
u ' ı 44 - Gazi Bulvarı - IZl\'11~ - 44 1~ 
No. 932& IURKBIRINCI BENE CUMA 21 AllUSTOS 193& /?''============-, 

, imtiyaz sahibi : ŞEVKET BILGlN ı 
f Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürii: / 

1 l 

1 Suriye 1 1 HAKKI OCAK_O_G_L_U __ _ 

' .A..13C>N"E: ŞE::R...A.i:Ti: Şimendiferleri için Deva~ müddeti Tür_!<~ye için IHariç için 
Senelık . . . . . . . 1300 2500 

1 --~-
Altı aıılıl:. . . . . . . 700 1300 

Zonguldak ocaklarına 100000 
ton kömür siparişi vsrildi 

1 TELEFON : 2697 

Fiyata " s ,, kuruştur. Cmnhuriyetin Ve Oumlwri,11et Eserinin Be1cçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gasetedir Yeni Asır matbaasında basılmışhr • 
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Fnşizm Akdenizde 
bir peyk arıyor .. -. 

lspanyol faciası, ayni mefkfı· 
reyi taşıyan Faşist ve Nazi 
atemin, demokrasi cephesine 
karşı, bir istinat noktası 
daha kazanmak isteğini mey
dana koydu. Paris ve Mosko
vamn halk cephelerinden yük
selen "manevi tesanüt,, sesine, 
Roma ve Berlinin asilere tay. 
yareler ve para göndermekle 
mukabele ettikleri görüldü. Bi
taraflık görü şmelerini suya dü
şürmek için de, bu moral 
beraberliğin ateşle oynamak 
kadar tehlükeli olduğu Heri 
sürüldü. Italya ve Almanyamn 
önüne geçilmesi imkansız oldu
ğurıu bile bile istedikleri şey, 
insanlık haklarını tanıtmak, 
hürriyeti, demokrasiyi yaşatma"k 
için can verenlere, bol hürriyet 
havası içinde yaşayan memle
ketlerin sempati tezahüratında 
bulunmamasıdır. Fransada bir 
so1cenah hükumetinin Fransız 
s,?azetelerini, lspanyol halk cep
hesi lehinde neşriyatta bulun
maktan, solcenah teşekküllere 
mensub olan milyonlarca inıı;;anı 
birer birer sempat ilerini izhar
dan menetmesi mümkün müdür? 

Böyle bir talebin ne kadar 
müstebidane bir ruh taşıdığını 
izaha lüzum yoktur. Hakikatta, 
Roma ve Berlinin hedefi, bita
raflığın muhafazası değildir, 
isyanı kollamaldır. 

Italya, Akdenizde " Nostra 
Mare ,, siyasetine bir peyk 
kazanmak istiyor. Almanya ise 
Fransayı manen ve maddeten 
zaif düşürecek her hareketi 
kendi lehinde saydığı için Pi· 
rene sınırlarında Fransanın ba
şına bela olacak bir ispanyanın 
vücudunu istiyor. 

işte dünyanın en romantik 
ülkesi kana boyanırken, Av
rupada vahim ihtilatlar tehlü
kesi yaratan facianın beynel
milel bakımdan akisleri böy
ledir. 

lberya yarım adasında, ls
panyol demokrasisinin ölüm 
çam çalındığı gün, bu memle
ket, Faşizmin eline düşecek, 
ispanya ltalyan siyasetinin kuy
ruS?u olacakbr. 

Fransa Pirene sınırlarındaki 
emniyetini kaybedecektir.lngil
tere bir buçuk asırdanberi Ak 
denizde hakimiyetini tesise ya
rayan ispanyanın Pasif siyaseti 
yerine Faşizmin geniş emeJle
rine alet olan aktif bir politika 
ile karşılaşacak, imparatorluk 
yolunun biraz daha tehlükeye 
düştüğünü görecektir. 

Dünya demokrasilerinin Is· 
panyol faciasını bu kadar he
yecanla, teessürle ve hatta 
infialle takip etmelerindeki se
beplerden biri de, işte bu Faşist 
hekemonyası heyulasının ken
dini göstermiş olmasıdır. 

Düne kadar bloklaşmasından 
korkulan Avrupayı kelimenin 
hakiki manasiyle ikiye bölecek 
olan da bu heyuladır. Onun 
ıçın, milletlerin uzlaşmasını, 
Avrupa sulhunun yeniden or
ganize edilmesini ciddiyetle, 
samimiyetle istiyenler Faşist 
aleminin şarabına biraz su kat
masını temenni ediyorlar.Meşru 
bir devlete lrnrşı asileri koJfa
manın milletlerin münaselıet
lcrinde tehlükeli bir çığır aça• 
cağım gizlemiyorlar. Bir za· 
rnanlar Sovyetlerin komünizmi 
beynelmilel ihtilal silahı olarak 
kullandıkları iddia ediliyordu. 
Moskova, kendisini hala bu şe-
kilde suçlıyanlann isnadları hi
lafında olarak dış alemde pro
pagandalardan tevakki ederken 
F aşizmanın bir ihraç mataı şek
lini olması şayanı dikkattir. 

S eıvke1; ı3i.l.gi:n. 

,~aııaı~r~xnozns+** 7 v AHIM BiR HADiSE OLDU 

Hükômete sadık bir lsp&nyol 
Alman Kameron vapuruna 

Paris, 20 (Ö.R) - Kameron 
hadisesi hakkında alınan malfı-

~ra;<z~.az;az,zıı' 

kruvazörü 
ateş açtı 

1 

mecbur etmişlerdir. Bir 
askeri müfreze gemide 

N mata ~öre, mezkur vapur Ital- U t 1 
N yanın Cenove limanına muhacir uzun s ren araş ırn•a ar 

getirecektir. yapmışlar. Kamaron yo-
HUkOmete sadık bir tunu değiştir-ere ı Atlan· 

l cpanyol kruvazörU ve lih denizine teveccüh 
qir torpito gemi Uzerine etmeğe mecbur edUmiş-
kuru sıkı bir kaç top tir. 

~ atarak onu durmağa Bu/inden Iİf. l!öıüniiş_ - Sonu 3 ncii Sav/ ada -
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ÜZÜM PİYASASI DÜN AÇILDI 

üzümlerimiz tesbit Nefis 
fiatlerin 

İLK İNCİR MAHSULÜ 

edilen Dün merasimle Viking
satıldı land vapuruna yükletildi fevkinde fiatlerle 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Açıhş çok samimi bir hava içinde olmuştur. Salahlyettarlar flatlerln 

yUkseleceğlni Umid ediyorlar. Kurum ve inhisarlar IUzum görecekleri daki
kada piyasaya müdahale edeceklerdir. lhracatçdardan bazılarının Alman 
plyasaEına yapbltları teklifler blrlHt flatlerlnden yUzde on daha yU "Sektir. 

Dün sabah, şa· 
fakla beraber Ye 
miş çarşısında 
gözleri çelen bi r 
hareket başlamış 
bulunuyordu. Ma
ğazalarda hazır

lık vardı. Üzüm 
işliyen imalatha
neler daha gün 
açılmadan kapı
larını ardına lrn-
dar dayamıştı.Sa
at dokuza katlar 
Yemiş çarşısının 
tanınmış simaları 

vazifeleri başla
rında idiler. 

Üziim piyasas11mı arılmasma ait ıki itdıba .. Vali, Boısa reisi ve ıiztim kuıumu müdtifli 

Yemiş çarşısında öteden beri 
faaliyet erken başlar. Bu eski 

yelli malısulii tedkik ediroı/ar 
kapı önlerine atarak nargilele- yalnız malların devir ve teslim 
rini püfürdete püfürdete bir- muamelesi yapılırmış .. 

adet bir zaman bu çarşının birleriyle tatlı hasbihaller ya- Dün sabahki faaliyet biraz, 

nüfuzlu elemanlarını sabah na
mazında dükkanlarına toplar
mış. Bu zevat sandalyelerini 

parlarmış. En büyük satışlar bu eskileri hatırlatıyordu. Her 
gün açılıncaya kadar devam kes bütün satıc\lar ve alı-
ederruiş.. Gün açıldığı zaman - sourı altına sav/ada -

•••••••••••••••••••••••••••••• ••• • •••••••••••••••••••••••••••• 
Bu ilk tahmllden sonra ayni vapur sabaha 

kadar incir yUklemlştlr. Piyasada incir ffatleri 
7 - g kuruş arasında olup mevcut incirler 
hamilen satılmıştır. 

ilk lndr malısu/ll 

Senenin ilk kuru incir mah
sulü dün saat 13 de merasim 
ile lsveç bandıralı Vikingland 
vapuruna yükledilmiştir. Bu yıl 
ilk incir yüklemek şerefi Al
bayrak ticarethanesi sahibi Ali 

şata yiikleniyor 

Haydar'a nasib olmuştur. Yük· 
Jenen incirler 300 kasadır. 
· incirleri vapura taşıyacak 
olan şat öğleye doğru bayrak
larımızla süslenmişti. Vapur da 
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Panayırda son hazırlık 

Devlet pavyonlarının in
şaatına devam ediliyor 

Sovyet pavyonu tamamdır. Eşyaların 
yerleştirilmesine başlanıyor 

,.,,,..,. .... ~,...,,,~~ 

-~ ..... ,\.,:<~·~ 

İnşası devam eden juvann kapısı 

DGn vilayette vali Fazlı Gü- ı yapılmıştır. Fuvar hazırlıkları 
Jeçi? reisliği ~Jt.ında. arsıulusal etrafında görüşülmüş, yeni ka-
Izmır fuvarı ıçm hır toplantı - Sonu 2 inct sahi/eae -

Yunanistan ........ 
Siyasi kulüpleri 

kapattı 
Atina, 20 (Ö.R) - Hükume

tin emriyle Yunanistanın her 
ta.ıafinda siyasi partilere aid 
merkezler, kulüpler kapatılmış, 
evraka vaz'ıyed olunmuştur. 

Bu işe başvekil Metaksasın 
bizzat riyaset ettiği bur fikirli
ler partisinin kulüp!erinı ka
patmakla başlanmıştır. 

Talebe kenferansı 
toplandı 

Sofya, 20 (A.A) - Beynel
milel talebe konfederasyonunun 
18 ci kongresi dün akşam üni
versitede açılmıştır. Açılış nut
kunu kültür bakanı namına 
üniversite rektörü Arnavudof 
söylemiştir. 

Üniversit~, talebe evi ve 
oteJler kongreye iştirak eden 
milletlerin bayraklarile dona· 
tılmıştır. 

Ecnebi heyeti murahhasalar 
Sofyada fevkalide bir hüsnü 
kabul görmektedir. 

Donanmamız Akdenizde 

Donanma tekrar ~elecek 
belediye ziyafet verecek 
Donanma 

•• •• uzum ve 
Jzmir adına efradına 

incir hediye edilecek 

... 

Denizaltı gemi/etimiz lzmir limanı!lda 

Limanımızda bulunmakta olan heybetle limandan ayrılışını 
tanlı Yavuz ve donanmam>zıo meydaclarda ve yüksek yer .. 
diğer parçaları dün sabah Ak- forde toplanarak seyretmişler-
denize açılmışlardır. dir. Donanmamız tekrar lima-

bmirliler, donanma filomuzun - Lüt/eıl çeı•ilinız-



Sp r 
Pazar günü bölge 
su sporları birin
ciliği yapılıyor 

Dün su sporlan lik heyeti 
ajan vekili Alaettinin başkan
lığında toplanarak proğramı ve 
hakemleri tesbit etmiştir. 

Al t Panayırda son hazırlık 

1 
.~.-.a ı . 

1Cinayetinin Devle pavyonlarının ın-
PROGRAM 

100/400 metre serbest yüzme: 
hakemi Avni binbaşa mayn 
grubu kumandanı 

fa2~:~i !~!!i~~z!~~ şaatın_a __ e_v_a .... m ......... _e __ iliyo 
Demiri katil kastile yarala· 
makla maznun Apo Mehmec\in 
muhakemesine dün ağır ceza· 
da devam edilmiştir. 

100 metre sırtüstü yüzme: 
hakem Zühtü Akman : Liman 
reısı. 

200 metre kurbağlama yiizme: 
hakem Avni : binbaşı Ada 
tepe kumandanı. 

1500 metre serbest yüzme : 
hakem Nazmi: As teymen 
m yn grubundan. 

4X100 bayrak yarışı: hAkem 
Süreyya : binbaşı Tumlupı· 
nar kumandanı. · 

1oox 2oox 100 Türk b yrak 
yarışı: hakem Sadi Agah : K. 
S. K. dan. 

200 metre serbest yüzme· : 
hakem Muzaffer Y edekçi:Göz
tepeden. 

4 tek ve iki çifte futalar, 
mesafe iki bin metre : hakem 
Sadık : Demirspordan. 

Şarpiler : Altı deniz mili tul 
üzerinden müsabak yapacaktır 

Yüzme ve kiirek mü'iabaka· 
ları Güzelyalı iskelesinden saat 
dokuzda başlar. 

Şarpi yarışları öğleden sonra 
sa t on beşte deniz sporlan 
yurdunda başlar. 

T limatname mucibince bir 
idmancı günde iki müsabaka· 
dan fazlasına iştirak edemez. 

Atlama müsabakaları gelecek 
hafta K rşıyaka banyolarında 

yapılacaktır. Birincilik müsa· 
bak l nna i tirak edecek id· 

mancılann bölgece müseccel 
olması şarttır. 

• .c. .... oac ı ••• 

Tuzlada faaliyet 
Çamalb Tuzlasında mevsim 

münasebetile tavalard mühim 

miktarda tuz donmuştur. Tuz· 
Jarın tavalardan sökülerek yı· 

ğılma ına 25 ağustosda başla· 
nac kbr. Tu.zl da az amele 
vardır. Onun için lzmirde 1000 
ila 1200 amele istenmi tir. 

• ı • • • •• er 

Pazar maçları 
Yavuz takımı - Altay-Gözle· 

pe kulüplerimizin müşterek çı· 
karacakları takımla önümüzdeki 

pazar günü Halk sahasında 

bir maç yapacaktır. Bu maç 

için her iki taraf ta hazırlan· 
maktadır. Seyircilerin istir hat

leri için şimdiden hazırlıklar 

ba lamıştır. O gün sahada Ya

vuzun bandosu da bulun caktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
uımıza dönecektir. Belediyece 
filo miralı Şükrü ve deniz 
z.abitlerimiz.e bir veda ziyafeti 
verilecektir. Denizci erata da 
Izmirin en meşhur mahsulleri 
olan üzüm, kavun ve incir he
diye edilecektir. 

Dünkü celsede Mustafa ve 
Ragıb adında iki ahid dinlen· 
miştir. Bunlar bir gün Çeşme 
hükümet konağına giderek 
müzayede işlerini takib eder· 
lerken hapishaneden teneffüs 
için meydana çıkarılan Apo 
Mehmed ile görüştüklerini ve 
kendisine: 

- Ne oldu Mehmed, diye 
sorduklarını, Mehmedin de: 

- Ne yapayım öldüreme· 

dim. Fakat ne vakıt olsa ben 
onu bırakmam dediğini söyle· 
mişlerdir. 

Suçlu, bundan evvelki cel
sede delilik iddiasında bulun· 
mu tu. Müşalıede ltınd tutul· 
duğuna d ir mütahassıs tarar 
fmdan verilmiş olan rapor 
dünkü celsede okunda. Bunda 
maznunun deli olmadığı bildi
riliyordu. 

Suçlunun vekili bu raporun 
yalnız bir doktor tarafından 

imza edilmiş olduğu için kıy· 
meti bulunmadıgınt ve kabul 

edemiyeceklerini söyliyerek 
maznunun müşahede albna 

alınmak üzere maznunun latan
bulda Tıbbı adil mües e esine 

gönderilmesini i tedi, mahkeme 
bun lüzum görmedi, Bir mü• 

tahas ıs tarafınd n verilmi 
olduğu için heyeti sıbhiyece de 

tasdik edilme i kar rlaşbnldı. 
Ve muhakeme başka bir güne 
bırakıldı. 

• • •••• 11 • 

Küçük seyyahlar 
Al ka He kı r il ndllar 

Ankarada mütaahhid Hüse· 
yin Orakın 7 ila 12 ya ındaki 
çocukları Zck vet, Sehavet ve 
Yılmaz dün vilayette vali Fazlı 
Güleçi ziyaret ebni lcr ve üç 
kardeşin An doluda yapmakta 
olduklan sey hat hakkınd 
izahat vermişlerdir. Vali FazJı 
Güleç bu küçük seyyahların 

batıra defterlerine şu sahrlan 
yazmışbr: 

- Küçük yaşta büyük işlere 
yetişmek cesaretinde bulunan 
memleket çocuklarını görmekle 
ne 'e duydum. Um rım ki se
yahatları muvaffakıyetle bite
cektir. Hayırlı yo1culuklar. 

V ALI F AZLi GÜLEÇ 
Çocuklar dün Halkevini, Mü

zeyi ve e ki İz.mir hafriyatını 
ve daha bazı yerleri ve Kar· 
ş•yaka çocuk yuvasını gezmiş

lerdir. Bugün trenle Manisaya 
gidecekler ve oradan Balıkesi
re geçeceklerdir. 

28 ağustos cuma 
Günü T A Y Y A R E sineması senenin en güzel film

leriyle yeni mevsim için kapılarını açıyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Baştan ba a yeniden tamir ve telvın edilmiş olan : 

Tayyare Sinenıası 
Önümüzdeki mevsim için piyasada mevcut en yük ek, en 

büyük 1 ve en Q'Üzel filmleri tamamen anQ"a ie etmiştir. .. ~ ..•.•.......•.....•.....•.••..•••• ~ .. , ..... . 
T aras Bulba - Mişel Strogof 

Bunların arasmdadır. Bilhassa müteaddit 
herkesi hayrete düşürecek güzelliktedirler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iLK PROGRAM ... 

ren li filmler 

??? • • • 

Sovyet pavyonu tamamdır. Eşyaların 
yerleştirilmesine başlanıyor 

- Baştara/ı ı inci sayJada -
r rlar lınmıştır. Şimdiye kadar 
fuvara Türkiyedeki iki yüz elli 
Ticaret odasından ellisi iştirak 
kar nnı vermiş ve pavyon ki
ralamışbr. 

Son günlerde diğer Ticaret· 
odalan da müraca tla pavyon 
istemeğe başlamışlardır. Bu ha· 
reket B bakanımız ismet in
önünün Fuvara ehemmiyet ve· 
rilme i hakkındaki son işaret· 
lerinden doğmuştur. Sovyet 
pavyonunun inşaatı bitmiş ol· 
duğu iç.in bugün bu pavyona 
Sovyet Rusyadan getirilmiş 

olan eşyanın yerleştirilmesine 
başlanacaktır. Fuvar yerinde 
70 metre uzunluğunda ve 20 
metre genişliğinde beton bir 
yol inşa edilmektedir. Bu yo· 
)un inşaah yarı yarıya bitmiş
tir. Kordondan fuvar önüne 
kadar uzanan Vasıf Çınar bul
varının inşaah iki gün sonra bi
tecektir. Yunan ve Mısır devlet 
pavyonlan Elen ve Mısır mima• 
risi tarzlanna uygun bir şekilde 
inşa olunmaktadır. 

Beton yolun müntehasında 
ve pavyonların önünde deko
rasyon profesörü Vedat Er 
tar fınd n bir ışık kulesi vücu· 
da getirilmektedir. Bunun in· 
ıası da birkaç güne kadar 
bitecektir. 

Bliynk havuzda renkli su fış· 
kırtacak makina ve tesisatın 
ikm line çalışılmaktadır. 

10 otel ve dört ga ino sa· 
bipleri verilen emre rağmen 

1 
ücret listelerini belediyeye 
henüz tasdik ettirmemiş olduk
larından ellişer lira para caza
siyle cezalandınlmışlardır. 

Fuar mün sebetile İz.mire ge· 
Jecek olanlardan fazla ücret 
alınmasına meydan verilmemek 
meselesinde fazla hassasiyet 
gösterildiği için elJi lira ceza 
belediyece az görülmektedir. 
Bu cezanın yüz elli liraya çı
kanlması kararlaştırılmıştır. 

Tarifeler, otel, lokanta ve 
gazino fiyat listeleri belediye· 
ce hazırlatılarak belediye zabı
ta memurlarına dağıtılmak üze· 
redir. 

Bunlar fuar müna ebetile iz· 
mire gelecek olanlara gerek 
belediye zabıta memurları ve 
gerek fuar ranseyman bürosun· 
dan tevzi olunacaktır. Fuar 
için bir de ranseyman bürosu 
tesis edilmesi kararlaştınlmıştır. 

Fazla istek sebebiyle pav
yonların bugünlerde tamamen 
sahlacağı anlaşılmakt dır. P v· 
yon kalmadığı takdirde derhal 
ve sür' Ue yeni pavyon inşa· 
sına h zırlanılması için belediye 
ve fuvar komitesi reisi doktor 
Behçet Uz alakadarlar caıir 
vermİ§tİr. 

Pavyonlannı henüz hazırlrı· 
mağa baılamamış olanların ge-
cikmeleri ihtimali ve fuvann 
güzelliğini bozmaları ihtimali 
karşısında pavyonlannın diğer 

taliblere verilme!Iİ tasavvur 
edilmektedir. 

Motör cinayeti davası 

Şahidlerin çok mühim 
if ad el eri dinlend · 

~~--~·~-...... -----~~~~ 
Hüdaverdi motöründe Recep 

Kaptanla tüccardan Halil ve 
Cemali p ralarına tamaan öl· 
dürmekle suçlu Osman Kaptan 
ve Çipinoz Ahmedin muhake· 
mel erine dün Ağırcezada devam 
edilmiştir. Altı seneden beri 
devam etmekte olan bu dava-
nın dünkü celsesinde şahit sı· 
fatile Ahmed Kaptan adında 
biri dinlenmiştir. Ahmed Kap
tan demiştir ki : 

- Bu mesele hakkında 930 
senesinde ifade vermiştim. 
Aradan bukadar sene geçti. 
O vakıt ne söylediğimi unut
tum. Onun için eski ifadem 
okunsun ve ben de lazımge
len şeyleri söyliyeyim. 

Bunun üzerine mahkemece 
miistantikli~<de ve zabıtada 
Abmedin alınmış olan ifadeleri 
okutturulmuştur. Bu ifadeler 
çok mühimdi. Ahmed kaptan 
ifadel'!rinin doğru olduğunu ve 
ilave edecek başka birşey bu
lunmadığını söyliyerek vak'a 
hakkında şu malümatı vermiştir: 

- Osman kaptana Kemeral
tında Hacı Sadullah oteli kah
vesinde rastladım. Bana, motö
rünün btanbuldan gelmesini 
beklediğini söyledi. Yanından 
ayrıldım. Birkaç gün sonra 
hükümet karşısında yine karşı 
karşıya geldik ve bana: 

- Yusuf gelmiş öyle mi? 
Bunu sen söylemişsin sana kim 
söyledi? 

Yusuf, Hüdaverdi motörün· 

deki cinayet esnasınde Osman 
kaptanla Çipinoz Ahmed taraf
larmd1:1n öldürülmek istenmi 
ve i,lenen cinayeti gör
düğü için ötede beride söyler 
diye yok edilmesi kararlaştml· 
mtş ve fakat Yusufun çok yal
varması üzerine affedilerek 
bırakılmıştı. 

Yusuf evvelce bu şekilde 
ifade vermişti ve zaten cinaye· 
tin meydana çıkmasını temin 
eden Yusuftu. Osman kaptan 
vak'adan iki gün sonra Ahmed 
kaptana rastlayınca Yusufu 
sormuş ve Ahmed kaptan da: 

- Evet, yaralı olarak geldi, 
demiştir. 

Ahmet kaptan mahkemede 
izahatına devamla dedi ki: 

- Ben Yusufun yaralı ola
rak lzmirde bulunduğunu söy
lediğim zaman Osman kaptan 
birden bire: 

- Ah Yu uf beni yakacak 
onu görebilir miyim, nerede 
olduğunu biliyor musun, diye 
sordu, Ben bilmiyorum cevabını 
verdim. O!man kaptan bunun 
üzerine: 

- Ben vurulacak adamı 
bilememişim,dedi. Ben de ya
nından ayrıldım. 

Suç!u Osman kaptan şahidin 
yalan söylediğini ve kendi 
motöründe çalışmayıp Hüda.,.er
di motöründe çalışan şah' din 
kardeşi lsmailin motördeki 
işinden çıkarılmasından kendi- 1 

Ege tu u 
Dünkü bisiklet 

koşuları 
Bursadan Ege turunu yap

mak üzere seyahata çıkan 
bisikletçilerle bölgemiz bisiklet
çileri arasında pazar güni\ yapı
lamıyan koşu dün sabah saat 
6 da 30 kilometre üzerinden 
Kordonda yapılmıştır. 1 O tur
dan ibaret olan bu koşulara 
hafta ortası olmak dolayısiyle 
bölgemizden pek az müsabık 
iştirak etmiş ve iştirak edenler 
de hemen hemen bölgemizin 
2 inci ve 3 ncü derecedeki 
müsabıkları idi. Koşu, erken 
olması dolayısiyle tenha olan 
Kordonda çek zevkli ve ahenkli 
olmuştur. Neticede 52 dakika 
6 saniyede Bursalı Bekir birinci 
bir saniye farkla lzmirsporhı 
Süleyman ikinci ve iki saniye 
farkla Bursalı Faruk üçüncü 
gelmişlerdir. Misafirler bugün 
Manisa yoliy)e turlarına devam 
etmişlerdir. 

··-·····~ işlenmemiş 
üzümler 
K rarnamenln hUkUm
lerl izah edlldl 

Manipule edilmemiş üzüm
lerin ihracının yasak edilmesi 
hakkındaki kararname hükmü
nun çürük, yağmur yemiş, kuş 
üzümü ve razakı üzümlerine de 
tatbiki münasebetiyle birkaç 
parti üzümün gümrükçe mua· 
meleleri kabul edilmemiş ve hat 
ta bu lizfimler şatlardan geriçev
rilmişti.Dün iktisat vekaletinden 
şehrimizdeki alakadarlara ge· 
len bir telgrafta işlenmemiş 

üzümlerin ihracını yasak eden 
kararn me hükmünün mün· 
hasıran 7, 8, 9, 10, 11 ve on 
iki numaralı çekirdeksiz kuru 
üzümlere ~amil bulunduğu ve 
kararnamede sarahat olmaması 
yüzünden ihracı geri kalan 
fizümlerin ihraçlarının temini 
bildirilmiştir. 

Yağmur yemiş, Çürük ve 
kuş üzümleri ile ra:z.akı üzüm .. 
leri numara ve tiplare dahil 
olmadıklarından bu üziimler 
işlenmemiş üzümlerin ihracının 
yasak edilmesi hakkındaki ka· 
rarname dışında ve işlenmeden 
serbestçe ihraç edilecektir. 

. -·····--alOmat istiyorlar 
Ad n zir at müdürlüğünden 

şehrimiz odasına gelen bir yazı-
da kendir istihsalat ve elyafmın 
sanayideki rolü hakkında ma
Jômat istemiştir. 

Tayinler 
b:mir eski ihtisas müstantiki 

Fadıl Denizli sulh hakimliğine 
tayin edilmiş ve lzmir m hke· 
me azalıklarına da denizli sulh 
hakimi Feyzullah ve Alaşehir 
müddeiumumisi Nazif tayin 
olunmuşlardır. 

Bir flk6yet 
Karantinada Murad dağı 

sokağındaki elektriklerin on 
güne yakın bir znmandanberi 
yanmadığı, bu sokakta oturan 
karilcrimiz tarafından şikayet 
edilmektedir. Ehemmiyetle na
zan dikkati celbedcriz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sine muğber olduğunu, ifade-
sini kabul etmediğini söyledi. 
Çipinoz Ahmed de : 

- Bu şahit yalan söylüyor. 
Mademki böyle bir şey haber 
almıştır. Neden gelib mahke· 
mede söylemedi ve o sırada da 
polise haber vermedi, dedi. 

He)'ÜZ mahkemece dinlenme
miş Mehmed ve Ahmed adında 
daha iki şahidin celbedilerek 
dinlenmeleri için muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

-·--Ka ynıaka mı terfi etti 
Akhisar, 20 (Yeni Asır) -

Kaymakam Halil Bucakh ter· 
fian Ankara mahalli d ire ef
liğine tayin edilmiş olub em· 
rini beklemektedir. 

Mumaileyh Akbisarda kal
dığı dört y gibi kı a bir za· 
manda devair j !erinde canll 
ve b riz bir intizam ve sür'at 
yaratmı , halkımızın hürmet ve 
teveccühünü pek yerinde o!a· 
rak kazanmıştı. Halil Bucaklı

nın nakil haberi Akhisarlılan 

gerçekten müteessir etmiştir. 

İlçebayımıza yeni vazifesinde 
de başarılar dileriz. 
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Bo "Sa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapı an Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
773 M. J Taranto 7 50 14 
679 K A Kazım 7 50 16 
346 Ş Riza Halef 8 13 
305 Alyoti birad 6 75 1 O 50 
264,5 Jiro ve şü 6 50 9 
343 F Sola ri 6 75 11 50 
223 D Arditi 7 1 O 50 
212 Albayrak 9 14 50 
174 Vitel ve şü 8 12 50 
120 H Alberti 7 50 11 50 
108,5 Y 1 Talat 6 75 12 
106 J Kohen 7 50 12 50 

70 H z Ahmed 8 50 10 50 
67 S Celardin 9 50 10 50 
55 S Emin 9 50 13 50 
52 j Taranto m. 8 11 
32 H Al oyalı 8 9 50 
26 p p CJ 7 50 8 50 
17 P Klark 9 50 9 50 
13 K izzet 7 8 
4 J Gazden 14 14 
2 AJan Cevdet l 1 11 
2 H Alyoti 12 12 

3894 Yekün 
incir 

Çu. Alıcı 

832 Ş Remzi 
Fi at 

7 
8 50 
9 
9 
9 

317 A Muhtar 
248 A Hayd r N 
206 B Alazra ki 
141 M J Taranto 
128 Tütsü t. incir 9 

1872 Yekun 
Zahire 

Çu. Cinsi Fiat 

9 
9 
9 
9 
9 
9 

1191 Bugday 5 6 15 
18 Bakla 4 SO 4 50 

158 Kumdan 3 50 5 50 
50 B Pamuk 42 25 42 25 

.......................................... 
Zabıta haberleri: 

Arkad ~ şının para ını mı 
çalmı ? 

lkiçeşmelik c ddesinde Yı
kık minare civarınd Çeşmeli 
Hasanın gazoz fabrikası arka
sındaki arsada Ali adında bir 
arkad şı ile birlikte uyuyan 
Eşref oğlu Haydar k lkınca, 
Alinin yanından gittiğini ve 
cebindeki 30 lira parasını da 
götürdüğünü görmüş ve bunu 
zabıtaya iddia etmi tir. Tah ·i· 
kiltat devam ediliyor. 

Bir cin y t 
Menemenin Koyundere kö

yünde bir vak'a olmuştur. Tü
tün amcJesinden H san o w lu 
Mustaf bir kadın rueselP.sinden 

ral rında çıkan kavgada Şa
ban adındaki diğer ameleyi 
ol ayağından ağır surette 

yaralamıştır. 

Kurşun Şabanın ayağında 
kalmıştır. Yaralı lzmir Memle
ket hastanesine sevkedilmiş ve 
vak'anın faili yaka! narak adJi
yeye verilmiştir. 

Arkadaş kavgası 

Kemeraltı caddesinde Batak 
hanı kahvesinde Rizeli Halil 
oğlu Enver ve Sadık oğlu 

Hakkı Mehmet oğlu Haydar, 
Arabgirli Eyüp oğlu Kam 1 
şakalaşırlarken aralarında mü· 
nazaa zuhur gelmiş Enver 
ile Haydar ellerine geçirdikleri 
sar.dalye ile Kamilin başına vu· 
rarak yaralamışlardır. 



~• Alueıoe , • ._ ... YENi Alllft 

-
Telgra:f ·~Haberleri Hükilmet kuvvetleri 

Grenatayi · sard! 
irtibatları 

- Asilerin 
kesilmiştir Macar Profesörü Nimet 

lstanbul' a geldi. Y eniAsır muhabirine 
çok mühim beyanatta bulundu 

Maarif Vekili de Istanbuldadır. Vekil dün Dil kurultayı 
hazıriıkları ile meşgul olmuştur .. 

Istanbul, 20 (Yeni Asır muhabirinden - Tele
fonla) - Dil kurultayının toplanması günü ya
kmlaşhğı için faaliyet artmıştır. Beynelmilel 

dil alemi Türk dili kurultayına büyük bir ehem
miyet atfetmekte ve yüksek neticeler alınaca

ğını ümit etmektedir. 
Bugün tanınmış Macar Türkologu profesör 

Nimet şehrimize gelmiştir. Kültür bakanı Saffet 
Arıkarı da şehrimi:r.'! gelerek dil kurultayı ha
zırlıklariyle meşgul olmuştur. 

Kurultay davetiyeleri yarın dağıtılacaktır. 

Macar profesörü Nimetle yaptığım mülakat çok 
samimi geçmiştir. Profesör bana hülaseten de
miştir ki: 

- Büyük Tük ulusunun nelere muktedir ol
duğunu anlamak için yalnız 13 seneJik çalışmayı 
tetkik etmek kafidir. Türkler, Türkiyeyi büyük 
kültür hereketlerinin kaynağı yapmağa 
azmetmiştir. 

Evvelce Türkoloji'nin merkezi Avrupa idi. 
Şimdi bütün gözler Türkiyenin dil davasına 

çevrilmiştir. Türkolojinin yeni merkezi Türkiye 
olmuştur.,, 

Boğazı~ geçme müsabakası 
G. saraylı Orhan 21 dakika 22 saniye
deboğazıgeçmeğemuvaff ak olmuştur 

Istanbul, 20 ( Yeni Asır - dan denize girmişler ve Bebeğe Galatasarayh, 16 sı Beykozlu, 
Telefonla ) - Festival tertib çıkmışlardır. Çok hl"yecanlı ve 6 sı Güneşli, dokuzu Ortaköylü, 
heyetinin hazırladığı boğazı zevkli safhaları olan bu müsa- 2 si Fenerli, biri Hilal kulü-

.. b k 1 b .. bakada birinciliği Galatasa- bündendi. 7kişi hiç bir kulübe 
geçme musa a a arı ugun ya- rav'h Orhan 21 dakika ve 

Suriye 
100.000 ton kömür 

alıyor 
lstanbul, 20 (Y enı Asır mu

habirinden) - Şam sergisinde 
teşhir edilen maden kömürle
rimiz çok beyenildi. Suriye 
hükumeti, Suriye şimendifer
leri için ZonguJdağa 100.000 
ton kömür sipariş etti. 

Istanbulda 
Bir cesed bulundu 

lstanbul, 21 (Yeni Asır) -
Beykozda elleri bağlı bir cesed 
denizden çıkarıldı. Cesedin 
Beykoz fabrikasında çalışan 
boyacı Mehmede aid olduğu 
tesbit edildi. Ölümün bir cina
yet eseri olub olmadığı tahkik 
ediliyor. 

Nafia müsteşarı 
Gümüşhaned.e 
Gümüşhane 20 (A.A) - Si

vas· Erzurum demiryolu inşaatını 
tetkik eden nafia müsteşarı 
Arif Baytin dün akşam Erzu~ 
rumdan Gümüşhaneye gelmiştir. 

Geceyi burada geçirdikten 
sonra sabahleyin nafia daire
sine gelerek nafia müdüründen 
yollar hakkında lazımgelen iza-
hah almış ve saat 9 da Trab
zona hart:ket dmiştir. 

Nasreddin bocanın 

Madrid 20 ( Ö • R ) - Hü
kumet kuvvetleri daha şimdi
den Grenadayı sarmış bulunu
yorlar. Asilerin her tarafla ir
tibatı kesilmiştir. 

Londra 20 ( Ö.R) - Roy
ter ajansının muhabiri bildiri
yor : lspanyol ihtilalleri Guada
rema cephesinde şiddetli bir 
muharebeden sonra Albay Mo
gadasın kumandası altındaki 

kuvvetleri perişan etmişlerdir. 
Hükumet kuvvetlerine mensup 
bir tayyare ihtilalciler tarafın
dan düşürülmüş, tayyarenin üç 
kişiden ibaret olan müretteba-
t. öldürülmüştür. 

Paris 20 ( Ö.R)- Bir habere 
göre ispanyada dahili harpla 

ihtilal yüzünden ölenlerin sayısı 
55 bin kişiye baliğ olduğu gibi 
25000 kadın dul ve 60 bin ço-
çuk öksüz kalmıştır. Yalnız ih
tilalciler muhtelif şehirlerde 
5000 kişiyi kurşuna dizmiş 

bulunuyorlar. Facianın kadınlar 
ve çocuklar arasında tt!vlit et-
tiği zayiat ta tüyler ürpertecek 
kadar korkunçtur. Açhk, ıstırab 
ve hastalık yüzünden gözlerini 
hayata kapayan ç':>cukların sa
yısı on binleri geçmiştir. 

Burgos, 20 (Ö.R) - Hüku· 
met tayyarelerinden biri Bur· 
gos yakininde iki asi tayyare 
ile muharebede düşürülmüş ve 
tayyarenin rakipleri esir edil
miştir. ............ 

Almanyanın ihtilal hükumetini ta
nıyacağı haberi tekzib ediliyor 

Roma, 20 (Ö.R) - Henüz teeyyüd etmiyen bir habere göre, 
Berlin hükumeti Burgosta !eşekkül eden muvakkat ihtilal hüku
metini tanıyacak ve Madridle münasebetlerini kesecektir. Yine 
bir rivayete göre Akdenizdeki Alman harb gemileri san Kameron 
vapuru hadisesi üzerine Kadiks sularında görünmek için talim~t 
almışlardır. Bunun bir nümayiş mahiyetinde olması muhtemeldir. 

Berlin, 20 ( Ö.R ) - Alman hükümeti, yabancı kaynaklardan 
verilen bazı haberleri ve ezcümle Almanyanın Burgostaki mu-
vakkat lspanyol hükumetini tanımağa karar vermiş olduğunu . 
kat'i surette tekzib etmiştir. Aynı suretle Almanyanın Madridle 
mlınasebetlerini kesmek niyetinde olduğu da tamemen asılsızdır. 

Madridde tetkikler yapan Fransız 
konfederasyonu ; eisi Parise döndü 

pıldı ve cidden hararetli oldu. 22 saniyelik yeni bir rekor mensub değilerdi. 
Bu müsabakaya 82 yüzücü gir- yapmak suretiyle kazanmmıştır. Yüzme müsabakalarma ay- • tiirbesi yandı 
mişti. Müsabakaya girenlerden lkinciJiği Karamürselden lsmai1 rıca giren üç kadından birici- Istanbul 20 lHususi) - Nas-

Paris, 20 (Ö.R) - Bir müddettenberi Madridde bulunan Fran· 
sız mesai konfederasyonu reisi Leon Jouhaux Parise döner dön· 
mez Başvekil Leon Blumu ziyaret ederek ispanya ahvali hak· 
kında kendisiyle uzun uzadıya görüşmüştür. 

68 kişi müsabakayı terk etmiş; üçüncülüğü Beykozdan Yıldız, li~i mis Klayn kazanmış ve Teddin hocanın Akşehirdeki 
diğer on dört kişi bilahara dördiincülüğü Galatasaraydan kazananlara kupa ve madal- türbesi kısmen yandı. Yangının, 

Sağ cenaha mensub Fransız gazeteleri bu görüşmeleri şiddetlt 
tenkid ediyor ve bu hadisenin Madridde Jouhaux tarafından 

sarfınazar etmişlerdir. .Halil almıştır, yalar verilmiştir. Mis Klayn türbe etrafıôda yakılan otlar-
Yüzücüler Anadolu Hisarın- Müsabakaya girenlerden 26 si zarif bir kol saati almıştır. dan çıktığı anlaşılıyor. 

idare edilen müzakerelerin resmi mahiyeti hakkında şüphe bırak
madığım yazıyorlar. Ayni gazetelere göre Leon Blum kabidesi 

ı••·············································································································································································· 
Yeni deliller var Macar gazetelerine göre 

lspanyol sosyalistlerine karsı sempatisini çok açıkça bildirmiştir. 
Bu siyaset ayni şekilde devam ederse bıtaraflık projesi iflas 
edecekmiş ... 

Dün yaşı yan ölülerin ifa- Türkiye Habeşistanın 
delerjne müracaat edildi~ ltalyaya ilhakını tanımış 
Dosyalar tetkik ediliyor - Kirk bin 

liranın yerinde yeller esti 

Paris, 20 (Ö.R) - Sağ cenah gazeteleri, parlamentonun tatil 
yeni başladığına göre meclisin hükumetçe takib etmekte olan 
siyaseti münakaşaya imkan bulmaması hükumeti müfrit unsur
ların nüfuzuna boyun eğmeğe mecbur edeceği kanaatındadırlar. 

VAHIM BiR HADISE OLDU 

Istanbul 20 (Yeni Asır) - Yaşıyanları ölü göstererek ken
dine varidat temin eden şebekenin tahkikatı meraklı safhalar 
arzetmektedir. Şimdiye kadar tetkik edilen üç dosyadan gayri 
kanun\ bir şekilde 40,000 lira alındığı tesbit edildi. 

Tetkik edilmesi İcab eden dosyalar 23 tanedir. Kanunsuz ola
rak çekilen para tutarının 150,000 liraya baliğ olacağı tahmin 
ediliyor. Bugün de ölü gösterilen bazı şahitlerin ifadelerine mü
racaat edilmiş ve çok şayanı dikkat deliller elde edilmiştir. 

Cenubi Amerikanın teşebbüsü 
Montevide, 20 (Ö.R) - Cenubi Amerika hükumetleri ispan

yada kardeş kanının daha fazla akmamasını temin için dostane 
bir tavassutta bulunmai?a karar vermiştirler. Brezilya - Arjantın 
ve Şili hükumetleri Uruguvay'ın son notasına cevap vererek 
asilerle Madrid hükumeti arasında tavassutta bulunmayı istilzam 
eden teklifi kabul ettiklerini bildirmişlerdir. Bu tavassutun 
tarihi ve şekli cnüz tesbit edilmiş de w ildir. 

ıı------------~.--------.-ımm----•Q 

AŞK SAFI 
- 73 - Türkçeye çeviren : R. B 

Emmanuel teessür duymadı. 
Zira kendisi de kalbinin derin
liklerinde ayni kurtuluş intiba
larının yerettiğini duymuştu. 

Lorans coşkunlukla anlabyordu. 
Sanki on üç gün . boğazında 
tıkanan bütün sözler birden 
çıkmak için tehalük gösteri
yorlardı. 

Lorans sordu: 
- Hocam nasıl? Madam 

Mustiye ne halde? Ya bizim 
Martir sokağından ne haberler 
var? Ortadan kayboluşumu 
Paris nasıl karşıladı? Ne di
yorlar? Konserlerim için ne 
düşünülüyor? Geçen pazar 
günü beni dinlemeğe gelenler 
ne yaptılar? 
. May bu suallerin hepsine 

a n ayn cevab veriyordu! Ma· 

dem ki, Lorans kaçmayı bir 
kaç gün Viyö Kontide dinlen
meyi istemişti. Onu zorlamağa 
lüzum görmemişler, fakat bu 
fırsattan istifade çaresini de 
kaçırmamışlardı. May cebinden 
yığın yığın gazeteler çıkararak 
gösterdi. Hepsinde güzel san
atkarın ortadan kayboluşu he
yecanla mevzuubahs ediliyor ve 
zaferinin fcrdasinda Parisin 
meraklı halkına heyecanlı bir 
haber sunuyorlardı. Emmanuel 
o zaman anladı ki, kendisi Lo
ransla Viyö Kontinin sakin 
liavası içinde bir aşk yaşarken 
bütün gazeteler kendileriyle 
meşgul olmuşlar, şayanı hayret 
bir muhayyele bulluğuyla bir
çok hikayeler anlatmıılardır. 

· Gazeteler bir ıantözia ura-

Roma, 20 (Ô.R) - Macar gazeteleri Adis-Abebadaki Türk 
elçisinin mezkur şehri terkederken orada bulunan Türk tebaa-

- Baş tata/ı bımıcı sahı/ede -
Berlin 20 (Ô.R) - Alman 

matbuatı lspanyol hükumetine 
mensub harb gemileri tarafın-lrmin himayesini ltalya kral vekili Graçyaniden istemiş bulun· 

mnsını Habeşistan üzerinde ltalyan hakımiyetinin ve ilhakm Tür
"kiye tarafından zımnen tasdiki suretinde telakki ediyorlar. 

dan, Kameran Alman vapuruna 
karşı yapılan hareketin çok va
him olduğunu yazıyorlar. Bu 
gazeteler diyorlar ki : ispanyada hükumet paralara el attı 

- "Berlin şimdilik sessizdir. 
Madrid, 20 ( A.A ) - Madrid ve sair yerlerde yapılan tahar· 

riyat neticesinde ekserisi nakid ve hükumet bonoları olmak 

üzere mühim miktarda paralar ele geçmekte ve bu paralar mi· 
Jislez tarafından ispanya bankasına ve diğer emin yerlere ko
nulmaktadır. 

Fakat çok şiddetle karşılaşacağı 
dakikalar da gelecektir.,, 

ltalyan gazeteleri Alman 
gazetelerinin şikayetlerine hak 
veriyorlar· 

Roma, 20 ( Ö.R ) - Bir Is
panyol hükumet kruvazörü ta-Araşbrmalar devam etmektedir. 

Majork adasında hükumet namına harekatta bulunan yüzbaşı 
Bagodan hiçbir haber alınamamıştır. Öyle anlaşıhyor ki, hüku
met kuvvetleri ilerleyememişler ve asiler muvaffakiyetle karşı 

koymaktadırlar. 

rafından muayene edilen Ka
meron vapurunda silah ve mü
himmat bulunduğu Madrid hü
kumetine haber verilmişti. Hü-
kumet bunun üzerine Kamero-

rengiz kayboluşu ve nişanhsı 
başlığı altmda birer yazı yaz· 
mışlardı. iki Magazinle bir gün
delik gazetede Emmanuelle Lo
ransın baş başa vermiş ı esimleri 
bile çıkmışh. Lorans memnun
du. Bu hikayeleri, bu fotoğraf· 
ları görünce sevincinden elle
rini çırptı. 

- Haydi benim fotoğrafımı 
konserde aldılar diyelim? Peki 
Emmanuelin fotoğrafını nere
ben bulmuşlar? 

Emmanuel salonun bir kena
rında ayakta duruyor, metresi
nin heyecaııını, yahudi Mayın 
tebessümlerini can sıkınhsıyla 
takib ediyordu. Onların bu ka
dar bol konuşmalarına mukabil 
delikanhnın ağzından bir keli
me bile çıkmıyordu. Ansızın 
kalbinde yeni bir şüphe doğdu: 

- Loransın Viyö Kontiye 
gelişi, kendisine yaşattığı coş

kun geceler bir tiyatro sahnesi 
miydi? Bütün bunlar annesi Jül 
LandöJenin kafasındai:ı çıkmıı 
olma un? Simdi Madam Laneli-__,. 

len oğlunun Loransla evlenme- nun gözönünde tutulmasını em-
sini istiyordu. Bir zamanlar 0 retmiştir. Madrid hükumeti ta-
kadar hakir gördüğü bu ka- rafından Al~anya hükumetine 
dınnı, şimdi zafer çelenkleriyle verilen izahata nazaran hadi-
süslenmiş başmdan kendine bir sede bir yanlışlık olduğu anla-

şılmıştır. 
şeref hissesi koparmak için Londra, 20 (Ö.R) - Berlin 
bunu istiyordu. Kendi aleyhinde ühkumeti Madrid'e bir nota 
bir suikast yapılması muhte- ögndererek Kameron hadisesini 
meldi. Lorans, May ve Mustiye şiddetle protesto etmiş ve bu 
meşhur romancı Landölenin ka- gibi vak'aların tekerrür etme-
rssına o kadar fazla kıymet mesini istemiştir. 
veriyorlardı ki onun her arzu· Berlin, 20 (Ö.R) - Alman 
suna inkıyad etmeleri pek muh- istihbarat bürosu bildiriyor: 

Kameron adındaki Alman va-
temeldi. puru Ka<liks limanına yanaş-

Emmanuel ansızın Loransla mak istemiş ise de lspanyol 
ilk tanıştıkları günlerin haleti karasuları dışında bir lspanyol 
ruhiyesine dönmüştü. Sevgilisini kruvazörü tarafından tevkif 
yalanla, başkalarıyla muaşakada edilmiştir. Kruvazörden gönde· 
bulunmakla ıttiham ettiği gün- rilen bir deniz silah endaz 
lerin haletLruhiyesi... müfrezesi kaptanın protesto

sunu nazarı dikkate almasızm 
Kendini aldatılmış, atlatılmış gemide araşhrnıalar yaptıktan 

telekki ediyordu. Bununla be- sonra çekilmişlerdir. Gemi yo-
. raber kendini tuttu. içini ke- lunu değiştirerek Atlantik de-
miren esrarm çözülmesi imkan- nizine gitmeğe mecbur kal-
sıı olduğunu biliyordu. Bu da- mışbr. 
kikada anlıyordu ki ne yaparsa Yarı resmi mehafilde bu 
Y•pıın, ne ıöylerıe söylesin hadise çok vahim sayılıyor. 

- Bitmedi - .·• _ · BeıliD, 20 (Ô.R) - Kame• 

ron Alman vapurunun lspanyol 
karasulari dışında bir harb 
gemisi tarafından tevkif edil
mesi Berlinde büyük heyecnn 
uyandırdi. iyi malumat a lan 
mehafilden verilen haberlere 
göre hadisenin mahiye i deniz
lerin serbestisine karşı bir dar
be teşkil etmektedir. Zira mu-
ayene ancak harb halinde ya
pılabilir. Halbuki ispanya bir 
yabancı dcvlclle hali harbta 
değildir. 

Istirabatta bulunan devlet 
reısıne malumat verilmiştir. 
lycab eden karaı Hitler bizzat 
verecektir. Almanyanın Madrid 
hükumetine şiddetli bir nota 
verer~k derhal tarziye ve taı.-

minat isteyeceği öğrenllmiştir. 

Istanbulda 
iki ev çöktü 

lstanbul 20 (Yeni Asır mu
habirinden)- Bu sabah rleya
z;tta Katip Sinan mahallesinde 
34, 36 numarah ahşap evler, 
aradaki yan duvarının yıkılması 
üzerine çöktü. Evlerde bulunan
lar daha evvelden kaçtıkları 

için nüfusça zayiat yoktur. 

Bir posta kuşu 
• Bursa 20 (A.A) - Ayağın· 

daki halkada (Mikornith Hoz
ront Bada 35) yazılı ve 602,035 
numaralı atmaca cinsinden bir 
kuş bugün bura da bir yurtta
bahçesine konarak tutulmuştur. 

Kayseride 
KayAeri, 20 (A.A) - Bugün 

fevkalade olarak toplanan be
lediye meclisi Sivas ilbaylığına 
tahvil edilen ilbay Nazmi To
kere fahri bemşeherilik ver
miıtir. 

.. 
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tı pandlsit anketine cevabım : 
ı=Y!: 

· pandisitte ailevi bir 
tidat amili var mı ? 

Bir ailenin muhtelif kolları arasında kendini 
gösteren bu apandisit kundakları 

serseri bir tesadüfün elile mi tutuşuyor? 

Yazan: Dr. Muallim 
ABDI MUHTAR 

-3-
Karnında bir apandisit has· Üçüncüsü: yine apandisitten 

talığı taşıdığı halde karın ta- ameliyat olmuştu. 
rafından hiçbir şikayeti olmıyan Her üçünün de apandisitleri 
hastaların adedlerinin çokluğu "Retrosökal,, ve berbattı. Ken-
dikkatimi -bir daha kaybolma- di ana baba tarafımdan ecda-
mak ü2ere- celbedince fikrim· dımda apandisit yoktu. Aceba 
de ikinci bir sual doğdu ve refikam tarafmdan gelmiş bir 
fikrimde doğan bu sualin ce- istidat amili bu vakalara mü-
vabını vak'alardan almağa ko- dahale etmiş miydi bunu ara-
yuJdum. dım işte cevabı: 

Acaba, karnında apandisiti Büyük baldızımın beş ço-
olduğu halde, kamında araz cuğundan üç danesi ağır 
vermediği gibi hiçbir tarafında apandisitten ameliyat olmuş-
da belli başlı bir araz vermiyen Jar dördüncüsü de yakında 
yani tamamiyle süküt ile geçen ameliyah o!acakbr. 
apaodisitli kimseler var mı idi? ikinci baldJzım: Bizzat apan-

Ben bunu tetkik etmenin disitten ameliyat olmuştur. Ve 
kolayını bulmuştum. Bana ge- üç çocuğundan büyüğü cera-
tirilen hastalarda apandisit hatlı bir apandisitten ameliyat 
bulduğum zaman ailenin diğer olmuştur. 

efradını da tetkik ve muaye· Büyük kayın biraderimin: 
neye tabi tutuyordum. Biri erkek diğeri kız iki ço-

Bir çok kimselerde red ve cuğundan kızı apandisitten 
inkarı mümkün olmıyacak ka- ameliyat olmuştur. 
dar sarih apandisit işaretlerine Bizzat kayın biradarim ka-
tesadüf ettim. Bu suretle apan- rm sancısından kurtulmak için 
disitin naz.an dikkatı çekecek ikamet ettiği Berlin'den Parise 
hiç bir arıza göstermeden yü- ameliyat için gitmiş ve ameli-
rüyen şekillerinin varlığına yat masasında ölmüştür. Has-
kendimce kat'i bir kanaat ha- talığt ne olduğunu fenni bir 
sıl olduktan başka, hiç bek- ağızdan öğrenemedik kaldık. 

lemediğim halde diğer bir Küçük kain biraderimin biri 
mevzu da bu tetkikatımdan ken erkek diğeri kız iki çocuğun-
di kendine meydana çıkmı' dan k1'zı apandisitten ameliyat 
bulundu. hazırlığındadır. 

Ben apandisitli şahısları ta- Bizzat bu kainbiraderim bir 
mik ederken bir apandisitli akşam kamında kopan bir san-
aileler mevzuu ile karşılaşmıı cıdan lstanbulda ameliyat için 
oluyordum. hastahaneye giderken ölmüştür. 

Mevzu birdenbire nazarımda Kainvaldem : Otuz sene kar-
şöyle bir muadeleye müncer nında sancı çekmiıtir. Herşey 
oldu: "Apandisitte ailevi bir düşünülmüş yalnız 3pandisit 

düşünmek hahra gelmemiştir. 
istidat" amili işe müdahale edi- Ve düşünülen hastalıkların biç 
yor mu? muadelesi idi. birisi çıkmadığı halde kainval· 

Sual bir defa beynimde mü- dem karnı şişerek ölmüıtür. 
beller bir şekil aldıktan sonra Ömrünün en uzun kısımları· 
tesadüf ettiğim vak'alardan bu nı birbirinden ayrı muhitlerde 
suale sarih bir surette cevab geçiren bu aile efıadıoın ayn 
olacak cihetleri hususi bir itina olmıyan cepheleri " kann için-
ile takibe koyulacağım tabii idi. de temerküz eden müşterek 

Birdenbire bu suali kendi d ti · 'd' er erı ,, ı ı. 

aileme tevcih etmek aklıma Buna mümasil vereceğim mi-
gefdi. Ve vaziyete bu zaviyeden salJer boldur; fakat gazetenize 
bakıverdim. Önümde durduğu iJk makaJemi verdiğim akşam 
halde gözüme görünmeyen bir tesadüf ettiğim bir vak'ayı 
vaziyet sırf sualin böyle kuru- zikir ile iktifa edeceğim. 
Juşu yüzünden kıymetli bir ma- Bu misal bu mevzu için dün-
hiyet ve bir yenilik alıverdi. yanın en şahane misalidir. 

Benim üç oğlum vardar: Evvelki akşam Karşıyada 
Birincisi: katiyen öldürücü doktor Süleyman Behcetin 

bir apandisitten Pariste yapı- apandisit teşhisi koyduğu bir 
lan bir ameliyatla güçlükle hastanın Sadık Ahmed hasta-
kurtulmuştu. nesinde amebyatuıa ye koosül-

lkincisi: yine apandisitten tasyonuna çağınldım. 
ameliyat olmuştu. Operatör Ali Rizanın yapbğı 

, . ' 
KANLI ELMAS 

1e/nka savısı:4 

• 
MACERA ROAfANI , 

i:n.gı.llzcede:n. çev-i.ren.: Seza"l. Şadl.t. 
Merak etme kapıyı kır1p klrmeğe cesaret edemezler 

,ımdl burada yapacak bazı lşlerımlz vardır 

kendine kızıyordu. Fakat bir
denbire Cava olduğu yerde 
donakaldı. Caddede tam bu-
lunduğu trasanın civarında 

tüyler ürpertici korkunç bir 
haykırma yükseldi. Elinde 
uzun ve eğri bir hançer tutan 

bir yerli alabildiğine koşuyor

du. Hançerin çilli güneşin zi
yası altında pırıl pırıl parlıyor· 

du. Bu ko~an yerlınin arkasın

dan iki kişi daha göründü. 
bunlardan birinin elinde k1sa 
re yassı bir pala, öbürünün 
t!inda uzun bir saldırma vardı. 

ko,arken avadan çıkhğı kadar 
bağırıyorlardı 

- Amokl Amokl 
Sanki bir sihirli el tarafın

dan süpürülmüt gibi sokakta 
bir in içinde kimsecililer kal
madı. Çoluk çocuk, kadın erkek 
ilk gördükleri kapıdan içeri 
dalıyor. Keskin uçlu, parlak 
çeliğin insafsız inişinden kaçı· 
yorJardı. 

Bu kızgın memleketlerin vah· 
şiyane bir illeti: Amok olan 
herkimse, yani kudurtucu sı· 
caklann isab üzerinde oyna
dığı son koza maruz kalan 
insan önüne çıkan ilk zavallıyı 
vurmak için sokağa fırlar. 
Gözünü kan bürümüştür. böyle
lerini öldürmek aerbe•ttir. Eio-

YENi ASIR 

enes'in mühim bi nutku 
"Sovyetlerle anlaştık Fakat hiç bir 

devletin elinde alet değiliz,, 
Çekoslovakya Alman dosluğuna kıymet veriyor 

Prag, 20 (A.A) - Cumhur 
r e ·si Benes Bohemyadaki seya-
1.atıoa devam etmektedir. Dış 
siyaset hakkında yaptığı be
yanatta demiştir ki: 

Bizim siyasetimizin daima açık 
bir hedefi olmuştur. Her za
man istinad edebileceği bazı 

saglam noktalar aramıştır. 
Bizim devletimiz biç bir büyük 
devletin avucuna girmek fikrin
de değildir. Onun yapacağı 
tek bir vazife vardır ki, o 
da sulh vazifesidir . Bunun 
içindir ki sulh siyasetinin bi
rinci istinat noktası milletler 
cemiyetidir. V c sonra küçük 
antant, Çekoslovakya şimdiki 
Avusturya ve Macaristan ile de 
teşriki mesai arzusundadı r. Ve 
uzun müddet halisane tam ve 
hakiki bir hüsnüniyetle ltalya 
ve Almanya ile de teşriki me
saiyi aramışbr. Öyle ümid ede
rim ki ve Avrupanm ilerde 
göstereceği tekamül devresinde 
buna da muvaffak olacağız. 

Sovyet1er birliği ile bunu el
de ~ttik. Bu Avrupada sulhun 
muhafazasına hadim olacaktır. 
başka bir hedefimiz yoktur. 

Moskova ile Prağ arasında 
yapıldığı iddia olunan akıllara 

hayret verici haberler betba
hane maksatlarla yapılmış uy
durmadan başka birşey değil
dir. Ve Moskovanın elinde alet 
olduğumuz yolundaki tefsirler 
de gülünç şeylerdir. 

Almanya ile münasebetimiz 
meselesi bizim için en ebem
miyetlisidir. Bizim siyasetimiz 

Alrnan ulusunun şefi Hil/er 
Avrupaidir. 
o?amaz. 

Ve başka türlü de Bizim siyasetimiz bugüne ka-

Fransız Alman anlaşması, 

Berlin ile Prağ arasındak; ba
zı müşkilatın kendiliğinden 

kalkmasını temin edecektir. 

dar tamamiyle şuurlu bir tarz
da idare olunmuştur. Devitmlı 
ve uygun muslihane bir teıri
ki mesai müoasebatı daima 
mümkündür.Lazımdır ve tabiidir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eden faaliyete geçti 

Loodra, 20 ( A.A ) - Eden 
üç haftalık bir kaybubetten 
sonra yeniden vazifesi ba
şına geçmiştir. Eden bakan
hğa gelince kendisine vekalet 
etmiş olan Lord Halifaks ile 
uzun bir müddet görüşme yap
mıştır. 

Değişmiyecek olan lngiliz 
siyaseti ispanya işlerine bir 
ademi müdahale hususunda 
bir anlaşmanın yapılması için 
Fransa ile iş birliği siyasasma 
istinad edecektir. 

lngiltere ve lspanya 
Londra 20 ( A.A ) - Bah

riye bakam Samuel Hoare Con
ton parkta söylendiği nutukta, 
solları ve bilhassa Lansburinin 
parlamentonun derhal toplan-
ması hakkındaki tekliflerine 
telmih ederek : 

Parlamento toplanacak olur
sa hükumetin ispanya işlerinde 
kat'i bir bitaraflık muhafaza 
edilmesi yolundaki hattı hare· 
ketine müzaheretten başka '>ir 
şey yapamıyacağıoı kaydet
miştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bu çetin ve berbad apandisit 
ameliyesi muvaffakıyetle bittik
ten sonra lcendi mevzuumu ay
dınlatacak suali bastanıu anne
sine sordum. 

Aldığım cevabı neşretmek 
müsaadesini aldığım için ver
dikleri izahatı aşağıya kayde
diyorum. Benim tarafımdan tek 
bir sözün ilavesine bile lüzum 
kalmıyacaktır. 

Hasta 11 yaşında bir erkek 
çocuktur. Süleyman Behçetin 
teşhisi ve opratör Ali Rizanın 
teşhisi kat'i bir surette tahak
kuk etmiştir. Apandis cerahat 
ve kanla dolu idi ve tamamen 
"Retrosokal,, idi. 

Bu apandisitli çocuğun an
nesi beş kız kardeştirler: 

Biiyük kardeşin; iki çocuğu 
apandisitten ameliyat olmuştur. 

ikinci kardeşin; iki çocuğu 
apandisitten ameliyat olmuştur. 

Üçüncü kardeşin; hem ken· 

de hançer önden koşan yarı çıp
lak yerli Amok olmuş bir deli, 
arkasından koşanlar da onu 
bir cinayet işlemeden haklamak 
için takib eden kimselerdi. 

Cava Cak büyüyen gözlerle 
bu müthiş hidiseyi takib edi· 
yordu. 

- Amok, Amok. 
Çılgın yerli hem lıançerini 

sallıyor, hem de bağırarak ko
şuyordu. Cava gözleriyle Rob
jonu aradı. Zavallı adam tam 
sokağın ortasında durmuş, yak
laşan ölüme kıpırdamadan ba
kıyordu. Cava bütün kuvvetiyle 
bağırdı: 

- Kaç •. Kaçl 
Yerli yıldırım gibi koşuyor

du. Cava birdenbi~ bir şeyler 
anlar gibi oldu. Çünkü yerli 
önüne çıkan bir kaç kişiyi vur
mamış, Ema'ya doğru smb
yorda. Deliyi yakalamak için 
peşinden koşanlar da aradaki 
mesafeyi azaltmamak için ya
vqlamışlardı. Cava bütün iti 
anladı. Banlar Robjon'u öldür-

disi, hem çocuğu apandisitten 
ameliyat olmuştW'. 

Dördüncünün; üç çocuğu 
apandisitten ameliyat olmuştur. 

Fakat dahası varı Dinleyiniz: 

Bu beş hemşire bir babanın 
kızlarıdırlar; fakat babalanoın 
kardeşleri vardır. Onların hi
kayesini de dinleyiniz; Çünkü 
aynı ailedirler. 

Bunların büyüğünün: Bir 
oğlu apandisitten ameliyat ol
muştur. 

ikincisinin : Oç kızı ve bir 
oğlu apandistten ameliyat ol
muştur. 

Üçüncüsünün : Üç oğlu ve 
bir kızı apandisitten ameliyat 
olmuştur. 

Dördüncüsünün : iki oğla 

apandisitten ameliyat olmuştW'. 
Beşincisinin : iki oğlu apan

disitten ameliyat olmuştur 
Ameliyat olmaya namzet 

olanları da cabadır. Bo buta 

mek için koşuyorlardı. Yoksa 
Amok falan bahane idi. Cava 
vaziyetin korkunçluğunu kav
ramıştı. Tekrar haykırdı: 

- Koı Rob jon, koşl. •. 
Robjon CaYaya baktı. Sonra 

bapnı yaklaşan ölüme çevirdi. 
Aldı başına gelmiş gibi birden
bire yerinden fırladı ve Cava
nm bulunduğu tarafa doğru 
kopnağa ba,ladı. Fakat çok 
geç kalmışb. Yerli iki adım 
gerisinden takib ediyordu. Ca
va hemen tıraaadan sokağa 

atladı. Orada koşmağa vakıt 
yoktu Tabancasını çıkardı. 
Nipn abp ateı etti. Lakin iş 
işten geçmişti. Caııavar herif 
yere yuvarlanırken son bir gay
retle elindeki hançeri Robjo
nun enses;ne saYUrmuştu. Kes
kin bıçak zavallı adamın en
sesinde derin bir yara açh. 
Robjon olduğu yere yıktldı. 
Arkadan gelen diğer iki yerli 
yanına koştular. Onun bağır-
malarına küfürlerine ehemmi
yet wermiferek biri beeakw· 

elan Sadık Ahmedio sevisinde 
bulunmaktadır. 
Müşahedelerim arasında bu 

misallerin çokluğunun bana 
bir ilham vermemesi mümkün 
değildi. 

Opratör Adil Bir'in anke
tinize cevabında Ekremle be-

raber tesadüf ettikleri nefis 
ailevi vak'a da bu kategoriye 
zam edilecek en güzel misal
lerdendir. 

Bir ailenin muhtelif kollan 
arasında kendini gösteren bu 
apandi•it kundaktan, serseri 
bir tesadüf~n elile mi tatu~u
yordur? 

Yoksa bu apandisit yangınla
rı görünmez bir determinizmin 
ve esrarengiz bir icabın mah
sulü müdürler? 

Her halde tabiatta sebkii 
raph olmıyan hadise görüldliğü 
vaki değildir. 

- Ritmuli. -

rıodan diğeri omuzlanndan 
yakaladı. Yandaki sokaklar
dan birine sapmak için koş
mağa başladılar. 

Cava Cak hemen arkalarm
dan fırladı daha köşeyi dön
meden yerlilere yetişti. Robjon 
Cavayı görmü~tü. Son bir gay
retle inledi: 

- Cava ... Kurtar •. Beni. .. 
CaYa elindeki ruveh'eri ca

navar ••rath Malaylara çerirdi. 
- Bırakın onu yere!.. 
Yerlilerden biri Robjon'u 

bıraktı. Sağ eliyle belindeki 
hançeri kavradı. 

- At onu, bay•ao herifi. 
Fakat yerli hiç orah olma· 

mıştı. Yavaş yavaı Cavaya 
yaklaştı. 

- Çekil karıımdaıı adi kö
pekl Şimdi seni. .. 

Sözünü bilinmedi. Ansızın 
arkasından bir el uzandı. Bi
leğine sarılıp tabancasını aldı. 
Cava geri dönüp elini kurtar
mak isterken diğer yerli ka· 
masanın teraile Cavanın enae
aİlle midait bir darbe ıiadiıdi. 
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Yazan: Eczacı Kemal Aktas .................................. 

Mazi 
Hususi hayatımızda, içtimai 

ve milli hayatımızda Mazi diye 
arkamızda kalmış bir tarih bi
liriz. Maziyi araştırmak ile mazi 
ile hemhal olmak ayn ayrı şey
lerdir. Mazi;hayali hakikate ter
cih eden adamlara bir esrarkeş 
rolü yaptınr, melankolik ruh
larda bir hayal sahnesi yaratır. 
Kör ölür badem gözlü olur 
derler. 

Iosan ruhunu iyi tahlil eden 
bu darbı mesel ile bir daha 
anlayoruz ki üzerinden zamanın 
tılsımh silindiri geçtiği vakit, 
geçmiş zamanlar bize cazibeli 
görünür. 

Aşkta mazi daima hicran ve 
elem söyler. Esasen aşkın ma
zisi olmasa hali pek sönük olur. 
Mazisi bozuk olmak istikbal
den ümitsizlik ifade edemez. 
Bozuk mazilerden kuvvetli is
tikballer doğmamış değildir. 
Mazi, insan1ann gerek ferden 
ve gerekse ulus halinde hayat
larının arkaya asılmış bir dü
menidir. Maziye bakarak istik
bale istikamet vermek ıçın 
arkadaki dümene dikkat ede
rek istikameti tayin etıuek 
gerektir. 

••• 
Sağlık Bakanı 

Kon yada 
Konya 20 ( A.A) - Sağlık 

bakanı bugün ilbeylığı . partiyi, 
belediyeyi, doğum evini, has· 

tahaneyi ziyaret ederek ince· 
lemeler yaj>mlştır. 

Vekil, sıhhat müesseseleri
mizin çal~masından memnun 
kalmış, doğum evinin yeni bi
nasını çok beğenmiştir . 
Öğleden sonra sıtma müca

delesi üstünde incelemeler yap-
bktan sonra göçmenlerin vazi
yetini tetkik için akşam tre
niyle Akşehire hareket et
miıtir. 

Hükumet gaz hoıu-
bası kullanınadı 
Londra 20 (A.A)- Boradaki 

ispanya elçisi telefonla Mad-
ridde dış bakaniyle görüşmüş 

ve elçilik ispanya hükumetinin 
gazlı bombalar kuUanmak fik
rinde olduğu hakkındaki haber
leri tekzibe mezun kılmmı~br. 

111111 _.,... 

Çakı ile yaralamak 
Gaziler mahaUesinin Tahir 

sokağında oturan Cemal oğlu 
Kanber ile Cemal oğlu Salih 
aralannda çıkan kavga sonunda 
Salih çakı ile Kanberin arka· 
sından hafif surette yaraladı
ğından yakalanmış ve tahkikata 
baılanmışbr. 

Cava •ersemliyerek yere 
yuvarlandı. 
. . . . . 
- Ne oluyor allah aşkma? 
Bu IÖzü söyleyen hadiseyi 

uzaktan görüp imdada koşan 
genç bir Amerikalı id;. Ca
va Cak uzlıyao ensesini oğuş· 
tu.rarak Amerikahnm yardımi-

le yerden kalkmağa uğraşı
yordu. Bu sırada bir inilti işi
tildi: 

- Ca ••• "a 1.. 
Cava Cak ba sesi duymuştu. 

Amerikanın eline sarıldı. 
- Yerliler bir beyaz adamı 

öldürecekler. Çabuk k~un. 
Kurtarın zavallıyı ! 

ikisi birden fırJadıJar. Ame ... 
rikalı önde koşuyordu. Bir in 
sonra birinci Malay yetiıti. ~ 
caman yumruğunu herjfin bey
nine indirdi. Malay bir külçe 
gibi olduğu yerde çöktü. Bu· 
nu gören diğer iki yerli Rob
jonu bırakarak başka başka iı
tikametlere kaçıp kayboldular. 

- BiJqlh/i -
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zel uzun bir dizi teşkil ederek 
viva avazeleriyle kahkahalar 
arasında salonu dolaşıyorlardı. 

Bütün güzel kızlardan, kibar 

fl .. siler kazandıklarını iddia ederlerken öte taraf
tan hezimete uğradıkları ve ric'at ettikleri haber 

- Sizi taparcasına sevdiğim 
halde hakkınızda fena düşün
celerde bulundum. Parisc gel
diğiniz gündenberi sizden uzak 
yaşamaklığım bir cinayettir. 
Fakat arhk ağlamayınız. Bir 
kaç gün sonra birbirimizin 
olacağız. 

Sözlerini fikrinden geçiri
yordu. Küme küme davetlile
rin aralarmdan geçiyor idi. 
Kendi kendine de: 

matmazellerden mürekkeb açık 
saçık bu peri makulesi sanki 

atları mahmuzlıyorlarmış gibi 
çıplak bacaklarını sallıyarak 

kızgın kediler gibi bağrışıyor
lardı. 

•• I 

uzere • 
ımış 

• veriliyor. Madrid düşmek • • 
- Benim için bir düşman 

yatağı olan Lüvr sarayında bu· 
lunuşum ne garip haldir. Bana 
bir kraliçe sıfatile değil bir ana 
şefkatile hitap eden anam ha ! 
Acaba, Alisle evlenebilecek 
miyim ? Herhalde rüya görmü
yorum ya! 

Katolik sinyörleri de protis

tan kadınlarını yakalıyarak çıl
gıncasına oynanan bir nevi 

Roma 20 ( Ö.R ) - Asilerin 
bir telgrafına göre Madrid şeh
ri tamamen muhasara edilmiş
tir. General Mola bu şehir so-

Ji11kiirnrlcı asko/rr 
c:aklarında bir herptan ictinab 
arzusunda olduğunu söyle
miştir. 

General Mola, General Ge
po dö Lanoya bir mektubunda 
arbk fezla askere ihtiyacı olma
dığım, Madrid şehrinin bir haf
tm•a kadar sukut edeceğini bil
dirmiştir. Bu haberlere muha
lif olarak Madrid radyosunun 
ne rettiği resmi bir tebliğde, 

hükumet kuvvetlerinin mahalli 
muvaffakiyetler kazandıkları 
ve bilhassa Guadarmada mev
kilerini tahkim ettikleri bildi
riliyor. 

T ebiiğ şu cümle ile hitam 
buluyor: 

- " Kat'i zafer günleri 
yakındır. ,, 

KAT ALONY ANIN 
KARARLARI 

Barselon, 20 (Ô.R) - Halk
c lar cephesine menttub parti
: er ve sindikalar mümessilleri
ı.:n iştirakile Katalonya meclisi 
toplandı. Atideki kararları aldı: 

1 - Müstehliklerin ihtiyaç
ları naırarı dikkate alınarak 
bazı ufak sanayi feda edilmek 
suretile istihsal müvazenesi 
temin edilmelidir. 

2 - Harici ticaret üzerin
~en buhran vergisi alınmama
hdır. 

Yazan : Tok Dil 

Her çıkışta, gözlerini fal taşı 
gibi açan deli lbrahim: 

- Vay kaltak vay! diyordu. 
Beraberlerinde bunlara seyr

eden anasiyle, lalasına dönerek: 
- Halbuki bu pespaye, bana 

her gece; yalnız senin sevgin 
ile yaşıyorum, bir lokma ek
mek alacak nakdim yok diye 
yeminin binini savururdu. 

Kösem Sultan: 
- Hepsine seni inandırdı, 

hatta benim sana hain oldu
ğumu bile açan ve fesatlıyan 
budur. Şimdi, odasına girelim 
neler var ızörelim! 

3 - Büyük arazi kollektif
leştirilmelidir. 

4 - Büyük sanayi d~vlet 
hizmetleri gibi kollektifleştiril
melidir. 

5 - Mali teşebbüsler amele 
sindikaları tarafından kontrol 
edilmelidir. 

6 - Hususi · sanayi amele 
sindikalan tarafından kontrol 
edilmelidir. 

7 - Fazla mikdarda ame
leyi toprağa bağlamak için 
icab eden tedbirler alınmalıdır. 

8 - Amele ı-ınıfının omuz
larında bir yük teşkil eden 

muhtelif vergiler kaJdın'maladır, 
ASiLERi iSTEMiYORLAR 
Madrid, 20 ( Ö.R ) - Asi 

kaynaklardan verilip Madrid 
radyosunun almağa muvaffak 
oldugu telsiz haberlerine göre 
lspanyol Fasında asilere karşı 
bir isyan bat göstermiştir. is
yanın sebebi, askerlerin çok 
fena iaşe edilmiş bulunmasıdır. 
24 saattanberi iaşesiz bırakıl
mış kıt'alar vardır. Faslı kıt

aların başında general Fran
koyu istihlaf eden miralay is
yan hareketini bastıracağından 
emin değildir. 

Bunun için Frankodan yar
dımcı kuvvetler ıstemiştir. 

Madrid, 20 (Ô.R) - Hükü
mete sadık bulunan filonun 
deniz üssülbarekesi Senjan 
dö luz'a nakledilmiştir. 

GALiB KiM? 
Bayon, 20 (Ö.R) - "Ünited 

Press" Amerikan istihbarat 
ittihadının verdiği son haber
lerde asilerin Delpinar bölge
sinde muvaffakıyet k•zandık
lan bildirildiği halde diğer 
kaynaklardan gelen haberler 
bunu tekzib etmektedir. 

Piyade, süvari ve topçudan 
mürekkeb üç isi kolun Del
pinardaki taarruzlan hükiimetci 
milislerin çok iyi organize 
edilmiş müdafaa mevkileri 
önünde kmlmıştır. A~iler bü
yük zayiata uğr.amışlardır. 

Burgos 20 (Ö.R) - Henüz 
teyidine imkan olmıyan bazı 

haberlere göre asiler çok kanla 
ve muannidane bir boğuşmadan 

Tefrika No: 57 

Deli lbrahim, lalasına: 
- Bunlara mukayyed ol! Şu 

on altı sandık, adeta bir dev
let hazinesidir. Bunları hazine-
me götürt! çalınmamasına dik
kat et! yoksa! senin de başını 
alı ram .. 

Dedikten sonra, tevabiiyle 
beraber, Şekerparenin odasına 
yürüdüler .. Şekerparenin oda
sında açılan bohçalar, gözlere, 
gönüllere hayret veriyordu. 

Beyaz tüylü, ağır pahalı bir 
kürk, birisi inci kakmalı, ikisi 
Altın işlemeli, dördü Gümüş 
<lösemeli, S(erisi de kıymetli 

sonra lrunu zaptettiler. Asiler 
şimdi bütün Badajoz mıntaka· 
sını kontrolları altına geçirmiş

lerdir. 
Madrid, 20 ( Ö.R ) - lrun 

harbi milis kuvvetlerin muvaf
fakıyetiyle devam ediyor. Şehir 
hükiimetciler elindedir. Asilerin 
lruna girdikleri veya bu cep
hede milis kuvvetlerinin :nuka
vemetini zaafa uğrattıkları ha
berleri kamilen uydurmadır. 

HARP DEVAM EDiYOR 
Madrid 19 Havas Ajansı bll

diriyor: 
Sabahın ilk saatlarmdan iti

baren asi kuvvetler lrun üze
detli bir taarruza başlamışlar
dır. Asiler geceleyin bir çe
virme hareketi yaparak dağlık 
araziye girmişler yüksek tepe-

lerde mevziler almışlardır. 
Şiddetli bir topçu ve piya

de ateşi duyulmaktadır. Müca• 

dele çok çetin olacaktır. Çünkü 
halkçılar cephesi kıt'ab kuv
vetli mevziler tutmuş olub so
nuna kadar mukavemete lrarar 
vermiş bulunuyorlar. Birçok 
yerlere lağım konulmuştnr. Ve 
zemamamnda bunlar atılacaktır 
Birçok kadın ve çocuk vaziyet 
fenalaştığı takdirde F ransaya 
geçmek üzere h~ır bulunu
yorlar. 

ASiLER MAGLÜB MU? 
Sevil, 20 ( A.A ) - Sevil 

radyosu hükümet hava kuv
vetlerinin büyük bir hava mer
kezi olan San Benitonun işga
linin ehemmiyetini kaydetmek
tedir. Bu şehirde çok mühim 
miktarda malzeme bulunmakta 
idi. 

Estramdurede CasteUon ko· 
lu Zalenea Seranaye bazı köy
leri işgal etmiştir. Hükümet 
kuvvetlerinden 30,000 tüfenk 
iğtinam edilmiştir. 

600 kişiden fazla bir halk 
kütlesi Hendayeye gitmek 
üzere Japoyadan hareket et
miştir. 

Havas Ajansının Hendaye· 
den bildirildiğine göre, asiler 
Guadaluppa limanı kalesi üze
rine yaptıkları tazyiki teşdit 

etmektedirler. 

kumaşlardan yapılma iki yüz 
yorgan çıkardılar, sandığın bi
risinde iki yüz kest~ akçe bul
dular. 

Deli lbrahim: 
- Bunların hepsi benim ma

lımdır, diye tepinib, Şekerpa-
reyi boğmadan nefyettiğine piş
manlıklar gösteriyordu .. 

. . . . . . . . 
Katırcıoğlu ile Haydaroğlu, 

serazad Anadolunun dağların-
da, yaylalarında, ovalarında, 
obalarında At oynatıyor, Ne-
reden tezallüm haberi {!e!irse 

Son gelen haberlere göre, 
şimal cephesinde vukubulmakta 
olan çarpışmalar hükumet 
kuvvetltrinin bir iaşe merkezi 

K.ata/on}1aya gef if i/en esirleı 

b:ılunan bu limanın zapbna 
matuf bulunmaktadır. Kalenin 
fethi cephedeki harekata bir 
son verecektir. 

Kadın ve çocuklar korku 
içinde Fransız hududuna doğru 
kaçmaktadırlar. Asllerin vazi
yeti Asturies cephesinde iyi
leşmiştir. 

Diye söyleniyordu. 
Bu esnada katolik sinyörJeri 

grup grup her biri b\r Hükno 
jantiyomunun etrafını alm1ştı. 
Sevinç ve cglence bahancsile 
her Hükno istihza ile karşıla
şıyordu. 

Bu müsamerenin tarzı cere
yanı çok garib idi. Birdenbire 
birbirinin ellerinden tutan, he
men çıplak denecek derecede 
açık snçık bulunan, vücutları
nın her noktası görülen elli 
kadar güzel kız sıçrıya sıçnya 
sa"ona geldiler. içtikleri şara· 

bın tesiriyle mahmur mahmur 
bakıyorhadı. Kiz: 

- Kraliçenin kelebekleri! 
Diye bağırdı. 
Salonun içinde bir çığlılctır 

koptu. Kızlardan her biri Sin
yörlerden birisinin üzerine bin
mişti. Bunlardan yalnız biri Ka
tolikti. 

Bu suretle hüknoların omuz
larına binen elli kadar matma-

lspanyol dansına iştirak etme

leri için onları icbar ediyor
lardı. 

Tam bu sırada kral içeri 

girdi. Hemen kahkahalar ke
sildi. Hüknolar kanlannı bul-

dular ve Katolikler de bir 
araya toplanarak dokuzuncu 

Şarlın geçeceği yerde durdular. 
Kral, hiddetli ve kaşları ça

tılmış olduğu halde rezalete 

iştirak ettirilmiş Koliniyi gördü. 
Beti benzi uçmuş, çenesi kilit

lenmişti. Amiral Kolini kemali 

ihtiramla selamladı. Şarl ona 
doğru giderek kollan arasına 

aldı bir evlat sevgisile kucak
ladı : 

- Nasıl sarayımızda pek iyi 

eğlendiniz değil mi? 
Dedi. 
- Son derece eğlendim. 

Sarayınızdalci insanlar eğlen-

dirmek için öyle şeyler icad 
ediyorlar ki bunları ölünceye 
kadar unutmıyacağım. 

- Belki, bir geyik avlamak 
gibi kralı takib etmek eğlen
cesini daha ziyade seversiniz 
değil mi? 

- Bümedi-.................................................................................................................................... 

İngiliz Bir • 
~ı namesı 

• 
__ ,__ ________ _,.. ____________________ __ 

lngiltereden ispanyaya silah ve mü
himmat ihracına ambargo konuldu 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Londra, 20 (A.A) - Ticaret 

nezaretinin bir emirnamesi bu
günden itibaren tayyare, silah 
mühimmat ve her nevi patla
yıcı maddelerin ispanyaya ve 
ispanya müstemlekelerine idhali 
için ruhsatiye verilmesini me
netmiştir. 

iyi malumat almakta olan 
mahafil bu ambargonun bita
raflık sahasında yapılmış bir 
taraflı bir te~ebbüd olduğuna 
işaret etmektedirler. Ademi 
müdahale meselesi hakkında 
Fransa ile ln~iltere ara~ında 

oraya koşuyorlardı. lstanbulun 
fermanı, fe:man üstüne ekle
nerek arkalarından mutasarnf
Jarı, askerleri koşlurtuyordu. 

Kimisini yıkarak, kimisinden 
kaçarak ortalıkta bir meliküs
sıyane gibi kol uzatıyorlar, fer
yatlara cevab veriyorlar, im
dada atılıyorlardı. Haydaroğlu, 
Katırcıdan ayrılmamıştı. ikisi 
de efelerin başlarında müsavi 
haklarla reislik yapıyorlardı. 

Hemen kendi ayarlarında 
olan delişmen efeleri de on
larla atbaşı, onlarla söz birliği, 

onlarla gönül doluluğunu taşı

yorlardı. Yeğen Hasan, Ak ya· 
kalıoğlu, Kara Memo, Bandıralı 
oğlu, Krevli, Efendilioğlu, Bırak 
Ali aşağı yukarı birer Katarcı, 
birer Haydaroğlu idiler. 

Efeler, Diyaribekir dağlarm
dan birinde eğleşmişlerdi. 

Yakıt gece .. 
Mehtab var.. Yan ve karşı 

tepeler nurani bir ışık altında 
insana iç heyecanları, his dol-

teati edilmiş olan notalar 
hiçbir veçhile lngiltereye böyle 
bir mecburiyet tahmil etme
mekte idi. Çünkü logilterenin 
bu kabil bir teşebbüste bulun· 
ması alakadar devletlerin ade
mi müdahale itilafını kabul 
etmelerine bağlı tutulmuş idi. 
Bir de bu teşebbüsle dahili 
bakımdan bir cür'etkarlık var
dır. Çünkü mevcud kanunlar· 
dan hiçbiri tayyare ihracatının 
tahdidine müsaade etmemek
tedir. 

931 tarihli kanun ancak mü-

gunlukları verecek ilahi bir 
şiirle çalkaliinıyor. 

Altta, Diyaribekirin arkasın
dan uzauan ovamsı mail satıh, 
ayın ışığına garl.olmuş, akan 
dereler pmltılariyle mehtabın 
safasını sürüyor, ::ışk ve zevk 
saçıyor. 

Bir çadır gibi etrafını ihata 
eden, aftı yeşillik bir çamın 
gövdesine sırtını verib, ayak
larını uzatan Katırcıoğlu, yediği 
Et lokmasının diş aralanna ka
çanların, çamdan kopardığı ince 
bir ağaçla çıkarıyor, dişlerini 
karıştıra karıştıra altındaki yay
laya baka baka düşünüyordu. 

Biraz geride, efelerin yaktığı 
ateş ağır ağır sönmek üzere 
idi. Ateşin alevleri, gittikçe 
zayıf lıyan dalgalariyle ef clerin 
gözierine uykunun selamını sal
Jıyordu. 

Çok geçmedi, ateş kı~ıllaştı, 
Katırcıoğlu sağ kolunu ağacın 
kütüğüne verib, başını da ko-
luna yasladı. Efeler dı! sclleme-

himmat ihracatının tahdit edilme 
sine müsaade etmekte olup bu 
tahdidatın diğer maddelere 
şumulü yoktur. Umumiyetle 
zannolunduğuna göre, ticaret 
nezareti tarafından alınmış olan 
tedbirler Almanya ve ıtalyaya 
bir örnek göstermeği ve Fran
sanm İtalyan cevabını müsaid 
bulmıyarak serbestii hareketini 
istirdad etmesi takdirinde da
hi lngilterenin tatbike azmet
miş olduğu tam bir bitaraflığın 
teknik esasını hazırlamağa 
istihdaf etmektedir. 

hüsselam birer tarafa uzanı-
verdiJer. 

Ortalıkta sükunetin hüküm 
süreceği sırada Kabrcıoğlunun 
yanana Haydaroğlu geldi, uzan
dı. Katırcı: 

- Çocuklar uyudular mı? 
Dedi. 
- Bilmıyorum Kahn ı! belki 

uyuyorlar, yoruldular .• 
- Doğru ... 
Sustu'.ar. Haydaroğlu kendi

sini rahatlayarak uzandı. 

- Allahh, ne güzel hava, ne 
güzel yeri 

Diye mırıldandı. Katırcıoğlu 

rüyada söyleniyormuş gibi .. 

- Ne fayda dedi, iki ay 
sonra buralarda kardan geçil
mez .. 

- Şimdi safası bize nasib 
oluyor ya! .• 

Yine sustular. Haydaroğlu 

sağına dönerken: 
- Uyuyacak mısın Katırcı? 

diye sordu .• 
-Somı Var-
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- Baş ıarn/ı 1 incı sa/11/ede -
cılar birbirlerinden haberler 
bekliyorlardı ... Fiyat ... Onun 
üzerinde durulmıyor. Daha 
doğrusu hiç kimse bunu ağ-

hava esıyor. Gerek satıcılar başkası, bir dördüncüsü satış- üzere müracaat ettiğim Borsa 
ve gerek alıcılar bir hüsnü ni- Jara iştirak ediyor ve dakikalar reisi Mazhar Nurullah, bana 
yet havası yaratmiya muvaffak içinde piyasa hararetleniyor. şunları söylemiştir: 
oldular. Derhal konuşmalara Artık birbirini tebrik eden- - Piyasanın açılışı çok mü-
geçildi. Borsa reisi işi tat:ıya ler, uğur temenni edenler ço- said olmuştur. Fiatler müsaid-

zma almıya cesaret edemiyor. 
Her kes eyi bir fiatla piyasa
nm açılmasını temenni ediyor. 

bağlamak ıçın mütemadiyen ğalıyor. Piyasanın açılış fiatı dir. Şimdi piyasada mevcud 
davetlileren limonatalar ikram çok iyidir, deniliyor. Ve geçen olan üzümler, geçen hafta dü-
ediyor. işi kızıştuanlar da var. senenin açılış fiatından yüzde şen yağmurlardan dolayı satı-

Üziim pıvasasmm açılması11a ait bir inlıba 
Müstahsilin temenniisi de bu 1 Salonda daha başka bir hu-

değil midir? Aynı noktada Lu- susiyet ... Son zamanlarda üzüm 
luşan temennilerin tüccar ka· piyasasında müstesna bir mev-
dar müstahsili de güldürmesi ki tutmıya muvaffek olan üzüm 
her kesin istediği ve çalıştığı kurumuna imtisalen direktör 
bir gaye olduktan sonra elbet- lsmail Hakkının her hareketi 
teki bunun başka türlü olması takib ediliyor. inhisarlar idare-
ünkiinsızdır. sinin de piyasaya çıkışı göz-

BORSADA leri okşuyor. Bu tabirin yan-
Muayyen vakıt geldi. Üzüm lışsız olduğunu zennediyoruz. 

borsası bayraklarımızla süslü.. Çünkü tüccar da berbat bir 
Üzüm satıcıları çok erkenden piyasa değil; sağlam ve ahenkli 
mağazalarını açmışlar.. Üzüm bir piyasa isteyor. 
nümuneleri banklar üzerinde BIR HABER 

Bu sırada salonda bir haber 
yayılıyor. Deniliyor ki uzum 

müşteri bekliyor. 
Ve saat on bire doğru borsa 

salonuna manalı gelişler, uğr&
yışlar oluyor. Bir tüccar erken
den bankların üzerindeki üzüm 
nümunclerini gözden geçiriyor. 

pıyaşasının asgari fiyatları 
tesbit edilmiştir . Piyasa-
nın bu faaliyetlerin aşağısında 
açılmasma müsaade edilmiye
cek. 

ilk üzüm mmunelesi borsamn kata taltlas111a f!t('İI ıldi 
Burada da kolis arası görüş- Gizli konuşmalar başlıyor, 
meler oluyor. Daha piy1sa açıl- Bu haber satıcıları ne kadar 
madan evvel sürprizler hazır- memnun ediyorsa üzüm alıcı-
lamak istiytnler var. larmdan bazılarmı o kadar 

Saat on bir buçuk.. Borsa memnuniyetsizliğe sevkediyor. 
binası önünde üz:ümcülük ale- Bununla beraber salonda cid-
minin en tanınmışları görünü· den zevkli bir çalışma ve hüs-
yor. Borsa ve üzüm sahcılar nüniyet havası çalkanıyor, Ağız-
birliği reisi İzmirli oğlu Maz- )arda ilk fiatlar dolaşmiya baş-
bar Nurullah, Ticaret odası ladı. Sekiz, dokuz. on, on bir .• 
reisı Hakkı Balcıoğlu, Ticaret PIY ASA AÇILDI 
odası j!'enel sekreteri Mahmet Üzümün merkez sıkJeti do-
Ali, Türkofis ikinci müdürü kuz numara üzerinde top'.anıyor 
Rahmi, onu takiben de Vali ve ve rekoltenin en mühim kıs-
parti reisi Fazlı Güleç borsa mım dokuz numara üzümler 
binasma geliyorlar. Borsa sa- teşkil ediyor. Bu itibarla do-
lonu hıncahınç dolu .. Üzüm sa· kuz numaranın açılışına daha 
hcıları ve alıcılarından başka başka bir kıymet veriliyor. 
piyasanm açılmasında bulun- lzmirli Talat, avuçladığı üzüm 
mak üzere lzmire gelen müs- leri valiye gösteriyor. Vali her 
tahsiller de var.. Salonda bir masanın önünde 2yrı ayrı du-
ugultu halinde k{'nuşmalar baş- rarak üzümleri gözden gtçiri-
lıyor. Simsarlar sağa sola ko- yor. Bu sırada sevindirici bir 
şuşuyorlar. haber, bir beşaret haberi sa!on-

İlk hareketi kim yapacak? da yayılıyor. Ve gözler kara 
İlk fiyat ne olacak? tahtaya çevriliyor: 
Asıl heyecan duyan ve pi- Alıcı, Şerif Riza halefleri.. 

ıasayı merakla takib edenler Satıcı, Leblebici Reşad. 
alivreciler bilhassa aşağı fiyat- Dokuz numara .. 
la alivre taahhüdüne girişenler On bir kuruştan. 
ciddi bir a!akayle görüşülenle- On altı çuval.. 
ri dinliyorlar. Salon derhal do!uyor ve faa-

KONUŞMALAR Jiyet devam ediyor. ilk saltştan 
Safonda cidden <ıamimi hi.. 410nra bir ikinci f=rma, bir 

. ·• , . ....,.... 
.rL:.t '\ .a...---- -· - ..... __., 

otuz daha yüksek olduğu söy- lan fiatle en iyi dereceyi bul-
leniyor. muş sayılabilir. Daha iyi cins 

ÜZÜM KURUMU 
Şimdi dudaklarda istifhamlar 

dolaşıyor. Ve ihracatçı tacir
lerden bazıları üzüm kurumu
nun muamelelere iştirak edip 
etmiyeceğini araştınyor. Filvaki 
üzüm kurumu direktörü her 
masanın önünde ayrı ayrı du
ruyor ve fiatlarla alakadar 
oluyor. Üzüm kurumunun sim
sar vı;: alıcıları da piyasayı ya
kın bir alakayla takib ediyorlar. 
lnhh~ar ar idaresi de 

piyasayı ta ib ediyor. Bu 
lld idare üzüm borsa-
sında müessir olmak 
için faallyetlerlnl mem
leket menfaati nokt~sın-

üzümler piyasaya geldikçe fi
atler yükselecektir. 

Bu gün 3894 çuval üzüm 
satılmıştır. Fiatler 6.5 - 16 ku · 
ruş arasındadır. iki çuval 16 
kuruştan satılmıştır. 6 numara 
6.5 - 7.5 kuruş, 7 numara 
8 - 8.5 kuruş, 8 numara 9-9.5 
kuruş, 9 numara 11 kuruş, 1 O 
numara 13 - 14 kuruş, 11 nu
mara 16 kuruş. 

Fiatlerin gün geçtikçe yük
seleceğini ümid ediyoruz. 11 
numaranın 18 kuruş fiat bula
cağı muhakkaktır. 

HAKKI VERAL'A GÖRE 
Üzüm kurumu direktörü pi

yasa hakkındaki mütaJaalarmı 

Üziim pıvasaswm a(l/masma ait bır intıba 
da teksif ediyorlar. Yani şu cümleler içerisinde topJa
IUzum görE cehleri da ki- mıştır: 
kada piyasaya müdahale - 11 Üzüm fi atları beklenil-
edeceklerdir. diği gibi cidden iyi bir şekilde 

DIŞ PIY ASALAR DA açıldı. Gere'( alıcılar ve gerek 
Üzüm piyasasının açıldığı satıcılar sakin ve vakur piya-

derhal Alman piyasalarına tel- saya iştirak ettiler. Kendile-
grafla bildirilmıştir. Piyasa açıl- rinden beklenen hareketin 
dıktan yarım saat sonra Alman- en iyisini yaptılar. 
ya ve şimal Avrupasındaki Üzümlerimiz, tespit edilen 
ahcılara lzmir ihracatçıları der- fiatın fevkinde satıldı. Bu gidiş · 
hal teslim şartiyle teklifler yap- bize ümid vermektedir. Üzüm 
mışlardır. Çok şayanı memnu- kurumu, bu sevindirici vaziyet 
niyettir ki lzmir ihracatçıların- üzerine piyasaya müdahaleye 
dan bazılarının yaptıkları tek- lüzum görmemiştir. Üzüm piya-
lifler, tespit edileıı "Birlik" sasının bugünkü gibi tatlı bir 
fiyatlarından yüzde on daha şekilde devam edeceğini müs-
yüksektir. Dış piyasalarda iz- tahsili olduğu kadar ihracatçı 
mir piyasanın açılması memnu- tüccarları da tatmin edeceğini 
niyetle karşılanmıştır. ümid edebiliriz. ihtiyaç hasıl 

NELER SÖYLEDiLER? oldukça kurum mübayeata de-
Piyasanın açılış fiatlerinin vam edec~ktir.,, 

uyandırdığı intibaı anlamak ..A.d:n.a.:n. :::aı.1~ 

Bir görüşme 
Roma, 80 (U.R) - Fransız 

elçisi De Şambrön Hariciye 
nazırı kont Ciano jle görüştü. 
Görüşme mevzuu bıtarafhk 
meselesinde ltalyanın ihtirazi 
kayıtlarıdır. ltalya Paristen 
yeni i:ıahat beklemektedir. 

,,,7LL7h'7.7.7.,,..,...7J,'// .77 ////L//J .. 

~ HUSUSİ OTOMOBiL KUL
~ LANANLARIN NAZARI 

DiKKATiNE 

Ehven fiatla 
satlık Oto 

521 numarah beş kişilik ~ 
Fiyat marka Kupa ve yalnız 
on dokıız bin beş yüz kilo- ı..; 

~ metre yapmış ve bir elde ve 
~ l<emali itina ile kullamlmış 
~ adeta yepyeni denilebilecek 
N bir vaziyette bir Oto 

satlıktır. 

lstiyenlcrin Alsancak va· 
1 pur iskelesi karşısında 434 

1 
numaraya müracaatları. 1 

N S-6 1 ~3 (1721) 
tz;"Jr/..ZZZ..70iV~zz;'LZ7.7...7..JfJ!;/J.A 

'///J~Z ///.///.7.//7///.7Z/..U.7./~ 

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 temi~ ede~. ~ 
Her türlü mecmua kıtap sı- 1\ 

parişi kabul eder. Fiyatlar ~ 
ehvendi~ ~ 

N Koıdon Cendeli hanı Nu: 3 ~ 
f77JZZ///7 ////./:/.// 7///LLlr//./) 

lzmlr Sicilli 
Memurluğundan: 

Ticaret 

Naci Oktay ticaret unvanile 

lzmirde lkiçeşmelikte 273 nu

marada tiitün müskirat vesaire 

ticaretini yapan Naci Oktaym 

işbu ticaret unvaoı ticaret ka

nunu hükümlerine göre sicilin 

1824 numarasına kayıd ve tes· 

cil edildiği ilan olunur. 
74 [17121 

İLK İNCİR 
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- Baştma;ı buuu:1 sav/ada -
merasim bayraklariyle süslü idi. 
Şat saat 13 de, Pasaport iske
Jesinden hareket ederken 
limanda bulunan bütün vapurlar 
düdük öttürerek Ege'nin ilk 
bereket mahsulünün yüklenişini 
tes'it ediyordu. Şat bütün lima
nı dolaştıktan sonra ağ1r ağır 
vapura yanaştı. 

ilk incirlerin yükleme mera-

• 
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MAHSULÜ 

le iki g
le il • 

ı ay 
tamamen satın alınmıştır. Dün
kü pi ;asa 7, 8 ve 9 kuruş· 
tur. Piyasada hiç incir kal
mamıştır. Zaten her sene 
turfanda olarak lzmire ilk ge
len incir daima fazla olur ve 
sonraki günler içinde mevrudat 
azalır. Maamafih bugünlerde 
turfanda mallara nazaran daha 
nefis kalite incirlerin geleceği 
haber alınmıştır. 

/ııciı/er vap111a laltmil edı/11km 

siminde Türkofis müdür vekili 1 BiR iHTiLAF VAR 
ve Oda sekreteri Mehmed Ali lncirlerimizin ihracı için ik· 
Erten, Borsa komiseri, Bor~a tisat vekaJ~tinde sarfına müsa .. 
umumi katibi ve banka müdür- ade edilen 3o.OOO lngiliz liralık 
leri hazır bulunmuşlardır. Va- serbest dövizle dış memleket-
pur kaptanı, vapura ilk incir lerden getirilecek olan incir 
kasasının tahmili esnasında bir ambalaj malzemesi mesele-
şampanya ~işesini vinç üzerinde sinden bazı ihracatçılarla ü-
kırarak uğur dilemiştir. züm kurumu arasında ihti-

Bu ilk tahmilden sonra aynı laf vardır • Bu ihracatçilar 
vapur sabaha kadar incir yük- incirleri işleyuek ihraç etmek 
}emiştir. Dün gece vapura tah· için dış memleketlerden klering 
mil ed:len incirler mühim bir ' ve serbest döviz usulleri ile 

memleketimize ithal etmek yeküna baliğ olmuştur, 
üzere getirdikleri ambalaj eş-

Yine dün akşam saat 18 su- yasının gümrükten çıkarılmaları 
larında ilk üzüm mahsulü de için Vekaletin vermiş olduğu 
Hoca zade firması tarafından otuz bin liralık serbest döviz-
1000 kutu olarak ayni vapura 1 den :stifade etmek istemişfer-
yükledilmiştir. Bu vapura muh- di. Halbuki iktisat vekaleti bu 
telif tüccarlnra ait 170 ton maddenin getirtilmesi hakkını 
uzum yükledilmiştir. Vapur il yalnız üzüm kurumuna bırak-
limanımızdan sabaha karşı ha- mış bulunmaktadır. 
reket etmiştir. ihracatçılar serbest dövizden 

İncİl/er mavu11a/ara 11ikle11iıken 
iNCiR SATIŞLARI 

incir piyasası dünkü satış· 
larla , hakiki fiah bulmuştur. 
Evvelki gün incir mıntakala
rından lımire getirilmiş olan 
(700) çuval incir dün muhtelif 
ihracat tacirleri tarafından kısa 
bir zamanda satın alınmıştır. 
Evvelki gün piyasa açıldığı 
esnada hurda ve çıkıntı nevin
den olan 800 çuval kadar aşağı 
cins incir ihracatçılar tarafm
dan satın alınmamıştı. Dün bu 
nevi mallar 7 ve 8 kuruştan 

Salihh sulh hukuk hakimli
ğinden: 

Tereke dosya No. 92615 
Salihlinin Mita·tpaşa mahal

lesınden Maksut oğlu Osıranın 
nın 27-7-936 tarihinde vefat 
etmiş V<! terekesinin tahriri 
alakadarlar tarafından istenil
miş olduğundan ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde mütevef
fanm alacak ve borçlarının 
Salihli sulh mahkemesine mü· 
racaatla alacak ve borçlarını 
kaydettirmeleri ve aksi takdir-
de mirascaJarı ne sahsen v~ ne 

istifade ile gümrükteki incir 
ambalaj malzemesini idhal et
mek isteyince Üzüm Kurumu 
buna razi olmamış ve eskisi 
gibi bu müesseselerin klering 
esaslarından istifade ile bu 
eşyayi idhal etmeleri teklifini 
ileri sürmüştür. 

Meselenin son şeklini lktısad 
Vekaletinin verecegı karar 
halledecektir. 80 bin lngiliz H
rahk ambalaj eşyası bütün ih
tiyacı karşılıyabilecek bir mik
tard1r. 

lzmlr Slcilll Ticaret 
Memurluğundan : 

Akif Arça ticaret unvaniyle 
lzmirde lsmctpaşa mahallesinde 
birinci Asmah mescid sokağın
da 31 numarada fırmcılık ya· 
pan Akif Arçanın işbu ticaret 
unvanı ticaret kanunu hüküm· 
lerine göre sicilin 1823 numa
rasına kayıd ve tescil edildiği 
ilan olunur. 75 (1713) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de terekeye izafeten tak;p 
miyecelderi ilan olunur. 

(1719) 
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KARDiÇALI HÜSEYiN HANINDA 35 - 36 numaralarda faaliyete geçmiştir. 

Sigortaya ait her müşkülün üz hakkında yazıbanelerimizden meccanen nıalômat alabilirsiniz 

- TELEFON NUMARASI 3971. 

Haftalık Piyasa durumu 
. - . . . . ' ' . ,;__ -~_ .. , .. .(, 

Son hafta pamuk piyasasında göze 
çarpacak nisbette bir canlılık vardır 
Buğday. fiatleri düşmekte devam ederse Ziraat Banka
sının mübayaata işti:-akla fiatleri tutacağı ümidi vardır 

lzmir Ticaret ve zahire bor• 
sası tarafından son hafta için· 
de neşredilmiş olan gündelik 
sahş listelerine göre 12-18/ 
8-936 tarihleri icinde borsada 
sahlmış olan zebair, hububat, 
vesair ticaret eşyasının hafta 
içindeki satış miktarları ile as· 
gari ve azami fiatleri ve hafta· 
hk piyasa durumları hakkında 
edindiğimiz malumatı aşağıya 

dercediyonız: 
HAFTALIK BORSA 
SA:TIŞLARI iCMALi 

Hafiahk fiat 

bugün için dahi tenezzül me
yiJJeri gürülmektedir. 
Buğday piyasasmın göster• 

diği vaziyet ıu sıralarda lzmir 
piyasasında değirmencilerden 

başka alıcı olmamasına rağmen 
fazla mıktarda mal gelmiş ol
masına atfedilmektedir. 

Fiatlarm daha fazla düşmek 
istidadmı gösterdiği takdirde 
Ziraat Bankasımn mübayaata 
iştirakle fiatlan tutacağı ümidi 
vardır. 

Arpa 
Cinsi miktarı asgari azami Hafta satış yekünu 171 çu· 
M. buğday 2981 çu. 5 5 875 va)a münhasır kalmıştır. Satış· 

" arpa 171 " 3 5o 3 75 Jar nevi itibarile şu şekilde 
,, bakla 6286 ,. 4 5 

kendir tohu. 23 " 4 4 tasnif olunabilir : 
Kumdan 1850 " 4 S 75 Nevi Mikdarı f;yatı 

Nohut 131 " 4 75 S çuval az çok 
Yulaf 8 " 4 4 Uşak malı 21 3.75 3.75 
Susam 228 n 13 18 Yerli malı 20 3.50 3.50 

3.625 3.625 Kepek SOOOOkilo '2 2 Muhtelif hu.~ 130 
Pamuk 635 balya 42 44 SO Yektin 171 

14 harar Bundan evvelki hafta satıı-
Haftalık sabş1an nevi itiba- Jarı ise 411 çuval olarak top-

riyle bu tekilde icmal eyledik- lanmıştı. Nevi itibarile fiyat ve 
ten sonra bunlardan her birinin mikdarları aıağıdaki gibi tesbit 
nevi üzerinden haftabk mikdar olunmuştu : 

vke fiah ihlekipkiyasa duru.mdu ha1~- Uşak malı 271 3.50 3.75 
anda ta · e mllstenı ma u· Muhtelif mal 140 3.625 3.625 

mahmızı berveçbiiti arzeyli· y ektin 41 ı 
yorıız: 

Buğday 
Hafta aab~t o1arak yukarıda 

işaretlenmiş olan 3981 çuval 
buğdayın nevi üzerinden mik· 
dar ve fiatları şöyledir: 

Az Çok 
Nev'i Mıktarı fiat fiat 

Uşak yumuşak 288 Ç. 5 5,875 
" sert 2211 " 5,25 5,815 
" mahlut 36 u 5,375 5,625 

Yerli yumuşak 284 " 5,625 5,25 
Muhtelif sert 161 " 5,625 5,75 
Yekün 2981 

Bundan bir hafta evvel ise 
borsada 4567 çuval buğday 
satılmııtı. Geçen sene ağuato• 
sun üçüncü haftaamda borsada 
4894 çuvalı hazır ve 3017 çu· 
valı vadeli ve hususi şartla 

olmak üzere ceman 7911 çuval 
buğday satışı olmuştu. 

Esas buğday ne•ilerine aid 
fiatler hakkında bir fikir bu· 
sulünü temiaea son ve ıeçen 
hafta ile geçen senenin bu 
haftasma aid buğday fiatlerini 
aşağıda gösteriyoruz: 
Buğday 

nevileri Son hafta fiatları 
Az Çok 

Uşak yumuşak mal 5,875 5 
" sert " 5,25 5,875 

Y erJi yumuşak 5,0625 5,25 
Geçen hafta Geçen sene bu 
fiatları hafta fiatları 
Az Çok Az Çok 
5,50 6,25 rrıuamele yok 
5,50 6,1625 6,25 6,25 
s 5,25 5,1875 5,4375 

bu rakamların ifadesinden 
de anla~ılacağı üzere buğday 
piyasası bu hafta geçen hafta 
ve geç.en ıenenin bu haftasına 
niıbeHe gevşektir. Fiatlarda 

Geçen sene bu hafta ise 3.75 
kuru tan yalnız 272 çuval yerli 
arpa sahlmıştı. 

lzmir piyasaıında arpa itleri 
çok durgundur. ihracat evleri
nin hususi teşkilatları ile da
hilden mal almakta olmalanoa 
mebni lzmirde esaslı bir arpa 
işine tesadiif edilmemekte olup 
muamele perakendeci esnaf 
mübayaahna mGnhaaır kalmak· 
tadır. 

Bakla 
Borsa netriyabna nazaran 

son hafta içinde borsada 5535 
çuval hazır, 743 çuval vadeli 
ve ıekiz çuval piıkin mal ol-
mak üzere 6286 çuval bakla 
satılmıştır. 

Hazır mallar 4,1875·4,5 va
deliler 4.5 ve pişkin mallar da 
beş kuruş fiyatla satılmıştır. 

Geçen haftaki satış mikdarı 
ise 2688 çuval olup hazır ola
rak satılmıştır. Fiyatlar 4.125-
4.25 kuruı arasında dolaımııtı. 

Geçen l\ğuıtosun üçüncü 
haftasında borsada 4,785 - 5 
kuruş araıında fiyatlarla 2101 
çuval hazır, 4,937S kuruttan 
242 çuval vadeli bakla satılmış 
ve kilosu 5 kurut fiyatla da 
eski ıahf olarak 510 çuval 
muamelesi olmuttu. 

Bakla piyasaS1nda aon hafta 
içinde göze çarpan bir faaliyet 
görlilmüştür. Miktar geçen haf
taki satış miktarmm bir mia
Jinden fazla olmuş ve fiyatlar
da terakki hasıl olmuştur. 

Geçen hafta 4,125 - 4,25 
kuruş araımda satılan maUar 
bu hafta 4,1875 • 4,S kuruıa 
kadar satılmış ve fiyatlarda bir 

az daha yükselme kabiliyeti 
görülmüştür. 

işbu fiyat tereffüüntin ihra
catçıların piyasaya çıkmasından 
doğduğu söylenmektedir. Bu 
hafta içinde Maltaya bir mik
tar bakla g5nderilmiş ve önü· 
müzdeki hafta içinde fazla ih
racat yapılacağı söylenmekte 
bulunmuştur. 

Piyasada kuvvetli ve iştahlı 
alıcılar vardır. Fiyatlarda yük
selme kabiliyeti görülüyor. 

Kendir tohumu 
Hafta satışı yukarıda işaret

lendiki gibi kilosu 4 kuruştan 
23 çuvaldan ibarettir. Geçen 
hafta ve geçen senenin bu 
haftasında bu madde üzerinde 
muamale olmamıştır. 
Yağ istihsaline elveriıli hu

bubata piyasamızda fazla ta• 
lip vardır. Buna rağmen bu 
kabil maddeler piyasamızda 
pek az miktarda bulundtığun· 
dan işler inkişaf edememekte· 
dir. Kendir tohumu, haıhat ve 
sair maddelerin piyasaya kül· 
liyetli miktarda arzı takdirinde 
kuvvetli alıcılar bulacağı ve 
milsait fiyatlarla satılacaklan 
ümidi vardır. 

Kum darı 
Hafta içinde borsada 1850 

çuval Kumdarıoın 4 ile 5,75 
kuruş arasında satıldığı borsa 
neşriyatından anlaşılmaktadır. 
Bundan bir hafta evvel ise 3 
ile 5,5 kuruş arasında fiatlerle 
1067 çuval mal aatılmışh. 

Geçen ıenenin bu haftasında 
6,5-8 kurut arasında fiatlerle 
409 çuval Kumdan muamelesi 
olmuştu. 

Geçen haftaki neşriyatımızda 
da arzettiiimiz gibi Kumdarı 
işleri mevıim münasebetirle 
oldukça kuvvet ve hararetle 
devam etmektedir. Son hafta· 
lar içinde fiat dw-umunda de-
ğişiklik yoktur. Piyasa normal 
seyrini takib etmektedir. Fiat-
lerde geçen ıeoe fiatlerine na
zaran bu sene oldukça göze 
çarpan bir tenezzül mevcuttur. 
Geçen seneye nisbetle bu sene 
görWen teneııllliia Avrupa pi
yaıalarmın bir teıiri olacağı 
anlaplmaktadır. 

Nohud 
Son hafta içinde borsada ki

losu 4,75-5 kuruş arasında fiat-
lerle 131 çuval nohud işi ol
muştur. 

Geçen hafta 4,75·4,6875 ku
ruş arasında fiatlerle 42 çuval 
Nobud sahlmıı ve geçen sene 
bu sıralarda 390 çuval Nohud 
5,50-7 kuruş arasında muamele 
görmüttü. Piyasaya ıon gün
lerde fazla ve eyi mallar arz· 
edilmekte olma11 hasebiyle No· 
hud iıleri genişlemeğe başla
mıştır. Aynı zamanda fiatJude 
de ilerleme kabiliyeti görü.
meğe baılamııtır. BiJhasaa iri 
ve beyaz mal fiatlerinde te• 

rakkt hasıl olacağı ümidi kuv
vetlidir. 

Yulaf 
Piyasada fazla mal olmadı

S?'ından arpa işleri mahduttur. 
Esasen hilen kuvvetli yulaf aJı
cııı yoktur. 

Susam 
Yukarıda haftalık ~atış ola

rak kaydettiiömiz 228 çuval 
susamdan 206 çuvalı vadeli 
kaydiyle kilosu 13 kuruştan 
ve 22 çuvalı hazır olarak ki
losu 18 kuruştan satılmıştır. 
Geçen hafta yine 13 kuruştan 
vadeli olarak 150 çuval susam 
satışı olmuştu. 

Geçen senenin bu sıralarında 
kilosu 13 kuruştan 100 çuval 
susam muamelesi olmuştu. Su
sam piyasası sağlamdır. Halen 
alıcı vardır. Fiatlınn müsaid 
olmasına rağmen mal yoktur. 
Bunun için muameleler vadeli 
olarak cereyan etmektedir. 

1 
Susam fiatlannda kuvvetli 

bir terakki emaresi g5rülmekte 
olduğundan sahcılar vadeli mal 
satmak hususunda istiğna ile 
hareket etmektedirler. 

Kepek 
Hafta içinde kilosu 2 kuruı· 

tan elli tonluk hususi şartlı bir 
satış olmuştur. Geçen hafta 
ve geçen senenin bu haftasında 
bu madde üzerine iı olmamıfh. 

Kepek itleri un muameleleri 
gibi ekseriyetle borsa haricin
de cereyan etmekte olduğu 
ve un piyaıa1tna tabi bulun
duğu cihetle haftalık piyasa 
durumu hakkında yazılmağa 
değer birıey g6riilmemiıtir. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsaca 

neşredilmiı olan sahı liatelerin· 
de miinderiç pamuk Hbtlarının 
telbisinde aıağıdaki netice elde 
edilmiıtir : 

Haftalık satış: 
Hafta fiatı 

Nevi miktarı as aza 
p. 1 ci h. 288 b. 4400 4450 
" " v. 250 " 4225 4300 
• 2 ci h. 97 " 4200 4200 
K. l ci ,. 14 h. 4400 4400 

Geçen hafta pamuk satıı
ları şu şekilde toplanmıştı: 
p. 1 ci h. 205 b. 4400 4400 
" 2 ci h. 84 " 4201 4200 
" 4cü h. 6 il 3500 3500 

Bundan bir sene evYelki bu 
tarihlerde ise borsada aşağıda 
işaretli pamuk işlerinin yapıl
dığı glSrllmUştür: 

P. t ci b. 3 b. 4750 4750 
11 } Cİ Y. 165 b. 4600 4600 
K. 1 ci h. 1 h. 47SO 4750 

Son hafta p•muk piyaıuuada 
göze çarpacak oisbette bir can-
lılık _gör01m0ttiir. Fiatlerde de 
tereffn kaydedilmiş ve geçen 
hafta 44 kuru~ta kapanan pi· 
yasa son hafta nihayetinde 
54.5 kuruşta ve sağlam olarak 
kapanmıştır. 

Son hafta içinde vadeli kay
dile satıldığanı yukarıda gös
terdiğimi.r: 250 balyenin 1936 
mahsulünden oldujıa anlatıl~ 
mışbr. 

ihracat evlerinden bazıları
nın 1935 mahsulünden teslim 
şartile ecnebi piyasalara yap
mış oldukları bazı taahhütJeri 
ikmal etmemiş oldukları cihetle 
ahcılarla aralarında mutabakat 
hbıl olarak taabhüdlerini 1936 
mabıulünden ifa edecekJeri 
haber alınmıtbr. " 

Bu münasebetle piyasada 
fa.aliyet görülmüş ve bilhassa 
alıvre işler üzerinde çok ihti
yatlı hareket edilmekte bu· 
lunmuştur. 
Yukarıda mezkur haberin 

teyidi halinde pamuk fiatlerinin 
geçen senenin bu sıra1anndaki 
ra~?esine baliğ ol•cağı tahmin 
edilıyor. 

Bugün için· piyasada bilhassa 

-

RESSAl\f - DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve şr. 
lSTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMiSİNDEN MEZUN 

iN AAT. DEKORASYON. BOYA VE B0T0N . 
1ESISATI KABUL EDER. 

lzmir Sicili Hcaret m • 
murluğundan : 

b:mirde Peştemılcılar batın· 
da Yandevi hanında Öıner za
de Bahri ve şfirekası unvanı 
nltında ticaret yapmakta iken 
lbu kerre (Bahri Kendirci ve 
ortakları) unvanını almış oldu
kuna mütedair Sirküler ticaret 
kanunu hükümlerine göre sici
lin 1825 numarasma kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 
lımir sicili ticaret memurluğu 

resmi miihürü ve 
F. Tenik imzası 

SiRKÜLER 
Öteden beri lzmirde Peşte

malcılar başında Y andevi ha
nında kain Ömer zade Bahri 
ve şürekası unvanı altında de
••m edegelmekte olan kollek
tif şirketimizin bu unvanını 

soyadı kanununa tevfikan : 
BAHRi KENDiRCi VE 

ORTAKLARI 
Şeklinde değiştirilerek yine 

ayni yerde ticaretimize devam 
etmekteyiz. Bundan böyle şirke
timizi alakadar edecek ve teah· 
bot altına koyacak bütün işler
de eskiden olduğu ~bi yine 
Bahri Kendircinin tek başına 
imza edeceğini bildirir ve bu 
glhıe kadar şirketimiz hakkın· 
da gösterilen teveccüh ve iti
madın devamını dileriz. 

Merhum Lütfü karısı LBtfiye 
Kendirci imu11 

L. Kendirci 
Bahri Kendirci imzası 

B. Kendirci 
Bahri Kendirci ıirket namı· 

na fiyle imza edecektir : 
Bahri Kendirci ve ortakları 

bmir 
B. Kendirci 

Genel aayı. 8862. Özel sayı 
1/146. 

Bu on sekiz Ağustoı dokuz 
otuz alb tarihli sirkiiler altın-
daki imzalana ıahıı ve hüvi
yetleri dairece maruf ve bmir-
de Yandevi hanında kiin 
" Bahri Kendirci Ve Ortakla-

alivre olarak kuvvetli alıcı var· 
dır. 

Çekirdeksiz üzüm: 
Ptlevaim .sonu münasebetiyJe 

ifler pek ziyade gevşemiş .. e 
hafta satışı 54 çuvala münhasır 
kalmıt olub bu mıktarda 9 ile 
10 kw-uş arasında ıatılmıştır. 
Bu mıktar da dahil olduğu hal
de mevsim başından 18/8/936 
akşamına kadar borsada 521499 
çuval ve 4333 torba çekirdek-
siz fiılim satılmıştır. 

Geçen hafta borsada satılmış 
olar! çekirdeksiz üzüm mıkdarı 
59 çuval olarak tespit edilmişti. 
Geçen senenin bu haftasanda 
yeni mahsul piyasaya arıedil· 
ıniı alduiundan ve satıılara da 
baılanmıı bulunduğwdan mu· 
kayeae edilememiftir. 

EkzemİD 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 agrıları, 

uykusuzluk ilacıdır. 

P ı ı Eski ve yeni u m o öksürüklerde, 
her nevi gögüs agrılarmda 
katiyetle şifa verir her cc· 
zanede bulacaksınız. 

~GOZlf Bf r mr 
MİTAT OREL 

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

Numara: 23 
T eJefon : 3434 

(229~ 
rz7Z//.Z77.7.LZJ.O:L7..ZZZ7.L7ZZ7JJ-

n ., Şirketi azasından Lütfiye 
Kendirci ile Bahri Kendircinin 
:imzaJan olup bizzat vaz olun
ma\da tasdik kılandı. Bin do
kuz yüz otuz altı yılt Aiustos 
ayinın on sekizinci Sah günü. 

T. C. İzmir İkinci Noteri 
resmi mührü ve imzası. 

Genel sayı. 8863. Özel aayi. 
11146. 

Bu sirküler suretinin dai
rede saklı 8862 Genel sa
yılı aslına uygun olduğu t&1dik 
kılındı. Bin dokuz yüz otuz alh 
yılı Aiustoı ayının on ıekizin
ci Salı günli. 

18 Ağustoı 1936 
lzmir ikinci Noter 

E. Erener 
79 ( 1716, 

Haftalık fiatJer geçen hafta
ki raddesinde kalmıfbr. 

Geçen sene çekirdeksiz. üzüm 
piyasasının ilk açıldığı 1518/935 
tarihinde üıüm fiatleri şu aa
retJe tespit edilmiıti: 

Fiatı 
Numara Asgari Azami 

6 6 00 6 50 
7 7 50 8 00 
8 8 50 9 00 
9 9 50 01 

10 12 00 13 
1936 Mahsulü çekirdeksiz 

üzümlerin 20/8/936 da piyasaya 
arz ile piyasanın o tarihte açı· 
lacaQ-ı borsa idaresi tarafından 

Ct 

ilin edilmiştir. 
Piyasa açışı ile fiat vaziyet

lerini yakandan takib ede~eğiz. 
Neticeyi okuyucularımıı.a sureti 
mahsusada arzedeceğiz. 

Abdi Sokullu 

/ 



RADYOLIN 

' 

1.. 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir dit 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 
sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah akıam günde iki defa dişlerinizi fırça
lamak llzımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

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

Satış yeri ve deposu : Izmirde SuJuhan civarında No.28-9 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

lzmirde istirahat arayanlara 

. . 

.. 
lzmirde modem ve her tür?ü konforu haiz bir otelde is-

tirahat etmek istiyorsanız Kemeraltında bükümet karıısında 

E ı• J l ı· g;diniz Odalarının denize 
V ıya Z8 e O e 1De tam nezareti vardır. Otelin 

bütün eşyast tebdil ve asri bir şekilde tecdid edilmiştir. Sıcak 
ve soğuk su banyo ve duşları daima ve meccanen saym ooüşte-

rilerin emirleri alhndadır. 1-15 (1668) 

Türk spor kurumu lzmir bölgesi 
başkanlığından: 

Alaancak Stadının geniş ölçüde tamir ve ialihı için 27 Ağus
toı 936 Perıembe günü saat 13,30 da pazarlık ıuretile ihale 
yapalacaktır. Talip olanların o gün Beyler sokağında C. H. P. 
binaıondaki balge merkezine gelmeleri ve b61ge kitibindeki plan 
kefifname ve prtnamelerin hergün tetkilt eclilebileceği illa olunur. 

p--'2 78 (1714) 

. YEia MI• -

MEYVA TUZU 

En hoş meyva tuzudur. lnkıb; zı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaıtırır. 

ln2iliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

..--- mukablllnde· bOyOk bır- tOb PER: 
LOOENT dış macunu alabılirsıntz~ 

PERLODENT fenni bır tarzda haztrian.= 
mıf, iyi, idareli ve çok hoş lezzete malik , 
olub, nefesi serinletir ve dişleri .mo-
kemmel _surette temtzler . -·-~ ve~• PEllLOIJENT·• ot... ih~" iv. 
~ ~ ~ .taıdAt ~' 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Ayn1 zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan ıa
tıslar için lzmirde Salihağa banmda umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemıi'ye miiracaat ediniz. 

Post• Kut.••• Telefon &4•• 

Cumhuriyet Kız E ııstitüsü ve akşam 
Kız San'at Okulu talebe kaydına 
başlamıştır 
Enstitü kabul şartları: 
1-Türk tabasından bulupmak 
2-llk okulu bitirmiş olmak 
3-12 yaşından küçük ve 16dan 

büyük olmamak 

Akşam okulu kabul şartlan: 
1-13-45 yaşında bulunmak 
2-En az ilk mekteb üçüncü 

sınıf veya Millet mektepleri 
8. tubesini bitirmit olmak 

3-Türk tal.asından bulunmak 

Getirilecek belgeler Getirilecek belgeler 
A-llk okul diploması A-Tahıil kiğıdı 
B-Hilviyet cüzdanı B-Hilviyet cüzdanı 
C-6 adet 4.5·6 boyunda C-6 adet 4.5-6 boyunda 

Fotograf Fotograf 
D-Aıı ve sıhhat raporu D-At> ve ııhhat raporu 

Kayıt her gtln G6ztepedeki Enatitnde 1Ut 9 dan 17 ye ka-
dar yapıhr. 21-25-25·27·28 76 (171S) 

............... 
............ . ........ ... ========= Neşesı·z ve kırgın =========== •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• 

Başı, dişleri 
v 

agrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip 

.................. GR. Pi N ·················· .................. 1 ................. . 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• ••••••••a••••••••• 

Kar,ısında derhal rlct te mecbur olur 

#)~ 

Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 
bi!'ikletleri ZÜNDAP marka 
motosiklet petromaks lüks fe
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 
plakları hediyelik zarif saat 
ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaklart, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamtzda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

• 
lzmir Ziraat 

törlüğünden : 
mektebi direk-

Umumi ve hususi sebzecilik adındaki kitap 2 bin cilt bastı

rılmak üzere 21 - 8 - 936 tarihinden itibaren eksiltmeye konul
muştur. Talipler numune ve şartnameyi direktörlüğiimüzde gö
rebilirler. 

ihale 4 - 9 - 936 cuma günü saat 16 da mektepte yapılaca

ğından taliplerin maliye veznesine teslim edilmiş 67 lira 50 ku
ruşluk muvakkat teminat makbuzlarile müracaatları. 

21-27-1-4 (1717) 80 

1 LAN 
Nazilli Pamnk Tohumu Üretme çiftliği çırçır fabrikası için ev

saf ve şeraiti aşağıda yazılı bir motörle teferruatına aid makine
leri satın almak istiyoruz. Bunları aşağıda yazıh şartlar dahilinde 
satmağa talib olanların son fiatlarını ihtiva ed~n tafsilatlı teklif
lerini en kısa bir zamanda sözü geçen çiflik müdürlüğüne bil
dirmeleri ilan olunur 

ARANILAN ŞARTLAR 
Motörde: 
Tek ufki veya çift amudi silindirli 65-70 H.P. kuvvetinde tam 

dizel. Dakikada adedi devir 500 den fazla olmıyacak. 
Bir kompressörle buna ait ihtiyat ufak motörü ve motörtin 

tebrit için bir su pompası ve sabit katranlı bir lakimetro ile 
mücehhez bulunacak. 

Motör aşağıdaki firmalardan birine ait olacak : 
lngiliz : Lister, Grosley, National, Ruston. 
Alman : Lanz, Gürting, Krup, Deuz veya N.A.N. 
Motör Akople Generatör : 
Santral Generatör 50 kilovat Trifoze 220-280 voltluk olup 

Fregensi 50 olacak. (Simens) veya (A.S.E.) tipinde olacak ve 
bir tarafından muvckkız dinamo ile mücehhez bulunacaktır. 

Tevzi tablosu : 
Makine; ışık ve kuvvet şubelerini ihtiva etmek üzere üç kı

ıımlı olacaktır. Makine kısmında otomatik bir Şalter, bir Am-
prmetr, bir Woltmetr, bir kilovatmetr ve bir de Fregensmetr 
bulunacaktır. Bunda ayni zamanda muva~kız dinamosuna ait 
voit ve Ampermetr konulmuş olacak. Kuvvet kısmı dört şubeli 
olmak üzere dört şalter ve dört amperimetresi bulunacak. 

Ekleraj kısmında dört şube bulu:ıacak, her şube onar amper
lik olacak ve her şubenin ayrı ayrı şalter ve sigorta tertibatı 
bulunup umumi bir tenvir kilovatmetresi bulunacak. 

Tablo izoleli simens sisteminde çelik levhalardan yapılmış ve 
bütün enstrümanları bu tabloya gömlllmUş olacak. 

Bunlardan baıka mevcud makinelerin işletilmesi için bunları 
grup grup çevirecek Elektromotörler alınacak, bunların evsafı 
ve kudretleri aşağıya çıkartlmıştır : 

Adet 
1 - 3 14 kilovatlık Trifoze Elektromotör 

2 -- 2 3 " " " 
3-- 2 7 " " " 
4-- 2 3 " " " 
Her Elektromot6r tam ve Pnomatikman kapalı (Gekapaelt) 

olacak ve her biri sigorta ve plter tertibabnı havi olacakbr. 
Makinelerin 1-0-10-936 tarihine kadar mlleue1eye teslim edil· 

mui prtbr. 21-~25 71 (1718) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 17 agus

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

GANYMEDES vapuru 22 
agustosda beklenmekte olup 
yükünü tah1iyeden sonra Bur· 
ga~ Vatna ve Köstence iman· 
ları i - yük abacakbr. 

ORESTES vapuru 31 agus
tosta gelip 4 eylülde Anvers, 
Rotterdam,Amsterdam veHam
burg limanları i~in yük alacaktır 
SVE SKA ORIENT Lmıen 

VIKINGLAND motörü 17 
agustosta gelip yükünü tahli
yeden sonra Rotterdam, Ham
burg, Bremen, Copenhage, 

Dantzig, Gdyma, Goteburg, 
O lo ve Iskandinav limanlanna 

hartket edecektir. 
NORDLAND motörü 28 

agustosta bel<lenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenbage, 
Danttig, Gdynıa, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanlan 
için yük alacaktır. 

SERVtCF. MARiTiME ROUMAIN 
SEÇEA VA vapuru 26 agus

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

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
N avfunlardaki ve hareket ta
rihlerin deki değişikliklerden 
acenta ll'esuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

• Hususi muallim 
lkmale kalan iJk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırJamr. Telefon 
şirketinde Zekiye müracaat. 

9 - 10 
.17.LZZ.7.ZZZfl'.L:~;m-

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin Flitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 

• dökmesi ehven fiatla satılır. 

Mevsimi geçmek üı:erc 
olan ve hepinize lazım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

KulJanışlı ve dayanıklı Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun

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

v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HERAUEA vupuru 24 

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

ARTA vapuru 5 eylülde bek
leniyor. 9 eyiüle kadar Anver.s 
Rotterdam, Hamburg ıve lBr.e
men manian içi - k ıa1a

caktır. 
~ 

Den Nor:ske iddelhavslinje 

BOSPHORUS motörü 2il 
ağuStosta ibeldeniyor. ıISken e-

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

SARDINIA motörü 20 ey
lülde bekleniyor, 25 eylüle ka
dar Le Havre, Dieppe, Dün
kerk v~ Norveç limanlan için 
yük alacaktır. 

•IQ®EW• 
Johnston Varreo Lines Ltd. 

JESSMORE vapuru L=verpol 
ve Anversten yük getirerek 
tahliye etmiş ve gitmiştir. 

... ı:;c;:ı ... 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- 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, 
Komarno, Budapest, Viyena 
ve Llnz için yük kabul ede
cektir. 

... C8I .... 

Vapurların isimleri, ge1me 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi-
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri V81l Der 
Zce & 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 ~abunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenlt!r bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Te1efon: 3882 
{• • • • I • , • • \ •"'• I •' ~~ , ._ ::,_,,,,. • ı • ._. :.:_ ' "'~'-~:~ 

inhisarlar Çamalh Tuz
lası müdürlüğünden: 

25 ağustos 936 tarihinde baş
lıyacak tuz yığ!nlama işlerinde ça
lışmak Üzere 1000-1200 ameleye 
ihtiyaç vardır. lstiyenlerin şimdiden 
nüfus kağıtlarile birlikte Tuzla mü
dürlüğüne .. müracaatları lüzumu 
ilan ulunur. 

14-tS-16-17-18-19-20-21 (1664) 2'28 

Sağlık ve 
ğünden: 

soysal yardım müdürlü-

Cinsi En az En çok Tutarı Teminat akçesi 
kilo kilo Lira Lira kuruş 

Ekmek 10,000 12,000 1230 92 25 
Sade yağı urfa Bileciği 800 1000 750 56 25 

Sağır DiJsiz ve Körler müessesesinin bir senelik en:ak ihti
yaa olan ve yukanda adlan ve miktarı ve muhammen bedelleri 
ve teminatı muvakkata akçatan yazılı iki kalem er.ıakın kanuna 
tevfikan 15 gün mücldetle tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır.26-8-936 
Çarşamba günü oat 14 de Sıhhat ve i"1:imai muavenet müdür· 
lüw .. de abn alma komisyon nda · alcsi yapılacağmdan 'slck
lilerin ma1 ndıldarıoa yatırdı'klarma dm makbuz v.eya lBaaka 
mektuplan e birlikte müracaatllan we p.rhıameyi g&mck İsti· 
yenler her gün Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne müra-
racaatları ilin olunur. 14-18-21-24 2609 (1665) 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Hastanemizin 936 Mali yılına ait 9 ayhk ihtiyacından miktar 
ve tahmini fiatları ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı iJaç 
ve ekmek 20 ~ün müddetle açık cksiltmeğe konulmuştur. lstek
liler şartnameleri hergün hastane Başhekimliğinden alıp okuya
bilirler. Eksiltme 4 Eylfıl 936 Cuma günü saat 11 de tepecikte 
Emrazi Sariye hastanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarını 
nakit veya lnymetli evrak olarak verecek~erin eksiltme gününe 
kadar vilayet veznesine yatırmalar.ı lazımdır. 
Teminat Tahmin edilen fiat Miktarı Cinsi 

Lira Kr. Lira Kr. 
69 19 922 50 

162 64 2169 26 
9000 kilo 

94 kalem 
15-21-27-1 

Ekmek 
Jliiç 

1676 (7) 

Maliye Vekaletinden: 
Testim edilecek Koltuk Sanda!ye Tahmin bedelleri Muvakkatte-

mahalleri adet adet Lira Kuruş minat Lira K. 
Aakara 37 349 
Is tan bul 270 1116 
l:ımir 30 621 9147 686 
lçel 60 374 

297 2460 
1 - Yukarda teslim edilecek mahalleriyle miktarJan ve mec

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

2 - Eksiltmesi 9-9-936 Çarşamba günü şaat 15 te Vekalet 
levazım müdülüğüode toplanan eksiltme komisyonu tarafından 
yapılacakbr . 

3 - Şartname ve resimler parasız olarak levazım müdürlü
ğünden ve lstanbnlda Dolmabağçede meliye evrakı matbua an
bara memurluğundan almabilir. 

4 - isteklilerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı belgeler ve yukarda yazılı muvakkat teminat makbuzu 
veya banka kefalet mektuplariyle birlikte kanunun larifatı ve 
şartnamedeki seraite tamamen uygun ve noksansız olarak yaza
cakları teklif mektuplarını havi kapalı zarflannı ihale saatın
dan bir saat evvel Komisyon reisliğine vermeleri. 

19-21 45 (1701) 

Maliye V ekiletinden: 
cu ->...Q •• o-Q.g 

Adet Adet Adet Adet Adet Adet Lira Ku. Lira 
Ankara S 13 157 57 115 347 10312 774 
lstanbul 18 81 491 194 368 1152 36722 20 2755 
lzmir 8 58 295 55 180 596 17996 1350 
)çel 6 36 201 47 133 423 16505 1238 

1 - Yukarıda teslim edilecek maballerile miktarları ve her 
birinin muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı beş 
örnekte yazıhane ve saire ayrı ayrı dört şartname ve kapah 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ankarada teslim edileceklerin eksiltmesi 3-9-936 Per
şembe günü, İstanbulda teslim edilecekler 4-9-936 Cuma günü 
ve lzmirde teslim edilecekler 7-9-936 Pazartesi günü İçelde 
teslim edileceklerinde 8-9-36 Salı günü saat 15 de Vekalet 
levazım müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

3 - Şartname ve resimler parasız olarak levazım müdürlüğüle 
Jstanbulda Dolmabahçede maliye evrakı matbua anbarı memur
luğunda ve Izmir ve lçel defterdarlıklarından ahnabi!ir. 

4 - istekliler 2490 sayalı kanunun 2 vt-: 3 üncü maddelerinde 
yaulı belgeler ve yukarıda yazıla muvakkat teminat makbuz 
veya banka kefalet mektuplarile birlikte kanunun tarifalı ve 
şartnamedeki ~eraitine tamamen uygun ve noksansız olarak 
yaı.acakları teklif mektuplarını havi kapalı zarfları ihale saatından 
bir saat enci komisyon reisliğine vermeleri. 

" • 
19-21 46 (l 703) 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNEI~ BANK ŞUBESi 

IZMiR 
.MEHKKZI : HEHJ.,f..S 

Almangada J7[J Şubf!sl Mevcuttllr 
tieı nıayu ... e ılıtıyat akçesı 

16ô,000,000 Hnyhsmnrk 
''flirkiyede 'nbeleri: 1 'J'AXBUIJ ve 1ZMtH 

t.·ırJa ~nbeleri: J{AHIHE ve 1SKENDEH1YE 
Hor türlii lrnn1rn mn:rnıclı'itm ifa ve knbul eder 

, 

c ALMAl\Y.AJ>A seynlıat, ıkanıet, tahsil ve saire ıçin 
PbvPn tıeraitle HEGlST.EIUJAH.l{ atılır.> (h-1) 

1 

~. , :.'. 

Olivier Ve Şü. 
LİMİT ET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BİNASI TEL. 24 43 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTO vapuru 15 agustos 

1936 londra ve Anversten ge· 
lip yük boşaltacaktır. 

FLAMINIAN vapuru agustos 
sonunda Liverpool ve Swanse
adan gelip yük bc>Ja!tacal<tır. 

Deuhcbe Levante - Linie 

SAMOS vapuru 23 agustos 
1936 bekleniyor. Hambuıg, 
Bremen w.e AaTersten yük bo-

f Çarpıntı 
titreme 
baygınlığa 
birebirdir 

1\1. Depo 

' Ecı.anesi 

Hükumet 
sırası 

ü lesinden diplomatl 

oı, tablplerl 

l\f nzaffer Eroğu] 
Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

şa!tacaktır~ 

Telefon : 3921 
8 den 10 a 

.. --~inde 

NOT :: Vüru't tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 

·yet kabul ec!ilme.z. 

:····································································· • • • . . 
• • • • 

TAZE TE iZ UCUZ 
flAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu banı karşısında 

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

Fenni Gözlükcülük 

ECZANESİ 

~İLAL ECZANESİ 

HER NEVİ fENNf 90ZL0K 

Altın, nikel, yal eJektroviz, sello!oit has baga her türlü çer· 
çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlü göı:lükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 
güneş ve toz gözlükleri, iJe bütün opkatmin bütün icabatı. Göz 
hekimleri için muayene kutuları, alat ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

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

kayıtları yapılacaktır. 
Müracaat günleri : Pazartesı, çarşamba, cuma, günleri saat 

9 dan 12 ye kadardı~ 
2 - llk taksitini 3 eylüle kadar vermiyen paralı yatılı esb.i 

talebenin yerlerine diğerleri alınır. 
3 - Kayıt için mektep diploması, hüviyet cüzd"anı, aşı ve 

sıhhat raporu, 6 adet fotoğraf ve 22 kuruşluk pul getiriJecek 
ve kayıt esnasında talebenin velisi mutlaka yanında bulıınacaktır. 

19-21 32 (1696) 
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• 

Sovyet halkı büyük 

.A um 
r 
tin b 

• 

1 
bir heyecan içindedir 

1 
eçe 

T roçkist tethişçiler sahte pasaport vizesile So-vyet topraklarına girdikten 
sonra yakalandılar. Bu teşebbüste baı ı Sovyet ricalinin alakası vardır __________________________ .. _________________________ _ 
I>u suikast hareketiyle alakalı bir nazır tevkif edildi. Araya mühim adlar karışıyor. Troçki ittihamları inkar etti 

Paris 20 ( Ö.R ) - Mosko
vadan bildiriliyor : 

- su; ka•tçıların muhakeme-

S ııkast lııııeketıni lıaztıHı .. ı al{ta 
ittılıam edıleıı T10cki 

~i bir seri ifşaat ve çok heye· 
canlı safhalarla devam ediyor. 
Müddeiumumi iddianamesinde 
Troçkiyle oğlunu, hükümet er
kanına karşı tedhişçi hareket
lere teşebbüs etmekle itham 
etmiştir. Yine iddianameye gö
re Troçki Sovyet arazisine so
kulunca 24 saat içind<! Sovyetler 
askeri muhakemesi huzurunda 
ihanetle itham edilerek cezası 
verilmelidir' 

KiMLER DAHILPIR? 
Dünkü celsede müttehemler

den birınin ifşaatına göre sabık 
maliye nazırı ve son günlere 
kadar hariciye nazır vekili 
bulunan Sokol Nıkof suikasd 
hareketine 
Sokol Nikof 
olunmuştur. 

iştirak etm ştir. 
derhal tevkif 

Müttehemler,1932 -1934 sene
lerinde Stalin aleyhinde yapı 

lan suikasdlar münasebetile de 
ifşaatta bulunmuşlardır. Bütün 
bu ifşaat dakikadan dakikaya 
daha heyecanlı neticeye var
maktadır. 

RUS MiLLETi HEYECANDA 
Rus milleti muhakeme safha

sını sabırsızlıkla takib ediyor.El
yevm vazifa başında bulunan 
bir çok şahısların daha, mah
kemeye sevkedilmeleri bekle
niyor. Bunların isimleri etrafın
da sıkı bır gizlilık vardır. 

Bir rivayete göre lzvestiya 
gazetes.nin direktörü ve P. 
T. T. nazırı Bukinin'in de 
suikasd teşebbüsünde alakadar 
olduğu tesbit edildiğinden 
tevkifi karar altına alınmıştır. 

TROÇKI TEKZIB EDiYOR 
Paris, 20 ( Ö.R ) - Troçki 

hala Norveçtedir. Bu memle
ket gazeteleri Troçkiyi misa
firperverlik kanunlarını ihlal 
ederek, yabancı memleketlerin 
dahili nizamlarını bozacak sui
kasdlara iştirakinden dolayı 

-

şiddetle tenkid etmektedirler. 
Troçki ve oğlu Norveç 

Polisine bir mektub yazarak, 
asla misafirperverlik kanunla
rın ı tecavüz etmediklerini, ken
di aleyhlerinde yazılanların uy
durma olduğunu, kitab ve ma
kale yazmanın misafirperver
Eğc mur:ayır o~amıyacaj ını, 

..----

Norveç topra klarında oturma
larına müsaade edildiği müd
detçe bu hakkı muhafaza ede
ct'klerini bildirmişlerdir. 

Aynı mektupta ispanya, Bel
çika, Fransa ve Isviçrede çıkan 
amele hareketlerine de asla 
iştirak etmedikleri ilave edil-
miştir. 

SUIKASD ŞEBEKSI 
Moskova, 20 (A.A) - Tas 

ajansı bildiriyor: 
Zinovyef ve suikastcılar it

bamnamesinde deniliyor ki: 
Kırovun katli münasebetiyle 

bundan bir buçuk sene evvel 
yürütülen tahkikat esnasında 

adli tahkikatı yapan unsurlar 
Zinovyef taraftarları ile T roç
kist tedhiş faaliyeti mensup
larının oynadığı hakiki rol 
hakkında kat'i delillere sahih 
bulunmamakta idiler. Yeni ha
diseler dolayısile yapılan tah
kikat bütün katiyetiyle göster
miştir ki, Zinovyef, Kamenef, 
Edokimov ve Beakev Kirovun 
katlinde doğrudan doğruya 

methaldar olduktan başka Sov
yet Rusyanın şef!eriyle Sovyet 
hükümetin azalarına karşı 
başarılmakta olan suikastları 

hazırlamakta idiler. O tarih
ten beri T roçkinin talimatı 

mucibince hareket eden Troç
kist ve z :noviyevist ere bü

tün faaliyetlerini parti ve 
Sovyet hükumeti aleyhine ver
m . ş lı u!unmakta id ı le r. 

SOVYET ŞEFLERi 
ALEYHİNDE 

Bu faa ' iyet Sovyet hükü
metinon en müll'taz şefleri aley· 
hine çevriıın:ş bu'.unmakta idi. 
Teşk il edilen tethiş grup!arı 

Stalin, Voroşilof, Kaganoviç, 
Kirov Orgenikidze Canov Kos· 
sıor Postev ve dığer hükümet 
adam'armın katli için tertibat 
a'mağa başlamış"ardır. 

Bu grup:ardan biri Z novyef 

ve Troçkinin bu husustaki ta
limatı üzerine Krovun katlini 
üzerine almış ve başarmıştır. 

Zinovyef ve kamanef Ovdoki
mov Rakovski ve Beakevin 
ifadelerine nazaran tethişçi 
blokun teşekkülündeki yegane 
sebeb hükümeti elde etmek 
emeli id'. 

:tı 
NE YAPACAKLARDI 

B!ok bu emeline varmak için 
hükümetin en mümtaz şeflerine 
karşı suikasdlar tertib etmeyi 
en doğru yol olarak telakki 
etmiştir. 

Maznunlar kendilerine karşı 
yapılan ithamları reddetmemiş 

ve suç ' arını tamamiyle itiraf 
etmişlerdir. 

T roçki ile olan münasebet
lerini itiraf eden maznunlardan 
Smirnof tethişçi harekete işti
rakini şiddetle inkar etmiştir. 

Mamafih diğer maznunların 

ifadesine bakılırsa Smirnof bu 
harekette büyük bir rol oyna
mıştır. 

SUiKASTLAR 
Girvief, Kamenef, Evdoki

mof, Bakaef, Mratckovski, Ter
vaganief ve Smirnof, Stalin, 
Voroşilof ve diğer şefine sui
kasd tertib etmekle maznun· 
durlar. 

Maznunlardan Zinovyef Troç
lıist Zinovyefist merkezın par
ti şeflerinin ve ilk olarak Sta 
!in ve Kirovun katli maksadı
nı takib eylediğini itiraf et· 
ın i ştir. 

Kamenef Sovyet hükumeti 
tarafından elde edilen muvaf
fakıyetlerin menfi unsurların 
kin ve k•skançlığını arttırdığını 
söylemiş ve demiştir ki: 

iTiRAFLAR 
Parti şeflerine ve bilhassa 

S t aliııe karşı vapılacak tadhiş 
hareketlerinin iktdara geçme
miz iç:n yapılacak yegane iş

ler olduğ unu 1932 de karar
laştırmıştık. Troçkistler ile ara
mızda yapılan görüşmeler bu 
esasa istınad etmişlerdi. 

Sovyet Rusya şeflerinin birer 
birer kat lini hazırlıyan merkez 
oyununu gizlemek için ayni 
zamanda partiye karşı olan sa
dakat ve dürüstlüğünü de iz
har ve eskiden yapılmış olan 

hataların pişman olduğunu gös
termek için elinden geldiği ka
dar çahşmakta idi. 

KAMENEFIN IF ADESI 
Kamenefin ifadesine göre, 

blok liderleri Staline karşı ya
pılacak tethiş hareketinin mu
vaffakiyetinden sonra parti ve 
hü'· iımet idarecileri arasın da 
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daki Troçki ile yaptığı bir mü
lakatta T roçki suikastın büyük 
bir ihtimamla hazırlanması ve 
bilhassa komitenin asamblesi 
gibi büyük bir hadise esnasın
da yapılması lazımgeldiğini 

kendisine söylemiştir. 
Maznun Fritz Avide geçen 

ilk trende T roçki ile görüşmüş 

Moskovadaıı giize/ bır göıii111/ş 

büyük bir şaşkınlık ve karar
sızlık baş göstereceğini ve bun
dan istifade ederek iktidar 
mevkiine geçebileceklerini ümit 
etmişlerdi. 

Kirovun katlinden sonra 
T roçki, Stalin ve Voroşilofa 
karşı yapılacak tethiş hareke
tinin bir an evvel başarılma

sına karar vermiş ve Sovyet 
Rusyada menfi grubların teşki· 
line matuf bir takım tedbirler 
almıştır. 

Honduran cumuriyetinin bir 
pasaportunu hamilen Sovyet 
Rusyaya girmiş olan maznun
lardan Olborg bu pasaportu 
Alman polisi ve polisin Prağ
daki Ajanlart sayesinde teda
rik etmiş olduğunu söylemiş
tir. 

T uhalevskide T roçkist teşek
külden 13.000 Çekoslovak ku
runluk rüşvet almış olduğunu 
itiraf etmiştir. 
RUSYA YA BtLE GiRMiŞLER 

Maznun Beyman Yurin Troç
kinin adamı sıfatiyle ve Stali
nin katlini tertib etmek üzere 
Sovyet Rusyaya geldiğini söy
lemiştir. 

Berman Yurinin Ko enha -

Sovyr/ ıılııs111111 ıdaı e eden Staliıı 
olduğunu ve Troçkinin Stalinin 

Kirovun katlinin T roçkist, Zikatli gibi tarihi bir vazifeyi 
kendisine vermek istediğini novyevist birleşik merkezi tara· 
söylemiştir. fından tertib edilmiş olduğunu 

ithamname bundan başka tesbit etmektedir. 
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Köylünün kalkınması için 

Bir proje hazırlanıyor 
borçlar tetkik ediliyor 
Ankara, 20 (Yeni Asır muhabirinden) - lktisad vekaletinde 

köylünün kalkınması hakkında yeni bir proje hazırlanmağa baş• 
lamıştır. Proje çok mühim esasları ihtiva edecektir. 

Projeden köylünün borçtan kurtulması için mühim kayıtlar 
bulunacak ve "tasfiye kanunu,. adiyle kanuniyet haline geleceği 
anlaşılmaktadır. Bu hususta içli tetkikat yapılmaktadır. 

Milli Futbolcularımız 

Silezya muhteliti ile iki 
ikiye berabere kaldı 
Beuthen ( Yukarı Silezya'da ), 20 ( A.A ) - Olimpiyadlara 

iştirak eden Türk futbol takımı Silezya muhteliti ile burada 
yaptığı maçta 2-2 berabere kalmıştır. 

Türk takımının yaptığı golleri Şeref atmıştır. 
Futbol takımı cumartesi sabahı Sirkeci'ye varacaktır. 

,,-=-------------------·------------·-----, 
ZINGAL ,, Parkeleri 

'' ... m.ılıı:ailllllll .................. ımııı ...... .L. ......................... . 

En modern ve en son sistem usulle furunlanmış ve kurutulmuş, 
içinde haşarat yaşatmaz, şeklini katiyen değiştirmez, çok 

uzun müddet en modern konforu temin eder. 

EVLERiNİZİN TABANLARINI 

ZINGAL P ARKELERiNJ den 
YAPTIRINIZ 

_______ , 


