerle sablacağı umulmak- eglenmişler, yeni mahsulün istasyonundan 3, Germencik eden sınai müesseselerle işti• 
tadır. hayırlı olmasını dilemişlerdir. istasyonundan 8, Ortaklar is- rak etmiyenlerin birer hstesi-

Dün akşam Öde:niş'ten de · h ı f d ·· Dün akşamki marşandiz tasyonundan 24, Söke istasyo· nm azır anması etra ın a go• 
bir vagonda 22 çuval yeni f d 5 T rüşmelerde bulunulmuştur. lşti-

Şe'Vl~et. ::Bllgi.:n. mahsul ilk incir lzmire geti- katarıyle mühteli incir mm· nun an , orbalı istasyonun~ rak etmedikleri tesbit ediJecek 
rilmiştir. takalarından gelen iJk incir dan 4, SeJçuktan 3 vagon ol- olan möesseselerden bazıları• 

Ziyaret Ilk ı'ncı"r mahsulünün lzmire şu istasyonlardan yükletilmiştir: mak üzere ceman 62 vagondur. k 1 k 
nın da pavyon ira ama üzere 

Şehrimiz Yunan konsolosu gelmesi münasebetiyle dün ak- Nazilliden 5 vagon, Atçadan ( Yeni Asır) Yeni mahsulün oldukJan duyulmuştur. Bunlar 
diin vilayette vali Fazlı Güleçi şam incir amelesi ile yük uaba- l, Sult~~hisardan 2, Çiftekahve, müstahsile, işçiye ve tüccara için kafi gelmezse yeniden pav-
makamında ziyaret etmiştir. cıları Alsancakta davul ve zur- Köşk, Umurlu, Karapınar, Bur- hayırlı olmasmı candan diler. yon yapılacaktır • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Denizli civarında 

Gece vaktı çok feci 
bir tren kazası oldu 
Trenle çarpışan araba parçalandı 
Arabacı öldü bir yaralı vardır 

Evvelki gece saat 21 de 
Denizli civarında 267 +800 üncü 
kilometrede Goncalı ile Koca
baş istasyonları arasmdaki 
geçidde feci bir tren kazası 

olmuştur. lspartadan Denizliye 
gelmekte olan 1325 numaralı 
marşandiz katarı geçitte bir 
yük arabasına çarpmıştır. 

Araba bu şiddetli sademe 
neticesinde parça parça olmuş, 
arabacı Hasan kafa tası teker
lekler arasında ezilmek suretile 
derhal ölmüştür. Arabada bu-
lunan bir yolcunun kolu kırıl-

. 
ilk mahsul bugün 

ihraç edilecek 
ilk incir mahsulü bugün ih

raç olunacaktır. Limanda sev· 
kediJecek incirleri almak için 
iki vapur btkliyor. 

mış hayvanlardan biri parça
lanmıştır. Kazanın tahkikatma 
Denizli müddeiumumiliği tara· 
fından el konmuştur. 

Tahkikata göre arabacı ile 
yolcular bir akşam evveJisinden 
çok uykusuz. bulundukları ci-
hetle kazanın vukuu esnasında 
uyku halinde imişler. Müddei-
mumilikçe şahitler dinlendikten 
sonra şimdilik hiç kimsenin 
tevkifine lüzum gösterilme
miştir. 

Tahkikata devam olunmak
tadır. 

Seyyahlar geldi 
Dün limanımıza gelen F ran· 

sız bandıralı Lamartin vapurile 

muhtelif tebaalara mensub 100 

kadar seyyah gelmiş ve şehr' n 

muhtelif yerlerini gezmişlerdir. 

• 
28 ağustos cuma 

Günü T A Y Y A R E sineması senenin en güzel film
leriyle yeni mevsim için kapılarım açıvor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Baştan başa yeniden tamir ve telvm edilmiş olan ! 

Tayyare Sinenıası 
Önümüzdeki mevsim için piyasada mevcut en yüksek, en 

büyük, ve en güzel fiJmleri tamamen angaje etmiştir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• v ••••••••• 

Taras Bulba - Mişel Strogof 
Bunların aras:ndadır. Bilhassa müteaddit 

herkesi hayrete düşürecek güzelliktedirier. 
renkli filmler 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iLK PROGRAM ..... ??? 
• • • 

----------~c_ıK_._·_ş.._A_H_E_s_E_R ___ F_..IL':'~· ............ 

/ Yaş meyvelerimizin ihracı 

Heyet Marmara havzasında Istanbul 
ve T rakyada da tetkikler yapacaktır 

lzmirde soguk hava deposu Alsancaktaki büyük 
hububat depoları ittisalinde yapılacaktır 

lkhsal vekaleti namına mem- varıncaya kadar bozulmak teh- derilecek kavun sandıklarının 
leketin meyve sahalarını tet- lükesi göstermiyecektir. adedi 600 ü geçecektir. 
kık etmekte olan Türkofis NATUREL TARZDA KURU- Bu tecrübelerden sonra kavun· 
meyveler semisyonu şefi Zeki TULACAK ÜZÜMLER larm muhielif Avrupa limanla-
Doğanoğlunun riyasetinde bu- Naturel tatzda kurutulan rına kaç günde vasıl olduğu, 
lunan heyet bir haftadan beri üzümler için Bornova bağ- kavunların sağlam gidip git-
lzmir ve havalisindeki meyve cılar enstitüsü ile üzüm ku- medikleri, satış vaziyetleri 
vaziyetini etüt eylemekte ve rumunun Kemalpaşada satın mükemmelen tespit edilecek 
ikinci beş senelik meyve pla- aldığı bağlarda derhal bu ku- ve asıl ihracat gelecek yıl 
nına göre soğuk hava deposu rutma usulünün tatbikatına mahsulünden itibaren kuv-
tesis olunacak mahalleri tesbit başlanmıştır. vetli bir tarzda başlayacaktır. 
eylemekle meşğul olmuşlardır. Heyet pazar günü ve dün Heyet burada hazırlanan kavun 

Dış ülkelere muhtelif aylar- Kemalpaşa ile Bornovaya gi- ambalajlarını beraberine alarak 
da, bilhassa ilk ve son tur- derek kurutma mahallerini ve dün Manisanm Selimşahlar kö-
fanda olmak üzere ihraç edi- bu tarzda kurutulan üzümleri yüne giderek orada müstahsil-
lecek yaş üzümler için en mahallind~ görmüşler ve yapı- lere bu ambalaj tenzim: tatbi-
münasip yerin Alsancakta Dev• lan bu ameliyenin müsbet netice katım bizzat yaptıracaklardır. 
let demiryolJarı sekizinci işlet- verdiği kanaati hasıl olmuştur. oradan Akhisar, Kırkağaç ka-
m~ müdürlüğünün büyük hu- Bu nümuneler yakında en seri vun istihsal mahallerine giderek 
bubat depoları ittisalindeki vasıtalarla Hamburg piyasasına ayni usulü tatbik edecekler ve 
geniş ve büyüh bir arsadır. Bu gönderilerek ofortu yapılacak- müteakiben Bandırma tarikile 
arsa gerek deniz ve gerek tır. 
kara cihetindtn uzun uzadıya KAVUN MESELESi 
tedkik olunmuştur. Bu tedkik Heyetin lzmirde alakadar ol-
sırasında lıman işleri müdürü duğu işlerden biri de' Kavun 
de hazlf bulunmuştur. 

Üzüm için soğuk hava depo
sunun burada yapılması müta· 
savverdir. Burada soğuk hava 
deposu yapıldığı takdirde 
lzmir • Kasaba ve Aydın hattı 
güzergahından frigorofik va· 
gonlarla celbedilecek olan yaş 
üzümler bu depoda sevklerine 
kadar muhafaza edilecek ve 
bunları sevk için gelecek olan 
soğuk hava mahzeni tertiba
tını havi vapurlar gelerek depoya 
rampa edecekler ve o suretle 
yaş üzüm yükliyeceklerdir. Bu 
şerait dahilinde üzümlerimiz 
- ::._t_I •ı 1 ,. 

ihracı işidir. Kavunlarımızın 

mükemmel ambalajlar içinde 
ihracını temin maksadile bu sene 
mnhtelif tecrübeler yapılaca!~
tır. Heyet lzmir limanından ey-
lül ve teşrinievvel aylarında 

hareket edecek olan ecnebi 
vapurlarını tesbit eylemiştir. 

lzmirde yaptmlacak olan 
ambalajlar doğrudan doğruya 
kavun istihsal mahallerine gön· 
derilecek ve müstahsiller bu 
vapurların hareketlerine göre 
kavunları ambalajlaylp lzmire 
sevkedeceklerdir. Bu sene Lon
dra, Hamburg ve diğer liman-

Marmara havzasında, lstanbul 
limanında, Trakyada ve Koca· 

eli havalisiode tetkiklerine de
vam edecektir. 

Memleketimizin mühim ser
vet kaynaklarından olup şim-

diye kadar istenildiği mikdarda 
ihracına imkan elvermiyen yaş 

meyvelerimizin ihracını artır· 

mak hususunda çok değerli 

iktisat vekilimiz Celal Bayarı 

kalben tebrik etmek bir yurd 
borcudur. . . ........ . 

Belediye encümeni 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra belediye reisi 
doktor Behcet Uzun reisliği 
altında toplanmış belediyeye 
-:L L ___ L _ - I_ 

• • 1 KÔ.ŞEMDEN 1 
• • Yanık yerin hali 

"Yamk yerde· ot sık ve tez 
biter,, derler. Yerinde ve doğ
ru bir söz .• 

Hakikaten de öyledir; ba· 
karsmız: yanmış, yakılmış bir 
toprakta intizamsız, sık otlar 
ve çimenler çarçabuk belirir •. 
Bu yanık yer hemen lahzada; 
bir yeşiUeniverir, kendi ayıbmı 
örter, yahut kendisine bir me
sire?! süsü verir. 

Fakat rnlanmad>ğı, beslen
mediği, bakılmadığı için, o 
birdenbire sık ve tez beliren 
otlar; sararmağa, solmağa baş
larlar. otlar diken olur, çimen
ler kazık .... 

- Daha dün neşe veren ta
ze otlar birgün olur bu yanık 
yerin harablığını daha fazla 
perişanlığa gark eder. 

Dostlar! insanlar da böyle 
değil mi?... Benim saymama 
hacet y<>ktur ki: fukaralık can· 
larına tak! demiş, yürekleri 
yanık, hayatın ateşiyle kavrul
muş, yanmış, yakılmış kimse· 
lerin çocukları, 'tıpkı yanık yer

lerde otların sık ve tez çıkma· 
smı tanziran; çok ve sık olur· 
lar. "Açlık, aş'~ doğurur,, di· 
yen kalender mcşreb feyleso, 
herhalde hayatın bu teceıı:. 

Jerinden duygulandı da bunu 
söyledi. 
Doğurduğu otu ve çimen 

aleddevam besleyemiyecek bit 
yanık yer, ııasıl biran zarfında 
sırtında onların solduğunu, ka· 
zık olduğunu, diken olduğunu 
yaşatırsa, parasız, pulsuz, re· 
fahsız, istikbalsiz fukaraların 

da barbar çaJışıp meydana ge· 
tirdikleri çocuklar; nihayet ço· 

. cukluk devresinde gönül şen· 
liği ohbilirler, iş onları büyüt
meğe, terbiyeye, tahsile daya· 
nıP,ta analarından, babalarından 

gıda aradıkları çaga geldi· 
ler mi : 

u Battı Nuh'un gemisi ,. 
Olur. Ana aileye küser, ba

ba hayata küser, çocuklarda 
kendilerine küserler !? . Bakım
sızlık. O zavallı mahlukları ha· 
yatı içtimaiyeye kazık eder, 
diken eder çıkar ... 

Ah bunun önüne geçebil
mek .. 

Fakat bunun önüne geçebil· 
mek kabildir. O da refahını 
bulmak, seadetini temin etmek, 
takdirle olsun, kendi cesareti· 
le olsun hayatını kazanabilmelt 
ve daha düzcesi cebi dolu ol· 
mağa mütevekkiftir. Bu da 
böylelerinde yoktur. 

Hiç bir zenginde ikiden, üç· 
ten fazla çocuk sahibi olanını 
gördünüz mü? Ben görmedim, 
şaz olanları varsa bile onları da 
görmedim. Lakin, bu, tok dilli 
arkadaşınız; mübalağa diyecek-

siniz amma değil; önünde dört 
dönüm çorak tarlası olanın 

otuz evlada sahib olduğunu ve 
dilendiğini, cebinde aylık ihti
yacını temin edecek parası ol· 
mıyan nice zavallıların dörtten 
tut da, ona kadar evlada sa· 
hib, • yaşadıklarını görmüştür .. 

" Yanık yerde ot sık ve tez 
biter ,, derler. Besliyemedik· 
ten, çalı, diken, kazık ettik~en 
geri, yanık yerde ot sık bit
mış, ne faydası var? ... 

TOKDIL 
... -. 

Şaraplık iizünıler 
inhisarlar idaresi larafındaıı 

şaraplık yaş üzüm mübayaasma 
devam edilmektedir. Şimdiye 
kadar satın alınan şaraplık çe· 
kirdeksiz yaş iizümlerin mik
tarı 200.000 kiloyu bulmuştur. 
Bunlar idarenin .Şebitlerdcki 
imalathanesinde şarap yapıl-
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Dün gece 
Bir dükkan ve 

bir ev yandı 
Dün gece saat 24 te Keçe· 

cilerde Sadullah sokağında 
kömürcü lbrahimin evinde bir 
yangın çıkmıştır.~ltfaiyenin çok 
acele yetişmesine rağmen ev 
ve eşyaları yanmıştır. Evin al
tında bulunan kömürcu dük· 
kanıda yanmıştır.itfaiye yangın 

esnasında büyük bir faaliyet 
sarf etmiştir. 

Denizaltı 
• •••• 

Takımı 
Altayla oynıyor 

Geçen hafta K. R. K. takımı 
Yavuz takımı ile karşılaşmış 

ve berabere kalmıştı. Önümüz

deki pazar günü de yine halk 
atadında Altay ile denizaltı 
birlik takımı karşılaşacaktır. 

Denizaltı gemilerimizin çıka

racağı takımın Altay karşısında 
ne netice alacağı şüphesizki 

meraka değer. 
Bu maç ile hususi karşılaş-

malar nihayet bulmaktadır. 

Çünkü öbür pazer yani 30 
eğustos tarihinde şild şampi· 

yonası maçları başlıyacaktır. 

Fransız 
tayyarecileri 

Moskova, 18 (A.A) - Sov

yet hükümeti tarafından davet 
edilmiş olan Fransız tayyare 

sanayii mümessilleri dün bu
raya gelmişlerdir. Umumi mü-

fettş general Martino Lagarde 

ve tayyare inşaat 

1erinden Breguet 
heyet meyanında 
t•dır. 

mühendis
ile Potez 
bulunmak-

Askerlll( şubesinden: 
1 - Yedek sübay yetişecek 

k11a hizmetlerden 331 doğumlu 
ve bunlarla muamele görenler 
ve daha evvelki doğumlular
dan olup ta muhtelif sebeplerle 
geri kalmış olanlardan yalnız 
askeri tam ehliyetnamesi olan
lar 1 Eylül 936 tarihinde ye
dek sübay okulu komutanlığı 
hazırlık kıt'asında bulunmak 
üzere sevkedileceklerinden 25 
Ağustos 936 gününde hüviyet 
cüzdanı ( nüfus teskeresi ) ve 
tam askeri ehliyetnameleri be
raberlerinde olduğu halde şu

beye müracaatları. 
2 - Tam vaktinde yedek 

sübay okulu komutanlığı hazır· 
lık kıt'asında bulunmıyanlar 
hakkında kanuni muamelenin 
tatbik olunacağı ilan olunur. 

.YENi ASlft 

Son· Telgrcif HaüCrıeri· 
.. 

Yeni Emlik Bankası Fuvara 
••••• 

Kredi F onsiye bankası şekliıii alacak. 
lstanbul tacirleri 

geliyor 

Mutahassıs raporunu hazırlamıştır. Istanbul, 18 (Yeni Asır) 
lstanbul tacirleri arasında iz
mir fuvarına gösterilen alaka 
umulduğundan fazladır. Rağbet 

artarsa fuvar sahasınının ge
nişletileceği bildirilmektedir. 

ikinci beş senelik plan 
kurulacak, 

mucibince bir ekmek fabrikası 
lıazırhk yapılıyor. 

inhisar ! Ankara, 18 (Yeni Asır) - ikinci beş yıllık Fonsiye bankasının şekli verilecektir. Mühim 
iktisadi programm tatbikine devam edilmekte- merkezlerimizde şubeler açılacaktır. Bankanın 
d"r. Bu program mucibince memleketimizde bir sermayesinin arttırdması da mevzuu bahistir. ı Vekili kaza geçirdi ekmek fabrikası kurulacaktır. PEMIRYOLLARJNDA 

EMLAK BANKASI lstanbul, 18 (Yeni Asır)- Devlet Demiryolfarı lstanbul, 18 (Yeni Asır) -
inhisarlar Vekili AJi Rana'nın 
bindiği otomobil Kısıkhdan 

Ankara, 18 (Yeni Asır muhabirinden)- Emlak üzerinde en aşağı onar kişilik grublar halinde 
ve Eytam bankasına verilecek yeni şekil hak- seyahat edecekler için yeniden tenzilath bir 
kında tedkikler yapan Fransız maliyecisı ve tarife tatbik edilecektir. Bu gibi grublar için bağlar arasına giderken elek· 

trik direğine çarptı. Otomobi· bankacılık mutahassısı raporunu hazırlamaktadır. bir kişiye tatbik edilen tenzilattan başka ayrıca 
Emlak ve Eytam bankasına F ransadaki Kredi yüzde elli tenzilat yapılacaktır. lin çamurluğu parçalandı. Ali 

Dil kurultayı 
ıingiliz ve Fransız prof e
ısörleri dün sabah ~el diler 
1 Kurultay pazartesi günüdür. ltal

yan profesörü de gelecek 
Istanbul 18 (Yeni Asır muhabirinden)- Önümüzdeki pazartesi 

günü Dolmabahçe sarayında toplanacak olan dil kuryltayı hazır
lıkları tamamlanmış ve kurultaya iştirak edecek üyelerle Türk 
ve ecnebi p. ofesörler şehrimizde toplan mı ya başlamışlardır. 

Kurultaya iştirak için lngiliz müsteşriklerinden Londra üniver· 
sitesi Türkçe profesörü Sır Eduard ve Fransız dil profesörü 
Jandeny bu sabahki ekspresle şehrimize gelmişlerdir. Napoli 
şark dilleri profesörü Bembaci de kurultaya iştirak için bugün· 
lerde gelecektir. Dil kurultayında cereyan edecek müzakereler 
çok mühimdir. 

AŞK 

f Japonya ile Sovyetler arasında yeni 
bir anlaşma yapılması isteniyor 

Tokyo, 18 (A.A) - Japonyanın Moskova büyük elçisi Ohta 
Başbakan Hirota ile görüşmüş ve Sovyetlerin siyaseti hakkında 
tafsilat vermiştir. 

Siyasi mahafilin kanaatına göra, Sovyet - Japon münasebetleri 
yeniden tanzim edilmek ihtiyacındadır. Bütün hudut meseleleri, 
ve balık avı işi halledilmeli ve 1905 tarihli Pertsmouth muahe· 
desi Sovyet Mançuko hudutlarma teşmil olunmalıdır. 

Bu hudutlardaki askeri k•ıvvetler geri alınmalı ve bir gayri 
mbstahkem mıntaka tesis olunmalıdır. 
Eğer bu esas dahilinde bir sureti hal mümkün olmazsa Japonya 

Mançukodaki askeri kuvvetlerini arttırmak mecburiyetinde ka- · 
lacaktır. 

Beynelmilel bir heyet ormanlarımızda 
da tetkikat yapacaktır 

Belgrad, 18 (Ö.R) - Beynelmilel ormancılık enstitüsü aza
sından bir hey' et Balkan ormanlarmda tetkikat yapmak üzere 
yakmda Yugoslavyaya gelecektir. Heyet Yugoslavya, Romanya 
ve Türkiye ormanlarında birer hafta tetldkat yapacaktır. 

- 72 - TUrkçeye çeviren: R. B 

ğmı ezecekmiş gibi sıkletini 

duymaktaydı. Anlıyordu ki vü· 
cudunun ateşli bir aşk kadar 
hürriyet havasına da ihti7acı 

var .. Ve aşkı ne kadar kuv
vetli olursa olsun hürriyet sev· 
gisini boğamıyacaktır. Bu mü· 
cadele belki şimdi birbirine 
eşitti. Fakat hürriyetini muha
faza arzusunun hatta aşkma 
bile isyan edeceği günler gele· 
bilirdi. Lorans en çok bu ihti
malden müteessirdi. Bugün pek 
düşünceli duran Emanuelin 
saçlarını yumuşak elleriyle ok
şarken: 

şeyler anlattı. Norman şivesi· 

nin hususiyetlerine mahalli 
argonun anlaşılmaz sözlerini 
ilave ederek anlatıyordu. Em· 
manuel bu sözlerden çoğunu 
anlamadığı halde gülmekteydi. 
Eve girdiler. ihtiyar Kesnel bir 
cesedi andıran vücudunun yaşı
yan biricik ciheti olan zeki 
gözlerile onları karşıladı.Küçük 
bir sinek ihtiyarın burnu etra· 
fında meş'um sesiyle vızhyordu. 
Tam bu sırada şehir kilisesi
nin çanları da duyuldu. ihtiyar 
biraa: hiddetle söylendi. Ema
nuel bunu da anlamamıştı. 
Lorans tercüme etti : 

Parisi, orada etrafını alanla
rın takdirlerini, ikinci konseri 
ıçın hazırlığını düşünüyordu. 
Her halde birbirinden başka 
olan rüyaları biç te birleşmi

yordu, 
Bir sabah yine böyle dola-

Havalar çok güzeldi. Çayır
lar menekşeler ve bahar çiçek· 
leriyle dolu idi. Başbaşa ko
nuşmaktan zevk almayınca 
karlarda dolaşmayı, buketler 
yapmayı tercih ettiler. Vıyö 
Kontinin salonları ve yatak 
odaları vazoları dolduran bu
ketler içinde yüzüyordu. Lorans 
işsizi kten sıkılarak kendini 
meşgul edecek bir şey arayor
du. Emmanuele glince o da 
rüyalarına dalmamaya çalışı
yordu. Yalnız geceleri mesud
dular. Zira en çılgınca heye
canlarına ~ol bir serbesti ve
rerek gündüzki can sıkıntılarmı 
unutmak ist~yorlardı. 

Sabah oldu mu, içli bir en· 
dişe onları hemen Viyö Kon
tinin dısına sevkedivordu. Ta-

nıdıkları yoJJarda sevimli ge
zintiler yapıyor. yeni yollar bu
luyorlardı. 

Bir pazar günü öğleden 
sonra yapacak ve söyliyecek 
yeni birşeyleri kalmamıştı. Lo
rans, ümidlerinden, emellerin
den bahsetmesine imkan ol
saydı hiç susmıyarak söyliye
cek, Emmanuelin yanında ilk 
defa olarak duyduğu sıkıntıyı 
sanat aşkının harareti içinde, 
billur sesinin ahengini yükselte 
yfikselte giderecekti. 

Fakat işte Emmanuel bu 
kabil coşkunlukların, gençlik 
neşe ve şetaretini yaşatan 

heyecanların önüne bir sed 
çekmişti. Lorans o koskoca 
seddin ilk defa olarak kendi 
üzerine vıkılarak bütün varlı· 

- Haydi sevgilim Simon 
Kesnellere gidelim dedi. 

Emmanuel bu buluşa sevindi. 
O da çıkmak, içini sıkan dü
şüncelerden ayrılmak istiyordu. 

Çehrelerindeki neşesizlik zail 
oldu. Gülüştüler. Kol kola yola 
çıktılar. 

Madam Simon Kasnel evinin 
dışında idi. Misafirlerini güler 
yüzle karşıladı. Ve hiç durma
dan eve li w e ba ladı. Cok 

- Bu yükselen ölüm havası 
nedir, diyor ? Allah kendi vü
cudllllu alacağı zaman papasa 
ihtiyacı olmadığını söyHyor. 

ihtiyarın tuhaf bir felsefesi 
vardı. 

Buradan ayrılıp ta Viyö 
Kontiye dönerken delikanlı 
kendini daha neş'eli, daha 
zinde hissediyordu. Loransa 
srelince o dal adı. ihtimal ki 

şırken yolda iki cins ineğe 
rast geldiler. Lorans gayri ih· 
tiyari oJarak : 

- Ne nefis hayvanlar dedi. 
Sonra Normandiyalıların büyük• 
başhayvanlara hitab tarzlarını 
hatırlıyarak yine onlar gibi: 

-Tu-ta-tu, güzelim, tu-ta-tu 
diye haykırdı. 

lki hayvan ürkmüşlerdi. Top· 
rağa eğilmiş bulunan başlarını 

kaldırarak ipek korsalı bir ka
dının kendilerine doğru ilerle
diğini gördüler. Bacaklarını kal· 
dırarak kaçmağa başladılar. 

Lorans haykırdı: 
- Ne diye kaçıyorsunuz .. 

Eski çiftçiyi tanımadınız. mı? 
Emmanuel sırf bu küçük 

cümle için hınçkırarak ağlamak 
iıf 

.Sabite a 

Bir tavzih 
Gazozcu 1. Hakkı 
Şükrünün isnad • 
larını reddediyor 

Vazifesinde müteaddit defa· 
lar suiistimal yapan maliye teb· 
liğ memuru Şükrünün tevkif 
edildiğini yazmıştık. Şükrünün 
ilk ifadesindeki bazı isnadları 
münasebetiyle aldığımız bir 
tavzihi aynen yazıyoruz: 
Y eniasır gazetesi müdüriyetineı 

Gazetenizin 18-8-936 tarih 
ve 93.23 numaralı nüshasının 

ikinci sahifesinin üçüncü sütu
nunda "küçük bir maliye me· 
muru,. serlevhası altında yazı· 
lan yazıyı okudum. Şükrü na
mındaki memurun yaptığ\ ihti· 
las ve sair hususat dolayısile 

ismimin dahi mevzuu bahsol
duğunu gördüm. Müessesem 
senelerdenberi şeref ve haysi
yetini muhafaza etmiş ve na· 
mus yolunda herşeyi iktiham 
eylemiştir. Ne müessesemin ne 
de benim yazıldığı gibi me· 
mura para vermesi mevzuu 
bahsolamaz. Hükumete borcun" 
vermekten biran çekinmiyçn, 
hakkını kanun yoHarında ara· 
masını bilen bana vaki isnadın 
yeri yoktur. Keyfiyetin tavzihini 
Yetmiş sellclik hayatımın bana 
verdiği bir şeref borcu olarak 
sizden istiyorum. 

lzmirde gazozcu 
lsmall Hakkı 

••• 
Yeni Yunan 
hükumeti 

- Baş tara/ı bmrzcı sahijede -
Bu plan on seneliktir. Ve 2 

milyar drahmilik bir masrafı 
istilzam etmektedir. Bu paranın 
500 milyonu daha şimdiden 
bulunmuştur. Bütün sene işli

yecek halk mutfakları kurula
cak, fakir halka sıhhi yardım· 
larda bulunacak ve sanator· 
yumlarla öksüz yuvaları tesis 
edı!ecektir. 

Katimerini gazetesi bu para· 
nın mucize ile değil fakat bir 
takım göze görünmeyen fuzuli 
masraflarda yapılan tasarruf
larla ve büyük sermayenin 
milli hükümete olan itimadı 
saye!finde bulundgunu yazmak· 
tadır. 

Atina, 18 (A.A) - Esnaf 
ve meslek sınıfları kongresi 
dün açılmış ve reis sövlediği 
nutukta bütün meslek sınıfları 

nın hükumete gösterdiği sela
meti umumiye eserine müza· 
heret göstereceğini söylemiştir. 

Seyyahlar lspan· 
yaya gitıniyecek 
Tanca, 18 (A.B) - Sayyah

lara lspanyol mıntakasından 

geçmelerine müsaade eden 
mukavele ilğa edilmiştir. 

akıtarak : 
- Lorans, onlar bile seni 

tanıyamadılar, dedi. 
Hayvanların arkasından koş

tu. Onlardan birini yakalıya

rak alnını, gözkapaklarım, ya
naklarını, ağzmı öptü. Fikrini 
izhar etmeğe cesaret edeme· 
diğinden bu öpüklerle yesini 
meydana koymak istiyordu: 

- Lorans, sevgili Lorans 
benim eski, sade köylü Loran
sım ol... Lorans beni al... Seni 
sevdiğim gibi beni sev ... 

ON ÜÇÜNCÜ GÜNÜN 
AKŞAMI 

On üçüncü günün akşammda 
May göründü. Daha önce yol
ladığı mektublara Lorans ce
vab vermemişti. Şömine kar
şısında oturan sevgililer konu
şuyorlardı. Birdenbire May'ı 
gördüler. Lorans azabtan kur
tuluyormuşcasına sevindi. Em· 
manuel bu jesti görmüş olma-
sına rağmen eskisi kadar te
essür duymadı. 
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Apandisit anketine 
cevaplarım 

-1 

Apandisitin tababet aleminde 
kırk eUi s~nelik bir mazisi var
dır. Yani nisbeten pek yeni 
anınmış bir hastalıkhr. 

Bu hastahğın işaretlerini bul-
·ak ve tedavisi meselesini hal
tmek için geçen münakaşalar 
rçok bakımlardan ehemmiyet
lir. 
Frannz ve Alman tababeti 

. rasmda otuz seneden faıla 
devam eden sıkı bir mftcadele 
ve mtınakaşadan sonra apandi
•İtİn Fransız hekimlerinin iddi
ası gibi ilk yirmi dört veya 
kırk sekiz saat zarfında ame
liyatla tedavim usul& kabul 
f.dilmiftir. 

Fakat meıele, bu hastabğı 
ilk yirmi dört veya kırk sekiz 
saat zarfında teşhis edebilmek 
imkinıaı bulmakta idi. Bugün 
buna muvaffak olunmuştur. 

Zeki va kablllyetll bir 
doktor apandlalU ilk yir-
mi dört saat zarfında 
değil, ilk yarım saat zar-
fında bile riyazi bl:r kaU
yetle tef his etmek lm
klnına sahiptir. 

Müstesna derecede şekil ve 
aldatıcı vakalar nadirdir. 

Hastanın bayatını büyük bir 
emniyet altında bulundurmak 
için ameliyabn ilk yirmi dört 
saat zarfında yapılması Jazım
geldiğine göre, yirmi dört saat-
tan sonra zuhura gelen ara
zın hiç birisinin müstacel bir 
tefhiate yeri yok demektlı. 

Zeki bir hekim her apandi
sitte en erken zuhur eden arazı 
ve bu erken zuhur eden araz 
içinde hiç aldatmıyan iıaretleri 
bir defa eline geçirdikten son· 
ra onun eline düşen ve onun 
eline düşmek taliine mazhar 
olan her hasta, ölümden kur
tulmuş demektir. 

Elli senedenberi devam eden 
tetkik ve mftnakaşalar bize bu 
kıymetli işaretleri tanıtmışlar
dır. Ve bu işaretler bir veya 
iki tanedir daha doğrusu bir 
tanedir. Ve bu bir tek işaret 
her sene ytiz binlerce insan 
hayabnı kurtarmıt ve ileride 
de milyonlarca insan canını 

kurtarmakta devam edecektir:. 
Bu işart!t kadar insanlığa fay

dası dokunmuş ikinci bir işaret 
yoktur. Buna rağmen, dünyanın 
her tarafında her sene yine 
apandisiti anlaşılmamak yüzün
den yüzbinlerce insan ölmek
tedir. 

Bunun sebebi bu işaretin ki
fayetsizliği değil, apandisin 
kahpeliğidir. Apandisi bili in
san karnının mutlak sağ tara
fında aramakta ısrar eden kim-

Yazan: Dr. Muallim 
ABDI MUHTAR 

seler bu hataya kurban ğide
ceklerdir. Apandisin karnın 
sağ tarafında olduğu gibi, sol 
tarafında da balunabileceğini 
düşünen hekimler az aldanırlar. 
Hatta karnın ne sağanda, ne 
solunda, ne yukanımda, ne 
aşağısında kendini gösterme
diği halde arkada ve daha 
başka yerlerde saklanabildiğini 
hatırından çikarmamayı bilenle
rin aldanma ihtimali büsbütün 
anlacaktır. 

Muasır tıb, apandistin bütün 
bu •sürpriz,, lerine karşı, mu
ayene usulJerinin tekemmülO 
ile mukabele etmeyi bize öğ· 
retmiştir. 

Bir hastada apandisit teşhi
sini koyabilmek için ateş, ha
raret, kusmak, nabız değiş

mesi, ağn ve kann şişmesi ve 
saire gibi irazı bekliyenler 
ekseriyetle apandisti teşhis 
etmekte çok geç kalmıı · ola
caklardır. 

Bu işaretlerin hiç birisi 
kat,i ğildir. Halbuki apan· 
disit, kat'i bir surette teş

his edilmesi lizımgelen bir 
hastalıktır; çünkü apandisit teş
hisi konulacak bir hasta ame
liyat masasana yabrdacakhr. 
Ve masaya yatırılacak bir has
tanın mukadderatına, hayat ve 
mematına hüküm verecek bir 
doktorun vicdan muvacehesin· 
de ve kanun karşısında istinad 
ettiği deliller çürük olmamak 
lazım gelir. 

Muasır tıb, her sene milyon
larca kurban verdiren bu müt
hiı hastalığın önüne geçmit ve 
bu hastahğı vaktmda yapılan 
cerahi bir müdahale ile hasta
lıkların en ehemmiyetsizleri se
viyesine indirmiıtir. 

işte elli senelik bir tetkik ve 
tecrübeden sonra apandisit 
meselesi böyle mükemmel bir 
surette halledilmiştir. 

Fakat, sekiz on senedenberi 
yapılan tetkikler ve tesadüf 
edilen müşahedeler apandisit 
meselesini bllsbütiin yl!ni bir 
rnyet zaviyesinin •tıklan albna 
almıştır. 

Bir apandisiti teşhis etmek 
için, evvela apandisitten şüphe 
etmek lazımdır. 

Halbuki apandisite en uzak
tan dahi bir münasebet ve 
alikaaı olmadığı sarahaten 
meydanda duran birçok vak
aların doğrudan doğruya apan
disit olduklan pek yeni olarAk 
C>ğrenilmektedir. 

Böyle vak'alar karşısında 

apandisit batıra gelmediği için, , . .. 
KANLI ELMAS 

7e/flka sayısı: 2 POLiS ROMAN! 
'-..................................... ~r 

İn.gll..lz:ced.e:n. çevı.ren.: Sez:a.1. Şacl:l 

Bilme zsln Cava, Mlnah o kadar gUzeldlr ki ... Saz 
benlzll n rln manolyalar yok mu, tıpkı onlara benzer 

Cavacak kaşlanm çatb. Kar- - Anlatmalıyım .•. Fakat kor• 
şısındaki adama baktı. kuyorum... Ç6nkft çok tehltı-

Acaba Ezra Robjon deli mi keli... 
idı? Fakat böyle bin bir yerin- Cava bir kadeh likör daha 
den yaralı adam h~r halde doldurdu: 
k'>rkunç ve tehlükeli bir çok - le Rob jonf Kendine bi-
maceralar geçirmiş olabilirdi. kim ol ve anlat. Biliyorsun ki. 

- Peki, bütün bu Çinliler ben sana hayahmı borçluyum. 
ve Malaylar niçin seni her anlatacağın ve bana emanet 
yerde takip ediyorlar? edeceğin şey her ne kadar 

Ezra sinirli sinirli güldü. Göz- tehlükeli olsa, hatta sonunda 
leri1e taraçanın kapısını araı- ölüm bulunsa bile dönmiyece-
brdı. ğimi anlamalısın. 

- Çftnkü ... Bende bir şey - Biliyorum ... Eminim .. Fa-
umuyorlar... Bende aradıklan kat ... 

----~-· ---~~-----~-'-~K~o~rkak cr6zlerle etrafı araş-

YENi ASIR 

lngiliz 
••• 

Kooperatifleri 
Bir grup bu ay sonunda 
şehrimize gelecektir 
- Baştaraıı humc'I say/ada -

üzüm ihraç edilmiştir. Halbuki 
çok daha evvel lngilterenin 
lzmir piyasasından çektiği 
üıümler 30 bine yakındı. Bizim 
başhca üzüm ve incir ahcımız 
olan lngiltere yerini Almanya
ya bırakmıştı. 

lngiltere ile Türkiye arasın
daki son ticari müzakerelerin, 
bu memlekete üzüm ihracatı
mızı mühim bir yekuna çıka

racağı ve bu yıl en az 20 bin 
ton üzüm ihraç edilebileceği 
tahmin edilmektedir. 

Ür.üm kurumu ln~tereden 
bir cok sipariı teklifleri almış
tır. Türk - Alman tıcaretinde 
görülen sevindirici inkişafın 

Türk • lngiliz ticaretinde de 
ayni hızla devam edeceği kuv
vetle umulmaktadır. 

Üzüm kurumunun hazırladığı 
yeni ve hususi üzüm tipleri 
lngilterede çok beyenilmiştir. 
Kurumun üzüm tipleri renk, 
boy ve kalite üzerine istinad 
ettirilmit ve bu suretle kabil 
olduğu kadar standardize edil
miş bir nevi üzüm meydana 
gelmiştir. 

•• • • • il • 

Taylnler 
Dün dahiliye vekaletinden 

Ku~adası kaymakamı Haşimin 
Eyüp kaymakamlığına, lstan
bul sicili ticaret memuru Na· 
ilin Kuşadası kaymakamlığına, 
Tire kaymakamı Şefik Y aşar1n 
Ergani Osmaniye kaymakam
lıklarına tayin edildikleri bildi
rilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
apandisitin işaretlerini aramak 
lüzumu hekimin hatmna gel
miyeceği ve hatıra gelmiyen 
ve araomamıı kalan bir işaret 
de bulunmuş olmıyacağı için, 
teşhis konulmamış kalacak ve 
hastalar yanlış bir teşhisin ba
uçesi olacaklardır. 

Apandisite akrabalığı olmı
yan ve ona tamamen yabancı 
bulunan maraıi vak•aıann da 
apandisite dogrudan doğruya 
bağlıhğı keşfolununca apandi
sit hududu kano ufuklanndan 
taıarak vücudun bütün nahiye
lerine kol salmış ve hudutları 
ıayanı hayret bir surette ge• 
nişlemiştir. 

Artık apandisitten tüphelen
mek için, batın araztnı görmeyi 
bekleyen hekimlerin; göz önün
de duran pek çok apandisit
lerden bihaber, kaldıklarını 

yeni müşahedeler bize öğret
miş bulunmaktadır. 

Ne umulmıyan ufuklardan 
kopan araz farhnalannın apan
diıte merbut olduğunu göster
mere yarayacak bir kaç vakıa
yı bundan sonraki yazımda 

sr6sterece2im. 

taraçanın kapısına gitti. Kim
senin kendilerini dinlemediğin
den emin olduktan sonra kapı
yı kapadı. Yerine dandü. 

- Yanaş Cava.. iskemleni 
bana doğru çek ... Yavaş konut
mağa mecburum... Bizi kimse 
duymamah ... 

1 Baıbaıa verdiler. Rodjon 
1 fımldar sibi konatuyordu. 
1 - Singapur'daki kahvede 
1 karşılaştıktan sonra .. Hayat be-

nim için cehennem oldu.. Beni 
her yerde takib ettiler ..• Efim
dekini almak için bana her teyi 
yaphlar •.• 

- Peki, senden almak iste
dikleri nedir 1 

- Üstünde bir halka olan 
bir Haç... ismi... ismine de 
Kruks diyorlar. Kruks Ansata. •• 

- Kruka An,ata eski Mısır 
lisananda hayat senbolü idi. 

- Hayat senbolü mii? .. Saç
ma... Doğrusu cehennem ıen
bolü.. Baksana beni ne hale 
koydu .•• 

Dağlı Eminin katili Ağ!rcezada 

Ganimet adlı bir kadın 
gördüklerini anlatıyor 
Menemen kazasının Türkelli 

köyünde dağlı Emini öldürmek
le maznun Yanbastı Hüseyin 
ile cinayet esnasında kendisine 
yardım etmekle maznun bakkal 
Ômerin muhakemelerine ağır
cezada devam edilmiştir. 
Şahid sıfatiyle Ganimet adında 
bir kadın dinlenmiştir ve ıun
ları söylemiştir: 

- Bir feryat üzerine ev
den dışan çıktım. B!raz ev
vel kardeşimin oğlu dokuz 
yaşanda Abdullah bizim eve 
onu getirmişti. Dııan çıkıp ev
lerine jliderken yanbasdı Hü
seynin dagh Emini öldürdü
ğünü görmüş. 

Abdullah durmadan: 
- Hüseyin amca, Emini 

öldürüyor, diye bağırdt koş

tum. Eminin başı ucunda 
Muhtar ve daha bazı kimseler 
duruyorlardı. Fakat Emin'in 
başı ezilmiş bir halde idi. işi 

bitmişti. Oradan çekilib evime 
gittim. Fakat o civarda Yan
bastı Emini görmedim: Diğer 

şahid Kırb lsmail de şunları 

söyledi: 
- Vak'a günü köy bakkalı

nın dükkanı önünde oturuyor
dum. Dükkanın bir tarafında 
Dağlı Emin, diğer taraf&0da da 
Yanbasb Hüseyin ve daha bir 
kaç kiş oturuyordu. 

Alaturka saat 11,5 raddele
rinde Dağlı Emiu kalkh ve 

Bir ihtilas davası 
Parsa Kredi kooperatifinden 

iki bin liraya yakın parayı zim
metlerine geçirmekle maznun 
kooperatif reisi Mehmed, mn- ı 
düril Ahmed ve azadan Kizım 
ile Hüsnü, Hüseyin ve arka
daşlannın muhakemelerine ağır 
cezada devam edihniştir. 

Kooperatif ortaklanndan ba· 
zıların a1an lizüm satın almıt 
olan tüccar Şemoil şahit sıfa
tiJe dinlenecekti.Ayni zamanda 
Mastaf a adında bir ortağın üç 
çuval üzümtınün deftere kay
dedilip edilmediği ve borcunun 
mahsubu yapılıp yapılı:nadığı 
da sorulmuştu. Şahit ve cevap 
gelmediği için muhakeme bat· 
ka bir güne bırakılmıştır. 

Karataşta bir 
lağım patladı 
Karataşta Yeni Tiirkiye ao

kağında 25 numaralı evin önün
deki lagım patlamıı ve k&çük 
bir dere halinde sokağa akma
ğa başlamıştır. Halkın sıhhatı
nı tehdid eden bu lağımın der
hal tamir ettirHmesini alika· 
darlerden dileriz. 

nin göğsünü açh. 
- Bak g&ğsümde deliksiz, 

yarasız bir santimetre ver var 
mı? •• Vücudümftn her yanı b6y
le... Her tarafım parça parça ..• 

- Sayle Allah aıkma btitlhı 
bunlar nerede ve nasıl oldu?. 

Robjon susta. Diliyle dadak· 
lannı islath. Ağzı kurumaıtu. 
Cava Gak bir kadeh lik&r daha 
doldurdu. 

- iç ve sakin olmağa çahf. 
Eğer rahatsız olayonan su. 

- Ne oluna olsu anlatmak 
mecburiyetindeyim .•• Dinle Ca
va... Şimali Borneoda idim. 
Oranın abaU.ini belki bilimn .• 
Murut1ar ..• Yabani kediler gibi 
vabf1... Sırtlan gibi yırtıcı ..• 
işte bunlardan kaçıyordum. 
Petimde idiler.. Ormana gir
dim. Tam beş gün koca or
manda rahat ve sikin yqa-
dım. Bir gün buradan çıkmak 
iateclim. Kif ki hiç çıkmasa 
idim 1 .. Tam ormanıa kenarm
da bir M•atla kaqdqbm. Ta-

evine doğru gitmeğe başladı. 

Arkasından yan bastı Hüse
yin de kalktı gitti. Biraz sonra 
ben de kalkıb gittim. Az son
ra bir ıamata işittim. " Ne 
oluyor ,, diye soruşturdum. 
Dağh Eminin dere içinde öl
dürülmüş olduğunu söylediler. 
Gidib cesedini gördüm, başı taş
la ezilmiş ve sopa ile bşaına vu
ı olmuştu. Gece köy odasında 
dağlı Emini. Hüseyinin vurdu
ğunu söylediler. Bunu da kö
yümüzden yalnız Abdullah 
adında dokuz yaşında bir ço· 
cuk görmüş ötekine berikine 
söylemi, biz de ağızdan işittik 
fakat ben Hüseyinin dağlı Emi· 
ni öldürdüğünü görmedim hatta 
peşini takib edip etmediğini de 
bilmem. 

Şahit Fatma adındaki kadın 
da evinde çamaşır yıkarken 
bir gürültil duyduğunu, gidip 
Emini ölü gördüğünü söylemiş 
ve demiştir ki: 

-Bundan dör bet sene evvel 
Dağlı Emin; Y anbash Hüse
yinle bakkal Ömere silah at· 
mıştı. Araya giren Hüseynin 
babası kolundan yaralanmıştı • 
Bu yüzden dağlı Emin beş 
sene hapse mahkum oldu. Bu 
cihetten aralarında husumet 
vardı fakat vuran kimdir gör
medim. 

Müddeiumuminin iddiasını 
serdetmesi için muhakeme baı
ka bir güne bırakılmııtır. 

Kurultay günü 
lstanbulda Dolmababçe sara

yında açılacak olan Dil Kurul
tayı mfinasebetiyle 24 Ağustos 
936 Pazartesi günü saat 13 de 
İzmir Halkevinde btıytik bir 
tören yapılacakbr. Törene bü
tün hmirliler davetlidirler. Tö
ren programını hazırlamak 

üzere bir komite seçilmiştir. 
Hazırlanacak program gazete
lerle ilin edilecekm. 

Çeşmede 
Anason mUbayaatı bitti 

inhisarlar idaresi Çetme ba
valiıinde yetişen Anason mil· 
bayaatını bitirmiştir. idare 
müstahsilden 57 bin kiloya ya· 
kın anason aahn almlfhr. Ay
rıca bazı tüccarlar da Çeşme
den anason almıılardır. 

inhisarlar idaresi her sene 
müstahsil elindeki anaaonlan 
kalburlanmıı olarak sahn al
makta idi. Bu hal bazı tiki
yetlere sebebiyet verdiğinden 
miistahsile kolaylık olmak &zere 
bu sene anasonlar kalburlan
madan ve kilosu 28 kuruıa 
kadar fiatla satın ahnmıtbr. 

lamadan yOzlerce Murut etra
fımı sardı. 

Beni glbalerce hapsettiler. 
Kruksun yerini sliylediğim za
man beni aerbeat bırakacakla
nnı vadettiler. Slylemedim. 
Nihayet bir gece beni bir mey
dana götlirdüler. Etrafımı Jilz• 
lerce Marut sarmııb.J 

Her birinin elinde bir biçak 
Yardı. Ne tarafa kaçbmaa o 
tarafıma bir tit sapladılar. Bu 
hal yanm saat kadar devam 
etti. VOcudum parça parça 
oldu. ôtesini bilmiyorum.. Ba
yılmıştm. Fakat gene de a6y
lemedim. 

- Peki neden? .. Kraks An
sata bu kadar kıymetli bir ıey 
mi ? 

- Kıymetli mi?.. Tıpkı yıl

dızlara benzer.. Onlar gibi pa • 
rıldar. Yetildir. Öyle bir taıtır 
ki gözlerin bakmağa dayana• 
maz, kamapr .. Bütün bu şehrin 
ıeneti onu Ahn almağa klfi 
~-
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Hergün ı 
---Bir fıkra 
• • Yazan: Eczoa Kemal Aktaş 
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Festival 
Istanbuldaki festivaldan bah

sediyorum. iki seuedenberi Jü
gatimize ilave ettiğimiz bu 
festival kelimesinin medlulünü 
hep biliyoruz. Kelimenin eti
molojisini araştırırsak galiba 
( fet ) bayram kelimesinden 
geliyor olduğuna varacağız. 

Festival nihayetindeki al ile 
kulaklanmıza pek muniı geli
yor. Son senelerde hadisat 
vekayi uluslan birbirine pek 
yaklaşhrmış adeta ar11ulusal 
kelimeler ile her ulus ötekisine 
bağlanmağa başlamışhr. Radyo 
elektrik, festival, gramofon, 
korespondans, fotoğraf, klering 
kontenjao, kambiyo, döviz gibi 
kelimeler beynelmilel laflar ol
muştur. 

Festival bu yeni arsıulusal 
kelimelerin ortasında neş'eye, 
zevke ve eğlenceye zil çal
makta, hoplayıb zıplamaktadır. 
Hadisat ve vakayie şöyle bir 
dikkat ile bakılırsa uluslar dur· 
mıyan, değişen değiştikçe kar
şısındakini yeni durumlara 
sevkeden bir hal almıştır. De
nilebilir ki insanlık kaynıyan, 

köpüren, girdaplar içinde sey· 
yal bir haldedir. Beynelmilel 
hadisat içinden çıkan durumlar 
yeni yeni isimler alıyor. Çok 
isterim ki dünya diline Türkçe 
bir keliıne hediye edelim. Ke
malizm, Atatürk gibi dünyanın 
her köşesinde akisler yapan 
bir başka kelimeyi daha medlô
liyle biz yaratalım, her millet 
bu öz Türkçeyi söyledikçe, 
Türkü, Atatürkü, Türkiyeyi, 
hepimizi yadetmiş olsun. .. 

......... 1 • 
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Uzümlerimiz 

Sat., va ihraç vazlyeH 
Ticaret odasınca ilziimler · -

mizin sahş ve ihraç vaziyet!eri 
hakkında bir rapor baz\rlan
mıthr. Bu r•pora göre mevsim 
batlang1cından timdiye kadar 
lzmir borsasında 74,983 ton 
(526338 çuval ve 4333 torba) 
lizüm sablmıthr. Geçen yd ayni 
tarihteki aaht miktan 48,649 
ton (342,057 çuval ve 1374 
torba) idi. 

Temmuz ayı içinde limam
mızdan clıı piyualara 1459 toa 
lziim ihraç edilmiıtir. 

Geçen yıl ayni tarihte 968 
ton üzüm ihraç edilmişti. 

Üzümlerimiz en çok Alman
ya, lngiltere, Belçika, Ana
turya, Hollanda ve ltalyaya 
ihraç edilmittir. Almanyaya 
40,460 ton, lngiltereye 13,807 
ton, Hollandaya 7868 ton 
Be1çikaya 3415 ton ltalyaya 
1480 ton tlzüm ihraç edilmiftir. 

lamağa başlamıştı. Eğer haki
katen Robjon anlattığı kadar 
kıymetli bir hazineye sahipıe 
bütün anlattıklarmın hakikat 
olmaın kabildi. 

- Peki taıa nasıl sahip ol
dun? 

Robjon gtlldil, dudaklarım 
b&ktil. 

- Mesle onu nasıl ele ge
çirdiğim değil nasıl muhafaıa 

ettiğimdir. Blitün Malaylar ve 
Çinliler bu Kuruks'e kudsi bir 
ehemmiyet verirler. Bir yaban
cının elinde bulunmasına kat' 
iyeıı razı olamazlar. Onun ıçm 
senelerce pefinden koştular, 

Moıkovadan Saygon'a, oradan 
Papu'aya oradan Sulu deni· 
&ine ve böylece bütün dünyada 
beni takib ~ttiler. iki defa el· 
Jerine düştüm. Çektiğim işken· 
celeri tarif edemem. Buna rag· 
men gene de aöylemedim .•• 

- Pekiy şimdi bu taş ne· 
recla? 



1s Anustos tsae YENi ASIR 
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ephele de 
)H. tayyareleriAlmude'yi 

Uçaklar Madridi bo~bardıman etti c~?u~~~~~~m~~m~k~~~~~~y·ş· 
Asiler bombardımanda zehirli gaz ve yangın 
bombaları kullanmışlar .. Şehir tahliye ediliyor 

p anp+ ''Miff&**i fif =-' --

Hükômet kuvvetleri~in de muvaffakıyet kazandığı söyleniyor 
P aris, 18 (Ö.R) - Asi t ay

yareler Madridi bombard ıman 
etmişlerdir. Şehre birçok bom
balar düşmüş, binala r ateş a l
mışt r. Çıkan yangınları sön
dürecek adamlar ortada yoktur. 

Bir habere göre, asi tayya
reler Madridin bombardıma· 
mnda yangın çıkarıcı bombalar 
ve zehirli gazlar kullanmış

lardır. 

Roma, 18 ( Ö. R ) - Bazı 
haberlere göre uFokers,, siste
minde 12 bombardıman tayya
resi iki saat mütemadiyen Mad
rid ~ehrini bombardıman et
miştir. 

ispanyanın tarihi eserle rle 

d olu olan payıtahtında birçok 
yangınlar çıktığı, birçok büyük 
binaları harab olduğu tahmin 
ed iliyor. 

Bu bombardıman hakkında 
tafsilat yoktur. 

MiLiSLERiN HuCUMU 
Paris, 18 (Ö.R) - Milis kuv-

vetler i isyancılara şıddetJe hü· 
cuma başlamışlardır. Madrid 
civarında yapılan harb kanlı 
neticeler vermektedir. 
Müşahitler, payitahtın en faz

la on güne kadar asilerin eline 
geçeceğini söylemişlerdir. Hü
lu1met Madridden aynlmak için 
hazırlıklarını tamamlamıştır. 
Madridin sukutu halinde hükô· 
met erkanını ve parti liderlerini 
kaçırmak için tayyareler hare
kete müheyya bir halde bek
liyor. 

MOLA HAREKATI iDARE 
EDiYOR 

Barselon 18 (Ö.R) - Hıtvas 
muhabiri hükumet kuvvetlerinin 
Saragossa yolu üzerinde taar
ruzlarını kuvvetlendirdiğini ha· 
ber veriyor. Hükumet kuvvet
leri bir köyü bombardıman et
mişlerdir. Bu cephede general 
Mola harekatı bizzat idare et
mektedir. 

Madrid 18 (Ö.R) - Hüku
met kuvvetleri Goadaramada 
büyük bir muvaffakıyet kazan
mışlardır. 

SÜKÜNET 
Paris 18 (Ö.R) - Havasın 

Goadarama cephesindeki mu
habiri bildiriyor: 

Yaza n : Tok Dil 

- Bana hakaret mi etmek 
istiyorsun! Sen kendini düşün! 

- Ben kendimi düşünmüş 

ve bilen bir anayım, devleti, 
milleti de anlıyan bir yürek 
çarpıvor göğsümde .. 

- Senin de göğsünde bu 
aşk çarpıyor. Kah! kah! kah!.. 

Gece yarılarında Saraya aldı
ğın gürbüz delikanlılar, ağa

larla ne alem geçirdiğini.. . 
Şekerpare sözünü tamamla

madan yüzüne dehşetli bir to· 
kat yidi, arkasından bir daha, 
bir daha.. Ve Kösem Sultan 

Haııa bombardımam11da taluip edıldiği bıldvilen 7 o/edada Elkazar saıaJ•t 

Goadarama cephesinde top- da asiler elinde bulunan Ma- ler muntazam askerlerden iba-
çu ateşi düellosundan sonra jark limanına muvaff akiy~tle rettir. Yine asilerin iddialarına 
sükunet avdet etmiştir. Saat çıkardan mühim hükumet kuv- öak1lırsa Malaga deniz üssül-

22 deki vaziyete göre asilerin zetleri şimdi Las Ralmas üze- harekesi müstesna olmak üzere 
yeis ve nevmidiye kapılarak ;ine yürüyorJar. Hükümelçiler Malaga, Endülüs, eski Kastil 
bükômetçilerin bir taarmzunu bu ileri hareketinde asi kuv- ve Asturi eyaletleri asilerin 
endişe ile beklemekte olduk- vetlerin akurane bir mukave· elindedir. 
lan anlaşılıyordu. Hükômetiçi 
kuvvetler başka kollardan da metine rast gelmişler ve onlan BOMBRDIMANLAR 
Kordu ve Grenoda üzerine yü• büyük zayiata uğratmışlardır. Paris, 18 ( Ö.R) - Madrid 
rümektedirler. Sevil, 18 (Ö.R)- Cenuptaki hükumet mabafilinin verdiği 
SENSEBASTIYENDE HARP isi kuvvetlerin başkumandanı haberlere göre, hükumetin 

Paris 18 ( Ö, R) - Sense- general Franko ile general tayyare kuvvetleri Malagaya 
bastiyen etrafında müthiş bir Gepo De Leano Badalacoz karşı harekette bulunan asi 
harb oluyor. Otuz altı saattan şehrine gideceklerdir. kuvvetlerle Kadikı limanını 
beri kanlı vuruşmalar devam Sevil radyosuna göre bu ve Fasdaki Sota limanını bom· 
etmektedir. Bu saatta muba- cephede harbeden isi kuvvet- bardıman etmişlerdir. 
riplerden hangisinin zaferi te-
min ettikleri belli değildir. 

Madrid etrafında de kanlı 

bir harb olmaktadır. Asilerin 
iddialarına bakılırsa hüku
met kuvvetleri mevkiini daha 
iyi tahkim etmek maksadiyle
Cejuade Lajaya çekilmiştir. 

HÜKÜMET MAJARK'A 
ASKER ÇIKARDI 

Raris, 17 (Ö.R) - Son sa~ 
atta Berline gelen haberlere 
göre; donanma himayesi altın-

Tefrika No: 5& 

Şekerparenin saçlarından tutub 
yere atarken, kucağındaki oğ
lunu bırakan Tarhan koştu, 

Şekerparenin boş böğrüne deh
şetli bir çimdik atıb, iki yum
ruğunu havaya kaldırarak ba-

şını indirdi. . Şekerpare çığlığı 
basmışb, ortalığı: 

- Imdad! İmdad! can kur
taran yok mu? 

Feryadı sardı. Dışarıdan içeri 
giren kimselerin müdahalesine 
kadar Şekerpare bir hayli dö
vüldü, saçları koparıldı. Müda
baleve eelenlere: 

Komünistlerin Çekoslovakyada ha
zırladıkları harekat akim kaldı 

Prag 18 (Ö.R) - Eski Çek nazırlarından biri komünistlerin 

Çekoslovakyada içtimai nizamı altüst etmek isteyen bir hareket 

hazırladıklarını, fakat bu planın akim kaldığını söylemiştir. Nazır 

hükumetin uyanık bulunmasını istiyor ve Çekoslovakyadaki sen

dikaların lspanyol halk cephesiyle tesanüdlerini ilan elmiş bulun

malarına teessüf ediyor. 

- Çık dıprı! 
Diye bağıran Kösem Sultan, 

gözleri kan çanağına dönmüş 

bir halde ifrit gibi dışarı fır· 
ladı, eteklerini toplıyarak: 

- Beni oğlumun yanına gö· 
türün! dedi. 
. . . . . . . . 
. . . . .. . . . 

Kürkünü henüz giyib, kah
vesinin içindeki anberi henüz 
içen deli lbrahim palas, pan
dıras, perişan kıyafette gelen 
anasını; gözleri dört açılmış 
bir korku ile kareılamıştı. Kö-

sem Sultan başını, saçını açmış 
ve dağıtmış pejmürde bir ha le 
kendini sokmuştu. 

- Ibrahiml dedi ve atıldı .. 
lbrahim! sana, bana ve devlete 
hiyanet var .. 

Deli lbrahim zaten i syanların 
ve son hadiselerin yüreğinde 
doğurduğu korku ile evhamını 
artırmıştı, beti benzi attı. 

- Ne var? Ne var? Valide! 
Ne var? Çabuk söyle! 

- Senin.. Senin .. 
- Evet! 
- Şekerparen sana haindir. 

Senin canana kasdediyor! 
- Deme! 
- Demin bizim odamıza 

geldi, ben ona hulül ettim, ağ
zından neler kapmadım.. Sana 
cariyeler seçib, keyfine sunar
ken içinden melanet besliyor
muş .. 

- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak sevgili 

hiinkar evladım .. Senin haberin 
yok! senin göğsüne bir yılan 
2ibi ıokulub, senden vilayetlere 

Madridden buraya gelmiş olan döktürücü g azla bombalar kul-
bir müşahidin beyanatına göre, lanmış, olduklarından asiler 
asiler Madridi kontrol edecek ric'at mecburiyetinde kalmış· 
vaziyette bulumaktedırlar. Asi· Jardır. 
ler Guat1arrama dağlarında 

kuvvetle yerleşmiş olub mühim 
mıktarda silah ve mühimmata 
ve bunları kullanmasını bilen 
efrada malik bulunmaktadırlar. 

Milis kuvvetleri ihtila lcilere 
mütemadiyen taarruz etmeHe 

ise de yerlerinden oynatmağa 

muvaffak olamamaktadırlar. ih-

tilalciler Madride gelecek olan 
takviye kıt'asını beklemekte
d'rler. O zaman payıtaht ta-

ftmiy'e ihtilalcilerin tehdidi 
n't nda knlacaktır. 

üşahid en fazl"sı on gü
ne kadar bu halin vukua rre
Jeceğıni ve o zaman payıtah

tm asi1erin eline düşeceğini 
tahmin etmektedirler. 

Hükumet yeni paytahtına git
mek için hazırhklar yapmıştır.Ve 

üç tayyare hükumet kuvvetle· 
rini götürmek üzere harekete 
amade bulunmaktadır. 

Her gün Mad ridden şark 

sahillerine bir tren hareket 

etme\ tc ve fakat nereye ha
re et edeceği trenin kalkacağı 
ana kada r gizli tutulmaktadır. 

Buraya gelmiş olan haberlere 
göre, Valcedcki ihtilal, hüku-

metin kabul ettiğinden çok 
daha şid<\etlid ir. Madridde tay· 

yare hücumlarına karşı bir ih
tiyat tedbiri olmak üzere ışık· 

lan söndürmek adeti terkedil· 
miştir. Çünkn bu tedbir katli
amlar yapmak için bazı unsur-

lar tarafından vesile ittihaz 
edilmiştir. iki gece içinde bu 

suretle öldürülenlerin miktarı 

2000 dir. 

Madridde milisler kızılhaç 

işaretini suistimal etmektedir
ler. 

Madrid, 18 (A.A)- Şehirde 

sükunet vardır. Hükiimet kuv· 

ve ti eri T eruele doğru ilerle
mektedirler. Diğer mevzilerde 
bir değişiklik yoktur. 

Havas ajansının Guadarra
madaki muhabiri, asilerle hü· 
kiımet kuvvetleri arasında bir 
topçu düellosu vukua gelmiş 
olduğunu bildirmektedi:. 

Madrid, 18 (A.A) - Hüku
met kendi kuvvetlerinin Bada

joz yal ınmda bir asi kuvve
tini mağ'üp ederek bir çok 

müh"mmat ve esir almış ol
duHarını bildirmektedir 

Barse!on, 18 (A.A) - Ha
vas A ·an ının n uh<ıbiri hükii· 

met kuvvetlerinin H uescoya 
ve Baragosse yolu üzerinde 

bulunan diğer mevıilere doğ

ru taarruzların ı şiddetlendir

ınış o!duklarını bildirmek
tedir. 

Hükumet topçuları asilerin 

Huesca ile Saragosse arasın

daki münakalelerini kesmek 

üzere Almudeyi bombardıman 
etmiştir. 

Dolaşan bir şayiaya göre, 

General Mola Huescodaki asi

lerin mukavemet hareketini 

bizzat idare etmektedir. 
•••••••••••• 

Fransada 
Servet sahipleeinderı 
Yüzde on vergi ahnacak 

Paris, 18 (Ö.Rl - Radikal 

Sosyalist partisi bir milyon 
frangı mütecaviz servetlerden 

yüzde on nisbetinde vergi 

alınruası için mebusan mecli

~ine bir kanun layihası tevdi 
edecektir. 

Yugoslavya - ltalya ticareti 
Belgrad, 18 (Ö.R) - ltalya ile Yugoslavya arasında yeni bir 

ticaret muahedesi akdı için müzakrelere bugünlerde başlana
caktır. Yugoslavya, eski alacakla rını itfa için ltalyadan fazla 
mıkdarda idhalit yapacaktır. 

valiler, mutasarrıflar tayin et
tiren bu kaltak, hem kesP.lerle 
akçeler alıb vilayet satıyormuş , 

hem de seni öldürmeğe kasd
ediyorıuuş, ben gebe J..aldım, 
Sultanın evladı karnımdadır 
d iye tahta; doğacak piçi na
mına naib olarak geçmeği göz· 
liyormuş .. 

- Alçakl hain! kaltak! 
- Namusuma kasem ederim 

ki yalan söylemiyorum. Hem 
bir ana oğluna yalan söyleme-
diği gibi, oğlunu muhafaza 
eder, sen benim ciğerparemsin .. 

Deli Ibrahim anasının sözünü 
fazla dinliyemedi, kapıya kadar 
koştu. 

- Çağırın bana !alamı! acele 
gelsin! 

Diye bağırdı .. Arasından çok 
geçmedi, saçları yolunmuş, yüzü 
mosmor Şekerpare kendini içeri 
dar attı, yerde yuvarlanarak; 
ellerini açarak, hüngüre hün
güre: 

- Sultanım, hünkarım! 
Diye ağlarken, bir kat daha 

delirmiş lbrahim, Şekerparenin 
suratına bir tekme ath. 

- Susss! bre rezil; susss 
bre ha in! Çıkarın şunu dışarı! 

F everaniyle haykırdı. Ağh

yan, bir şey söylemek istiyen 
Şekerpareyi dışarı çıkardılar .. 
Valide s~ıtau burnundan sofu
yub, bir aşağı bir yukarı odayı 
dört dolaşan oğluna sokuldu. 

- Kendini üzme! dedi.Sana 
neler var, ne cariyeler, ne gü· 
zeller, Haseki olacak ne dil· 
berter var, ben ananım, hepsi 
benim kadın gözümden ve gö
rüşümden geçerek, ilk zaman
lar, son zamanlar gibi seni• 
kucağına layık olur. Bu hain, 
daha neler yapmamış, onun 
odasında gizli duran birisi var. 
Halep mutasarrıflığından azlet
tiğin Hasan paşanın karısı Ha
mide onun yanındadır. Onunla 
meşveret edıb gizl i tertibat alı
yorlar. 

- Vay g idi hainler.. Vay 
gid i edepsiz, namus!,uzla r .. Ça
ğırın Şeke rparenin yanındak i 
Hamideyi buraya!.. 

- .. omı Var-



Bizde Ilıcalar: 

.................. S;ğlık v~ren sular .. 

Tahlil raporuyla değil 
tecrübelerle tanılıyor 
Tabiatin en değerli armağanını hala 

tetkik ettirmeğe llizum görmemişiz 
Kurşunlu mektubu 

Salı/ılı 18 Aı•ııslos 
llıce deyince lzmirde oturan· 

lann aklına "Çeşme,, gelir. 
lstanbullulann aklına "Bursa,, 
ve "Yalova,, geldiği gibi. Çeş-

lerin bangi sularda bulundu
ğunu vazifedarlarımız bile bi
lemez. 

Aziz doktor arkadaşların 
söyledikleri bu hakikata ina
nar .ak ve bir dostun ısrar de-

Salilılidm bir rna11zaııı 

me lzmir için eşsiz bir varlık- recesini bulan tavsiyesine uya-
hr. Bu ne Türkiyede, ne de rak Germencik civarında (Ellen 
Avrupada tabiatın hem plajı göllü) ılıcalarına gittim. Oda 
hem de ılıcayı birleştirdiği bu diye, bir çardak gösterdiler. 
kadar müstesna bir su şehri Mefruşah üç tane kaba hasır-
görmedim. Belki de vardır, her dı. Bir gün yağmur yağdı oda-
balde pek nadir ... Fakat ılıca- nın içinde sığınacak yer bula-
larımız bunlardan ibaret te madık. 

değildir. Takriben 60 derecei hararette 
Bundan beş sene evvel bir - çünkü suyun hararet dere-

teşhis hatası yüzünden bin- cesini bile bilen yoktu • hemen 
!erce emsalim gibi az ~rnlsın oracıkta kaynak veren suyun 
hayata gözlerimi kapıyordum. banyolara taksim şekli gibi bü-
Son saatlerim yaklaştığı bir tün teşkilat pek iptidai ve gay-
inda beni ziyarete gelec bir ri sıhhi idi. 
arkadaş doktorun müdahalesi Bütün bu mahzurları zarar 
re anlayışı sayesinde tehlükeyi vermiyecek bir hale getirerek 
atlatmıştım. Çok defa bir ha- aldığım banyolardan sonra vü-
yatın sönmesine ve bir ailenin cudumda ağrı ve sızıdan eser 
perişan olmasına sebebiyet kalmadığını gördüm. Fakat bir 
reren ve ismine sadece " teş- daha gitmemek üzere oradan 
bis hatası,, denilen bu küçük (!) ayrıldım 
irıza neticesi altı ay kadar Aradan epey zaman geçti 
yatakta kalmış ve bir de ame- bu sene tekrar ılıcalara gitmek 
liyat geçirmiştim. lüzumunu hissediyorum. Banyo 

O senenin yazı beni pek almak ihtiyacı ile beraber uzak 
halsiz buldu Vücudumun her ve asude bir yere gidib vücut 
tarafı ağrı, sızı içinde idi. ve kafa dinlendirmekle biz şe• 
Ameliyatımı yaptıktan sonra birde yaşayanlar için bir zaru-
lzmirden uzak bir vilayetimiz- ret halini alıyor. 

deki işine giden doktorum, Mevsim başından heri " Ye-
benden ayrılırken: ni Asırın ,, ilan sahifesinde Sa-

- Mutlaka bir ilıcaya git- Jihlide Kurşunlu ılıcalarının re-
melisin. Hangisine gideceğini simli büyük ilanı beni ala-
lzmirdeki doktor arkadaşlar- kadar ediyordu. Bu ilanda 
dan sağlık al. Demişti. (konfor) tabirine hak kazan• 

Kendilerine müracaat etti· mak için otelden, gazinodan, 
ğim doktorlar bana: elektriktan ve hatta banyolara 

- Cıvarımızda birçok ılıca gidecekleri istasyonda bekliyen 
var. Fakat bunlar üzerinde hususi otomobilden bahsedili-
fİmdiye kadar eski bir müşa- yordu. Bu kadarcık konfor, 
hede yapılmış değildir. Senin lzmirin yanı başındaki Aga-
ağrıların, sızıların yatmaktan- memnun ılıcalarında bile yok-
dır. Herhangisine gitsen olur. tu. Fakat ne yalan söyliyeyim 
Dediler. Germencikteki ılıca hikayesi 

Doktor arkadaşların bu söz- beni o kadar korkutmuştu ki 
lerinde acı bir hakikat vardı. Salihlideki bir arkadaşımdan 

(Civarımızda çok ılıca var. Fa- hakikati rııektubla tahkik edip 
kat bunlar üzerinde tetkikat öğrenmeyince buraya gitmeğe 
yapılmamış .. ) Yalnız civarımız
da değil, memleketimizin her 
tarafında birçok ılıcalar var. 
Bunların -pek az müstesnasile· 
hemen hiçbiri hakkında birşey 
bildiğimiz yoktur. Hepsinin de 
sağlık verici hassaları muhak· 
kaktır. Fakat bu fenni tahlil· 
ler ve raporlarla değil de tec
rübelerle anlaşılmıştır. Bu ılı
calara civar köyler ve kasaba
lar halkı: 

- Çok şifalıdır. Geçen yıl 
kıitük gibi gelen bir hasta yü
rüyerek memleketine gitti. 

- Bütün vücudu cılk yara 
ıdi. Birkaç defa çamura girdi 
piri pak oldu. 

Diye uzun uzun menkıbeler 
anlatırlar. Bu şifayı veren han
gi kimvevi ve madeni madde-

karar veremedim. 
Salihli istasyonunda Ankara 

ekspresinden indikten yarım 

saat sonra kurşunlu ılıcalarında 
idim. Volkanin bir tepenin 
sathı maili üzerinde ve bu sat
hı maillerden dökülen suları 
toplıyan ve daima buz gibi 
akan bir derenin kenarında 
oldukça büyük bir saha işgal 
eden kurşunlu ılıcaları ile bek
lediğimden daha üstün kar
şılaştım. 

Konfor ve mefruşat itibarile 
Kemeraltı otellerini pek te 
geçemiyen, ılıcanın otel kısmı 
temizlik ve servis itibarile hiç 
bir şikayeta hak verdirmiyecek 
bir haldedir. Otel müşterile
rine tahsis edilen banyolar 
yatak "dalarının altında be· 

Y'ENI ASIR 

Çok haklı bir dilek 

Umurlu köyünde posta ve 
telgraf şubesi açılmalıdır 

Köyün iktisadi ehemmiveti bunu 
acil ve zaruri kılmıştır 

Umurludan yazıhyor: zete ve mecmualarımızı bile 
Köyümüz " Umurlu ,, köyü muntazam alamıyoruz. Bunun 

Aydın iline bağlı demiryolu için çok mütessiriz. Düşünüyo· 
üzerinde 3000 nüfuslu, Bele- ruz: aceba inkilapçı posta amir-
diye teşkilahnı haiz, kültür sa· lerimiz bu işi benimseyerek 
hasında ileri ve ticari faaliyeti köyümüzün bu meşru ve mede-
oldukça mühim bir köydür. ni ihtiyacını esaslı bir tarzda 
Mesela istasyonumuzdan diğer temin için bir çare bulamazlar 
merkezlere senevi 15.000 çu- mı? Mesela belediyemizin de 
val incir, 25.000 kilo mahlıç, yardımı ile Umurlnmuzda bir 
300.000 kilo yağ, 300.000 kilo posta ve telgrafhane şubesi 
miyan kökö, 500.000kiJo pirina, açılamaz mı? Kanaabmızca bu 
hayvanat, hububat ve diğer mümkün ve hatta zaruridir. 
zirai mahsuller sevkolunmak- Faraza biraz ötemizde olan ve 
tadır. k 

belediyesi bile bulunmayan Ü· Bu kadar mühim iktısadi fa-
aliyeti olan bu köyde medeni çük Köşk nahiyesinde bile bir 
ihtiyaçlarımızdan bulunan mu- postahane vardır. 
habere işimiz çok sakattır. Ga- Her türlü ihtiyaçlarımızla ala-
zetelerimiz muntazam gelmi- kadar olan çalışkan llbayımızın 
yor. Mektublarımız kayboluyor. da bu meseleye el atacağını 

Ve Bazan da mektublarımızm her halde ümit eder ve bu 
seyyar postanın dikkatsızlığı yazımın gazetenizde neşrini 
yüzünden Umurlu yerine hat- rica ederim. 
tın ilerisindeki Uluborlu kaza- Umurlu şirketi direktörü 
sına gittiği de vakidir. Halit Çayırlı 

Nafıa işlerimizin dev adım- • • •" .. • • 
larla ilerlediği ve lzmirimizin, Habeş bankasının. 
değil yalnız Ankara ve Istan- f • • 
bul, hatta bütün dünya ile tas ıyesı 
telefonla muhabere ettiği bu Londra 18 ( A.A ) - Habeş 
inkilap devrinde, biz bu kadar bankası hissedarları bankanın 
büyük ve inkişafa müsteit olan tasfiyesini derpiş etmek üzere 
köyümüzde. en iptidai muha- Eylül başlarında toplanacak-
bere vasıtası olan mektup ga- !ardır. 

································································~·······:f····· ·ı········ tondan gömme olarak yapıl- su var lezzetı hafı tuz u ve 
mıştır. Kaynı yarak gelen sular oldukça g.azlı. Buralılar. buna 
muntazam depolar içine alın· (Sarıkız) dıyorlar. Lezzetı Ala· 
mış ve fenni bir surette şehirdeki (Sarıkız) maden su-
tevzi edilmiştir. yuna benzediği için bu ismi 

Otel binasının teşkilatındaki takmışlar·.. Geldiğim günden 
hataları hoş görürsek Manisa beri içiyorum müthiş kum dö-
vilayeti hususi muhasebesinin küyorum ve sancılarım da 
kurşunlu ılıcalarına gösterdiği durdu. 
alakayı takdir etmemek kıymet Merak ettim. Beraber dere 
bilmemezlik olur. içine yollandık. Sağ tarafımızda 

Otelin altındaki banyolardan çok büyük, dağ barçası gibi 
başka tepeler üzerinde eskiden bir kaya gördük. Boğucu bir 
yapılmış fakat esaslı tamir ~ör- gaz neşrediyordu. Yerliler bu-
müş beş kadar münferit banyo na " karbit madeni " ismini 
daireleri daha göze çarpıyor. vermişler. Herhalde bir maden 

Ilıca müstecirinin söyledi- idi. Fakat ne olduğunu kimse 
gıne göre bunlara gelen arayıb sormamış. Yürüdük. 
suların her birinin başka Çamurların içinde küçük bir 
başka şifa hassaları varmış. kaynak gördük. Çamurlara ka· 
Müstecir bay Ahmed hunları rışan su, demir pası renginde 
bana anlattı. Halk bu sulara ve pelte halinde teressübat 
"uyuz banyosu,, , "kaynar ban- yapmıştı. 
yo,, , "sinir banyosu,, ve "kur- _ işte bir madeni su daha. 
şunlu .banyo,, gibi isimler tak- Dedim. Birisi cevab verdi: 
mış. Hele bunlardan kükürt 

1 - Şaplı su .•.. 
madeni havi bulunduğu rivayet Nihayet " Sarıkız " a gel-
edilen bir tanesi romatizmaya 

miştik. Küçük bir kayanın birebir geliyormuş. J 
- Bu suların tahlil raporları dibinde durgun ve üstü gazı 

yok mu ? bir su gördük. Arkadaşım: 
Diye sordum. Müstecir şu - işte bu eski kaynak, 

cevabı verdi: şimdi burası körleşti. Dedi. 
- Varmış diye haber aldık. Birkaç adım yürüdükten sonra 

Bir suretini geçen sene muha- kumların içinde büyük bir pilav 
sebei hususiyeden istedik. He- tenceresi genişliğinde küçük 
nüz cevab vermediler!. Fakat bir kaynak gördük. içinde ga-
oteldekiler kurşun, şu yukarı· yet duru bir su birikintisi par-
dakiler çelik, dere içindeki de lıyor ve muttasıl gazlı hava 
kükürt madenini ihtiva ediyor- kabarcıkları suyun yüzüne 
muş? doğru yükseliyordu. Yanımız-

Bütün hu isimleri takan ora- daki bardağı dolduraıak sarı 
ya müdavim ahali olduğu mu- kızı doya doya içtik. Ve hiç 
hakktır. şişmedik ve bu hüviyeti meç-

Bizim doktor arkadaşların bul maden suyunu hala içiyo-
hakları varmış. Gösterdiği ala- ruz. Herkes memnun.. Küçük 
kayı, yaptığı maddi ~eda~arlı~ kaynak bütün ılıcalardaki halkı 
ile ispat eden M anısa ıdareı doyurmağa ki\fi geldikten 
hususiyesi bile tabiatın bu de- başka fazlası da dereye akı-
ğetli armaganını tetkik ettir· yor. içiyoruz.. içiyoruz .. Fakat 
mek lüzumunu henüz hissetme· bu su ile beraber viicudumuza 
miş olacak ki bu her derde hangi madenleri veriyoruz bu-
deva suların tahlil raporunu nu bilmiyoruz. 
isteyen müstecire bir senedir Yıkandığımız sular da böyle 
cevab bile verememiş. değil mi? Madem ki ılıcaları-

Romatizma ve kum hastalı- mızın suları tetkik ve teşhis 
ğile malul lstanbuldan gelmiş edilmemiştir, şu halde: 
bir zat anlatıyordu: OzUmUnU ye de bağını 

- Şu derenin kıyısında ve sormal .. 
kumların içinde kaynayan bir MAZHAR VALAY 

ıs Ağustos ısa ta 

Avrupa vaziyetinin 
dış ve iç •• •• yuzu 

Depeche de Toulouse gaze- 1 
tesinde Guglielmo F erroro 
yazıyor: 

Milletler cemiyetini feda ede
rek Streza cephesinin kurtarı
lacağı umulmuştu. 11 temmuz 
Alman - Avusturya uzlaşması 

bu fedakarlığı boşa çıkardı. 
Avrupada bugün ne Streza 
cephesi, ne de faal bir Millet
ler cemiyeti mevcuddur. Hatta 
bunQn da kötüsünden korku
labilir. Yeni bir üçüz ittifakın 
teşekkülü. 

Eski ümidler gibi bu endişe
ler de hayalidir. Almanya ile 
ltalya arasında bir ittifak yok
tur ve olamaz. Hadiseleri an
lamaya çalışalım. 

1882 de sırf kendi menfaat
ları için ltalyayı Avusturya • 
Almanya ittifakına sokmuş ve 
32 sene müddetle bunu mille
tine empoze etmiş olan dinasti 
ltalyada hala hüküm sürmekte
dir. 1914 te, bu dinasti, otuz iki 
ııenelik bir ittifaktan sonra, 
sekiz ay içinde politikasını de
ğiştirmiş ve 1915 te eski 1:11~t
tefiklerine taarruz elmıştır. 

Avrupada henüz ittifakların 
ciddi telakki edildiği devirde 
bu ani döneklik yapılabiliyor
du. Bu geçmiş göz önünde 
tutulunca, 1936 da, dağılış ha· 
linde bulunan ve bütün and
laşmaların paçavra tela~ki 
edildiği bir Avrnpada faşıst 
Italy ile bir ittifakın imkanına 
inanılabilmesi için Almanyanın 
aklını kaybetmiş olması İcab 
eder. 

11 Temmuz uzlaşması, bir 
ittıfakı gerçekleştirmek şöyle 

dursun, ltalya ile Almanya ara· 
bir mücadeleni başlangıcıdır. 
Bu uzlaşmanın italya tarafından 
işlenmiş bir şey gibı göste
rilmesine rağmen, bu, Almanya 
tarafından ltlyaya empoze edil
miş bir anşlusun başlangıcıdır. 

Bu andlaşma. Nazist Alman
yaya, meşru yoldan Avustur~a 
üzerinde bir nevi nüfuz temın 
etmektedir. Bu nüfuzun ltalya
nın nüfuziyle birlikte devam 
etmiyeceği aşikardır; bunlardan 
biri er geç ötekine üstün ge
lecek ve onu tasviye edecek· 
tir. Dış tesirler araya girmediği 
takdirde Alman nüfuzunun üs
tün gelmesi gecikmiyecektir. 
Ve ltalyayı Avusturya üzerin· 
deki nüfuzunu Almanya ile 
paylaşmayı kabule mecbur et· 
miş olan sebeb gitgide artan 
bir kuvvetle tesirini göstere
cektir. Bu sebeb nedir? 

H::beş yüzünden ltalyanın 
Avrupadaki vaziyetinin zayıf
laması. Ceza başlamaktadır. 
Roma' da yeni imparatorluk ilan 
edilmiştir; fakat yeni !mpara
torlukSüveyş kanalının ınsafına 
kalmıştır. Akdenizde daha kuv
vetli bir devlet Süveyşi kapa· 
dığı gün imparatorluk yirmi dört 
saat içinde yıkılacaktır. Bu de· 
mektir ki imparatorluk ltalyanın 
Akdenizde deniz üstünlüğünü el
de etmesini icabettirir.Buda ln
giltere ile daimi bir ihtilaf ve 
Fransa ile ciddi güçlükler çı· 
karmış olur. 

Biliyorum ki ltalyan filosunu 
ve akdenizdeki kuvvetini art
tırmak için Romada muazzam 
projeler hazırlanmaya başlan
mıştır. Esasen başka türlü ola
mazdı. Fakat aynı zamanda 
nasıl Brenner hattını muhafa
za etmeli? ltalya akdenizde 
logiltere Fransaya ve orta 
Avrupada da Almanyaya aynı 
zamanda karşı koyamaz. Ter
cih etmesi lazımdır. Ve 11 
temmuz uzlaşmasile Almanya
önünde gerilemekle bu tercihi 
yapmıştır, ve bu gerileyişin de
vam edeceği tahmin olunabilir. 

Koynunda yeni bir üçüz 
ittifak doğabilseydi, Avrupa 
için çok eyi olurdu. 

Bu ittifak bir başka ittifakı 
tahrik eder. ve Avrupa bu iki 
ittifakın karşılaşmasında biraz 
muvazene ve sükün bulabi
lirdi. Avrupayı 1914 de ara
larında bölen iki ittifak 

sistemi harbla neticelenmiş· 
se ona yirmi beş senelik ni
za:O ve sulh da temin etmiş· 
tir: Bu, insanlık tarihinin en 
muhteşem devridir. Fakat 4 
temmuz kararile Milletler Ce
miyetinin imhasından sonra 
Avrupa öyle bir manzara ar
zediyor ki, artık hiçbir ittifak 
mümkün değildir. Bütün büyük 
devletler - ltalya, Fransa, ln
giltere. Almanya, Rusya - bu 
gün infirad halindedir. Hala 
birliğini muhafaza eden tek 
diplomatik kombinezon küçük 
anlaşmadır: Bu ibtidai hakikat 
gövönünde tutulmadıkça bugün 
hazırlanan hadiseleri anlamak 
mümkün değildir· 

Fakat bu ibtidai hakikatı 
hareket noktası ittihaz ettik· 
ten sonra, bazı önüne geçilmez 
netice ve inkişafları tahmin 
etmek kolaydır. Bu infirad ha
linin hareketten fazla Alman
yaya yaradığı aşikardır. Çün
kü, ekonomik vaziyeiin kötü
lüğüne rağmen, Almanya bala 
Avrupanın en kuvvetli devle
tidir. Şimdi onun, aksiyon im
kanlarını kaybetmiş olan Mil
letlf'r Cemiyetinden korkacak 
bir şeyi kalmamıştır: kendisi
ne karşı vücuda gelecek 
birleşmelerden de fazla kor
kacak bir şeyi yoktur, çün· 
kü bu adeta imkansızlaşmıştır. 
Eğer Almanya, ha~ımlarında 
nefis müdafaasının aşırı reak
siyonlarını harekete getirmi
yecek surette ihtiyatlı davran
makla beraber, vaziyetin fır
satlarından istifade etmesini 
bilirse, orta Avrupa ve Balka.n• 
!arda nüfus üstünlüğünü tesıs
ten onu kimin menedebileceği 
bilinemez. 

lngiltere ve F ransanın içinde 
yaşadıkları infiradın bu iki 
devlet için hiçbir hususi ava~
tajı yoktur, fakat bu, yakın bır 
tehlüke de teşkil etmez. Av· 
rupanın dağılışı içinde Fransa 
ve lngiltere, hıç olmazsa yakın 
bir istikbalde tehlükeli taarruz· 
!ardan korkmıyacak derecede 
sağlam devletlerdir. Bizzat 
Almanya da ucunda bu iki 
devletle harb ihtimali olan 
bir politikaya yanaşmıya-
caktır. Büyük ve küçük 
devletlerin ancak gündelik 
hadiselerle uğraştıkları bir 
devirde bu cemiyet iki devlet 
için kafi telakki edilebilir. 

Fakat infirad, ltalya için bir 
felaket olacaktır. Coğrafi va
ziyeti, topraklarının mesah~s_ı, 
nüfusunun fazlalığı, ekonomısı• 
nin zafı sıkı politik rejimiyle 
ltalya bUyük devletlerin en z~
yıfı, ve içlerinde ittifaka en zı
yade muhtaç olanıdır. 

Italya Akdenizde lngiltere 
ve Fran

1

saya kafa tutabilmek 
için Almanyanın ittifakına muh
taçtır. Orta Avrupada ~~man
yaya kafa tutabilmek ıçın d.e 
Fransız - lngiliz ittifakı kendı
sine lazımdır. ltalya, bunların 
her ikisini de imkansızlaştır
mıştı : Bu demektir ki, ltalyan 
politikası bir felaketle netice· 
lenebilecek olan sallanmasına 
devam edecektir. 
Habeş harbinden sonra Av· 

rupanın vaziyeti esas hatlariyle 
bu merkezdedir. Son barbar 
imparatorluğun sukutu Avru
paya pek pahalıya malolmasın· 
dan korkuyorum. ltalyanın Al· 
manyayı şiddetli bir revizyonizm 
taarruza sürüklediğini görürsem 
hayret etmiyeceğim. ltalya hü
kümeti, milletini içine atmış 

olduğu müşkül milletlerarası va
ziyeti ondan gizlemek ihtiya· 
cındadır. Yakında da ona, Ha
beşistanı yani kendisine pek 
pahalıya malolarak devam ede· 
cek olan bir harbı unutturmak 
ihtiyacını hissedecektir. 

Az çok hayali bir Milletleı 

cemiyeti reformu e~rafın?.a 
revizyoncu bir taarruz bır degı· 
şiklik olabilir. Fakat bütün 
devletlerin infirad halinde bu
lundukları bir Avrupada Al
manyanın idare edece~i revi~
yoncu bir taarruz, lngılterenın 
konferanslardan beklediğinden 
bambaşka neticelere de götü· 
re bilir. 
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Menşe şahadetna
meleri hakkında 

Ekonomi ve GDmrUkler 
Bakanlarının bir kararı 

Ekonomi, Gümrük ve Inhi
sarJar b~kanbklan yabancı 
memleketlere sevkedilecek ti
cari mahiyetteki her mal için 
menşe şehadetnamesi alınması 
hakkındaki Bakanlar heyeti 
kararının ne şekilde tatbik 
edileceğini kendi teşkilatla

rına bildirmişlerdir. Her iki 
bakanlık bu mirlerinde men,e 
şehadetnamesi alınma~ı mecbu
riyetinin bilhassa malın men
şeini eksper vasatasile tetkik 
ve tahkikata imkan bırakabil
mek olduğunu, halbuki ticaret 
ve sanayi odalarınca menşe 
ıehadetnamesi alınması hükmü
nün muhtelif şekillerde tatbik 
edildiğinin vaki şikAyetlerden 
anlaşılmış bulunduğunu ve ka
rarname bükmünDn ticari icab 
ve taamülferi ihlal etmeksizin 
tatbik edilmesini teşkilatların
dan istemektedirler. Bu emre 
göre menşe şehadetnameleri 

için şu tarzda muamele yapı
lacakhr: 

Tüccarın malın sevkinden 
evel alakadar ticaret ve sana
yi odasına müracaat etmesi ve 
bu suretle malın her hangi bir 
ekzersiz için bulundurması tıze
rine Odanın menşe şehadetna
mesi verileceğine dair olan, 
muvafakat beyanını Gümrük 
idaresine ibraz ederek malını 
ihraç etı~esi mümktindür. 

Ancak bu takdirde, lüzum 
gösterilecek olan vesaiki malın 
gümrük ihracat muamelesinin 
tekemmtil ettiği tarihten itiba
ren nihayet on beş gün zarfın .. 
da alakadar odaya tevdi ede
rek behemehal menşe şehadet
namesi alması Jizımdır. 

Yenice sigaraları 
Yeni lkramlyeler 

lnlaiaarlar umum m8d8rl8ğil 
Yenice sigaralarının sürümünü 
bir kat daha artırmak için yeni 
kararlar vermiştir. 

Bu cümleden olarak Y euice 
sigara paketleri selefon kılıf
lar içinde satılacakhr. Bu usul· 
lün diğer lüks ıigaralara da 
teşmili kararlaşbnlmışbr. 

Bu defa Yenice sigaraJannın 
her paketine bir ikramiye ko
punu konulmuştur. Her 50, 100, 
150, 200 kopuna mukabil in· 
hisarlar mamuJabndan hediye
ler verileceği gibi kura numa
ralarile talili müşteriler yılba-
11nda çekilecek biiyük Yenice 
piyangosunda otomobil radyo 
ve emsali kıymetli mükafatlar 
kazanabileceklerdir. 

Zabıta haberleri: 
Çocuğu çiğnedi 

Dün Şehitler caddesinde 
llyas oğlu Ahmet idaresindeki 
8S9 sayılı yük arabasını so
kakta oynamakta olan bahçe-
van Azizin oğlu dört yaşların
da Nihada çarptırarak yaralan-
masına sebebiyet vermit olma-
11ndan dolayı yakalanmıştır. 

Yaralı çocuk tedavi için 
memleket hastanesine yatınl
mışbr. 

Çahnan gönye 
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G. Mazarakis 
Gazete, mecmua ve 

kitap evi 
Yunan, Fransız, lngiliz, Al

man, ltalyan, Yugoslav, Ro
men, Macar ve Arap dille
rinde çıkan bütün gazete ve 
mecmuaları size temin eder. N 

Her türlü mecmua kitap si· 
parişi kabul eder. Fiyatlar 
ehvendir. 

Ekzemin Sivilce, er-
genlik, yeni 

ve eski ekzema ile kabuklu, 
kabuksuz cilt yaraları için 
fenni ve kat'i bir merhemdir. 
Sinirol S_i~ir növbetleri 

sınır agnlan, 
uykusuzluk ilacıdır. 

P 1 ı Eski ve yeni 
u m o öksilrüklerde , 

her nevi gögüs agrılarında 
katiyetle şifa verir her ec
zanede bulacaksınır. 

GOiiiôlimi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 

DOKTOR 

Hulôsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) -• • Doktor - Operatör 

Arif N. Y urcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka 
her giin ikinci Beyler sokağı 
Müzayede aalona kartısında 
78 numarah muayenehane· 
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 404 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mlltehusısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel 3956 

Evi: Köprü l"apur iskelesi 
Berat apartımam No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Bir hafta evvel Kültürparkta 
çalınan demir gönyenin otobüs
lerde hareket sıra memuru 
Veli oğlu Mustafanın elinde 
satmakta olduğu görüldüğü 
iddia edildiğinden zabıtaca tah· 
kikata başlanmıştır. 

=·==== Doktor 
m 

operatör 
Not defterinden 
paraclları uçmuf 

Eski mahkeme önünde Safa 
otelinde SalihJjJi Must:ıfa oğlu 
Özkan traçada yatmakta iken 
başı altına hoyduğu caketinin 
cebinde not defteri arasında 
bulunan 16 lira parasının çalın-
dığmı ve berabarce yattıkları 
lsmail oğlu Mustaf adan şüphe 
ettiği iddia edilmiştir. 

Zabıtaca tahkikata devam 
edilmektedir. 

Ceva~ Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını . hergün saat 3 

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

Telefon evi 3203 

YE:Hı ASIR 

RESSAM - DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve şr. 
ISTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMiSiNDEN MEZUN 

INŞAA"f. DEKORASYON. BOYA VE BUTUN 
1 ESISATI KABUL EDER. 

ŞERITCiLER - 5. 7 - TELEFON 3492 
• . ... /,ı 

..... ' ,'. " 
Maliye Vekaletinden: 

Teslim edilecek Koltuk Sandalye Tahmin bedelleri Muvakkatte- · 
mahalleri adet adet Lira Kuruş minat Lil'a K. 
Aakara 37 349 
Is tan bal 270 1116 
lımir 30 621 9147 686 
lçel 60 374 -297 2460 
1 - Yukarda teslim edilecek mahalleriyle miktarları ve mec

muunun muhammen bedel ve muvakkat teminab yazılı hazaran 
taklidi koltuk ve sandalye kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 9-9-936 Çarşamba gfioü şaat 15 le Vekalet 
levazım müdülüğünde toplanan ekıtiltme komisyonu tarafından 

yapılacakhr. 

3 - Şartname ve resimler parasız olarak levuım müdürlü
ğünden ve lstanbulda Dolmabağçede meliye evrakı matbua an
han memurluğundan alınabilir. 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 fincii maddelerin
de yazılı belgeler ve yukarda yazıh muvakkat teminat makbuzu 
veya banka kefalet mektuplariyle birlikte kanunun larifab ve 
prtnamedeki seraite tamamen uygun ve noksansız olarak yaza
caklan teklif mektuplarını havi kapalı zarflannı ihale saahn
dan bir saat evvel Komisyon reisliğine vermeleri. 

19--21 45 (1701) 

lzmir Sahil sıhh~ye merkezi baş 
Tabibliğinden: 

1 - Kuşadası kazası Sahil sıhiyye idaresinin önünde yapılacak 
rıhhm ve bahçe dıvarlannın inşası lzmir Nafia Müdür
Jüğilnden tasdik adilen keıifname mucibince 1072 lira 
2 kuruş b1!delle ve 19/8/936 tarihinden itibaren on beş 
gün müdcJ.etle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu inşaat(ı aid proje ve şartnameler Kuşadası Sahil 
Sıhhiye idaresi memurluğunda bulunmaktadır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için prtnamede yazılı 
evsaf. haiz bulunmak ve ekıiltme • başlamazdan evvel 
keşif bedelinin % 7,5 nisbetindeki pey akçesinin yab
rılması mecburidir. 

4 - Eksiltmeye girecek taliplerin kanuni ikametgahı göster
meleri ve bu iıi yapabileceklerine dair Nafia mOdürlü
ğUnden ahnmış vesika ibraz etmeleri lhlmdır. 

5 - ihale 3 Eylül 936 tarilıiıie rastı.yan Pertembe gilnll ... t 
on beşde Kuşadası kazas•mn Lianaki mevkiinde ld.ia 

. Sahil aıhhiye binasında yapılacakbr. 
6 - Talib olanlann yakadaki prtlar dahilinde ve g6sterilen 

günde Kuşadası Sahil Sıhhiye idaresi Memurluğuna 
müracaatları ilin olunur. 

19-~3-28-2 35 (170) 

Maliye Vekaletinden: 
4' - .. c ·- • • 
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Adet Adet Adet Adet Adet Adet Lira Ku. Lira 

Ankara 5 13 157 57 115 347 10312 774 
lıtanbul 18 81 491 194 368 1152 36722 20 2755 
lzmir 8 58 295 55 180 596 17996 1350 
lçel 6 36 201 47 133 423 16505 1238 

1 - Yukar1da teslim edilecek mahallerilc miktarlan ve her 
birinin muhammen bedel ve muvakkat teminattan yazılı beş 
6mekte yazıhane ve saire ayn ayrı dört ıartname ve kapah 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ankarada teslim edileceklerin eksiltmesi 3-9-936 Per
ıembe günO, İatanbulda teslim edilecekler 4-9-936 Cuma glnO 
ve Izmirde teslim edilecekler 7-9-936 Pazarteai günü lçelde 
tealim edileceklerinde 8-9-36 Salı günü saat 15 de Vekalet 
levazım müdürlüğünde toplanan eksiltme komİlyonu tarafından 
yapılacakbr. 

3 - Şartname ve resimler parasız olarak levazım müdürlüğü)e 
lıtanbulda Dolmabahçede maliye evrakı matbua anhan memur
luğunda ve lzmir ve lçel defterdarlıklanndan alınabiJir. 

4 - istekliler 2490 sayıh kanunun 2 vtı 3 üne& maddelerinde 
yazılı belgeler v~ yukanda yazılı muvakkat teminat makbuz 
veya banka kefalet mektoplarile birlikte kanunun tarifalı ve 
tartnamedeki ~eraitine tamamen uygun ve noksan11z olarak 
yazacaklan teklif mektuplarını havi kapah zarflan ihale saabndan 
bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri. 

19-21 46 (1703) 

Sahife 7 

lzmirde istirahat arayanlara 

lzmirde modern ve her türlü konforu haiz: bir oteJde is· 
tirahat etmek istiyorsanız Kemeraltında bükümet karşısınd 

Evliya zade oteline g;dioiz. O~alannm deni~ 
tam nezaretı vardır. Oteh 

bütün eşya11 tebdil ve asri bir şekilde tecdid edilmiştir. Sıca 
ve soğuk su banyo ve duşları daima ve meccanen saym müşte• 
rilerin emirleri altındadır. 1-15 (1668) 

DAIMON 
Masa vantilatörleri 

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

Satış yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No.28-9 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

PAZARLik iLANI 
Tire şarbaylığından: 

1 - Belediyemiz hastanesinin, açık eksiltme usuliyle ihalesine 
imkin bulunmiyan, 125 kalem mualece ve bbbi malzeme ihtiya
cab 1-9-936 günlemecine rastlıyan Salı günü saat 15 te paıarlık 
auretiyle ihale edilecektir. 

2 - Pazarlıkla ihale edilecek olan malzemenin muhammen 
bedelleri tutan 957,60 lira olup % 7,50 hesabiyle muvakkat te
minat parası da 71,82 liradır. 

3 - Şartname ile malzemeniıi müfredat listesi bedelsiz olarak 
urayamızdan verilir. 

4 - IıtekliJerin 1-9-936 Sah gunü saat 15 de muvakkat temi
nat makbuz ve mektuplariyle ticaret odası sicil kayt vesikalarını 
hamilen daimi encümene müracaatlara gereği ilan olunur. 

17 (1698) 

Urla Kalabak plaj gezintisi 
lzmir Liman işletme idaresinden: 
24 Ağustos Pazar günü Urlanın Karabak mevkiindeki Plaja 

bir gezinti seferi tertip edilmiştir. Gidip gelme vapur ücreti 
Elli Kuruş olup yedi yaşına kadar çocuklardan para almmıya
caktır. Vapur Konaktan saat 13,30 da Pasaporttan 13,38 de 
Alsancaktan 13,45 de Karşıyakadan 14 de hareket edecek ve 
akşam üzeri plajdan dönecektir. Biletler her iskelede ıahlacaktır. 

44 (1702) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekaleti 
lzmir vilayeti müdürlüğünden : 

Sağır, Dilsiz: ve Körler müessesesinin bir senelik ihtiyacı olan 
aşağıda isimleri ve mikdarı ve muhammen bedeUeri ve teminah 
muvakkate akçeleri yazılı kömür ve pamuğun kanuna tevfikan 
yeniden bir ay mDddetle ve pazarlık suretile satın alınmasına 
karar verirmiş olduğundan taliplerin ağustosun 20 ve 27, eylu
lün üç ve onuncu perıembe .~ünleri saat 14 te Sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünde sabn alım k~mi~yonunda .yapılacağın
dan isteklilerin teminat akçeleri mal sandığına yatırıldığına dair 
makbuz veya banka mekhıplarile birlikte müracaatları ve şart
nameyi görmek iıttiyenler her gün Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Cinsi en az en çok tutarı teminat akçesi 
Pamuk 1,250 562,50 42.19 
Kok k6m6r6, Semikok 10,000 14,000 420,00 . 31.SO 
•eya ba•a G. 42 (1705) . 
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DENT dlf macunu bu kOlfetl ortadan 
kaldırmı,dır. 

PERLODENT çok zevltll oldu~İT° gibi, 
*«>luaunuzu da serinletir 

-·-~ ... ~•ioc.._?~ •• t . .u{ '"~ o&.c.:~·;-ı. er- &1e"'1Uıw ol-.. .Atı, .. ~ ,Uo(ac -<.il..W."'"" 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnn: toptan sa
tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 22.cı Telefon 346 5 

. Pazarlık ilanı 
Tire Şarbaylığından: 
1 - Belediyemiz müessesesi ele~trik dairesinin, a\:ık eksiltme 

usulile ihalesine imkan bulunamıyan 8 cins ve 3725 adet ampul 
ihtiyacatı 1/9/936 günlemecine rastlayan Salı günü saat 15 de 
pazarlık suretile ihale ediJerektir. 

2 - Pazarlıkla ihale edilecek ampullerin muhammen bedeli 
999 lira 50 kuruş olup % 7,50 muvakkat teminat parası da 74 
lira 96 kuruştur. • 

3 - Fenni şartname ve mukavelename projesile ampullerin 
müfredat listesi bedelsiz olarak urayımızdan verilir. 

4 - isteklilerin 1/91936 Salı günü saat 15 de Muvakkat te
minat makbuzu ve mektuplarile Ticaret odası sicil kayıt vesika
larını ve teklif edecekleri ampullerin birer numunesini hamilen 
daimi encüm~nine müracaatları gereği ilan olunur. 

16 (1697) 
lzmlr belediyesinden : 

YENi ABlll 

RADYOLIN 

~r.: .,.· ;· ....,. . . 

lzmirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

:ti. '• ··. -· · ' 

Her iki otelin müsteciri Tilrklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütiln bu fevkaladeliRlere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

111 
Bayındırlık direktörlüğünden: 

1994 lira 84 kuruş keşif bedelli Tire - Bahçe kahve okulunuu 
geri kalan yapısı on beş gün müddetle açık eksiltmeye konul· 
duğundan isteklilerid' 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazır
lıyacakları teminat mektubu ve ehliyet vesikasi ile birlikte ihale 
günlemeci olan 31 - Ağustos • 936 Pazartesi günü saat onda 
il daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 6 (1699) 

& 

Belediye kimyahanesi için 
baş katiplikteki şartnameye 

bağlı listede ve 49 kalemde 
yazılı kimyahane alatı alına-

, ...................................................... ._. 
IZMiR YüN-Mensucatı 

caktı. Hepsinin bedeli muham
meni beş yüz doksan yedi lira 
iki kuruş ve açık eksiltme ile 
ihalesi 1 • 9 - 936 salı günü 

saat on altıdadır. iştirak için 
kırk yedi Jiralık muvakkat te
minat makbuzu veya Banka 
teminat mektubu ile söylenen 

gün ve saatta encümene gelinir. 
15~19~22~26 (11) 1677 

lzmir ikinci icra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı hacze alı· 
nıb paraya çevrilmesine karar 

verilen ayna, mermerli konsol , 
küçük masa, elbise dolabı , 
sandalye ve tahta dolabın ve 
5 ayna 1 saat 2 sandaly 1 kanepe 
birinci arttırması 22 - 8 • 936 ta
rihine müsadif Cumartesi günü 
saat 11 de lzmir yeni müzaye
de bedesteninde icra kılın:\
caktır. 

Mal birinci arttırmada yüzde 
75 ni bulmadığı takdirde ikin· 

ci arttırma 24 - 8 - 936 tarihi

ne müsadif Pazartesi günü ay· 

ni saat ve mahalde icra kılı

nacağından taliplerin yüzde 215 
dellaliye müşteriye aid olmak 
üzere mahallinde memuruna 
müracaatları ilan olunur. 

43 ( 1704) 

Türk A. Şirketinin 
• 

uma~ a n a~ı ,. 
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1.,arahndan mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 
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Başı, dişleri 
v 

agrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge· 

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip ·················· G R .. •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • 1 
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Karşısında derhal ricale mecbur olur 

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

Türkiye 
Ş. inden: 

Şeker fabrikaları A. 

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

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

isteklilerin 1 - Eylul - 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 

5 - 9X12 eb'adında üç boy fotografı. 
11~12-13-14-15-16-17~18-19 284/2546 

Ziraat bankası lzmir şubesinden: 
Hükumete aid buğdayların Alsancaktaki büyük antrepolara 

konma ve çıkarmalariyle nakliyelerin açık eksiltme ile 21-8-936 
Cuma günü saat on beşte bankada toplanacak komisyon mari
fetiyle isteklilerine ihale edilecektir. 

Taliplerin 20-8-936 akşamına kadar bankada mevcud şartna

meyi görerek 300 lira teminat akçelerile birlikte mezkur tarihte 
bankada bulunmaları ilan olunur. 15-18-19 2570 (1670) 

·~ 

1 1 
' 

Bütün dünyanın tanımış olduğu 
V•TLER Marka her boy Lüks ve ucuz bisiklet

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

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

lzmir ziraat mekteoi müdürlüğün
den: 

Muhammen %7,5 
Kilo Cinsi bedeli teminatı 

Ku. L. K. 
Birinci nevi ekmek 11 189 75 

5500 Koyun eti 35 144 37 
950 Dana eti 25 17 81 

1600 Sadeyağ (Urfa birinci) 80 96 00 

lzmir Tarım okulu 936 yılı ihtiyacı için yukarıda cins ve mik
darları yazılı erzkın 26-8-936 çarşamba günü saat 16 da mek· 

tepte ihalesi yapılacağından taliplerin iğreti teminatını malsan· 

dığına teslim ederek makbuzlarına satın alma komisyonuna ver· 
melidirler. Mezkur erzakın şartnamelerini görmek istiyenlerin 
okul direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

11-15~19-25 2535 (1631) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
kOY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 17 agus

tostao 22 agustosa kadar lima- 1 
nımızda olup Anvers, Rotter
dam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

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

ORESTES vapuru 31 agus
tosta g elip 4 eylülde Anvers, 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham
burg limanlan için yük alacaktır 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
VIKINGLAND motörü 17 

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

NORDLAND motörü 28 
agustosta beklenmekte olup 
yükünii tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzig, Gdynıa, Goteburg, 
O slo ve lskandinavya limanları 
için yük a lacaktır. 

SERViCE MARiTiMEROUMAIN 
SEÇEAV A 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 Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navhmlardaki ve hareket ta
rihlerindeki d~ğişikliklerden 

acenta roesuliyet kabul etmez. 
T e efon: 2004-2005-2663 
czz:r.LZZZ.7.7.T./.T/,Z7%ZTJ.7!7:-LZJ 

ikmale kalan ilk ve orta ~ 
mektep talebeleri süratle im
tihana hazarlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeraltında An
kara kıraathanesi ittisalindeki 

Akciğeri olmayan her hay
vanı öldüren keskin FJitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü· 
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatJa satılır. 

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

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

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

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
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 limanlan 
için yük alacaktır. 
~:!DC>

Jobnston 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. 

--•--acn:el141 ... ....._-
Den Norske Middelhavslinje 

BOSPHORUS motörü 21 
ağustosta bekleniyor. lskende

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

•• c;;c:ı .... 

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

Budapest 

SZEGED motörü ağustos 
nihayetine doğru beklenmek-

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

Service Maritime Roumain 

DUROSTOR vapuru 2 ey
lülde bekleniyor. Köstence, Su-

lina, Galatz ve Galatz aktar· 
ması olarak Belgrat, Novisad, 

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

... 181 ... 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında biç bir taabbOde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

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

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

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu ~abunJar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenlt!r bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Te'efon: 3882 

1 . . 
' . ... . ... . . . 

inhisarlar Çamaltı Tuz- ! 
lası müdürlüğün~en: 

25 ağustos 936 tarihinde baş
lıyacak tuz yığınlama işlerinde ça
lışmak üzere 1000 .. 1200 ameleye 
ihtiyaç vardır. Istiyenlerin şimdiden 
nüfus kağıtlarile birlikte Tuzla mü
dürlüğüne müracaatları lüzumu 
i'an ulunur. 

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

Buca yatı orta okulu direktörlü
ğünden: 

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

2 - Son sımfların bitirme sınavlan Eylülün ikisinde, birinci 
ve ikinci sınıfJann geçme sınavları yirmisinde, dersler ilkteşrinin 
birinde başlıyacaktır. 

3 - Yeni adayların yazılma zamanları: 
Ağustosun yirmisinden Eylülün birine kadar bergün sabahtan 

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

4 - Alınma şartlan ve belgeleri : 
Yaşı 12 ile 16 arasında olan her aday cumurluk 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 üç bölüde 200 liradır. ilk bölü yazılırken ya
tmlır. 2005 numaralı kanun gereğince getireceği belge ile işyar 
çocukJarından yüzde 10, kardeşlerden yüzde: 15 indirme yapılır. 

Yatı it gereçler listesi okulda asılıdır, yönetkeye başvurulması. 
15-16-18-19-20 2598 (1678) 

Kapalı zarf usulile eksiltme 
Erzurum Va!iliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Erzurum Erkek Muallim Mektebi 

yapısının bitirilmesidir. Keşif bedeli 242.671 lira 48 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. A, eksiltme 

şartnamesi, B mukavele projesi, C; bayındırlık genel şartnamesi 
inşaata ait fenni şartname, G keşif cetveli, F proje. Talipler 
projeyi bayındırlık bakanlığında, Erzurum bayındırlık müdür
lüğünde görebilirler. istekliler şartname ve evrakı saireyi 12 lira 
on kuruş mukabilind~ ilan mahalleri baymdırlık müdürlüklerinden 
ala bilirler. 

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

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

vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki · vesikalan 
haiz olup göstermeleri lazımdır. A; 1936 yılına ait ticaret 
odası vesikası, B, bayındırlık bakanlığından en aşağı 150 bin 
liralık nevi inşaat yapılacağına dair alınmış vesika. 

6 - Teklif mektupları: Üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Erzurum kültür direktörlüğüne getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmıı olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez • 

7-11-15-19 2502 (1615) 

lzmir Ziraat mektebi direktörlü
ğünden: 

1 - Okulumuza Orta okulu bitirenlerden 16 - 19 yaı arasın
da öğrenci ahnacakhr. 

2 - Kayıt müddeti 20 Eylüle kadardır. 
Girme şartlan okul direktörlüğünden ve tarım direktörlüğün

den öğrenilebilir. 

9 - 19 - 23 - 2 2486 ( 1619) 

KREM BALSAM İN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar pıahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

ln~iliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu Istanbul 

Olivier Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BİNASI TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTO vapuru 15 agu!ltos 

1936 Londra ve Anversten ge
lip yük boşaltacaktır. 

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

Deutsche Levante • Linie 

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

Çarpıntı 
titreıııe 

baygınlığa 
birebirdir 

M. J)epo 

' Eczanesi 

Hükumet 
sırası 

Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

şa ltacaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

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

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
~ l'AZE TE1\1iZ UCUZ . 

JIAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Bfiyük Salebçi oğlu hanı kar,ısında 

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

Fenni Gözlükcülük 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESİ 

HER NEVİ FENNİ GÖZLÜK 

Altın, nikel, yal elektroviz, sel!oloit has baga her türlü çer· 
çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlii gözlükler, tayyare ve şoför gözlüklerife 
güneş ve toz gözlükleri, ile bütün opkatmin bütün icabatı. Göı 
hekimleri için muayene kutuları, afat ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

lzmir Kız Lisesi direktörlüğünden: 
1 - Eski ve yeni talebenın 20 ağustostan 1 S eylüle kadar 

kayıtları yapılacaktır. 

Müracaat günleri : Pazartesı, çar~amba, cuma, günleri saat 
9 dan 12 ye kadardır. 

2 - ilk taksitini 3 eylüle kadar vermiyen paralı yatılı eski 
talebenin yerlerine diğerleri alınır. 

3 - Kayıt için mektep diploması, hüviyet cüzdanı, aşı ve 
sıhhat raporu, 6 adet fotoğraf ve 22 kuruşluk pul getirilecek 
ve kayıt esnasında talebenin velisi mutlaka yanında bu!ımacaktır. 

19-21 32 (1 696) 
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iSPANYA YÜZÜNDEN AVRUPA KARIŞACAK MI? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~ .. ~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-

Fransız muhalifleri lspanyol erkinı harbiyesindeFran· 
sız zabitlerinin çalışmakta olduklarını iddia· ediyorlar 
Sollar ise Fransanın, Madride yardıma mecbur olduğu kanaatındadırlar. 

Almanlar Fransız dahiliye naiırının sözlerini bir iskanda} sayıyorlar. 
Roma 18 (Ô,R) - Fran•ız 

toprakları üzerinde dolaşarak 
bomba atmış olan tayyarenin 
asilere mi, yoksa hükümetçilere 
mi aid olduğunu tesbit için 

İspa1Zyadan a)'ı1/11uş bu
lunması ilzli/IUtiı başlan w 
o/dulfu söylenen eskı ispan
ya! ıeisıcumuru ZAMORA 

tahkikat yapılıyor. \ 
Paris 18 (Ö.R) - Ecdo de 

Paris gazetesi Fransız toprak- 1 
ları üzerine bomba atan tayya
renin Madrid hükümetine men
sub olduğunu iddia ediyor. Bu 
gazeteye göre hududu geçen 
tayyare Fok er tipindedir. Hal
buki asilerin ellerinde Foker 
tayyares yoktur. 

R s1111 Jsptı!IJ aı a l wnsanm I ıtc
cıilileruıı bıldireıı /=!ansız 

dalıilive nnzm Saleııf!ıo 
Paris 18 (Ö.R)- Fasın büyük 

veziri burada bulunuyor. Hari
ciye müsteşarı bir Faslı vezirle 
ispanya hadiseleri ve Fransa
mn bitaraflık kararı hakkında 
görüşmüştür. 

MADRID DÜ!$ERSE 
Paris, 18 (Ö.R) - "Figaro,, 

gazetesi bugünkü sayısında şu 1 
satırları yazıyor: 

Şayet Madrıd asilerin eline 
geçecek olursa komünist olan 
Katalonya istiklalini ilan ede
cektir. Bu takdirde asilerin 
Katalonyaya karşı da asker 
gönderecekleri muhakkaktır.O 
zaman Kata'onya, istiklalinin ve 
toprak tamamiyetinin temini 
için Uluslar cemiyetine müra
caat edecektir. M"lletler cemi
yeti ne yapacaktır ? 

" Bu proje şeytanetkarane

dir. Fakat Barselonda düşünü· 
Jüyor. ,, 

YARDIMIN HUKUKi 
KIYMETi 

Paris, 18 (Ö.R) - Sol cenaha 
mensub gazeteler, vaziyetin 
gittikçe nezaket kesbettiğini 
kaydederek diyorlar ki: "Fran
sanın bitaraflık teşebbüsü akim 
kalırsa yeni bir vaziyet tehad-
düs edecektir. Fakat Madride 
yardımla asi Frankoya yardım 
arasında ekemmiyetli fa'rldar 
olduğu unutulmamalıdır. Biz 
Fransızlar Madride yardım ede
biliriz. Diğer bütun devletler 
de meşru ve kanuni bir hükü
met olan Madride yardım ede
bilirler. Beynelmilel hukuka 
nazaren asilere yardım mevzuu 
baba olamaz. Zira Madride yar- ı 
dım edenler insani vazifelerini 
1apmı1 bulunacaklan halde iıi-

ve ilılt/aldm bir manzara 

)ere yardım edenler hukuku dü
velin yasak ettiği bir harekette 
bulunmuş olacaklardır.,, 

FRANSIZ ZABiTLERi 
VAR MI? 

Paris 18 ( Ö. R ( - Jour 
gazetesi, bugünkü saysında Ba
ilby'nin bir mekalesini neşredi
yor. Faşist temayülatıyla tanın
mış olan muharrir diyor ki : 

" Madrid ile Bar~elon ara
sında lspanyol erkanı harbiye
sine mensub olanlarırı ünifor
masını taşıyan Fransız zabitle
rinin dolaştıklarını görmek ka
bildir. Mesai konfederasyonu 
reisi olan M. Jugo Fransız sos· 
yalistlerinin Madridde bir elçi
leri sa yılabilir. ,, 

Jour, bu vaziyete göre niçin 
bazı devletlerin, ezcümle ltalya
nın ademi müdaheleye ait Fran
sız tezini ihtirazi kayıtlarla ka
bul ettikleri rınlaşılıyor. Ital>•a 
lspanyol hükumetine maddi ve 
manevi biç bir yardım yapılma
masında ısrar etmektedir. 

Ayni gazete Madrid bükü• 
metinin ancak Fransız komü
nistlerinin mali yardımıyla ikti
dar mevkiinde kalabiieceklerini 
M. Juhonun Madritte bulunuşu 
ispanyaya verilecek mali yar
dımın teklini tayin için olduğunu 

KOMÜNiSTLERiN YARDIMI 
Praba 18 (Ö.R)-Amele sen

dikaları ile marksist ve komü
nist sendikalar lspanyol hüku
metine sağlık malzemesi, ecza 
gönderilmesi için mühim bir 

hükumetlerinin ispanya işi hak· 
kındaki beyanatlarına bazı ku
yudu ihtiraziye i' e iştirak et
mektedir. 

Alman cevabının metni pek 
yakında neşrohınacaktır. 

/talı Cll ııazulafl Ber/111det1 aJ'lllırkm 

yardımda bulunmuşlardır. Mad- Roma, 17 (A.A)- ltalya dıt 
rid hükumeti nezdine hasta işleıi bakanı bugün Fransa 
bakıcılarla doktorlar da gönde- büyük elçisini kabul ederek 
rilmiştir. kendisiyle ispanya işlerine ka-
BERLIN CEVABiNi VERDi r !maması hakkındaki Fransız 

Berlin 17 (A.A) - ispanya- .:tlifleri etrafında uzun uza-
nın dahili i~!erine karışılmaması dı a örüşmüştür. 
bakkındakı Fransız notasına y g ,. 
Al b b 

.. F İtalya henüz kat ı muvafakat man ceva ı ugun ransanm . w. • 

Berlin büyük elçisine tevdi cevabı vermış degıldır. Milza-
oluı:mnıtur. kerelere devam olunmaktadır. 

Bu mektupta Alman hükii- Mamafih ltalyan cevabının ge-
meti evvelce lnsıiliz ve Fran11z cikmeai muhtemel değildir. 

ALMANLAR SALENGRO
NUN BEYANATINA 

HÜCUM EDiYORLAR 
Berlin, 18 (Ö.R) - Geçen 

pazar günü Fransız dahiliye 1 
nazırı Sa!engronun iradettiği 
nutuk Alman siyasi mehafi
linde çok fena karşılanmıştır. 
Gazetelerden bazıları "Siyasi 
bir skandal,, mahiyetinde te
lakki ettikleri bu nutuk etra
fında çok gürültü koparıyorlar. 

Doyçe Algemayne Zeitung 
diyor ki: "Fransız dahiliye na
zırının sözleri Ispanyol milleti-

Fransız mesai konjede/QSJ'onu ıfisi 
}ulıo Madridde 

nin dahili işlerine olduğu kadar 
Almanya ve ltalyanın dahili 
işlerine bir müdahaledir. Sa
lengro gibi yüksek bir 

şahsiyet kendi namına söz 
söyliyemez. O hükümetin gö
rüşlerine tercüman olmuş ve 

Madrid zimamdarlarma karşı 
Fransız halk cephesi hüküme
tinin sempatilerini bildirmiştir. 
KlZIL iSPANYA CEZALAN-

MALl iMiŞ 
Angrif gazetesi de asi gene

rallerin tarafını şiddetle iltizam 
ederek diyor ki: " Madrid'i 
elleri arasında tutan kızıllar 
cinayetlerinin hesabını vermeğe 
mecbur edilmişlerdir. ,, 

Bu gazete dünya kurulalı· 
danberi bu derece vahşiyane 

taaddilerin görülmediğini ıleri 
sürerek asilerin mücadelelerine 
adeta kudsiyet vermeğe çalı

şıyor. 

SALENGRONUN NUTKU 
MÜDAHALE MiDiR? 

Roma 18 (Ô.R) - Fransız 
Dahiliye nazırı Salengro Lilde 
irad ettiği çok mühim siyasi 
bir nutukta Almanya ve Italya 
hükümatlerinin, işçi sınıfının 

hissiyatına müdahale ettikleri 
ve onların lspanyol sosyalistleri 
ve işçilerine k~rşı sempatilerini 
bildirmeğe mani olduklarını 
söylemiştir. 

Gazeteler bu nutku Alman
ya ve ltalyanın dahili işlerine 

bir müdahale şeklinde telekki 
ediyorlar, ve Madrid hükume
tine karşı resmi ağızlardan 

beyan edilen sempatilerin Fran
aanın temini için çalıştığı bita
raflık ıiyaıetine aykırı olduğu-

.na kay(fecliyorlar. 

SACLARA GÖRE 

Netekim sağların naşiri ef
katı olan " La Liberte ,, ga
zesi bile Salengrof'un nutkunu 

ihtiyatsızca söylenmiş çok va
him sözler, şeklinde tefsir et
miştir. 

Muhafazakar "Le T empe" 
bu nutkun diplomasi sahada 

vahim akisler uyandırabilece
ğini yazıyor. 

Italyan si vasi mahafilinin in
tibaları daha az gayri mü
said değildir. Kont Ciyano
nun Fransız büyük elçisi 

Kont dö Şambrön iJe bu nutuk 
münasebetiyle bir görüşmede 
bulunacaRJ, ltalyanın söylenen 
sözleri ne surerle telakki etti
ğini beyan edeceği tahmin 
ediliyor. 

Bu hafta, geniş diplomasi 
faaliyetler içinde geçecektir. 

Tahminlere bakı!ırsa Romada 
ve Berlinde resmi ağızların 

Salengronun sözlerine mukabe~ 
lede bulunmaları pek muhte
meldir. 

Paris 18 \ Ö.R ) .:-- Alman· 

ya cevabında iki noktada ihti
razi kayıtlar dermeyan et• 
mektedir. 

1 - Silah imal eden bütün 
memleketlerin mukaveleye ış
tirakleri .. 

2 -- Alman tayyarelerinin 
Madrid hükümeti tarafından 

müsaderesinden doğan mese
lenin halli. 

Bu ihtirazi kaydlar mühimdir. 
Berlinde söylendiğine göre Al
man cevabı, hatta prensib iti
barile bile bir tasvib· mahiye-

tinde değildir. Olsa olsa bir 
tasvib başlangıcıdır. 

Bundan sonraki müzakereler, 
Almanyanın endişeleri varid 
olub olmadığını gösterecektir. 

Şayanı dikkat olan bir nokta 
Alman matbuatile birlikte sağ 
cenaha mensub Fransız gaze• 

telerinin dahiliye nazırı Salen
gronun nutkunu "Kundakçı" 

ve "lskanda!cı,, mahiyette te
lakki etmeleridir. 

Solcenah gazeteleri, bilhassa 
komünist gazeteler, Alman 

matbuatile şağcenahçı gazete
lerin dilbirliğini tebarüz etti-

rirken asıl şayanı hayret iskan· 
dalın bu o duğunu yazıyorlar. 

JUHO NE DiYOR? 
Paris, 18 ( Ö.R) - Fransız 

mesaı konfederasyonu reisi 

Juho tayyare ile Madridden 
dönmüşrür. Juho etrafını alan 
dostlarına demiştir ki: 

- Silahlanan lspanyol mil
leti asilere karşı kahramanca 

mukavemet ediyor. Bu millet 
asileri yenecektir. Onun kazan• 

ması için belki zaman lazım

gelecektir. Fakat galebe çala· 
cağı muhakkaktır. 

ihtilat 1111 çıktı? 
Barselon 18 (Ô.R) - Mad· 

rid hükumetine karşı bir ibti
lll hareketi çıktığı haber ve
rilmektedir. 


