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şık andıran bir 
tezin iyzahı 

- Baştaıaıı bmnci sa~'fada

dil zümrelerinin müşterek kay
nağı olduğunu ispat etmiştir. 
Hindi Avrupai dil zümresinin 
kökleri üzerindeki araştırmalar 
bu tezi dimdik ayakta tutan 
sayısız misallerle doludur. 

Güneş - Dil teorisinin, Türk 
münevveri için değeri iki kathr. 

Bununla hem insanlığa bir 
dil verdiğimiz, hem de tarihi
mizin medeniyet beşiği oldu
ğunu anlıyoruz. 

Fakat daha az mühim olnn
yan i:>ir kazancımız da dilimize 
tabii inkişaf ve zenginleşme 

yollannın açılmış olmasıdır.BÜ· 
tün dünya dillerinde Türkçe
mizden alınmış kökler mevcut 
olduğu anlaşıldığına göre,, dili
mizde yabancı sandığımız bir 
çok kelimelerin Türkçe asıldan 
olduklarını ispat etmek güç ol
mıyacakhr. Bundan sonra onlara 
yabancı birer varlık şeklinde 
bakmaktan kurtuluyoruz. Bu 
kelimeJerden çoğu, Türkçe ori· 
jinleri gösterilerek, milli ka· 
musumuza geçeceklerdir. Dil 
inkılabımız verımli, müsbet bir 
saha üzerinde hızla ilerliyecek, 
inkişaf yollannı tıkayan hiç bir 
engelle karşılaşmıyacaktır. Böy
lı~ce dilimiz en modem diller 
kadar zengin ve olgun bir 
varhk olacaktır. 

Şevke't. Eltl :bı -. -
Gardenparti 

Evelki gece Şehir gazino
sunda Deniz Sporlan yurdu 
tarafından donanmamızın iz
mirde bulunması münasebetiyle 
güz.el bir gardenparti verilmiş
tir. Gardenparti'de başta do-

nanma kumandanı ve şehrin 
ileri gelen zevata hazır bulun· 
yordu. Gardenparti geç vakıt
lara kadar devam ederek neş• 
eli ~atlar geçirilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hakkında verilecek cezanın 
ölüm olmasını istemiştir. 

Zinoviyef, Stalin, VoroşiJof 
ve arkadnşfarınm hayatlan 
aleyhinde suikasdlar tertib et
mek maksadile teşekkül eden 
tedhişçi teşkilata mensub ol
duğunu açıkça itiraf etmiştir. 

Roma, 24 ( Ö.R ) - Troçki 
taraftan suikasdcı1ar hakkında 

verilen idam kararının dün 
tebliğinden sonra bu teşki-

latta ikinci derecede ala.kah 
olan birçok k1mseler Sibiryaya 
nakledilmişlerdir. 

SABAHA KARŞI 
istanbuJ, 24 (Özel) - Rus

yadaki suikastçıların davası dün 
neticelendi. Moskova mahke
mesi sabaha karşı saat üçte 
kararını verdi, Zino•yef ve 
Kamenef başta olmak üzere 
on alta kişi idama mahküm 
oldu. Tevkif olunanların yekü
nu iki yü1ü buldu. 

Moskova, 24 (A.A) - Mah· 
keme suikastçıların on altısını 
da kurşuna dizilmeye mahküm 
eL"Diştir. 

YALAN HABERLER 
Moskova, 24 (Ö.R) - Hal

yan gazeteleri Odesa yakinin
de bir ayaklanma hareketi baş 
gösterdiğini, sivil halkın bazı 
askeri depolara hücum ederek 
erzak tedaı ikine çahştıklarmı 

halk ve asker arasında müsa
demeler vukubulduğunu, iki 
taraftan bir çok maktul ve 
yaralı bulunduğunu yazmışlar

sa da bu haberlerde bir haki
kat zerresi bile yoktur. 

Odesada sükunet ve asayişi 
ihlal edecek en küçük bir ha
dise bile olmamıştır. 

ltalyan gazetelerinin bu neş
riyatı sistematik bir surette 
devam eden yalanların bir kıs
mıdır. 

Maliyede yeni teş iliit E~~~yet 
· Müdürümüz geldi 

Maliyenin yeni tayin listes ·geldi. Teş- ğü~=h~~;ii: ed7ı:rş·~,.ı:ü~:~:~i 
kaymakamı Salah;ddin Aslan 

kilitın tatbikine aybaşında başlanıyor ~~;:;~leevj~::!bu1~:n A:~~~~ 
mıze gelmış ve vapurda 

Yeni maliye teşkilatının tat
bikine eylül ayında başlana
caktır. Dün maliye vekaletin· 
den Defterdarlık·tahsilat kon• 
trol memurluklarına tayin edi
lenlerin listesi vilayete gelmiştir. 
Listeye göre Izmir tahsil baş 
memuru Mehmed Ali lzmir 
tahsil kontrol memurluğuna, 
tahsil baş memurlarından Dün· 
dar tahsil kontrol memurluğuna, 
hesabat müdürlüğünde Kadri 

Bilgin de tnhsil kontrol me
murluğuna tayin edilmişler ve 
birer derede tefi ettirilmişler
dir. 

1 
Riza, Bursu tahsil başmemuru ı hince terfi müddetini doldurmı- Emniyet müdür muavini Is-
A bdülkadır, lzmir tahsil baş yanlara zam yapılmaktan ictinab mail Güntay ile kısım reis-
memurlarından Şevket ve Şevki edilecek ve tasfiyelerine aid leri tarafından karşılanmıştır. 
b. d f k muamele neticelendirilerek ma- Dün yeni vazifesine başlamış-ırer erece ter i ettirilere tır. Salaheddin Aslan Korkud 
tahsil şubesi şefliklerine tayin aşları eski miktarlar üzerinden önce Kısıklı nnbiye müdürlüğü 
edilmişlerdir. verilecektir. ile Istanbul vilayeti maiyet me-

y eni teşkilat kanununa göre Muhasebe müdürlüğünün ye- murlugw unda, daha sonra Çer· 
lzmir merkez muhasebe mü· ni kadrosu ş-:ıdur: keş kaymakamlığında, Kavseri 
dürlüğü kadrosu da gelmiştir. 70 maaşlı bir muhasebe mü· ve Bursa emniyet müdürlük-
Kadro, 31 Ağustos 936 dan dürü. 35 lira maaşlı bir mu- )erinde bulunmuştur. Kendileri 
muteber olacaktır. hasebe memuru, 30 maaşlı bir mülkiye mektebinden mezun-

MaaşJarda vaki .zam ve muhasebe memuru, 25 şer dur. Yeni vazifesinde muvaf-
tenzillerin memurların liyakat lira maaşlı 3 muhasebe memuru, tak olmasını dileriz. 
ve kabiliyetlerine göre ay yirmişer lira maaşlı 6 muha- Ofis müdürü 
sonuna kadar tesbit ve mera· sebe katibi, on altışar lira ma-

aşlı 3 muhasebe k:.itibi, 35 lira Birbuçuk aydanberi lstan-
siminin ikmali ve eylül maaş· maaşlı bir veznedar, 20 lira bulda tedavide bulunmakta 
larmm kadroda yazılı mikdarlar maaşlı bir veznedar muavini, olan şehrimiz Türkofis müdürü 

Tahsil ~ube şefligwine tayin ·· · d ') · b.ld' ·ı · t' 3--.: uzerın en verı mesı ı ırı mış ır. ;, lira maaşla bir birinci mü- Ziya Orgun Pazar günü An· 
edilen. memu.rlar da şunlardır: . Şu kadar ki tasfiyesi melhuz meyyiz,30 lira maaşlı bir ikinci kara vapuriyle şehrimize dön-

lzmır tahsıl beşmemuru Ah olanlarla teadül kanunu muci- mümeyyiz. müş ve vazifesine başlamışbr. 

·······················i:::)~~·····~~~~~~·i························i··················· ~~~~···~~·~·;~i·~~·;···i·~~~i~·················· 

Ün H. Evinde söylevler Üzüm kuru uyeni mah
•• 
zerı 

• e aldı • s • 
arş verHdi. onser güzeldi sul 

zmir Halkevi adına Kurultaya 
saygıları arzedildi iz mirin 

Dün Halkevinde J'Dpılan toplan/ulan bir intiba 
- Baş tarafı 1 uıa saJufede - perşembeye kadar devam 

çe öğretmeni irfan Hazar eski edecektir. 
dil ile yeni dil arasında bir mu· * •• Hafkevi törenden evel bir 

katlama telgrafı, bir de tören
den sonra halk namına dil ku
rultayına iki telgraf çekmiştir. 

Törenden evel çekilen kut
lama telgrafı: 

Üçüncü büyük Dil kunılta-

kayese yap rak eski dilin fe
naJığım, işe yaramamazhğını 

çok açık· bir lisanla ()rtaya 
koydu'. Yeni dilin faydalarını 

ve bu yeni dil tam manasiyle 
her vatadaşm anlayabileceği bir 
dil olacağını da ilave etti ve 
alkışlandı. yma 

ISTANBUL 
DOLMABAHÇE irfan Hazar'dan sonra An-

kara dil, tarih. coğrafya fa
kültesi talebesinden Muhad
dere bir şiir okudu. Çok şen 
ve şakrak söylenen bu şiir de 
davetlileri hayli heyecana sev

ketti. 
Muhaddere'den sonra lzmir 

erkek öğretmen okulu mezun
larından Raif Altıok da bir 
şiir söyledi. 

Tören, şiir ve hitabelerine 

Bugün toplanan üçüncü bü
yük dil kurultayını evimiz na
mına sevinçlerle kutlar ve ken
dilerinden ulus için hayırlı ba
şarılar dileriz. 

lzmir Halkevi Başkanı 
Memduh Say 

Törenden sonra HaJkevi ta-
rafından Halk namına çekilen 
tefgr~!: .. 

Uçuncu Büyük Dil Kurulta .. 

son verildikten sonr saat 14 te yına 
ISTANBUL 

DOLMABAHÇE 
lstanbulda Dolmabahçe sara-
yında açılan üçüncü büyük dil 
kurultayı söylevleri radyolarla 
dinlenildi ve bu suretle gün-
düıki tören sona erdi. 

GECEKi TÖREN 
Akşam saat sekizde Halke

vinde verilen konsere gelen
lere Kültür direktörlüğü sek
reterlerinden Kemal Ôzertem 
tarafından dil inkılabı hakkında 
bir söylev verilmiş~ir. Bundan 
sonra müstahkem mevki ban
dosu bir saat lrndar güzel par
çalar çalmış ve halkın alkışla
rını toplamıştır. Hundan sonra 
da gece } arılarına kadar hal
k evinin caz takımı danslı kon
serleriyle biriken halka iyi bir 
gece yaşatmıştır. Bu konserler 

Üçüncü büyük dil kurultayı
nın açılma törenine başlamaz-

dan evvel Halkevimizde yüz
lerce kişilik bir toplantı oldu. 
Söylevler verildi, manzumeler 
okundu, eski ve yeui dil muka
yeseleri yapıldı. Saat 14 de 
radyo~arla kurultayın açılma 

töreni nutku dinlendi. Halk 
Tiirk dilini layık olduğu yük
sekliğe çıkarmak için yapılan 
bu başarılı kımıldama!ardan 
dolayı büyük bir aşk ve heye· 
canla kurultaya içten gelen 
duygulannı sunar ve onu kut· 
lar. 

Halkevi başkam 
Memduh Say 

Amerika üzüm rekoltesinde büyük 
bir azalış vardır 

Busene üzüm piyasasının iyi 
fiatlerle devam edeceği muh
telif _yerlerden gelen haberJer
Ôen anlaşılmaktadır. Türkofis 

Izmir şubesine gelen ina!iimata 
göre, basene Amerika üzüm 
rekoltesi 150 bin ton tahmin 

edilmektedir. 
Bundan evvelki yıllarda Ame

rika üzüm rekoltesi 200 bin 

tondan aşağı düşmemişti. 
Amerika üzümlerinin çoğu 

Amerikada istihlak edilir. Ve 
daima istihsalabn yüzde 25 i 
ihraç olunur. 

Bu hesaba g6re bu yıl mah

sulünden yalnız 38 bin tonu 
ihraç edilecek demektir. Bu 
mikdar geçen seneler ihraca
tından çok u olduğu için Av
rupa piyasalarından üzü~lerimiz 

için ehemmiyetli talebler bek
lenmektedir. 

Yunanistandan gelen haber· 
lere göre Yunanistan üzüm pi
yasalarının faaliyeti durgundur. 
Almanya ile mevcud kleriog 
anlaşmalarına göre üzüm ihra
cım& devam edilecektir. Fakat 
Yunan milli bankasının döviz hu
susunda almış olduğu tedbirler 
neticesi olarak ve Yunanistan
dan yapılacak ihracatın müte
zarrır olacağı tahmin edilmek
tedir. Bu vaziyet Türkiye 
üzümleri için bir avantaj ma
hiyetindedir. 

lzmir üzüm kurumu Avrupa
daki satış merkezlerinden bir 
çogundan yeni mahsul üzerine 

siparişler almıştır. 

Yakında piyasadan uzum 
mübayaasına başhyaca1'tir. Ik-
bsad Vekili Celal Bayar dün 
üzüm piyasasının iyi fia tlarla 

sçılması ve fiatların sağlam 
devam etmekte olduğu hak-

kında kendisine verilen izahat

tan çok memnun kalmışbr. 
Dün üzüm piyasası çok ha-

raretli idi. 3.500 çuval üzüm 

sablmışhr. Fiatler, ilk açıhş 
fiatlerine nazaran daha sağ-

lamdır. Izmirdeki ihracatçılar 

dış piyasalardan mühim bir
çok siparişler almışlardır. 

Tiirki ye - A vustu r
ya kleringi 

23 temmuz 936 tarihli Tür

kiye-Avusturya ticaret ve kle
ring anlaşmalarının icra vekil· 
Jeri heyetinin 6 ağustos 936 
tarihli toplantısında tasdik edil-

diği Ankara Türkofisindeo şeh
rimizdeki alakadarlara bildiril
miştir. 

Almanya ile Türkiye arasın
da mevcud kleriog ve ticaret 
anlaşmalarının daha geniş esas
lara göre tanzim edilmekte 
olduğu haber alınmışbr. 

1 

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

leriyle yeni mevsim için kapırarım açıyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Baştan başa yeniden tamir ve telvin edilmiş olan : 

Tayyare Sinenıası 
Önümüzdeki ~evsi~ içi~ piyasada mevcut en yüksek, en 

büyük, ve en güzel fılmlerı tamamen an~aje etmiştir 

T ara~ .... B~fi;·~ .. :·MiŞ~'f ··sı;og~f 
Bunların aras:ndadır. Bilhassa müteaddit renkli filmler 

herkesi hayrete düşürecek ~üıclliktedirJer. 

iLK PRO'GRA"i\if :··:···:· .. ? ? ? 

"'ZZFLL7.7..Z~..L'T-L7JJ.Z7J.7..T./.ZJ 

il bayramı 
Büı•iik 7 tiıktin büJ'ük dıli ölmüştü. 
Deılrnerek /opraija gömülmiiştıi. 
Ne vazık ki rine bmm raparı 7 ıirk 
Doğru po/da11 elfri J>Ola sapa il 7 lirk 

Haya/iter, Fılfaniler, S111a11/ar, 
B<m~zıtlrr, rafilı gıbi sultanlar, 
Ülkiimiiz balıçesinde riiz<tüler, 

. DiHmızi başdall başa bozdulaı. 

' Fıkılı ~eçti 7iirküll (1ıiresi) ı•eıine 
Ön ~·midi J'aba11cı dılle1i11e. 
liiık lıfika.nı oldu isi/im sul/am. 
Yade/ierde kaldı J'Urdun iter J'lltıt. 

( K.oşuk) /ardall 7 tiık ölçüsü atıldı, 
Yazımıza A111z vrzni katıldı. 

~ D11ı•g11mıızu okşamadı bu ölçü, 
Oii11dcll gii11c 7 iirkü azaldı gii111i. 
Anlaşılmaz bır lıal aldı dılwıiz. 

Arab, Acem ili oldu ılimiz. 

N 
N Bir ses ![eldi ulusa börk dedi, 
~ Arab mısm, 7 iirk müsün sövlc dedi. 

7 üı k ulusu şö••le kıpı andı bır kez, 
N /-/rı aıfıztJall (Tüıluim J dıııe çıklt 

ses. 

lçtm gelen bu ses /11!11t diilıvavı, 
Ataıüıküm kurdurdu K.wultayı. 
Var mı başka uluslarda böı•le baş? 
Oöıdünüz mü böJ•le ünlü bir savaş? 

Qeti dö11dii ditildi 1 iirkrill dili, 
Bir solukla sö11dü saray kandili. 
Oü11eş doğdu Atatüıkün özünden, 
Örnek aldım Tiirk ozanın sözü11-

den. {/) 
Ulu taımm ren yaratfu!ında 
Atam eşim kafan olmuş katında. 
K.aranllklar enginlere saklandı, 
Dıl smnalı pusaıla aı•aklandı. 

Duı•aif11mı /dlmni süıüdii, 
Oü/e gü/f'. 7ürke dofw yıirüdii. 
Ülkemizdrn ııabanrı dil savuştu, 
Şimdi 7 ütlllrı öz diline /uı vııştu. 
K.ıd/11 olsu11 bawamın ev ulu 7 &ık, 
Durma yıiıli.. Çabrrk aş bu, J'O/ll 

7iilk. 
HÜSEYİN AVNi OZ.4N 

cı.n7LZ7Z./ //L,,,rz7..Z-LILZZL~~ 

Orta tedrisat 
Muaırmıerıntten 
terfi edenler 
Şehrimizde terfi eden orta 

tedrisat muallimleri şunlardır: 
45 LiRADAN 55 LiRAYA 
TERFi EDENLER 
lzmir er e mu ll'm mektebi 

muallimlerinden Süleyman Feh-

mi, lzmir kız muallim mekte
binden Kemal, lzmir erkek li-

sesi muallimlerinden Mehmed 
Ziya, lzmir erkek lisesi mua!-

lim'erinden lbrahim, lzmir er

kek lisesinden Nazmi, Karataş 
erkek orta mektebi muallim· 
lerinden Avni. 

40 LiRADAN 45 LIRA YA 
TERFi EDENLER 

lzmir erkek orta mektebi 

muallimlerinden Nuri, lzmir or

ta mektebinden Bilal, İzmir kız 
lisesi muallim~erinden Meliha, 
Izmir kız muallim mektebi 

muallimlerinden Düriye. 
35 LiRADAN 45 LiRA YA 
TERFi EDENLER 

Buca orta mekteb muallim-

lerinden Seyid, Karşıyaka or
ta mekteb mualJimlerindon 
Behice. 

30 LiRADAN 35 LiRA YA 
TERFi EDENLER 

lzmir Karataş ortasından 

Feride, lzmir Buca ortasından 
Gültekin, h:mir kız muallim 
mektebinden Lütfiye, h:mir kıı 

muallim mektebinden Vedide. 

25 LiRADAN 30 LiRAYA 
TERFi EDENLER 

lzmir kız lisesinden Mahmure 
lzmir kız muallim mektebinden 

Mahmure, lzmir erkek muallim 
mektebinden Ali, lzmir erkek 

lisesinden Nafiz ve Zeki, lımir 

kız muallim mektebinden Ne

zahet, lzmir erkek lisesinden 
Niyazi, lzmir erkek mual!im 
mektebinden Eşref. 

22 L1RAOAN 25 URA YA 
TERFi EE>ENLER 

lzmir kız mualJim mektebin
den Nimet. 

20 LiRADAN 22 L!RA YA 
TERFiEDENLER 

lzmir Karataş ortasından 

Salahaddin, lzmir kız muallim 
mektebinden Kadriye. 



VENi ASii\ Sahife a 

Son ~ ~elgra:f Haberleri 
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Edirnede faaliyet var 

Istanbulspor takımı pa- , •• k•• k d 1 Şehidlikleri z;yaret Yurd'da şenlikler zar gun u maçı azan ı 

rrakyada kültür hareketieri-hirsergi açıldı lnonü şehidliklerine dün Büyük şefin Kastamonu-
Edirne, 24 ( A.A ) - Dün 

lstanbulsporla Edirne muhteliti 
arasında yapılan maç 4 - 1 ls
tanbulspurun ~alibiyetiyle ne
ticelenmiştir. Maç münasebe
tiyle lstanbulspor takımiyle 

Edirne sporcuları ve gençliği 

arasında çok samimi bir kay
naşma olmuş genç misafirler 
Edirnenin Muhtelif yerlerini ve 
bu arada Türk - Yunan hudu
dundaki panayırı da gezmişler
dir. 

Maç çok kalabalık bir seyirci 
kütlesi tarafından heyecanla ve 
alaka ile takıbedilmiştir. 

1takı•a genel mii/ellışi Klizuıı Dıtik 

Edirne, 24 (A.A) - Dil ku
rultayının yarattığı büyük var
lık bütün Türk milletini hare· 
kete getirmiştir. Her tarafta 
ve her yerde konuşulan budur. 
Dün Trakya umumi müfettişi 
Kazım Dirik valilik makamına 
gelerek bir toplantıda bulun
muş ve dört gün hararetle de
vam edecek olan proğramlar 
bir kere daha gözden geçiril
miştir. Bu münasebetle şehirde 
radyolar hoparlörler arttırılmış 

ve kalabalik gazinolarda bile 
büyük günü yaşatacak konfe
ranscılar için yerler ve tribün
ler hazırlanmıştır. 

Büyük okul salonlarında ve 
balkevinde ise ayrıca müsa
mereler verilecektir. Halk bu
günlerde en çok dil kurultayı• 
nın hazırlıklarına aid havadis
ler okuyor ve derin alaka gös
teriyor. 

Edirne, 24 ( A.A ) - Lüle
burgazda açılan hayvan sergisi 
Trakyanın öteki sergileri gibi 
bu yıl daha işlek, daha canlı 
ve daha verimli olduğu anlaşıl
maktadır. lzmir fuvarına gön· 

derilen Türkiye mahsulat ve 
mamulatı lzmire vermiştir. ilk 
teşrinde Edirnede yapi1acak 
olan cumhuriyet enstitüsü ile 
liselilerin yatı yurdu hazırlan· 

maktadır. 
Şimdiye kadar lzmir fuvarı 

işleriyle uğraşan sanatlar mek
tebi bu işlerle de meşgul ola
caktır. 

Edirne, 24 (A.A) - Samsun 
zıraat enstitüsii talebelerinden 
63 kişilik bir kafile dün doçent
lerile birlikte şehrimize gel
mişlerdir. 

Edirne, 24 (A.A) - Türk 
tarih kurumu üyelerinden ve 
genç Arkeoloğlarımızdan Do
çent Dr. Arif Müfid üç gün
denberi Trakyanın hiiyüklel'ini 
gezmekte ve yerlerini tesbit 
etmektedir. Raporlarını Türk 
tarih kurumuna verecektir. 

Çok yeriııde olan bu kültür 
hareketi Anadoluda yine Türk 
tarih kurumunun büyük başarı 
ile elde ettiği Hitit kazılarını 
takibedecek ve Trakyanın 
eserlerini meydana çıkaracaktır. 

Soygun 
Davasına 
devam edildi 

Deri tüccarı Davi Sidi, teh
did mektubu göndermek ve 
taharri kamiserini yaralamakla 
suçla Hayriddinin muhakeme
sine dün ağır cezada devam 
ediımiştir. 

Dünkil celsede davacı Davi 
Sidi ile Hayreddin namına para 
almak üzere bu tüccara sepet 
götüren hamal Mustafa Davi 
Sidinin hamalı ve o esnada 
yazıhanede bulusJan Refael ile 
Politi müvacehe edilmişlerdir. 
Davı: 

- Hamal bana geldi ve onu 
yalnız ben gördüm fakat sepeti 
alıp götüren hamal kısa boylu, 
tıknazca ve esmer bir hamaldı. 
Şimdi mahkemede bana göste
rilen Mustafa değildi, dedi. 

Mustafaya soruldu: 
- Ben çobanım bu işlerle 

hiç alakam yoktur cevabını 
verdi. liamal Ahmed de tica
rethanenin üst katında telefon 
başında bulunduğunu ve mağa· 
zaya para almağa gden sepet
li hamal görmediğini söyledi. 

Politi ile Refail de hamalı 
görmemiş olduklarını söylediler. 
Maznun Hayriddinin yaralamak 
suçundan sabıkalı bulunduğun
dan buna dair kendinden izahat 
istendi, Hayriddin asliye ceza 
mahkemesinde mahküm oldu
ğunu fakat kendisine biç bir 
tebliğat yapılmadığını bildirdi, 
Mahkemede nsabıkası hakkında 
izahat alınmak üzere muhake
me başka bir güne bırakıldı. , _________________________ , _______ , 
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Aceb3 bu genç kız kimdi? Yaşı herhalde on dokuzla 
yl!"n 1 iki arasında idi. Çok gUzeldl. Cava Cak 
senelerden be rl bu Bıcak iklimde bu kadar narin, 

bu kadar beyaz bir genç kız görmemişti 
tenha sokaklara doğru ilerile- Cavacaktı : 
yordu. Böylece izini kaybet- - Allaha şükür. dedi. Ge-
tirmek içın beş, altı sokak lebildin, bayağı merak etmiştim. 
dolaştı. Nihayet otelin önüne - Cava !. Sen hurda ha !.. 
gelmişti. içeri girmeden evvel - Siz odadan uzaklaşır 
bir defa daha ar kasına bakın- uzaklaşmaz hemen pencereden 
ca demin rastlamış olduğu atladım. Başka çare yoktu. 
Malayı gördü. Artık takib edıl- Njioyu beklersem kavga etmek 
diğine kanaat getirmişti. Omuz- İcab edecekti. Halbuki onlar 
la

0

rını silkerek otelden içeri yüzlerce kişi idi. Makine ya-
daldı. Andi kapıdan içeri gi- nında mı? 
rer girmez, salonun loş bir Amerikalı fotoğrafı cebinden 
köşesinde geniş bir koltuğa çıkararak gösterdi. Cavacak .. 
gömülerek oturmuş olan bir - Şimdi bunları kabil oldu-
adam yerinden fırladı hemen ğu kadar çabuk banyo etmeli. 
Amerikalıya doi!ru kostu. Bu Cünkü artık bu şehirde dur-

çelenkler kondu ya ayak bastıkları gün 
Ayın 29 nda Çanakkale 

şehldliklere milletin 
ile ifade 

Ankara, 25 (Özel) - Kamu
tayın Montrö boğazlar anlaş

masını tasdik için yaptığı fev
kalade celsede meclisin saygı 

ve hürmetlerini ifade etmek 
üzere şehitliklerimize birer 
minnet çelenklerinin konması 
kararlaşmış ve bir heyet seçil
mişti. Bu heyet Konya saylavı 
Tevfik Fikret Sılay'ın başkan
lığı altında saylavlardan Halid 
Bayrak, Ziya Gevher, bayan Ha
lı Çırpan, lsmail Kemal Alpsar, 
Hikmet Işık, general Kazım 
inanç, Mükerrem Ünsal, doktor 
Şükrü Şenozan, general Naci 
Eldeniz' den müteşekkil olarak 
Sakarya ve Dumlupınar şehit
liklerini ziyaret ederek çelenk
ler koymuştur. Heyet bugün 
Afyona dönmüştür. Buradan 
lnönü şehitlıklerini ziyaret ede
cektir. Ağustosun 29 unda ls
tanbuldan vapurla Çanakkaleye 
gidecek olan heyet çok güzel 

ziyaret edllecek, oradaki 
şükranı tunç çelekler 
edllecektlr. 
hazırlanan minnet çelenklerini 
buradaki şehitliğe koyacaktır. 

* • • 
Heyet reisi Tevfik Fikret 

Sılay şunları söylemiştir: 

" - Kamutay umumi heye
tinin vermiş olduğu kararı ye
rine getirmek üzere heyetimiz 
şimdi Polatlıya hareket ediyor. 
Polatlıdan Dumlupınara gide
ceğiz. Gece Bozüyükten İnönü
ne geçeceğiz. 24 Ağustosta 
lnönü şehitliğine çelengi koy
duktan sonra İstanbula gide
ceğız. Eyüp şehitliğinde de va
zifemizi yaparak 29 unda ls
tanbuldan vapurla Çanakkale' 
ye geçerek memleketin kurtu
luşu ve inkılab uğrunda ölen 
aziz şehitlerimize; Montrö zafe
ri dolayısiyle kamutayın ve 
Türk milletinin duyduğu min
net ve şükranı koyacağımız 

tunç çelenklerle ifade etmiş 

olacağız. ,, 

Kraliyet hükumetinin eski başvekil 
hükumeti haklı buluyor 

Bayonne, 24 (A.A) - Kraliyet bükümetinin eski başbakanı 
Kont Romanonos Fransaya geçmeden evvel Frnete papular ga· 
zetesi muhabirine aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

San Sebastiyen'de yerleştiğimdenberi hiçbir fena muameleye 
maruz kalmadım, Ve Madrid ile serbestçe muhaberede bulun
dum. 

isyan hadisesine gelince; benim mazim şimdi söyliyebileceğim 
berşeyden ziyade ne düşüAebileceğimi gösterir. Kanona herkes 
tarafından riayet edilmelidir. Etmiyenler cezalandırılmahdır. Bey• 
nelmilel bakımdan milleti temsil eden meşru hükümetten baş· 
kası nazarı itibara alınamaz. 

Almanlar 
önünde 

m·üstemleke ihtiyacı 
sızlanıp duruyorlar 

Roma, 24 (Ô.R) - Alman matbuatı Almanyanın müstemleke 
ınüddeiyyatını yeniden günün mevzuu haline koydular. Voelkis
cber Beobachter yazdığı bir makalede diyor ki: "Alman 
kolonileri elimizden haksızlıkla alınmıştrr.,, 

Bu neşriyatın hararet bulduğu bir zamanda cenubi Afrika hü
kümetinin bir nazırı Londrada yaptığı beyanatta Almanyaya 
Afrikadaki müstemlekelerini iade etmenin mevzuubahs olamıya· 
cağını söylemiştir. Bu beyanatı cenubi Afrika ittihadının milli 
müdafaa nazm da teyid etmiştir. 

Berliner Tagbelat bu beyanata cevab vererek "Acaba cenubi 
Afrika ittihadı şarki Afrikayı kendisinin bir vilayeti mi yapmak 
istiyor?,, diyor. 

~~~~--.............. --~~~-
Bir saylavımız 

öldü 
lstanbul, 24 (Yeni Asır) -

Çankırı saylavı Rifat, dün eşile 
~irlikte Çamlıcaya giderken 
Üsküdar tramvayında kalb 
sektesinden öldü. 

mak çok teblükeli. 
- Resimleri çok 

zamanda hazırlamağa 
ğım. 

kısa bir 
çalışaca-

Andi bu sözleri söyledik
ten sonra elini Cavanın omu· 
zuna koydu: 

- Cava, işlerine karışmak 

istemem. Fakat madamki kafi 
miktarda bu işin içine girmiş 

bulunuyorum, sana bir soraca· 
ğım. Bu resimler hakikaten 
çok ehemmiyetli mi? 

- Fevkalade. Bu resimlerin 
sende olduğunu bilseler, en 
aşağı yüz kişi onları almak için 
canlarını verirler. 

Andinin gözleri faltaşı gibi 
açıld;. 

- Vay anam vay! Demek ki 
zavallı adamı öldüren yerliler de 
bu iş için çalışıyorlardı. 

- Onun gibi bir şey. 
- Aceba resimleri çekerken 

bizi gözetlediler mi dersin? 
- Zannetmem, neye sordun? 
- Çünkü otele kadar pişimi 

takib ettiler de. 

Bir artist 
A vrupaya gidecek 

İstabuı, 24 (Yeni Asır) -
Şehir tiyatrosu artistlerinden 

Semiha tahsil için Avrupaya 
gönderilecektir. 

Cava Cakın kaşları çatıldı. 1 

biraz düşündükten sonra: 
- Belki, dedi. Sokaktaki 

cinayeti yapan malaylardaıı 

biri seni tanıyıp takib etmiş 
olabilir. Lakin resimlerden fa
lan şüphelenecek olurlarsa iş 

çok tehlükeli bir şekil alır. 
Hele bilhassa senin benimle 
beraber çalıştığını zanne-
derlerse ... 

- Sanki beraber çalışmı· 
yor mıyız? 

- Ölen adamı gördün. Yü
züne dikkat ettin mi? Bütün 
o işkence yaraları hep bu re· 
simlerin, planların yüzündendir. 
Ben_i de bugünden itibaren 
aynı korkunç akıbet bekliyor. 

- lviya işte. Sana yardım 
edecek birine muhtaçsın. Ka
sam para ile dolu. Şarka ma· 
cera aramak için geldim. Bun
dan heyecanlısıın yüz yıl ara
sam bulamam. 

- Asıl maceranın içine gir· 
medin de şimdi sana eğlenceli 
geliyor. Fak at unutma ki, ge· 

Kastamonu 24 ( A . A ) -
Büyük şef Atatürkün Kasta
monuya gelişinin Ol' birinci yıl
dönümünü dün Kastamonulular 
büyük bir coşkunlukla kutlu
lamışlardır. Bu münasebetle şe
hir baştan aşağı bayraklarla 
donatılmıştır. 

Öğleden sonra Gazi stadın· 
da kadın, erkek, çoluk, çocuk 
binlerce şehirli ve köylerden 
gelen halk kütlesinin iştirak 

ettiği bir tören yapılmış ve 
söylevler verilmiştir. 

Staddaki törenden sonra 
Atatürkün anıtına gidilmiş, türlü 
kurumlar tarafından çelenkler 
konulmuş ve söylevler veril
miştir. Ayrıca bugünün şerefine 
Atııtürkün parti ilyönkuruluna 
armağan ettikleri imzalı fotog
raflarının asılış töreni yapıl-

GÜREŞ SEÇME MUSA-

BA0~.~~ ..... ~~~!.!;RDI l 
Dinarlı 

Kara Ali 
Maçı çetin geçti Dini rlı 

gallb sayıldı ---- Baştarafı l iııci salıi/ede -
!arı balkın takdirini celbet
miştir. Bir aralık sakat 
kolu üzerine bir silkme yiyen 
Kera Ali güreşe devam ede 
miyecek bir vaziyete geldi ve 
zaruri olarak ringi terketti. Bu 
vaziyet üzerine Dinarlı Meh
met galip sayıldı. Cim Londos 
karşısında tekrar Dinarlıyı bu
lataktır. 

Fuad Bu!ca 
Bir çok Planör istasyon

larını gezdi 
Moskova, 23 (A A) - Fuad 

Bulca Pervomanskoidski planör 
istasyonunu gezmiş ve plAnör
cülerin uçuş taliminde bulun· 
muştur. 

Bulca, Kuskovadaki Assovi
akım kampımda ziyaret etmiştir. 
20 Ağustosta Alkenis tarafın
dan kabul olunmuş ve aynı ğün 
Leninin mezarını ziyaret ede
rek bir çelenk koymuştur. 

Akşamlevin Eideman bir zi
yafet vermiş ve Bulca ile Eide
man söyledikleri nutuklarda 
Türk ve Sovyet milletlerini bir
birine bağlıyan sempati ve 
dostluk hislerini tebarüz ettir-
mişlerdir. 

21 Ağustosta Moskovadaki 
Aer<J Dinamik müessesesini ve 
Aero kulübü ziyaret etmiştir, 

çireceğimiz tehlükeler müded
tince yegane kurtuluş yolu 
" ölüm ,, olacak. 

- Ne olursa olsun, seninle 
beraberim. Zorla kovacak de
ğilsin ya! 

- Kapayalım bu bahsi şimdi. 
Sen git şu resimleri banyo et. 
Sonra tekrar konuşuruz. 

Andi ıslık çalarak uzaklaştı. 
Cava Amerikalının arkasından 
derin düşüncelere dalmak 
üzere idi ki yanında kuş cıvıl
tısını andıran tatlı bir ses işitti. 

- Fakat azizim Mister Os
terdik, beyaz gözlü eşek ne 
işime yarar ki? Teşekkür ede
rim Zaten eşeğe binmesini hiç 
becremem ... 

Cava başını çevirerek sesin 
sahibini aradı. 

NORA iV 
Uzun, beyaz bir rop içinde, 

bu kızgın iklimde pek rast 
gelinmiyen bembeyaz bir vücud, 
fil dişind~ daha muntazam 
kollar, hafif dalgalı kumral 

-Soıııı Var-

mışlır. 

Gece binlerce balkın iştirak 
ettiği büyük bir fener alayı 
yapılmış ve bir çok yerlerde 
eğlentiler tertib eclilmiş, Halk
evinde bir müsam<!re verilmiş

tir. 
Bütün Kastamonu halkı dünkü 

günü 11 sene evvelki gibi ayni 
coşkunluk, ayni sevinç ve he
yecanla Atatürki! maddeten 
olmasa bile manen kucaklamış· 
tır. 

Çankırı, 24 ( A.A ) - Ata
türk'ün Çankırıya ayak bastık
ları günün 12 inci yıldönümü 

münasebetiyle dün saat 14 te 
otomobilden indikleri yere bin
lerce kişinin iştirakiyle büyük 
tören yapıldı. Şehir baştan ba
şa donatıldı. Atatürke Çankırı
lıların tazimatı arzedildi. 

Boluda faaliyet 
Bolu, 24 ( A. A ) - Çocuk 

esirgeme kurumu parti önün
deki meydanda kurulan çadır· 

!arda 45 kimsesiz yoksul ço
cuğu sünnet ettirmiş, yedirmiş 

ve giydirmiştir. 

Halk çadırlarda karyolalar 

içinde sünnet olup yatan yav· 
ruları ziyaret ederek herkse 
gücü yettiği kadar hedi-
yeler getirerek yavruları 

sevindirmişlerdir. Ve çadır-

lar önünde milli oyunlar ve 
çalgılarla çocuklar eğlendiril-

mişlerdir. gece bu münasebetle 
parti salonunda kurul menfa-

atına bir balo verilmiş, saba
ha kadar eğlenilmiş, aynı za
manda çocuk esirgeme kuru

luna bir haylı menfaat temin 
edilmiştir. 

Kurulun bu teşebbüsü mu

hitte çocuğa ve kimsesizlere 
şefkat duygusunu arttırmı.ş ve 
kurula teşekkür edilmiştir. 

• ı7"/' //',.I; "//J ' 

Boı·sa Haberleri ' 

Dün Borsada 
Yapılan Satışlar 
~ 

Uzum 
· Çu. Alıcı Fiat 
1011 M J Taranto 8 
615 F Solari 7 
600 Y l Talat 8 50 
447 Ş Riza haleş 8 50 
235 Vitel ve şiire 8 25 
201 S Celardin 7 50 
175,5 D Arditi 8 
131 P Pacı 7 
103 Beşikçi z Mus 8 37 

63 K A Kazım 7 25 
69 H Alberti 7 50 
66 Talat Erman 8 
65 A Rağıp üz 10 25 
62 Y E Bencuya 8 
60 H Alberti 9 
60 J Kuhen 7 75 
43 Cevdet alan 10 62 
37 O Eğli 11 
25 S Emin 11 
20 Şınlak z bir. 11 
15 F z Abdullah 11 50 
12 J Taranto m 11 

4 B Alazraki 9 25 
4128 Yekün 
8064 Eski yekün 

12192 Umumi yekün 
incir 

Çu. Alıcı Fiat 
.'\88 Tütsü t incir 7 
208 B S Alazraki 6 

94 Ş Remzi 9 
10 A Haydar Na 9 

8 A Muhtar 9 
708 Yekün 

4993 Eski yekün 
5701 Umumı yekün 

15 50 
ıs 
12 
17 
12 
12 25 
14 25 
9 25 

11 50 
7 50 

13 50 
12 25 
11 50 
9 

11 2 
10 
10 62 
11 
11 
12 
11 50 
13 
9 25 

11 
11 
9 
9 
9 
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Yazan: VINSTON ÇURÇIL 
Yeni parlamentonun ilk içti

ma devresi sona ermek üze
red'r. Be münasebetla acaba 
büyük Britanya tarihınin uzan 
bir faslı da aynı zamanda so
na erecek midir? 

Loid Corc Koalisyon kabine 
düşt .ğü gündenberi, on üç yıl 
durr .adan Baldvin • Makdonald 
rejimi adını alacak olan bir 
hü' ümetin idaresinde yaşadık. 
Ö celeri iki devlet adamı ka
b; ıede yerlerini değiştirdiler 
f .kat son beş yıl içinde mem· 
lekeli politik bir kardaşlıkla 
idare ettiler. Hemen hemen 
prensip ve menfaatları tama
men biribirlerine zıt iki muh-

Vınston Çuı(iJ 

telif partinin mümessilleri 
oldukları halde, başbakanlık 
makamı kuruldu kurulalı her 
hangi başka iki başbakanda 
görülmemiş derecede, telakki 
tarz:armda, mizaç ve metodla· 
rında bir birlik gösterdiler. 
Kendilerine has bir keyfiyet 
olarak birinin isteğine diğeri 
daima sempati göstermiştir. 

Makdonald eski teorileri çok 
iyi anlıyordu; bir endüstricinin 
gümrük himayesini tercih et
mesi bir yana bırakılacak olursa 
Baldvin de kendisini mükem
mel bir mutedil sosyalizm mü
messili yapabilecek vasıflar 
vardı. Bilhassa imparatorluk 
meselelerinde, Hindistan, Mısır, 
manda sahaları ve hele müda
faa işlerinde, onun duygu ve 
tabiati, liberal ve i çi partileri 
kırmasının telakkilerine uy-

gundu. 
Milli azmin inkişafını ku v

vetten düşürmek ve parlamen
toyu da alelade ve değersiz 

münakaşalar seviyesine indir
mek suretiyle, her iki devlet 
adamı da politik meseleleri 
ehemmiyetsiz şeyler ha1ine sok
mağa, büyük ölçüde tutulmuş 

tasavvurlarJ akamete uğratma
ğa fevkalade muvaffak oldular. 

Bu iki devlet adamının hü
kümet ideali, tıpkı j ilber ve 
Sulivan operetindeki a sıl lor
dun idealini andırıyor. Bu ope· 
rette lord hakkında, "0 haki· 
katte hiç bir şey yapmadı, fa
kat bunu çok iyi başardı!,, 

denilmektedir. Bu itibarla Mak
donald ile Baldvin'io mesud 
bir armoni kurmuş olmala· 
rına h"ç şaşılmamalıdır. ParJa

mentoda biribirle rinin .liarşıla· 
rına mnarız diye çıkacak yerde, 

hüküm et sıralarında iki iyi nıes· 
!ekdaş gibi yanyana oturdular. 

Bu dikkate değer rejim hak
kında tarih nasıl bir hüküm 
yürü tecektir? Bu hüküm, her 
iki devlet adamının bizleri 
id are ettikle ri bu tarihi devrin 
vazife d iye tela kki edilen şey
lerine bağlıdır. 

Yeni bir doğuşa, bülüıı sı

uıfiarrn d t!vamlı ~ayret lerine ve 
devletin r:aııh bir surette ha 
ı ek ete geçmesine uygun ve 
olguu bir .an olmuş m uydu ? 
Yabut, Büyük Britcınyanın, 
dilnva Larbmm \'Otı;?unlufru do· 
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Baldvüı 

Jayısile bir uyku ve istirahat 
devresine ihtiyacı var mıydı? 

Dünya harbıodan ve bu har
bın bıraktığı tesirlerden sonra, 
eğer lngilizin her şeyden ön
ce yatakta istirahata ihtiyacı 
var idise, bu takdirde, karan
hklaştın lmış bir odada istira
hat temin etmesini ve tedavi 
altına alınmış olanın fikir uğ

raşmalarını, yahut şiddetli bir 
surette asabiyetini mucib ola· 
cak şeylerden uzak tutmasını 

bilecek daha . eyi hastab;(kıcı
ları bulunamazdı. Bu gibi vazi-

Mac Donald 
feler küçük görülmemelidir. 
Bilakis, belkide tarih günüo 
birinde bunların doğru hareket 
etmiş oldukJaranı, k;:ıolı fela
ketten sonra izah ettiği şekil· 

de, Britanya milletinin isteğine 
olduğu gibi tercümanlık etti!t
lerini tesbit edecektir. 

Parti ruhunun ezilmesi turizm 
ile sosya lizmin ayni zamanda 
geriye atıhnalan, uzlaşma 

hükümlerinin kurulması, millet 
ile imparatorluk telakkilerinin 

ı gevşetilmesi, basılı bütün bun· 

lar, Jon Bul'un kuvvetli ana 
yasası yanında, böyle bir tabii 

tedavi veya nekahet davasını 

kolaylaşhran şeylerdir. 

Şu var ki, eğer adamız bin 
mil Okyanos açıklarında bu-

lunmuş olsaydı, bu istirahat 
devresinin istenildiği kadar 
uzatılması için ortada hiçbir 
sebeb olmazdı. Büyük Britan• 
yanın seçimlerine iştirak eden
lerin çoğu şu prensibe riayet 
ediyorlardı: Tarihceleri yazıl· 
mıyan miUetler me 'uddurlar. 

Fakat kötü bir tali eseri 
olarak, fırtınanın koptuğu Av
rupa kıtasmdan tayyare ile on 
dakikada varılacak bir mesa· 
fedeyiz. 

Uzaktaki büdiselerin kötü 
ak1sleri bu biraz uyuşuk, fakat 
h iç te bedbaht bir manzara 
arzetmiyen sahneye, zorlu bir 
surette nihayet verdi. 

Bundan dört yıl önce, Toy
ton devinin, bir zamanlar he
men hemen bütün dünyayı is-
tila etmek üzere olduğu silah
larla gizli bir surette silahlan
makta olduğu anlaşıldığı gün 
vaziyet baştan aşağı değişti. ı 

Bu rahatsızlık bizim zavallı 
iki mükemmel dostumuza dı· 
sardan n:eldii!i 'Zaman, inad ve 

• e 
dı 

ısrcı 'a buna inanmak istemi
yo r'...ı rdı . Onlar bu apaçık teh
Jiikcyi teslim etmek için o ka
c1 .r hazırlıksız davranmışlar

~., düz bir sathın bulutları ar-

kasında gizlenmeyi tercih etti-
ler ve görmek istemedik-
leri şeylere karşı gözlerini 

yumdular. Yıllar uçar gibi ge· 

lip geçti. Avrupa sulhunun la
ğım l arla havalandırılma ameli

yesi devam etti. Fakat 1934-
ten sonra artık Deve kuşu po· 

litikası yürüyemez oldu. Bunun 
yerine bacakları titriyen ka
rarsız bir politika geçti. 

Loid Corç 
Avrupa vaziyetine dört elle 

sarılmak için hiç bir teşebbüse 
girişilmedi. Bu böyle olduğu 

gibi, büyük Britanyanın korun
ması için hiç bir tedbir de 
alınmadı. 

Yıl sona ermeden, Makdo· 
nald, gittikçe ağırlaşan hüku-

met yükünü arkada~ına bırakb. 
Baldvin üçüncü defa olar~k 

başbakan oldu. O ise, bir yan
dan bir an evvel silahlanma 

lazımgeJdiğini, öbür yandan da 

o kadar geniş ölçüde silah!an

mıyacağını bütün memlekette 
ilan etti. 

Baldvinin, ıecimleri şahsiyeti 
sayesinde kazanmıştır, talakki

sinde olması büyük bir ihtimaJ 
içindedir. Hakikatte seçimleri 

Baldvin kazandıi kazandı, çün
kü Britanya halkı politika gü-

dUmünü sosyalist fırkasına bı

rakmak niyetinde değildi. 

Yeni seçilmiş olan parl;:ımento 

Vestminster' de çok çetin rea

litelerle karşılaştı. Hemen her 

ay yeni bir çekiç darbesi yi

yordu. Memleket yavaş yavaş 
fakat apaçık olarak, dünya 

sulhuııun tehdid edilmekte ol

duğunu, adalarımızın emniyeti 

güven altında olmadığını idrak 

etmeğ~ başladı. 

- Baş tarafı birinci sakı/ede -
edilmiştir. Mahkeme heyeti reis 
Süreyya ile aza Ismail Hakkı 
Öğüd ve Zübeydeden teşekkül 
etmişti. iddia makamında Müd
deiumumi muavini Orhan bu· 
lunmakta idi. 

Maznunlar; lnebola birinci 
kaptanı Mebmed Ali ile üçün
cü kaptanı Rami, makinist 
Halid ve Salim yerlerinde idi
ler. Deniz yolları işletme şefi 
Zekeriyya gelmemişti. Maznun
ların beş avukatı de mahke
med~ hazırdılar. 

Dava~ı mevkiinde polis Ncc
meddinin avukab ile şimdiye 

kadar geçen celselerde mah
kemede hiç görünmemiş olan 
Bor kazası inhisarlar memuru 

Mehmed bulunmakta idiler. 
Reis; davacı Mehmedin ifade
sine müracat etti. Mehmed : 

- Vapurla lzmire geliyorduk 
kaptanın beceriksi zliği yüzün
den babam boğuldu. Eşyam da 
denizde kayboldu. Eşyam için 
beş yüz lira, kazada ölen ba
bam için beş bin lira tazminat 
isterim, dedi. 

ŞAHIDLER 

Bundan sonra şahid Behçet 
ile Sabiha çağrıldıla';. Kendileri· 
ne tebligat yapıldığı halde mah
kemeye gelmemişlerdi. Diğer 
şahidlerin de aranan adreslerin
de bulunamadıklarından kendi· 
lerine tebliğat yapılmadığı müd
deiumumilikten bildirilmişti, E
dirne ağırceza mahkemesinden 
Abdülkadir oğlu Osman. Mus· 
tafa oğla Osman ve Ali hak· 
Jarioda gelen talimat okundu. 
Bunda Osmanın Zonguldakta, 
Alinin Kastamonidc bulunduk
Jan bildiriliyordu. Sitifkede 
şahid Ömer oğlu Mehmedin 
talimatla alınmış olan ifadesi 
okundu. Bu ifade mühimdi.Mer
sinden itibaren her limanda vapu 
ra pek çok mal yükletildiğini, 
Antalyada kaptan köprüsünün 
alhndnki odalan boşaltarak 
buraya bile yük dolduruldu· 
ğunu, havaleli yüklerin baı ve 
kıça istif edild•ğini, vapurun 
lzmire hareketinde sigortasını 
geçecek derecede su içinde 
kaldığını, denizin yaphğl çal· 
kantıdan ambar kapaklarından 
ambara sular girdiğini, o 
sırada ise havanın fırhnah 

bile olmadığını, Rados civarın· 
da hafif rüzgardan gemi sağa 
sola yalpa yapınca ikinci ap· 
danın: 

AYNI HAKiKAT 
- Gemide müvazene yok, 

tehlüke görünüyor, birinci kap-
tana haber vereyim, diyerek 
kaptan köşküne gittiğini söy· 

Noye Fıave Pıesse'den 

#rz7..7..7.J..77XZT..LZz-Ln?T'L"Lil:z.. ~ 

~ Nikah :ı lüyor ve diyordı ki: 

N lzmir Milli Emlak müdürü 
Süleyman Gölcenin oğlu fab

~ rilrntör Fikret ile Devlet de
miryollan sekizinci işletme 
veznedarı Cavidin hemşiresi 

Binnazın nikah merasimi dün 
belediye evlenme dairesinde 
bir çok akraba ve dostları· 

~ mn huzuriyle yapılmıştır. N 

~ Yeni evlilere saadetler di- N 
~ leriz. S-4 
VZZZ7..zzT...LZZZLZZ;rz7...,..:Z""'~--::zz-~ 

Memur aranıyor 
Yazı maki nası 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. 
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ikinci kaptan birinci kapta
nın yanından dönünce yolcu· 
larcnı çağırdı ve arkadaşlar 
vapurun selametle gitmesi için 
yükün bir kısmım sağdan sol 
tarafa nakledelim, dedi. 

Ve bundan sonra herkes yük 
aktarmasına başladı. Fakat her 
altı yüz ila bin metre ilerle
yişte vapur yalpa yapıyor ve 
yolcular mütemadiyen malları 
sağdan sola, soldan sağa nak
lediyordu. 

SAKIZ ÖNLERiNDE 
Sakız adasına kadar bir gün 

bir gece bu hal böylece devam 
etti. Sakız adası civarında 
vapuıun bordasından fırtına 
gelmeğe başladı. Fırtına bir 
az faz1a olsaydı vapur ora
da batacaktı. Ve bu tak
dirde vapur yolcularının, kap· 
tan ve mürettebahnın kur
tulmalarma imkan yoktu. Her 
kes: 

- Vapura su giriyor, diye 

2& 
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bağırmağa başlamıştı. 

Nihayet vapur geceleyin 
körfeze giı di. O :zaman halk 
arasındz. ikinci kaptanla birinci 
kaptan arasında vapuru karaya 
oturtmak meselesinden gürültü 
çıktığı söylenmeğe başlandi. 
Birinci kaptan: 
SUV ARI TEKLiFi REDDETTi 

- Vapuru ne zaman senin 
idarene bırakırsam o zaman 
İstediğini yaparsın,demiş ve va• 
puru karaya oturtmak teklifini 
reddetmiş. Tabii bunları biz 
işitmedik tevatiren işittik. Va
pur Tuzla önlerinde baştan 

kara ettirHseydi batmaz ve ölen 
o1mazdı. 

Tuzla önünde vapurun burnu 
suya girdi. Ve kaptan köprü· 
süne kadar su bash. O :zaman 
vapurdaki yü!derin bir kısmı 
b ilmiyorum kimin emriyle de
nize ahlmağa başlandı. Vapur 
zaten denize dalmak üzere idi. 
lımir limanmdan kalkan istik
bal vapuru bizim istimdat üze· 
r ine lnebolu vapuruna yanaştı. 
ip attı fakat ip tutulamadı. 

lnebolu sol tarafa tamamen 
yattı . Vapurun yarısı suya gö
müldükten sonra halka can kur
taran simitleri dağıtmağa baş· 

ladılar. Bu simitleri birbirimi
zin elinden kapıyorduk. Asıl 
çalışan ikinci kabatandı. 

Üçüncü kaptan da ara sıra 
görülüyordu. Vapur batın• 

caya kadar süvari Mehrued 
Ali kaptan köşkünde idi. 
Filikaların indirilmesi için de 
emir verilmedi. Herkes kendini 
denize atarken ben de kıç ta
raftan ve vapurun pervanesi 
havaya kalktığı sırada ahldım, 
Vapur bahoca da açılan gir
dabe daldım ve bucalaya huca· 
laya tekrar su üstüne çıktım 
ve kurtuldum. 

BiR ŞAHiDE GÖRE 
Akhisardan lsmail adında bir 

şahid de vapurun çok fazla 
yük aldığını, kaza sıras1nda 

kömürlük deliğinden sulann 
içeriye hücum ettiğini, vapu~ 
run bütün ambarlarına su dol· 
duğunu ve kazanın patladığını 
bildiriyordu. 

MEHMED EMiN 
Aydın'dan şaiıid Meh~ed 

Emin vapurun fazla yük aldı· 
ğmı ve Ordu'dan Alioğlu Os· 
man da vapurun fazla yük al
maktan batbğmı söylemişlerdi. 

Zonguldaktan llyas, Tefeni
den kaymakam Bedrinin ifade-

Jeri hakkmdaki talimatlarda da 
vapvrun fazla yük aldığı bil
diriliyor ve vapur batarken 
kaptanların gemide bulunub 
bulunmadıklarından ademi ma
lümat beyan ediliyordu. lstan
buldan lnebolu dümencisi Ha
samn almmış olan ifadesi okun
du. Dümen başında bulundu
ğu istikbal vapurundan ablan 
halabn lncboludaki yüklerin 
fazlalığı yüzünden bağlanama
dığmı bildiriyordu. 

T AHLIYE İSTiYORLAR 
lnebolu vapuru için yeniden 

yapılacak tetkikatta ehli vukuf 
olarak lktisad vekaletince gös
terilmiş olan mütabassıs deniz
cilerin isimleri mahkemeye yeni 
bildirilmiş olduğundan henüz 
tetkikat yapılamadığı tayın 

edilen naib tarafından mahke
meye bildirilmişti. Bu tezkere 
okundu. Maznun Mehmt Alinin 
vekillerinden avukat Baha Na
suh ve Halit Tevfik, bir sene
ye yakın bir zamandanberi 
mevkuf bulunan müekkillerinin 
muhakeme neticesinde beraet 
karan alması muhtemel bulun
duğunu söyleyerek: 

- Mabkiim değildir. Mah
kum etseniz bile bir seneye 
muhküm edeceksiniz tevkif bir 
ihtiyat tedbiridir. Bazı şahit
lerin ifadeleri de müekkilimizin 
lehinedir. Adaletin yerine ge
tirimesi için hürriyetini iade 
etmek lazımdır.Binaenalyh Meh
metle Alinin hiç olmazsa 
kefaletle tahliyesini isteriz, de
mişlerdir. Mahkeme reisi müd
deiumumiye mütaleasını sorunca 
müddeiumumi o orhman köni 
henüz amme şahi Ierinin ama
men dinfonmemiş olduklarım 

ve delillerin kafi derecede top
lanmadığını söyliyerak bu ta
lebin reddini istemiştir. 

MÜZAKERE 
Mahkeme heyeti müzakere

den sonra mevkuf lnebolu su
varisinin beş yüz lira para veya 
mali kefalet göstermesi sure-
tile tahliyesine karar vermiştir. 
Muhakeme henüz dinlenmemiş 
olan şahitlerin dinlenmesi ve 
gelmemiş olan talimatın tekit 
edilmesi ehli vukufun tetkikat 
yaparak raporunu vermesi için 
28 eylüle bırakılmıştı.Mahkeme· 
ce lneboluoun musaddak planı 
lktisad vekaletinden istenmişti 
gelmemiştir. Mehmed Ali kda-
let muamelesini tamamlamış ve 
dün serbest bırakılmıştır. 

....................................................................................... 

edhişçilerin mu akemesi 

Hüküm tebliğinden ö ce 
suçluların son sözleri 
Moskova, 23 (A.A) - Ted· 

bişçilerin muhakemesini mev· 
zuu bahseden lzvestiya ve 
Pravda gazeteleri Troçki pren• 
sipleri perdesi arkasında Al-
man faşistlerinin aleti olarak 
memlekete hizmet edenlerin 
vücudunu ortadan kaldırmak 
istiyen mücrimler hakkmda 
nefret izhar etmektedirler. 

Pravda gazetesi tedhişçileri 
takbih için memleketin her 
tarafından akın akın gelen tel-
grafların manasını tebaüz et· 
tirdikten sonra beş bin Küban 
kazağından Staline gelen tel
grafı neşretmektedir. Bu tel
grafta kazaklar Staline sada
k~t!arı.nı teyid etmekte ve Troç
kıcılerın ımhasını istemektedir. 

Moskova, 23 {A.A) - Sov· 
yetler Birliği komünist partisi 
merkez komitesi tarafmdan 
neşredilen bir tebliğde deni· 
Jiyor ki: 

Troçki, Zinoviyef mukabil 

ihtilal tedhişçileri ile rabıtası 

olan ve merkez komünist ye· 
dek azasından bulunan Mişd 

Tomski Bolsevo'daki köşkünde 
22 ağustosda intihar etmi ştir. 

Moskova, 23 (A.A) - Mah
kemenin dün akşamki celsesi 
sonunda maznunlarm idamını 
istiyen müddeiumuminin iddia
sından sonra reis Ulrich maz· 
nunlara bitab ederek kendile
rini müdafaaya davet etmiştir. 

Maznunlar avukat isteme· 
mişler ve son sözlerini söyle
mek hakkını kullanacaklarım 
bildirmişlerdir. 

Moskova, 23 (A.A) - Mah
kemede bugün bütün maznun· · 
Iar sözlerini söylemişler ve 
mücrimiyetlerini itiraf ederek 
gayet samimi olarak nedamet 
getirdiklerine itimat etmesini 
mahkemeden rica etm:şlerdir. 

Geç vakıt hakimler müza-
kereye çekilmişlerdir. 



TENi A~IR 

Rus hudut arında hazırlıklar vardır 
Harp halinde Rus ordusu Çek toprakları üzerinden 
geçecek .. Yeni sevkulceyş yollar hazırlanıyormuş 

Roma 24 ( Ö.R ) - Alman-

1 

, " -~ ,. . . .. ., , .,, l· Roma 24 (Ö.R)- Uzak şark-
yadan gelen haberlere göre tan gelen haberlere göre bin 
Rusyanm uzak şark vilayetle- kadar komünist Mançukoda 
rinde de büyük hazırlıklar var- Mossdan kasabasına hiicum et-
dır. Vladivostok etrafında ku- mişlerdir. Japon kuvvetleri mü-
rulan tayyare istasyonlarında dabaleye mecbur kalmışlardır. 
binden fazla harp tayyaresi Kanh bir müsademe olmuştur. 
mevcuttur. Saatlerce süren bu müsademe .. 

Deniz üssülharekelerine doğ- de Mossdan şehrinin üçte iltisi 
ru yapılmakta olan yoJlardan tahrib edilmiştir. 
başka Sibiryanm sevkulceyş Japonlardan 32 yarala ve ölü, 
noktalarına yeni şimendifer hat.. komünistlerden 26 ölü vardır. 
lan temdid olunmaktadır. Komünistler Mosol şehrine de 

Uzak şarktaki Sovyet filosu tnarruz etmek istemişlerse de 
de mühim den:zalb ünitelerile Japon kuvvetlerin müdahalesi 
takviye edilmiştir. üzerine bu teşebbüslerine mu-

Roma, 24 (Ö.R) - Macaris- vaffak olamamışlar; yalnız şehre 
d 1 h b l 

.. Prağdan bır göıünüş 
tan an ge en a er ere gore yakın olan köyleri yağma et• 
Çekoslovakyada büyük askeri diği takdirde Rus ordusunun Çekoslovak telgraf ajansı, Ma- mişlerdir. Yeni musademeler 
hazırlıklar vardır. Ayni haber- Çekoslovakya topraklarından car kaynaklarının kasten uy- bekleniyor. 
lere göre Rusra - Almanya geçmesini temin edecek sev- duğu bu haberlerin tamamen Mosolda Japon mevkileri, 
arasmda bir harb baş göster- kulceyş yollar hazırlanmaktadır. asılsız olduğunu bildirmektedir. komiinistlerin tehdidi altındadır • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gasuslar 
Tevkif edildi 

Guentin Liege 24 ( A.A ) -
Jandarma casusluk meselesi 

hakkındaki tahkikatına devam 
ederek ~upende araştırmalar 

yap nıştır. Dün yapılan araş

tırmalarda bir takım vesaik ele 

geçmiştir. Bu hususta sıkı bir 
k ctumiyet muhafaza olunmak
tadır. 

T al:..kika.tta~bit olanıtlur 

ki, maznunlardan birisi 7 mart
da Almanların Ren gayri as
keri mmtakasını işgal ettikleri 
gün kendisine gösterilen mın
takada dolaşmış ve Achene 
telefonla üç saattenberi dolaş
tığına ve ancak 8 jandarmaya 
tesadüf ettiğini bildirmiştir. 

Yakında müim birçok tev
kifat yapılacağı tahmin olun
maktadır. 

Bir tekzlb 
Şanghay 23 (A.A) - Japon 

"jansının Kantondan öğrendi
! ıne göre, general Lint Sung
) .!n Nankinde müstakil bir 
hükumet kurmak fikrinde ol
duğunu tekzib etmittir. 

l\lısır IJaşvekili 
Londrada 

Paris ~4 ( A.A ) - Mısır 
Başbakana Nahas paşa lngiliz 
Mısır ittifak ve dost!u muabe
denamesini imza etmek üzere 
Londraya gitmistir. 

Yazan : Tok Dil 

Katırcı oğlu silabm uzandığı 
pençereye hızla kendini atıp 
pençereden çıkan silihm nam
lusunu yakaladığı gibi çekti 
aldı, bu sıra arkasından bir 
silah daha patlamıştı. Katırcı 
dayanamadı, haykırarak atıldı: 

- Bre hainleri bre canma 
meydan okuyan reziller .. 

Kahrcanm kolu kalktı, elin
deki hançeri yazhkta sinen bir 
:!Ölgeye, ıslak çalarak; saplandı. 

- Ahhht. 
- Aba yal 
G6J enin birisi kaçmaia vel-

Bu haber şüphelidir 

Yunanistanda krala 
karşı ihtilal başgösterdi 

F,ir çok şehirlerde örfi idare 
bile ilan etmişlermiş •• 

Yunan başveklü Metaksas ve 11aztr/ardan Zaviçranos 
lstanbul, 24 (Yeni Asır mu· ı büyük amele merkezi.erinde va-

babirioden)- Yunanistanm ıi- bim hadiseler çıkmasından, da-
malinde kral Y orgiye karşı hili harbın başlamasından en-
büyük bir ihtilal hareketi çık- dişe edildiği ilave olunmak-
hğı, zabitlerin tt:vkif olun- tadır. 
duğu, askeri kuvvetlerin sefer-
ber bir bale konularak bir çok Atlnadan, Paris radyosunun 

şehirlerde örfi idare ilin olun· verdiği bu haberleri teyid ede-
duğu Paristen bildiriliyor. cek en küçük bir haber bile 

Ayni haberde Yunanistanm sızmış deR"ildir. 

Tefrika No: &o 

tenirken, Katırcı üstüoe atıhb, 
çöktürdü: 

- Aman efem! aman efem! 
canımı bağışla! 

Diye yalvaran bölgeyi boğa
zından tutarak kaldırdı. Demin 
kendisine silah atılan oda ka· 
pısına geHb, tuttuğu adamı tok
mal... ederek, başı, kıçı neresi 
gelirse ver etti kapıya, acı acı 
feryatlarla elindeki adam par-

çalanıb, kanrevan yıkılırken ka
pıyı da kırdı. Kapınm eşiğine; 
parçalanmış cesedi atarak içeri 
~rCti. csıı l"' .. ..t, 

Kimseler yoktu, odanın ıçın
de kimseler yoktu. amma pen
çere aç1ktı .. Katırcının a}·ağma 
bir şey dolandı. Sendeledi, 
eğildi. Dolanan şeyi aldı. Bu 

bir çakmaklı tüfenkti. Güldü, 
tetiğe dokundu, henüz dotmuş 
tüfenk birdenbire parladı, güm
ledi ve alevlendi. 

Katırcıya bu alev kafi gel
mişti, görmüştü ki kimseler 
yok.. Uışarı çıktı, sofanın di· 
binde, köy ocağmm külleri ara-

smda kıvılcımlar gördü, sokuldu 
o<'aö-m dört bir tarafanı süku-

Köniksber~ ....._ .... 
Sergisinde Türk 

pavyunu 
Köniksberg 24 ( A • A ) -

Anadolu Ajansıma hususi mu

habiri bildiriyor : 

Köniksberkteki sergide bü .. 

tün ihracat mabsüllerimizin nü· 

munelerini teşhir eden Türk 

pavyonunun açılma töreni bu
gün Berlin büyüle elçimiz Ham

di Apağın huzuriyle şarki Prus-

. ya umumi valisi Koch tatafın
aan yapılmıştır. 

Büyük itina ile hazarlanmıı 

ofan zengin Türk pavyonu çok 

rağbet ve takdir görmektedir. 

Mallarımıza alka büyüktür. 

Fransada manevralar 
Paris 24 (AA) - Bugün 

Metz T ours hattmda büyük 

hava manevraları yapılmışbr. ....... ., 
iş bankasının 
yeni müdürü 
Şehrimiz iş bankası mlldilr

lüğüne tayin edilmiş olan Bursa 

iş bankası miidürü Haki şeh

rimize gelerek yeni vazifesine 

başlamıştır. Tebrik eder ve 

muvaffakıyetler dileriz. 

netle arayıb bir sıra buldu, kı
vılcıma çarayı sokarak üfledi, 
alevlendirdi. Bir kaç daha çıra 
bularak parlattı. Elindeki ya
nan çıra ile girdiği evi gezdi •. 
. . . 

Dışarıda silfih sesleri ve gü
rültüler dinmişti. 

Yazlıkta: hançerinin üstüne 
kıvrılıb yatan bir cesed gördü, 
hançerini çekti, aldı. Kapının 
dibinde ne idüği belirsiz bir 
kan ve Et kümesi gördü, tepti, 
içeri girdi, yerdeki kilim bü
zülmüş, ortalık karmakarışık 
olmuş, tavana asılı kavunlarm 
çokları düşmüş yerde patla· 
mıştı. iki pençere de apaçıktı. 

Katırcı, hızla odadan çıktı, 
öteki odalara geçti. Kimseler 
yok Sandıkları devrilmiş, orta
hk birbirine karışmıştı. Birden· 
bire, yine geri döndii, açık 
pencereye sokuldu, elindeki 
dolu silahı göğe doğru uzabb 
sıkarak bağırdı: 

- Heyyyl kızanlar!.. Nere
desiniz? 

.-:sanne s 

·--------------------
Yavuzun futbol takımı 

ita 
litini 3-

· zte 
sayı ile J endi 

~~~~--------~-· 
Evvelcede yazdığımız gibi 

Yavuz takımile Altay, Gözte
pe birleşik takımı arasındaki 
maç pazar günii Halk sahasın
da yapıldı. 

Alsancak stadyumunun ta
miri münasebetile şimdilik kul
lamlmakta olan Halk sahası 
bazı noksanlara rağmen olduk
ça kalabahk bir seyirci ile 
<!olmuş bulunuyordu. Yavuz 
bandosu sahada yer almıştı. 

Göztepe; Hakkı, Fuat; Altay 
da Vahap gibi lzmirin tanın-

mış oyuncularından mahrum bir 
kadro He sahaya çıktılar. Ta· 

kımda bulunan ov ur cuların bir 
kısmı daha sabahtan yapılan 

deniz müsabakalarana girmiş 
o'duklarından yorgunlukları belli 
oluyordu. 

OYUN BAŞLADI 
Altay - Göztepe birleşik ta

kımı birinci haftayimde olduk
ça enerjik oynadığından biri 
Muzafferin, diğeri de llyasın 

ayağından olmak üzere iki gol 

Avcıların bayram1 
Her sene temmuz ayımn son 

haftasında lzmir avcıları senelik 
bayramlarına yapmaktadırlar. Bu 

sene o tarihlerde çok sevdik
leri sayan arkadaşları Avni Do

ğan lzmirde bulunmadığından 

bayramlannı bu pazara talik 
etmişlerdi. 

Değirmenderenin Y ~niköy 

pınarı bayram için konak ma

halli olarak kararlaşbrılmıştı. 
Pazar sabahı otobüslerle Izmir-

den hareket eden avcılar Yeni
köye gittiler ve oradan Ah
medbeyJiye kadar olan sahada 
muhtelif gruplara ayrılarak 

keklik avına çıktılar. Tahmin 

edildiği kadar bu sene bu ha

valide keklik bulunmamı tır. 

Bununla beraber her avcı bir 

kaç keklik vurmağa muvaffak 
oldu. 

Öyleden sonra saat birde 

ava nihayet verilerek konak 

mahallinde teplamldı. Burada 
hazırlanan mükemmel masanın 

etrafına avcılar toplanarak ince 

su takımınıo, çaldığı parçalar

la neşe ile yemeklerini yedi
ler ve çok güzel eğlendiler. 

Yemek esnasında ayağa kalkan 
Avni Dogan İzmir gençliği 
hakkında söylediği çok kıymet
tar sözl~rden dolayı hararetle 

alkışlanmıştır. Saat alhya doğ

ru bu müstesna eğlentiye niha
yet verilerek lzmire dönüldü. 

Ses yok ... Bir daha bağırdı: 
- Haydaroğlu .. 
Ses yok .. 
- Akyaka! oğlu! 
Ses yok .. 
- Ulan Uykusuz, olan kı

zanlar ... 
Dedikten sonra delicesine 

geri döndü. köpeklerin Jaşe
Jerini çiğniyerek, dışarı çıktı .. 
Sokakta koştu, koştu, tahmin 
ett ği bir evin ara1ığma şiddetle 
saparken, bap hapa birisinin 
kucağına atıldı. Sokak başın
daki adam hızla hançerini kal· 
dırıb: 

- Bre hain! 
Demeğe kalmadan, Katırcı 

kolunu tuttu: 
- Dur be! Efendilioğlu me

ramımızı dinle de, canımıza kıy! 
Efendilioğlu, inmek üzere 

olan hançerinin hızını tutama
dan, Katırcının başı üstünden 
ileri fırlatabildi.. Sarmaştılar .. 

- Neredeler? 
- Neredeler? 
- Ben sana soruyorum? 
- Bilmemi 
- Hadi bakalım yürü gire-

kaydetti. Bu devrenin önlerinde 
kaleci Mahmudla takımm oyunu 
üzerinde müessir olan Gözte
peli Halid kaza neticesi yara
lanarak oyundan çıkmak mec· 
buriyetinde kaldılar ve kaleye 
başka bir oyuncu getirildi. 

Yavuz ~akımı güıel oynı· 
yordu. Muhtelit takımın ka-
lecisi ise kaleyi eyi muhafaza 
edemiyerek birleşik takımın 
arka arkaya d6rt gol yemesine 
sebebiyet verdi. 

iKiNCi DEVRE 
lkinci haftaym daha baştan 

mütevazin bir vaziyet arzedi
yordu. 

Her iki taraf oyuna daha 
canh bir emek sarfetmeğe baş
ladılar. Ve baftayimin sonlar:m
dn Altay, Göztepe birleşiğioin 
YaVLız kalesine attığı üçüncü 
golle oyun 3.4 olarak bitti. 

Takımlar kardeşçe oynadılar. 
Misafir takım sahada bulunan 
seyirciler tarahndan uzun uzun 
alkışlandı. 

Amerika 
pamuk rekoltesi 
Şehrimiz Türkofisine gelen 

malumata göre Amerikanın bu 

seneki pamuk rekoltesi 12 mil

yon balyedir. Hcrsene Amerika 
pamuk rekoltesi 13 ila 14 mil

yon balye tutmakta idi. Bu 
sene mahsulün az olmsımn se-

bebi havaların pamuk mahsulü 
için fena gitmesidir. Bu vaziye .. 

tin Türkiye pamuk piyasasına 
iyi tesirler yapacağı anlaşıl-

maktadır. Zaten şimdiden baı
lamış olan alivre sahş fiyatları 

memnuniyete şayan bir dere

cede sağlam bulunmaktadır • 

Kız böyle mi istenir 
Tamaşalık mahallesinde burç 

sokağında Giridli lsmail oğ)u 
Hüseyin sarhoş olarak Giridli 

Hüseyin oğlu Mehmedin cvİI.\: 
girmiş ve: 

- Kızını bann vermezsen 

seni öldüreceğim, dıye tehdidde 

bulunmuş, masa üzerinde bu
lunan bir aynayı da kırmışhr. 

Yakalanan Hüseyin hakknl

da tahkikata baslanmışhr. 

Yangın ba,ıangıcı 

Karşıyakada Bostanlıda köy 

dışmda ve bahçeler arasında 

Mehmed oğlu faikın bahçesin

de açılmış olarak kurutulan ot

lardan bir kısmı tutuşmuş ve 

yangın çıkmışsa da derhal sön
dürülmüştür. 

lim şu eve ... 

Girecekleri evin kapısını, 
pençeresini tutan gölgeler; iki 
efeye: 

- Duuur! diye haykırdılar, 
fakat kahkaha ile karşılandı
lar, arkadaşlariyle buluştular ... 
Böyle böyle, beş on evi arka
daşlarını tophyarak dolaştılar .. 
Her birisinde cesetler, yığın, 
yığmdı .. 

Nihayet, topluca; bir tı.rafta 
buluşabildiler.. Kahrcıoğlu et· 
rafına b=-kmarak: 

- Saym çocuklar! dedi .. Ka~ 
kişiyiz ... 

Bir, iki, üç, dört, beş, 001 

yirmi, otuz, yüz, yüz elli, yüz 
doksan sekiz ... 

Katırcı etrafına yine bakındu 
- Hani Haydaroğlu? dedi •• 
Aralarında aradılar, çağırdt· 

lar yok ... Katırcıoğlu bağardı: 
- Bu köyün insanları nerede 

kald•? Bu köy ıssız bir köy mü 
idi? Hiç bu köyden bir adam, 
bir can yok mu ortalıkta ... 

- Ritmedi -

• 
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aaga ehr0 ev er içinde 
Asilerin yangın bombalarıyla bir milyon ~alon 
benzin ateşlenirse şehir baştanbaşa kül olacak 
Bir asi gemi Sen Sebastiyeni bombardıman etti. Müdafilerin maneviyatı 
sarsılmıştır - Hükiimetciler Limancası zabtett - Oyiedo susuzluktan kırılıyor 

Heodaye, 23 ( A.A ) - Ha· üzerine yapılacak taarruza işti- karşı şiddetli cezalar tertib lspanyol subaylarının Gebel· 
vas ajansı muhabirinden : rak etmek üzere Alcesirastan edilmektedir. Su yoktur. Aile zerjon v:ıpurunu baştan aşağıya 

Asilere aid on bin tonluk Esteponaya hareket etmiştir. başına beş giinde beş litre su muayene ettiklerini söylemiş· 
Canaria kruvazörü Sen Sabas· Diğer taraftan dahili harbin verilmektedir. !erdir. 

tieoi saat r--------, 
ona doğ· -.,,..;; 
ru iki de· 
fa bom· 
bardıman 

etmiştir. 

ilk bom· 
bardıman· J%__..-..,.,.-· . .,,....~----.J 

da şehre 
dört obüs 
düşmüş, 
fakat öğ· 
leden son· 
raki bom· 
bardıma n 
ıiddetli ol
muş ve 
mühim ha· 
sar yap
mıştır. 

Ölü olup 
olmadığı 

henüz bel· 
li değildir. 

Fakat 
Satı Sebastivene taamız 

eden tisi kııvvetlnitı 
bom bardı- kumandam 
manlar müdafilerin maneviya
boı bozmak şöyle dursun bil
akis arttırmıştır. 

Vali nikbindir. 
TOLEDOYU ALMAK 

ISTEYORLAR 
Lizboo, 23 (A.A) - Royter 

ajansı muhabirinden : 
Badojuz.a yapılan taarruza 

iştirak eden asi kuvvetleri To
ledo üzerine yürümektedirler. 
Bu şehirde hükumetçilerin mu· 
hasarasına mukavemet göste· 
ren ve Alcazar akademisine 
tahassun etmiş olan bazı asi· 
!er de vardır. 

Bu şehrin zaptı Madrid üze
rine yapılacak taarruzun anah· 
tarı olacaktır. 

FASLI TABURLAR 
Burgos, 24 (A.A) - Havas 

Ajansı muhabirinden: 
Cenubdan buraya trenle yeni 

Fası tabur gelmiştir. Bu tabur 
miızika ile şehrin sokaklarında 
ve haikın coşkun tezahüratı 

arasıııda dolaştıktan sonra ak· 
şamlayın kamyonlarla cepheye 
hareket etmiştir. 

GUADARRAMA 
MUHAREBESi 

Rabat, 23 (A.A) - Seville 
radyosunun hildirdiğine ğöre 
ası kuvvetler Guadarrama 
cephesinde şiddetli bir taarruz 
yapmışlar ve hükumetçiler 700 
ölü ile bir çok yaralı vermiş· 
ferdir. 

Diğer taraftaoGaceres, Ba
dajoz ve Salamank demiryolu 
hattı yeniden tesis olunmuştur. 

MALAGA ALEVLER 
IÇINllE 

Cebelütıarık, 23 ( A. A ) -
Elcezire askeri makamatına ge· 
len haberlere göre, asi tay
yareler Malagaya yangın bom· 
baları atmışlardır. Şehirde bu
lunan benzin deposo ateş al
ıoıştr. 

Mezkur deponun a d olduğu 
lspanvol kumpanyasının burada 
bulunmakta olan resmi Ajanı 

Roytere beyana.ın<la, depoda 
bir mily'ln Galon benzin bu
lunduğunu ve depo ateş aldığı 
takdirde bütün şehrin kül o'a· 
cağını söylemiştir. 

YENi HÜCUM KOLLARI 
Cebeütt:ırık, 23 (A.A) - Le· 

jion Etrangere mensub 1500 
den faz'a asi ve 200 kişilik 

bir suvari müfrezesi Malaga 

- -. . ~ 
ft' >;. ... v ~ ------·· 

Sen Sebasüvt'll cephesinde lıarp 
' bidayetinden beri buraya gel· ı YUGOSLAVY ANIN CEVABI 
miş olan 700 den fazla komü· Belgrad 23 (A.A) - Başba-
nist milisleri Malaganın müda· kan Stoyadinoviç ispanya İş· 
faasını takviye etmek üzere )erine karış.ıl~aması ~_a.k~ındaki 
mezkur şebire gitmişlerdir. anlaşmay~ ılt~hak ettıgını a?ca.k 

ISPANYOL FASINDA bunun .. ıl~rıde. h.er hangı b~r 
T t 23 ( A A ) Ş h' meşru hukumetın ısyan takdı· 

e uan · - e ır rinde diğer devletlerden yar· 
normal ~i~ manzara arzetmek- dım isteyib bunu elde edebil-
te ve but•m lspaovol Fasında mesi prensibini ihlal edecek 
t~m bir sükun vardır. Burada· bir emsal teşkil eylememesi la· 
kı kışlalarda pek az asker kal- zımgeldiğini bildirmiştir. 
mıştır. Hepsi hıpanyaya gönde- MACARLARA GÖRE 
rilmiştir. Mamafih bir avcı ala- Peşte, 23 ( A.A) - Royter 
yı burada kalmıştır. ajansının resmen bildirdiğine 

Tayyare meydanında faaliyet göre iyi malumat almakta olan 
geçen günlere nazaran daha menabiden bildirildiğine göre 
az ise de asker sevkiyatı her Macaristan ispanya işlerine ka· 
gün devam etmektedir. rışılmaması hakkındaki ceva· 

HÜKÜMETÇlLER LiMAN- hında kuyudu itiraziye olarak 
yapılmakta olan müzakerelerin 

CASI SAPTETTILER hüsnü suretle neticelenmesini 
Bayonne 23 ( A.A) - Gi- ileri sürmektedir. 

jondan bildirildiğine göre, asi- Cebelüttarık, 23 ( A.A ) -
lerin Limanca~ karargahı top- iyi malumat alan meoabiden 
çu kuvvetleri ile tayyareler ta· bildirildigine göre, Cebelütta-
rafından yapılmış olan şiddetli rıktan Fasa yolcu nakletmekte 
bombardımandan sonra zapte- olan Ingiliz bandıralı Gebelzer· 
dilmiştir. jon vapuru açık denizde lspan· 
Bombardıman neticesinde bir ya hükumetine aid bir harb 

yaugın çıkmış ve sür'atle et~ gemisi tarafından tevkif ve 
rafa yayılmıştır. Bir çok infilak muayeneye tabi tutulmuştur. 
vukua gelmiştir. Geminin ne olduğu henüz belli ,. 

Karargahı işgal etmekte bu· değildir. 

lunan 150 asker kaçmağa mu- Dolaşan rivayete göre, Is· .. .....;~:ı~ 
vaffak olmuştur. panya harb gemisi vapuru ye· · ;;;;----·· 

OVIEDO SUSUZLUKTAN de;e alarak Malagaya götür- Cenupta Malaf!a şeluine karşı 
KIRILIYOR müştür. !ıarekıitı idare eden ce11etal 

Oviedo 23 (A.A) - Ahaliye Cebelüttarık deniz makarnalı Oepo Delamo 

...... IK0TISAT .. VEKILIM.iz"""sl\'i(izl""zlYARET···ET0Tl ..... 
Baştarafı ı 111d salıı/ede -

gelince doğruca vilayette vali 
Fazlı Güleçi ve belediyede Dr. 
Behcet Uzu ziyaret ederek 
öğle yemeğini Şehir gazino· 
sunda yemiştir. 
Öğleden sonra refakatlerinde 

vali, belediye reisi, Türkofis 
müdürü, ticaret odası umumi 
katibi, borsa komiseri ve daha 
birçok zevat bulunduğu halde 
otomobille Kültürparka gide

rek fuvar hazırlıklarını tetkik 
etmiş ve izahat almıştır. 

Fuvar sahasında hummalı 

bir faa iyet devam etmekte 
olduğunu gören Celal Bayar 
yapılacak muhtelif işler hak· 

kında belediyece fuvar komi
tesi reisi doktor Eehçet Uzdan 
ma umat almıştır. 

Yükselmekte olan mamure, 
Çeşmeden zaten çok neş'eli 
dönmüş ve istirahat ederek 
yorgunluğunu gidermiş o'an 
vekilimizi bir kat daha mem· 
nun bırakmış ve: 

- " Çok büyük bir eser 
o uyor. Zaten lzmirin yangın 

yerini ortadan kaldırmak için 
başka türlü hareket edilmesi 
doğru değifd;,, demek suretiyle 
eserin ehemmiyetine ve büyük-

• 

lüğüne işaret etm şlerdir. 
Celal Bayar zaman geçtikçe 

burada muvakkat pavyonlar 
yerine daimi pavyonların ve 
daha büyük eserlerin vücud 
bulacağını ve yükseleceğini 

söylemişlerdir. 

Doktor Behçt Uz bu sene 
Fuvara iştirak edenlerle geçen 
senelerde iştirak ettikleri halde 
bu yıl istirak etmeyen firma· 
ların bir listesini sayın vekile 
vermiştir. Vekil bu listeleri 

büyük bir dikkatle gözden ge· 
çirmiştir. 

Celal Bayar, fuvardaki hazır
lıkları tetkikten sonra otomo
bille iş bankası lzmir şubesi 
müdürlüğüne giderek orada bir 
müddet r.;eşgul olmuştur. 

Bu esnad:ı Yozgad saylavı 
Avni Doğan da kendi1erine 
refakat ediyordu. iş Bankasında 
Bur~a şubesi müdürü o~up iz. 
mir iş Bankası müdürlüğüne 
tayin edilen bay Haki Samsun 
İş bankası müclürljjğüne tayin 
edilen Osman Dardagandan 
Banka işleri hakkında bazi 
izahat ve üzüm kurumu mü
dürü lsmail Hakkı Veral
dan Üzüm Kurumunun muh· 
telif işleri ve üzüm piya· 

sası hakkında malfımat al· 
mıştır. Celal Bayar ilk üzüm 
ve incir piyasalarının iyi 

fiyatlerle açılmış olmasından 

ve fiyatların sağlam devam et· 

mekte bulunmasından çok mem· 
nun olmuşlardır. 

iş bankasında 15 dakika ka· 
dar kalan vekil, kışlada müs· 
tabkem mevki mumandanlığını 

ziyaret etmiş ve oradan liman 

işletme idaresine ait bir mo

törle kışla önünde demirli bu· 
luoan Yavuz zırhlısına giderek 

Amiral Şükrüyü ziyaret etmiş· 
fer ve zırhlıdan ayrıldıkları sı· 

rada 21 pare top atılmak su· 
retile selamlanan vekil mofor· 

le doğruca Ankara vapuruna 
git:niş ve or:ıda kendisini uğur· 

lam ak suretile gelmiş olaıı ze· 
vata veda etmiştir. 

Sovyetler - Belçika 
Moskova, 23 (A.A) - Sov· 

yetler Birliği ile Belçika ara· 
sında 5 eylul 1935 de akdolu

nan ticaret mukavelesinin tas
diknameleri Litvinof ile Belçi· 
kanın Moskova orta elçisi ara· 
sında teati olunmuştur. 

2s Agustos 193& 
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DOLMABAHÇE 
Sarayı salonlarında 

- Baştara/ı J i11ci sav/ada -
Türk dili merkez kurumu 

umumi katibi lbrahim Necmi 
Dilmen tarafından kurumun 
iki senelik mesaisi hakkın· 
da izahat verildi. İbrahim 
Necmi Dilmen Tilrk dili 
kurumunun başlıca vazifelerin
den biri de bir Türk dili luğa· 
tı hazırlamak olduğunu, dili
mizde kullanılan bütün kelime· 
!erin anlamlarında zamanla ne 
gibi değişiklikler olduğunu bel· 
li eden bir lugat için Milli kü· 
tilph:ınelerimizi dolduran yaz· 
ma ve basma bir çok eserlerin 
tarandığını izah ederek hüla
saten demiştir ki : 

- " Filoloji ve lugat kolları 
çalışmalarını kitap taramaları 

üzerinde tesbit etmişlerdir. 

Şimdiye kadar yüz on sekiz 
kitabı tarayarak büyük çalış

kanlık ve özveri ile bu işe 
sarıldılar. Bu 118 kitaptan 
altmış biri tamamen taranmış; 

ve bunlardan çıkarılan 23409 
fiş, lul{at arşivine konulmuştur. 

38 kitab henüz taranmakta· 
tadır. Yalnız 19 kitabın taran· 
masına daha başlanmamıştır. 

Yazma ve basma kitablar ta· 
mamen tarandıktan sonra bu 
iş tamamlanacaktır. 

DEVLET TEŞKILATININ 
YARDIMI 

İbrahim Dilmen derleme işle· 
rine cumuriyetio biltün devlet 
teşkilatının iştirak ettiklerini, 
hükumet memurlarının her 
yerde büyük alaka ve gayretle 
bu işe sarıldıklarını, kazalar· 
dan vilayetlere ve vilayetler· 
den merkezlere gelen tarama 
fişlerinin 153,503 fişe baliğ 
olduğunu, bunların bütün Tür· 
kiyede yerli şive ve lehcelerin 
bir lügatı demek olduğunu 
anlatmıştır. 

Merkez komisyonun 87191 
fişten çıkardığı kelime fişleri 
25847 dir. 

lbrahim Dilmen ikinci dil ku
rultayında bu derleme fişlerit'.· 

den 15.000 klime çıkarılacağı 
tahmin edildiğini ve bunun bir 
bahtiyarlık sayıldığını hatırlat· 
tıkdan sonra: 

- Halbuki bugün bu der• 
leme fişlerinden 25 bin kelime 
fişi çıktığını büyük memnuni· 
yetle beyan edebilirim. 

Dedi. Derleme işlerinde bü· 
yük gayretler gösteren arka· 
daşlara teşekkürlerini bildirdi. 

DiL MALZEMESiNiN 
DERLENMESi 

Kurumun genel sekreteri 
bundan sonra sözünü derle· 
menin daha mühim bir kısmı 
olan halk bilgisi, yani folklora 
nakletmiş; atalar sözü, bilmece, 
tekerleme, destan, mani, türkü, 
halk inancaları ve görenekleri 
folklor malzemesinin toplanma· 

sına medar olduğunu, dışarı 
teşkilatın yüce çalışmalarına 

çok güvenildiğini söylemiştir. 
Bundan sonra terim çalışmaları 
üzerinde izahat verilmiştir. 

1 Necmi Dirmen merkez 
kurumunun on altı terim kol ol· 
duğunu, ilk ve orta mektep 
terimlerinin ön sıraya alındı· 

ğını, şimdiye kadar terim mer· 
kez kolunca 37316 terimin ka· 
rarlaşmış olduğunu, askeri te
rimlerin bu sayının dışında 
bulunduğunu, bunlarla birlikte 
terimlerin sayısının elli bine 
varacağını, harp akademisinin 
nezareti altında bütün ordunun 
çalışmalarının şükranla kayde
dilmeğe layık olduğunu söyle· 
miş ve şu sözleri ilave etmiştir: 

- Şimdiye kadar terim ta
ramalarında iki esas takib edil· 
miştir. Birinci esas, ders 
pragramlarına aid terimleri 
Türk çocuğunun kolaylıkla an· , 
laması için kültür dünyasında ' 

müşterek olan terimltrin ol· 
duğu gibi alınması, bunun 
dışında olanların çocağun anlı· 

yacağı kendi öz dilıle yapılma· 
sıdır. ikinci esas yüksek tahsil 
terimlerine de aiddir. 

HALKEVLERININ 
ÇALIŞMASI 

Ibrahim Dilmen merkez teş· 
kilatıoın çalışmalarını dışarı teş· 
kilatıo derleme kolları ve hal· 
kevleri tamamladığını izah 
ederken şu sözleri söyledi: 

- Halkevlerinin tarih ve 
edebiyat kolları şubelerimiz 

gibi çalışmış; kurultaya 65 
delege göndermiştir. 

Halkevlerinio çalışma verim· 
leri çok mühimdir. On dört 
kitab basılmış, 41 konferans 
verilmiş ve 841 köye Türkçe 
ad konmuştur.Dışarı teşkilattan 
elimize geçen malzeme 155983 
derleme fi şile 14063 Folklor 
fişidir. 

Ha!kevleri arasında mesaileri 
en verimli olanlar şunlardır: 

Balıkesir Helkevi üç kitab ve 
bröşör neşretmiş, 541 köye 
Türkçe ad kyomuştur. 

Bursa Halkevi binden fazla 
folklor fişi hazırlamıştır. Gazi· 
anteb Halkevinin mesaisi çok 
verimli olmuştur. 

Bunları anmakla diğer halk· 
evlerinin mesaisini az görmü· 
yorum. En verimli olanların 

isimlerini aomaklığım dij°terle· 
rine de şevk vesilesi olacağı 

içindir. Burada Cumuriyet halk 
partisine candan şükranımı 

sunarım • ., 
KURUMU HIMA YE 

EDENLER 
Kurum genel sekreteri iza· 

batına nihayet vermeden önce 
kurumun verimli faaliyetini 
himaye edenlere tt!şekk .. rlerini 
bildirmeğe lüzum görmüş ve 
şunları söylemiştir.: 

- " Göğsümüzü sevınç ve 
iftiharla kabartan bu muvaf
fakiyeti kimlere medyun oldu
ğumuzu da biliyoruz. Kültür 
bakanı bütün varlığıyla çalış· 

malara ilgi göstermiştir. Genel 
kurmay başkanlığı askerlik te
rim işlerindeki ağır yükü üze· 
rimizden almak suretiyle bize 
kıymettar yardımlarını bahşet· 

miştir. 

Pek kıymetli başbakanımız 
ismet lnönü muvaffakıyetimizi 

tamamlamak için maddi ve 
menevi hiç bir yardımı eksik 
etmemiştir . 

Kamutay her yardımı 
candan bir savgl ile ye
rine getirmiştir. Türk 
mllletınin şanlı kurtarıcı 
ve ilerletici rehberi Ata
türk bu kurumu hem ku
ran hem yUrUten ba•
kan olarak başlarımız 
Uzerlndedlr. (Alkışlar) 

Ne yapablldlkse onun 
ilhamı, onun direktifi, 
onun karanlıkları yaran, 
ufukların ilertslnl gören 
yüksek dehaslyle olmuş
tur. Aramızda bulunan 
büyük önderin yü!lsck 
katına kurumun en de
rin minnet ve şükranını 
sunarım. Bütün Türk 
milletinin. bütün kurul
tayın saygı ve şUkranla
rı'nı bir dah3, bir daha, 
bir daha sunarım. ( Al
kcşıar) 

Reis (Saffet Arıkan)- Sayın 
ark:ıdaşlar.. Genel sekreterin 
izahatı bitti. Kurultayı yarım 
saat tatil ediyorum. 

iKiNCi CELSE 
Kurultayın ikinci celsesi de 

Ruznamenin sekiıinci madde· 
sine göre komisyonların seçimi 
yapılmıştır. 

Nihayet ruznamenio dör-
düncü maddesi mucibince ku· 
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Kraliçe ne diyordu 1 
Diye sordu. 
- Her tarafının ateş içinde 

olduğunu... Ellerinin, kollarının 
yandığını söyliyordu. 

Rojiyeri başını salhyarak : 
- Demek ölümüne sebep 

eldivenler olmuş l 
Dedi. 
- Ah dostum! Senin bu 

meşinH çekmecen harikulade 
birşey imiş! 

- işin en entt-resan ciheti 
hiçbir şüpheyi davet etmeden 
çekmeceyi Jan Dalbere'ye ka
bul ettirmen\zdir. 

Katerin gülerek : 
- Bu bana mahsus bit 

sırdır. 
Dedi. 
Ertesi sabah Jan Dalberenin 

ateşli hummadan öldüğü şayi 
oldu. 

* • • 
Jillonun kulakları kesildiği 

zaman baygın bir halde otel 
Dö Meme'deki mahzenin rutu· 
betli zemininde uzamp yatmıştı. 
Amcası Jilin Dök Damoile: 
- Bu ahmağı ne yapalım? 

işini bitirmek Jizım mı? 
Diye sormuştu. Mareşal da: 
- Hayır, o bize çok önemli 

işler görebilecek bir adamdır. 
Demişti. 
O zaman Jil, yeğeninden asla 

endişe etmeksizin Mareşalı ta• 
kib etti. 

Jillo bir müddet b.aygm kal
dıktan sonra kendine geldi. 
ilk işi ellerini kulaklarına gö
türmek oldu. Fakat elleri am
casının başının etrafına sardığı 
şarab ve zeytinyağına batırılmış 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

bezlerle sarğıya dokundu. Jillo: 
- Ahi Arlık kulaklarım 

yok? 
Diye söylendi. sonra ayağa 

kalktı. Yavaş yavaş kendini 
toparlamıştı. Merdivenden çıka
cak kadar taketi vardı. Tam 
çıkacağı sırada Merdivenin üst 
başında bir adam göründü. 
Bu da amcası Jil idi. Mareşal 
ile konuştuktan sonra tekrar 
yegenini görmeğe geliyordu. 

jiJJo birdenbire: 
- Galiba işimi bitirmeğe 

geliyor. Demek ki kulaklarım 

kesildikten senrada beni yaşat
mıyacak! diye titriyor ve kor
kuyordu. Lakin Jilio gülerek 
yanına yaklaştığmı gördü. Jil: 

- Bakalım şimdi nasılsın? 
Kendini nasıl buluyorsun? Acı 
hissediyor mısın? 

Diye sordu. 
- Pek fenayım amcal 
-Cesareti... Yakında eyi 

olursun. 
- Beni öldürmiyecekmisiniz. 

- Ahmak! Seni niçin öldü· 
recek imişim. 

- Eyi amma. Monsınyor ne 
divor? 

- Monsinyor seni affediyor. 
Bununla beraber zengin oJmanı 
arzu ediyor. 

jillo gözlerini açtı: 

- Zengin olmak mı? 
Sözünü kekeledi. Adeta se

vinmiş, acıyı bile unutmuştu. 
- Eveti Bu yaptığın kaba-

hatı gendısine unutturacak fe
dakarlıkta bulunmak şartiyle •.• 

- Ah amucacığım! Yaptı

ğımdan dolayı çok pişman ol
dum. 

rultaya sunulan tezlerin müza- _ Eğer sözün doğru ise 
ker••m• ba~lanmı~br·---";.......=--"--'---i'~ze_n_g~ın· oldun gittin. Henim 1'a· 

lbrahim Necmi Dilmen tez- samı gördün mü? 
lerin merkez komisyonunca üçe _ Evet gördüm. 
ayrıldığını söylemiıtir. Bunlar-

- işte Monsenyoru memnun 
dan birincisi kurum namına 

edersen o paraların hepsi de 
söylenecek olan tezlerdir. ikin- senin olacaktır! 
cisi kurultayı şereflendiren bit-

Jillo az kalsın sevincinden 
gin misafirlerin etüdleri, kon-
f eransJan ve teıleridir. Üçün- aklını kaybedecekti. Çünkü 

Jillo fevkalade para canlısı 
cüsü hariçten gelip genel proğ-

bir adamdı. Heyecandan titre
rama alınması münasib görülen 
tezlerdir. yen sesiyle: 

Bunun haricinde kalan tez· - Emrediniz! itaate hazırım. 
ler, faaliyete geçen komisyon- Monsenyorun emirleri nedir? 

lara tevdi edilmiştir. Diyordu. 

Bu izahattan sonra reis sözü - Bir kere iyileş! 
profesör Yusuf Ziya Özel'e - Sonra .•. 

vermiştir. Profesör güneş-dil - Sen timdi bt.nimle bera· 
teorisinin bir izahını yaparak ber gel ••• 

güneşin dini ve felsefi fikir-
lerin nasıl esası olduğunu ve 
dünya medeniyetinde nasıl amil 
bulunduğunu anlatmıştır. 

Yusuf Ziyanın belağatle ver
diği izahat büyük bir alaka ile 
dinlenmiştir. 

Bu ilk tezin izahını müteakip 
muhtelif ecnebi memleketlerden 
memleketin her tarafından ku· 
rultaya gelen yüzlerce tel~rafın 
bir kısmı okunmuş ve hepsine 
kurultay namına münasip ce
vaplar v~rilmesi kabul edilmiş
tir. 

- Sonll vat-

~-:ZZZ7..7772ZZZfLZ/.//.~ 

G. Mazarakis 
Gazete, mecmua va 

kitap evi 
N 

Yunan, Fransız, lngiliz, Al- s 
man, Italyan, Yugoslav, Ro- ~ 
men, Macar ve Arap dille- N 
rinde çıkan bütün gazete ve 
mecmuaları size temin eder. 
Her türlü mecmua kitap si· 
parişi kabul eder. Fiyatlar 
ehvendir. 

K.ordorı Coıde/i lıanı Nu: 3 
fZZ7/..ZZ7.7:7.TfLZZZ7.z7J:7L7/.rzT/J. 

Devlet Demiryollarından: 
Halen haftanın dörder RÜnÜ lzmir - Bandırma - Izmir arasında 

işlemekte olan 1208/ 1207 numaralı muhtelif trenlerin IZMIR 
FUVARI münasebetlie 27 Ağustos 936 dan 27 dahil Eylül 
936 ya kadar her gün işliyecekleri muhterem halka ilan olunur. 

105 (1735) 

T. C. 
Uyuşturucu maddtler inhisarı lzmir 
şubesi direktörlüğünden : No. 126 

Ellerinde 936 veyn daha evvelki_ s~~eI~r~ mahsul~. afyon bulu
nan şehrimiz tüccarlarının, merkezımızın ılam mucıbınce stoklan 
hakkmda verecekleri beyannameleri almak ve d?ldurarak geriye 
vermek için 1 Eylül 936 gününe kadar şubemize müracaatlan 
bu tarihten sonra vaki müracaatlarm nazarı dikkate alınmıya-
cağı _ilin olunur. 25 26 27 28 29 (1715) 

lzmlr Beladlyeslnden: 
1 - Çocuk yuvasının 936 

yılı ihtiyaC1 için alınacak baş 
katiplikteki şartname veçhile 
ve ilişik cedvelde otuz üç ka
lemde cins ve mikdan yazılı 
mualecenin açık eksiltme ile 
ihalesi 28-8-936 cuma gününe 
temdid edilmiştir. 

Bedeli muhammeni bin iki 
yüz on iki lira beş kuruştur. 
iştirak için doksan bir liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen günde ve saat on 
altıda encümene gelinir. 

2-Cinsi mikdarı tutarı 

Beygur keçesi 75 52,SO 
Semer keçesi 200 110,00 
Hamut keçesi 7 top ?3.10 

185,60 
Yukarıda cins ve mikdarile 

bedeli muhammeni yazıh eşya
nın baş katiplikteki şartname 
veçhile açık eksiltme ile ihalesi 
28-8-936 cuma ~ününe temdid 
edilmiştir. iştirak için on dört 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen günde ve 
saat on altıda encümene g-eli-
nir. 121 (1742) 

1 - Belediye emlak ve aka
rından müftü sokağında çak
mak furunuuda 28/30 sayılı 

kireç hanının st-nelik kirası 
altı yüz lira badeli muhammen-
lc ve başkatiplikteki şartname 
veçhile bir senelik kirası 4/9/ 
936 cuma günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilecek• 
tir. iştirak için kık beş liralık 

muvakkat teminat makbuzile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

2 - Eski debağhane çayı• 
nın mecrasını teşkil eden bü
yük ana lağımın bir kısmının 
tamiri işi 390.18 lira bedeli 
keşifle 4191936 cuma günü sa
at on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Keşif ve şart
namesini görmek üzer~ bele
diye baş mühendisliğine, işti

rik için de yirmi dokuz buçuk 
liralık muvakkat teminat mak
buziJe söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

.ı - Yehnİf rnilim~tre lmt
runda yirmi dört telli keten 
iplikli ve otuz atmesfer tazyike 
mütehammil beşyüz metre hor
tum alınacaktır. Bedeli muham
meni beher mekoau yüz kırk 

beş kuruştan yedi yüz yirmi 
beş liradır. Açık eksiltme ile 

ihalesi baş katiplikteki şartna
me veçhile 4/9/936 cuma günü 
saat on altıdadır. iştirak için 
elli beş liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya banka temi· 
nat mektubu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

69 (1711) 20-25-29-2 
1 - Beher takımı on altı 

liradan dokuz yüz yirmi sekiz 
lira bedeli muhammenle baş
kitiblikteki şartname ve nu· 
mune veçhile elli sekiz takım 
elbise yapbrılacaktır. Açık ek· 
siltme ile ihalesi 8-9-936 salı 
günü saat on altıdadır. iştirak 
için yetmiş liralık muvakkat te
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söyleııen 
gün ve saatta encümen~ ge
linir. 

2 - Beher adedi iki lira
dan yüz on alb lira bedeli 
mubam:nenle başkitiblikteki 
şartname ve numune veçhile 
elli sekiz aded şapka yapbrı
Jacakhr. Açık eksiltme ile iha-
lesi 8-9-936 salı günü saat on 
altıdadır, iştirak için dokuz 
liralık muvakkat teminat mak· 
buıu iJe 111öylenen gün ve sa~ 
atta encümene gelinir. 

3 - Beher çifti beş buçuk 
liradan 319 lira bedeli muham· 
menle başkatiblikteki şartna· 

me ve numune veçhile 58 çift 
' fotin yaptmlacaktır. Açık ek· 
siltme ile ihalesi 8-9-936 salı 
günü saat on altıdadır. iştirak 
için yirmi dört liralık muvak· 
kat teminat makbuzu ile söy· 
lcnen gün ve saatta encümene 
gelinir. 

4 - Beher adedi on beş 
liradan sekiz yüz yetmiş lira 
bedeli muhammenle başkatib
likteki şartname ve numune 

936 -66. c. 
iKiNCi ARTTIRMA 

Gayri Menkul Mallann 
Açık Arttırma ilanı 

BERGAMA iCRA MEMUR
LUliUNDAN: 
Açık arttırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu: Ild ~eytinlik, b;r tarla, 
bir fırın, bir dükkanın 3/1 
hisseleri ile bir tabakhanenin 
611 hissesi ve bir bağın ta· 
mamı. 

Gayri menkulUn bulunduğu 
mevki ve mahallesi, ve sokak, 
ve numa:-ası: Zeytinlikler şar
knn karayer mevkiinde, tarla 
demirci boğazında, bağ Fatih 
sokağında, fmn Bergama Şa
dırvan caddesinde, dükkan 
uzun çarşıda, tabakhane lbni 
Mürsel mahallesindedir. 

Takdir olunan kıymet: Bü
tiin gayri menkuller 1870 lira 
33 kuruştur. 

Arlhrmanın yapılaca~ yer 
gün ve tarihi ve saah: 1 Teş-
rini evvel - 936 Perşembe gü
nü saat 11 - 12 de Bergama 
icra dairesinde. 

1 - işbu gayri menkul\?n 
arttırma şartnamesi 1 • 9 • 936 
tarihinden itibaren 66 No. ile 
Bergama icra dairesinin muay
yen numarasında herkesin gö-. 
rebilmesi için açıktır. ilanda 
yazıh olanlardan fazla maliıma1 
almak istiyenler işbu şartna
meye ve 936 • 66 C. dosya 
numarasıyle memuriyetimize 
müracaat etmelidirler. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarda yazıh luymetin yüzde 
% 7,5 teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicili ile 
sabit olmıyan ipotekli alacak· 
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiblerinin bu 
haklarınıle hususi faiz ve mas
rafa dair iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildir· 
meleri İcab eder. 

Aksi takdirde baklan tapu 
sicilile sabit olrnıyanlar sabş 
bedelinin paylaşmasından hariç 
alırlar. 
4 - Gösterjlen günde ar

tırmaya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumatı almış ve bunlan ta-
mamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunur. 
Üstfı-71e bırakılan gayri men

kulun Bedeli zamanında veril· 
mezse gayri menkul ikinci bir 
artırma ile satılır. Ve bedeli 
farkı ve mahrum kılman yüzde 
beş faiz ve diğer zararlar ay· 
raca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tah
sil olunur. 

B. numaralı fıkradaki şart 
tahakkuk etmek .kaydile üç 
defa 'Oağırıldıktan sonra gayri 
menkul en çok artıranın üs~ 
tünde bırakılır. Şart tahakkuk 
etmezse artırma geri bırakılıb 
alıcı taahhüdlerinden kurtulur 
ve teminat kalır. 

5 - Artırmanın birinci veya 
ikinci olmasına ve gayri men· 
kule tealluk eden kanuni hak· 
ka ve sabşın intizarına göre 
diğer şartlar. 

Yazılan gayri menkuller yu· 
kanda gösterilen 1-10-936 ta-
rihinde Bergama icra Memur
luğu odasında işbu gayri men· 
kul bu ilan ve gösterilen ar· 
tırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. (1744] 

veçhile 58 aded palto yaptırı
lacaktır. Açık eksiltme ile iha· 
lesi 8-9-936 sah günü saat on 
albdadır. lştirik için altmış 

altı liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

5 - 58 sayılı adanın 326 
metre murabbamdaki 14 sayılı 

arsası, beher metre murabbaı 
200 kuruştan 652 lira bedeli 
muhammenle başkatiblikteki 
şartname veçbile 8-9-936 sah 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale· edilecektir, işti· 
rak için kırk dokuz liralık mu~ 
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 
22-25-29-4 94 (1725] 

santra 7 

RADYOLIN 

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 
kullanımı, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fuça
lomak liiz ımgeldiğini unutmayınız. 

R DYOLI RADYOLIN 

Daimon cep vantilat6rleri 

En aon icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması .. 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Sulohan civarında No. 28-9 Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

Tire icra memurluğundan: 
D. No. 936/52 

Gayri menkul malların açık 

artırma ilanı 126 
Açık arttırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne ol
duğu. Ev, gayri menkulün bu
lunduğu mevki, mahallesi. so
kagı, numarası: Sinne mahallesi 
kütüphane sokağı tapu No. 162 
Takdir edilen kıymet. 1092 lira 
Arttırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat. 24-9-936 perşembe 
saat: 15 te dairede. · 

1 - işbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi 22-8-936 
tarihinden itibaren 936/52 nu-

mara ile Tire icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 

görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat 

almak istiyenler işbu şartna
meye ve 936/52 dosya numara-

siyle memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarada yazılı kıymetin 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 

bankanın teminat mektubu tev
di edilecektir. 

3 - ipotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alacaklılann ve ir
tifak hakkı sahihlerinin gayri 

menkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını jşbu ilan tan-

hinden itibaren ylrmi gün için
de evrakı müsbitclerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde haklan 
tapu siciliyle sabit olmadıkça 
satış bedet:nin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - gösterilen günde art
tırmaya iştirak edenler arttır

ma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu malumatı almış vebun 
Jarı tamamen kabul etmiş ad 

ve itibar olunurlar. 
5 - Tayin edilen zamanda 

• gayrimenkul üç defa bağıldık
tan sonra en çok arttırana 

ihale edilir Ancak artbrma be
deJi muhammen kıymetin yüz
de yetmiş beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüc

hanı olan diğer alacaklılar bu
lunup ta bedel bulanlaın o 

gayrimenkul ile temin edBmiş 
alacaklarmın mecmuundan faz

'laya çıkmazsa en çok arttıra

nın teahhüdü baki kalmak 

üzere arttırma on beş gün da
ha temdit ve on beşinci gün 

aynı saatta yapılacak arttırma· 
da bedeli satış istiyenin alaca-

ğına rüchanı olan diğer ala
cakların o gayri menkul ile 

temin edilmiş alacakları mec
muundan fazlaya çıkmak şar· 

tiyle en çok artırana ihale edi
Hn Böyle bir bedel elde edil-

edilmezse ihale yapılmaz ve 
~abş talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul lccndisine 
ihle <>luoan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu
nurken kennisince evvl en yük
sek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle alma
ğa razı olursa ona razı olmasa 
veya bulunmazsa hemen onbeş 
gün müddetle arttırmaya çıka
rilip en çok arttırana ihale 
edılir. iki ihale arasıııdaki fark 
ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve
diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızm memuriyeti
mizce alıcıdan tahsil olunur. 

24-9-936 tarihinde Tire icra 
memurluğu odasında işbü ilan 
ve gösterilen arbrma şartna

mesi dairasinde satılacağı ilin 
olunur. 111 (1743) 



sanlle • 

Salihli Kurşunlu Banyolari 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

ş L 1 ıcaları 
Faaliyettedir 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazino hulasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta· 
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başma yatak
sız 1 ind 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve All Balcı 

Sağlık ve soysal yardım müdürlü
ğünden: 
Cinsi En az En çok Tutan Teminat akçesi 

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

Sağır Dilsiz ve Körler müessesesinin bir senelik erzak ihti
yacı olan ve yukarıda adları ve miktarı ve muhammen bedelleri 
ve teminatı muvakkata akçaları yazılı iki kalem erıakm kanuna 
tevfikan 15 gün müddetle tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır.26-8-936 
Çarşamba günü saat 14 de Sıhhat ve içtimai muavenet müdür· 
lüğUnde satın alma komisyonunda ihalesi yapılacağından istek-
lilerin maJ sandıklarına yatırdıklarına dair makbuz veya Banka 
mektupları ile birlikte müracaatları ve şartnameyi görmek isti
yenler her gün Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne müra-
racaatları ilan olunur. 14-18-21 ·24 2609 (1665) 

ilan 
lzmir Milli Emlak müdürlüğünqen: 
1 - Dikili ilçesi dahilinde, (Makaron çiftliği) namiyle anılan 

çiftlik, binaları ve zeytinliği ile birlikte satılmak üzere 15-8-936 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle arttırmağa çıkarılmıştır. 

2 - Çiftlik arazisinin ve zeytinliğin genişli~i 4.205.797 metre 
murabbaaı ~4575 dönüm) olup binalarla birlikte umumuna takdir 
edilen kıymet nakid para ile 26,630 liradır. 

3 - ihalesi 5-9-936 Cumartesi günü saat 11 de Dikili hüku
met dairesi altındaki ( Gençler birliği ) salonunda kapalı zarf 

usuliyle yapılacaktır. Teklif mektuplarının mezkür tarihte saat 
ona kadar komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 

4 - Muvakkat teminat parası 2025 liradır. 

5 - Satış bedeli peşin olup borsa fiatı üzerinden gayri mü
badil bonosu ile ödenecektir. 

6 - Dikili, b.mir ve lstanbulda depozito ve teklifi havi ka
palı zarf kabul edilir. 

isteklilerin o gün birlik binasında toplanacak komisyona gel-
meleri ilan olunur. 2603 (1733) 

Milli Emlak Müdürlüğünden : 
S, No. 
466 Alaybey eski Güllü yeni Dündar K. 4 - 24 eski 

24 - 1 taj No. lu 136 metre murabbaı arsa. 

L. K. 
54 40 

468 Alay bey eski Güllü yeni Dündar S, 20 - 22 eski 90 00 
24 taj No. lu 180 metre murabbaı arsa. 

472 Tepecik bahçe S. 2 - 16 ve mektep S. 11 - 3 taj 64 15 
No. lu 80,19 metre murabbaı arsa. 

474 Ismetpaşa mahallesinin bardakçı S. 6 - 3 taj No. lu 32 00 
80 metre murabbaı arsa. 

476 lsmetpaşa M. Bardakçı S. 4 taj No. lu 51 metre M. 20 -10 
arsa. 

477 lsmetpaşa mahallesinin bardakçı sokağı 2 No. taj 38 90 
Morahaneden 30 No. taj alan 58 metre M. arsa 

478 lsmetpaşa mahallesinin morahane S. 58 • 8 taj Nolu 138 25 
395 metre murabbaı arsa. 

479 lsmelpaşa M. Bardakçı S. çıkmaznda 9 - 2 taj 128 80 
No. lu 322 metre murabbaı arsa. 

482 lsmetpaşa M. Makara çıkmazında 25 - 5 taj No. lu 14 35 
41 metre murabbaı arsa. 

483 lsmetpaşa 1\1. bardakçı çıkmazında 25 - 8 taj No. lu 18 75 
53,50 metre murabbaı arsa. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve on beş 
gün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 10 - 9 - 936 Per
şembe günü saat 16 dadır. Alıclıann milli emlak müdüriüetine 
müracaatiarı 

25 - 2 83 ( 1734) 

YENi ASIR 

lnhısarlar Çamaltı Tuz
lası müdürlüğünden : 
Tuzlamızda başlamış olan tuz 

yığ!nlama işlerinde çalışmak üzere 
1000 - 2000 ameley·e ihtiyaç vardır. 

Y evmiy er köt ·· rü-
dür. 80-200 kuruşa ka
dardır. 

isteyenlerin 11üf us kağıtlarile 
birlikte Tuzla müdürlüğüne derhal 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

a 
... d '' J e .. 

Üzümleriniz için TURAN Y AG FABRİKALARI 
size sureti mahsusada ha1ırlanmış bir kül arz etmek
tedir. Külün muhtevi bulunduğu potasa miktarı 
% 35/36 garantidir. Yüz kiloluk çuvalı yalnız dört 
liraya satılmaktadır. 

Bir tecrübede bulunmanızı bilhassa tavsiye ederiz. 
Külün eyi derecesile beraber diğer polasalara na
zaran çok elverişli olduğunu derhal anlayacaksınız. 

Daha fazla malumat almak için Izmir umum acente
liği Nef'i Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Salih Ağa hanı No. 1, 2, 3 
Posta kutusu 224 

Telefon 34&5 lzmlr 

iLAN 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti: 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünden : 

1 - Kuşadası kazası Sahil Sıhhiye idaresinin önünde yaptırı
lacak Rıhtım ile bahçe duvarlarının inşası lzmir nafıa müdürlü
ğünce tasdik edilen keşifname mucibince 1051 lira bedelle ve 

26-8-936 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata aid preje ve şartnameler Kuşadası Sahil Sıh· 
biye idaresi memurluğunda bulunmaktadır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için şartnamede yazılı ev· 
safı haiz bulunmak ve eksiltme başlamazdan evvel keşif bedeli
nin O/O 7,5 nisbetinde pey akçesinin yatırılması mecburidir. 

4 - Eksiltmeye girecek taliplerin kanuni ikametgah göster• 
mel eri ve bu işi yapabileceklerine dair Naf .a müdürlüğünden 
alınmış vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

5 - ihale 10 Eylül 1936 tarihine rasthyan Perşembe günü 
saat 15 de Kuşadası kazasının limanaki mevkiinde kain Sahil 
Sıhhiye binasında yapılacaktır. 

6 - Talib olanların yukarıdaki şartlar dahilinde ve gösterilen 
günde Kuşadası Sahil Sıhhiye idaresi memurluğuna müracaatları 
ilan olunur. 25-29-2-6 117 (1741) 

Türkiye Ziraat Aankası lzmir Şu
besinden: 
Açık eksiltme ile 21 - 8 • 936 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan 

edilen Hükumete ait buğdayların Alsancaktaki büyük antrepo

lardan vaki olacak nakliyat işlerinin ihalesi 28 - 8 - 936 tarihine 
tesadüf eden Cuma günü saat 15 e bırakılmıştır. 

Istiyenlerin 27 - 8 - 936 akşamına kadar Bankadn mevcut 
şartnameyi görmek 300 lira teminat akçelerile birlikte mezkur 
tarih ve saatte Bankada bulunmaları ilan olunur. 110 ( 1737) 

............ N . 
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Başı, dişleri 
v 

agrıyor 
Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip .................. G •••••••••••••••••• ...•.••.......•.•• ~ 
•••••••••••••••••• L_.. •••••••••••••••••• 

28 AğU810ıl 1938 

Ve kırgın :::::::::::: •••••••••••• • ••••••••••• • ••••••••••• 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
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Karşısında derlııal ricate mecbur olur 

-
lzmirde L.tirahat arayan~ara 

lzmirde modern ve her türlü konforu haiz bir otelde is
tirahat etmek istiyorsanız Kemeraltında hükümet karşısında 

E l• J t ı· g\diniz Odalarının denize 
V IY a za e 0 e Ine tam nezareti vardır. Otelin 

bütün eşyasl 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) 

, 

Saç Eksiri 
Saçların rlökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz: latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

1 

lzmir Tecim lisesi direktörlüğünden: 
1 - Öğrenci kayıt ve kabulüne 20-8-1936 tarihinden itibaren 

başlanmıştır. 

2 - Okula kabul edilecek öğrenciler: 
A - Lise kısmına mesleki derslerden imtihanla orta okul 

mezunu. kız ve erkek öğrenciler. 

B - Orta kısma ilk okul mezunu kız ve erkek öğrenciler. 
C - iki sınıflı akşam kız kursuna kız öğrenciler. 
3 - Okula alınacak öğrencilerin <?.fağıdaki belgeleri getirme-

leri lazımdır: 
A - ilk veya orta okul diploması. 
B - Hüviyet cüzdanı. 
C - Sıhhat raporu ve aşı kağıdı. 
Ç - 6 aded 50X6 büyüklüğünde fotoğraf. 
4 - Eylül mezuniyet, kabul ve bütünleme smaçlarına 2-9-1936 

tarihinde başlanacak ve 20-9-1936 tarihinde nihayet verilecektir. 
5 - Derslere 1-10-1936 tarihinde başlanacaktır. 

22 25 26 28 29 91 (1724) 



F ratelli Sperco 
" ap r Acentası 
l OVALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 31 &ıgus

tosta gelip 4 eylülde Anvers, 1 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük alacaktır 
SVENSKA ORIENT Lınıen 

NORDLAND motörü 28 
agustosta l m kte 
yükünü tabii d ra 
terdam, Hamburg, Copen ge, 
Dantzig, Gdynıa, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük atacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
SEÇEA VA vapuru 26 agus

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

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta-
rihlerindeki d ... ğişiklikJerden 
acenta rnesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-200S-:-2663 

llcmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im· 
ti bana hazırlanır. Tele fon 

· şirketinde Zekiye müracaat. 

u. z~'-.AJ!.~~~""' 

ızmır Sicili Ticaret 
em· rhığundan : 
Mes•ut Türkoğlu ticaret un

vanıyle lzmirde Odun pazarm
da 7 numarada manifaturacı
Jıkla uğraşan Mes'ut Türkoğ
Junun işbu t icaret unva
nı t;caret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1828 numa
rasına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 113 (1736) 

Zayi 
j 929 senesınıle ilmış olctu

ğum iptidai şabadetnamem zayi 
olmuştur. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Süruri 
107 (1738) 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin FJitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü· 
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla sahbr. 

Mevsimi geçmek üzere 
o!an ve h.-pinize lazım naf
l<lJini almakta biraz acele 
ediniz. 

KuHanışlı ve dayanıklı Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca· 
de1esi için her evde bulan• 

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

N V. 
W. F. H. Van Oer 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HERAKLEA vupuru 24 

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

ARTA vapuru 5 eylülde bek
ni or. c lüle d r nvas 
ott d m, mbur ve Bre-
en 1 "çin yu 

caktır. 
PLA NT vapuru 15 eylülde 

bekleniyor. 18 eylüle kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük atacaktu. 

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

~ 
Den Norske Middelbavslinje 

BOSPHORUS motörü 22 
ağustosta bekleniyor. lskende
riye, Rouen, Havre ve Nor
veç limanları iç.in yük alacakbr. 

BANDEROS motörü 20 ey· 
lü!de bekleniyor, 25 eylüle ka
dar Le Havre, Dieppe, Dün
kerk ve Norveç limanları için 
yük alaeaktır. 

- ........... ~ .... ·--
Jobnston Varren Lines Ltd. 
JESSMORE vapuru L"verpol 

ae Anversten yük getirerek 
tahliye etmiş ve gitmiştir. 

•• 181 ·-S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
SZEGED motörü ağustos 

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

Service Maritime Roumain 
DUROSTOR vapuru 2 ey

lülde bekleniyor. Köstence, Su· 
lina, Galatz ve Galatz aktar-
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Komarno, Budapest, Viyena 
ve Linı. için yük kabul ede
cektir. 

~•·ısa ••c 
Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hBkkinda hiç bir taaliliüde 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 arayıoız. 

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

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

.... . . . ~. \ '- • . . . { .ı t.·· ,•,. -· p ~/.PA.""Jt. 
U•, ·:' • . ,. ı • ı . " 41ll ı • ,, d&J)'""', ~•""'l."':ı';~ \:;; ~. 

inhisarlar Çamaltı mü
dürlüğünden: 

inhisarlar idaresinin Çamalh Tuzlasında yaptıracağı 17,933 lira 
keşif bedelli 20 .ıadet İşçi evler' ·ap Jı zarf .usulilc eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Proje keşif ve mukav~le münakasa artnamesi Çamalh 
Tuzlası müdürl~naeıı ;ınıeccanen abnabilir-

3 - Eksiltme 15-9-936 Salı günü saat 11 de Çamaltı Tuzlasa 
müdü·ıyetinde müteşekkil komi yon huzurunda Y pılacak. 

4 - Muvakkat teminat 1350 lir.ad r. 
5 - istekliler :ih le t rihinde 'f uzlay 1 rek vaziye · 

len tetkik ve bu gibi işler yaptıklarına dair vesaik ibraz ede
cekler. Ve Tuz.la müdürlüğünden ehliyet ves;kası alanlar müna
kaı;aya s,rirebilccektir, 

(j - Fenni ve aik ile sair kanuni vesaiki lı vi kapalı zarflar 
ih de güniı lam saat 10 na kadar Çaınaltında adı geçen Komis
) < .: reisliğine makbuz mukabilinde verecekler. 

2s~2rı-21 t ı 4 cı 139~ 

nwı A:SIR 

1 LA 
Nazilli Pamnk Tohumu Üretme çiftliği çırçır fabrikası için ev

saf ve şeraiti aşağıda yazılı bir motörle teferruabna aid makine
leri sabn almak istiyoruz. Bunları aşağıda ynzılı ·ş~rtlar dahilinde 
satmağa talih olanların son fiatlarını ihtiva eden tafsilatlı teklif
lerini en kısa bir zamanda sözü geçen çiflik müdürlüğüne bil
dirmeleri ilan olunur. 

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

di:ıcl. Dakik da dedi dev.ir 500 d fazla o yacak. 
r ompr örl buna ait ihtiyat u k molôrü ve motörün 

te nt ıiçin bır su pompası ve sabit katranlı lr takimetro ile 
mücehhez bulunacak. 

Motör aşağıdaki firmalardan birine ait olacak : 
logiliz : Lister, Grosley, National, Ruston. 
Alman : Lanz, Gürting, l<rup, Deuz veya N.A.N. 
Motör Akople Generatör : 

• 

Santral Generatör 50 kilovat Trifoze 220-280 voltluk olup 
Fıegensi 50 olacak. (Simens) veya (A.S.E.) tipinde olacak ve 
bir tarafından muvekkız dinamo ile mücehhez bulunacaktır. 

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

sımlı olacakbr. Makine kısmında otomatik bir Şalter, bir Am
prmetr, bir Woltmetr, bir kilovatmr.tr ve bir de Fregensmetr 
bulunacaktır. Bunda ayni zamanda muva'ıckız dinamosuna ait 
voit ve Ampermetr konulmuş ofacak. Kuvvet kısmı dört şubeli 
olmak üzere dört şalter ve dört amperimetresi bulunacak. 

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

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

Bunlardan başka mevcud makinelerin işletilmesi için bunları 
grup grup çevirecek Elektromotörler alınacak, bunların evsaft 
ve kudretleri aşağıya çıkartlmışbr : 

Adet 
1-
2-
3-
4-

3 14 kilovatlık Trifoze Elektromotör 

" " " 
" " .. 

2 3 
2 7 
2 3 

" " " Her Elektromotör tam ve Pnomatikman kapalı (Gekapselt) 
olacak ve her biri sigorta ve şalter tertibatını havi olacakbr. 

Makinelerin 10-10-936 tarihine kadar müesseseye teslim edil-
mesi şarttır. 21-23-25 71 (1718) 

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

büyük olmamak 

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

sınıf 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 

F otograf F otograf 
D-Aşı ve sıhhat raporu D-Aşt ve sıhhat raporu 

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

lzmir ziraat mekteoi müdürlüğün
den: 

Muhammen %7,S 
Kilo Cinsi bedeli teminab 

Ku. L. K. 
23000 · Birinci nevi ekmek 11 189 75 
5500 Koyun eti 35 144 37 

950 Dana eti 25 17 81 
1600 Sadeyağ (Urfa birinci) 80 96 00 

lzmir Tarım okulu 936 yıh ihtiyact için yukarıda cins ve mik-

darları yazılı erdcın 26·8-936 çarşamba günü saat 16 da mek

tepte ihalesi yapılacağından taliplerin iğreti teminatını malsan

dığına teslim ederek makbuzlarmı sabn alma komisyonuna ver-

melidirler. Mezkür erzakın şartnamelerini görmek istiyenlerin 
okul direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

11-15-19-25 2535 (1631) 

Arsıulusal lzmir Fuarı komitesi 
riyasetinden: 

l - Pavyon satışına 25 Ağustos 936 akşamına kadar devam 
ediJece 1 de bu tarihten sonra vukubulacak müracaatlar kabul 
edilm'iyecel<tir. 

l 
2 - Tutulmuş olan pavyonla~ i~şa ve de~orasyon işlerinin 29 

.Ağustos 3 a arnına kadar bıtmış olması lazımdır. Bu tarihten 
nr ~ç blı- surıctle inşa işine müsaade edilmez. 
S - 30 ve 31 Ağustos günleri pavyonların tanzim ve eşya 

serimi işlerine tahsis edilmiş olmakla fuara jştirak etmiş olan 
ekspozanların hazırlıklarını bu tarihlere göre ikmal etmeleri rica 
olunur. 

4 - Evlerinde müsaid yerleri oJub fuarın devamı müddetince 
pansiyon halinde kiraya vermek istiyenlerin ev adresleriyle oda 
ve yatak adedi ve yatak fiatlerini Fuar bürosuna müracaat ede-
rek kaydetmeleri ilan olunur. 20 2'l-25.59 (1710) 

Olivier Ve Şii. 
LiMiTET 

Vapur Acentası 
BİR İNCi KORDON REES 

BİNASI TEL. 24 43 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTO vapuru 15 agu~tos 

1936 Londra ve Anversten ge
lip yük boşaltacaktır. · 

FLAMJNIAN vapuru agustos 
sonunda Liverpool ve Swanse
ad n gelip yük bo ltecaktır. 

Deutsche Levante - Linie 

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

Çarpıntı 

titreme 
baygınlığa 
birebirdir 

. Depo 

' Eczanesi ·;' 

Hükômet 
sırası 

Paris fakültesinden diplomalı 

~ Di tabipleri 

Mıı7..afler Ero,J-u) 
~ 

Kcınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cum ve salı 8 den 10 a 

kadar mem t ket hastanesinde 

şaltaca k hr. 
NOT : Vürut tarihleri, va

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

•ıııııııı••••••••••••ısııııııııııııııı•ııııaıııııııııııeııııııııııııa 

TAZE 

H 
Sıh 

l'El\ iZ UCUZ 
llAC 

i ozı ET 
t . 

czanesı 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

Fenni Gözlü.kcülük 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESİ 

HER NEVi FENNi G0ZLÜK 

Altın, nikel, yal elektroviz, selloloit has baga her türlü çer
çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 

veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför göılüklerile 
güneş ve toz gözlükleri, ite bütün opkatmin bütün icabatı. Göz 
hekimleri için muayene kutuları, alat ve edevat deposu 

lzmir tütün 
ğünden: 

TOPTAN ve PERAKENDE 

ilan 
fabrikası müdürlü-

Fabrikamızda yapılacak 1467 lira 10 kuruş l<eşifli duvar ta

miratı, kiremit aktarması vesaire için talib çıkmadığmdnn mezkür 

işlerin ihalesi 3-9-936 Perşembe güni1 sant onbeşe tehir edimiştir. 

lstekJilerin mezkür gün ve saatta fabrika dahiiindcki kcnıis-

yonumuza müracaatları. li..8 (1740) 
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1 
FRANSADAN MADRİDE SİLAH KATARLARI 

azırlıyor 
Son günlerde Belçikadan 6000 mitralyözle 300 bin silah, üç milyon mermi 
gönderilmiş - Fransız harh tayyareleri hükiim tçilere yardım ediyormuş 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

c u ordu arını birbirinden ayırıyorlar mı? 

ispanya katı selleri içi11de riizerkrıı Katalom·ada akşamlan kalıvr/erde bö>·le keyifli keyifli radyo/atı dmleJ1en/eıde var 
Roma, 24 (Ö.R) - Asilerin himmat bırakarak ricata mec- göre cenub ve şimal orduları 

kaynaklarından alınan haber- bur edildiğini iddia ediyorlar. en çok 4 veya beş güne kadar 
)ere göre, hükumet kuvvetleri NELER YAPACAKLARMIŞ? Madride karşı çok büyük bir 
şimal ve cenup ordularını bir- Burgostaki muvakkat bükii- taarruzda bulunacaklardır. Halk 
birinden ayırmak için Guad- met erkfınmdan biri bir gaze- cephesi ordusunun bu ta:ırruuı 
Juba karşı şiddetli bir harekette feciye atideki beyanatta bu- mukavemete muktedir olacağı 
bulunmuşlardır. Asiler bu ta- lunmuştur: zannedilmediğinden payitahtın 
arruz kolunun ehemmiyet- "Asi ordunun büyük erkanı elimize düşmesi gecikmiyecek-
Ji mikdarda silah ve mü- harbiyesince verilen karara tir. Bir kerre Madride hakim 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

''Veı_· • on,, emı e v 
lspany.ol saffı harb kruvazörü 
Serv antes durdu ve tarziye verdi 

Madrid bu kabil hadiselerin 
etmiyeceğini lngiltereye 

bir daha tekerrür 
temin etti 

Londra, 24 (Ö.R) - F orayn 
ofis aşağıdaki tebliği neşret
miştir : 

"Dün akşam saat on yedide 
11 Vellington ,, adlı lngiliz tor
pidosu, (Migel Servantes) adlı 
lspanyol saffıbarp kruvazörüne 
rastlıyarak sefinenin durmasını 
istedi. Gemi bu talebi kabul 
ederc!k hemen durunca (Vel
]iugtoo) kumandanı Servantes 
kruvazörüne çıktı. Ve bu sa
bahki hadiseyi protesto etti. 
(Servantes)in kumandanı hadi
seye beyanı teessüf ederek 
tarziye verdi. Bu muhavere es
nasında bir lngiliz kruvazörü 
de ayni mahalle gelmiş bulu
nuyordu. Fakat hadise halle
dilmiş bulunduğundan lngiliz 
harp gemileri Cebelüttarıka 
döndüler. Servantes luuvu.örü 
de açık denize açıldı. 

MADRID TEMiNAT VERDi 
Londra, 24 (Ö.R) - Migel 

Mig Servantes kumandam ta
rafından V/ ellington kumanda
nuıa tarzıye verildiği cihetle 
bir lngiliz ticaret gemisinin mu-
ayenesinden doğan hadise et
rafında sükunet vardır. Bu ha
dise lngilterenin ispanya işle-
rinde kat'i bitaraflığını göste
ren tedbirleri ve katarları üze
rinde hiç bir tesir yapmıya
cakhr. Diğer taraftan \Ura-

/lkdımz 111[!tlız Jilos1111dan 
sı da kayda şayandır ki duğundan Malagadan lngiliz 
Madrirl hükü:neti de Lon- sularına dönmek için emir al-
dra mümessili vasıtasiyle F o- mıştır. 

rayn Ofise teessürünü bildir- Londra, 24 (A.A) - Alinan 
miş ve bu kabil hadiselerin bir son resmi haberlere göre, Gi-

daha vuku bulmıyatağını temin belzerjon vapuru lspanyollar 
etmiştir. Madrid hükumetinin tarafından tevkif ve muayene 
bu teminatına göre, ispanya edilmiş olmayıp yalnızca yoluna 
lngiliz sefinelerine karşı her devam etmeyip Cebelüttarika 
hangi bir hareketi, barb sefine- dönmesi kaptandan rica edi!-
Jeri vasıtasiyle şiddetle tecziye miştir. 

edecektir. Resmi mal<amatta hadisenin 
GEMi AVDET EMRi ALDI tafsilatı alınmadan bu bapta 
Londra 24 (Ö.R)- Dün sa- hiç bir şey söylenmiyorsa da 

bah lspanyol kara su!arı dışın- bazı telgraflardakirıin hilafına 
da tevkif edilen lngiliz ticaret olarak hadiseye vahım bir ma-
gemisi, hadise kapanmış bulun- hiyet verilmemektedir. 

, 

olunca askeri bir diktatörlük 
kuracak, sonra isteyeceği rejimi 
seçmek hakkını millete bıraka
cıağız.,. 

Bu beyanat asilerin cumu
riyet ref mine aleyhtar olma
ClıKları hakkındalii i<ldiaların-

dan dönmek için bir vesile 
sayılıyor. 

BU DA HÜKÜMET
ÇILERIN TEKZiBi 

Madrid, 24 (Ö.R) - Hüku
met mahafili komünist milisle
rin entellektuel sımfı katliam 
ettikleri hakkındaki haberleri 
nefretle reddetmektedir. Ayni 
mahafil ispanyanın bütün mü
nevverleri Halk cephesinde yer 
almış bulunduklarından böyle 
bir iddianın gülünç olduğu 
söyleniyor. 

BURCOS KOMiTESiNiN 
PROTESTOSU 

Lizbon 24 ( Ô.R) - Radio 
klüb dün akşam aşağıdaki teb
liği neşretmiştir : 

" Burgos'taki muvakkat hü
kumetin buradaki mümessilleri 
muhtelif memleketlerin ıdyasi 
mümessillerine birer nota ve
rerek üç renkli işaretlerini ha
la taşımakta olan Fransız harb 
tayyarelerinin lspanyol hüku
metçilerinin saflarında olarak 
asilere karşı son bir harekete 
iştirak etmiş bulunmalarını pro
testo etmişlerdir. 

FRANSADAN MADRIDE 
SiLAH KATARLARI 

San Sebastiyene grim yardımcı kuııııelltr 

Tageblatt'ın ispanya muhabiri harb malzemesi geçmiştir. Bun-
bildiriyor : Her gün Madride 1ar Belçikadan satın alınmıştır. 
silah, top ve mühimmat yüklü Belçikadan şimdiye kadar Mad-
katarlar geliyor. Muhabir bu rid hükumetine 6000 mitralyöz, 
katarların Fransadan gönde- 300 bin tüfenk ve 6 milyon 

mermi gönderilmiştir. 
rildiklerine kanidir. Mndrid bu modern silahlarla 

Ayni gazetenin Paris muha- yepyeni bir ordu hazırlamak 
biri de şu haberi veriyor : üzeredir. 

.,lspanyol Halk cephesi asi- MANEVİ AMBARGO? 
lere karşı mukavemette devam Vaşington 24 (A.A) -lspan-
edebilmek için Fransız Halk yada her iki tarafa da silah ve 
cephesinden acele maddi yar- cephane gönderilmemesi yolun-
dımlar istemiştir. daki manevi ambargo şiddet

lendirilmiştir. 
Hergün külJiyetli mikdarda ----· , ..... ,. .. ,_. _ _,,. 

silah ve mühimmatı hamil Lehistan dıs bakanı 
olan trenler Ispanyol hududu- Varşova 23 (A.A) - Dış ba-

kanı B.Bek bir kaç giio istira-
nu geçerek Madride gidiyorlar. hat etmek üzere Gdynisya 
Fak at ispanyaya silah veren 

gitmiştir. 
sadece Fransa değildir. Belçika Dantzlğde tetkl ler 
fabrikaları da lspanyol hükô- Dantzig 23 (A.A) _ lngiliz 
metinden al dıklan siparişleri amele partisi saylav' arından 
yerine getirerek silah yollıyor- Jonkins ve Grif Fith Dantzigin 
lar. Son günlerde Fransız hu- vaziyeti hakkında malumat al-
dudundan ispanyaya 150 vagou mak üzere buraya gelmişlerdir. 

ispanya cumhur reisinin memle
keti terkedeceği söyleniyor 

Seville, 24 (A.A) - Seville radyosu dün Madrid'deki Marki
sistlerin vaziyetin vahimleşmesi takdirinde Azana ile Caballero
nun kaçmalarından korkmakta olduklarını bildirmiştir. 

Valladolid eyaletinde vukua gelen bir mücadelede ihlilalci 
general Gracia yaralanmıştır. 

Saragosse yakınında ihtilalciler kızıllara galip gelmişler ve 
kızıllar muharebe meydanında bir çok ölü ve yarlı ve ayni za
manda 16 kamyon ue 10 sandık mühimmat bıral<mışlardır. 

Sevillede ihtilalcilerin tayyare kuvverleri için yapılan teberrü
atın yekünü halihazırda 62,400 pesata olup buna 9001000 peseia 
kıymetindeki mücevherleri ve halıları da ilaye etmek icap eder. 


