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; lmtiyaz. sahibi : ŞEVKET BILGlN ı 
1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: ) 

1 _ HAKKI OCAKOGLU_ _ j 
il Türk Hava arı 

Biitün ulusların Hava kuvvetlerini 
1 artırmak için gösterdiği telaş, havacı-

1 .A.:ı3C>:N'"~ ŞE:FLA...IT.I 

!Dava~ ~ÜddetllTürk~ye içinlHariç için
1 

! Jığa verdiği önemi yakından gördükten 
sonra, hayacılığın bizim ~ç.in bir fantazi 
olmaktan çok uzak, canla baıla sarılacak 

Senelık . . . . . . . 1300 2500 
bir ana iş olduğunu bir kat daha anla
mışı bulunuyoruz. TÜRK HAVA !(URUMU 1 

Altı aıflık • . . . • . ?00 1300 

iEı:EFON 2&97 

Fiyatı .., s ,, kuruştur. Cwn1ıuriyeti,n 'Ve Oumhur·iyet Eserin~n~ Bekçisi, Sabahla.f't Çıkar Siyası Gaeetedit' Yeni Asır matbaasında basıb:nışbr. 

Havacılık haftası pazara başlıyor 
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Niçin 
-- -

Kuvvetli olmak 
istiyoruz? 

Dünkü ROMA radyosunun 
ŞPIKERI arsıulusal vaziyetinin 
bir tahlilini yaparken memleke
timizden şu suretle bahsedi
yordu: 

••Türkiyede milliyetçi ruh en 
geniş bir saha üzerinde inkişaf 
ediyor. Çanakkale boğazmı ye
niden askerileştirmeğe muvaf
fak olan bu memleket, milli 
ideallerinin tatmin edilmiş ol
masından sevinç içindedir. Tür
kiye, boğazların askerileştiril

mesi hadisesinin ehemmiyetini 
tebarüz ettirmek için, yeni ev
rakı nakdiye üzerinde bu 
önemli tarihin büyük harflerle 
yazılı bu!unmasına karar ver
miştir. 

.. Diğer taraftan, son gün
lerde Türkiyede büyük manev
ralar yapılmıştır. Askerlik iş

lerinde vukuf sahibi olanların 
söylediklerine göre, bu manev
ralar parlak olmuştur. Kuman
da heyeti kadar efrad da va
zifelerinde temayüz etmişlerdir. 
Harb malzemesinin calibi dik
kat bir mükemmeliyette olduğu 
görülmüştür." 

ı·~~~~~~~MANEVRALAR ·~ÜAASE~TIYLE~~~~~~~ 
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~Büyük ordunun dört yüksek generalı birer derece terfi ettiler 
~ lstanbul, 27 (Yeni Asır mu- Selim, Galip ve Keramettin yapılacakbr Halkm teberrü!e- Türk hava kurumu lzmir şu· 
~ habirinden) - Hazırlanan as- birer derece terfi edeceklerdir. riyle 31 tayyare sipariş edil- besi büyük hazırlklar yapmış• 
~

1
. keri terfi listesi Reisicumhurun Albaylardan Seyfi ve Dr. Hafız miştir. Tayyarelere ad konma tır. Vatan mildafaasıoı ve tay· 

"k k t d"kl · d'l · merasimi llkteşrinin sonuuda, yarenin yurd müdafaasında .. yu se as ı erme arze ı mış- Eminin generallıgv a terfileri mu• 
Cumuriyet bayramında yapıla- oynadı~ı rolü pek yakından 

.... ~ tir. Terfi listesi evvelce de karrerdir. Terfi listesi Pazar caktır. kd. · 1 
l 'l görmüş ve ta ır etmış o an 
Sl bildirdiğim gibi Pazar günü günü Kıt'alara tebliğ edilecek· • • • halkımız bu büyük gün şere· 
~ neşredilecektir. tir. 30 ağustos Zafer ve Tayyare fine bava kurumuna yardıma 
~ Genel kurmay ikinci reısı Ayni gün Harbiye mekte- Bayramlarile " 30 ağustos - 5 hazır olduğunu bildirmiştir. O 
~ general Asım, g-enerkllerdeo binde diploma tevzii merasimi eylôl ,, havacılık haftası için g-ün nakil vasıtalarında fişler 
CZ'f/'7/ZLZ'L'ZZXZZEL7.ZX7YJZ7Z~ZT'~~r7XLXZZ/Y/LZ/1YL/7YZYZLZYZZOJ$4/~XV:Z7AYL~/?/427,/7~77HJV.Ji'Yi/~~ f 

vezetler tevzi edilecektir. 
Sayın lzmir halkınm yüksek 

teberrülerile satın alınacak 
olan tayyareler sipariş edil ... 
miştir. 30 ağustos günü adlara 
takılacağı evvelce ilan edilen 
sekiz tayyaremizin ad takma 
merasimi " Manevralar müoa
sebetile ,, Cumuriyet Bayra
mına bırakılacaktır. 

·KURULTAYIN DÜNKÜ CELSESi Jzmirli sporcu~ar döndü 

Dört bilgin dünkü celsede büyük ali
kayle dinlenen tezlerini izah ettiler 

Türk milli takımı 
Eyliilün on birinde Rusyaya gidecek; futbol, güreş 

eskrim ve bısiklet müsabakaları yapılacak 

Türk milli ekibile Berlin 
olimpiyadlarma iştirak eden 

rak lzmirdenSaid Fuat veHakkı 
iştirak edeceklerdir. lsmirsporlu 
bisikletçi Kazım da bisiklet ka
filemizde yer alacaktır, Sporcu 
kafilemiz 36 kişiden ibarettir. 

Roma radyosu, bu izahatını 
---bır ıs ifli:am aliılırere " Türli 

lstanbul 27 (Yeni Asır - Te
lefonla) - Türk dili kurultayı 
bugün saat 14 de Kültür ba
kanı Saffet Arıkanın başkan

lığmda toplandı. Atatürk ku
rultay müzakeratını locaların

dan ta i buyurmuşlardır. 
DUJiy•nle, ar-oda fiiir Ab

dülhak Hamid nazara çarpı
yordu. Bugün dört tez okun
muştur. Tezlerin okunmasma 
başlanmadan önce söz alan 
Tütk dili kurumu genel sekre
teri lbrahim Necmi Dilmen 
bugün Kopenhagda toplanan 
arsıulusal Len~uistik kongre• 
sinde Türkiyenin temsil edildi-

Said, Adil (Altınordu) . Fuad, 
Haklu ( Göztepe ) ve Kazım 
(lzmirspor) dün gece şehrimize 
dönmüşlerdir. lzmirli sporcu
ların sıhhatları iyidir. 
Öğrendiğimize gfüe Sovyet 

Rusya halk sporcuları tarafın-

Ayrıca üç idareci ve bir masör 
kafilemize dahildir. 

Sporcularımız Moskova, Le
nin~rad ve diğer üç Sovyet 

• 

siyasetinin hedefleri nelerdir?" 
diye soruyor. 

Bize bu yazıyı yazdıran da 
bir şüphe bulutu albnda bı
rakıJan bu yersiz sualdir. 
Roma radyosu, sualinin ce• 
vabını vermiş olsaydı, dünyaca 
sulhperver mahiyeti teslim edi
len siyasetimizin vecheleri üze
rinde Romanın da ne düşün
düğünü anlamış olurduk. 

Fakat madam ki bu sual or
taya atılmıştır. Onu cevapsız 

bırakmıyahm: 
MiJli siyasetimizin dahilde ve 

hariçte en bariz vasfı açıklık 
ve sarahattır. Biz iki yüzlü si
yasetin düşmanıyız. Zira millet
Jerin başma gelen bütü"n fela
ketlerin Makyavellik bjr siyaset
ten doğduğuna kaniiz. 

Kemalist Türkiye, kurtuluş 

tarihinden bu ana kadar nüfuz 
ve lrndretini, mesaisini hep sul
hun emrinek oymuştur. "içeride 
ve dışarıda sulh,, prensibimiz 
bunun en parlak delilidir. Bu
nun içindir ki, siyasetimizin he
defleri, yer yüzünde sulhun is
tikrarım, milletler arasmda iş 

ve eJbirliğinin tahakkukunu 
görmek arzusuyla hulasa edile
bilir. Demokrasimiz, bu çok 
samimi siyasetin bin bir deli
lini vermiştir. Türkiyenin için
de yer aldığı dostluklar, an
tantlar snlhun direkleri olmuş
lardır. Kendisine bir dostluk 
muahedesiyle bağlı bulunduğu
muz ıtalyamn da bizi başka 
surette görme~ine iml1:an yok
tur. 

Türkiyenin biricik endişesi, 
sulhun şuursuzca hareketlerle 
bozulması ihtimalidir. Biz kuv-
vetliyiz. Bugün olduğu kadar 
yarm da önümüze çıkacak 
olan ihtimaJleri karşılayabilecek 
ve her müşkülden muzaffer çı· 
kacak kadar kuvvetliyiz. Bu-

- Sonu 2 ına sahıteae -
eevke-ı: :eu .. ~ 

Atatiitk 1(11mltaııda 1 tme//iis 
gını bildirmiştir. Kurultay he
yeti umumiyesi, Kopenhag 
kongresine Türk dili kurulta
ymın selamlarının bildirilmesine 
karar vermiştir. 

esnasmda tctkıkter yap11·otlar 
Bundan sonra ilk olarak Naim 

Onat tezini okumuştur. Naim 
Onat tezine şöyle başlamıştır: 

- "Eski büyük Türk me-
- Sonll 4 tincii sahifede -

dan Moskovaya davet edilen 
Türk Halkevleri sporcuları ey
liılün on birinde Rusyaya git-
mek üzere İstanbuldan ayrıla· 
cakfardır. Rusya seyahatına 
Futbolcu, güreş, bisiklet ve 
eskrim kafilelerimiz iştirak ede
ceklerdir. 

Rusya seyahatına futboJcu ola-

şehrinde bir ay devam edecek 
maçlar yapacakJar<hr. Futbol 
milli takımımızın yapacağı 

maçla:-dan ikisi milJi maç ma
hiyetindedir. Diğerleri şehir 
karşılamalarıdır. Moskovada 
yapılacak ilk futbol maçı 23 
Eylul Çarşamba günüdür. 
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Italyadaki manevralarda 

Kırmızılar kazanıyor 
Maviler mevkilerini tahkime çalışıyor. Muk&bil 

taarruz yapmıya hazırlandılar 

Mussolini 

ltall'a11 /\ı atı M u~~otini iie eöıiişii.ı'or 
Roma, 27 ( 0.R ) - Büyük 

askeri manavralar devam edi
yor. Bugüne kadar alınan neti· 
ceye göre kızıllar muzaffer ol
makta ve mühim mıktarda esir
ler alarak bütün cephe üzerin
de ilerlemektedirler. Maviler 
mevkilerini tahkim ettiklerinen 
mütekabil taarruza haznlanayor 

cephededir 
lar. Mussolini bugün de Kralm 
yanında olduğu halde cepheyi 
iki saat kadar teftiş etmiştir. 
Hariciye JJazırı Kont Ciano da 
başvekile refakat etmekte idi. 

Mavi ordunun başkumanda
nı olan Veliaht Prens Humbert 
babasıyla bir saat kadar görüş· 
müştür. 

ltalyan umumi efkarı bu ma
nevralarm gündeJik seyrını 
harb zamanmda1 olduğu gibi 
büyük alaka ve heyecanla ta· 
kib etmektedir. 

Roma. 26 ( A.A ) - Büyük 
manevraların ilk hareketi ev
velki gece başlamış ve tanzim 
edilmiş olan plan dairesinde 
cereyan etmiştir. Kırmızı taraf 
hasım kuvvetlerin mukavemet 
tertibatı almalarına meydan 
vermemek için şarktan garba 
hareket etmiş ve motörlü 
kıtasmı barba sokmuştur. Kır-
mızı tarafın kuvvetleri mavi 
tarafm takviye kıtalarım çıkar-
ması icab eden Battıpaglia ve 
Salerne mıntakalannı bombar· 
dıman etmiştir. 

Diğer taraftan mavi tarafın· 
da tayyareleri kırmızı tarafın 
iaşe merkezlerini bombardıman 
etmi.ıtir. 

lngiliz kralı Sekizinci Edvard 

Atinada hararetle karşılandı 
Yunan halkının Atinayı ziyaretinde lngiliz kralına gösterdiği hüsnü 

kabul çok büyüktür Kral halkı balkondan selarrıladı 

Ziyaret 

İngiliz 
Atina 27 ( A.A ) - Bütün 

gazeteler resmi törenin ademi 
mevcudiyetine rağmen Atinah
ların lngiliz kralı Sekizinci Ed
varda karşı gösterdikleri kabu
lün samimiliğini lte heyecanlı
lığını tebarüz <.:ttirmektedirler. 

Kral Edvard halkın lezahü· 
ratına mukabelede bulunmak 
Ü7.ere f ngiJiz elçiliği balkonuna 
çıkmağa mecbur olmuştur. Her 
türlü hazırlığın yokluğudur ki 
halkın bu toplantısına samimi 
mahiyeti vermiştir. 

Messager D'Atbenes diyor 
ki: 

Bu hissiyatın esasla sebebi 

hususi mahiyettedir 

ktalımn Yunanistanı ziyaret/etine aid intibalar 
büyük Britanyanın maddi kuv- zabür etmektedir. 
vetine karşı olan hayranlık lngiliz kralının Minerva şeh-
değildir. Fakat bilhassa lngil- rini ziyareti ve sulh remzi olan 
terenin bu kuvvetini istimal mukaddes zeytin ağacının hali 
edişi tarzıdır ki, Yunanistan yepyeşil durduğu ilahenin ma· 
bir buçuk asır içinde bunun bedine çıkması en derin bir 
birçok misalle. ini görmüştür. remzi manayı ifade eder. Par• 

Katimcrini diyor ki : tenon mermerleri üzerinde asır• 
lngiJtere kralı dündenberi lardanberi dolaşmakta olan 

Yunanistan hükumet merkezi- hikmet ve müsalemet zihniyeti 
nin misafiridir. Bütün Elenlerin büyük Jngiliz milletinin mutta· 
bu ziyaretten duyduklan se- rit bayabna ilham veren zihni· 
vinç ve heyecan yalnız Atina- yetin aynıdır. Büyük dost mil-
nın bulunduğu bayram hava· Jetin ıefine Elen aleminin en 
siyle dekil, fakat ayni zaman- hararedi selamlarını arzetmeai 
da bütün elenlerin kalbinden için Kral Edvardın bu ziyare-
tqan umumi meserret ile te· - - Son11 3 nrii sap fada -
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Kuvvetli· oliliak 
istiyoruz?. 

Klltlt beka~: k ...... 
1eti •ua..W.o Hikmet,""ft*=I· 

_ . _' D .... .;.bakaıl . _ ,:Arsı_µlusal ~ !?!mir panayırı müme!:,tifle·;· _ ;~,~~~~ ·~~~'. 
pi meıılı fıi IMr • ... i Ta• ~ . ,, • ~ • . . : •v . • • • . &M~•· ilan. :tela&M , ••••.. ~. 
bilecek olaa her laareketi, MI 
te,ebblll itnk._ı lcdmsk ia'! 
teriz. Butla çok kwttetli Ol
duğumuz llalde daha çok m• 
vetJi olmak isteyişimim ıebebi 
budur. iktisadi ibya hareket• 
leriır;iıle birlikte ktiltGr daYa· 
lanmızı muzaffer kılmak için 
sulhu candan seviyoruz. Ona 
kuvvetle bağlıyız. Zira biliyo· 
ruz ki, kuvvetli bir Türkiye ka· 
dar sulhun vefakar dostu ola-
maz. Bizi bu adese altında ted· 
kik edenler milli müdafaa iş· 

lerindeki hassasiyetimize başka 
bir mana veremezler. Dünyaya 
medeniyet ve kültür ışığı ya
yan bir memleketin sergüzeşt· 
lar arkasında kaybedecek vakti 

yoktur. Bize göre insanlığın 

sergüzeştlerden aJınaca1' hıncı 
vardır. Milletlerin bayat ve 
saadetlerine auikasd eden böyle 
tehlükeli siyasetlerin gömülmesi-

ni isteriz. Sulhu bizimgibi sami· 
miyetle istiyenJerin yoldaşıyız. 
Siyasetimizin hedeflerini öğreu
meğe merak edenler nasıl ça
lıştığımıza baksınlar. Son asnn 
eşsiz dahisi ATA TÜRKÜN 
yarattığı eserlere baksınlar. 

Bütün bu şuurlu ve olgun eser
Jerde güneş kadar açık olan 
siyaRetimizin aydmlığmı bula
caklardır. 

Şevket; ElllJi;f.n.. 

• • • 
Muhacir geliyur 

Muhacirler Dikilinin Çan
darh iskelesine 
çıkarllcaklardır 

Y kında Romanya ve Bulga· 
ristandan 900 aile Türk muha-
ciri gelecek ve lı.mirin muhte• 
lif kazalannda iskin edilecek
tir. Muhacir kardeşlerimiz is
kan edilecekleri yere varıncaya 
kadar iskan ve iaşeleri hüku
metçe temin edilecektir. 

Bu muhacirleri getirecek olan 
vapurlar Dikili kazasının Çan
darlı iskelesine yanaşacak ve 
mubacirloer oraya çıkanlar•k 
hükümetçe iskanları münasib 
görülecek kazalara gönderile
ceklerdir. 
Romanyalı ve Bulgaristanlı 

muhacir kardeşlerimiz beraber· 
!erinde dört bin kadar da hay
van getireceklerdir. Vali Fazlı 
Güleç dün Dikiliye giderek 
gelecek muhacirlerin iskan ve 
iaşe işleri için alınmakta o!an 
tedbirleri tetkik etmiştir. 

YakındaJehrimizi ·Muhtelif . hatlarda ·. -ilive ıliafarlan· ::ı~~.ı::.:~.:.,-:~,;:,.,·· · 
şereflendirecekler hangi ~nlerde hareket .C<Iecektir :!:?r.~E!~ E. 

1 EylGlde açılacak olan fu. dükabul muamelelerine devam 

vanD açılma merasimine riya- Aydın hattında incir ve mümasil ihraç maddelerinin va- edilmektedir. Tehacüm pek 
set etmek here başbakaaunsx fazlad1r. 

ismet Inönnnnn yakında tehıi- kıt geçirilmeden anbarlara ve vagonlara kabulü emredildi mızı şereflendireceği haber Selanik fuvarı 
alınmıştır. Bütno lzmir halkı Arsıulusal lzmir panayırı mü· ceklerdir. Adı gecen durak- yakın diğer duraklardan tenzi- 6 Ey!ülda Selao!kte açıl•cak 
başbakanımızı parlak bir şekil· nasebetile bu sene de Devlet Jardan lzmire gelecek olan lith ticaret bileti ıatılmıyacak· olan Arsıulusal Selanik fuva-
de karşılamak için büyük ha- demiryolları tarifelerinde n:ühim yolcular dilerlerse Afyon yolu tır. Devlet demiryolları idaresi rına Türk ofis müdilrlüğü tara-
zırhklar yapmaktadır. tenzilat kabul ediJmiştir. Yur- ile lzmire inebilirler. bu yakın istasyonlar için ayrıca fmdan Ege mahsullerinde• 
FUVARDA MISIR MÜMESSiLi dun her yanından lzmire yapı· Pazar, çarşamba ve cuma özel tarifeler kabul etmiştir. zengin bir kolleksiyon baW'-

Fuvann Mısır hükümeti umum lacak gezileri çoğaltmak ve günleri 5,30 da Aydından ha- Buna nazaran yal<m istasyonlar Jamaktadır. 
müdür ve mümessili Ahmed lzmirden de Anadolu içterine reket edecek olan tren yo1cu· halkınm da lzmir fuvarını ko- ]ta)yan koııtenJ· anı 
Sıddık pazar günü lstanbuldan gidecek olan yurddaşlra mem- Jarı 14,50 de Isparta, Burdur Ja\•ca ziyaret edebilmeleri müm· 
şehrimize gelecektir. Mısır pav- leketimizin bir çok köşe~erini ve Eğirdir yolcularını da ala- kün demektir. TenzilAtlı ticaret Ankaradan şehrimiz Türkofiı 

tanıtmak gayesine matuf olan rak 19,40 da Afyona, er- bı'letlcrı· uzak memleketlerde mlldürlüğüne gelen bir telgraf-
yonunu haztrlamakta olan Mısar T k ı f ı 

bu tenzilat Eylülün birinden tesi gün 5,41 de Eskişchı"re, ·ı .. b l ta ür iye • ta ya an aşmasına heyeti dün belediyede doktor verı mege aş anmışbr. b k 1 b d 
U itibaren heyeti umumiyesile tat- 8,43 de Ankaraya, 12,30 da da Buna sebebte yo!da fazla ağlı ta as istesine uğ ayın 

Behçet zu ziyaret etmi,tir. · d ı d"I ld b 1c1· 
RANSEYMAN BÜROSU bika başlanacaktır. Ucuz seya- Haydarpaşaya varacaklardır. ;-aman kaybedileceğidir. Bir _al i ak·ved~ ı miş o uğu i ı-

Fuvar için geçen sene ol-
duğu gibi bu sene de pasaport 
karşısındaki Türkofis binasının 
alt kah ranseyman bürosu itti· 
baz edilmittir. 
MADENLERiMiZiN TEŞHiRi 

lktisad vekaleti maden ara-

batlerde çok yolcu olacağına Cuma, pazartesi ve çarşamba iki günd~nberi lzmire gelen rı me te ır. 
göre muhtelif hatlarda panayım.: günleri 19,45 de Ankaradan ve yo!cuların sayısı hayli kabank Posta ve teJgraf 
devamı müddetince ilave ka- ertesi günü 2,32 de Eskişehir- d d f o~ uğun an şümendü er hatla- l·ı·c etler· od ~ t ı.n ....... t 
tarlan da b1brik edileceg·inden den, 14,50 de Haydarpaşadan r J e e ZI 8 rından istasyonlarda ve bil-
buoların han~i hatlarda seyre- kalkacak olan tren yolcutut bassa lzmir merkez nde göze 
dece2ini ve günlerini öğrenmek ise 7,23 de Afyona, 12,30 da çarpar bir faaliyet vardır. 
istedik. Karakuvı1ya, 19,43 de Nazilli-, - Ayna zamanda istihsal mev-

Alakadarlardan öğrendiği- ye, 21,15 de Aydına gelecek- b simi içinde ulunmamız hase-
ma enstitüsü mühendislerinden mize göre bir Eylül tarihinden ferdir. (Isparta, Eg·irdir ve Bur-

b la k · ı p bile trenlerle mcır, uzum ve 
Eoiı ve Hulusi şehrimize gel- aş ma suretıy e azartesi, dur yolculan Aydın durağından 

Altı Ey!iılden itıbaren posta 
havale ve telgraf ücretlerinde 
tenzilatlı yeni tarifelerin tatbi
kine baş1anacaktır. Bu tarife 
henüz şehrimiz posta ve tel
graf ve telefon başmüdürlüğüne 
gelmemiştir. Bugünlerde gel
mesine intizar olunuyor. Pesta 
ve telgraf umum müdürünün 
Ankaradan şehrimize geldiği 
hakkında bir şayia çıkmışhr . 
Aslı olmadığı anlaşılmışbr. 
Umum müdür balen Sivasta 
teftişte bulunmaktadır. 

mişlerdir. Bu mühendisler bera
berlerinde getirdikleri maden
leri fuvarda hazırhyacakları eyi 
bir pavyonda teşhir ettirecek
lerdir. 

Şehir meclisi 
DUn fevkalade olarak 

toplandı 

Şehir mec1isi dün öğleden 
sonra Belediyede f evkaf.fide bir 

toplantı yapmışhr. Toplantıya 
Belediye Reisi Dr. Behçet Uz 
riyaset etmiştir. 

Vilayet umumi meclisi kara
rile vilayet bütçesinden fuvar 
işlerine ve baıarhklarına yar• 
dı~ olmak üzere Bdediyeye 
verilmiş olaa 25 bin liranın 

fuvar komitesi emrine devri 
haltlmıda görüşülmliştür. Top• 
Jantının sebebi zaten bu me• 
ele idi. 

Teklif, bütçe encümenine 
havale edilmiş ve celse tatil 
olunmuştur. ikinci celsede büt-
çe encümeni mazbatası okun
muş ve meclisçe kabul edil · 
miştir. Bu kararla 25 bin lir~ 
fuvar komitesine devredilmiş 
ve karar dün vilayetçE': de tas
dik olunmuştur. 

Salı Pe Ş b C t · hububat aibi bir çok mahsu-• r em e ve umar esı diğer trenlerle yerlerine gide- o· 
gu··nıer· sa t alt d Al kt lat nakliyati da oldug·undan ı a . ı a sanca an ceklerdir.) 
Yola Ç k ak O) t D. hetlarda faaliyetin daha rok 

ı ac an ren, mar Geçen sene halk ticaret .,. 
hatt nd b lun.. K k · artacag· ı şüphesizdir. Bunu ı a u .. n ara uyu ıs· bilet'erinde lzmir panayırı mü· 
t d ı t B d nazarı itibara alan Devlet asyonun a, spar a, ur ur, nasebetiyle yüzde elli tenziJat 
Ve E• · d d ki d b" Demiryolları sekizinci İ0let• gır ır ura arm an ıne- yapılmıştı. Bu yıl da aynı ten- ~ 
cek olan yolculan da alarak, zilat tatbik edilecektir. Bu bi- me müfettişi Tahsin, bade-
gece yarasını 50 dakika geçe ma işlerin hitamına kadar 
Afyona (ertesi güo), 9,05 de letler, yurtdaşların lımir bey• fatil günlerinde dahi seyri ha

nelmilel fuauoı görebilmeleri 
Eskişebire, 17,10 da Ankaraya fif katarlarının işlcfJmesini ve 

9 maksadiyle sahJacağından ha-
l ,35 de de Haydarpaşaya va· millerinin ilk vasıta ile lzmire bugünlerde Avdın batında in-
racaktar. cir ve mümasili ihraç madde· gc eleri e i rı ı a -

Pazar, Salı, Perşembe, Cu· yona aynı günde vize ettirme- lerinio vakıt geçirilmeden an-
martesi günteri 12,35 de An· leri lazımdır. Halk ticaret bi- barlara ve vağonlara kabul 
karadan,20,38 de Eo;kişehirden let'eri lzmire çok yakın mesa• edilmesini tazım gelenlere em-
ve 10 da Hay<iarpaşadan kal- feli fstasyon!ardan verilmiye- retmiştir. 
kacak olan tren yolculan,1,37de cek;1, ancak, Afyon ve Baııdır- Malum olduğu üıere pazar 
Afyoo'a, 8,23 de Karakuyuy'a, ma battı üzerinde Manisadan günleri seyribafif ile mal sev-
" Isparta, Eğirdir ve Burdur bir istasyon ötetlen ve Aydm kedilmiyordu. Bunun da mahsul-
yolcuları Karakuyu istasyonun- tarafında da Ortaklar istasyo- Jerimiz üzerinde icabında zarar 
dan diker katarlarla yerlerine nunan bir durak gerisinden doğurabilt.ceği şüphesizdi.Aç.ık 
gideceklerdir. " 15,45 de Na- sablacakbr, bir ihtiyaca el koyan muf'!ttiş 
zilliye, 17,30 da Aydın'a ve Manisa ve Ortaklar istasyon· Tahsinin bu teşebbüsünü tak-
22,25 de de Alsanca~a gele· ları dahil olmak üzere lzmire dirle kaydederiz. 

·······v~;gii~~·········3ö"·~g~;1~~·········1~;·~J;;;~··· 
Hakkında bir Zafer ve tayyare 

tamim bayram! 
30 ağustos Zafer ve tayyare 

bayramı şehrimizde büyük me
rasim ile kutlulanacakbr. Zafer 

Yolunda feci Dİr 
kamyon kazası 

Uzum llatleri 
Dünkü sayımızd& üzüm fiat· 

Jerinin ynksclmckte ôl.duğ-

caydetmiş i . un n ra 
fiatler yeniden bir kuruş daha 
tereffü etmiştir. 

Un fabrikası 
Belediye un fabrikası uncu 

Mümine icar edilmiştir. 

Mehmed Ali kaptan 
Ağırceza mahkemesi kara

riyle ve beşyüz lira kefa'etle 
tahliye edilmiş olan lnebo!a 
vapuru faciası maznunlarmdan 
Mehmed Ali kaptan dün istan· 
bula gitmiştir. 

Mezbahada 
bir vak'a 

Bayrakh mnbabasıoda bir 
vak'a olmuştur. 

68 ........................................ .._. 

Muamele vergisi kanununun 
23 ncü maddesinde tayin olu
nan taksitlerin bnşlnngıcı hak
kında Maliye Vekaletinden vi
layete bir tamim gelmiştir. 

ve tayyare bayramı pazar gü
nüdür. O gün Cumuriyet mey· 
danında Atatürkün heykeli 
önünde nutuklar irat edilecek 
ve ordu bir geçit resmi yapa-

Evvelki gün Bandırmadan 

Susğuhğa gelen bir yolcu kam· 

yon eti feci bir kaza geçirmiştir. 

Kamyonet bir köprüyü geçer

ken köprü ansızın çökmüş 

kamyonetin arka kapısı açıla

rak yolculardan bazıları düş

müşlerdir. O sarada kamyonet 

de devrilmiş ve parçalanmış~r. 

Kazada yolculardan bir kişi öl

müş \'e üç kişi de ağır yara· 

Mehmed oğlu Hasanla celep 
Asım arasmda hayvan alım sa
tımı mese!esindan kavga çık
mış, Asım yumrukla Hasanı 

gözünden yaralamıştır. Bundaa 
kı :rnn Ha an da biçakla Asımı 
arkasından iki yerinden yara
lamıştır. 

Şimdiye kadar lzmlrde görUlmemlf mUthlş bir 

SiRK 
Arsıulusal 9 eylul pana)ırı mUnasebetile 
KUltUrparkta bUtUn dünyaca tanınmış bUyUk 

KLUKEFSi SiRKI 
~~~~~~~~---~~~~~~~~-

Panayırm resmi küşad1ndan itibaren : 

KLUKEFSi SiRKI 
Hususi trenle K<istenceye ve oradan 6000 tonluk hususi 

bir Türk vapurile lzmire gelecektir. 
~~~-~~~~~--·~~~~~~~-

KLUKEFSi SiRKI 
40 büyük vagondan ibaret olup 100 adet muhtelif vabşi 

hayvan, 4 tane beheri 12 tonluk fil, arslanlar, kaplanlar, 
ayılar, maymunlar vesair vahşi hayvanlardan mürekkeptir. 

' - # 

Sigorta şirketleri, banka ve 
bankerlerle sınai müessesele
rin vergi taksitlerinin tayinle
rinde !ereddüd edildiği anla
şılmıştır. Vekaletin tamiminde 
bu taksitlerin şu suretle tahsil 
edileceği bildirilmektedir. Mua
mele vergisi; sınai müessese
lerde mamul eşyanın sahlması 
ile ve diğer müesseselerde de 
muamelenin yapılması ile ta· 
hakkuk etmekte ve devlet için 
istifası vacib bir hale iktisab 
eylemektedir. Bu itibarla ver• 
ginin varidat idaresince tahak
kuk etbrildiği ay tahsili icab 
etmez, sabşın vukubulduğu ay 
tahsili lazımdır. 

Sigorta şirketleri ile banka 
ve bankerlerin bir ay zarfında 
yaptıkları muamelelere ait mua-
mele vergisini o ayı takib eden 
ayan l S nci günü akşamına ka-
dar ödemeleri lazımgeldiği gi
bi sınai müesseselerde de bir 
ay :zarfında yapılan peşin veya 
veresiye satışlardan mütevellit 
verginin taksit başlangıcı de 
satışın yapıldığı ayı takib ~den 
aydan itibaren besab edilmek 
lizıl'.l S!'elir. 

caktır. Tören için zengin bir 
program hazırlanmıştır. 

Dumfupınarda şehit asker 
anıb öniiode de büyük mera
sim yapılacaklar. Bu merasime 
vilayetlerden heyetler gide
cektir. 

lzmirden gidecek heyet C. 
H. P. Halkevi müdürü Hüseyin 
Avni ile parti ilyön kurul üye
sinden Tahir ve belediye na
mı11a şehir meclisi azasından 
Naziften müteşekkildir. Heyet 
bu sabah saat yedide Afyon 
treoile Afyonkarahisarına ha
reket edecek ve bir gece ora
da kalacaktır. Yarın erkenden 
bütün heyetler ve hhlk Afyon· 
dan Yıldırım Kemal istasyonu
na hareket tdecek olan hususi 
trenle Tomlupınara gidecek ve 
şebid asker abidesi önünde 
büyük merasim yapılacaktır. 
Muhtelif vilayetler namına gi
den heyetler üyeleri tarafından 
nutuklar irad edilecek ve bir 
de geçid resmi yapılacaktır. 

Biçak tafımak 

!anmışlardır. 

Kestelfi caddesinde amele 
Salih ve Ahmed ile Eşrefpa

şada Şevkette birer biçak ga
rülmüş ve zabitaca almmışbr. i, 

' ELHAMRATELEFON 
2573 

MÜJDE ..... MÜJDE.. MÜJDE .. Yano maline!erden itibaren 
Zafer bayramı ve sinemamızın 936 - 37 mevsimi ilk açıl

ması şerefine büyük proğram 
1 - Bütün lzmir balkının l,üyük sabırsızlıkla ve beye· 

canla beklediği Türkün şehametini tarihe altın harflerle 
yazdırdığı kahramanlık diyart Monlrö zaferinden evvel ve sonra 

~ANAKKALE 
Türkçe sözlü hadisat filmi.Çanakkalede yapılan bütün merasim 

2 - Venedik arsıulusal filim miisabakasında birinciliği 
ihraz ederek Volpi kupasını kazanan 

YARALI KUŞ 
. Paula Vessely Reji. Villy Forst 

Fıyatlar: 30 - 40 - SO - 60 kuruştur. SP.anslar: 3. 5. 7. 
akşamiarı 9.15 te cumartesi tenı.ilatlı talebe matinesile 

Paıar umuma 1 de başlar 
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Türk tarih kurumu 

lstanbul, 27 (A.A) - Türk 
tarih· kurumu geçen sene Ala· 
caköyde başladığı hafriyata bu 
yıl da devam etmektedir. Ku
rum bu hafriyattan başka 
ikinci hafriyata da başlamağı 

kararlaşbrmış· ve Trakya Umu
mi Müfettişi ve Türk Tarih 
Kurumu Onursal Üvesi Gene· 
ral Kazım Diriğin Trakya 
öyükleri hakkındaki raporlarım 
nazarı dikkate alarak ikinci 
hafriyahn Trakyada başlama· 
sını muvafık bulmuştur. 

Bu maksatla geçen hafta 
kurum yardımı üyelerinden ls
tanbul üniversitesi eski zaman 
tarihi doçenti ve lstanbul mü
zeleri yar genel direktörii Ar-
koloğ Arif Miifidi bu öyükleri 
görmek ve hafriyat yerini tes
bit etmek ibere Trakyaya bir 
tetkik seyahatine göndermiftir. 

iki gün evvel şehrimize dö
nen Arif Müfidin bu tetkikat 
hakkında verdiği rapor kuru-
mun bugünkü toplantısında 
okunmuş ve Alpullu şeker 
fabrikası civanndaki öyük bu 
ıeneki hafriyat için en muva· 
hk olarak verilmiştir. 
Arkeoloğ Arif Müfidin riya

set edeceği bir hafriyat heyeti 
Ağustosun sonunda Trakyaya 

hareket ederek derhal hafri
yata başlayacaktır. 

Diğer taraftan kurumun Ala
caköyde devam erlen hafriyatın
dan da son günlerde dünya 
arkieloji tarihinde çok ehem· 
miyetli telakki edilecek kültür 
eşyası meydana çıkmaktadır. 

Gaçen yıl açılan sahanın ya
nında ve 8 buçak metrede ge· 
çen seneki hafriyat tabakaları 
hizasmda yine mühim mezarlar 
bulunmuş ve bunlarm içinde 
birçok altm, gümüş, bronz ve 
seratik kültür eıyası ve birçok 
sağlam insan iskeletleri mey· 
dana çıkmışhr. 

Türk tarih kurumunun bu 
başardı mesaisinin dünya dil 
Aleminde ne kadar büyük bir 
takdir ve hayranlık uyandırdı
ğını son Oslo kongresinde-ki 
tezahürat pek giizel göstermek
tedir. 

Hafriyat heyetinin kuruma 
gönderdiği 20 Ağustos tarihli 
son raporda ise şimdiye kadar 
nadir görillen nakışh bir demir 
parçasınm meydana çıktığı da 
haber verilmektedir. Bu demir 
parçası bakır devrinin çok na• 
dir ve kıymetli bir lüks eşyası 
ve şimdiye kadar tesbit edilen 
en eski işlenmiş demirlerden 
biridir. 

Yunan elçisinin tavzihi 
Yunanistanda hükômete karşı itimatsız

lık gösterildiği haberi doğru değildir 
IKtanbul, 27 (A.A)- Yunan 

orta elçiliğinden neıri rica 
edilmiıtir: 

Bazı lıtanbul azetelerı Ati-
na a n ışar e me . e o an 
ropolis gazetasinin neşretmiı 

olduğu bazı haberleri dercet
mişlerdir.Bu haberlere göre, Son 
zamanlarda Yunan hiikômeti 
tarafından ittihaz edilmiş olan 
tedbirlerin memlekette büyük 
bir memnuniyetsizlik uyand1r· 
mış ve milletin tahdide maruz 
hürriyetlerini muhafaza etmek 
için blikümetin icraatına karşı 

gelmeğe azmetmiş bir halkçılar 
cephesinin teşekkül etmiş ol· 
duğu iddia edilmktedir. 

Akropolis gazetesi katiyen 

Yaşara hediyeler 
Kars, 27 (A.A) - 61 kilo

da dllnya şampiyonluğuna se
çilen kahraman giireşçiıciz 
Yapr Erkan'a Kars hediyesi 
olarak Olimpiyat armasını ta· 
şıyan altın bir çift kol düğme
mesiyle bölgemizin nefis tere
yaiJndan 16 kiloluk bir teneke 
tereyağı ile 16 kiloluk bir te
neke beyaz balın Karsblar 
adına g6nderilmeaine iJbayhk· 
ça karar verildi. 

ispanyada aziller 
Madrid, 26 (A.A) - Tıb fa· 

kllltesinin bntnn memurlan ile 
merkez hastanesinin bütün mlis· 
tahdimioi azledilmiştir. Yeni 
tayinler yal<mda ya,;ılacakbr. 

bu kabil haberler neşretmiş 
olduğundan intişar eden bu 
havadisler tamamile yanhthr. 

Yunanistan orta elçisi Yu
nan l>aşveiilinin komOnistJerin 
hapıe atdmasından sonra Ve
nizelistlerin de tevkif edilecek-
rini beyan etmiı olduğuna dair 
olan haberlerin de asılsız oldu· 
ğunu ilave eder. 

Yunan hük6metini musevi 
aleyhdarı işlerle mütehassis gi
bi gösteren bazı Türk gazete
lerinin bu neşriyatı da tama· 
miyle asılsızdır. 

Yunaoistanda mutlak bir sü-
kun hüküm sürmekte ve vazi
yet normal bir Murette inkişaf 
etmektededir. 

logiliz kralı Atinada 
hararetle karşılandı 

Baştaıa/ı ı ina sahı/tde -
tine resmi bir mahiyet vermeğe 

hiç de liiıum )'oktur. 
Akropolis de fÖyle yazıyor: 
Heyecan içinde bulunan 

Elenler bu halkçı kralın bütün 
rüksekliğini hakiki bir hay
ranlıkla takibetmektdir. Halk 
bu ,parlak sadeliğin haşmetini 

temaıa etmektedir. 
Proia, Elefteron Vima ve di

ğer blitlin gazeteler de aynı 
tanda yazılar yazmaktuırl•r. 

BUGÜN SAAT 3 De 
TA YY ft_RE Sineması 
Dinarlı Mehmed - Cim Londos 

maçı ile açıhyor.. Ayrıca iki büyük filim 

1- PARİS HAYATI 
(Fransızca operet) Kooşita Moatenegro • Maks Derly 

2 G ••td •• G •• 1 Fransızca - u uren oz er sözlü komedi 
Şiley Temp!e • 

Her iki filim senenin en seçme ve en güzel filimlerindendir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Seans saatları : Danarh ve Cim Loudos maçı ile Paris 
Hayatı 15 - 18.20 - 21.40 

Güldiiren Gözler 16.55 - 20.15. Cumattesi ve Pazar 
glinleri saat 13 te ilive !:eansı vardır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fi atlar : ao - -410· - 110 kuruştur 

YENi A811t 
= 

lstanbul, 27 (Ö,R) - Hariciye vekili T. R. dip)omasi mümessilleri istifalarını vererek Bur
gos muvakkat hükümetinin emri albna geçmek 
niyetinde olduklar1nı bildirmişlerdir. 

Aras ispanyadaki dahili harb münasebetiyle 
Fransamn ademi müdahale hakkmdaki notasına 
cevaben memleketimizin lspanyol karışıkhkların· Paris, 27 (Ö.R) - Amerika hükümeti, Madrit 

hükümetine bir nota verrrek ispanya sularında 
fiili bir ab!oka tatbik edilmedikçe Amerika ge· 
milerinin her hangi bir lspanyol limamna _srir· 
mes\ menedile1Diyeceğini bilc\irmiştir. 

da tam bir bitarafhk mu haf aza edeceğini bil· 
d irmiştir. 

Tokyo, 27 (Ô.R) - lspanyanm Tokyodaki 

Mühim bir toplantı 
Beş devletin hava kuvvetleri kuman
danları mühim bir topla_ntı yapacakhr 

Büdapeşte, 27 (Ö.R} - iyi haber alan kay
naklardan gelen haberlere göre, Fransa - Sovyet 
Rusya· Çekoslovakya· Yugoslavya ve Romanya 
hava kuvvetleri kumandanları çek milbim bir 
toplanbda bulunarak vaziyeti müzakere ede· 
ceklerdir. 

maksadlan istihdaf ettigini yazıyor. 
Paris, 27 (Ô.R)- Fransız başvekili M. Leon 

Blumu, komünist partisi lideri Thorez' e ceva
bında mumaileybin endiıelerine iştirik etmedi
ğini, Fransamn kendi yüksek menfeatlerinin 
iycaplannı müdrik olarak Avrupada emniyet 
ha•asi yaratmak için elinden geleni yapacağını 
ve bunun için de en iyi çarenin Almanya ile 
müzakeratta bulunmak olduğunu söylemiştir. 

Berlin, 27 (Ô R) - Berliner Boersen Zeitung 
Dr. Şahhn parisi ziyareti yalmz mali maksad
larla vuku bulmadığ1nı aynı zamanda si vasi 

Kars' da 
••••• 

Zelzele oldu 
Sekiz ev yıkıldı 

Kars, 27 (A.A) - Kars ve 
diğer köylerinde şiddetli ve 
zorlu yer debremesi başlamış· 
tır. Şimdilik iJfrenildiğine gare 
sekiz ev _yıkılmıştır. 1nsanca 
zayiat yoktur. 

Trenlerde 
Telgraf ve mekta.b kabul 

edilecek 
Ankara, 27 ( Yeni A~nr ) -

10 Eylül tarihinde itibaren tre· 
lerde mektub ve telgraf ahn· 
masına başlanacaktır. Her istas• 
yonda posta şubeleri açılacak 
ve telgraf muameleleri İstasyon
larda tekemmül edecektir. 

Sporcu Başvekilimiz 

Şampiyon Y aşarı Hey
be,Jiadada kabul etti 

lstanbul, 27 (Yeni As1r muhabirinden - telefonla) - Baıvekil 
ismet lnl5nü bugün Heybeliadadaki kasklerinde dünya tüy siklet 
şampiyonu Yaşar Erkan'ı kabul ederek y~meje alıkoymuş ve 
ICendfsile uzun müddet görüşmüştilr. 

Sporcu Başvekilimiz Yaşardan yapbğı güre,ler hakkında izahat 
almış ve bir isteği olup olmad.ğmı sormuştur. 

Avni Doğan'ın Manisa valiliğine 
tayini kat'i surette kararlaştı 

Ankara, 27 ( Yeni Asır ) - Sabık lzmir parti başkanı ve 
Yozgat saylavı Avni Doğan'1n Manisa valiliğine, sabık Balıkesir 
parti paşkanı Lütfü Kırdargöz'ün Yozgat valiliğine tayin edil-
meleri kararlaşmışhr. Pek yakında icap eden muameleleri tekem
mül edecektir. 

........ 
- - -

... . 
ZonguJdağa ayak 
bastıkları gün 

kutlu landı 
Zonguldak, 27 (A.A) - 26 

Ağustos Ulu önderimiz Ata• 
türkün Havzaya ayak bashğı 

Zonguldağın Atatürk güniinün 
beşinci yıldönümünde şehr in 

kara ve denizi maden mınta· 

kaları. her tar.af emsalsiz bir su
rette baştan başa donanmışhr. 
Atatürkün Zonguldağa çıkbğı 

saat 11 buçukta vali ve JKrtİ 
başkanı askeri ve miiJkl 
rüesa ve memurlar belediye, 
parti ve halkevliler, teşekkül
ler, esnaf cemiyetleri, iıçi 
gruplar1, mektepliler ve binler-
ce kadm, erkek halk kütlesi 
Cumburıyet meydamnı ve cad-
deleri doldurmuş ve taprmıı
tır. Halkevi bandosunun çaldığı 
istiklil marşiyle törene baş
landı. Bayan Leman Aksoy 
Atatürkün Havzaya avak bas• 
bğı bugünün mutluluğunu ve 
bugiln saçtığı feyizlerle Havza· 
mızın yurda enerji yayan bir 
kaynağı olduğu hakkında çok 
heyecnh ve şiddetli alkışlarla 
karşı lanan bir söylev verdi. 

Mektepliler tarafından şiirler 
okundu. Zonguldakhların bü
yük reislerine ve Kamllizm 
ülküsüne sarsı?maz inan ve 
bağhlıkları ve derin saygılan 

arzedildi. 
Saıtt 15 de Üzülmez ma

den bölgesinde de umumi top
lantı yapıldı. Ve türlü şen• 
likler ve eğlentiler tertib olun· 
du. Gece Zonguldağın her 
bucağı göz kamaşbrıcı bir te· 
kilde aydınlablmış, yer yer 
eğlentiler yapdmıştır. Türkit 
ıoıyetesi de 300 kişilik bir 
gardenparti vermiıtir. 

Zonguldakhlar bu bllyilk 
günü gece sabahlara kadar 
e .. iz bir heyecan ve neşe için
de lcutluladdar . 

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

Türk - Jtalya ticaretindeki inkişaf Necaşiye Voking camiinde Kur' -
Romada iyi karşılandı anın bi; · nüshası hediye edildi 

Roma, 27 ( Ô.R ) - lktısadi mahafil Tiirkiye iie ltalva ara
sıkdaki eski klering anlaşmasmın üç ay müddetle temdidinden 
memnundurlar. ltalyan piyasalarına Türk malları gelmeğe baş· 
Jamııtır. 

Ankara, (A.A) - 16 mart 1931 tarihli Tilrk • Sovyet ticaret 
ve seyrisefain ve 21 haziran 1934 tarihli ticaret anlaşması fes· 
hediimiı olmaytb bunlar1n müddetlerinin 1 sonkanuo 1937 de 
munkazi ol.acaiı ve iki dost devlet arasındaki münasebatı tica· 
riyeoin sekteye uğramaması için bu müddetin hitamından evvel 
müzakeresine başlanılması hususu Sovyet bükfimet.ne bildiril
mittir. 

Almanyanın Adis - Abeba elçisi 
Faşist evini ziyaret etti 

Roma 27 (Ö.R) - Almanyanın eıki elçisi dün Adis-Abebadaki 
Faıist evini ziyaret etmiıtir. Alman sefiri buradaki nutkunda 
hlllisaten tunları söyledi : 

.. ltalyan zaferine Faıiıt fikri rehber olmuıtor. Muzaffer ltalya 
ıarki Afrikadaki sulhperver ve ihyakAr rolünll muvaffakıyetle 
görecel..tir." 

Faşist 11ekreteri bu nutka fU cevabı Yerdi : 
.. Faşist ltalya Almanyanıo kendisine izhar ettiği sempatiyi 

unutmıyacakbr. Hele ltalya aleyhindeki sanksiyonlara Almanya
DID iıtirik etmemek suretiyle göstetdiği yardımı daima habrlaya
cakbr. A manya ve İtalya daima ayni yol üzerinde ayni maksat
lara doğru yürüyeceklerdir. 

Japonlar bir Sovyet vapurunu 
ve kaptanını tevkif ettiler 

Moskova, 27 (A.A) - Viladivostoktan alınan haberlere göre, 
16 Ağustosta Pezcadores adaları Japon bahriye makamlan ta· 
rafmdan tevkif edilen Terek Sovyet vapuru halen Tornozda 
Takao limanındad1r. Geminin kaptanı ve tayfasmın bir kısmı 
tevkif edilmiıtir. Geminin anbarları da açılmıştır. Japon makamab 
tayfaya karşı ıiddetli tedbirler kullanmaktadular. 

Sovyet bllyük elçiliğinden aldığı bir emir ilzerine Kobe Sovyet 
baıkonaoloıu geminin iade.ini tacil etmek ye tayfayı himaye 

Londra, 26 (A.A) - Necaşi Vokingd'eki camii ziyaret etmiş 
ve orada birçok Müslümanlar ' ile yerli ahaliden birçok kimseler 
tarafmdan karşılanmıştır. 

Necaşi bu fırsattan bilistifade ıöyle demiştir: 
Memleketimizin istiklilini muhafaza etmek için elimizden ge· 

leni yaptık. Dünyanın bu hususta vereceğı hükme intizar etmek· 
ten başka birıey yapamaytz. Aramızda sulhun hikim olmas1nı 
ve bundan sonra dünyanın sulha kavuşmatını temenni ederiz. 

Gaminin imamı Mecafiye hitaben bir boşamedi arizası oku
muştur. Necqi Afrika dili ile buna cevap vererek: 

Habeşistaaa kartı lngiliz milleti tarafından g6sterilmiı olan 
sempatiden dolayt teıekkiir etmiftir. 

imam Necaıiye ziyaretinin bir hAbrası olmak &zere Km'anın 
bir n6shasını takdim etmiştir. 

Eden nutuk söyledi 
Mısır - lngiliz anlaşması iki 

milleti birbirine bağladı 
Londra 17 ( A.A ) - lngiliz - Mıaır muabedenamesinin imzası 

münasebetiyle bir nutuk söyliyen Eden ezcUmle şu sözleri 
söylemiştir : 

Her iki memlekette de lngiltere ile Mısmn menfaatlarınm 
ayrılmayacak surette birbirine bağlı olduğuna dair kuvveti mille· 
madiyen artan bir kanaat vardır. Bu muahedename lngiliz Mısır 
münasebabnda yeni bir safhanın başlangıcıdır. 

Nahas Paşa şu suretle mukabele etmiştir : 
Bu muahedename bir remiz olarak telakki edilebilir. lngiitere 

ile Mı""-..bu muahedename ile d6nya milvacebesinde iki miisavi 
ve dost mMlet gibi çıkıyorlar ve serbestçe mesaide bulumnatı 
ve samimiyeti müttefik olarak kalmağı taahbiid etmiı oldalda· 
nnı ilin ediyorlar. 

...... ~etmek laere Tabo~a luareket etmiftir. 

Kahire 27 ( A.A ) - lngiliz - Mısır muahedenameıinin imuaı 
dolayııiyle 21 pare top ablmqtır. Ayni dakikada betllD ••aml 
bl .... ra bayraklar ~lrilmiftir. · · 
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orsa Haberleri 
MA EVRALAR MÜNASEBETİYLE Burnovada 

' _...cnı ______ _ 

• . un Borsada 
Yapllan Satışlar 
~ 

üzüm 
Çı·. Ah<:ı Fiat 

11 43 F Solari 7 25 18 
114 3 K A Kazım 7 25 17 
616 Jiro ve şü 8 12 50 
569 M J Taranto 8 75 18 
543 Vitel ve şüre 7 50 14 75 
448 H Alanyalı 9 50 l 1 37 
324 J Taranto m 8 13 
332 Ş Riza halef 10 50 15 50 
289 Y 1 Talat 7 25 9 
222 S Gom~l 8 25 12 50 
218 ,, Süleymano 9 50 12 25 
135 l> Arditi 9 16 
129 ( Alberti 8 12 75 
123 'falat Erman 8 25 13 
121 Beşikçi z Mus 8 25 11 
l ?J A Rağıp üz 8 50 12 50 
}Ol P Pacı 9 11 
• j C Alanyalı 9 25 11 75 

5 Ş Rem7j 12 25 14 50 
fıO J Kohen 9 14 50 
JS H Güneş 10 10 
51 Y E Bencuya 7 12 25 
39 N Kamil 9 11 so ı 
23 P Klark 7 50 9 
32 H Atyoti 7 12 
13 S Emin 12 50 12 50 
2 Koo ittihat 18 18 

7053 Yekün 
19616 Eski yekün 
26669 Umumi yekun 

incir 
Çu. Alıcı 
1187 Tütsü t incir 
704 Şerif Remzi 
369 F Pakers 
195 lzzi ve Ali 
118 Jiro ve fÜ 

106 Ş Riza 
97 B Alazraki 
39 Benmayoz 
35 B Fraoko 
16 H Şeşbeş 

286G Yekün 

Fi at 
7 
7 
7 57 
8 
7 50 
8 
9 37 
6 75 
8 75 

11 

10305 Eski yekün 
13171 U.numı yekun 

Zahire 

12 
12 
9 50 
9 50 
7 50 
8 50 
8 75 
8 75 
8 75 

11 

Çu. Cinsi 
994 Buğday 

Fiyat 
5 

50 ton buğday 
215 Arpa 3 62 
70 ton Bakla 5 
30 ton Kumdan 5 25 
15 Kendir toh 4 25 
84 ken palamut 390 

6 '!ı7 

4 
5 
5 25 
4 25 

390 

• z ır a 
u h 

- Dnş tmatı 1 ına sahıfede -
deniyeti bütün dünya mede
niyetlerine, Türk dili de bütün 

dillere kaynak olmuştur. Gü
neş - Dil teorisi yainız beşerin 
dil tarihini değil, beşerin te
şekkül tarihini de aydınlata

caktır." 
Naim Onadın tezi alaka ile 

d inlenmiştir. ikinci tez Pcofe
sör Ahmed Cevad Emreye 
aitti. Ahmed Gevadın tezi sağ• 
lam ilmi e'Jaslara istinad edi
yordu. Profesör tezinde Gü· 
neş - DH teorisini bütün şümu
liJe izah etti ve "Feylesof • Fi
lozofi ,, kelimelerini ioceliye
rek manalarını verdi. 

Ahmed Cevadın uzun uza
dıya alkışlanan tezinden sonra 
söz a 1an Abdülkadir Sinan 
( B.G ) eki ve ( V.K) kanunu 
hakkında uzun uzadıya izahat 
verdi. 

Son söz kurultay sekreter
lerinden lsmail Müştak'm idi. 
Hatib, " Güneş - Dil " teo· 
rısı esasına istinad eden 
tezini beliğ bir lisanla okudu. 

Kurultay yarın {bugün) saat 
on dörtte mesaisine devam 
edc?cektir. 

lstanbul, 27 (A.A) - Bugün 
üçüncü dil kurultayının ümumi 
toplantısından evvel güneş dil 
teorisi ve dil karşılaştırılmaları 
komisyonu toplanmıştır. Bu 
komisyonda profesör Ahmed 
Cevad Emrenin dün okuduğu 
tez etrafında fikirler teati edil· 
miş ve ecnebi profesörler de 
esas itibariyle tasvipkar olan 
kanaatlarını söylemişlE"rdir. 

Öğleden sonra umumi top
Jantı yapılmıştır. Bu toplantıyı 
Atatürk' de yanında başbakan 

ismet lnönü olduğu halde 
şereflendirmişlerdir. Celseyi 
başkan Saffet Arıkan açmış 
ve dünkü toplantının zabtı 
okunarak tasvib edilmiştir. Bu-

~ritm ..................................... , 

Yusuf Rıza Okulu ., NW*.., 
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ba ra 
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aldığı 
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sekiz tayyareye 
ad konacak ır 

rıu müteakib profesör Naim NiZAMNAME KOMiSYONU söz ve ses unsurlannı tetkik 
Onat tezini okumuştur. Komisyon dil kurumu nizam- ve onların birinci insandan iti-

DÜNKÜ CELSEDE namesinin tadiline ait mesaisi- baren ke lime yapma bakımın-
lı;tanbul, 27 (A.A) - Üçün- ni ikmal ederek raporunu ha- dan semantik kıymetlerini tes-

c i dil kurultayı saat 14 de zırladı. bit eylemiş ve bu suretle na-
t oplanarak mesaisine bugün de T AKRIRLER VE TEMENNi- ıari bir dil tipi rekonstitue 
c!evam etti. Öğleden evvel LER KOMiSYONU etmiştir. 
muhtelif knmisyonlar yine top- Bu komisyon kurultay üye- Her halile pankironik olan 
landılar. Bunların içinde en leri tarafından verilmiş yeoi bir bu teori prehistorikten başla-

mühim o!anı Güneş dil teorisi takrir veya temenni o'madığı dığı ve bütün dillere şamil c;!-
ve dil karşılaştırılmaları komis- için dün toplanmadı. Öğleden duğu için şimdiye kadar üıer-
yonu idi. sonraki içtimaa kurultay asbaş- leriode işlenmiş dillerin içinde 

Kurultaya iştirak etmek üzere kanı Nuri Cönker riyaset edi- bu nazaritipe tetabuk eden bir 
şehrimize gelen bütün ecnebi yordu. dil aramış ve onu kati olarak 
profesörler bu komisyona da- Dünkü celsenin zapb okun- Türk dilleri grubunda bulmuş· 
hil bulunuyorlardı. du ve tasvib edildi. Başkan tur. 

Bugün Ahmed Cevad Emre ilk sözü Hasan Reşide verdi. Ana dil olan Türk Lehçeleri 
kendi tezini okudu. Bu tezde Kurultayın bugünkü toplantı· grubun ilk manası sözünün ne 
muhtelif dil karşılaşhnna!armın sında okunao bu tezin hülasa- olduğu araştırılmış ve teorinin 
verdiği netice!er gösteriliyordu. sı şudur : bu husustaki izahları ahnmışhr. 
Bilhassa ecneci profesörlerinin 19 ncu asrın ikinci yarısında Güneş dil teorisinin bu tezde 
dikkatle alakadar oldukları dilin menşei meselesi bütün ancak şu üç karakteristıkliğine 
bu tezin izahı öğleye kadar garbda biiyük bir münakaşa temas etmiş bulunuyoruz. 
sürdü. Ve yarın toplanmak mevzuu oldu. Ve tetkik mev- 1 - Güneş dil teorisi, dil 
üzere içtimaa son verildi. zuu ikiye bölündü. menşei aramak yolunda aotro· 

LÜGAT FILOLO lİ 1 - Harf, Lengustik ve ya· polojik yani insan yaşayışı ile 
KOMJSYONU şayan dil psikoloji~i, beraber, 

Kom;syon bugün d'! masai- 2 - Prehistürk ve Antropo- 2 - Dilin kurulması mese• 
sine devam etmiş ve elindeki Jojik, Lengustik, klasik mekteb lesinde Pateo sosyo!oj ık. 
işleri bitirmiştir. Mazbata mu- ancak ma :fım zamanların muay- 3 - Dilin inkişafı bahsında 
barriri Kazım Nami raporunu yen yerkriodeki tamam vesi- pisiko sosyolojiktir. 
hazırlıyacak ve yarinki toplan- kal; dilJeri tetkik eder. Kla- Güneş dil teorisi dillerin en 
tıda bu rapor tetkik edilerek siklere göre, bu dillerin en eskisi bulunan sumerce ile 
kurultay başkanlığana verile· mükemmeli Hind Avrupa de· Türk dillerinin en müstakil ve 
cektir. dı kleri gruptur. Yakın vakte en uzakta kalmış olan Yakut-

TERiMLER KOMiSYONU kadar bunun en eski kolu cayı g.ubın morfolojisi en çok 
Bu komisyon da saat onda Sanskrit idi. Eti dili okununca değişen dillerine nasıl bağlı-

bp!andı. Tetkik edılen muh e- onu da bu aileye soktul;.r. Böy- yabilirse öylece bazı mülaba-
l:f mevzular arasında dil cem- Jece klasil<lere milattan 3200 zalar dolayısife dar ve verimsiz 
iyeti terim ko'.unu!\ mesaisi sene evveline kadar çıkabildi- kalmış olan Lengustik kaide-
takdire layık görüldü. Ve bu ler. Klasik eko!un bilhassa Jerin üstüne çıkarak tetkik il-

"'· mesainin bir an evvel ikmal ıs . ar ettiği Lengustik um deler- mini hakiki ve aydın mecrasına 
edilerek ilk ve orta tahsil isti- den başlıcası fonetik kanun- sokabilecektir. 
Jahlarmın dördüncü kurultuy- lardı. Bu kanunlar sert ve Güneş dil teorisinin ışığıyle 

•••••••• on bayramı şenllklerl 
Dün akşam C. H. Partisi 

tarafından dil bayramı müna
sebetiyle Burnova cumuriyet 
parkında şenlıkler yap:lmıştar. 

Bütün Burnova halkı ve köy
lerden gelenler saat 21 de 
Atatürkün anıdı etrafında t~
lanmışlardı. 

Merasime istiklal marşıyle 
başlanmış; Halk bir ağııdan 

bu marşı söylemiştir. 
Bundan sonra nahiye mii

dürü Şefik Erol üçüncü Dil 
kurultaymın açılması münase
betiyle güzel bir hitabe irad 
etmiştir. 

Bunu müteak!b lise talebe
sinden Muharrem, Nusret, Ha
san ve Nihad hitabeler İrad 
etmişlerdir. Bilhassa Ni~adın 
hitabesi sürekli alkışlarla kar
şı:anmışhr. 

Memuru dövmUş 
Şebidlerde hava gazı fabri

kası civarında vazife gören 
belediye zabıta memurlarından 
Mustafa oğlu Galib araban 
lbrabim oğlu Ahmed tarafın· 
dan tahkir edilmiş ve dövül
müştür. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kat'ı alaka 

Müessesemizde çahşan Sab
rinia işine nihayet verildiğin· 

den b zimle iş yapaoların na· 
zan dikkatini celbederim. 

Gazeteler bayii 
Hamdi Bekir 

( s. 4) ... . . . . . . . 
İş arayan bayanlara 
lzmir fuvarında fuvar müd

detince çalışmak üzere altı 

bayana ihtiyaç vardır. Talip 
o!auiarıu Sulubanda Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesine 
her gün saat on ikiden ikiye 
kadar müracaat etmeleri. 

S.4 (1765) 2-2 
..••.................•....•••.•••••••••••. dan evvel mektep kitaplarına dardı. Bu kanun bir hakikat bir proto Türk dili gövdclc-

geçirlmesi için l<urultay başkan· tesbitine yaratDakla beraber -~ necek ve bu dil mille ler ara ı morfo~ojisi ek smeden hem tuz 
hğma bir temenni takriri veril- yine hakikatlan ve tahkikleri lengustik tetkiklere de ana dil hem tuzlu su hem de senis 
mesi karar altına alındı, dar ve çok titiz prensibe tabi- rolünü ifa edecektir. manası vermektedir. 

GRAMER SE~JTAKS dir. Bu bakımdan Lengustik BAYAN SABAHA TIN TEZi Tarihçilere göre, Kızı.t ırma-
KOMISYONU kanunlarını ikiye ayırırlar. lstanbul, 27 (A.A) - Bugün ğa baJs denmesinin sebebi ya-

Gramer Sentaks im.misyonu b k ki k 1 1 d f .• tağındaki tuzun bolluğudur. 
Bütün u tet i erin ve on- uru tay top anbsın a pro esor Hals Strumfels öyle bir her 

bu sabahki toplantısm da Ah- ı d • d v t• 1 · H R 'dd k'. ·· 
arın ogur ugu ne ıce erın asan eşı en sonra ursuye adı<!ır ki onunla 0 yerin evvel-

med Nihad ve Yahya Saimin d b. · • A k t ·h • f f sonun a ve ızım ınancımıza n ara arı ve cogra ya a- ki hali öğrenilmekte ve orada 
iki tezıni inceledi. Bu tez fiil- b · · d k J • d S b h t Uk göre, epsının önün e ve üs- ü tesın en a a a ray tuzlu su bulunduğu anlaşıl-
lerin cümledeki yerine dairdi. t- d · b' kt b d b 'd' V h ) d v b. t · un e yerıı ır me e a a ge. ı. e azır a ıgı ır ezı maktadır, diyerek bir kaç mi-
T oplantllarına yarın devam et- teessüs etmiştir ki, onun da- okudu. sal verir. Schvbısch halt Reic 
mek üzere saat 12 de dağıldı. yandığı teoriye güneş·dil teo- Güneş dil teorisine göre to- An Hali Halstadt gibi sumer-

BÜDÇE KOMiSYONU risi adını vermekteyiz. ponomik dil tetkikleri mevzu- lercede su demek olan Al ke-
Dün ilk toplantısını yapamı- Bu teorinin karakteristikleri una dair olan tezin hulasası limesi güneş dil teorisine göre, 

Memleketimizin en eski bir hususi okuludur. ANA ve yan bu komisyon bugün içtima şunfardır: şudur: yapılan etimolojik nalizde yine 
iLK kısımları havidir, ANA kısmı 4 • 5 - 6 yaşındaki etti. Başkanlığına lzm\r saylavı Dil menşeini aramak yolunda Toponomik bir tetkik mahi- uzun ve geniş su anlamına ge· 
çocukları kabul eder. Benal Arimanı, mazbata mu· ı T k l l k l h l l k ı· I · · antropolojıktir. Dil inkişafı yetinde olan bu tez ası ür - en ga a a a e ıme ermı 

OKUL, en yeni usullerle çocuklan hayata ve ORTA harrirlig. ine Mardin qaylavı Ali k B d k b k J • • d 
bahsmda Psikososvolo1·iktir. re sanılan ve es i o rumun verir en ay a giıneşın a ın-okul tahsilıne hazarlar. Rizayı seçti. Bütçe komisyonu .,. 
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K N 1 EL~ 
7t/fllta savtSı: 10 MACERA ROMAN/ 

. 1 
.I:n. iljzcedexı çev-1.reıı: Sez ai. Şacl.f. 

O zavallı deliyi ben çek iyi bilirim. Geçenler-de 
bana geldi. Bir çok şe~ler sa;maladı. B fr 

defineden bc:hseltl. Y-rdım istedi. 

Azizim, dedi. Bu iş oldu 
artık. Fazla üzülmcğe lüzum 
yo:c, zaten sana ne? Ölürsek 
b:z öleceğiz . Hem sana karşı
lık olarak bir şey istemeden 
her türlü yardımı yapmağa 

hazırım. Bizden daha cesur, 
daha iyi arkadaş nerede lmla
caksm? 

Cavacak somurtarak başını 
önüne iğdi. Andi devam etti : 

- Hem şimdi fazla konuşub 
vakıt kaybetrniyelim, ne yolda 
hareket edeceğiz onu düşü
nelim. 

Cava sıkılarak : 

- Mesele bir küçük mo\ör 
ve yahut bir yelkenli bulub 
buradan kabil olduğu kadar 
çabuk uzaklaşmak dedi. Fakat 
parasızhk ... 

Para lafını duyunca Andi bir 
kahkaha kopardı. 

- Paranın hiç ehemmiyeti 
yok Cava, ne masraf lazımsa 
çekinmeden söyle. Bu bir. ikin
cisi motöre, yelkenliye hacet 
yok çünkü lımanda 74 ton hac
minde küçük bir yatım var. 

Cavanın gözleri sevinçten 
parladı: 

- Yat mı? Ne k•dar da 

şansımız var. Peki bu gemi ı 

ne kadar zamanda hazır ola~ 
bilir? 

- Şimdi Osterdik'in adam
ları g emiye mazot dolduruyor
lar. Ne zaman istersen kal.ia· 
biliriz, 

- Kabil olduğu kadar çabuk 
mesela yarın fı lfm kalkmış bu!un· 
ma lıyız.Nasıl eksikleriniz çok mu? 

- Hayır ya!nız iki tayfa ile 
bir aşçıya ihtiyacımız var. 

Nora -:atıldı : 
- Osterdık bir ÇinH aşçı 

bulmuş. Biraz evvel aşağıda 
bnna anlahyordu. Andi ben bu 
adamdan hiç hoşlanmıyorum. 

Aodi şen bir kahkaha attı. 
- Yavrucuğum, dedi. Bu 

adamı yanınıza alıp ölünceye 
kadar beraberimizde gezdire
cek değiliz ya. Simd:lik işimize 
bakıyor. Münakaşeyi bırakalım
aa limana gidib vaziyeti tetkik 
edelim. 

Bir az sonra otelin arka 
kapısından Cavacak ve Andi 
kimseye gözükmeden dııanya 

çıktılar. Tenha yollardan Van 
Osterdik'in rıhtımdaki yaziha
oesine gittiler. Yolda ehemmi
yetli biç bir hadise olmadı. Bir 
sarhoşa çarptılar. Bir iki yerli 
aşüfte kız laf attı. Bir dilenci 
zorla para dilenc.li ve nihayet 
yazıhaneye varc.lılar. 

Andi ikisini birbirine tanış

tırdı: 

- Eski arkadaşım Cava Cak, 
kendisile bazı işler yapmak a 
o!duğuJTt Van Osterdik. 

HoJlandılın kiiçük göz!eri 
parıldadı. Soğuk bir bakışla 
Cavaya takıldı. Sonra kendini 
tophyarak misafirlerine yer 
gösterdi. 

Van Osterdik yazı masasmm 
başına oturmuş bır Ş<!yler ka
ralıyordu. Dişlerinin arasına iri 
hır puro sıkıştırmış k emirip du
ruyordu. Ziyaretçileri görünce 
yerinden fırladı. 

- Mister KaJagan nihayet 
geldiniz. Nası Isınız baka hm? 
Bu sırada renksiz gözleri Ca

•aya takılmlfb. 

Nasıl b:r arkadaşınız da 
var ha? Nemnun oldum. Aca· 
ba tanışa bilir miyiz? 

Şüpheler artıyor. 
- Şimdi gelelim iş bahsine. 

Dostum Kalagan, acele bir şey 
mi vc.r? 

- Evet, yarın sabah şafakla 
beraber kalkabilmesi için ge
minin hazır olmasını istiyorum. 

Van Oslerdik'in yuzunu 
sahte bir keder kapladı. 

- Fakat maalesef bu kabil 
değii. 

- Nasıl olur, yoksa mazotu 
ve erzakı daha yüklemedioiz 
mi? 

- Mazotun ancak yarısını, 
erzakın da pek cüz'i bir kıs
mını yükliyebildik. Eğer arzu 
ederseniz yarın akşama kadar. 

- Olmadı dostum. Bu iş 
hoşuma gitmedi. Ben ne olursa 
olsun yarın sabah hareket et
mek istiyorum. 

- Fakat sizin için bir veya 
iki gün gecikmenin ne ehem
miyeti olabilir? Yarın elimiz-

den geleni yapar ve ... 
Hollaodalı sustu. Bir cevab 

almak için Kalaga'nın yüzüne 
baktı. Gözlerinde tuhaf bir 
ışığın parıltısı varc\ı. 

Andi Kalagan biç istifini boz
madı: 

- Şunu aklınıza koyunuz ki 
dostum ynrm sabah hareket 
edeceğım. Canım böyle i~tiyor. 

- Fakat her halde bu acele 
hareket durub dururken aklı
nıza esmedi ya. Bir sebebi olsa 
gerek? 

Andi doğa·udan doğruya Hol
landalmm gözlerine baktı. Bu 
adam muhakkak ld bir şeyler 
biliyordu. Omuzlarım silkti. 

- Hayatım çok kıymetlidir, 
dedi. Saçma bir sebepten do
layı ölmek istemem doğrusu. 

işte bunun için buradan uzak
laşmak istiyorum. Bu malayları 
çok jyi bilirim. En küçük bir 
şeyi bile affetmezler ve mut
laka intikam a1ırlar. Malüm ya 
bu sabahki küçük hadiseden 
sonra ••• 

- Sonu var-



Bu haberler uydurmadır 
ispanyada müfrit kızılların paytahta 

hikim oldukları işaa ediliyor 
T oledo civarinda hava harbı devam 

geçtiler 
ediyor 

asi tayyareler faaliyete 
Tanca, 27 (Ö.R) - Buraya 

gelen haberlere göre, lspanyol 
milislerini taşıyan bir lspaoyol 
kargosu K&zablanka limanın
dan ihtiyaçlarını temin etmiştir. 
Fransız hükumetinin emri üze· 
rine bu sulardaki F ransrz ge
mileri kargoyu asi bir lspan
yol kruvazörünün taarruzundan 
korumuş .. Asiler mehafilinde bu 
hareket bitaraflığı muhil telak
ki ediliyor. 

BiR YICIN UYDURMA 
HABER MI? 

Rahat 27 (Ö.R)- Kraliyetçi 
temayüiat besliyen ve lspanyol 
Fasında intişar etmekte olan 
"Petit Marocain,, gazetesi Mad· 
ridde cereyan eden hadiseler 
hakkmda uydurma olduğu mu
hakkak bulunan bir çok şeyler 
yazmaktadır. Bu gazeteye göre, 

müfrit k12:11lnr lspanyol payitah
tınn hakimdirler. J iral hükume-

tinin otoritesi sıfna düşmüştür. 

Bazı kimselere karşı taarruzlar 

vuku bulmuştur. Kızıllar hapis· 
hanelerdeki kraliyetçi mevkuf

lar derhal kurşuna di!ilmiyecek 
olur1arsa hapishaneleri basarak 

bunları linç etmek tehdidinde 
bulunmu larmı ... 

TA~YAYil<OPYE 
EDiYORLAR 

Burgos, 27 ( Ô.R ) - Dün 
ltalyada mevcud esaslar dahi· 
linde matbuat ve propaganda 
nezareti teşkil edilmiştir. 

AL TIN HAZiNELERE 
KONMUŞLAR 

Burgos, 27 {Ô.R) - Asiler 
Madrid devlet bankasından 
ayrı ikinci bir devlet bankası 
daha teşkiline karar verdiler. 
Ayni zamanda bu bankanın 
altm ihtiyat mevcudunu hazır
lamak için tedbirler aldılar. 
Yeni bir istatistiğe göre, dev• 
let bankasının yetmiı şubesin
den kırkı asilerin kontrolil al
tındaki arazidedir. Burgos hü
kumeti bu bankaların bütün 
mevcudatına el koymuştur. 

TAYYARE HARBi 
Burgos, 27 (Ö.R) - ToleJo 

şehri etrafında muharebe de· 
vam ediyor. iki asi tayyare 

ispanya is~·anım id01e edrn generaller; Mola ve Franko kolkola 
hükiimetçilerin mevkilerini bom vaziyet üzerine burada başgös· 
bardıman etmi lerd;r. teren iktisadi buhranı tetkik 

HÜ :<ÔMETÇI FiLO ve icap eden tedbirleri almak 
MALAGADA için toplanmıştır. 

Burgos, 27 (Ö.R)-Hüküme- Roma, 27 (Ö.R) - Portekiz 
te sadık olan filo Malaga lima· hükumeti ispanya toraklarına 

d silah ihracatına karşı ambargo 
nına emirJemiş olup bu şehri vaz'ı hakkındaki kararını bil-
isi kuvvetlerin taarruzuna karşı dirmiştir. Portekiz hükumeti 
denizden müdafaa etmektedir. 

Halk cephesi mensupları le-
Asilerin topçulan filoya ateş hinde olarak iane top'anmasına 
açmışlardır ve moral beraberlık tezahüra-

Tanca, 27 (Ô.R)-Beynelmi· tına nihayet verilmesini iste· 
Jel komisyon ispanyadaki feci miştir. 

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

Vehip paşanın yerleşmek üzere 
Mısıra gideceği haber veriliyor 
Roma. 27 (Ö.R) - Habeşistanın sukutu üzerine Harar-Cicika 

cephesindeki kuvvetlerin askeri müşavirliğini yapan Vehip pa· 
şanm da bu memlelceti terkederek Yunanistane gittiği malümdur. 
Yunan hükümeti Vehip paşadan Yunan topraklarını ~erkctmesini 
istemek niyetinde olduğundan mumaileyh böyle bir talep karşı 
sında kalmadanBeyruta hareket etmek üzeredir. Suriye bükü· 
metinin de Vehip paşaya Suriyede ilrnmet hahkı vermemesi muh
temel bulundunduğundan sabık Osmanlı generahnın kat'i surette 
Mısırda yerleşmek için Mısır hükümetine müracaat etmesi muh
temeldir. 
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- Aklını başına al Jillol Amcası gibi hilekar olan Jillo Papa 

••••• 
Protesto edecek 

Roma 27 (Ô.R)- Piko!o ga-
2et~si Pap:mın ispanyada kilise 
aleyhinde yapılan tahribah ve 
hücumları dünya efkara umu
miyesi muvacehesinde protesto 
edecegini yazıyor. 

lngiltere de · 
teşebbüse girişti 

Londra, 27 (A.A) - Royter 
ajansına göre, Fransa ve ln-
gilterc hükumetleri ispanya 
is.ne karışılmaması hal(kmdaki 
Fransız p!aoını henüz tatbik et
memiş o'an devletler nezdinde 
teşebbüslerde bulunmaktadır· 
for. 

Bu devletlerden bazılarının 
ispanyaya gönderilen silahlara 
daha şimdiden ambargo koy
mağa başlamış oldukları ihti-· 
mal dahilindedir. 

Frnnsa ambargoya aid tedbir
leri tayine memur bir ı,omite 
ihdasını teklif etmiş ve komite
nin taptanh mahalli olma üze· 
re Londrayı ileri sürmüştür. 

Dünya sulh 
konferansı 

Londra, 27 (Ö.R) - lngiliz 
gazeteleri de Ruzveltin bir 
dünya suıh konferansının top
lanmasını temin için devlet 
reisleri nezdinde bir teşebbüste 
bulunacağını teyid ediyorlar. 
Bu konferansa ayni zamanda 
Japon ve Çin devlet reisleri 
de çağırılncnklardır. Haber 
Ruzveltin pek samimi bir dos-
tunun ağzından çıkmıştır. 

Malta da 
Yeni kanunu esasi 

Valletta, 26 (A.A) - 2 Ey
lülden itibaren Malta adası im-
paratorluğun diğer ba21 müs
temlekelerinde mevcucl yeni bir 
kanunu esas!ye sahih o!acaktır. 
lstişari lrnmite azasının bir kıs-
mı hükumet tarafından intihab 
edilecektir. Komitenin kanuni 
ve idari sahadaki mesaisine 
hükumet makamatı tarafından 
müzaheret olunacaktır. 

Bolivya - Paraguay 
arasında 

M~ksiko, 26 (A.A) - iç ba
kanı Barba Gonzales milli ihti
lalcı partisi başkanı seşilmiştir. 

Boenos Aire~. 26 (A.A) -
Büyük Şako sulh konferansının 
bir celsesinde Bolivya ile Pa
raguay arasındaki diplomatik 
münasebetlerin yeniden tesisi 
hakkında bir protokol imzalan-

fikrini tamamiyle ortaya koyma, bu vazifeyi pek güzel yapmıştı. 
sonra bu herifin sana emniyeti O da Monmoransi konağının 
kalmaz. ı,i altüst edeceksin. sakinleri arasına girdi. 

Diye durakladı. Biraz yüksek Jillo vaktın1 kaybetmedi.Ge-
sesle: ceyi Monmoransi konağınıa 

- Mosy5! Janet beni sever planını tetkik etmekle geçirdi. 
ve ben istediğimi ona yaptm- Ertesi günü Pardayana, Janeti 
rım. Çok kurnaz bir kız olduğu görmek ve onunla anlaşmak 
için otel Dö Memede ne söy- lııere gideceğini söyliyerek ko· 
)endiğini, ne yapıldığını, ne dü· naktan çıktı. Kurnaz herif her 
şünüldüğünü öğrenecek, bana yüz adımda bir takib olunub 
söylivecek ve ben de size ta- olunmadığını anlamak için ar-

ı,asına bakıyordu. Takib edil· 
mamiyle haber vereceğim. işte 

mediğini anladıktan sonra Otel 
mesele bundan ibaretHr. 

dö Memeye girdi. 
- Pek güzel, bir plan! Jillo Amcası Jil: 

sen Olis kadar kafalı bir şey-
- Eyi ne yaptın bakalım? 

tana benziyorsun. 
Diye sordu: 

- Planımı nasal buluyor-
- Ne yapacağım kaleye gir· 

sun uz? dim! 
- Çok beğeniyorum. Bu biz· 

mete karşılık ne istersin? 
- Size evvelce söyledim. 

Kulaldarımı kesen amcamdan 
intikam almak için bana yar
dım etmenizi isterim. 

- Pekala! ben de sana bu 
şeytanı elJeri ayakları bağlı ola
rak teslim etmeği vadediyorum. 
O zaman istediğini yaparsın. 
Ona ne yapmak filtrindesin? 

Jillo vahşi bir tavırla: 
- Kulaklarını keseceğim. 

- Bravo! işe ne vakıt baş-
layacaksın? 

- Hemen yakında .. 
- Bu da eyi, şaycd senden 

memnun olursam amcandan in
tikam aldıktan başka liralara 
da kavuşacaksın. 

Bu sözler üzerine Jillo öyle 
sevinçli bir hal aldı ki ihtiyar 
kurd bile budalanın sadakatine 
tamamiyle kani oldu. 

Jil, yeğenine takdirle bakb. 
Bir tabaka kağıd ve bir kalem 
alarak masanın önüne oturdu 
ve: 

- Tafsilat ver! 
Dedi. Jillo anlattı ve Mon· 

moransi konağının planını çizdi: 
- Amcacığım! bakınız, şu 

soldaki kısımda askerler bulu· 
nuyor ve hayvan ahurları var. 

- Ne kadar adam var? 
- Yirmi beş kişi kadar ... 

Fakat eyi silahlarla mücehhez., 
- Pek eya 
-- lsviçreli lcapıcının odası 

arkasındaki yerde on kadar 
Jantiyom oturuyorlar. Bunlar 
Mareşahn en sadık adamlarm· 
dan imiş .. 

- Daha başka kimse var mı? 
- Evet, Şöva!ve ile babası ... 
Yalnız bu iki mel'un Parda· 

yanlar hepsine bedel amcal 
- /Jilmcdı -

----------~~ez:-=--=--~----
Triyanon Hilafına 

Macaristan mecburi as· 
kerlik ilinını düşünüyor 
· Varşova, 26 (J\.A) - f yi bir 
menbadan öğrenildiğine göre, 
Hitler ile amiral Horty Trianon 
muahedenamesi ahkamı hila-
fına Macaristanda mecburi as· 
kertik hizmetinin ilanı mesele
sini görüşeceklerdir. 

Hinteriss Tirol, 26 (A.A) -
Havas ajansı muhabirinin öğ· 
rendiğine göre, ispanya ve-
kayii hakkında Hitler ile Ma
caristan naibi hükumeti Amiral 
Horli arasında Bercbtesgaden 
de vukubulacak görüşmenin 

TAHiR EREN 

mevzuunu teşkil edecektir. 
Macaristan naibi hükümetinio 

avlanmak için bu seyabata çık· 
mış olduğunu ileri sürmek sa
dece bir bahane bulmak değil

dir. Amiral Horty dağ keçisi 
avlamakta büyük bir zevk du
yar. Şimdiye kadar dört dağ 

·keçisi avlamıştır. Her halde 

bu siyasi görüşmeler haıırlan
mış değildir. Amiral Hortynin 
ziyareti bizzat Hitler için de 
bir sürpriz olmuştur. 

Çahnan eşyalar 

r 'SE' .- n• 'fi su- *1Wt& 
mıştır. 

e e M w:s;nis 1nta Ettfi:ı +<fa• 

icra memurlukları için açılan 
imtihana iştirak etmiş olan 
Çeşme mahkeme katiblerinden 
Tabir Ereni:ı imtihanda muvaf
fak olduğundan terfian icra 
memurluğuna tayin edilmek 
üzere bulunduğunun, şehrimiz 

C. mücldeiumumiliğioden mu
mailey he teblig edildiği haber 
alınmıştır. 

Bundan on gün evvel Alsan
ca1tta Şekerci Ali Galip oğlu 
Riza'nın evine hırsız girmiş, 
bazı eşya ça!mıştı. Yapılan 

takib ve araştırma neticesinde 
bu eşyayı çalanların sabıkah-

Yazan : Tok Dil 

Arkadaşlarının içinden yirmi 
kiti dağa doğru giderken, Ka
hret diğerleriııe gürledi .. 

- Dört oir tarafından sara
lım köyü, kimseler dışarı çık
mıyacak, bu köy hain çıkb. 
Her gördüğümüz yer hainlere 
terkedilmiı bir kale imiş gibi 
idi. Köyde kalan canlar bizden 
kurtulamaz. Hadin ... 
. . . . . . . . 

Efelerin matemli kafilesi, 
dağa doğru yönelirken, Katırcı
oğlu köyü baştan aşağı sarmış, 
teenni ve tedbirle gece karan-
himda etrah sarmıştı. Köyün 

Tefrika No: G2 

ıssızlığı hala devam ediyordu. 
Kahrcıoğlu önde; ortalığı 

arıularken, bir kuyunun küfeki 
bileziği arkasına bilzülmüş bir 
gölge Katırcının gözüne ilişti. 
Sokuldu, ayağiyle teptı, tep
meği yiyen bu hayalet birden
bire Katırcıoğlunun ayaklanna 
kapanıb: 

- Allahınızın, Peygamberin 
aşkına canıma kıymayın .. Beni 
bağışlayın .. 

Diye yalvarmağa koyuldu. 
Kahı cıoğlu ayaklarına kapanan 
bu hayaleti kolundan tuttu, kal
dırdı. Siddetle sarsarak: 

- SöyJe! dedi. Bu köy hangi 
köydür? Bu köyün adamlart 
nerede kaldı?. Hainlere nasıl 
kapılarını açtılar? 

Sarsıntıdan boğulacak gibi 
olan herif: 

Dur, Sultanıml 
- Hen Sultan değilim! 
- Efem! dur. 
- Söyle ..• 
- Ahhh.. . Boğuluyorum ... 

Ben bu köyd=! bir sığırtmacım. 
Köyün ahalisi hep ağadır. 

- Ne demek? 
- Senin anlayacağın bu köy 

bir çiftliktir. 

- Kimin çiftliği? 
- Vergiden affedilen, köy-

JünUn tarlasını kendisine mal 
eden, köylüyü maliyle, mülkiyle 
kendine eşek gibi çalıştıran 
ağaların çiftliğidir. 

-Bunu hangi hakla almışlar? 
- Fermanla! 
- Kimmiş bunlar? 
- Zalim kişiler .. 
- Siz boyun mu eğdiniz? 
- Eğmesek boynumuzu ala-

caklardı .. 
- Sen nesin? 
- Ağaların çobanı! 
- Bu köyün halkı yok mu? 

Yok! 
- Meden? 
- Hepsini, mal, mülk sahibi 

olanlar sürdüler; öldürdüler, 
kızlarına, karılarını aldılar, köye 
yerle~tiler. 

- Sonra? 
- Sonı ası ağam! sonrası var 

mı 'l Gördünüz işte .• 
- Peki onlar nereye gittiler. 
- Siz gelmeden kaçtılar .• 

-Somı Var-
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Namc.z lalzrl:en hırsızhk 
Kemeraltı camiine namaz 

kılmak bahanesiyle Ankaralı 
seyyar nane şekerci Ali bera-
berinde getirdiği bir çantaya 
camiin üst katındaki halı sec-
cadelerden birini yerleştirirken 
görülmüş VI.! zabıtaca tutul
muştur. 

Bıçakla yaralamı' 
Değirme o dere nahiyesinin 

Ahmedbeyli köyünde bir vak'a 
o)muştur. Osman oğlu Nazmi 
ile lzmirli Abbas oğlu Sami 
arasında bir meseleden kavga 
çıkmış, Sami bıçakla Nazmiyi 
sağ omuzu ile sağ i{oltuğu al
tından ağır suretle yaralamıştır. 

Yaralı, lzmir memleket has
tanesine getirilerek tedavi al
tına nlınmı~tır. 

lardan gavur Hasan ile kar
deşi Muharrem oldukları anla
şllmıştır. Hırsızlar tutulmuştur. 
Çaldıkları eşya, evlerinde bu
lunmuş, alınarak sahibine ve-
ri'miştir. 
'<adına hakaret etmlf 
Memleket Hastanesi civarın· 

daki Geri tüfün kumpanyası 

önünde Necip kızı 23 yaşla
rında Fatma çalıştığı incir ma-
ğazasından evine dönerken 11-
yas adında biri arkasını takib 
edeı ek kendisine söz atmış ve 
hakartte bulunmuştur. 

Kadın, l\ocasını 

taklb etmı, 
Evelki akşam sahil park ga

zinosunda bir vaka olmuş ur. 
Halil adında biri ağaçlar alhn
da ild kadınla konuşmakta 

iken karısı Hamide gazinoya 
gelmiş ve kocasını bu kadm· 
!arla konuşmaktan menetmek 
istemiştir. Bundan fena halde 
kııan Halil karısını şişe ile 
yaralamıştır. 



s;anlfe e YENi ASIR • 
Almanyanın verdiği kararın akisleri 

c.:...::;:;; 

• (19 3) yaşıyor. zaman da yenı 

de t k içi ili as rıl iŞ 

INGIL TERE V AZİYETI KRiTiK EDİYOR 
Londra 26 (A.A) - Alman· 

yada mecburi askerlik müdde
tinin iki seneye çıkarılması 

hakkındaki kararı tefsir eden 
NevsChroncle gazetesi diyor ki: 

Ingiltere bilhassa r 
bu kararın Alman 
hava kuvvetleri ü
zerinde yapacağı 

tesir ile alakadar 
bulunmaktadır. A· 
eaba Almanya ln
giliz hava filosunun 
takviyesi karşısın

da bir beraberlik 
taleb ebniyecek mi? 
En ciddi mesele 
budur. Almanyanın 

aldığı tedbirler ln
niliz müdafaa siste· 
minin en son had
dine çıkarılmasını 

emretmektedir. 
TA YMISE GÖRE 

Times gazetesi 
ise aynı mesele 
hakkında diyor ki: 

Almanya askeri ıf".W.-,.-...... ~ 

hizmet müddetinin 
~-ı'"'F'r:ıf~ı>::.:;. 

la silahlanmaktan da hali kal
mamakta idiler. 

BELÇIKA~IN SOGUK 
KANLILIGI 

Brüksel, 26 ( A.A ) - Bel-

Sanıldığına göre, B~kanlar 
ademi müdahale meselesinin 
müstakbel inkişaf safhalarını 

Paris ile müzakere ve bal et· 
mek üzere Edene tam salibi-

memektedirler. 
Tem muz ayında Londrada 

toplanan üçler konferansı teb
liğinde beşler konferansına va
zife olarak yalnız Lokarno va-

iki seneye çıkarıl- it~~~-~'.~':{~ 
·...:.....~-'-"--'-"-=-~....:.--'-"'-.. ................. ......_~~~~.-..... ............... :.=.ı, 

masının komünist 
müdahalelerine kar-

Almall hariciye nazuı /On Nöıııatlı /lalJıan ve/tahtı 

şı müdafaa tedbiri olduğunu 
ıöylemektedir. Bu suretle Al
manya ispanyayı kana boğan 
müessif mücadelede her hangi bir 
ıiyasi akide menfaatine ademi 
müdahale fikrini tebarüz ettir· 
mektedir. 

Bundan başka çember içinde 
kalmış olmaktan mütevellid 
Alman sıkıntısını da nazarı 
dikkate almak lazımgelir. Bu 
sıkıntı haklı veya haksız Fran
sada rejim değişmesinden ve 
Mndrid hükumetinde radikal 
unsurların idareyi ellerinde bu
tundurmalarından dolayı daha 
ziyade fazlalaşmıştır. 

Netice olarak şu söyienebi
lir ki, istikbal ancak Ingiltere 
Fransa ve Almanya arasında 
imzalanal·ak yeni bir Lokarno 
paktı kurtarabilecektir. 

lnsciltereye gelince, hükümet 
herhangı bir fark gözetmek

sizin bu paktı garanti etmeğe 
tamamen hazırdır. 

SAG CENAHIN 
ENDiŞELERi 

Paris, 26 (A.A) - Sağ ce
nah ve merkezin naşiri efkarı 
olan Matin. Journal ve Ekselsi
yor A'manyada askeri hizmet 
müddetinin artırılmasını endişe 
ile karşılamaktadırlar. 

Sol cenah gazeteleri olan Petit 
Journal ile Humanite azimka
rane bir hattı hareket takibe· 
dilmesi tavsiyesinde zulunmakta 
ve Popoulaire gazetesi de silah
ların tahdidi teklifleri lehinde· 
ki mücadelesine devam etmek
tedir. 

Matin gazetesi B. Şabt ile 
B. Laberyie arasındaki görüş-
melerin mali çerçive haricine 
de çıkması temennisinde bu
lunmaktadır. 

AMERiKA TA Bil 
KARŞILADI 

Vaşington, 26 (A.A) - Al
manya'da askerlik müddetinin 
iki seneye çıkarılması Ameri
kada heyecansız olarak karşı
lanmıştır. Bahriye efradının ço
çalmasının filo muvazzaf efrad 
kuvAetininin çoğalması demek 
olmadığı bilhassa tebarüz etti
eıtirilmektedir. 

Mamafih Nevyork ve Vaşiğ
ton Post gazeteleri bu(?ünkü 
Avrupa vaziyetini 1913 tel<i 
vaziyete ziyadesiyle benzet-
mektedirler. O zaman da bü
tün devletler kendi sulhperver 
niyetlerini ileri sürmekte fakat 
ay!lı zamanda müdhis bir hız-

Umbcıto ile gö11işüııor 

çika gazeteleri Almanyada as
kerlik müddetini iki seneye 
çıkaran kararn ımeyi asabiyet 
göstermeksizin tahlil etmekte
dirler. Son zamanlara kadar 
sarih surette Alman aleyhtarı 

yaziyet alan gazeteler dahi 
soğuk kanlılıklarını muhafaza 
eylemektedirler. 

INGILIZ KABiNESiNDE 
Londra 26 {A.A)- Bakanlar 

arası dış işleri komitesinin 
dünkü içtimalarında son hadise
lerden doğan siyasi vaziyet 
tetkik olunmuştur. Bakanlar 
ispanya hadiselerine ademi 
müdahale hakkındaki Fransız 
teşebbüsünün muvaffakıyeti if e 
bu meselede İngiliz diplomasi· 
sinin yardımından memnun yet
lerini izhar etmişlerdir. 

lngilterenin ademi müdahale 
kararı gayet açık diplomatik 
sebeblerden dolayı devam etti
rilecek ve hükumet bu hususta 
mutlak bir bitaraflık vaıiyelin-
den hiç bir suretle: ayrılmıya

caktır. 

l "·-~···--'-
Oetıetnl Oame/itı 

yet vermişlerdir. 
ve Fıaıısız ordus111J11n diğer kumandanları Rmde 

ispanya meselesi karşısıoda 
bir uzlaştırma ihtimalinin de 
nazarı dikkate alınmış olduğu 

sanılmaktarhr. Mamafih bu va
dide mevzuu bahsolacak şey 
daha ziyade dahili harbın da
ha insani bir hale getirilmesi 
için gayret aarfedilmesidir. 

Bakaolararası komitesinin 
esaslı endişesini beşler l<onfe
ransı teşkil eylemiştir. 

lngiliz salahiyettar mahafili 
Almanyada mecburi askeri biz· 
met müddetinin uzablması key
fiyetinin ehemmiyetini azalt
mağa çalışmakta ve bu karar 
neticesinde ordu miktarınm 

kağıt üzerinde gözüktiiğü nis
bette çoğalmıyacağını söyle· 
mektedirler. 

Bununla beraber ayni ma
hafil Almanyanın bu kararının 
Alman - Sovyetler birliği ger
ginliğinin fazlalaşmasına varan 
psiko!ojik netayicini de gizle-

ziyetinin değil fakat daha ge
niş umumi bir Avrupa vaziye· 
tinin halli işini tefviz eylemiş
ti. Ve Almanyanın aldığı son 
karar bu noktai nazardan beş· 
ler konferansmın işini müşkül· 
leştirmektedir. 

Şurası muhakkaktır ki, dün· 
kü bakanlar komitesi içtima
ından sonra lngiliz diplomasi
sini Alman r rını ne ayi ·• 
ni azaltmağa gayret eyliye
cektir. 

Milletler Cemiyeti paktının 
tadili meselesine gelince, ko
mite Milletler Cemiyeti top
lantısında lngilterenin bu hu· 
suslaki hattı hareketini gayet 
sathi ve umumi bir tarzda mu
talea etmekle iktifa eylemiştir. 
Mamafi lngiliz noktai nazarı
nın esası herkesin mesuliyeti· 
nin tehlükeye maruz mıntaka
daki menfaatları ile mütenasib 
kalması ve umumi mes'uliyet
lcrin azaltılması olarak kalmak· 
tadır. 

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

Dr. Şaht -·-Pariste karşılandı 
iktisadi ve siyasi meseie
ıer ini gözden geçirecek 

Paris 26 (A.A)- Alman dev
let bankası dire~dörü doktor 

Şaht dün saat 21 de Alman 
hava şirketinin bir tayyaresiyle 

Burgeye gelmiştir. Fransız dev
let bankası direktörü Labey
riye, Almanyanın Paris büyük 

elçisi ve birçok Alm<in şahsi
yet!eri Şahtı t:.yyare alanında 

karşılamışlardır. Şaht Almanya 
büyi.ik elçiliğinde misafir edile· 
cektir. 

F ıansız siyasal ve ekonomik 

mahafil Alman <levlct bankası 
direktörünün Pnrisi ziyarefne 

biiyük bir ehemmiyet atfet· 
mektedir. 

Labeyriyenin Berlinc yaptığı 

seyahata bir mukabe!e olduğu 
malum ise ~e Şahtın Parise ge
lişe bir çok siyac;i ve finansal 
ve ekonomi adamları ile te
m. sa vesile olacağı da ~anıl

maktadır. 

Par:s, 26 ( A. A ) - Şaht 

Fransa bankası direktörü La
beyrie'in ziyaretini iade etmek 
üıere aksam tayyare i!e bura-

1 Sovyetler hava kurumu 
Başkanımıza nişan tevcih ettiler 
Leningrad, 26 (A.A) - Bu

rada iki gün kalan Türk bava 

kurumu başkanı Fud Bulca 

24 ağustosta Moskovaya dön

müş ve Touchinoda yapılan 

tayyare bayramı şenliklerinde 

hazır bulunmuştur. 

25 ağustosta Türkiye mas

Jahatgüzar1 Faruk Alkent Fuat 

Bu!ca şerefine bir resmi kabul 

tertip etmiştir. Tayyarecilik 

teşkilatı merkez komitesi baş

kanı Cıdeman, Dış işleri ba

kanlığı şark bürosu şefi 

Zuckerman ve bu bakanlık 

erkanı ile Türkiye büyük e!çi

liği memıır:arı kabul resminde 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ya gelmiştir. 

Şaht fl'ansaya gelen ilk Al
man naıırıdır. 

Berlin, 26 ((A.A) - Berliner 

Boersen Zeitung, Şahtın Fransa 

nazırları \'e dev!et adamlan 

ile yalnız iktisad meseleleri 

değil ayni zamanda halihazır· 

daki siyasi meseleleri de mü
zakere ed~ce{rini yazmaktadır. 

hazır bulunmuşlardır. 
Verdiği bir nutukta Cide-

man Sovvet Rusya tayyarecilik 
teşkilatı riyaset divanının Türk 

ve Sovyetler birliği milletleri 

ver her iki milletin tayyarecilik 

teşkilatı arasındaki dostluk 
bağlarının bir nişanesi olmak 

üzere Fuat Bulcaya Sovyet 
Rusya tayyare teşkilatının an-

cak iki yüz azasının malik bu
lunduğu en büyük kurul nişa· 

nesini vermeğe karar verdiğini 
söylemıştir. 

Bu sözlere cevap veren Fuat 
Bulca böyle bir şerefe mazher 

olduğundan dolayı hararetle 
teşekkür etmiş ve bu hare

kette Sovyet Rusya_ ile Tür
kiyeyi birbirine bağlıyan mü· 

nasebetlerin yeni bir tezahü
rünü gördüğünü söylemiştir. 

Fuat Bulca her iki memleket 

arasındaki -dostluğun uzun se

nelerdenberi ayni kuvvetle 
devam edegeldiğini ve bundan 

böyle de her iki memleketin 
menfaatlarına uygun olarak in
kişaf edeceiini ilave etmistir. 

. 2a Ağustos 193& 
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Meşhud suçların muhakemesi 

Hapisanede ağır cezai 
lar içi 4 

Ağırcezalı olmıyan meşhud 
şuçluların muhakemesi usulüne 
dair 3005 numaralı yeni kanun 
teşrini evvelden itibaren mer
iyete girecektir. Bu kanun ağır 
cezalı olmıyarak meşhuden vu· 
kubulacak suçların, kabahat-

lardan bir kısmı da dahil ol
du~u halde heyeti umumiyesi 
hakkında tatbik edilecektir. 
Böyle bir suç vuku bulduğu 
zaman zabıta derhal işe el 
kovarak varsa şikayetçisini, 
şahidJerin ve suçlunun hüvi
yetlerini tespit eden bir za
bıt varakası tutacaktır. Suçluyu 
derhal yakalıyacak ve başka 
bir tahkikat yapmaksızın suç
luyu evrakile birlikte Müddeiu
mumiliğe gönderecektir. 

Müddiumumi suçluyu sorgu
ya çekecek, lüzum görürse 
derhal tevkif edecek ve hak· 
kında tevkif müzekkeresi ke
secektir. Bazı cihetlerin tetki
kine lüzum görürse Müddei
umumi bunları de en se-ri va
sıta i'e ve çabukça bitirecek 
yani her ne şekilde olursa ol
sun suçluyu, nihayet yakalan
dığının ertesi güı Ü iddianame 
ile mahkemeye verecektir. 

Mahkemelerin tatili zama
nına ve saatlarma tesadüf 
ederse icabı halinde müddei
umumi derhal mahkemeyi va· 
zifeye davet edecek ve ma}ı
keme kendisine verilen suçluyu 
muhakeme ederek duruşmasını 
bir celsede bitirecektir. 
Şayed mahkemei temyiz, 

bazı noktaların tetkikine lüzum 
görürse veyahud suçlu müdafaa 
için hazırlanmak 11mnında müh
let isterse üç günü geçmemek 
ve bir defaya mahsus olm;\k 
lizere duruşma ikinci celseye 
bırakılabilecektir. Takibi şahsi 
istida veya şikayetname veril
mesine bağlı suçlarda davacı
nın veya şikftyctçinin zabıtaya 

ağaıda apa a ~ ı şikayet ahsi 
dava veya şikayetname hük
münde olacaktır. Netice itiba
rilt'! zabıta bu meşbud suçlar
da ne iki tarafın ifadelerine, 
ne de suçlunun sorgusunu, şa· 
hidlerin şehadetlerini dinlemek 
salahiyetini haiz değildir. 

Bu suçluların evrakı istintak 
dairelerine uğramadan mabke· 
meye gidecektir. 

Verilen tevkif kararlarma 
katiyen itiraz edilmiyecektir. 

Asliye mahkemelerinde bu• 
lunan suçların hepsi bu kanuna 
göre meşhud suç olabilir. Sulh 
mahkemelerinin kabahatdan 
gayri, salahiyettar olduklan 
suçların umnmu da bu kanuna 
dahil olduğu gibi kanunun ka
babatlar hakkında tasrih ettiği 
hususlar da kanuna girer. 

Ceza muhakemeleri usulü 
kanununun 116 ncı maddesini 
değiştirerek bu maddenin yerine 
kaim olan ( 3006 ) numaralı 
kanun da Teşrinievvelde mer
iyete girecektir. 

Bu kanunda da usule ait 
bazı değişiklikler vardır. Buna 
göre müddeiumumiler yeminle 
şahit ve ehli hibre dinliyebile
ceklerdir. 

Ceza kanununun 143 üncü 

maddesini değiştiren 3038 nu· 
maralı kanun da bu tarihte 
mer'iyete girecektir. 

Yeni madde:erde heyeti 
umumiye itipariyle bütün ce-
zalar şiddetlendirilmektedir . 
Bilhassa katil suçlarmın ce-
zaları artmıştır. Mesela dört 
yüz kırk sekizinci maddeye 
göre her kim bir kimseyi kas
ten öldürürse on sekiz seneden 
21 seneye kadar hapse mah
kum olur. 

Halbuki eski kanunda ceza 
on beş seneden başlardı ve 
azami haddı on sekiz sene idi. 
Yeni kanunun bazı maddeleri 
mahkumlar için nisbeten daha 
müşfikanedir. On üçüncü mad-
deye göre bir mahkum hapis· 
haneye ilk girdiği valnt ce-
zasının yirmide birini yalnız 
başına bir hücrede geçirecek-
tir. Bu müddet bir aydan nok
san ve altı aydan fazla olmıya
caktır. Mahkumiyetin ik~ci 
devresinde ya11i tek başına 

hücre müddetini bitirdikten 
sonra mahkum yalnız geceleri 
bu hücrede kalacak, gündüzleri 
diğer mahkumlarla ihtilat ede
bilecektir. Bu müddet de ilk 
hücrede kaldığı müddet çıkarıl-
dıktan sonra geriye kalan 
mahkumiyet müddetinin altı-
da biri nisbetinde olacaktır. Mah· 
kum üçüncü devrede artık 
hiç tecrid edilmiyecektir. Bu 
devrede hapishanede geçirdiği 
her üç gün dört gün olarak 
sayılacaktır. Bu müddette bi· 
rinci ve ikinci devrelerin müd· 
deti çıkarıldıktan sonra müte
baki mahkumiyet müddetinin 
üçte biri kadar olacaktır. 

Dördüncü devre; yani mah
kumiyet müddetinin son kıs-
mında her geçen gün iki ırün 
o arak sayılaca ır. abkum 
hapislik müddetini iyi not ala· 
rak geçiri"se bu son mahkumi
yet müddetiniıı en son dört
te bir müddetin de isterse 
meşrutan tahliye ettiriJebile
cektir. Hapishanelerin nı-

zamını ihlal etmiyerek ıyı 
not alan mahkumlar bu mad-
de hükümlerinden istifade ede
cekler, iyi not alamıyanlara bu 
ruüsaade gösterilmiyecektir. 

Yine kanunun tasrıh ettiği 
bazı suç failleri de bu madde-
den istifade edemiyeceklerdir. 

Yeni kanunda müebbet ağır 
hapis cezası de 36 sene üze-
rinden hesab edilerek muvak
kat ağır hapise tabi olduğu 
şartlara tabi tutulacakhr. Hal
buki eski kanunda müebbed 
hapsin muayyen bir haddi ol· 
mayıp mahkum müebbeden ha
pishanede kaldığı gibi muvak
kat hapis şartlarına da tabi 
değildi. 

Kanunda yapılan tadilata 
gösterir tebligat şehrimizdeki 
alakadarlara bildirilmiştir. Ka
nunun tatbiki için müddeiumu-
milikçe hazırlık yapılmasına 
başlanmıştır. 

ı--1 mir ve Taşra
BA YANLARINA MÜJDE 

iki Buçuk Liraya 9 aylık garantili Permanat 
ve saçlarınızın zerafeti rengini muhafaza etmek istiyorsanız 

IV.l:UTL.A.~.A. 
KARANl..,JNADA . me~hur Perm~natçı 

• Hamid ve e~ı Saa-
det tuvalet salonuna uğrayınız. 

r//.///.Z//.//././//////.~'{/77.7.0Z7..L7/../7.Y.ZZ/.ZJ 

En son model VELLA markalı ondülasyon makinesile 
saçların güzelliğini, zarafetini bozmadan istenilen şckillerJe 
en modern formalar yapılır. -·-·--Senelerdenberi muhterem müşterilerinden gördüğü rağbet 
ve teveccüh münasebetile 9 EYL:UL PANA Y iRiNiN 
devamı müddetince bir sürpriz olmak için fiyatlarda 
mühim tenziJatı yapmıştır. 

, 



28 Al\1Sf09 t938 

af talı Pi ya • • 
vazıye ı 

mel 

incir rekoltesi O in ton ta m • n ed ·ıiyor. aftalık 
incir satışı 8606 çuvaldır. G··n en çok 2000 

çuval mal gelirse fiatler ~evşemiyecek 
Üzüm piyasası geçen seneden daha müsaid bir vaziyette bulunuyor. 

Piyasanın açılışını taJ,ib eden günlerde tereffiiler kayd edildi. 
Üzüm kurumu daha mubayaata başlamış değildir. 

Şehrimiz ticaret ve zahire 
borsası tarafından neşredilen 
gündelik sabş listelerine göre 
son haftayı te~kil eden 19.25· 
8-936 tarihleri içinde borsada 
satılmış olan eşyanın cınsı, 

mikdar ve haftalık asgari ve 
azami fiyatleri aşağıdaki suret· 
te icmal edilmiştir: 
Cinsi mikdarı haftalık fiyatı 

çuval az çok 
Mub. buğday 9632 4.875 6.50 
Arpa 197 3.50 3.50 
Bakla 11000 4.25 5. 
Kumdarı 1402 3.50 6.25 
Mısu darı 26 4.50 4.50 
Fasulya 31 7.50 7.50 
Nohut 31 5.50 5.50 
Pamuk (balya 475 42.25 42. 
Keçi kılı (ki. 2046 54. 54. 
Palamut (ken. 73 420. 500. 
incir 8606 6.50 14. 
Çek. üzüm 16122 6.50 17. 

Luğday 
Yukarıda haftalık satış ye

kunu olarak gösterdiğimiz 8632 
çuval buğdayın nevi üzerinden 
sataş mikdar ve fiyatlarını aşa
ğ.da işaretleyoruz: 
Nevi m;kdarı Fiyatı 

Çuval asgari azami 
U. Yu. mallar 2916 6 6 25 
,, sert " 994 5 25 6 25 
., mahlut,, 3322 5 375 6 
Y. Yu. ,, 255 4 875 S 375 
., sert ., 97 5 5 
Mub. Yu." 112 4 25 4 25 

11 sert .. 936 5 25 6 75 
Yel<ün 8632 

Bundan bir hafta evvelki 
buğday satışları son hafta satış 
yekünundan geri bu:unmuş idi. 
Son hafta fiyatlarında geçen 
hafta fiyatlarına nisbttle 0,25 -
0,125 arasında bir tenezzül kay-

ded: lmiş ve fiyat'arın göster-
d ği bu sukut karşuında a ıcı
lar fazlaca mübayaatta bulun-
muşlardır. Halen piyasa tenez
züle meyyal bir vaziyet göster- . 
mektedir. 

Geçen sene buğday rekol
temizin azlığına karşı fiat?ar 
aşağı yukarı bu sene fiatların 
dununda bu~undu~una göre 
bu sene ve şu sıra 1ardald buğ· 
day fiatları elverişli gibi gö
rülmektedir. 
Şu kadar varki z;raat Ban

kası bir müddet daha mal mü
bayt':asına başlamadığı takdirde 
f iat'erin bir az daha tenezzül 
ederek geçen stne şu sıralar
dalii raddesine düşeceği tah
m'n edilmektedir. 

Arpa 
Son hafta içinde borsada 

sahJan 197 çuval arpa yerli 
nev'inden o!ub kifo!lu 3,S ku
ruştan muamele görmüştür. 

Son haftaya aid arpa piya
sa!1Unda geçen ve daha evvelki 
haftalara nisbetie yazılmağa 
de~er bir şey yoktur. 

Piyasa durgu11, işler az ol
makla beraber fiatlarda aşağı 
yukarı istikrar vardır. ihracat 
için lzmirden mübayeat yapıl

mamakta olduğuna göre şeliri· 
mizde müstakar ve esasla bir 
arpa piyasası teessüs edemi· 
yeceği artık katiyetle anlaşıl· 
mış bu!unmaktadır. 

Bakla: 
Son hafta içinde borsada 

4,25 • 5,00 kuruş arasında fi
atlerle 1 lCOO çuval hazır bakla 
muamelesi olmuştur. Geçen haf-

·-ta 4,1785 - 4,5 kuruş arasında 
fiatlerle hazır olarak 5536 ve 
4,5 kuruştan 743 çuval • arpa 
muamelesi olmuştu. 

Geçen hafta bakla piyasa
sında alıcıların gösterdiği faa
liyet dolayısiyle hasıl olan te
reffü bu hafta da aynı sebep
ten biraz daha ilerlemiş ve fi
atler 5 kuruşa kadar yüksel
miştir. Buna rağmen fazla m'k
tarda muamele olmuş ve son 
hafta sahş yekunu mevsim ba
şından S?"eçen haftaya kadar 
olan baftahk satışlardan yük
sek görü'müşlür. 

Buğünkü vaziyet karşısında 
fiatlerde bir m~ktar daha yük
selme hasıl olacağı umuluyor. 
Alıcılar hararetli, piyasa sıcak 
ve fiatlerde yükselme kabi
liyeti müşahede olunuyor. 

Pamuk 
Haftalık pamuk muamelatı 

aşağıdaki şekilde icmal edil .. 
miştir: 

Nevi satış şartı nzikiatı Jialt 
ba'ya az çok 

Presel haZ1r mal 102 45 45 
,, ,, vadeli " 375 62 20 43 
1936 senesinin iJk pamuk 

mahsulü bu hafta içinde Ba· 
yındırdan .şehrimize ge'mi~ ve 
bir balyadan ibaret olan 45 
kuruş fiatle uhlmışhr. 

Piyasada kalan istok malla
rın iyiden iyiye azalmış bulun
mas• yüzünden işlerde biraz 
durgunluk görülmüştür. 

Haz1r mal fiatlarında geçen 
haftaya niRbetle 1,5 santimlik 
bir yükselme kaydedilmiştir. 

Sahile 7 ---
Vadeli yapılan işler 936 mah
sulü üzerine vaki olmuş ve 
fazla istek göstc-rilmiş ise de 
halen müsaid gör ü!e.:ı pamuk 
ziraı vaziyetin alacağı nihai şe
kil henüz meçhul bulunduğun

dan bu kabil satışlarda müte
enniyane hareket edilmekte 
bulunmuştur. 

Mahsulün idrakine kadar pa
muk mm takalarına yağmur düş
mediği takdirde pamuk mahsu
lünün kemmiyet noktasından 
olduğu gibi keyfiyet noktasın-
dan da geçen seneye faik ola· 
cağı tahmin edilmektedir. 

Piyasada gerek hazır ve ge
rek vadeli pamuk ahcı'arı var
dır. Bu münasebetle fiatlarda 
tereffü ümidleri izhar olunuyor. 

Palamut 
Bu hafta içinde bllrsaya J;?Cti

rilmiş o!an yeni mahsul 61 ken
tal kaba patamuton beher ken
tah 420 - 430 kuruş arasında 
satıldığı gibi eski mahsulden 
engin bir tırnak partisi de ken
tali 500 kuruştan satı '. mıştır. 

Palamulun reko~te vaziyeti 
şimdilik fevkaladedir. Mallann 
toplanmasına pek az va kıt kal
mış olduğundan artık tehlüke 
kalmamış telakki olunuyor. 

Rekoltenin Normal bulun
duğu ve kalite noktasından da 
müsait ve şayanı memnuniyet 
bir raddede bulunduğu kuv
vetle söylen;yor. 

Palamut ihracat tacirleri ye
ni mahsul mübavaatı için muk
tezi teşkilat ve istibzarah ik
mal etmişlerdir. 

-Llıt/en revilinız-
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Yeni mallann önümüzdeki 
heftadan itibaren piyasaya 
arzına başlanacağı muhakkak 
görülmektedir. 

incir 
1936 senesi incir rekoltesi 

geçen sene rekeltesine kalite 
noktasından fa ik bir vaziyette 
bulunmak üzere geçen senenin 
aynı yani 7 bin tonu hurda ol· 
mak üzere 40 bin ton tahmin 
edilmektedir. 

ilk incir mahsulü piyasamıza 
19-8-936 tarihinde gelmiş ve 
hemen de satışa ba şlanmıştır. 

Piyasa açılışı hakkında ev· 
velce malümat vermiş olduğu· 

muzdan şimdi yalnız satış mik 
miktarı ve piyasa vaziyeti hak· 
kında izahat vereceğiz. 

19-8-936 tarihinden 25-8-936 
akşamına kadar olan bir haf
talık müddet zarfında günde· 
lik itibarile borsada yapılan 

incir satışları aşağıda göste· 
rilmektedir: 

Fiat 
Tarihi çuval az çok 

20-8-936 162 900 900 
20-8-936 1710 700 900 
21-8-936 2832 700 1300 
22-8-936 280 750 975 
24-8-936 708 800 1100 
~5-8-936 2905 650 1400 
Yekiın 2606 
1935 senesi incir rekoltesi 

geçen sene de yine 19 ağus
tosda açılmıştı. Bir hafta içinde 
12347 çuval muhtelif incir sa
tışı olmuştu. 

Mahsulün lzmirde arzı ile 
ile beraber turfanda mal kay· 
dile ilk günlerde yapılan iş lerde 

fiat 9 kuruş üzerinden yürü· 
tülmüş ve hafta ortalarına doğ· 
ru incir fiatlerinin nev'i üzerin· 
den mıkdarı şu surette tesbit 
edilmiştir; 

Nev'i Fiat 
asgari azami 

Birinci süzme 11 13 
ikinci ,, 10 12 
Birinci elleme 9 1 O 
ikinci " 8 9 
Alelitlak paçal 6 750 

Borsa bültenlerine nazaran 
haftalık incir piyasası şöyledir: 

Nevi Az Çok 
Turfanda mallar 7.75 9.00 

" ikinci " 7 8.50 
Süzme mallar 10 13 
Elleme " 8 10 
Paçal " 7 8 

incirin satışa anı tarihinden 
25 • 8 - 936 akşamına kadarki 
piyasa vaziyetinde göze çar· 
pan bir tebeddül olmamış ve 
piyasa ayni seyri takib etmiş
tir. Yalnız hafta nihayeti ola
rak hesapladığımız 25 - 8 • 636 
da fiyatlarda cüz'i bir gevşek· 
lik görülür gibi olmuştur. Bu 
gevşekliğin piyasaya fazla mal 
arzedilmiş olmasından ileri gel· 
digi söyleniyor. Mamafih dahil
den irsalatın tanzi:n ve lzmire 
günde azami iki bin çuval mal 
gelmesi temin edildiği takdir· 
de fiyatların ayni seviyede ka· 
lacağı kuvvetle söyleni.ver. Şu 
kadar var ki incir işleten ev
ler henüz tamamen faaliyete 
geçmiş değildir. Halen koope· 
ratif, Jiro, Şerif Remzi, Ala· 
zaraki, Ahmed Muhtar, Şeşbeş, 
Buhor Franko, Karako ve Na
zillili Ali Haydar imalathane· 
leri faaliyettedir. Diğer ihra· 
catçılar henüz işletme hanları
nı faaliyete getirmemiş olmak
la beraber son günlerde mal 
mubayeasına başlamış olduk· 
!arına göre bunların da önü
müzdeki hafta içinde işe baş· 
lıyacakları ümidi vardır. 

Çekir. Üzüm 
Evvelce yaptığımız ne~riyatta 

da arzeylediğimiz gibi 1936 
senesi çekirdeksiz üzüm mah
sulü piyasası 20-8-936 de açıl· 
mış ve o günden itibaren de 
satışlar başlamıştır. 

1935 çekirdeksiz üzüm pi· 
yasası 15 8-935 de açılmıştı. O 
tarihten 19-8-936 tarihine ka· 

dar borsada elli altı bin küsur 
çuval üzüm satılmıştır. 

1936 çekirdeksiz üzüm piya
sasının açılış tarihi olan 20-8· 
936 dan itibaren gündelik iti
barile borsada yapılam üzüm 
satışları aşağıda gösterilmek
tedir: 
Tarihi satış milı:darı fiyatı 

20-8-936 3902 
21 " " 2422 
22 " .. 1739 
24 .. .. 4147 
25 " .. 3912 
Ye it ün 16122 

az çok 
6 50 16. 
6.50 15.50 
7.25 15. 
7. 17. 
6.50 15. 

1935 ve 1936 çekirdeksiz 
üzüm piyasalarının açılış sıra· 

sında t esbit edilen fiyatlar 
aşağıda gösterilmiştir : 

1936 piyasa 1935 piyasa 
açılış fiatları açılış fiatları 
asgari azami asgari azami 

Ya~mur.7 7 75 
6 No. 1 1 6 6 50 
7 " 8 8 50 7 50 8 
8 " 9 9 50 8 50 9 
9 " 10 50 11 9 50 10 

10 " 12 50 13 12 13 
11 " 00 00 00 00 

Şu vaziyete nazaran bu sene 
piyas:ı geçen seneye nisbetle 
daha müsaid bir vaziyette 
açılmıştır. Piyasa açılışını mü
teakib fiatfar tedrici tereffüler 
göstermiş ve 25-8 936 da aşa· 
ğıda İşaretli raddeye gelmiştir. 
Numara fi ati 

asgari azami 
Yaj!-murlu 7 7 75 

7 No. 8 50 8 875 
8 .. 9 9 50 
9 .. 11 50 12 

10 " 13 50 14 
Cerek üzüm piyasasının açı

lışına ve gerek ondan sonraki 
fiat seyrine göre bu sene fiat
ları geçen sene fiat lerinin ol· 
dukça fevkinde bulunmaktad•r. 

Halen 10 numara mallar pi
yasada pek az bulunmakta ve 
11 ve 12 numara iizumlue pek 
nadir tesadüf edilmektedir. 

811 itibarla bu kalitedeki mal 
fiatleri hakkında şimdilik bir 
rakam ifade edilememektedir. 
Piyasa açılışından son tarihe 
kadar ihracatçılar muameleleri
ne hararetle devam etmektedir. 
Üzüm kurumu piyasada nazim 
rolünü ifa etmekte bulunması 

it bariyle fiatlerin bugünkü va· 
ziyeti karşısında mübayaat lü· 
zumunu hissetmemekte ve İn· 
hisar idaresi de aynı şekilde 
hareket etmektedir. 

Mevrudat fazlalaşmaktadır. 

Sair zehair ve hububat ve 
ticaret eşyası piyasaları: 

Ya:ı:ılmağa değer yenilikler 
ve tebeddüller görülmemiştir. 

Abdi Sokullu ·-------= Doktor operatör 

Ceva~ AlpsoJ 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını bergün saat 3 

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

Telefon evi 3203 • •• lzmir Ahkamı Şahsiye Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: 

936/581 
Ödemişte Meyhane Boğa· 

zında 18 sayılı evde mukim 
iken tegayyüb eden jandarma 
mütekaidlerinden yüzbaşı Sabri 
tarafına 

Zevceniz Saadet tarafından 

aleyhinize ikame olunan sulh 
teşebbüsü davasının yevmi mu· 
hakemesi olan 14-9-936 pazar· 
tesi günü saat onda lzmir ah· 
kamı şahsiye mahkemesine 
gelmeniz teblig olunur. Aksi 
takdirde gıyabınızda lazımge· 

len muamele ifa olunacagı ila· 
nen tebliğ olunur. 
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• . Başı, dişleri 

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

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 
• ' .~ ... •""j.'. • .r . • • J • , . ' • "' • •• .: • • • 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçler'ni bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkanlmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvıınlarıuıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzrnir ve civarı nmum acenteliği Nef'i Naci ve 
J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

l ..... • •I' · , ,,. • - • 

DAIMON 
Masa vantilatörleri 

' 
1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç 

adet pille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat 
yapar. Bankalara ve yazıhanelere, evlere, hastanelere ve 
her yerde lazım olan bir ihtiyaçtır.Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır. Tavsiye 
ederiz. 

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

• .., 
agrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge· 

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip 
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Karşısında derhal ricate mecbur olur 

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

büyük olmamak 

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

sınıf veya Millet mektepleri 
B. şubesini bitirmiş olmak 

3-Türk tabasından bulunmak 

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

Fotograf Fotograf 
D-Aşı ve sıhhat raporu D-Aşı ve sıhhat raporu 
Kayıt her gün Göztepedeki Enstitüde saat 9 dan 17 ye ka· 

dar yapılır. 21-23-25-27-28 76 (1715) 

lzmirliler Istanhulda nerede buluşurlar · 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
' ·- ·- . , ,,... ~ . 

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

Bütün bu fevkaliideliklere ilaveten fiatlar 
m lithiş ucuzdur 

• 
Denizvolları işletmesi müdürlüğü 
lzmir acenteliğinden: 

1 - Bu sene Arsıulusal lzmir fuvarını ziyaret etmek istiyen· 
!ere kolaylık olmak üzere lstanbuldan 31 Ağustow 936 Pazartesi 
günü kalkarak 1 Eylül 936 Salı günü lzmire gelecek olan lzmir 
vapuru fuvarın açık bulunduğu müddetçe lzmirde kalacak ve 
ziyaretçilerin ikametine tahsis olunarak yatak ve yemekleri te
min olunacağı gibi vapurun gece ve gündüz doğrudan doğruya 
kara ile irtibatı şatlar vasıtasiyle temin olunacaktır. 

2 - 30 Ağustos 936 Pazar günü Istaııbuldan l:ı:mire gelecek 
olan Karadeniz vapuru fuvar münasebetiyle ve bir defaya mah· 
sus olmak üzere lzmirde üç gün kaldıktan sonra 3 Eylftl 936 
Perşembe günü saat 16 da lstanbula hareket edecektir. 

3 - Vapurda yatmak ve yemek yimek istiyenler bu baptaki 
şeraiti öğrenmek için denizyolları işletmesi Izmir acenteliğine ve 
duvar ilanlarına müracaat eylemeleri ilan olunur. 

28-30-2 (1766) 

Türkiye Ziraat bankası lzmir 
~ubesinden: 
Bankamıza müsabaka ile stajy.er alınacaktır. Müsabakaya gir· 

mek için tercihen lise mezunu olmak veya orta Ticaret mekte· 
bini veya orta mekteb tahsilini bitirmiş bulunmak ve lise me
zunları 18 ve orta mekteb mezunları 16 dan az ve 25 den fazla 
yaşta olmamak şarttır. 

Müsabaka imtihanı iki Eylül 936 tarihinde şubemizde yapıla
cak ve kazananlar 30 lira aylıkla stajyer tayin edileceklerdir. 
Bu stajyerler en az altı ay en çok bir sene müddetle şubemiz 
servislerinde staj gördükten sonra mesleki imtihana tabi tutu
lacaklar ve bunda da muvaffak olanlar aylıkları 60 liradan a;ı: 
olmamak üzere muhtelif yerlerdeki bankalarımızda münhal olan 
memurluklara tayin olunacaklardır. 

Nelerden imtihan edileceği, ne gibi vesikalar aranacağı ban· 
kamızdan alınacak şartnamelerden öğrenilir. 
Şubemize en son müracaat müddeti 29 Ağustos 936 dır. 

2246 11~68) 31-28 
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. Fratelli Sperco 
~Napur Acentası 
~ ROY ALE NEERLANDAIS 

Akciğeri olmayan her hay· 
vanı öldüren keskin FHtlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bii· 
yük kutularda, ıişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

Mevsimi geçmek fizere 
olan ve hepinize Uizım naf· 
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

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

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

-

· Lamartin vapuru ile 18 - 8-
936 tarihinde Relen P.J. marka 
ve 1-37 No. 37 balya pamuk 
ipliğinin ordioosunu kaybettim. 
Bu kerre yenisini atacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

RABENO POLITI 

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

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

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu Mbunlnr \fe dab:ı 
pek ·çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
~rasınlar, her halde memnun o!acaklardır. Te'efon: 3882 

. .:, ·; . ..· ··.~ '•'.)".. . .-.~.::· ·· .... ·.; .. -~, ~---· .. ,··iı(. 

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

Ellerinde 936 veya daha evvelki seneler mahsulü afyon bulu
nan şehrimiz lüccarlannm, merkezimizin ilint mucibince stokları 
hakkında verecekleri beyannameleri almak ve doldurarak geriye 
vennek için 1 Eylül 936 güııüne kadar şubemize müracaatlar: 
bu tarihten ıonra vaki müracaatlann nazan dikkate abnmıyaw 

~~ajı Hin olunur. _ , _ 25 26 27 ~8 29 0715) 

1 

YENi ASIR 

· Sir çok- haşarat · 61darlJcO maYJler ·ftrdlr; 

.. 

F-.a v•-t .. ıta6ı hatafat OkHiHiOU · maril•r 
alma"ıa ~an1z• beyhuü rere. laraf •tm•rl• 
nlz ve F.UT'tn uıltl .. erinden .. kınt"4z. Al• 
CSanmamaıt ıçtn 7aJ1u% blt FLiT oklutum& ve 
9l7ah ltvukle aaker nelM&I ean t...ec:...,,. 
~ eat1141+nı habnnıada bttuftcız. • 
tenekeler mD .. OrlQ o&dutundan fier t6rt0 .. ,,.. 
leden Arldlrl«. "-kiki P't.IT kullanlldtkda 
bütün haşarftt• Oldüreblllr9'nt~ 

• Delikln-ı w yanklara FUT 111111 lıtptıU. · "'iı· 
şarat, loıt1 tllJUls tdn- ıfıfrn d1rhal 4bWb· . 
..... .... : 1.cn... ı .............. .,.,.. ..... '· 91%--

........ ... ) 
t 
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M E Y V A T U Z U Olivier Ve Şü. Paris fakült:i:tien diplomalı 

En hoş meyva tuzudur. fulubaıı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıklan önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İnS(İliZ Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

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 

meıunu kız ve erkek öğrenciler. 
8 - Orta kısma ilk okul mezunu kız ve erkek öğrenciler. 
C - iki sınıflı akşam kız kursuna kız öğrenciler. 
3 - Okula alınacak öğrencilerin ~~ağıdaki belgeleri getirme· 

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

tarihinde başlanacak ve 20-9· 1936 tarihinde nihayet verilecektir. 
S - Derslere 1-10-1936 tarihinde başlanacakbr. 

22 25 26 28 29 91 (1724) 
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HÜSEYiN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir. 

~ 

~ •• ı 
lzmir kadastro komisyonundan: 
Kadastrosu bitirilen Köprü mahallesindeki gayri menkullerin 

saha ve şekilferini gösterir paftalarla kimlerin adına kaydedil· 
diğini ve ne kadar kıymette olup ne kadar harç tabakkuk etti· 
rilmiş olduğunu gösterir cetveller Karantinada Halkevi nahiye 
ocağına 25 ağustos 936 tarihinde asılmışlar. 2613 sayılı yasa 
hükümlerine göre bu cetveller iki ay asılı kalacaktır. Bu askı 
müddeti içinde gayri menkullerin maliklerine veya miktarlarına 
veya harçlarına veya sair hususlara bir itir3Z varsa lzmir kadas· 
tro komisyanuna başvurulması ve aksi halde yapılmış olan ış· 
lerin kat'iyet alacaiı ilan olunur. 170 (1769) - --

LiMITET Dlf tablplerl 

Vapur Acentası Muzaffer Eroğul 
B1RiNCİ KORDON REES Ke111al Çetiııdağ 

B'NASI TEL. 2443 Hastalannı her gün sabah 
THE fLLERMAN LINES L TD. saat . dokuzdan başhyarak 

O PORTO vnpuru 15 agustos Beyler· Numan zade S. 21 
1936 Londra ve Anversten ge- numrah muayenehanelerinde 
lip yük boşaltacaktır. kabul ederler. 

Telefon : 3921 
FLAMINlAN vapuru agustos Cuma ve sah 8 den lO a 

soııunda Liverpool ve Swanse· kadar mem'eket hastanesinde 
adan gelip yük boşaltacaktır. 

şaltacaktır. 
Deutscbe Levante - Linie NOT : Vürut tarihleri, va-
SAMOS vapuru 23 agustos purların isimleri ve navlun üc-

1936 bekleniyor. Hamburg, retlerinin değişikliklerinden me 
Bremen ve Anversten yük bo· suliyet kabul edilmez. 

Çarpıntı 
titreme 
baygınlığa 
birebirdiı· 

M. Depo 

' 
Ec~anesi 

Hükumet 
sırası 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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TEMiZ lJCUZ 
llAC 

HAMDİ NÜZIIET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

. lzmir Sahil sıhh~ye 
1 

merkezi baş 
Tabibliğinden: 

1- Kuşadası kazası Sahil sıhiyye idaıesinin önünde yapılacak 
rıhtım ve bahçe dıvarlarının inşası lzmir Nafia Müdür
lüğünden tasdik adilen keşifname mucibince 1072 lira 
2 kuruş bedelle ve 19/8/936 tarihinden itibaren on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata aid proje ve şartnameler Kuşadası Sahil 
Sıhhiye idaresi memurluğunda bulunmaktadır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için şartnamede yazıh 
evsafı haiz bulunmak ve eksiltme başlamazdan evvel 
keşif bedelinin 0 11 i,5 nisbetindeki pey akçesinin yatı
rılması mecburidir. 

4 - Eksiltmeye girecek talipierin kanuni ikametgahı göster
meleri ve bu işi yapabileceklerine dair Nafia müdürlü
ğünden alınmış veşil.a ibraz etmeleri lazımdır. 

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

G - Talib olanların yukadaki ~artlar dahilinde ve gösterilen 
gDndc Kuşadası Sahil Sıhhiye idaresi Memurluğuna 
müracaatlan ilan olunur. 

19-23-28- 2 35 (170) 



Asi kuvvetler Malaga şehrine ateş verdiler 
...,...---------~------------------------------------------------.. -------------------------------------~----------------• ... ı • 

• 
Fas yerli halkı ·ihtililcilerin kendilerini aldattıklarını 

ileri sürerek yer yer isyanlar çıkardılar ... 
Madrid 26 (A.A} - Harbi

ye nezareti milis kuvvetlerinin 
Va1de De La Gasa Del Tajo
yu işgal etmiş ve orada 42 
esir almış olduklarını bildir
mektedir. Bu esirlerin ikisi pa
pas olup son dakikaya kadar 
kendilerini siJahları ile müdafaa 
etmişlerdir. 

Cordoba cephesinde bir ha
~a muharebesi olmuştur. Asi
lerin bir tayyaresi düşürülmüş
tür. Bu tayyare bir ecnebi ta
rafından idare edilmekte olan 
3 motörlü bir tayyare idi. 

Saragosse mıntakasında tali 
derecede ehemmiyeti haiz bir 
takım müsademeler olmuştur. 

Valcnceden hareket etmiş 

olan bir kuvvet T ernale sekiz 
kilometre yaklaşmış ve oradaki 
ileri kuvvetlerini püskürtmüş
tür. 

Hükumet kuvvetleri Samso
sierra mıntakasında tedrici su
rette ilerlemektedirler. 

Majork adasında vaziyet 
hüküm etin lehindedir. 

fasında bir ta
kım kargaşa
lıklar çıkmış 

olduğunu söy
lemiştir. Yerli
ler kendilerini 
aldatmış ol-

makla itham 
ettikleri ihti
lalcilere karşı 

müteaddit de· 

falar isyan ct
meğe kıyam 
eylemişlerdir. 

Hendaye, lrun 
ve San Sebas• 
tiene karşı ya
pılmakta olan 
taarruz en şid· 
detli devresin-

dedir. Jbtilalci
ler bu sabah 
fecir vakti La
pena dağı ile 
lrun, San Se
bastien ve Pa
sayes' den müş-

-. "' 

.. 

1:.lcezire11ill lıiikfirnet Ji/osu taratmdan 
kızıl arkadaşlara şu hitabede 
bulunmuştur: 

Cepheye gitmekte olan ar
kadaşlar: 

- " Sizi Katalonya namına 
selamlıyorum. Sizden Aragon 
cephesinde şecaatle harb et
mekte olan bütün arkadaşları 
benim namıma kucaklamanızı 
rica ediyorum. Katalonyayı ve 
yeni ispanyayı diriltecek olan 
saatleri yaşıyoruz. Bu saatler 
daha geniş bir içtimai adalet 
tesis edecektir ... 

Companys bıından sonra za
ferin amili olan disipline riayet 
edilmesi tavsiyesinde bulunmuş
tur. Mumaileyh kontrolsüz ve 
nizamsız hareket ederek inkı· 
labın ahengini bozan kimseleri 
fesatçı addetmek lazım gele
ceğini söylemiştir. 

bonıha/dımanmda arzetliği manzaıa 

Labinanigo kasabasında bu
lunan bir fabrika bombardı
man edilmiş ve patlayıcı mad· 
deler imaline mahsus olan pav
yonda infilaklar vukua gelmiş
tir. 

Humanite ismindeki Fransız 
gazetesinın muhabiri ağır su
rette yaralanmıştır. 

Majork adasında hükumet 
kuvvetlerinin harekatını idare 
etmekte olan tayyare yüzbaşısı 
Bayo şu telgrafı vermiştir: 

Cumhuriyet tayyareleri Ma· 
jork adasındaki Las Palmas 
deniz ve hava ilssülharekelerini 
bombardıman ederek üç deniz 
tayyaresini tahrib etmiştir. 

ASiLER SPINA YOLUNDA 

Diktatörlük· Jeşmekte, fakat hükumet mer-
ten sonra tesis 

1 
edilecek reji
min intihabı 

serbest olacak
tır. Ben eyalet 
muhtariyele r i -
ne taraftar de
ğilim. Çünkü 
Katolonya ken
disine verilen 
muhtariyeti 
suiistimal et-
miştir.Ben mer
kezi hükumete 
tam salahiyet 

,, ~ · . ·· ı bırakılmak şar-
tiyle bazı eya-

1 letierin ademi 
;~.-~\-fıl <X ~ merkezi yet 1 e 

idare edilmesi 
taraftarıyım. 

Londra, 26 
(A.A) - Sanıl
dığına göre, 1 -

ı çi miJli konseyi 
ispanya işleri· 
ne ademi mü-

l 

" .._ 

kezinde hüküm sürmektedir. 
Malaga şehrinin büyük bir 

kısmının yanmakta o!duğu, nas-
yonalist umumi karargahından 
bildirilmektedir. 
LONORA MAHFiLLERiNDE 

Londra 26 (A.A) - lspan· 
yaya yapılacak silah ihracatına 
ambargo konulması meselesinin 
tatbiki için İcab eden tedbir-
lerin ittihazı hususunu tetkik 
etmekte bulunan siyasi mahafil 
üç imkan tasavvur etmekte· 
dirler. 

1 - Kabineler arasında ya
pılacak etraflı bir noktai nazar 
teatisinden sonra aynı zamanda 
bir karar ittihazı. 

2 - Ambargonun tatbiki ta
rihini tesbit ederek siyasi sa• 
hada ademi müdahale meselesi 
tanzim eyliyecek ve ademi mü-
dahaleye müteallik bütün ted· 
birleri kontrol edecek beynel-
milel bir teşekkül vücuda ge
tiri mesi. 

3 - Her hangi bir :ru 
payitahtında büyük elçilerden 
müteşekkil ve daimi bir kon-

18 .. t'f+l' ·~, 

.. 
... 

Seı•ilın şimalmde fisiler bir köye güince kö}• halkı etkekleıu.111 katlam 
edümemesi i(in b/Jyle yalvanı·oı/a/dı 

Oenna/ Mola Buıgoswı asketleritıi te/liş ediyor 
Mumaileyh ilaveten demiş

tir ki: 

Valladolid, 26 (A.A) - Asi
lerin um umi karargahının ha
ber verdiğine göre, Birastorya 
kolu Oviedo yakininde Cangası 
işgal etmiştir. ihtilalciler Mon· 
tepna'yı işgal etmişlerdir. Ve 
şimdi Spina üzerine yürümek
tedirler. 

dahale siyasasına arka olmağa 
karar verilmiştir. 

ferans vücuda getirilmesi. 
Henüz hiç bir karar ittihaz 

edilmemiştir. 
Barselondan bildirildiğine gö

re, hava kuvvetleri müessir bir 
surette Aragon cephesini bom
bardıman etmiştir. 

iHTiLALCiLER 
FAALiYETTE 

Hendaye, 26 (A.A) - Ha
vas Ajansı muhabirinin öğren
diğine göre, ihtilalcilerden 
müteşekkil 7000 kişilik bir 
kuvvet Oyarzun civarına gel
miştir. Bu kuvvetler orada lrun 
ve San Sebastiene taarruz et
meye hazırlanmaktadırlar. Bu 
kuvvete bir çok papaslarda re
fakat etmektedir. 

Hükumet kuvvetlerinin mu
kavemete hazırlanmakta olduk
ları ve asilerin püskürtülecek
lerine kani bulunduları haber 
verilmektedir. 

Hükumetin üç tayyaresi ih
tilalcilerin Guepuzooadaki mev
zilerini bombardıman etmişler

dir. 
i HTiLALCiLER ALEYHiNE 

KIYAM 
Malaga 26 (A.A) - Canta

dan buraya gelen bir balıkçı 

gemisinin kumandam lspanyol 

terek bir taarruz hareketi 
yapmışlardır. Fransa ispanya 
hududu hemen kapatılm,ıştır. 
Muharebeler kesif bir sis al
tında yapılmaktadır. ihtilalci
lerin taarruzu işidilmemiş de
recede şiddetlidir. İlk safta 
Fas'lı 700 Lejyoner vardır. 
Bunları tanklar ve top!ar takib 
ve takviye etmektedir. 

İlk hücum dalgasının düş
man hatlarında gedik açmamış 
olduğu zanno]unmaktadır. Şim· 

di ikinci bir hücum yapılmak
tadır. 

Guedeloupe limanı ihtilalci
leTin uzun menzilli topları tara
fından bombardıman edilmiştir. 

KAT ALONY ADA BiR 
RESMi GEÇID 

Barselon, 26 (A.A) - Ara· 
gon cephesine gitmekte oln bir 
kızıl süvari alayı Jeneralite sa
rayını önündeki Gumuriyet 
meydanında bir geçit resmi 
yap:ı:ıştır. Companys balkona 
çıkarak halkı.. görünmüştür. 

Mumaileyh alay kumandanı ta
rafından selimlanmıı ve ku-

. mandana mukabele ederek 

- " icraat yapacak insanla
ra, teşkilat vücuda getirecek 
adamlara •htiyacımız vardır. 
icraat yapamıyacak, teşkilat vü
cuda getiremiyecek olan kim
seler çekilmeli ve yerlerini bi
ze bırakmalıdırlar. raki bu iş
leri görelim. Hürriyet jçin dö
külen her damla kan daha iyi 
günler ıçın tarlaya atıl
mış tohum demektir. 

Companys halk tarafından 
şiddetle alkışlanmıştır. Halk 
yaşasın Cumhuriyet, yaşasın 
hürriyet, yaşasın Katalonya, 
diye bağırmıştır. 

BiR FABRIKANIN 
BOMBARDIMANI 

Aragon cP..phesinde merkez 
mıntakasında binbaşı Perez 
F erras ile Sendıkalist Durutti
nin kumandasa altıudaki kuvvet 
Saragosse ile Huesco arasın-

daki irtibatı kesmek maksa
diyle Monegrilfo ve Farlele 
kasabaları civarında büyük 
mikyasla bir hareket yapmıştJr. 
Şimal mıntakesında Cumuriyet 
tayyareleri Huescanın şimalin
de dört kilometre mesafede ih
tilalcilerin İfgali altında bulu-
nan vadiyi bombardıman etmiş
lerdir • 

ihtilalciler ayni zamanda Hu
elva eyaletinde kain Zalemea 
La Realyi de işgal etmişlerdir. 

YENi REJiM 
Lizbon, 26 (A.A) - Seville

de bir gazete muhabirine be
yanatta bulunan General Ca
bcnelfos demiştir ki: 

MALAGA ŞEHRi YANIYOR 
Londra, 26 (A.A) - ispan

yadan haber verildiğine göre, 
San Sebastien cephesındeki 
Nasyonalist kuvvetin Lejyon 
Etrangere kıtalariy]e takviye 
edilmiş bulunmaktadır. 

Madridden Royter ajansına 
haber verildiğine göre, şehirde 
yiyecek işleri gittikçe müşkül ... 

Londra, 26 (A.A) - iki Is· 
panyol balıkçı gemisinin Ce
belüttarık açıklarında bir İngi· 
liz Destroyeri tarafından tev
kit edilmesi hadisesini mevzuu 
bahseden Royter Ajansı bu 
iki , lspanyol gemisinin serbest 
bırakıldıklarını haber vermek
tedir. 

,1----~----------................................ ~ ... ll&mml'I---. ' 

ZINGAL ,, Parkeleri ,, 
llS.!s:.m. ............................ ~ ...................... ... 

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

uzun muddet en modern konforu i.emin eder. 
.. iiii!!iiiiiiii~!iii!iS3===ı~-----

E V LE Rİ N İZ İN . TABANLARINI 
ZINGAL PARKELERiN' den 

Y AP TI R IN IZ 
- Sabş mahalli : HiJAI kereate fabrika11 - Kerestecilerde : 

• 


