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Sovyetler 1 l HAKKI OCAKOGLU 
j .A.~C>N":EC Ş~Ft.A.i:Ti: Bir taarruz fikrjyle 
Devam mUddetllTürkiye içinlHariç için 
Senelik -.. ~-:-:--. -. - -WOO- 2500 1 

AUt aıılık-. -. ... -. 700- 1300 1 

Hudutlarında geniş hazırhk
lar yapmaia başlamışlar . 

TELEFON : 2697 

Fiyatı " s ,, kuruştur. CıımJnw·iyetin Ve Oumhuriyet Eserinia Bekçisi., Sabahları Çıkar Siyası Gaeetedif' Yeni Asır matbaasında basılmışbr • 
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= INGILIZ MOTORLU KOLLARI Kurultayda r-
~~--~~~~ ~ 

Enşeretli bir davanuz ~ He r ··ı 

yapt 

• Ara 
Atmış 

ara anlı bir tedkik olunacaktır . ~ 
lı.: 

Üçüncü dil kuraJtayı, varın, 
Dolmabahçenin muhteşem bir 
salonunda toplanacaktır. Ora
da. bir ilim dünyası muvace
hesinde, en şerefli, en yüce 
davalarımız~fan birinin tetkiki 
yapılacakbr. 

Bu dava gerçi dört yaşın

cl.-dır. Fakat dört asırlık bir 
ça'ışmanın mahsulü imiş gibi 
olgunlaşmıştır. Yirminci asrın 
en büyük insanı, en yaratıcı 
dahisi olan Atatürkten ışık 
toplıyarak yepyeni bir dil teo-
risine hayat vermiştir. Öyle ld, 
zamanımızın tanınmış dil alim
leri, Türkologları, bu geniş kül
tür hareketi önünde hürmetle 
eğiliyorlar Gözlerini, dil dava
mızla birlikte tarihi aydınlatan 
hakikatlere çevirmiş bulunu
yorlar. 

Bir Macar profesörünün söy
lediği gibi, " Türkiye büyük 
kültür hareketlerinin kaynnğı 
haline gelmiştir. Evvelce Türko
lojinin merkezi Avrupa idi. 
Şimdi Türkolojinin yeni mer
kezi Türkiye olmuştur.,, 

Yalnız bu sözler bilP. ne ka
dar müsbet bir ilim sabası üze
rinde yürüdüğümüzün delilidir. 
Kuru tefahür için ortaya atıl
mış iddialar yoktur. Söylenen
ler gibi ortaya konan teori
nin de .k&bnemit inanları yı• 
karak asırların sinesinde gö-
mülerek kaybolan hakikatleri 
birer birer meydana çıkardı~ı 
muhakkaktır. Kurultayda tetkik 
edilecek olan Güneş dil teorisi, 
işte bunfardan b;ridir. Bu teori 
yalnız dilimizin bütün dillere 
nasıl analık ettiğini göster
mekle kalmıyor, aynı zamanda 
filolojide bir inkılab yapm;ş 
bulunuyor. 

Bu bakımdan kuru!taym önü-
müzdeki toplantısını bütün 
Türk münevverlerinin büyük 
alaka ve hassasiyetle takib 
edecekleri muhakkaktır. 

Kaybedilmiş bir servete yeni-
den konan 'İnsan kendini ne 
kadar bahtiyar addederse asır
larca süren bir ihmal yüzünden 
kaybettiğimiz bir dil zenginli
ıtme yeniden kavuşmamızın 
bundan bin kat fazla bahtiyar
hğa sebebiyet vereceğinden 

kim şüphe edebilir? 
Dil inlulabımızm bize en bü

yük hediyesi bir ilmi araştırma 
muhiti yaratmış olmasıdır. Bu 
sayede bir kültür, bir tarih 
araştırması yapıyoruz. 

Biz ki, on üç yıl önce tari
himizi Osmanlı saltanatının altı 
asırlık hayatı içinde hapsedil
miş görüyoı duk. • Bugün önü
müzde açılan ufuklara ne kadar 
iftiharla ve sevinçle baksak yeri 
vardır. Zira tarihi olmıyan mil
letlerin medeuiyet ailesi içinde 
yeri yektur. 

Burada, sırası gelmişken 
şunu söyliyelim ki, son dört rı! 
ıçinde yapılan dil denemelermı 
inkılibımızm bir tcreddüd dev
resi geçirdiğine hamleden
Jer, Kurultayı dikltatle t<ı
kib etsinler, ne kadar çok 
yanıldıklarını anlıyacaklardır. 
inkılabımız, hangi sahada olursa 
olsun tereddüd ve durgunluk 
tanım'ıyan inkılaplardanchr.Göz
Jerimiz önünde duran eserler 
bunun en parlak delilid r. Di
limiz, yapılan her dene!11eden 
kuvvet toplıyarak, zengınleşe
rek çıkmıştır. Yine bazı kimse
lerin zannettikleri gibi inkıla-
bımızın hedefi dilimizi basitleş
tirmekte değildir. Bilakis Türk 

1 a aşma • • ölü va dı • • • 
. Kudüs, 22 (Ô.R) - Filistinde, bu dakikada, stnda bunlardan be,ı polls kuvvetle-

N vaziyet fevkalade vahimdir. Dün Hebron civa- rlne kar•• geldlklerlnden slllh isti-
~ rında başhyan kanlı bir vuruşma bütün gün mallne mecburiyet basll olmuş ve 

devam etmiştir. kendllerl yarah olarak elde edilmiştir-. 
Mücadeleye muntazam lnglllz kuv- Hobron'daki Yahudi üniversitesinin p:ofe-

vetlerlnin moiörlU kollarlyle glrmı, sörlerinden Huissman dünkü vuruşmada ölenler 
~ aln\a8arı Hebron bölgesini bir harb arasındadır. Salahiyeltarlarııı hazırladıkları ista-
N sahasına çevirmişti. Vuruşmadan tistiklere g?re, Filistin kargaşalıklarıının şimdi-
~ sonra altmıştan fazla cesed sayıl- ye kadar Yahudilerden 75 ve Arablardan 400 
N mıştlr. Araplardan mUhlm miktarda kişinin hayatına malolduğu anlaş1lmıştır. 
N yarah oldugu da muhakkaktır. Kudüs, 22 (Ô.R) - Irak hükümetinin hari-

BugUn poila kuvvetleri ş~ hrl sara- ciye nazm burada bnlunuyor. Nazırın burada 
rak araştlrmalar yapmışlar ve dUnkU bulunuşu, Flistin buhranının halliyle alakadardır. 
vuruşmalardan mes'ul saydıkları 2& Nazır Arab şefleriyle mühim görüşmelerde bu-
arabı tevkif elmişlerdlr. Tevkif esna- Filistin kar[!a alıklanndan bir itıtiba lunmuştur. 
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F AŞIST P ARMA dl MI VAR ? Bir hadise daha 

Zinovyef T roçkinin Alman faşistle- HükUmetfilosuliıgiliz va-
riyle münasebatını itiraf etti purunuda muayene etti 

Moskova, 22 (Ö.R) - Sui
kasdcıJarm dünkü muhakeme
sinde müddeiumumi yapılan 
yeni bir tahikatın neticesini 
bildirmiştir. Buna göre suikasd 
şebekesinde gizli kalmış olan 
daha bir çok unsurlar mey
dana çıkaılmışlardır. Bu me
yanda Sovyetlerin bugüne ka
dar posta, Telgraf ve Telefon 
komiserliğini yapmakta olan 
Bükinin de suikasde iştirak et
mekle ittiham edilmektedir. 

Moskova, 22 (Ô.R) - Ka
bahatlı Zioovyef, tedhişçilerin 

muhakemesinde Troçkinin Al
man faşistleriyle samimi müna
sebtte bulunduğunu itiraf et
miştir. 

Roma 22 ( Ô.R ) - Berlin
den bildiriliyor : 

• Suikastın gayesı ne .d. ? 1 1 • 

:,ov)•rl/er şc/ı ~lılllfl ~ 011.aş 

Alman hükumeti, Moskova 
ve Madrid hükümetleri nezdin
de teşebbüste bulunarak bu 
memleketlerin radyo istasyon
ları vasıtasile mütemadiyen 

Hitler rejimi aleyhinde yapı• 

lan propagandalan şiddetle 
-protesto etmiş ve bu propa
ganda neşriyatının aynı mahi
yette devamı vahim olabilece
ğine nazarı dikkati celbetmiştir. 
iT AL YAN GAZETELERiNE 

GÖRE 
Moskova ve Madrid dün Al

man siyasetinin temayülatı hak
kında çok mübalagalı ve baş
tan başa uydurmalarla dolu neş
riyatta bulunmuşlarmış .. 

Bu neşriyatın Moskovadan 
akseden kısmı Sovyet Ru.syada 
meydana çıkarılan son suikasd 
münasebetiyle Almanyaya yağ
dırılan ithamlardır. 

Moskova gazeteleri bu it
hamlarda çok daha ileri gide

- Sonu 4 ıincü sahi/ede -

Alman filosu kumandanı Hitler'le 
görüşmek için Berline gitti 

Lonc1ra, 22 (Ö.R) - Hükü
met lspanyol sularında logiliz 
ticaret gemilerinden birine 
karşı vuku 
bulan teca· 
vüz teşebbü
sünü Madrid 
hü k fı met i 
nezdinde 
protesto et
miştir. 

lngilte re· 
nin Madrid 
sefiri bu ka
bil hareket- ispanya başvekili 
Jerin teker- Jivalel 
rürü halinde kuvvetle menedi
leceklerini bildirmİ;ftir. 

Berlin 22 (Ô.R.)- Gazeteler 

Kameron hadisesinin şahidleri 
tarafından verilen izahab neı
rediyorlar. Ve bu kabil hadise
lerin tekerrürü halinde Alman
yanın kuvvet kanu11.unu tatbik 
etmesini, göze göz, dişe dit 
diyerek kuvvete karşı derhal 
kuvvetle mukabele etmesini 
istiyorlar: 

BerJin, 22 (Ö.R) - Akdeniz
deki Alman filosunun baı 

amiralı Hitler tarafından vuku
bulan davet üzerine Hitlerle 
görüşmek üzere bugün tayyare 
ile Bavyaraya gelmiştir. Ami
ralın Hitlerle görüşmelerine 

büyük ehemmiyetveriliyor. 
Führerin Akdenizdeki Al

- Sollu 4 tindi salıi/ede -
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Üniversiteliler kongresinde 

Bir Bulgar 
siyasetten 

talebesi 
bahsetti 

Romen murahhasları 
terkettiler. Kongre 

salonu 
dağıldı 

~ 

Sof yadan 
lstanbul 22 (Yeni Asır - tele-

fonla) - Sofyadan bildiriliyor: 
Bugün beynelmilel üniversi· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dilini ana kaynaklarına ulaştı-
rarak dünyanın en zengin dili 
yapmaktır. • 

~evke1. :eı.ı.81:0. 

bif göıiiniiş 

teliler kongrasinde müessif bir 
hadise cereyan etmiştir. Bulgar 
yüksek tahsil gençliği murah
haslarından Nikolof, kongre 
reısının müs.tadesi üzerine 
beynelmilel talebe münase-

- Sonu 5 inti sahi/ede -

Nö~·il Çem ber/ayn 
INGILIZ E\ABINESINDE 
ANLAŞMAZLIK VARDIC? 

•••••••••••••••••••••••• 

Çemberlayn 

Kabineyi 
T eşkile hazırdır 

••••••• 
istifa krahn Londraya 

avdetinden sonra olacak 
Londra 22 ( Ö.R ) - Daily 

Ekspress'in diplomatik muha
biri, Baldvinle maliye nazın 
Növil Çemberlayn arasında bir 
ihtilaf zuhur ettiğini ve iki dev-

- Sonu 3 ntü JDJ'/ada -

Yu2oslav başvekili 
Belgrada 

kadar 
döndü. Bulgar hududuna 

yolu yapılıyor •• 
şose 

Yu oslav başvekili Stoyadınoviç, Çrkoolovak başvelu/ıle göıtişü ı oı 

Belgrad, 22 (Ô.R) - Mem- Belgrad, 22 (Ô.R) -Yugoı-
leket içinde bir tetkik seyahatı lav nafia nazm Vereme gaze-
yapan başvekil Doktor Milan t~sin.e beyanatında demiş-

t d. . B 1 d d- d'" tir kı· s oyo movıç e gra a on u. ·M'I S d' . h" 
1 d 1 f d 

- ı an toya ınovıç u-
stasyon a nazır ar tara ın an k.. t' b ı b" ··k N f' · 

h 1 k 1 d 
ume ı u yı uyu a ıa ıı-

araret e arşı an ı. . . . . . .. . 
B k'l p l't'k t . lerını başarmak ıçın cıddı bır 
aşve ı o ı ı a gaze esı proğram hazırlamıştır. Büyük 

muhabirine beyanatında san- t · l · · ı . . . unzm şose ennın yapı ması 

dalyesız nazır Şevkı Bebmenın proğramımıze dahildir. 
hükumetçe ayan azalığına tayin Yapılacak turizm şosalarıma 
edildiğini söyledi. -LütJen revitimz-



Filomuz 
Dün )inıanımızage1di 

Akdenize açılmış olan do
nanmamız dün sabah yin-e 
limanımıza dönmüştür. Başta 
Yavuz zırhlısı olduğu halde 
dört torp· do, dört denizaltı 
gemisi ve iki hücumbot lima-
nımızda demirlemiştir. 

Limanımızda bulunmakta olan 
mekteb gemisi Hamidiye kru-
vazörü dün limanımızdan ay
rılmıştır. 

Beledirece amiral Şükrü 
şerefine yakında ~ehir gazin«>
s da bir ziyafet verilecektir. 
Ziyafet gecesi lzmir hava ku
rmnu tar fından da denizcile
r· iz şerefine bir gardenparti 
tertib olunacaktır. 

Celal Baya 
Yarın şehrimize 

g 1 c ktr 
Çeşme Ilıca köyünde istira· 

hat etmekte olan iktisat Ve-
kili Celal Bayar yarın şehrimi
ze gelecek ve lzmirin iktısadi 
vaziyeti ile Fuvar hazırlıkları 
üzerinde meşgul olacaktır. Ce
lil Bayar, Fuar komitesinin ya
rınki toplantısına riyaset ede-
cek ve öğleden sonra limanı
mızdan kalkacak olan Izmir va
puruyle lsta bula hareket ey
liyecektir~ 

Şehir meclisi 
Fevkalade olarak 

toplanıyor 
Şehir meclisi önümüzdeki 

Pereşmbe günü fevkalade bir 
toplantıya çağırılmışbr. Vilayet 
bütçesinden Fuvar komitesine 
25 bin lira yardım ayrıldığın
dan bu paranın nerelere sarfı 
IAzımgeldiği mecliste görüşü
lerek karar ahnacakbr. 
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Boı a Hah rleri 
DU 

Çu. Alıcı Fiat 
417 Alyoti bira 1 25 14 50 
388 M J Taranto 7 50 15 
292 K A Kazam 7 25 10 50 
146 H Alberti 8 12 25 
186 H Alyoti 9 50 13 
102 J Gozden 8 13 

89 A Rağıp üz 10 75 13 
74 D Arditi 7 75 12 
43 P Pacı 7 75 8 50 
35 j Kohen 1 75 12 
22 J Taranto m 11 12 
14 H Besim 11 SO 11 50 
11 Talat Ennan 11 50 11 50 

. 16 Albayrak 8 25 8 25 
17~5 Yekfuı 

"6325 Eski yekün 
8060 Umumi yeldin 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

86 B Alazraki 8 SO 
68 M J Tara~to 7 50 
50 A Aaydar Na 9 
47 Alyoti bira 6 
38 Ş Bencuya 9 

289 Yek· 
4704 Eki 
4993 Umumı yekina 

Zahire 
Ç Cinsi Fiat 

9 75 
9 
9 
9 
9 

1018 Buğday 
72 Arpa 

174 Bak!a 

5 25 6 

109 umdan 
2046 ki. keçi kıh 

1 B. Pamuk 

3 50 3 so 
5 5 
4 50 6 25 
54 54 
45 45 

Pamuk istihsalatı 
Bayandır 21 ( Öz-el ) - Bu 

sene pamuk mahsulü geçen se
neye naz.aran on beş gün evvel 
yetişmiştir. K<llitesi çok eyidir. 

Geçen sene 4500 prese pa
muk istihsa1 eden Bayındırın 
bu yıl 8 ila on bin prese istihsal 
etmesi muhtemeldir. .......................................... 
en mühimmi Macaristan budu
d .. dan h yaTak BeJgnıda 
varacak ve Bejgraddan Bulgar 
hududuna kadar de ede
cektir. Ba yohın · ~sı bir ıha
y al proğramı değildir. Pek ya-
kında tamamlanacaktır. 

Fuarda 
• •••• 

Satılmam!ş pav
yon kaimadı 

Fuarda satılmamış pavyon 
kalmamıştır. Bugünlerde yeni 
müra~aatlar vuku bulacak olar
sa derhal ihtiyaç iktarında 
pavyon inşa ettirilecektir. Bazı 
sınai müesseseler fu nn bu de
:re-ce al· ka uyandıracağını ev
velce tahmin etmedikleri için 
pavyon kiralamamışJardı. Bu 
müesseselerin sahipleri şimdi 

fuara iştirak edememekten te· 
essür duymaktadırlar. Çünki 
fuara iştirak hazırlığını zama-

nda yapmadıkları · çin bu mü
him fırsntta.n istifade edemi
yecekler:dir. 

P vyon ahpta yerlerini ha
zırlamaya başlamamış o!anlar 
veyahut parasını yatırmamış 
olanların pavyonları başkalarına 
satılacaktır. 

Üzüm ve incir 
• 

pıyasası 
hthl~arln" idaresi 
d n r1a UzUm aldı 
inhisarlar idaresi diin de pi-

yasadan bir mikdar. kum üzüm 
satın 1 1ştır. O - e cır 
piyasaları hararetlerini muha· 
faza ebnektedirlerA lhracatçdar 
siparişlerini zamanında yetiş· 

tirmek için piyasadan ıncır 
bulamamaktadırlar. 

Bunun sebebi poyraz esme
diği için incir m takalarmda 
incirlerin çok. bati bir şekilde 
kurumakta olmasıdır . . Bu yüz
den piyasaya ihtiyaca yetecek 
kadar incir gelmemektedir. 
incir üstW ı:i havanın poy
raza çevirmesini beklemekte· 
dirler. 

Düu incir fiatlaranda bu yüz
den • kuruşluk bir yükseliş 
kaydedi · tir. !Piyasada hiç 
incir yokt • ün ve yann 
birkaç parti beklenmektedir. ............ 
incir ağacından 

düştü 
Değirmen dere nahiyesinüı 

Bulgurca köyünde Arapkirli 
Mduaed ~ncir ağacı.dan düşe· 
rek ağır surette yaralaarruştır. 
Mehmedin ağzı ile burnundan 

kan ge iştir. lzmir memleket 
hastanesine kaldırılması için im-

dadı sıhhi otomobili araıımış
sa da tamirde olduğundan geç 
vakte kadar nakledilememiş ve 
başka bir vasıta ile nakledil
miştir. 

• 1 •••••• 

Yeni mahsulle 
ikinci v pur h rekel etti 

Fratelli Sperko oentesine 
mensub Uluçes vapuru dün 
akşam Amisterdam ve Ham
burga hareket etmiştir. Bu va· 
pur mu l f tüccarlann incir 
ve ü%iimlcrini yüklemiştir. 

Kendirler 
9'öklerlyle çıkarıl

nurac k 
Müstahsinerimizin istihsal et

tikleri kendirlcri kökleri ile 
beraber çıkarma~rı bu mahsu
lün ilyafını bozmaktadır. Ziraat 
vekaletinden ~chriıniı.deki ali· 
kadarlara geJen bir tamimde 
kendir ilyafının bozulmasına 
m i olmak için buğday ve 
arp da olduğu gibi keodii!erin 
de biçilme · e usul ittihaz 
edilnıesi ve bütün müstabsiUe
tin bu hususa na:ıan dikkatJc
rioin celbi bildirilmiıtir. 

Türk - Italyan anlaşması 

934 klirin~ an aşması 
üç ay temdid edildi 

Türkofis Ankara merkezin· 
den şehrimizdeki alakadarlara 
gelen bir. tel a 4 isa 934 
tarihli Türkiye ltalya ticaret 
ye klering anlaşmalannm yinrii 
temmuz 936 dan itibaren üç ay 
aynen temdidine dair notaların 
Ankar da iki taraf murahhas
ı rı tarafından imza edilmiş 
olduğu bildirilmiştir. Italyaya 

· takas yolile gönderilecek mal
ların mikdar itibarile hem bir 
tahdide tabi tutulması, klering 
yolile yapılacak ihracat için 
934 senesi ·hracat rakamla

rının yüzde yüzünü esas 
tutulması temin edilmiştir. Nota 
sureti vekiller heyetince tasdik 
edildikten sonra bütün alaka
darlara gönderilecektir. 

Dere köyünde iki canavar 

13 Yaşın a bir kızı or a
na kaçırıp berbadetti e 
Kızcağız feryad etmişsede 

duyan olmamıştır 

• • 
sesını 

Menemenin Hatun dere kö
yünde Akbaş Osmanın kızı 
Fatmayı ormana kaçırBl'ak ıor
la kirleten Hasan oğlu Hüseyin 
ile suç ortakları !Vlehmed oğlu 
Halil ve Halil karaorman, şeh· 
rimiz ağırceza mahkemesinde 
muhake e edilmek üzere lzmir 

lara, kızı zorla kaçırmışlar ve 
sürükliyerek civardaki ormana 
götürmişlerdir. Kızcağız feryad 
etmişsede duyan olmamıştır. 

Hüseyin, bütün gece kızla bir
likte ormanda kalmış ve çok 
vahşiyane hareketlerde butun-

hapishanesine getirilmişlerdir. muştur. Hüseyne suç ortaklığı 
Tahkikata göre Fatma 13 eden iki kişi evli ve iki çoçuk 

yaşındadır. Birgün evinin önün· babasıdırlar. 
deki bahçede hfudiJere yem Yakında ağucezada muha-
verirkaı Hüsey" ile suç ortak- kemelerine başlanacaktır. ........... 

Esrefpaşa cinayeti 

Dinlenen şahitler katil 
Salih'tir diyorlar 

Eşrefpaşada berber Hüseyini 
öldürmekle maznun marangoz 
Salibin muhakemesine dön 

nğırcez.ada devam edilmiştir. 

Vakayı görenlerden Mes'ud 

adında bir şahit dinlenmiş ve 
gece saat 11 sularında evinin 
kapısı onünde otururkeA karşı ı 

taraftan , iki. kişinin birbirini 
kovalıyarak geldiklerini gördü
ğünü ve arkadakinin öndekine 

vurur gibi birkaç defa kolunu 

salladığını gördüğünü söylemiş 
ve demiştir ki: 

- Ô de giden, vuruldum 

Cemil Çetiner 
Cumaovası nahiye 

mUdUrU oldu 
Barbaros nahiyesi müdürü 

Cemil Çetiner Cumaovası na-

hiyesi müdürlüğüne tayin edil
miştir. Cemil vilayetin mubte· 
lif yerlerinde güzel mesaisi ile 
kendisini sevdirmiştir. Muvaf
fak olmasını dileriz. 

bena su verin, diye bağırdı ve 
yere düştü. Diğer adam yan 
sokaklardan birine saptı. Ora
da bir çok halk toplandı Ya
ralıya seni kim vurdu diye sor
dular. O da: 

- Beni Giritli Salih vurdu, . 
dedi. Yaralı hastaneye kaldı
rıldı, fakat hastanede ölmüş, 

öndeki adam siyah elbiseli, ar
kadaki ise beyaz pantalonlu 
ve kısa kollu fanilih idi. 

Diğer şahit bostancı Fevzi 
buna müşabih ifadede bulundu. 
muhakeme başka bir güne 
bırakıldı. 

Orta okul 
öğretmenliği • • 

ıçın 
Orta okul öğretmenliği için 

Gazi terbiye enstitüsünde ya
pılan sözlü imtihanlar bugün 
bitti. imtihan neticeleri kültür 
direktörlüklerine bildirilecektir. 
Bu imtihanlara ilk mekteb öğ· 
retmenlerinden 379 kişi iştirak 
eylemiştir. 

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

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

Baştan başa yeniden tamir ve telvın edilmiş olan : 

Tayyare Sinenıası 
Önümüzdeki mevsim için piyasada mevcut en yüksek, en 

büyük, ve en güzel filmleri tamamen an~aje etmiştir. 
•• ii ............................................ . 

T aras Bulba - Mişel Strogof 
Bunların ara.s:ndadır. Bilhassa müteaddit 

herkesi hayrete düşürece'k j!Üzelliktedir:er. 

iLK PROG.RA"rJf :··: .. :··. 
renkli filmler 

??? 
• • • • 

Operet 
••••• 

Şthir tiyatrosunun 
operet heyeti 

lzmire geliyor 
Istanbul şehir tiyatrosunun 

operet heyeti önümüzdeki cu
ma günü lzmire gelerek yirmi 
kadar operet temsil edecektir. 
K drosuna yapılan ilavelerle 
çok zenginleşen operet kısmı 
lzmire mahsus olmak üzere 
yeniden hazırlanan operetler 
il defa lzmirde s~hneye ko
nulacaktır. Operet heyetinde 
yirmi kadar kadın artist var
dır. Viyana bülbülü adıyle ma
ruf olan meşhur muganniye 
Haçiç te operet heyetinde yer 
almıştır. 

Operet heyetince hazırlanan 
iki yeni ope.rel°9 Kızılay cemi
yetince hazırlanan Kızılay ge
celeri de bmirde temsil edi
lecelctir. Kızılay gece!eri yirmi 
dokuz ağustos cumartesi ve 
30 ağustos pazar geceleridir. 

Kızılay: geceleri Elhamra sa
lonlarında yapılaaktır. Daha 
şimdiden Kızılay menfaatına, 
güzide san'atkirlarımız tarafın
dan verilecek operetlere rağ
bet gösterilmektedir. 

Hayvan yemi 
Haklunda vlUiyete bir 

ta im geldi 
Bazı yerlerde hayvan yemi 

az olduğu senelerde hayvan
lara paınak tohumu yidiriJmesi 
yüzün<kn bu hayvanlarda nesc
lerin bozulduğu görülmüştür. 

Buna dair ziraat vekaletinden 
şehrimizdeki alakadarlara bir 
tamim gelmiştir. 

Yurtta yetiştirilen pamuk 
çiğitlerinin tohumluktan gayri· 
sinden mühim bir kısmı da 
doğrudan doğruya hayvan yemi 
olı.rak kullanılmaktadır. Bu 
halin, gerek buğdayı aJan hay
vanların sıhhatı ve gerekse 
ekonomi bakımından zararlı 
olduğu Ziraat Vekaleti müte
hassıs1annca tesbit edilmiştir. 
Doğrudan doğruya yemlik 

olarak sarfediJen çiğitlamı 

yağfan çıkanldığı takdirde 
yurdda beş altı milyon pam11k 
yağı elde etmek miimküudüı-. 
Geri kalan küspe ise hayvanlar 
için çiğite nazaran daha sıhhi 
bir ğıda teşkil eder. 

Amerikada yapılan tecrübe
ler neticesinde çiğitler doğru· 
dan doğruya veya kırılmak 
suretiyle müvazenesını ve 
fazla oJarak hayvanların gı
da tayinatıoa ithal edilirse ha-
zım ırabatsızlıkları tevlid ettik
leri an.laş.U.auştır. Yine tecrü-
beler neticesinde hazım rahat
sızlısrını tevlid eden şibih ka· 
Jevinin yaghanelerde yağ çıkar
mak için kırma ve ısıtma işle-
ı:ile ayni tehlüke derecesini 
göstermediği anlaşılmıştır. 

Çigit küspesinin doğrudan 
doğruya pamuk tohumuna ve 
diğer yem maddelerine nazaren 
hayvanlar için çok fa.ideli ol-
d:ığu anlaşıldığından ziraat ve
kaleti bu küspelerin Türkiyedc 
hayvanlara yem olarak veril· 
mesi için hayvan sahipleriniıı 
mahamattar edilmesini bildir· 
miştir. 

İğne yutmuş 
Karantinada Danişbey soka

ğında oturan Ismail kızı Ayşe 
makine ile dikiş diktiği sırada 
ağzında dudakları arasında 
tuttuğu iki toplu iğneyi yut
muştur. Kadın midesinden çok 
mustarib bulunmakta olduğun
dan dün ameliyat yapılmak 

( IKi ŞAHESER üzere Memleket hastanesine 
' kaldırılmıştır. 

•• 
KOŞEMDE 

lı var a .. öle kaçsın 
Geçen günkü gazetede ha· 

vadisler arasına sıkışmış küçük 
bir haber vardı. (Nasreddin 
hocanın türbesi yarı yarıya 
yanmış ... ) 

Bü bütün y dığına şük-
rettiği , ve kapı ~erine kaim 
iki hacer: asılı kocaman bir 

· · e muhafaza edilen bu sev· 
giJi türbe Avrupalı, Amerikalı 
Asyalı birçok seyyahların ziya
retgahı olmuştu. • 

Hocanın kendisi, Avrupanın 
ne lafontenlerinden, daha bil
mem ne karın ağrılarındnn da
ha z 'yade beynelmilel bir sev
giye sahiptir. Nasreddinin fık· 
raları, hikayeleri hemen de 
bütün yabancı dillere çevril· 
miştir. 

Bize gelince : Adı söylenir
ken bile gönlümüzde bir şata· 
ret dalgası uyanır, hikayesine 
başlamadan gözlerimizde lebes· 
sümün parlatlığını hissederiz, 
ve hikayelerini okumıyan, din
lemiyen. söylemiyen Türk te 
yoktur. 

Küçük çocuklarımıza kadar 
Nasreddin hocanın nasıl hakim 
bir nekre olduğu tanınruışhr. 
Onun fıkralan, sözleri, hikaye· 
leri söylenegelir, söylenegidece~ 
ve onun ayannda da bir kişi 

çıkmamış olduğu gibi, olmıya • 
cakdır da. Nüktedanhkta da 
Nasreddin Hoca birdir ve eş
sizdir. Ne incili Çavuşu, ne 
Bektaşisi, ne de Pabucu Bü· 
yüğü Nasreddinin kabına va
ramadilar... O muhterem ölü 
hala yaşar •. 

Bir gün Hoca, dağa gitmiş, 
çalı, çırpı kesmi~, eşeğine yük
lemiş. Yolda gelirken düşün

müş: 

- Bu çalı'çırpıyı eve götü4 

rüyorum, at"C teciarik edilsin 
diye. Peki amma, bu çalı çırpı 
acaba çabucak ateş ahr mı? 
Dur ben bunu bir tanıyayım 

demiş, Eşeğin sırbndaki kuru 
çalılara bir ateş vermiş, kuru 
çalılar almış mı alevi ••• Har haı: 
cayır cayır yanarken böJük 
bölük dumanı çıkan eşegin 

semerine, oradan da eşegın 

sırtına ateş sirayet etmiş, eşek 
bir zıplamış, bir kıç atmış, bir 
dönmüş ve alabildiğine koş
mağa başlamı§ .. 

Hoca biç istifini bo4'mıyarak 
koşan alevli eşeğinin ukasua .. 
dan bağırmış: 

- Aklın vana göle kaç!. 

Aceba, türbesinin yawndaki 
otlar, herhalde bir Si!JgısızJık 
eseri olarak yakıldığı ve ateşin 

türbesine s;rayet ettiği zamao; 
Hoca mezarından kaJkıpta, 
böyle bağırmadı mı dersiniz?!. 

* . "' 
Havadis doğıu ise yarı yarı· 

ya yanan bu türbeyi tamir et
mek ve abide haline sokmak 
bovoumuıun borcudur. Dile,.im 
ki bu abide, onun hususiyetine 
yakışacak bir•eser olsun ... 

TOKDIL ...... ..,. 
Maliyede tayinler 

Yeni maliye şubesi tahak· 
kuk baş memuru Bay J'urgud 
Sivas defterdarlığı varidat mü
dürlüğüne, tahakkuk müfettişi 
Bay Abdullah Zorlu Aydın 
def ter darlığı varidat müdürlü
ğüne terfian tayin edildikforini 
sevinçle haber aldık. 

Turgud ve Abdullah Zoılu 
şehrimizin eski, tanınmış ve çok 
sevilmiş maliye erk5nındandır

lar. Kendılerine yeni vazifele· 
rinde de muvaffakıyetler di· 
I ~riz, 

•••••••••••• 
Tuzlada 

Çamaltı tnzlasıııda yeni istih
sal edilen tuzların yığınlanroa

sına birkaç gün içinde başlan~· 
caktır. 



•• ADustos •••• = z -== 
Çocuk mahkemeleri 

işledikleri suçlardan mes'ul tutulmıyacak 
çocukları tedavi etmeli 

Nevyoık gazetesı'ndeıı: 

Nevyork'ta Manhahattan'ın 
22 inci sokağında kurşuni bo
yala büyük bir bina " Çocuk 
mahkemesi " adını taşır, her 
sena buradan 12000 den fazla 
çocuk geçer; bir kısmı metruk 
aç ve sefil oldukları için, baş
kaları için, başkaları da her 
hangi bir suç işlemiş oldukları 
için. Mahkeme, cezalandırmak 
için değil, fakat hayata daha 
faydalı birer unsur halinde ye· 
niden atılmaları için onlarla 
meşgul olur. 

Amerikada bir kabahat iş · 
lemiş olan çocuklara hakiki bir 
mücrim muamelesi yapılma
mıya ancak 1902 denberi baş· 
)anmıştır. O devirde ilk defa 
olarak Manhattanda bir çocuk 
mahkemesi kurulmuş ve bu 
mahkeme daha ilk yılında 1870 
erkek ve 149 kız çocuğunu 
muhakeme etmiştir. Fakat bu 
sabada terakki çok yavaş 
olmuş ve ancak 1914 dedir ki 
Nevyork'un diğer mahalleleri 
de Manhattanm misalini 22 inci 
sokağın muhakemesini ziyaret 
edrek bunun çalışmasını tet
kik ettim. 

ÜNiFORMA YOK 
Mahkeme yaşı 16 dan aşağı 

çaculdarla meşgul olur. iki tür-
lü bal vardır: Terkedilmiş ço
cuklar ve suçlu çocuklar. işle· 
nilmiş suç ne olursa olson, ço
cuk, mahkmeye asla bir mah
pus gibi sevkedilmez. Adaletin 
eline düştüğü hissi kendisine 
verilmemeye çalışılır. Mahke
menin ne dışında, ne de içinde 
üniformalı polis memuruna rast
lanamaz. Çocuk hakkmda bir 
itham iddianemesi de tanzim 
edilmez. Çocuğun akrabaları, 
muallimi veya onunla alakadar 
olan herhangi bir insan tara-
fından yapılmış olan müracaat 
Dzer.ine vaziyeti tetkik edilir. 

22 inci sokak mahkemesi hu
zurunda görülen iki davaya 
·eğer bunlara dava demek 
mümkünse- şahid oldum. Bun-
lardan biri terkedilmiş bir ço
cuğa, diğeri de bir htrsızlık 
vakasına aiddi. 

ÇOCUKLAR iÇiN 
TENEFFÜS SALONU 

Küçük Miriam'ı ilk önce 
dördüncü kattaki oyun salo-
nunda gördüm. Burada, hepsi 
bugün için çağrılmış, bazıları 
beyaz, bazıları da zenci on 

"dar kız vardı. Mübassırdan 
, ade mual!ime benzi yen bir 

.. adın masada oturmuş oku
yordu. 

Salonun ortasında büyük bir 
masa vardı ve birçok küçük 1 

kızlar burada top oynuyorlardı. 
Daha başka oyuncaklar da 
yerlere yayılmıştı. Bir köşede, 
bedava yenilen bir yemeğin 

artıkları görülüyordu. On yaş· 
larında zayıf bir kı7.Cağız olan 
Miriam oldukça kirli bir pamuk 
elbiseyle giydirilmişti, ayakla-
rında ayakkabı vardı fakatço
rapsızdı. Onu, mahkeme solo-
nuna çağırdılar, bana rehberlik 
eden mis Nina 1-iassettle bir-
likte ben de ardından gittim. 

BÜYÜKLERiN GÜRÜLTÜ
LERINDEN ESER YOK 

Mahkeme salonu, bir masa 
ve üç iskemleden mürekkeb ' 
basit bir odadır. Geniş pence
relerden odaya bol ışık giriyor. 
Hakim, masa önünde oturmuş
tu. Bir stenograf da yanında 

yer almıştı. Bir asistan kendi
sine bir dosya uzattı Miriamın 
babası hakimin karşısında yer 
almı ştı. 

Miriam bu salonda ancak 
birkaç dakilrn kaldı. Hakime 
adını söyledi ve orada hazır 
bulunan adamın babası oldu
ğunu teyid etti ve tekrar oyun 
salonuna götürüldü. 

Miss Hassett bana dedi ki: 
" Çocuklar sadece isbatı vü
cud atmek için gelirler ve 
sonra giderler. Küçüklerin 
mahkemede aöylenanleri işit· 
mesini istemeyiz Aileler ara· 

sında geçen iskandalları çocuk 
ların öğrenmesine lüzum yok
tur. ,, 

Sonra bana Miriam'ın dava· 
sını izah etti. ilk şikayet alın
dığı zaman, meselt!nin tetkiki, 
ihmal edilmiş çocuklarla uğra-
şan " A jüstrr.ent Bureau " ya 
tevdi edildi. Bu büro 11 Ter
biye Cemiveti ,, nin bir mü
me~sili, " Suçlara karşı koru-
ma bürosu ,, nun bir mümes
sili ve birçok sosyal asistan· 
lardan mürekkebtir. Büro ter
kedilmis her çocui!un vaziyetini 
gözden ~eirir, çocuğu, akrahaları 
nı, komşularını, muallimlerini 
sor~uya çeker. Ekseriya, işi 
yoluna koymak için bu müda
hale kafı gelir. Aksi takdirde, 
iş mahkemeye düşer. 

Mahkeme salonunda hakim 
babayı sorguya çekiyordu. Bu 
celseleri hiç bir gzeteci ta~{ib 
edemez, ve dosyalar çok mah
rem tutulur. Yalnız çocuk, avu
katı ve mahkemenin azaları 

buraya j?irebilirler. Böylece iş 
tamamiyle gizli kalır ve bu su-
retle çocu~un lekelenmesine 
meydan verilmez. 

Çok fakir ~iyinmiş kırk yaş
larında bir adam olan baba, 
uzun zaman işsiz kalmış oldu
ğunu ve elinde kalan biraz 
paranında pek müsrif o!an ka
rısı farafından harcanmış oldu
ğunu anlattı. 

Nihayet işsizlere yardım eden 
"P. W. A.,, bürosundan bir iş 
temin etmiş, fakat karısı aylı-

ğına tesahüb ederek evi ter· 
ketmiştir. 

Hakim sordu - Tekrar dö
neceğini umuyor muı;unuz? 
Kadın bir çok defalar git

mek niyetini tekrarlamiş oldu-
ğu için bunu ummuyordu. Esa· 
sen karısı çocuğu sevmiyordu 
ve bu itibarla ona iyi bir ter
biye vermes:ne de imkan yoktu. 

ÔKSÜZ YURDLARI 
Hakim raporları okudu ve 

çocuğu bir çocuk yurduna gön
derilmesine karar verdi. 

Terkedilmiş çocuklar için 
elli kadar müessese vardı 
Bunlardan ekserisi dini toplu
luklar tarafından idare edil!r. 
Tabiidir ki, çocuklar bu nevi 
müessesele gönderilirken di
ni göz önününde tutulur. Şe
hir. her çocuk için günde 
bir dolar verir, ve eğer çocu
ğun anne ve babası varsa, bun
lar, çocuğu istedikleri zaman 
gelip görebilirler. Çocuğuna 

bakacak vaziyette bulunduğunu 
ispat ettiği zaman onu geri 
alabilir. Aksi takdirde çocuk 
tahsiline devam eder, sonra 
kendisine bir iş temin edilir. 
Bazen müessese, çocuğu hususi 
şahısların yanına pansiyoner 
verir, ve her çocuk için günde 
bir dolar masraf öder. 

Çocuklar aileleri tarafından 
ekseriya sefalet yüzünden terke· 
dilirler. Mahkeme sefalete dü
şen ailenin vaziyeti hakkında 
aid makamların dikkatini çeker 
ve bir yardım vaziyeti düzeltir. 
Bu şekilde hareket edilmek 
sayesinde, geçen sene dava-
larına bakılma' olan 5000 terk
edilmiş çocuktan ancak 1172 
siııin çocuk yurdlarına gönde
rilmesi İcab etmiıtir. 

SUÇ MAHKEMELERi 
Suçlu çocuklarm davalarına 

bakan mahkeme de halka ve 
gazetecilere açık değildir. 
Bununla beraber, salon ôaha 
büyüktür, ve burada daha fazla 
bir kalabalık görülür. Bunların 
e~serisi muhtelif sosyal orga
nızasy ... nların mümessilleridir. 

Sivil bir polis memuru, biri 
beyaz biri siyah, her ikisi de 
11 yaşında iki çocuğu içeri 
aldı. Hakimin önünde ayakta 
durdular, bir kadın ve bir me
mur bunların vak'asını anlattı. 
Şahidler, bu çocukların gece 
vakti ihtiyar bir adamı yere 
yıkarak cebJerini boşalttıkla
nnı görmüşlerdi. Memur gö
rünce kacmıslar ı fak at erteıi 

YENi _ASlll 
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Son Telgra:f ~ Haberleri 

Balkan spor temasları 
Beş Balkan milli takımının kinunuev

velde karşılaşması muhtemeldir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Belgrad, 22 (Ö.R) - Yugoslav futbol fede- ya ve Romanya milli futbol tskımlarının birinci 
rasyonu Balkanlar arası spor temaslarının art- kanunun il~ haftas~nda B~lgradda karşılaşmaları 
ması için mühim bir teşebbüse girişmiştir. Bal- ~u~t~m~ld.ır. Keyfıyet alakadar federasyonlara 

. ~ . . bıldırılmıştır. 
kan mıllı futbol takımlarının senede ıkışer defa Bu suretle Balkan memleketleri arasında 
birbirlerile karşılaşmalarını temin edecek olan spor temasları artacak; ayrıca kulüpler de 
bu teşebbüs Atinada ehemmiyetle karşılanmıştır. komşu memleketlere seyahat imkanlarını bula-

Tür kiye, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslav· caklardır. 

ispanyaya silih vermeli .. 
Fransız İşçileri her vasıtayla lspan

yol işçilerine yardım edecektir •. 
Paris 22 (Ö.R) 1 .. ,.....,,,.....~~ ..... ~~~--~-11111111 .... -~ .. -~..---~-..-.... ---...._ 

- Franse mesai 
konfederas y o n u 

reisi Juho, Mad
ridden avdet et
tiği günden beri 
ispanyaya top ve 
silah vermek la
zımdır, propagan
dasında inatla de
vam ediyor. 

Bugün dört mil-
yondan fazla Fran 
sız işçisinin bü
yük bir merbuti
yetle .kendisine 
inandıkları adam 
onlara hitab ede
rek diyor ki : 

- Her Fransız 

işçisi elinde olan Jspa11vol hiidiscleıindcn bir intiba 
bütün vasıtalarla lspanyo) işçi- ispanya hadisf'lerine karşı olan 1 B. Tborez bundan sonra B. 
lerinin yardımına koşmağa mec- vaziyetini izah eden Thorez Hitlerin Mein Kampf adlı kita-
burdur. Doriotnun faşistlerle birlikte hından Almanyanın ezeli düş-

Paris, 22 ( A. A ) - Saint çalışmakta olduğunu söylemiş manı Fransa olduğu hakkında-
Denis komünist kolunun tertib ve şunları ilave etmiştir : ki sayfaları okumuştur. 
ettiği bir toplantıda Thorez Memleketin kuvveti doğum- Toplantı nihayetinde iki mü-
söz almıştır. Bu toplantı bil- ların artmasiyle kaimdir. Bu him karar alınmıştır. Bunlardan 
bassa Doriotun istifasını iste- itibarla büyük servetlerden bir üiri cumhuriyetçi ispanyaya 
mek için tertib edilmiş bulu- miktar para alıkonulmak lazım karşı kurulan blokun durduıul-
nuyordu. geldiği gibi faşist şeflerini sus- masına, ikincisi de Doriotnun 

Fransız halkçı cephesinin turmak ve hapse attırmak istifa etmesi için teşebbüşlerine 
yeni formülünü ve bu cephenin lazımdır. dairdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
günü onun tarafından yaka
lanmışlardır. 

Hakim, çocuklara iyilikle hi
tab ederek maceralarını hika
ye etmelerini söyledi. Küçük 
zenci büyük annesiyle beraber 
yaşadığını1 fakat ihtiyar kadı
nın, günün birinde adres bırak
madan g\tmiş olduğunu anlattı. 
O zamandanberi gazete satı
yor ve evlerin damlarında uyu
yordu. Küçük beyaz da ebe· 
veyni ve sekiz kardeşiyle be
raber yaşıyordu. Evinde karnı 
doymadığı için, bir odada sekiz 
kişiyle yatacağına, damlarda 
uyumayı tercih ediyordu. Soy
dukları ihtiyara gelince, bu, 
bir fırın sahibi olmasına 
rağmen çocuklardan bir Jokma 
ekmeği esirgeyen merhameısiz 
bir adamdı. 

ÇoCUKLAR MÜCRİM 
OLAMAZLAR 

Hakim onlara, iyi bir yatak, 
iyi arkadaşlar ve iyi yemekler 
bulacakları bir eve gitmek is
teyip istemediklerini sordu .. Ço· 
cuklar kabul ettiler. 

Miss Hassett bana dedi ki : 
" Burada, tahkikat müddeti 
olan üç gün kalacaklar, sonra 
akrabalarının yanma verilecek-
lerdir. Fakat bir sene müddet
le, ayda iki defa ( Y. M. C. 
A ) kütüphanesine giderek 
mekteb notlarını göstermiye 
mecbur olacaklardır. 

Bir sosyal aııistnn da, her 
ay evlerine giderek onla
rın hallerini tetkik edecek
tir. Bu çocuklar (Y.M.C.A.~ ya 
veya başka bir çocuk ce~ıy.e: 
tine kaydedilecekler ve ıkısı 
arasındaki arkadaılığa böylece 
•on verilecektir •• 

Roma haber 'Veriyor 

.Kırım harbında ölenler. 
için merasim yapıldı 

Roma, 22 (Ö.R) - Istanbuldan bildiriliyor: 
Dün bu şehrin katolik mezarlığında Kırım harbında ölen Fran-

sız asker ve gemicilerin hatıralarını taziz için merasim yapılmıştır. 

Fransız ve ltalyan konsolosları bu törende hazır bulunmuşlardır. 

F ransada istihsalatın 
geniş tedbirler 

artması 

alındı 

• • 
ıçın 

Paris, '12 (A.A) - Tecim ve endüstri bakanı Bastid dün ak· 
şam radyo ile neşredilep ve daha geniş bir istihlikin teminine 
matuf bir nutuk vermiştir. 

Bakan ezcümle şunları söylemiştir: 

- Hükumet iktidar mevkiine geçer geçmez bütün işçilerin 
dileklerini yerine getirmeğe çahş::nıştır. Kütleler yevmiyelerinin 
fazlasını, evlerini güzelleştirmek, çocuklarına sıhhi ve neş'eli bir ı 
hayat temin etmekle hükumetle elbirliği yapmış olacaklardır. iş 
saatlarının azaltılması yaşama zevkini temin etmelidir. 

Dün Istanbulda itfaiyeciler bay-
ramı çok güzel geçti 

lstanbul, 22 (Yeni Asır muhabirinden) - Festival münasebe

tiyle stadyumda itfaiyeciler bayramı yapıldı. ltfaiyey~ ait muh
telif canla levhalar gösterildi. Eski devirlere a it tulumbalarla 

yangın söndürme tecrübeleri yapıldı. Eski Yeniçeri tipleri can· 
landırıldı. 

Son hafta içinde 49 kaçakçı yakalandı 
Ankara 22 ( A.A ) - Geçen bir hafta içinde gGmrük muha

faza örgütü 49 kaçakçı, 1292 kilo gümrük kaçağı, 303 kilo in· 
hisar kaçağı, 19 altın lira, 163 Türk lirası, 2 tüfenk, 1 tabanca 
55 mermi, 821 defter sigara kağıdı, 247 keçi, koyun ile 40 ka
cakc:ı havvam ele 2eçirilmişti!•, 

Ankara 
Halkevinde 

ı ı ı • ı ı ı r 
Kurultay gUnlerl tatbık 

edilecek proğram 
Ankara, 21 (A.A) - Bugün 

Halkevinde d il, tarih ve ede
biyat şubesi azalariyle gazete
ler mümessilleri bir toplanh ya
parak üçüncü dil kurultayı 

münasebetiyle kurultayın de
vamı müddetince büyük di! 
inkılabını bütün büyüklüğüyle 

canlandırmak için geniş bir 
proğram hazırlamıştır. Bu proğ
rama göre kurultayın, ilk top
lantı~ını yapacağı Pazartesi 
akşamı Halkevinde yapılacak 

olan toplantıda dil inkılabının 
mana ve şümulü etrafında bir 
konferans verilecek ve Türk 
edebiyatının muhtelif devirleri
ne ait şiir ve nesir parçaları 

okunacak ve bu arada bir de 
konser verilecektir. 

Salı akşamı yine dil kurul
tayı etrafında tezahürat ile bir 
konser veilecek ve sinema gös~ 
terilecektir. • 
Çarşamba akşamı evde ya

pılacak olan toplantıda Türk 
dilin in zenginliği mevzuu üze· 
rinde bir konferans verilecek 
ve seçilmiş şiir ve nesir par
çaları oknncaktur . 

Perşşembe akşamı münasip 
hitabeler ve şiir,musik i parçala· 
riyle tezahürat devam edeeek· 
tır. 

Dil kurultayın mesaisiae sor. 
vereceği Cuma günü akşamı 
ise Türk dilinin derinliği ve 
üçüncü kurultayın kazançları 
etrafında bir konferans verile
cek ve diğer gecelerde olduğu 
gibi önceden şiir ve nesir par
çaları okunacaktır. 

Malatyada 
ı,ıetme dlrektörlUOU · 
Malatya, ( Hususi ) - Devlet 

demiryolları Samsun baş mü
fettişi lzmhli Eşref Demirağ 
yeni teşkilat dolayısile terfian 
Malatya işletme müdürlüğüne 
tayin edilmiş ve şehrimize gel
miştir. 

Ziraat vekiline ame
liyat yapıldı 

Ankara - Almanyada bu
lunan ziraat vekili Muhlise boy
nundan yapılan ameliyat mu
vaffakiyetle neticelenmiştir. 

Muhli~in sıhhatı vaziyeti çok 
eyidir. 

Dinarlı 
Kara Ali ile 
karşılaşıyor 

Istanbul, 22 ( Yeni Asır ) -

Yarın (bugün) Dinarlı Mehmed 
Kara Ali ile güreşecektir. Bu 
maçın galibi 6 Eylül tarihinde 
Cim Loudosla karşılaşacaktır. 

L.-- 1 -
INOILIZ KABiNESiNDE 
ANLAŞMAZLIK YARDIR 

•••••••••••••••••••••••• 

Çemberlayn 

Kabineyi 
T eşkile hazırdır 
- Baş tarafı bumcı salııtede -

Jet adamı arasmrla ispanyaya 
silah ihracı meselesinde müna
kaşalar cereyan ettiJ!inı yaz
maktadır. 

Baldvinin mi yoksa Növ 1 
Çemberlaynin mi istifa edecer;ı 
henüz belli değildir. Növil Çem
berlayn, Baldvinin istifası ha
linde kabineyi teşkile hazırdn. 
Kabine değişimi, kralın l..ond· 
'!aya dönüşünden sonra olabi
lecektir. 



•• 
Odemişin Elektrik işi 

irgiye ve yakın köy e ee 
elektrik verilecektir -- - _______ ......... _______ _ 

Bozdağı eteklerinde akan çayın 
suyundan istifade edilecek 

Oö/ciikteıı 

Ödemiş su ve elektrik işleri 
yeni ve :nühim bir mecraya gir
mektedir. Yakında Ödemiş 
civanndaki köylere, bilhassa 
Birgi nahiyesi ile Bozdağ, 

Genev köylerine ve Gölcüğe 

Ödemişten elektrik cereyanı 
verilecektir. 

Ödemişte elektrik kilovat 
ücreti 12 kuruştur. Halk bu me
deniyet yasıtasından bol surette 
istifade etmektedir. Su ve elek
trik işlerinin başına getirilmiş 

olan mühendis Adnan eyi ida
re neticesi olarak su ve elek
trik varidab iJe Ödemiş bele
diyesinin hem ziraat bankasına 
olan borç taksitJerini koJaylıkla 
ödemekte bulunmuş ve hem de 
ayrıca mühim bir varidat temin 
eylemiştir. 

Bu para Ödemiş belediyesi 
tarahndan diğer işlere harca-
nılamamış ve Ödemiş su tesi
satına Genev çayının ilavesi 
kararlaştırılmıştır. 

Ödemiş elektrik cereyanı 
bundan evvel Ödemişe akıtılmış 
olan Üzümlü dağındaki sudan 
istihsal olunmaktadır. Fakat 
köylere de cereyan verileceği 
için kuvvei muharrike olarak 
daha bir miktar suya ihtiyaç 

Yeni Polis ahndı 
Polis intihab encümeni dün 

emniyet müdür vekili lsmaiI 

Güntaym reisliğinde toplanmış 
ve talipler arasından beş kişi

yi polisliğe kabul etmiştir. 

Beş lirayı aşırmış 

Karataşda deniz banyosunda 

Ali oğlu Mustafanın yıkandığı 

sırada Muzaffer adında biri 
tarafından ceketi cebinden beş 
lirası çalınmıştır. Muzaffer ta

bir manzaM 
vardır. Onun için Bozdağ etek
lerinde akan Genev çayının 

tesisat ilavesiyle Ödemiş su
yuna kablması muvafık görül
müş ve keşfi yaptırılmıştır. 

Köylere verilecek elektrik ce
reyanı için tesisab yine bele
diye yaptıracaktır. 

Hatta Ödemişin Kiraz nahi
yesi civarında diğer bir su bu· 
lunmuştur. ileride bu su da 
Ödemişe akıblarak kuvvei muh
rikeye ilave edilecektir. Bir 
kaç sene içinde Ödemişin bU-

tün köyleri elektrik cereyanına 
kavuşmuş olacaktır. Çünki iyi 
idare sayesin~e Ödemiş suyu 
ile eJektrik cereyanından elde 
edilmekte olan varidatın şim
dikine nazaran birkaç misli 
artacağı umuluyor. 

Ödemişte soğuk hava depo
ları ve krikorofik tesisat yapıl
dığını yazmıştık. Bu tesisat yaş 
meyvelerin uıun zaman bozul
madan muhafazasını temin 
edeceği gibi yağ ve peynir 
gibi gıda maddeleri de kışa 
kadar bu depolarda bekleti
lebitecektir. 
Yakında Tire kaza merke

zine de Ödemişten elektrik 
cereyanı verilecektir. 

Polis teftişi 
Emniyet müdürlüğü adli kı· 

sım reisi Sırrı evvelki akşam 
sabaha kadar polis merkez ve 
karakoJJarını gezerek teftiş 
etmiştir. 

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

Memur aranıyor 
Yazı makinası pek eyi kul

lanır ve seri yazar bir az da 
Pransızca bilir bir Baya lüzum 
vardır. 

istekliler ikinci kordonda Şa
hin zade sokak No. 18 Akmet 
Ragıb üzümcü Ticarethanesine 
müracaat etsinler. 

S-4 2-4 

Tütün rekoltesi eyidir 

e tişlerinden dönen 
te nik şe i bunu teyidetti 

ENÇBE 2506 NUMARALI 
KANUNA iNTiBAK ETMiŞTiR 

T utün "mıntakalarında inhisarlar 
: ~ aresi Ege ve Karadeniz mın
lakası tütün teknik şefi Yusuf 
Ziyayı tanımıyan yoktur. Hangi 
kasabaya gitse kalabalık bir 
zürra yığını etrafını sarar; tü-

tüncülüğün en ince hususiyet
leri üzerinde onunla konuşma-
lar yapar, derdine ondan te· 
selli, sevincine ondan katkı 
alır. Ziya Deliorman tütün· 
cülük aleminde en tanınmış 
simalardan biridir. kendisini 
inhisarlar deposunun en üst 
kattaki dairesinde bulduğum 
zaman meşguldu. Odadaki kol-
tuklarda Egemizin tanınmış 
eksperleri oturmuş , ondan 
talimat alıyorlardı. Anladım 
ki tütün işlerinin hare
kete gelmek üzere bulunduğu 
şu sıralarda faaliyet hazırhğı 
yapılıyordu. 

Teftişlerinden yeni dönen 
teknik şefi beni çok bekJet
medi: 

- Gazeteci, dedi. Size asıl 
iyi haberleri on beş gün sonra 
verebilmek mümkündür. Ma
mafih tütüncülüğün bu seneki 
umumi durumu üzerinde bir iki 
not almanı:ı faydasız olmaz. 

Ve ilk soruma şu cevabı 
verdi : 

- Mahsul yüzde yetmiş nis
belinde tarladan alındı. lJk 
yağmurların fazlalığı yüzünden 
ası tütünler bidayette külleme 
alfıimi göstermeğe başladı. La
kin bu tahakkuk etmedi. Son 
zamanlarda, havama, bilhassa 
bir buçuk ay kadar iyi şartlar 
içinde gitmesi mahsulün neş
vünemasını teshil etti ve tü
tünler çok nefis yetişti. Sergi
lerde gördüğüm tütünler gayet 
parJak ve tatlı bir renk arzet· 
mektedir. 

- Rekolte?. 
- Kemiyet üzerinde şimdi-

lik birşey söylememeği muva
fık buluyorum. Fakat şunu 

kaydetmelisiniz ki ele alınacak 

Ege ve Karadeniz nımtakası ttltürı 

teknık şefi Yusuf Zıva 
yekün gerek randman ve ge
rekse rakam bakımından mcm
nuniyetbahşhr. 

Yağmurlardan müteessir olan 
bazı tütünler, ekicileri tarafın
dan atılmış olmakla beraber 
geride yine bizi tatmin edecek 
bir yekun göze çarpmaktadır. 
Ve bu yekun tamamen musaf
fa bir maldır. 

- Zürra ile yaptığınız te
maslardan edindiğiniz intiba 
nasıldır?. 

- Ekicilerin, tütünlerini 2506 
numaralı kanunun .şartlarına 

uygun bir tarzda hazırlamaları 
için inhisarlar fen teşkilatının 
istihsal mahallerinde tetkikler 
yaptığını, lazımgelen tarifat 
ve öğüdlerde bulunduğunu 

her halde bilirsiniz. Gezdiğim 
yerlerde edindiğim intiba bu 
tedkiklerin çok fayda verdiği 
ve zürra ile yeni kanun ara
sında yepyeni bir intibak hu
sule geldiği merkezindedir. 

H. GUnay 

Bir hadise daha 

JHükiimetfilosulngilizva
purunuda muayene etti 

Baştarafı 1 iflci sahi/ede -
man kuvvetJeri kumandanına 
çok sarih talimat vereceği 
tahmin ediliyor. 

Londra 22 (Ö.R) - lspanyol 
Başvekili, Deyli Telgrafın Mad· 
rid muhabirine aşağıdaki be~ 
yaoatta bulunmuştur: 

- Yirmi gün içinde kat'i 
bir vaziyetle karşılaşaca~ız. 

Çete harbı belki daha hafta
larca, hatta aylarla sürecektir. 

Kameron vapuru hadisesine 
gelince; bu vapur ispanyanın 
kara sularında durduruldu. Ka
dikse Petrol çıkarıyordu. Bu 
limana petrol ithali yasak edil
diğinden kendisine yolunu de· 
~iştirmesi lüzumu tebli~ edildi. 

Faşist 
Parmağı mı var? 

- Baş laTa/ı 1 ind sa/ıi/ede -

rek suikasde iştirak edenler'n 
maksadlannı araştırırken di
yorlar ki: 

- "Bunlar bugünkü Sovyet 
ricalini öldürmekten ne kaza
nacaklardı. Rejimi devirmek 
mi? Böyle bir şeyin imkanı ol
madığını müteaddit tecrübe
lerle anlamadılar mı? Suikast
çılar faşist aletlerid:r. Ve ta
şistleşmişlerdir. 
ZINOVIYEF'IN iTiRAFLARI 

Moskova, 21 (A.A) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

Mahkemenin akşam celse
sinde maznunlardan Dreizer, 
Beingold, Bakaev ve Piokal 
isticbab olummuştur. 

ifadesinin başlangıcında Dre
izer Troçkist Zinovyevist ted
hiş teşekkülünün merkezleşti

rilmiş ve ayni maksad için 
seçilmiş ve birleşmiş olan aza• 
ları bulunan ihtilalci bir teşki
lat olduğunu söylemiştir. 

T ethiş gruplarının da ne şe
kilde çalıştığını teferrüatiyle 
anlatan maznun teşekkülün 
Smirnovun idaresi altında bu
lunduğunu ve bütün talimatı 
ondan aldığını söylemiştir. 

Smirnovun tethiş hareketinde 
oynadığı hakiki rolü tesbit et
mek istiyen mahkeme Zinov
yef Simirnovun tedhiş grubu
nun en faal partizanlarından 
biri olduğunu teyid etmiştir. 

Maznunlardan Reingold bir
birlerini takibedecek olan ted
hiş hareketlerinin lüzumuna 
inanmış olub eski blokdan ay
rı bir mahiyet taşıyan Troçkist 
Zinovyevist kuruluşundaki muh· 
telif safahatı anlatouşhr. 

Reingold bundan sonra Zi
novyevistJerin 1928 - 29 da o 
zamanlar merkezi komitenin 
faal'yctini şiddetle tenkid eden 
Rikov Bu karın ve T omskynin 
iştiraki ile bir blok teşkil et
mek istediklerini söylemiştir. 

Zinovyevistlerin bu hususta 
yaptıkları görüşmeler 1931-32 
senelerine kadar devam etmiş
tir. 

Ayni zamanda Citmout Slep
kov tedhiş grupları arasında da 
temaslar olmuştur. 

PARA BiLE ALMIŞLAR 
Zioovyef ve Kameneften al

dığı talimat üzerine Reıngold 
devlet bankası başkan muavini 
Arkus ile münasebat peyda et
miş, tedbişleri finanse etmek 
için ecnebi bir memlekette 
sermaye tesis etmek ve silah 
satın almak için para tedarikine 
çalışmıştır. 

Tedhişçiler devlet bankasın
dan 30,000 ruble almaya mu
vaffak olmuşlar ve bu parayı 
teşkilatlarına dağıtmışlardır. 

Müddeiumuminin bir sualine 

Yavuz 
••••• 

Maçı bugün 
yapılıyor 

Sabırsızlıkla beklenen ve her 
iki tarafça da büyük ehemmi
yet verilen yavuz takimile Al· 
tay, Göztepe maçı buğün halk 
sahasında yapılacaktır. 

Maçta Yavuz bandosu da 
bulunacaktır. Çok heyecanb 
olacağı tahmin edilen bu 
maçta, dün de yazdığımız gibi, 
bugün Olimpiyadlardao döne
cek olan Fuad ve Hakkının da 
yer alacağı umulmaktadar. ............. 
Bergama -...... 

Otobüscülerinin 
belediye reisin

den ricaları 
Bergama otobüscüJeri adına 

olarak Hüseyin imzasiyle bir 
mekt~p aldık. Aynen yazıyo· 
ruz : 

"Şehir dahilinde çalışan oto· 
büslerin birinci Kordondan geç· 
melerine müsaade edildiği hal· 
de Bergamaya işlemekte olan 
son sistem otobüslerimizin bi
rinci Kordondan geçmelerine 
müsaade edilmiyor. Seyrüseferirı 
intizama alınması bakımından 
lüzumlu görülmüş olan bu ted
bir biz Bergama otobüslerini 
harab etmektedir. Zira otobüs
lerimiz muntazam yollar için 
yapılmıştır. Halbuki ikinci Kor-
don yıllardanberi tamir yüzü 
görmemiştir. Buradan otobüs-
leri geçirmek bir cehennem 
azabı çekmeğe muadil olduğu 
gibi her dakika sustalarımıı 
kırılmakta, lastiklerimiz patla· 
makta ve daimi zararlara uğ
ramaktayız. Bize rahatça geçe· 
bilecek bir yol gösterilsin ... 
isterse dördüncü kordon olsun 
razıyız. 

Fakat böyle bir yol mevcud 
olmadıkça Birinci kordondan 
geçmemize müsaade olunmalı
dır. Bunu hem otobüslerimizin 
harab olmaması, hem de bu va· 
sıta ile seyahat eden yolcula· 
rın hasta ve berbad bir hala 
gelmemeleri için zaruri gör
mekteyiz. Belediye reisimizin 
bu talebimizi hakkaniyetle dü
şünerek bir karar vermelerini 
yüksek vicdanlarından rica 
ederiz." 
Bergama otobüscüleri namına 

HÜSEYİN 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cevab veren Zinovyef Troçki 
ile Kamenefin Kirovun katlini 
tertib edenlerin başında olduk· 
larını ve tedhişçi grubu teşkil 
edenlerin Bkaev olduğunu söy
lemiştir. kip edilmektedir. (1753) 
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TehlUkeden korkmuş olsaydım buralara kadar gel
mez, param• rahat rahat memleketimde yerdim 

Hemen işe başladılar.Resım
lerın iyi çıkması için yatağı 

pencerenin önüne çektiler. A
merikah her iki koldaki düğ· 
meJerin müteaddit pozlarını al
dı. Tam bu sırada kapı vu· 
ruldu: 

- Kimdir o? 
- Ben, Nj io; ııizinle biraz 

. konuşmak istiyorum. 
- işim var. Başka vakıt 

konuşurum. Şimdi hemen ara· 
bam çek ve bana bir şişe likör 
yolla 

Çinli hiç sesini çıkarmadan 
uıaklaştı. Cava Amerikalıya 
dönerek: 

-r DövmeJeri vok edecei:im. 

dedi. Başını çevirsen daha iyi 
olur. Amerikalı çirkin ameliyesi 
görmemek için başını çevirdi. 
iki üç dakikaiçinde Cava Çakı 
ile Robyon,nun bilegindeki şe
killeri yok etti. Amerikalı tek
rar döndüğü zaman ortada bir 
şey kalmamıştı. Cava Cak: 

- Şimdi asıl mesele bura
dan ~ağ ~ağlam çıkabilmektir . 
Sizi tehlükeye atmak istemem 
makineyi verin bana. Siz de 
hemen burayı terkedin. 

Genç Amerikalı omuzlarını 
silkti: 
-T ehlükeden korkmuş olsay
dım buralara kadar gelmez, 
oaramı rahat rahat memleke-

timde yerdim. Hem ben bir 
kere bu işe girmiş bulunuyo
rum. Sonuna kadar hem pa
ramla hem de canımla sana 
yardım edeceğim. Hatta gide
ceğimiz yol "Ölüm yolu,. dahi 
olsa ... 

Bu samimi sözler Cavanın 
çok hoşuna gitmişti. 

- Memnun oldum, dedi. 
Senin gibi bir arkadaşa her 
zaman için ihtiyacım var. is
mim Cava Cak'tır. 

- Benimkide Andi Kalagan. 
- Tanıştık demektir. Şimdi 

resimleri alırsın. Senden şüphe 
etmezler. Doğruca buradan 
fırlarsın .. 

- Fakat Cava, sen ne ya
pacaksın? 

- Sen bana bakma, ben 
buranın her deliğini bilirim. 
iş nerede buluşacağız onu ka
rarlaştıralım. 

- Büyük Holanda otelinde. 
- Pek ili. Şimdi hiç bir 

şeyden haberin yokmuş gibi 
hareket et. Seni buradan hir 

v~vr 

hile ile uzaklaştırmağa çalışa
cağım. 

Kapıyı açtı. Kapıoın dibin
de tepsi içinde ısmarladığı li· 
kör duruyordu. Duvarda asılı 
olan konga vurdu. Aradan iki 
saniye geçmeden Njio göründü. 

- içeri gel Njio, benimle 
görüşmek istiyordun. 

- Evet, o getirdiğiniz yara
lı adam hakkında .. 

- Maalesef yaralı adam çok
tan öldü. 

Çinlinin yüzünü tetkik eden 
Andi, Njionun gözlerinin par
ladığını gördü. Cava devam 
etti: 

- Bana kiiçük bir eyilikle 
bulun N jio bu ölüyü boradan 
kaldırıp defnettirmek istiyorum. 
Bu işlerle uğraşan birisini bili
yor mısın? 

Çinlinin gözleri teknr par
ladı. 

- Size bir adres vereyim. 
Çok işinize yanyacak. Cava 
Cak hem cebinden kağıt 
kalem cıkardı. Niiio' uun 

söylediği adresi yazdı. Kağıdın 
altına şu satırı da ilave etti : 
"Doğru otele git. Bir yere 
ayrılma." 

Andi kağıdı aldı. Okuduk
tan sonra bükerek cebine aok
tu. Cava Cak Çinliye: 

- Arkadaşa yol göster de 
dışarı çıksın. Dedi. Sonra An
diye dönerek : 

- Çabuk gelmeğe çalış. 
Beni saatlarca bekletme. 

Çinli önde Andi arka-
da odadan dışarı çıktılar.Uzun 
ve loş bir koridordan geçtiler: 
Andi hiç istifini bozmadı. Et
rafına bakınıyor ve ini bir hü
cum için hazır bulunuyordu. 

Andiye öyle geliyordu ki her 
taraftan görünmez gözler ken
dini tarassut ediyordu. Hiç bir 
şev olmadı, aşağıdaki kahve
nin bulunduğu salona vasıl ol
dular. Kahvede Avrupalı ge
micileri görünce rahat nefes 
aldı. Nijio Amerikalıyı kapıya 
kadar geçirdi: 

- Sokashn bovunca doiru 

gidin. Sola saparken Köşe ba
şındaki dükkan. ismi Ah Song' -
dur. Unutmazsınız değil mi? 

- Hayır ~nutmam, zaten 
Cava Cak adresi kağıda yaz· 
mıştı. 

- Doğru, bakın ne kadar 
unutkanım! Dostunuzun beni 
beklediğini bile az kalsın unu· 
tuyordum!. 

Andi elife askerce bir selim 
verdi ve ayrıldı. On beş, yirmi 
adım gittikten sonra emniyet 
getirmek için sağına soluna 
bakındı, cadde tenha idi. Şüp
heyi davet edecek hiç bir 
şey yoktu. Yalnız yanı başında 
giden bir Malay biraz mide
sini bulandırdı. Herifin yüzüne 
dikkatlice bakınca, tanır gibi 
oldu. Fakat yerli hemen yü
zünü çevirib bir saniyede ora· 
dan uzaklaştı. Andi derhal yan 
sokaklardan birine saptı. Hem 
arkasına bakarak takib edilib 
edilmediğini tetkik ediyor, 
hem de hızlı hızlı yürUyerek 

-Somı Var-



ır 

RusyaFenlandiya hudutları oyunca i al buz 
denizinden Leningrada ka ark şlalar inşa etmiş .• 

Almanlar Sovyet 
istiyorlarmış .• 

Frans1z 
Almanlar 

karşıl!klı yardım misakını bozmak 
da hudutlai ında hazırlık yapıyor 

Bertin, 22 ( A.A ) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Ecnebi mahafil müsellah bir 
Sovyet tecavüzü iddialarına 
karşı ani ve şiddetli matbuat 
mücadelesinden az çok müte
hayyirdir. Bu mahafilde deni
liyor ki 

Şimdiye kadar Alman mat
buatı komünist propagandsına 
karşı çıkışmakla iktifa ediyor
du. Bugünse gazeteler Sovyet 
Rusyanın garp hudutları üze
rinde hararetli bir surette te
cavüz hazırlamakta bulunduğu
nu iddia ediyorlar. 

Bazı gazeteler Rusyanın 
Fenlandiya budutlan boyunca 
şimal buz denizinden Lenin
grada kadar kışlalar inşa etti
ğini yazıyorlar. 

Ayni gazeteler Moskova ta
rafından başlanan dünya ihti
laline karşı bir ehlisalip ha
zırlamak için medeni milletleri 
davet ediyorlar. 

ALMAN HUDUDUNDA 
Berlin, 22 (A.A} - Ecnebi 

mahafili Almanyanın bir hudut 
üzerinde kışlalar yaptırmağa 

telmih etmekten çekinmesi la
zım geldiği zira bizzat Alman
yanın 7 Mart 1936 danberi Ren 
arazisinde kışlalar ve diğer 

askeri inşaata hararetle devam 
ettiği mütaleasındadır. 

Bu Mahafilde söylendiğine 
göre, Almanyanın Balhk deni
zindeki bahri hazırlıkları en 
bUyük bir faaliyetle idare edil
mektedir. Bazı siyasi müşahid
ler diyor ki : 

- Alman matbuatının Rus
yaya karşı ani hilcumlan Rus-
Fransız ittifakını bozmayı istih
daf eden Alman diplomasisinin 
esaslı hatları dahilindedir. Hit
ler Almanyası şimdi lngiliı: 
ve Fransız efkara umumiyesin
den bazı hizipleri heyecana 
düşürmek ve Moskovanın ihti
lilcı temayüllerine karşı itimat· 
sızlık hissiyatı uyandırmak için 
ispanya hadiselerinden istifade 
etmektedir. 

Diğer bazı müşahedelerin 

tahminine göre, Bu matbuat 
hücumu Vilhem Strase tara
fmdan değil Nasyonal Sosya-

Yazan : To:( Dil 

Beş dakika geçmeden Ka
tırcı oğlunun yanına, korku 
içinde titreyen ve her tarafları 
bereli, yarsh keşif kolu! geti
rildi, Katırcı oğlu: 

- Sizin aciamlarımz aşağı-

dalar mı? 

-- Söyleyin bre, söyleyin 

yoksa!. .. 

kmdaki mütemadi küstahlıkları· 
nı mukabelesiz kabul etmemek 
azmindedir. Eger Madrid ve 
Moskova medeni milletler gibi 
bir hattı hnreket takibine ka
biliyetli değillerse Bolşevikler 
başka türlü bir ders almafı
dırlar. 

Berliner Tageblatte yazıyor: 
Temenni olunur ki bu teŞeb

biis hayırlı bir ikaz teşkil et
sin. Avrupa Moskova radyQ
lan bu Alman neşriyatının ma
nasını anlasın. Ve bu teşebbüs 
ilk ihtar dinlenmezse a!mması 
znrurileşecek tedbirlere esas 
olsun. 

Berlin 22 (A.A) - Havas 
ajansından: 

Moskovndaki Alman elçisi 
Moskova radyosu tarafından 
üçüncü Reich aleyhine hergün 
yapılmakta olan tahrikatı pro
testo etmıştir. 

Almanya Sovyet hükumetin· 
den bu harekata bir nihayet 

Bır So'l'vet denizaltı gemısı verilmesini istemektedir. 
list partisi tarafından idare bahki nüshalarında Moskova-

Diğer taraftan Almanyanın 
edilmektedir. Ve Nuremberg daki yapılan Alman teşebbü- Madrid maslahatgüzarı damar-
Nazi kongresinin açılması are- sünü birinci sayfalarda büyük kisistlerle komünistlerin ellerin-
fesindekine mümasil bir hava harflerle tefsir ediyorlar. Veol- de bulunan kısa mevceli rad-
yaratmağı istihdaf etmektedir. kicher Beobachter şöyle diyor: yalarla ispanyada mukim Al-

SON TEŞEBBÜS Bu teşebbüsler çok sarahat manlar hakkında yapıln;akta 
Bertin, 22 ( A.A ) - Veol- ile gösteriyor ki Almanya Bol- olan müfteriyane neşriyatı İs-

kicher Bobahter ve BerJiner şevizminin devamlı tahrikatını panya hükumeti nezdind~ pro-
Tageblatte gazeteleri bu sa- ve Hitler ile onun hükumeti hak- testo etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Macar naibi Horti'niıı Hitler'Je yaptığı Varşovanın 

mülakata ehemmiyet veriliyor protestosu 
-~ 

Paris, 22 (Ô,R) - Viyanadan gelen bir habere göre bu 

şehrin diplomasi mahafili Macar naibi amiral Horti'nin Alman 

devlet reisi Hitlerle yaptığı uzun mlllikata büyük ehemmiyet 
vermektedir. 

Macaristan bu ziyaretin alelade bir av eğlencesinden ibaret 
olduğunu iddia etmiştir. Amiral Horti Avusturya şansölyesi 
Şuşingie görüşmüştür. Fransız siyasi mahafili bu ziyaretin ne 

maksatla yapıldığını sormaktadır. 

iizüm rekoltesinin 65,000 ton olduğu 
tahınin ediliyor 

Ankara, 22 (A.A) - Evvelce resmi komisyon ta.-afından talı-
min olunarak neşredilen kuru üzüm rekoltemizin son aylar zar .. 

fında husule gelen bava tebeddülatı dolayısiyle evvelki ilk tah

min olan 77,000 tona nisbetle yüzde 15 noksan olduğu anlaşıl

mıştır. Bu vaziyete 1936 kuru üzüm rekoltesi 65.000 ton hesab 

edilmektedir. Yeni mahsul piyasası lzmir borsasında 20-8-1936 
da açılmış ve o gün 3 bin çuval kuru üzüm satılmıştır. 

Tefrika No: 59 

diler. Ben sizi göndereyim, j 
soyun şunları! 

Diye bağırdı : 
- Hem çırçıplak anadan 

doğma .. Atın ateşe elbiselerini.. 

Bu emir beş on dakikf\ için• 
de yerine geldi, foryadlar, ağ
lamalar arasında gelenlerin; 
mehtaba karşı çıplaklıkları bew 
lirdi .. Haydar oğlu kahkahalara 
boğuJuyordu. 

yoktur. Bunları köy yakınına 
kadar geçir, korkarlar, müba
rekler .. 

Uykusuz da bir kahkaya ata
rak: 

- Silahsız gitsem olmaz mı? 
Dedi. 

- Olur 

Varşova, 22 (Ô.R) - Po!on-
ya hükümeti Valansiyedeki 
fahri konsolosunun öldürülmüş 
bulunmasını Madrid hükumeti 
nezdinde protesto etmiştir. 

YUNAN 
G; zetelerlnin neşriyata 

Atina, 22 (Ö.R) - Gazete
ler lngiliz Kralının Korfoyu 
ziyareti münasebetile fotograf
lannı neşretmekte ve krala 
hoşgeldin demektedirler. 

Massagere D'athen, logilte· 
renin bütün milletler içinde en 
ağır başlı olduğnnu yazıyor. 

Katimerinini, Yunan Mille
tinin, lngiliz Kralının şahsında 
bütün lngiliz Milletini selam
ladığım yazıyer. 

• 
Efeler köyün içine girip de, 

kimseler görünmiyen ı~sız yol
lardan ilerliyerek bir sokağa 
saparlarken, karşı sokaktan bir 
yaylım ateşi belirdi.~ Birbiri 
arkası sıra tüfenkler patlıyor, 
efelere silah sıkıyorlardı. 

Katırcı oğlu birdenbire du
vara sokoldu ve bağırdı .. 

- Sokaktan çekilin! 
Haydar oğlu sol kolundan 

yaralanmtştı. Kolunun yaralan
dığını ancak bir sarsıntı ile 
his eden, yaranın sıcaklığıyle 
ncı~mı duymıyan Haydaroğlu 
haykırdı: 

- ileri, çocuklar! 

1 

rı 
1 

Berlfn en dcindüler 
lstanbul, 22 (A.A) - Berlin 

olimpiyadlarına iştirak ettikten 
sonra Beithenede (Yukarı si
lezya) muhtelitiyle bir maç ya
pan fut bolcular bu sabah Semp· 
lon ekspresiyle şehrimize gel
mişlerdir. 

Futbolcularımız Sirkeci ga
nnda kalabalık bir sporcu küt
lesi tarafından karşılanmışlar

dır. Karşılayanlar arasında Sü 
bakanı general Kazım Özalp'de 
bulunuyordu. 

f>oğa güreşçisi 
yaşıyor mu? 

Cadix 21 (A.A) - Kurşuna 
dizHmiş olan Boğa güreşçisi 

Domingo Ortega'nın CebeJüt
tarılrn iltica etmiş olduğu hak-
kındaki haber yalanlanmak
tndır. 

Uruguay hükumetinin tavas
sut hakkındaki teklifine cevab 
veren Amerika hükumeti Av
rupa işlerine karışmak isteme
diğinden bu teklifi kabul ede
miyeceğini bildirmiştir. 

Brezilya hükumeti böyle bir 
tavassutun asilere muharib sı
fatını vermek ve böyle tanımak 
demek olacağı fikrini ileri sür
müştür. 

Çin Genera eri 
arasında 

Şanghay 21 (A.A) - Söy
lendiğine göre, Çan Kay Şek 
ile Kuangsist generaller ara
sında uzlaşmanın teminine ma
tuf yarı resmi görüşmeler ya
pılmaktadır. Buna rağmen 

Gentral Nevs gazetesi şu ha
beri vermektedir: 

Kendilerine verilen ikinci ül
timatomu reddeden Kuangsi.st 
gcaeraller askeri hazırlıklarına 
daha büyük bir şiddetle devam 
etmektedirler. 

Çin gazeteleri Kantonun ce· 
nubu 2arbi sahiline varmak is-
ti yen Kuangsist kuvvetlerin 
Kantungu işgal etmiş oldukla
rını haber vermektedir. 
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' HUSUSi OTOMOBiL KUL
LANANLARIN NAZARI 

DiKKATiNE 

Ehven fiatla 
sathk Oto 

521 modeli beş kişilik 

Fiyat marka Kupa ve yalnız 

on dokuz bin beş yüz kilo

metre yapmış ve bir elde ve 

kemali itina ile kullanılmış 

adeta yepyeni denilebilecek 

bir vaziyette bir Oto 
satlıktır. 

lstiyenlerin Birinci Kordon 

N 434 numaraya müracaatları. 
... S-6 3-3 (1721) 
f//T/77.7.Yı7T/T/77l'7777/7.77777J. 

bir sokağından, Haydar oğlu
nun atıldığı sokağa çıkmak ve 
yakından düşmanla karşılaşmak 
için yan bir aralıktan saparken 
yine şiddetli silah sesleriyle 
karşılandı. 

Takipçiler kurnaz davran
mışlar her tarafı çevirmişlerdi. 

Katırcı hiç şaşırmadan ba
ğudı: 

- Hücum!... 
Silah sesleri gövlere akisler 

dağıtıyor, dağlara çarpıyordu. 

Ay batmış, ortalık kararmıştı, 
gözgö~ll görmez karanlık için
de sokakJarda çarpışıyorlar, 

koşuyorlardı. 

Takipçiler köy evlerine sığı
nıp, pençerelerinden silah sıkı
yorlardu. Çakmaklı tüfenklerin 
birisi boşalıyor 1 birisi doluyor 
ve mütemadiyen patlayordu .. 

. . . . . . . . 

nivers · te i er 
kongresinde -- [Jaşta10/1 bt11ncı S'lV/ada -

betleri hakkında bir nutuk 
söylemiş, talebelerin içtimai 
davalarla alakalannı artırma· 

!arım temenni ettikten sonra 
sözlerini siyasi meselelere in· 
ti kal ettirmiştir. 

NikoJof nutkuna devam 
ederken salonda bir gürültü 
olmuş ve arka sıralardan ıslık
lar başlamıştır. Romanya talebe 
murahhasları bu sırada pro
testo makamında, ağır ağır 

salonu terketmişlerdir. 
Bu hadise üzerine konferans 

görüşmelerine devam etmek im
kanını kaybetmiş; Hatta cel
senin tatiline dair bir karar 
verilmeden murahhaslar dağıl· 
mışlardır. 

Bu hadise, birgün evvelki 
hadisenin devamı sayılmaktadır 

Çünkü bir gün evvelki celse
de Romanya murahhaslarından 

bir talebe Bulgar talebelerinin 
hakaretine maruz kalmıştı. 

Belgrad, 22 (Ö.R) - Sof· 
yadan verilen haberlere göre 

Beynelmilel üniversiteliler koı.· 
gresindeki hadist:, bir Bulgar 

talebenin sözlerini siyasi mese
lelere intikal ettirmesinden ileri 

gelmıştir. Romanya murahhas
lı:ırı salonu terk ettikten sonra 

diğer murahhaslar da aynı şe
kilde hareket etmişlerdir, Bu 

hadise gazetelerde derin akis
ler uyandırmıştır. 

Fransızcephes·nin 
3 prensibi 

Paris, 21 (A.A) - Fransız 
cehhesinin başlıca üç prensibi 
şunlar olacaktır: 

1 - Cumhuriyet kanunlarına 
riayet, 

2 -- Milli ekonominin hima· . 
yesi, 

3 - Memıeketin istiklal ve 
emniyeti, 

B. Thorez demiştir ki: 

Henüz bizim gibi düşünme· 
mekte olanlara karşı bir libe
ralizm siyaseti tetkik edilmesi
nin zarara oldu~una kaniiz. 
Bizimle tamamiyle ayni fikirde 
olmıyanların ve bizim halkçılar 
cephesi proğramına tabi bulun
mıyanların Cumhuriyetin müda
faası hususunda bizimle müş
tereken hareket etmelerini arzu 
ediyoruz. · 

Jiraldın Sovyet-
lere teşekkürü 
Madrid, 22 (Ö.R) - Başve· 

kil jirald Pravada gazetesinin 
başmuharririni kabul· ederek 
lsµanvaya gösterdikleri muhab
betten dolayı Sovyetlere teşek
kür etmiştir. 

Jarı arasında kırdığı kuzuluk 
kapısından atlarken, iki izban· 

dud köpek boğazına sarıldı, 

Katırcı, sol elinde tuttuğu han
çerini köpeklerin karınlarına 

sokarak bir lahzada ikisinin de 
barsaklarını deşti, omuzlan 

parçalanmış, yaralı ve kanlı 
halile içeri atıldı. 

Ve, avludan merdivene sal
dırdı, Yukarı çıktı, içeride bi~ 

bir ışık yoktu.Sesler kesilmişti. 
Demin silah sesleriyle çınlıya11 

bu köy evi; bir mezar gibi ses· 
siz ve ıssızdı. 

Katırcı yarı hayret, yara 
hiddetle sofayı koşarak geçti. 

Kapalı bir odaya omuz verir
ken, odanm sofaya nazır pea-

çeresinden bir silah patladı. 
Siliihm ateşi bir an sofayı ay-

Hepsi birden 
Evet ! diye bağırddar. 

- Sizi mi bekliyorlar ? 
- Evet! 

- Salıverin! Şimdi aşağı 
geldiklere yere! Dedi. 

Katırcı oğlu tamamladı. 

Bu çırçıplak keşif kolu daha 
arkadaşlarına yeni ulaşmışlar, 
soluk soluğa meram anlatma
ğa çalışıyorlarken köyün dört 
bir tarafından gelen naralar, 
silahlar. afakı tuttu .• 

Haydar oglu ileri atılmıştı 
amma, gerisi onu takibetme
mişler, Katırcı oğlu ile beraber 
geri dönerek sokaktan ayrıl
mışlardı. Katırcı oğlu, arkada
aının delicesine tehlükeye koş
duğunun önünü alamıyacağmı 
düşünmüş, kurtarmağa aımet
mişti, koşarak: 

- Yürüyün, arkamdan! dedi. 
Katırcı oğfu köyün başka 

Kahrcı oğlu arkasından ge
lenleri unutarak, haykırıp, silah 
sesi gelen bir evin kapısını 

dılatınca, sofanın yazlığında si
nen iki gölgeyi Katırcıoğlu 
görüverdi. ~ilah isabetsiz bir 
atış yapmıştı. 

- Ö le. iıe, sizi çok bekle- - Uvkusuz. senin uykun 
omuzladı. Köpeklerin havlama- - Rtlmedi -
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Hollyvood bir: ·nkılip geçiriyor 
Renkli filimlerde kumralların yeri azaldı 

Esmerlere ise büyük rağbet gösteriliyor 
filmi için 

Filmin 
Mağrur 
seçilmiştir. 

Hollyvoodun en mağrur kadını olan Greta 
rolü 

Garbo 
mevzuu gururun aşkta oynadığı gösteriyor 

Holllvud (ağustos) özel -
Hollivud yeni bir inkilab 

geçiriyor. Bu günün şühretleri 
bu yeni cereyan önünde sön
miye yüz tuttular.Daha düne 
kadar beyaz perde güzel san'
atkir arardı. Bugün gü2!el 
ıan'ankar değil, zarif ve zeki 
sanatkar aranıyor. Fakat yarı
nın ne olacağı belli değildir. 
Güzel yerine çok cazib, zeki 
yerine çok mağrur san'atkar 
aranacaktır. 

Sinema müdavimlerinin zevk
leri daima değişiyor. Bir mev
sim önce ortaya atılan yenilik
ler, yeni mevsime girerken 
tamamen kıymetlerini kaybedi
yorlar. Stütyö'ler sinema mü
davimlerinin bu zevklerini araş
tırmakla vakit geçiriyorlar. 
Yeni sinema mevsimi renkli 
lilimleıle açılacak.. Sesin ve 
hareketin hiikimi olduğu be
yaz perde üzerinde renk, 
mücessem sinemaya doğru atı
lan adımlardan biridir. Hollivu
dun arzuladığı renkli filmler 
ise, cansız ve sessiz sinema 
zamanındakilerdeu çok fark
lıdır. Renkli film için, eleman
ların yalnız Fotojenik olmaları 
kafi değildir. Tem sil ettikleri 
dekoru canlandırmaları için da
ha birçok meziyetlere ihtiyac 
vardır. 

KUMRALLARA YER 
KALMIYOR 

iŞ bununla kalmıyor. Renkli 
filmlerde kumralların rolü pek 
azalmıştır. Kumral insanların 
gözleri sabit renkli olmadığı 
Ye alelekser mavi ve yeşil ol· 
duğu için renkli filmlerde mu-
yaffak olamıyorlar. Bu itibarla 
renkli filmler sarışın ve kum
raldan ziyade esmer renkliler 
angaje ediliyor. Hatta yeni 
renkli filmler için Doleres Del 
Riyo bile angaje edilmiştir. 

MAGRUR VE GRETA 
Renkli filmlerin mevzuları, 

eski renkli filmlerde olduğu 
gibi yalnız tarihi değildir. Her 
ne kadar geçen mevsimde çev
rilmeğe başlıyan, ancak bu 
mevsimde tamamlanacak olan 
(Allahın bahçelerinde) ve (Za
vallı Çarli) filmleri tarihi mev-

zuları canlandırmışlarsa da bun
lar eski ihtiyachırdan sıxrılmak 
içindir.Elynor müessesesinin ha
zırlamakta olduğu renkli (Mag
rur) filmini Greta çevirecektir. 
Bir taraftan Hollivudun büyük 
şöhretleri uzaklaşmak tehlü
kesiyle karşılaşırken kumral 
Garbo, Magrur filmi için hem 
de büyük bir angajman yap
mı,tır. Bu film ihtirasa kadar 
varan kirli bir gururdan kur
tularak asil ve kıskanılacak bir 
gururun hikayesidir. Filmin 
kahramanlarından Culyanayı 
temsil için Greta Garbodan 
daha mağrur biri bulunamadı
ğı için bu vazife me,hur sanat
kara verilmiştir. 

Mağrur filmi şimali Ameri
kada münzevi bir köyde ge~ 
mektedir. Culyana müthiş kıs
kanç bir kızdır. Ancak gururu 
onun bu kıskanç hissini ortaya 
atmasına ve sevdiği erkeği 
kullanan bir sürü güzel kızlara 
karşı kullanmasına manidir. 
Culyana sitemle dahi olsa er
keğine bu hissini anlalmak için 
gururunu kırmağa razı olmıyor. 
Ve daima şen bir çehre kulla
narak erkeğini kıskandırmış ve 
önünde serfürii ettirmiştir. 

Bu filimde Garbo çok mu
vaffak olmuştur. 

KIMKER MUVAFFAK 
OLACAK 

Bir sinema mecmuasına göre 
yıldızlardan Anne Sbirley, Ca
role Lomberd, Kay Francis, 
renkli filimlerde muvaffak ola
caklardır. 

Fakat bilhassa Marlen renk
lilerin kraliçesi olacaktır. Jan 
Harlow'un renkli filmlerde gü
zelliği artmaktadır. Katharine 
Hepbrunun da renkli filmler 
için fotojenik olduğu görül
müştür. Y <ılnız Gretanın ne 
yapacağı bilinmiyor. Norma 
Shearer'in vaziyeti de meçhul
dür. Anita Lomse gelince onun 
halis bir sarışın olması renkli
lerde fazla muvaffak olmasına 
ümid vermiyor. Şarli Kolens'in 
bilhassa renkli filmlerde ken
dini göstereceğini iddia eden· 
ler vardır. 
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Spor kadını güzelleştirir 

' 

Or Amerıkalı şampipon Bettv l\ouİ!ıso11, Ofis Atdrn, O"rfrııd Viellıdmsen 

, Güzelliği mu~afaza .e~mek, j şarh olarak kadınlara hareket-
lıattil inkişaf ettırmek ıçın en sizliği tavsiye ettikleri zaman-
eyi çare spor olduğuna şüphe dan uzak bulunuyoruz. '"Hat-
edilmesin. Olimpiyad müsa- !arın yerlerini değiştiren hare-
bakalarında temayüz eden ka- ketlerden nefret ederim,, diyen 
dın yıldızlar hemen hepsinin . . oı· . dl d b 1 d ·· d h ·· , ... · b k ş:ıır ımpıya ar a u unsay ı vucu e çe re guze ııgı a ı- ~ . . l d · 

d h ıd ki bu sozler. nı te ırar e emı-
mın an usursuz o u arını . . . dl 
iddia etmek mübalağalı s:ıyıla- yecektı. Zira olımpıya ara 
maz. iştirak eden yüzlerce atlet 

Şairlerin, sevimlilik ve cazibe l:ı:: şairin nefret ettijCi ha-

Bilinci/ik kazanan bir Çinli ve bir Amerikalı atlet 
rek~tleri kim bilir aylıırdan- belirten bu nefis vücudlara 
beri gece gündüz tekrar et- bakınız. itiraf etmelidir ki, 
mekte idiler. Şimdi bu açık erkekler gibi kadınları da gü-
çebrelere. kuvveti ve supleıi zelleştiren şey spordur. 

.., • J.U 
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Çok maceraperest yıldız 

Errol Flyn bu sene 
film çevirmiyecektir 

Hollyvud'da yeni ve parlak 
bir ışık gibi şöhret yapmıya 
başhyan Errol Flynn çok ma
ceraperest bir yıldızdır. Kendisi 
aslen yeni Ginelidir. Ailesinin 
muhalefeti karşısında memle
ketinden kaçarak Amerikaya 
gelmiş ve bir müzik Hol
da sesi sayesinde sahneye 
çıktıktan sonra beğenilerek 

Hollivud için angaje edilmiştir. 
Errol Flynn son zamanlarda 

cidden müşkül rollerde muvaf
fak olarak kendisine yeni an
gajmanlar teklif edilmiştir. 

Onun son filmi (Kaptan Blood) 
dur.Bu filimde Errol Flynn kı
vırcık saçlariyle ve takma bı
yığiyle Kaptan Blood macera
sını cidden muvvaffakiyetle ya
şatmıştır. Onun bir çocuk 
kadar masum bakışları, tec
rübesiz hareketleri Kaptan 
Blood filminde tamamen de-
ğişerek olgunlaşmıştır. Olgun 
bir erkek, kadınlaşmış his
lerle nasıl temsil edilebilirse 
Errol Flyn bu filmde bunu ya
şatmıya muvaffak olmuştur. 

Ancak bu tanınmış sanatkar 
yorgunluğundan bahsederek bu 
ıene hiç film çevirmek niye
tinde değildir. Esasen lngiliz 
ıtüdyöleri kendisine parlak 
teklifler yapmıştır, Bu yorgun
luk bahanesinin Hollivudun bir 
yıldızını daha İngiltereye sü
rüklemesinden korkuluyor. E TIOI Flvn 
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Sinema payitahtında hayat 

Holyvudlu güzele bir 
yıldızın açık mektubu 

Sinema yJldızlarından 
Marle Obsbume bir si· 
nema mecmaasında şu 

açık mektubu neşrel· 

mişt/J: 

Kim bilir ne ka
dar bllyllk bir arzu 
ile memleketinden 
kalkarak kendini ve 
aan'atını göstermek 
üzere Hollivud ba
takhanesine gelmiş 

bulunuyorsun. Uzak 
ta veya yakında her 
genç kızın haya'.in· 
de mühim bir ye: 
işgal eden Kalifor
niya beldesinin sa
na daha iyi fikirler 
ilham edeceğini de 
ümid etmekteyim. 

Sen henüz pek 
toysun kızım. Bir ' 
çok Robert Taylor
lar, Ginger Rogers
ler zaafından isti

l 

' 

fade ederek senin tertemiz ba
kışlarını bulutlandırmıya çalı
şacaklar.. Onlardan hiç birine 
samimiyetini verme.. Vazifen 
icabı lüzumlu olanları yap .• 
Zinhar tanıdıklarına bundan 
fazlasını verme .. 

Beni tanıyacaksın kızım .• 
Hani ben, senin şimdi senele
rini harcıyacağın yerde bir çok 
seneler kaldım. Muayyen va
kitlerimi kendilerine kiraladı
ğım insanlar benim vazifemi 
daima suiistimal ettiler. Ben 
şimdi Marie Obsbourne olı.rak 
Hollivut'ta bulunuyorum. Ha
kiki hüviyetim budur. 

Şimdi sana tanıdıkların Beybi 
adını veriyorlar. Evet şimdi bir 
beybi'sin. Eller üzerinde geze
cek, her gittiğin yerde saygıyla 
karşılaşacaksın. Fakat bir gün 
sana Beybi diyenler ortadan 
kaybolacaklardır. Tecrübesi'.mey 
danda.Bir zaman bana da Beybi 
Mary adını verirlerdi. O zaman 

Marie Obsbıme 
her istediğimle aşk yapar ve 
ilerisini düşünmezdim. Tam 
kendimi anladığım gün bütün 
dostlarımı kaybettim. Çünkü 
başkaları bundan hoşlanmamış
lardı. 

Eğer zeki isen kendini kol
lıyacaksın. Verilen rolleri iti
razsız kabul etmek mevkiinde
sin. Yapmam, muvaffak olamam 
dediğin gün seni muvaffak ol
mamış adderler. O zaman va· 
ziyetin cidden fenalaşır. Holly· 
voot'ta yerin olmaz. Ben şimdi 
bu tecrübemle senin yerinde 
olsam, Hollyvoot'ta yalnız para 
kazanmanın yollarını ararım. 
Yoksa, orasın.n özenilecek ta
rafları çok azdır. 

Belki de bu sözlerimle senin 
kinini üzerime çekmiş oluyo
rum. istediğin hükmü verebi· 
lirsin. Zaten senin vereceğin 
hükümden ziyade, zamanın ve
receği ders kıymet taşır, 

Marle Obabo r -
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Boğazlardan sonra Tuna 
Romanya pek haklı olarak Tuna 

komisyonunun ilgasını isteyor 
Almanya ve Bulgaristan bu talebe itiraz ediyorlar .. Ve 

kendi iştirakleri olmadan bu meselenin 
halledilemiyeceğini söylüyorlar 

Bükreş, 19 (Ôzel)-Romaoya 
hariciye Vekili Titülesko Lon
dra, Paris ve Romada faaliyete 
geçerek Tunada bugünkü va· 
ziyetin Romanyanın suveren
tesi ile kabili telif olmadığını 
ileri sürmüş ve Tuna mensa-

r · 

Romanya hariciye nazın Tıtülesho 

hındaki beynelmilel kontrolu 
kaldırmak istemiştir. 
KOMiSYONUN T ARIHÇESI 

Beynelmilel Tuna komisyonu 
1931 senesinde ilk yüz yaşını 
bitirmiş ~olan (Rende seyrise
faini tanzim) komisyonundan 
sonra Avrupa nehirlerini kon
trol eden komisyonların en 
eskilerindendir. işbu komisyon 
80 senedenberi (Sereth) men
sabıodaki ( Galatz ) da icrayı 
faaliyet etmektedir. Fakat bu 
komisyondan başka sulh mua
hedeleri ile Viyanada kurulan 
ikinci bir koaıiayon daha var
dır. Birinci Tuna J(omisyonu 
1856 Paris muahedesi ile ku· 
rulmuş olup dii\'eli muazzama

nın icabında genç Romanya· 
üzerinde ıiyasi ve iktisaeii bir 

tazyik yapabilmelerini temin 
için düşiinülmüştil. O zamanki 

Romanya ise bunu kabule mec
burdu. 

Mamafih komisyona bu si
yasi vazifeler ile beraber bir 

çok mühim teknik vazifeler de 
verilmişti ki bunlardan başlı

cası Tunanın mensabında kat'i 
ve emin bir seyri seferi temin 

etmek, ve bunun için icabeden 
inşaat ve tanzimatı yapmaktı. 

İşbu teknik vazıfeler birçok 

idari kısımlara ayrılmıt bulunu
yor. Mesela beynelmilel bir yer 
olarnk tanınmış olan Sulina'da 
komisyonun hususi bir dairesi 
(acenti) bu'.unmaktadır ki bu
nun vazifesi o civarda o)up 
biten hadiseler hakkında hu
kuki noktai nazarını bildirmek
tir. işbu daire gemilerin nizama 
mugayir hareketlerini tesbit 
eder. Bu hususta İcab eden 
mevzii tetkikatı yapar, ve batta 
onların cezalandırılması hakkın
da İcab eden ilk kararı ko
~isyon nam1na verir. Komisyo
nun ikinci bir şubesi de İbrai!de 
oturur, ve Tuoanın aşağı taraf
larmdaki bilumum seyrüseferi 
kontrol eder. Umumi ekono
mik iniz do'ayısiyJe Karadenize 
olan seyrüsefer azalmış olduğun
dan Tuna komisyonu son za
manlarda büyük mali sıkmb· 
lara maruz kalmaktad1r. Ga
latz komisyonuna ücret veren 
gemilerin sayısı j?'ünden güne 
azalmakta olduğundan; SuJina 
kanalının her sene temiz!edil
mesi için icab eden paranın 
temini de güçleşmişlir. Böylece 
kanalı doldurmağa başlıyan 
kumlarm artması Tuna mensa
bında iyi bir seyrisef er temini
ni üzerine ahmş olan komiı· 

yona dahil devletler arasında 
daimi bir münakaşa mevzuu 
çıkarmaktadır. Malüm olduğu 
üzere Almanya Versay mua
hedesi ile komisyondan çıka· 

rıldığı için komisyon bugün 
yalnız lngiltere, Fransa, ltalya 
ve Romanyadan mür~kkeptir. 

Tuna üzerindeki bütün hak
lar> nazarı itibare almadan 
teşkil edilmiş olan işbu ko
misyon hakkında bazı yeni 
kararlar vermiş olan 1921 ni
zamnamesi de meselenin esa
sını değiştirememiştir. 

Kısmen Romanya ve kısmen 
Yugoslavya hudud!ara içerisin
de olan (Demir kapı) civarın· 
da ve Tunanın yukarı taraf
larında seyriseferi tanzim için 
kurulmuş olup merkezi Viya-

Blikuşten 

beynelmilel ikinci 
Tuna komisyonunda; Tuna 
üzerinde sahili bulunan bilu

mum devletler temsil edildiği 
halde; Galab:,daki ilk komis
yonda Almanya da · dahil ol
mak üzere bütün bu devletler 
hariç bırakılmışbr. Şimdi ise 
Titülesko bu komisyonun ilga
sını Romanya namına istiyor 
ve komisyonun mevcudiyetini 
İcab ettiren sebeblerin artık 

hükmü kalmadığını ileri sürü
yor. Tituleskonun çok haklı 

olan iddiasına köre, komİRyon 

Romanya arazisi üzerinde kon
trol yapmakla de\'letin suve
renitesine dokunmaktadır. Hal
buki Tunanın mensabı demek 
Romanyanın Karadenize olan 
kapısı demektir ki, bu kapıda 
serbesçe hakimiyet sürmek 
Romanyanın en bariz bir hak
kıdır. 1856 da A\'usturya
Macariatan imparatorluğunun 
Tuna üzerindek; hakimiyetine 
kanşmaga cesaret edemiyen 
düveli muazzama Romanyanın 
bikimiyetini tehdit etmekten 
çekinmemitti. Bugün ise vaziyet 
bambaşkadır, Çünkil Avusturya 
Çekoslovakya, Macaristan, Yu
goslavya ve Romanya aynı de· 
recede ve aynı haklara malik 
muhtelif Tuna devletleridir. 
Binaenaleyh Romanya için ay
n bir rejim tatbik etmek bak
sJZhktır. 1856 da kurulan kon
trol usulü vaktiyle Romanyamn 
Osmanlı devJe_tine karşı bağlı 
bulunduğu haraç usulü gibi 
haksız bir usul olup bugünkü 
hukuku düvele uymamaktadır. 

YEDiNCi MADDE 
Romanya hükümetı komis· 

yonun il~ası hakkındaki haklı 
iı-teğini 1921 . de Viyanada ya· 
pılan Tuna nızamnamesinin ye
dinci maddesine dayandırmak: 
tadı~. Bu maddeye göre Tuna 
komısyonunu teşkil eden ( ln
giltere, Fransa, ltalya ve Ro
manva devletleri aralarında ye• 

ni bir anlaşma yaparak ilk Tu
na komisyonunu ilga etmek 
hakkma maliktirler. Titülesku
nun planına göre birinci Tuna 
komisyonu ilga edilecek; ve 
hali hazırda Viyanada mevcud 
o 'an ikinci Tuna komisyonunun 
hak ve salahiyetleri tevsi edi
lerek bütün Tuna üzerinde sey· 
riseferi tanzim vazifesini üstü
ne alacak; ve bu yeni komis
yonda Tuna üzerinde sahilleri 
bulunan bilumum devletler bu 
cemiyette müsavi haklara ma
lik olarak temsil edileceklerdir. 

* .... 
ALMANLARIN FiKRi 

Almanlar Titüleskonun haklı 
talebine karşı şu mütalaayı 
serdediyorlar: 

"Romanyanın altığı bu adım 

biT manzara 

Montrö konferansında verilen 
kararların tabii bir neticesi 
olub şaşılacak bir şey değildir. 
Ancak nazan dikkatı celbeden 
bir şey vardır ki o da Titüleı· 
konun planında; Tuna mesele .. 
leriode hakkı lrelamı olması 
İcab eden ve Tunanın men-
baına sahib bulunan Almanya
dan hiç bahsetmemesidir. Bun-
dan başka Titülesko Tuna üze
rinde 300 kilometrelik bir sa-
hili buluna11 Bulgaristandan 
da hiç bahsetmemiştir. Halbuki 
Bulgaristanın Romanya ile olan 
şimal hududunu hemen yalnız 
Tuna teşkil ediyor denilebilir. 
Titüleskonun bu iki devlette"n 
bahsetmemesi Berlin ve Sofya
da fena akisler meydana getir-
miştir. Berlin Almanyanın Tuna 
meselelerinde de müsavatı hak 
prensibinden feragat etmiyece
ğini ileri slirmektedir. Bundan 
başka aşağı Tuna itlerine Al
manyanın karaıtarılmamasa Al-
maoyanıa Tuna ve Karadeniz-
deki denizcilik enterese-
lerine zarar verdiğinden ve 
binaenaleyh bir haksızlık teş-
kil ettiğinden bahsolunmakta
dır. EsHsen 15 senedenberi cari 
olan 1921 Tuna nizamnamesi; 
42 nci maddesinde nizamname• 
nin her 5 senede bir (~etkikini= 
reviziyonunu) şart koymakta-
dır, Binaenaleyh Titüleskooun 
teşe:bbüsü Tuna nizamnamesi· 
nin re\'İzyoadan geçirilmesine 
bir vesife olmalıdır. Zaten Al· 
manya bu sene Mayısının son
larında Tuna nizamnamesini 
imzalamış olan devletler nez
dinde bu hususta teşebbüsatta 
bulunm•ıştur." 

BULGARLARA GÖRE 
Sofyaya gelince onlar da Bul

garistanın iştiraki olmadan To· 
na meselelerinin tetkikine im
kan olmadığı fikrindedirler. Bu 
iki hükumete göre gerek Al~ 
manya ve gerek Bulgaristanın 
arzularına kafi ehemmiyet ver
meden Tuna hakkında yeni 
bir karar vermek mllmkün ola· 
mıyacakmq. .. 
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~-----~--DOKTOR 

Hulôsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pa?ardan mada her gün 

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

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. T eL 3956 

Evi: Köprü 'fapur iskelesi 
Berat aparhmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Doktor • Operatör 

Arif N. Yuıcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 

Mütayede salonu karşısında 

78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

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

.. ~3::"~rz&'!Smaımı:ııaJiı~:Iliii~ı~ 
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öz Bkimı 
• 

.. MITAT OREL 
Adres - Beyler Numan 

~ zade sokağı Ahenk mat· 
baası yauında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 
c....-JZ.TIZF a maıa-ax• ı 

lzmlr Slcllll Ticaret 
Memurluğundan : 

lzmirde belediye civannda 
23 numarada Mirikelam zade 
(Abdülkadir ve Beşir) unvanı 
altında ticaret yapmakta iken 
bu ~erre yeni soyadiJe (Abdül
kadir Sözmen ve Beşir Bire
cikli) unvanını almış olduğun
dan işbu yeni ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1827 numarasına 
kayıd ve tescil edildiği ilin 
o!unur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve N. 1. 

Andaş imzası 
SiRKÜLER 

Aerkezi lzmirde Çangın çar
şısında 7 numarada kain MIRI 
KELAM Z. ABDÜLKADiR ve 
BEŞiR unvanlı kollektif firke
timize aid önce sunduğumuz 
lımir üçüncü Noterliğinden mu
saddak 17-1-934 tarih ve 865 
sayalı Sirklllerimizin sarahat ve 
muhteviyahnı teyid etmekle 
onur kazanını. 

Yalnız şirketimiz unvanının, 
Soy adlan:nızdan terekküb et· 

mesi kanunen elzem bulundu
ğundan bundan böyle firketi
miz unvana: 

ABDÜLKADiR SÖZMEN ve 
BEŞiR BiRECiKLi 

Şeklini almış ve yine eskisi 
gibi tecimaal muamelelerine 
devam etmekte bulunmuş ol
duğu cihetle keyfiyetin lütfen 
kayıd ve işare-t buyurulmasını 
reca eder ve münferiden imza 
salab;yetine malik biz şeriklere 
aid aşağıdaki yeni imıalanmı
zın iSrneklerini saygılanmızla 
birlikte sunarız. · 

Şerik Abdillkadir S6zmen'ia 

Sahife 7 

DAIMON 
Masa vantilatörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç 
adet pille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat 
yapar. Bankalara ve yazıhanelere, evlere, hastanelere ve 
he=:- yerde lazım olan bir ihtiyaçbr.Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır. Tavsiyt: 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu : lzmirde SuJuhan dvarmda No.28-9 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

Türkiye 
Kızı1ay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazırrısızhğa karşı en iyi 

şifalı . maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 

... 1 ..... ~. ~ • .., .:. ,'1.' • ~· . ,, .'· -.. ·, . :. ' . i". 

lzmirliler lstanhulda nerede~ buluşurlar 

···~:: ~ . 

Sirkecid~Osmaniyeotelinde 
••• L~ ·:: 

Her iki otelin müsteciri Tlirklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Om er Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
aisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
eYlerindeki rabah bulacaklardır. 

Blltun bu fevkaladeliklere ili\'eten fiatlar 
mllthiş ucuzdur 

imza 6meği: 
Abdülkadir Sözmen ve Beşir 

Birecikli mübürü ve A. Sözmen 
ımzaaı. 

Şerik Beşir Bireciklinin imza 
örneği: 

Abdülkadir Sözmen ve Beşir 
Birecikli mühürü ve B.Birecikli 
ımzası. 

Umumi No. 1Ô836 
Hususi No. 1-97 
işbu dört teşrinisani dokuz 

yüz otuz beş tarihli sirküler 
altındaki imzaların şahıs ve 
hüviyetleri dairece maruf ve 
lzmirde Çangm çarşısında 7 
numarada kain ABDÜLKADiR 
SÖZMEN VE BEŞiR BiRE
CiKLi unvanla ıirket ıerikle· 

riaden Abdülkadir Sözmen ile 
Beşir Bireciklinin imzaları olub 
bizzat vazolunmak]a tasdik kı· 
Lndı. Bin dokuz yüz otuz beş 
yılı teşrinisani ayının dördüncü 
pazartesi günii. 

4-6. T. Sani 1935 
Izmir ikinci noteri resmi mü 

hürü ve imzası. 
Umumi No 10836 
Hu~usi No. 1-97 
işbu sirküler suretinin daire 

dosyasında mahfuz 10836 
umumi numaralı aslına mutaba· 
katı tasdik kılındı. Bin dokm: 
yUz otuz beş yılı teşrinisani ayı· 
nın dördüncü pazartesi günü. 

lımir ikinci noterliği resmi 
mühürü ve E.Erener imzası. 

1()6 (1732) 
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RADYOLIN 
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Sevincin bir ifadesidir. 
GOzel ve sıhhT dişler her insanı ziyade-

1 slle memnun eder. 
GOzetlik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
Jstersenlz siz de emsalsız olan 

"PERLODENT" 
dl' macununu kullanınız Bundan elde 
edeccölniz mükemmel neticeden çok mem· 
nun olacaksınız 
~ vcı ~~ • 'P~. oÜ4 ~--.ıl. oe.ıc ~~ 
~ V& ~ """-~ .. ~ "4c:Ga..\ -c;;.u,...-"A • 

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

Posta Kut. 224 Telefon 3 &s 

Tire Şarbaylığından: 
1 - Şehir içme suyu aboneler tesisatında kuJlanılacak olan 

aşağıda yazılı kurşun borularla d~mir bilezikler ayrı ayrı 
sçık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme müddeti 17/8/936 dan 11/9/936 Cuma 
günü saat 15 e kadar yirmi altı günden ibarettir. 

3 - Açık eksiltme suretile ayrı ayrı ihale edilecek olan 
kurşun borularla demir bileziklerin 

Muhammen Muhammen 
bedelieri siki etleri 

Lira Kilo Nevileri 

% 7,5 Muvakkat 
teminat paraları 

Lira Kuruş 
360 600 Muhtelif demir bilezik 27 00 

1350 5000 Kurşun boru 101 25 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak verilir. 
5 - isteklilerin muvakkat teminat paraları makbuz veya 

Bank mektupları ve ticaret ve sanani odasında kayıdlı 
olduklarını gösteren son tarihli vesikalarile birlikte 11 - 9 - 936 
günlemecine rastlayan Cuma günü saat 15 de Uray 
daimi encümenine müracaatları gereği ilan ohınur. 

23-29 41 (1726) 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 

sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça
lamak lazımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

inhisarlar Çamaltı Tuz
lası müdürlüğünden : 
Tuzlamızda başlamış olan tuz 

yığ!nlama işlerinde çalışmak üzere 
1000 - 2000 ameleye ihtiyaç vardır. 

Yevmiyeler kötürü
d ·· . 80- 200 kuruşa ka
dardır. 

isteyenlerin nüfus kağıtlarile 
birlikte Tuzla müdürlüğüne derhal 
müracaatları lüzumu i)a,n olunur. 

23-25-26 (1728) 100 

Dok or operatör ~~~~cmllB!l~~rnz~m~.. • 

Ceva~ Al~soJ 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 

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

Telefon evi 3203 .! ______ _ 
'Z//.:::r?..Z7.7.7.7..Zf//..777.7..7.7.7./~777.J 

G. Mazarakis 
Gazete, mecmua ve 

kitap evi 
Yunan, Fransız, lngiliz, Al-

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

Her türlü mecmua kitap si
parişi kabul eder. Fiyatlar ' 
ehvendi~ ~ 
Koıdoll Cendeli ilam Nu: 3 

r7.727..7..ZZ7.7.z7...LZZZ-/.77.7..7.ZZz;rzrLJ 

Kat'ı alaka 

Z Ü Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

· uma~ a rı au ,.. 

l'arahndan mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAll -------- 'ZABiF ·- -------VE -c.:rc-c.:rz ı >LTFt 
c.;;9 5 p MW'2M* '9Jltıl/~fZZ7..7.T/.L/JJdLZL/L0'2/ı/,./,L7././J'ZLLL///.//./L~ 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz .................. SATIŞ YERLE 1 ================== :::~::::::~::::::: R ................. . 
r77/J7_X//T/.h • V /.7/.T./.ZZ//./.J 
•••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• 
:::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 

8{8~ck~::r~d:a ŞARK HALJ T. A· • ş 
~;~1:raf&~~i~'d~- F AHRi Kandemir oğlu 

Başı, dişleri 
v 

agrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

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

Grip 

G •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

Karşısında derhal r i c .... te mecbu•· olur 
- - --- ---

Izmirde j __ tirahat arayanlara 

1 ~ 

lzmirde modern ve her türlü konforu haiz bir otelde is

tirahat etmek istiyorsanız Kemeraltında hükümet karşısında 

Evli.ya zade ote}ı·ne g\diniz O~alarının deni~e 
tam nezareti vardır. Otelın 

bütün eşyası tebdil ve asri bir şekilde tecdid edilmiştir. Sıcak 

ve soğuk su banyo ve duşları daima ve meccanen saym müşte-

rilerin emirleri altındadır. 7-15 (1668) 

NAS1RilAC1 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

,. "\ 
. ·,, ~ 

m • OZAP 

DOKTO~ JEMSiH 
En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve mliessir bir nasır ilacıdır. 

Milli emlak müdüriüğüııden: 
S. No. Lira 
457 Ikind Karantina eski tuğla yeni yol sokağında 6 60 

eski 4 taj numaralı ev 
458 Karşıyaka Firkat solrnğmda 27/l taj No. lu arsa 87 

Yukarda yazılı emvalin miilkiyetine haddi layıkiyle talip zu
hur etmediğinden 20-8-936 tarihinden itibaren 10 gün müddetle 
uzatılmasına karar verildi. ihalesi 31-8-936 Pazartesi g iinü saat 
16 dadır. Alıcıların milli emlak müdüriyetine müracaatları. 

Fuvar reklam evi firması al

tında ça 'ıştığım Durmuş Ya

şarla hiç bir alakam ka lmamış

tır. 

r?".LZ7IL7Z7.z7.77J/2.727JZT/,7X7.TLZ7-?J77.ZZ7JZr777T//777.7Y7ZL777//77LYJ.R7~/7.7/l 1 Ol (1730) 
Ayni kumaşlar lzınırde Sağırzade ve Asım ıza ~ B . . . 

Ve yalnız olarak çalışl:~ımı 

muhterem müşterilcriruc uildi 

ririm saygılarımı sunarım. 

Ressam dekoratör 
KADRi ANAMAL 

• ............................................... 
1
·····k·t···d···N ergama Beledıyesınden. 

. K d lerı· ve Stru•ro Mahdumları ticarethanelerinde satıma a ır H b ' ar CŞ M ....................................................... ~.& er sene çalışması mutat olan Bergama Hayvan Panayırı u 
UJ.z7J.77.7XLZ77..z7LZXZ7ZT/JrT-L7.J:Z:arc/.z/l/'ZZ7//.Lz:7.a;r/.L77.LY.&D'Z~P.ZYXY"~ · • sene de 14-9-36 da açılacağı ve umumunun istirahatınm müem-

- men bulunduğu ilan olunur. 
. . . 23-30 103 (1731) 



F ratelli Sperco 
a ur Acentası 

l OY ALE NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 17 agus- t 
tostan 22 agustosa kadar lima
nımızda olup Anvers. Rotter
dam. Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

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

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

SVENSKA ORIENT Lmıen 
VIKINGLAND motörü 17 

agustosta gelip yükünü tahli
yeden sc.nra Rotterdam, Ham
burg, Bremen, Copenbage, 

Dantzig. Gdyma, Goteburg, 
Oslo ve lskandinav Jimanlanna 

hareket edecektir. 
NOROLAND motörü 28 

agnstosta belclenmekte olup 

yük-nü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg , Copenhage, 
Dantzig, Gdynın, Goteburg, 
Oslo ve Jskandinavya limanlan 
için yük alacaktır. 

iERVICE MARiTiME ROUMAIN 
SEÇEAVA vapuru 26 a?;us

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 acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rib.lerindeki d~ğişikJiklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

T eJefon: 2004-2005-2663 
rzzzx7ZZLt7.I~. 

Hususi muallim ~ 
ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. Telefon ~ 
şirketinde Zekiye müracaat. N 

. 9 • 10 ; 
•!ZY.7..Z//AJV...dZaV'~.amsımaB 

Akciğeri olmayan her hay
vanı öldüren keskin Flitlerin 
pek çok çeşitleri. ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ebven fiatla satılır. 

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

Kullanışlı ve dayanıklı FUt 
tulumbalan, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun-

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

N· V. 
W. F. H. Van Der 

Ze-e & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HERAKLEA vupuru 24 

agu~tosta bekleniyor, 29 a(İ'us· 
tosa kadar Anvers. Rotterdam. 
Hamburg ve Bremen limanları 
için vii k alacaktır. 

ARTA vapuru 5 eylülde bek
len>yor. 9 eylüle kadar Anvers 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men 1 manian için yük ala
caktır. 

PLANT vapuru 15 eylülde 
bekleniyor. 18 eylüle kadar 
Anvers, Rotterdam. Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

SOFIA motörü 24 eylülde 
bekleniyor. 29 eylüle kadar 
Anvers, Rotterdam. Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 
~ 

Den Norske Middelbavslinie 
BOSPHORUS motörü 22 

ağustosta bekleniyor. lskende
riye, Rouen, Havre ve Nor-
veç limanları için yük alacaktır. 

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

----•.ıD:ltCJl~-----
Johnston Varren Lines Ltd. 
JESSMORE vapuru Vverpol 

ve Anversten yük getirerek 
tahliye etmiş ve gitmiştir. 

... t5iO .... 

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 edecek.tir. 
~ 

Service Maritime Roumain 
DUROSTOR vapQru 2 ey

lülde bekleniyor. Köstence, Su
Jina, Galatz ve Gafatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Komarno, Budapest, Viyena 
ve Linz için yük kabul ede
cektir. 

...... ® ...... 
Vapurlann isimleri. gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taihhöde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 . 2008 

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

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

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu ~abuolar ve daha 
pek çok çeşıtlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. T e~efon:. 3882 

lzmir Ziraat mektebi direktörlü
ğünden: 

1 - Okulumuza Orta okulu bitirenlerden 16 - 19 yaş arasın-
da öğrenci ahnacaktır. 

2 - Kayıt müddeti 20 Eylwe kadardır. 

Girme şartlan okul direktörlüğünden ve tarım direktörlüğün
den öğrenilebilir. 

2 2486 ( 1619) 9 - 19 - 23 

Menemen urbaylığından: 
Su projesi eksiltmesi 

Menemen kasabastna getirilecek su için talimatnamesi muci
bince tanzim kılınan şartnameye göre projesinin tanzimi işine 
t lib zuhur etmediğinden eksiltme müddeti on gün uzabldığı ve 
25-8-936 tarihine rasthyan Sah günü saat 11 de icra kılınacağı 
i.an olunur. 102 (1729) 

YENi ASlft .... 

Nazilli Pamnk Tohuoıu Üretme çiftliği çırçır fabrikası için ev
saf ve şeraiti aşağıda yazdı bir motörle teferruatına aid makine
leri sahn almak istiyoruz. Bunları aşağıda yazılı şartlar dahilinde 
satmağa talib olanların son fiatlarım ihtiva eden tafsilatlı teklif
lerini en kısa bir ıamanda 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 motörün 

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

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

Fregensi 50 olacak. (Simens) veya (A.S.E.) tipinde o!acak ve 
bir tarafından muvekkız dinamo ile mücehhez bulunacaktır. 

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

sımlı olacaktır. Makine kısmında otomatik bir Şalter, bir Am
prmetr. bir Woltmetr, bir kilovahnr.tr ve bir de Fregensmetr 
bulunacaktır. Bunda ayni zamanda muvakkız dinamosuna ait 
voit ve Ampermetr konulmuş nlacak. Kuvvet kısmı dört şubeli 
olmak üzere dört şalter ve dört amperimetresi bulunacak. 

Ekleraj kısmında dört şube bulu:4acak, her şube onar amper· 
lik olacak ve her şubenin ayn ayrı şalter ve sigorta tertibatı 
bulunup umumi bir tenvir kilovatmetresi bulunacak. 

TabJo izoleli simens sisteminde çelik levhalardan yapılmış ve 
bütün enstrümaniart bu tabloya jlÖmülmüş olacak. 

Bunlardan başka mevcud makinelerin işletilmesi için bunlan 
grup grup çevirecek Elektromotörler alınacak, bunların evsafı 
ve kudretJeri aşağıya çıkarılmıştır : 

1 -
2-
3-
4-

Adet 
3 14 kilovatlık Trifoze Elektromotör 
2 3 

" ti " 2 7 
" 

,. il 

2 3 " " " 
Her Elektromotör tam ve Pnomatikman kapalı (Gekapse1t) 

olacak ve her biri sigorta ve şalter tertibahm havi olacakbr. 
Makinelerin 1O-10-936 tarihine kadar müesseseye teslim edil-

mesi şarttır. 21-23-25 71 (1718) 

lzmir Sahil sıhh~ye merkezi baş 
Ta bibliğinden: 

1 - Kuşadası kazası Sahil sıhiyye idaresinin önünde yapılacak 
nhhm •e b.a~e dnrarlarmın inşası lzmir Nafia Müdü;
lüğünden tasdik adilen keşifuame mucibince 1072 lira 
2 kuruş bedelle ve 19/8/936 tarihinden itibaren on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata aid proje ve şartnameler Kuşadası Sahil 
Sıhhiye idaresi memurJoğunda bulunmaktadrr. 

3 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için şartnamede yazılı 
evsafı haiz bulunmak ve eksiltme başlamazdan evvel 
keşif bedelinin % 7,S nisbetindeki pey akçesinin yatı
rılması mecburidir. 

4 - Eksiltmeye girecek taliplerin kanuni ikametgahı göster· 
meleri ve bu işi yapabileceklerine dair Nafia müdürlü
ğünden alınmış vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

5 - ihale 3 Eylül 936 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 
on beşde Kuşadası kazasının Lianaki mevkiinde kain 
Sahil sıhhiye binasında yapılacaktır. 

6 - Talib olanlann yukadaki şartlar dahilinde ve gösterilen 
günde Kuşadası Sahil Sıhhiye idaresi Memurluğuna 
müracaatJarı ilan olunur. 

19-23-28-2 35 (170) 

1 Cumhuriyet Kız Enstitüsü ve akşam f 

\ Kız San'at Okulu talebe kaydına 
başlamıştır ! 
Enstitü kabul şartları: 
1-Türk tabasmdan bulunmak 
2-llk okulu bitirmiş olmak 
3-12 yaşmdan küçük ve 16dan 

büyük olmamak 

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

sıoıf veya Millet mektepleri 
B. şubesini bitirmiş olmak 

3-Türk tal.asından bulunmak 

Getirilecek belgeler Getirilecek belgeler 
A-llk okul diploması A-Tahsil kağıdı 
B-Hüviyet cüzdanı B-Hüviyet cüzdanı 
C-6 adet 4.5-6 boyunda C-6 adet 4.5-6 boyunda 

Fotograf Fotograf 
D-Aşı ve sıhhat raporu O-Aşı ve sıhhat raporu 

Kayıt her gün Göztepedeki Enstitüde saat 9 dan 17 ye ka-
dar yapılır. 21-23·25-27-28 76 (1715) 

l Devlet deiniryo~larından : 
Halen Ankara - lzmir - Ankara arasında haftada iki defa 

işliyen doğru yolcu trenlerinin 1 Eyliıl 936 tarihinden itibaren 
haftada üçe çıkarılacagı ve trenlerin Ankaradan lzmire Cumar
tesi, Salı, Perşemüe günleri lzmirden Ankaraya Pazartesi Per
şembe Cumartesi günleri hareket edeceği va yalnaz Ankaradan 
Cumartesi Salı günleri lzmirden Paı:artesi, Perşembe günleri 
kalkacak trenlerde yataklı vagon ve yemekli Furgun buJundu-

ı rulaca&-ı muhterem halka ılin oll1nur. 1.04 ( 1727 \ 

1 

Olivier Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
BiRİNCİ KORDON REES 

BİN ASI 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 boşaltacaktır. 

Deutsche Levante - Linie 
SAMOS vapuru 23 agustos 

1936 bekleniyor. Hamburg. 
Bremen ve Anversfen yük bo-

Çarpıntı 
titreme 
baygınlığa 
birebirdir 

M. Depo 

Eczanesi 

Hükumet 
sırası 

- :sanue 9 

Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tab plerl 

Muzaffer Eroğul 
K eınal Çeti ndağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

şaltacaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 
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TAZE TJi~MiZ 

llAC 
ucuz 

HAMDİ NÜZllET 

Sıhhat • 
czanesı 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçi oğlu bam karşısmda 

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

• . 
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Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bıriikmışbr 
F eminen Dişi Maskülen Erkek 

iki cins koku 

Hilil eczahanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhatıra ) ( Menekşe ) 
( Akşam giineşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et-
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız. Kemal Kamil kokuları 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha İı· 
pat edecek. Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk. 
Sanat, bilR"i taklit kabul etmiyor vatandas ! 

iLAN 
Balıkesir Türk Hava kurumu baş
kanlı2'ından: 

1 - Bahkesirde hükumet caddesinde Uray kurağı karşaıında 
Türk hava kurumuna ait arsaya yeniden bir iş evi yaptırılacakbr. 

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

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

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

5 - Fenni şartları öğrenmek istiyen isteklilerin Ankarada 
Türk hava kurumu genel merkeze, lstanbul, lzmir başkanlıklanna 
müracaatl;lrı. 16-23 2579 (1690) 



ı:== Sah He ıo YENi ASIR ==- ..es Agustos 193& 
1 s 

Italyan cevabı Pariste müsait karşılandı 

Roma ransız tezini tasvib etti 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. :..--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cevap, Italyanın beynelmilel iş birliğine dönüşü olarak 
karşılandı.. Komün-istler bu neticeyi beyenmediler 
Roma, 22 (Ô.R) - ltalyan 

hariciye nazırı kont Ciyano, 
Fransız sefiri kont dö Şambruna 
lspanyol işlerine ademi müda
hale hakkandaki Fransız for
mülünü ltalyanın kabul ettiğini 
bildiren cevabını vermiştir. 

Cevabi notanın başlıca nok
taları şunlardır: 

1 - ltalyau hükümeti Fran
sız tezi11i tasvi'3 eder ve bu 
tasvib keyfiyetini atideki ted
birlerin takib edeceğini beyan 
eder: 

A) lsp~nyaya ve ispanyanın 
hakimiyeti altında bulunan bü
tün topraklara silah ve harb 
malzemesi ihracı yasak edile
cektir. 

B) Ayrı parçalar halinde 
veya mente edilmiş bir halde 
tayyarelerin ihracı yasak edi
lecektir. 

C) Bu tahdidat, elyevm mer'i 
olan mukavelelere de teşmil 

olunacaktır. 

D) ltalya ademi müdahale for
mülünün daha müessir olma
sını mümkün kılacak müşterek 
tedbirleri almak için diğer bü
kümetlerle temasa gelmeğe 

amadedir. 
2 - ltalya bu bitaraflık 

mukavelesini ancak lngiltere, 
Rusya, Almanya, Fransa ve 
Portekiz tarafından kabul edil· 
mek şartile tasvib etmiştir. 

3 - Fransız tezi, elyevm 
mücadele halinde bulunan mu· 
hariplere vasıtalı vasıtasız yar
dımları yasak etmektedir. 

ltalya şimdi bu vasıtalı yar· 
dımlarm mahiyeti ne olacağını 
anlamak istemektedir. Italya, 
hükümetçiler safında harbet
mek için gönüllüler kaydedil
mesini veya lspanyol sosyalis~
lerine yardım maksadile top
lanan ianeleri vasıtalı bir yar· 
dım saymaktadır, 

ITALYANLAR MEMNUN 
Roma 22 (Ö.R)- Kont Cia

nonun Fransız sefirine verdiği 
notanın metni. faşist matbuatın
da memnuniyet!e karşılanmıştır. 
Gazeteler bu hareketi ltalyanın 
beyne'.milel iş beraberliğine 

dönmek arzusunun bir tezahürü 
olduğunu yaz.ayorlar. 

Bununla beraber bitaraflık 
mukavelesine imzasını koyacak 
olaafa. dan birisi, bu mukavele
n· n hüldlınferini tanımıyacak 

şekilde hareket edecek olursa, 
her devlet serbesti hareketini 
kazanacaktır. 

iT AL YADA 
Roma 22 ( A.A ) - Siyasi 

mahafil Ciano tarafından Dö 
Şambrun'a verilen nota hak-
kında memnuniyet beyan et
mekte ve bu notayı ispanyanın 
dahili işlerine ademi müdahal~ 
hakkında Fransız planının tat
bik m~vkıine konmasını temine 
hadim olacak bir unsur telakki 
ettiklerini söylemektedirler. 

Bu mafil'er ltalyan notasının 
beynelmilel normal münasebet
lerin ihyasını ve beş Lokarno 
devleti arasında yapılacak kon· 
feransın ibzarını kolaylaştıraca· 
ğını ilave etmektedir. 

KONFERANS 1 
TOPLANACAK 

Paris, 22 (AA) - Fransa 
hükumetinin ispanya işlerine 
ademi müdahale müzakeratım 

tacil etmek üzere bir konferans 

hansız başvekili Leon Blum 
toplamağı düşündüğüne dair 
çıkah haberler salahiyetli ma
h afil tarafından ne teyid ne de 
tekzib edilmektedir. 

Hükumet mahfilleri bu flkrin 
henüz kat'ileşmemiş bir proje
den ibaret bulunduğunu söy· 
lemektedirler. 

SULH YOLUNDA BiR 
ADIM 

Paris 22 ( Ö . R ) - Ajans 
Havas bildiriyor: 

ispanya işlerine ademi mü· 
dahale hakkındaki Fransız for-

/talyan başvekili 

mülünün ispanya tarafından 
alenen kabul edilmiş olduğunu 
bildiren cevab, siyasi mahafil· 
de memnuniyet uyandırmıştır. 
ltalyan cevabi notasının yazılış 

tarzı, nıhayet ltalyanın beynel
milel teşriki mesai arzusunda 

bulunduğunu göstermiştir. Böy
lece sulh yolunda büyük bir 
adım atılmıştır. 

KOMÜNİSTLER MEMNUN 
Paris gazetelerinin çoğu ve 

bilhassa sağ cenah gazeteleri 
ltalyanın muvafakatını bildirmiş 

Benito Massolilıi 

olmasından sevinç içindedirler. 
Oiğer taraftan komiinistlerın 

fikirlerini neşreden Hümanite 
gazetesi pekte memnun gö· 
rünmeyor. 

Filhakika bu gazete, ltalya
nın Fransız formülünü kabul 

etmiyeceğini ve bu suretle bi· 
taraflık teşebbüsiinün kati ola-

rak suya düşeceğini ümid edi
yordu. 

Hümanite, baş makalesinde 
vazıyetin bu şekilde inkişaf 

etmesine adeta teessüf ediyor. 

1 
Le T emps baş makalesinde 
ispanya - Almanya hadisesini 
şu suretle muhakeme ediyor: 

- .. Bu hadisenin diplomasi 
çerçive dışına çıkmıyacağmı 
ümid etmekteyiz. Her halde 

ltalvaıı lıaı iciye 11azm Kont Cı'yano 
şunu öğrenmek faydalıdır ki 
lspanyol filosu Madrid hüku
metinin verdiği emirle mi ha
reket ediyor. Yoksa her gemi
nin başında olan kumandanlar, 
kendi Mark Sovyet temayülle
rine inkiyad ederek mi hare• 
1'et eaiyorlar? 

Bu ikinci şık doğru ise Mad
rid hi!kômeti, iki ateş arasında 
sıkışmış kalacaktır. 

Londra 22 (Ö.R)-Deyl Meyi 
gazetesinin Roma muhabiri, 
Mussolininin Fransız tezini tas-
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iHükôme kuyvetleri Grenadayagirdi 
Ü U etin kazandığı muvaff akı yeti er mevziidir. 
Asiler Burgostaki karargihı değiştirdiler 

Ouadnrama cephesinde lıiiklimct ku vvrtlet i 
Roma, 22 (Ö.R) - Borgtan 

gelen haberlere göre asilerin 
umumi karargahı bu şehirden 
ValladoHde nekledilmişlir. 

Seville Crandodaki kuvvet
ler birleşmişlerdir. Şimalde San 
Sebastien cephesinde, cenupta 
Grenata ile Malaga arasında 
kanh muharebeler oJuyor. 

Hüküwetçller Kadiks ve Kır• 
taca limanlarını istirdad için 
büyük gayretler sarfetmişler
se de bu iki J;man l<at'i ola· 
rak asilerin ellerinde kalmıştır. 

Madrid, 22 (A.A) - Gu· 
adolupe cephesi yakininde ya
ralanan Havas ajansı muhabiri 
B. Lelorrainin sıhhi va2iyeti 
endişe verici ruahi.l'ette değildir. 

Madrid, 22 (A,A) - Hüku
met ve asiler son zamanlarda 
adet olduğu üzer~ her biri 
kendinin tali bazı muvaffaki
:Y etler kazandığına ilan etmekte
dirler. Bu haberler birbirini 
nakzetmektedir. Mühim hiç bir 
müsademe haberi verilmemek
tedir. 

011adaıama cephesitzae general Fra11ko kuvvctleıi 
Gordobanın hükumet kuv

vetleri tarafından zaptı haberi 
teyid edilmemistir Dahiliye 
Nazırı Miralay Mangada ku
mandasmdnki kolun T eruel 
mıntakasında ilerlediğini ve 
evvelki gün Navalperal şehrini 
zaptettiğini haber vermektedir 

Asi kolları Saragosse ve Go
upe bölgelerinde bozguna uğ-
ratılmışlar ve ağır zayiat ver
mişlerdir. 

Diğer taraftan general Guei
podellano Seville radyosu ile 
neşrettiği bir haberde asilerin 

Aragon cephesinde bir Katalon 
kolunu mağlub ettiklerini, 23 
kamyon, 7 top ve bir mitral
yöz, silah ve cephane iğtinam 

eylediklerini bildirmiştir. 
Nava!poral ve BadajoL ci

varında diğer bir takım hüku
met kuvvetleri dağıtılmıştır. 

Madrid 22 (A.A) - Royter 
Ajansı muhabiri bildiriyor: 

Madride gelen ve henüz te· 1 
yid edilmiyn haberlere göre, 
Grenada şehri hükumet kuv
vetlerinin eline düşmüştür. 

vib etmekle büyük fedakarlık 
yaptığını bildirmektedir. 

T AZYIK MI YPTILAR? 
Londra, 22 (A.A) - Daily 

Herald gazetesi ispanya işle• 
rile ademi müdahale hakkın· 

daki Fransız planının ltalya 
tarafından kabulünü Fransanın 
tazyikine atfediyor, Ve Leon 
Blumun bütün Avupanın şük

ran ve sitayişlerine liyakat ka
ıandığını yazarak diyor ki: 

En büyük müşkülat şimdi 

Almanya tarafındadır. Hitler 
bir çocuk gibi. bir kötü Av
rupalı gibi hareket etti. Eğer 
ispanya Kameron gemisini araş· 
brmak suretiyle küçük bir 
gaflette bulunduysa Almanya 

general Frankoya tayyare, 
tayyareciler göndererek lspan• 
ya hükumetine karşı büyük 
bir cinayet irtikab etmiştir. 

LONDRA MEMNUNDUR 
Londra 22 (A.A) - Royter 

ajansı ltalyanın ispanya işlerine 
ademi müdahale hakkındaki 
Fransız planına iştirak ettiği 
havadisinin Londra diplomasi 
mahafilinde bir inşirah uyan• 
dırdığını bildiriyor. 

Fransız diplomasisinin bu 
suretle şayanı kavd bir mu
vaffakıyet elde ettiği kanaah 
beslenmekte ve büyük Bri• 
tanyanın teşebbüslerine müza· 
herette bulunmak hususunda 
hiçbir ,;ahmetten çekinmediği 

ısrarla söylenmektedir. 
Kamerun hadises;ne benzer 

hadiselerin tekerrürü mevcud 

o'makla beraber umumi kanaat 
Avrupa devletlerinin ispanya 
dahili işlerine müdahaledeki 
vahim tehlük~yi anlattlkları 

merkezindedir. 
ispanya işinden doğan bey

nelmilel buhranın pek ziyade 
hafiflediği ve bugün bir nik
binlik havası mevcud olup bu 
havanın Sovyet Rusyanm son 
zamanlarda ispanya harbı hak
kında resmen ihtiyatkar bir 
sükut muhafaza etmesi dolayı
sile arttığı söylenebilir. 

PORTEKIZIN CEVABI 
Lizbon 22 ( A.A ) - Hari· 

ciye nazırı Monteiro Lizbonda
ki FranslZ e!cisine Fransız ade
mi müdahale tekliflerine veri
len Portekiz tahriri cevabını 

tevdi etmiştir. Bu cevaba Por
tekiz hükumetinin mülahazala· 
rmı ihtiva eden bir vesika rap· 
tetmiştir. --·-
Amerika 

Bitaraf kalacak 
Vaşington, 22 (A.A) - 1 la

riciye nezareti ispanyaya harb 
malzemesi satışı hususunda hü
kumetin nasıl bir durum ala
cağını soran mühimmat fabri
kacılarına bu gibi satışların 
birleşik Amerikanın sıkı bita
raflık siyasasına uygun olma
dığını bildirmiştir. 

Hariciye nezareti bu kabil 
taleblerin pek fazla olmadığını 
ilave etmiştir. 


