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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 

HAKKI OCAKOCLU 

Oök/uinl avucunun içinde tutmıyan ulusla
lln halini göıüyoıuz. Uçak Jilolaıının bir in

ı san af!ulığmdaki bombalatile diinpamn rn J111-

1uşkan yigitleıi bile başa (lkamtYor. - -- -- ı 

ı .A.:SC>:N""E: Ş~~.A.İTİ 

D!tva~ mUd~_el_!ITürkiye için ıH~~iç için 
Senelık .... ..:.. . . _!3!!,0 _ _ -500 1 

Altı aı1l1k • . • • • • 7fJO !300 

Jfiç durmadan milvonla11 emen havaalığa 
paıa yetiştumek, ancak bütün ulusull ayni cö
mertlikle yardıma koşmasına bağlıdır. 

Yardımın azı (ZJğu olmaz. Her ;erdın hava 
davasına göstereceği ilEitfm az cok bir Jayda 1 TELEFON : 2&97 ı (lkabüir. TÜRK lf.4VA KURUMU_ 

Fiyatı " 5 " kuruftur. C1ınılmriyetin Ve Owmhtıriyet Eserinin Be"kçisi, Sabahlat't Çtkaf' Siy08'& Ga•etedir Yeni Asır matbaasında basılmıftır. 
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Büyük işler .. -. 
Y apmağa engel 
olan zihniyet 
yenilmiştir 

Büyük gayretlerin verimi olan 
eserler elle tutulur gibi göze 
çarparlar. Onları görmemezlik
ten gelmeğe imkan yoktur. 
Çünkü eser meydandadır.Böyle 
olduğu halde, her hangi bir 
sebeple kafasında yerleşmiş sa
bit düşüncelerin esiri olan bazı 
kimseler var ki, hamlelerinin 
cılızlığına bakmadan, güzel bir 
eseri hiçe saymak, yılmaz bir 
azının mahsulü olau teşebbüs
leri cesaretsizliğe düşürmek 
için kendilerinde cesaret bu
lurlar. Hiç olmazsa, kendi ara
larında konuşurken, dar kafa
larının hudutlarını aşan işlere 

dudak bükerek istihfafla bak
mağa çalışırlar. 

Kültürparkın projesi ortaya 
konduğu zaman böyle düşü
nenler oldu. Proje tahak
kuk sahasına geçerken şehrin 
"daha hayati ihtiyaçları,, ileri 
sürülerek kültürparkın yap•l
ması yersiz ve zamansız olduğu 
iddia edildi. Sanki büyük şe
hirlerin hayatl ihtiyaçlarını sı

nıflara ve derecelere ayırmak 
o a ar o ay Eir ışmiş gibi 
çeşid çeşid mutalaalarla uka
Jahk edildiği görüldü. 

Kültürparkın sembolize ettiği 
gaye bakımından hangi ihtiyaç 
ona tefevvuk edebilirdi? 

Durgunluktan şikayet eden 
bir şehre hangi blısımlı el, bu 
eserin vermek istediği hareketi 
verebilirdi? 

lzmir gibi büyük bit şehrin 
sinesinde yangın harabelerinin 
daha ydlarca sürüb gitmesinden 
daha kasvetli ne tasavvur olu
nabilirdi? 

Dr. Behcet Uı, sağdan ve sol
dan yatdınlan tenkid oklarına 
ehemmiyet vermiyerek memle
kete maledilen eserini kıska
nırcaıına korudu, onun üzerin
de muvaffakıyetle yürüdü. 

Kültürpark, bize yalnız iz~ 

mirin ıerefini, medeni varlığını 
yüceltecek olan bir eser ol
makla kalmıyor. Onun içinde 
fılizlenen ağaçlar ve çiçekler 
g;bi, Ar11ulusal lzmir panayırı· 
nın da, orada, batka bir kıy
met kazanmağa namzed oldu
ğn görülüyor. Kültürpark ve 
Fuvar aynı kaynaktan, aynı 
azımdan kuvvet alan eserlerdir. 
Bugünden ziyade yarını düşü
nerek temelleri atılmıştır. 

Bu koskoca eserin meydana 
çıkması için sarfedilen zamamn 
kııabğı gözönünde tutulursa bu 
kadar dar bir zaman içinde şeh
rin yangınlıklarını bir kültür 
bahçesine çeviren azmın elini 
sevgi ve saygıyla sıkarak hay
ranbğımızı izhar etmek bir vazi
fedir.Muhit, müteşebbis dımaklar 
bu eserden cesaret tophyacak-

tardır. Bu iıin en çok hayranlığa 
değer ciheti iki aydan daha az 
bir zaman içinde Fuvann Kül-

'ürparkta yerleşmiş olmasıdır. 
Bis bu geceli gündOzlO gayret
leıe bakarak tehrimizin istik-

- Sonu 2 ına sahı/tae -
••Tkeı; BU..•n 

,~~----·~~1•2~•at•S. M. SEKiZiNCi EDVARD~~~~~~-=&••·~~~~~~~~ 

·Eylülün 4 üncü cuma günü 
,~;. 'il Istanbulda bulunacaklar 
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. · ~"''#,. lstanbul 28 (Yeni Asır muhabirinden)- Yu- ettikleri arzu üzerine kendilerine merasim yapıl-

, goslavya sahillerinde muhtelif şehirleri, Korfoyu mıyac~~tır. 
. ve Atinayı ziyaret eden lngiliz kralımn bugün- lngıJız kralının g~lecek hafta Pazar günil 

. . . yapılacak olan denız yanşlannda bulunmaları 
l~rde lstanbulu da zıyaretı tahakkuk etmış- ihtimali çok kuvvetlidir. 

tırsa Majeste sekizinci Edvard,4 eylül cuma günü Sa majeste Sekizine~ Edvardın lstanbuldan 
ı t b ld b ki · K d'l-1..: At tü k" ayrılacakları pazar günu akşamı Dolmabahçe 
s an u a e enıyor. en ı .::ı-ı a r un a da bir veda balosu verilmesi kuvvetJe 

misafiri olacaklar ve lstanbulda üç gün kala- =~b{~1:netdir. 
caklardır. Sa Majestesekizinci Edvardın izhar - Sonu !~n~hitede -
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FUV ARDA SON HAZIRLIKLAR Türk dili kurultayında 

F uvarımız Salı günü saat 17 ,30da baş- Tezlerin okunması bitti 
k • J J t J •• •• •• tk J l Pazartesi günü kurultay son toplanhsını yapacak ve 1 sme nonununnu uy eaçı ıyor ondan sonra mesaisine son verecektir 

Fuvar bazırhkları tamamlaıı
rmştır. inşaat münasebetiyle 
fuvar sahasında bulunan mo
lozların temizlettirilmesine baş
lanmıştır. Büyük antre ila an
treden ııık kuleesine kadar 
uzanan 70 metrelık beton yo
lun inşaatı tamamen bitmiştir. 

Sovyet, Mısır, Yunanistan 
devlet pavyonlar1 ile diğer bir 
çok pavyonların inşaatı ta
mamlanmış olduğu için bu 
pavyonlara eşya yerleıtirilme
sine başlanmıştır. Onun için 
fuvar sahasında zabıta memur
ları vazife görmeye başlamış· 
lardır. 

Vali Fazlı Güleç dün akşam 
fuvar yerine giderek hazırlık
lan g6zden geçirmiştir. Şimdi
den fuvar için lzmire gelenle-

rin mıkdan mühim bir yekunu 
bulmuıtur. Birçok otel ve pan· 
ıironlarda yerler tutulmuştur. 

Fuvarın açılma merasimi bir 
eylül salı günü saat 17.30 da 

yapılacaktır. Fuvarı sevgili 
başbakanımız ismet lnönü biz
zat açacaklardır. Başbakanı· 
mız pazartesi günll lstanbul-

- Sonu 5 inci sahi/tde -

Istanbul 28 (Telefonla) - Bugünkü dil kurultayı toplantuı 
hararetli münakaşalarla geçti ve dil kurumunca tcsbit edilen 
tezlerin okunması bitti. Yarından itibaren serbest tezlerin okun• 
masına baılanacaktır. 

Bugünkll toplanbda Profeı6r Agob Dilaçar'ın okuduğu tez çok 
pyanı dikkatli. Profes6r tezini izahını tam bir saat 40 dakikada 
yapmıştır. Bundan sonra Mebmed Ali ve·Ismail Hami'nin teıleri 
dinJeami,tir. Kur.ult.ay Paaartui günü son toplantıaıru yapacakbr. 

Sporcu Başvekil 

Yaşar'a bir 
alınmasını 

ev satın 
emretti 

latan bul, 28 (Telefonla) - Başvekil lamet ln6nü bugün tek• 
rar Dilnya Gilreı Şampiyona Yapr Erkan 'ı kabul ederek ken• 
disine bir albn saat hediye etmiştir. Saabn üzerinde .. ismet • 
adı yazılıdır. 

Başvekil ıehir namma bir ev aabn alanması için lstanbul be• 
lediyesine icab eden emirleri vermiıtir. 

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

Muntazam Habeş çeteleri 

Adisabebaya yürüdüler 
Çeteler ıtalyan hava istasyonuna ateş vermek 

istediler fakat muvaffak olamadılar 
•• 

Olüler, yaralılar var 
Roma 28 ( Ô.R ) - Dünkü 1 

gün 1200 kişiden mürekkeb 
Habeş çeteleri tayyare istasyo-
nunun bulunduğu istikametten 
Adis·Abeba şehrine taarruz et-
tiler. Vailla civarında bulunan 
ltalyan askerleri ve Oskani'ler 
Habeş çetelerinin şehre girme
sine mani oldular. 

ilk defa olarak çetelere kar
şı koyan motörlü kuvvetlere 
Ras Horiluuun kumanda ettiği 
görülüyordu. Bu muharebe çok 
çetin oldu. Çetelerin bir baskın 
halinde yapdıkları s:ıldırışlara 
rakmen hava iıtaıyonunu yak-
mak ve şehre girmek teşeb
büsleri akim kaldı. 

Saatlerce süren musademe
lerden sonra çettler 200 ka
dar ölü bırakarak çekildiler. 
ltalyanların zayiatı yirmi as
kari ölü ile 40 yaralıdan ibaret-
tir. Muıademelerin tehirde bü
yük panik uyandırdığı hakkında, 
yabaPcı kaynakların işae ettik
leri haberlere ehemmiyet ver
memek lizımdar. 

Haile Selasive 

Kral vekih Geneı al Grazya
ni, bu muharebeyi müteakip 
vuruşma aahasına gelmit ve 
kıt'aları teftiş ettikten •onra 

Ras Hailoyu tebrik etmiftir. 
Şehirde hayat normaldir. 

- Sona 3 lldl M111""4 -

Çok vahim bir haber ç_ıkarılmıştı 

Stalin bir nutkunda : ''Harb önüne 
geçilmez bir hale geldi.,, demiş ••• 

Stalin radyo ile bu haberi yalanlam!ştır. Voroşilof da 
kendine atfedilen sözleri tekzib etti 

Moskova, 27 (A.A) - Eve
ning Hevs lngiliz gazetesi 26 
ağuıtoıda bir haber neşrede
rek Stalin'io radyo ile Sovyet 
ordularına haabeo bir nutuk 
söylediğini ve bu nutkunda 
harb, önüne geçilemez bir bale 
gelmiştir. Beklediğiniz Hman 
işte bu zamandır. Bütün vatan 
vazifemizi yapmanızı istiyor. 
Tarzında ifadelerde bulunduğu 
bildirilmektedir. 

Evening Nevs bu haberinde 
Voroıilof, Tukasevk ve Alks
nisin de ayni tarzda hitabeler
de bulunduklarını ilave eyle
mektedir. 

Tas ajansı Evening Nevsin 
IJu haberinin baştan aşağı asıl
sız olduğunu bildirmeğe seli
hiyettardır. 

Stalin radyo ile ne böyle bir 
nutuk ıöylemit nede böyle 
emirnameler neıretmiştir. Vo
ı ~filof, Tukasevaki ve Alkım. 
de hiçbir nutuk ı6ylememif
lerdir. 

''JAPON TAYYARELERiNiN 
TECAVUZLERI 

lleekou, 27 (A.Al - Ka-

barovskdan bildirildiğine g6re, 
son günlerde bir çok defalar 
Japon tayyareleri Sovyet hu
dudunu tecavüz etmişle•dir. 
Yalnız 14 Ağuıtostan 23 Ağu· 
tosa kadar olan müddet zar
fında beş vak'a kaydolunmuı· 
tur. 

Mançukodan gelen keıif tay
yareKi sisteminde Japon tayya• 
releri Sovyet araziıi üstünde 
uçmuılardır. 

23 Agustosta iki Japon tay• 
yaresi Sovyet hududunu 15 
kitometrt kadar tecavüz etmiı
lerdi. BU son )Jidise 22 numa-

- ralı)r.:., i ... ~. mıntakasında va• 
'kua g~ır. Tokyodaki Sov· 
yet büyü1' elçiliği ile Harbia
Cleki Sovyet baıkonsolosluju 
bu hususta protestoda bulun
mak üzere emir almışlardır. 

BiR TAYIN 
Tokyo, 27 (A.A) - Dııitlell 

bakanlığlnın resmen bildircliil
ne göre, dıtitleri bakanlığı •• 
bık mllltelafl Sigemetau i•tifa 
etmiı olan Ohtanın yerine Ja• 
ponyamn Moakova bii)'lk elll
ljiae tayin ol11111DUffv. 
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Yarışlar 
Atlama ve şarpi 

birincilikleri 

Ya mağa engel 
o an zihniyet 
yenilmiştir Vali tetkik er Gümrük anbarlarında Pazar günü Karşıyaka 

banyolarında yapılıyor 
& EylOI Pazar gUnU ln
cJralllnda bUyUk ~eniz 

• Baştara/ı ı ind salti/ede -
hali namına sevinmekteyiz. 
~una kaniiz ki, bu gayretler 
bugünkü sıcaklığı dan ~arın ea 
bir şey kaybetoı~ıse ··ıtpr· 
park bir kaç sene içinde bütün 
Türkiyenin cidden iftihar ede· 
bileceği bir eser haline gele
cek, Fuvarm azamet ve ihti· 
şamı da seneden seneye arta· 
cakbr. Sevincimizin bir ikinci 
sebebi de, şimdiye kadar büyük 
işlerden bahsedildikçe büdçe 
darlığını başlıca engel olarak ile· 
ri sürmeğe alışmış olan bir zihni
yetin, nihayet yenilmiş olması· 

dır. Müteşebbis ve enerjik bir 
kafanın en dar menbalardan en 
geniş eserler yaratmakta asla 
müşkülat çekmiyeceğioe en gü
zel örnek Kültürparktır. Bu Ör· 

nek şehrimizin istikbali için de 
eyi bir işarettir. 

Şevket; 'EIU t.n 

9 

Göçmenlere 
Bergama ve Dikili kazalann· 

da bazı tetkikler yapan vali 
FazJJ Güleç şehrimize dönmüş 
ve dün makamında muhtelif 
işlerle meşgul olmuştur. Ro· 
manya ve Bulgaristandnu fz. 

mire gelecek ve kazalarda is
kan edilecek olan 900 muhacir 

ailesinden 250 si Çandarlıda 
iskan edileceklerdir. 

Burada iskan edilecek olan 
muhacirlere derhal tevzi edile-

-·--Üzüm fiatları 
Mütemadiyen yükseliyor 

Dün ür.üm fiatları yeniden 
yükselmiştir. NumaraJanna göre 
fiatlar şöyle olmuştur: 

cek olan arazi tesbit edilmiş
tir Muhacirler Çandarlı iske· 

lesine çıkınca orada muvakka· 
ten iskan ve iaşeleri için ter· 
tibat aUnmıştır. Bunun için 
vali tararafmdan kaymakama 

lazımgelen direktifler verilmiş
tir. Diğer muhacir aileleri de 

7 numara 9 ilii 9,'S, 8 numara 
9,75 -10,5, 9 numura 12 -12,5, 
10 numara 14 • 14,5, 11 numa
ra 18 - 18,S kuruştur. 

Piyasa çok sağJamdır. Fiat
Jnrın yeniden yükselmesi bek
lenmektedir. 

Baş gardiyana 
Bir tehdid mektubu 

gönderml lıar 
Şehrimiz umumi hapishane 

baş gardiy:;- •ı lsmaile bir teh· 
did mektubu yollanmışhr. rosta 
ile gönderilmiş oJan bu tebdid 
mektubunda baş gardiyanın 
hapishane meydanında öldürü• 
leceği bildirilmekte ve beşinci 
ferhanede Şevki adında birinin 
çıkanlarak yerine Kazımm kon· 
ması istenmektedir, Mektupta 
baş gardiyana; bazı kimselere 
taraftarlık yapmaması da bil
dirilmektedir. Müddeiumumi· 
likçe bu hadise ür.erinde tah· 
kikata başlanmışbr. Bazı mah
kümlarm ifadeleri alınmış ve 
yazıları tetkik olunmuştur. T ah· 
kikah devam olunuyor. ............. 
Tavukçuluk kooperatifi 

Bergama, Foça, Çeşme kaza 
ve nahiyelerinde tavukçuluk 
kooperatifi kurulmuştur.Bu koo· 
peratiflere müdürlük yapacak-
lar için yakında Bornova Ziraat 

I 

mehtebinde bir kurs açılacaktır. 

vilayetimizin muhtelif kazala
nnda iskan o!unarark derhal 
müstahsil bale getirilecek ve 

ngiliz 
Kooperatif çisi 

ger yor 
Ege mmtakasından mühim 

miktarda kuru üzüm mübayaası 
için lngilter den bir kooperatif 
namına lzmire gönderilmiş olan 
kooperatif umumi katibi lstan• 
bula gelmiştir. Bu zatın yakında 
şehrimize geleceği ve piyasa 
vaziyetini tetkik edeceği, aynı 
zamanda lngiltereye ihraç et· 
mek üzere kuru üzüm müba· 
yaası için alakadarlarla görü· 
şeceği haber alınmıştır. Mühim 
bir şirket de yakında lzmirde 
bir şube açacak ve bu şirket 
muhtelif ihracat mahsuUerimizi 
logiltereye ihraç edecektir. Bu 
şirket bilhassa üzüm ve incir 
ür.erine faı:a iş yapacaktır. 

• 11. • • • /9 

Çeşme pilajlan 
Çeşme ılıca ve pilaj köyün

de havaların serin gitmesi yü
zünden haJk azalmıştır. Birkaç 
güne kadar piJajm kapanacağı 
haber ahnmiştır. 

# .... 

1 

Şimdiye kadar lzmlrde 
görUlmeml müthiş bir 

Arsıulusal 9 eylul Fuarı mUnasebetlle 
KUltUrparkta bUKln dünyaca i~!l•nmı' bUyUk 

KLUI(~FS - SiRKI 
~-.----~--.;.----~-... ---..._---~~------

Fuarın resmi k~adındaP. ltibartn : 

KLUKEFSi SiRKI 
Husu i trenle Köstenceye ve oradan 6000 tonluk hususi 

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

40 büyük vagondan ibaret olup 100 adet muhtelif vahşi 
hayvan, 4 tane beheri 12 tonldk fil, arslanlar, kaplanlar, 
ayılar, marnunlar vesair vahşi hayvanlardan mürekkeptir. 

•MMM*E' /.! t.;titi& --- : ,\, #1 
rı,~L.:LO.O~.-P-Jiil~~~~i- ıı; • • soran bı r ,,,, 
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• 
arazı verilecek 

Vali ı•e Parti Reısı Fazlı Oüleç 
kendilerine arazi ile tohumluk 
ve saire verilecektir. 

Köy 
kalk nması hak
kında bir toplantı 

lzmir köyleri kalkınması için 
beş senelik proğram hazırlan
masına karar verilmiştir. Vali 
Fazla Gü!eç bu mühim iş ile 
meşgul olmağa başlamıştır. 

Dün Sıhhat. Nafia ve Maarif 
müdürleri ile lı.mire bağh na· 
biye müdürleri vilayet maka· 
mmda Vali Fazlı GüleÇin reis· 

liği a!tmda bir top!antıya çağı· 
rılmışlardı. Toplanb öyleden 

sonra olmuştur. Köylünün 
sağlık, kültür ve bayındırlık 

işleri için hazırlanacak olan 
beş yıllık program üzerinde 

konuşulmuş ve bu programın 
esaslan tespit edilmiştir. Ça-

lışma programı çok zengiı: 
olacak ve pratik bir şekilde 

yapılacak işleri içine alacaktır. 
Program kati surette tatbik 
edilerelc: köy kalkınması ye
rine getirilecektir. ...__. -
Şile kaymakamı 

Seferihisar kaymakamı Ihsan 
Sakızlının Şile kaymakamlığına 
naklen tayin edildiğini yazmış-

tık. Ihsan Sakızla yeni vazife
sine gitmek üzere iki gün ev· 
vel şehrimize gelmiş ve bugün 
de lzmirden ayrılmıştır. 

iki senedenberi Seferihisar 
kazasının birçok ihtiyaçlarını 

gideren gayyur ilçebaym Ş' leye 

tayini, onun faaliyetini geniş· 

let~cektir. 

Ihsan Sakızhya Şilede de 
muvaffakıyetler dileriz. ...... --
Koyun otlatmak 

yüzü!lden 
Ödemişin Birgi nahiyesinde 

Bezdegöme köyünde Mehmet 
oğlu Hüseyinle Tahir oğlu Ne
cip arasmrla tarlada koyun 
oftatmak yüzünden kavga çık
mıştır. ikisi de beraberinde 
bulundurdukları taba11calarını 
çel<erek birbirlerine ateş et
mişlerdir Hüseyin vücudunun 
iki yerinden ağır surette yara
lanmıştır. Necip tutularak Ad~ 

Vekaletin yeni liman tarifesindeki 
tenzHatı tatbik ediliyor 

ğl nceJerJ fip.dacak 
Su spı>rları lik ~ey~H ajan 

vekili 4~ae4d inio başkanlığın
da toplanmıştır, Y oırın Karşı· 
yakada banyolarda yapılacak 
atlama ve şarpi müsabakalan 
proğramı ile hakemlerini tes
pit etmiştir. 

Gümrük ambarlarmda bulu
nan tüccnr eşyasının, gümrük 
ambarlarının liman işletme ida
resi müdürlüğüne devr ve tes
limi münasebetiyfc bu idareye 
devri için tespit muam~IE"sine 
devam edilmektedir. 

Simdi gümrük anbarlarındaki 
bütün iş1er Liman işletme mü
dürlüğü memurları tarafından 
görülmekt~dir. Son zamanlarda 
vapurlardan gümrük anbarla· 
rma çıkarrlmış olan 12 bin 
parça tüccar ve saire eşyası, 

gümrük idaresi memurlarına 
teslim edilmeden doğrudan 
doğruya Liman işletme mü
dür:üğü memurları tarafından 
teslim ahnmuştur. Bu suretle 

devr ve teslim muamelesinin 
uzamaması temin edilmiş ol· 
maktadır. 

iktisat vekaletinden tasdik 
edilerek gelmiş o'an yeni liman 
tarifesinin tatbikine başlan• 
mıştır. 

Tarifede ithalat eşyası için 
bazı tenzilat yapılmıştır. Ton 
başına 250 kuruş alınan tah
liye ücreti 225 kuruşa indiril
miştir. 

Yeni gümrük hamaliye tarİ• 
fesinde de mühim mikdarda 
tenzilat vardır.Muhte!if eşyada 
~ümrük hamaliye tarifesi 260 
kuruşa kadar yükselmekte idi. 
Yeni tarifede bu mikdar yüz 
elli kuruşa indirilmiştir. 

Mösabakalnr: Atlamalar tram 
plen ve kuleden yapılacaktır. 

Tramplenden beş ihtiyari beş 
mecburi kuleden dört ihtiyari 
dört mecburi atlama yapılacak· 
tır. 

Atlamalar düz, perendeli, 
ileri, geriye, durarak ve koşa· 
rak olmak üzere muhtelif şe
killerde yapılacaktır. 

Hakemler: Fahri bayraktar: 
Deniz sporları başkam; Ahmet 
Özkin, Hadi Dura (Goztepe) 
Şadi Agah (K. S. K .) 

* •• 
6 Eylulde lnciraltmda yapı-

•• • oa 
lacak olan büyük deniz eylen· 
celeri için ajanlığın başkanh

ğmda top!anan komite munta
zaman çalışmaktadır. Fuar ve 
9 Eylül ihtifali dolay:siyle h:
mirde toplanacak olan mülha· 
kat halkı ile seyyah ve misa
firlere iyi bir denizcilik günü 
yaşatmak için proğramm fev· 
kaladeliğine son derece dikkat 
edilmektedir. Yapılacak prog
ramı bilahare bildireceğiz. 

Maarif talebe yurdu 
Y urd f aaliyeta geçti. Tal ebe 

kadrosu genişletildi 

:: Zafer bayramı 
:ı 

Y arm 30 Ağustos Zafer ve 

tayyare bayramıdır. Şehrimizde 
büyü merasim yap ac k ve 

bayram kutluJaoacaktır. Cum· 

huriyet meydanında Atatürkün 

heykeli önünde nutuklar irad 

edilecek ve onu müteakib bir 

geçid resmi yapılacaktır. 

Talebe ymaa ve Yıud direktöıü Şerif Andaç Burnova cinayeti Kültür yuvalanmıza yardımcı 
bir müessese olması itibarile 
memlekette büyük semereleri 
görülen Maarif cemiyeti Ka
rantina talebe yurdu veni ders 
yılı için faaliyete geçmiştir. 

Senelerdenberi lzmirin gö
beğinde sessiz sadasız, fakat 
verimli neticeler yaratan ça· 
hşmalarile talebe yurdunun 
Kültür hayatımızda gösterdiği 
muvaffakıyet ehemmiyetsiz de
ğildir. Ancak yirmi talebeyi 
barındıracak bir kadr('I ile 

Limon ucuzluyor 
Türkiye - ltalya ticaret an· 

}aşmasının temdidi üzerine iz. 
mir gümrük anbarlarında bu-
lunan ve uzun zamandanberi 
çıkarılamıyan limonlar piyasa
ya çikarıJmıştır. bir kaç gün 
içinde piyasada limon buhranı 
kalmıyacakbr. 

•••••••••••• 
Yunanistan'da 

Et meselesi 
Türkofis Atina şubesinden 

lzmir şubesine gelen bir ya-
zıda döviz tasarrufu maksadile 
Yunanistanda çarşamba ve cu-
martesi günleri et satışlarının 
yasak edildiği bildirilmektedir. 

........ 1 • 

•• 

Odemişte 
Bir cinayet 

Ödemişin köseler köyünde 
Mehmet oğlu Hüseyinle Ab
ınetl oğlu Halid arasında kav

~ ga çıkmış, Halid tabancasını 

ateş ederek Hüseyni başından 
yaralamış ve öldürmüştür. Katil 
tutulma tur. 

lzmir maarifine karışarak bir 
kaç sene içinde talebe sayısını 
yüze yaklaştıran yurd, bugün 
geniş ve olgun bir kadro ile 
faaliyet halinde bulunmaktadır. 

Talebe yurdu dışandan gelen 
çocuklarımıza bir barınma mü· 
essesesi olduğu kadar memle· 
ketin kimsesiz ve fakir yavru· 
Jarmı da ıinesinde toplayarak 
yarma yetiştirmektedir. Yurdun 
verimli fa 1liyetinde bu sene 
daha bariz bir çoğalış belire· 
ceğine şüphe etmiyoruz. 

Yaralanma 
Birinci Kardon'da Sümer 

gazinosunda keresteci Abduı: 

Jahoğlu Arif, gazinocia oturan 
kadınlardan Osman kızı Gül
fem 'i birlikte götürmek istemiş 

ve kadının gitmemesi üzerine 
kızarak çakı ile beş yerinden 
yaralamıştır. Arif zabıtaca tu· 
tulmuştur. 

Burnova nahiyesinin Naldö
ken köyünde Zeynel ile Azizi 
öldürmekle maznun lbrahim ve 
Kazımın mubakemoelerine dlln 
ağır cezada devam edilmiştir. 
Mabk~mece şahid ııfatiyle aran· 
makta olan kocakulak lbra
himin Karşıyakada ikamet et· 
tiği gelen cevaptan anJaıılmış 
ve iburen mahkemeye celbine 
karar verilerek muhakemenin 
devamı başka bir güne bırakıl· 
mıştır. 

Bir kaza 
Karantioa'da Köprü Tramvay 

caddesinda sarraf Bencuya'nın 
evinde hizmetçi V;ktorya adın
daki kız evin kapısı önünde 
parmakhğa dayanarak hala 
silkmekte iken parmaklığın 
birdenbire sökülerek yere düş
mesi yüzünden kaza geçirmit 
ve sağ kolu ile vücudunun 
muhtelif y~rlerinden yaralan-
mıştır. Yaralı kız hastaneye 
kaldmlmıştır. 

~~~ . - -:•.t:~ ;.;4.fi .. ,. . " .• ~ . '-il· ,.:_ ... 
... • • .. .... \,4ı> • • • 19ELHAMRA TE~~~ON" 

MÜJDE.. MÜJDE.. MÜJDE.. B U G Ü N 
Zafer bayramı ve sinemamızın 936 - 37 mevsimi ilk açıl

ması şerefine büyük proğram 
1 - Bütün lzmir balkının hüyük sabırsızlıkla ve heye· 

canla beklediği Tilrklin şehametini tarihe altın harflerle 
yazdırdığı kahramanlık diyarı Moohö zaferinden evvel ve sonra 

ÇANAKKALE 
Türkçe sözlü hadisat filmi.Çanakkalede yapılan bütün merasim 

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

YARALI KUŞ 
Paula Vessely Reji. Villy F orst 

Fiyatlar: 30 - 40 - 50 - 60 kuruştur. Seanslar: 3. 5. 7. 
akşamları 9.15 te cumartesi tenzilath talebe matioesile 

Pazar umuma 1 de baflar 
l"yeve vcrilmiıtir. ---· 



~ .. Aluetos t•s• -·-
Rusyada yeni tevkifler 

gen er alı iki Sovyet 
Orduya fesat beyannameleri dağıtarak suikastler 

hazırlanmasını teşvik etmişler 

Londra, 28 (Ö.R} - Dey)i Y e:ıi Asır - Londra radyo-
Ekspres gazetesinin Moskova sunun Deyli Ekspres gazete-
muhabiri bildiriyor: sine atfen verdiği bu h&ber-

Zinovyef, Kamenef ve arka- lerin mübalagnlı veya büsbü-
daşlarının kurşuna d"zilmele- tün U\'durma olması da müm-
rinden sonra da Ogpu teşkilatı kündür. Çünkü diğer menabi-
baıı mühim deliller ve suikast den bu hususta tamamlayıcı 
evrakı elde etmiştir. Uk iş biç bir haber ahnamamıştır. 
olarak Sovyet generallerinden Londra 28 (A.A) - Sovyet-
Şmit ve Sapaşeytof haklarmda Jerin Londra ataşemilitiri ge• 
tevkif kararı verilmiştir. neral Potanın Moskovad& tev-

Generaller Kızd orduda di-
ıiplin ruhuna muhalif hareket kifi haberi generahn Londra-
ederek suikasdlar hazırlamakla dan hareketine tekaddüm eden 
ıuçludurlar. Bunlarm maksad- hadise do!ayısiyle büyük bir 
ları Sovyet harbiye komiseri alaka uyandırmıştır. 
general Vorotilofu öldürmekti. Evening Nevs gazetesinin 

Bu generaller cenubi Rus· yazdığma göre, bir askeri ve 
yada kOçllk zabitlere ve zabit siyasi toplanhda bulunmak ba-
vekillerine "kurşuna dizilen hanesiyle Moskovaya çağrılan 
ıeflerin intikamını alınız" iba· general:n hareketinden iki gün 
resini havi beyannameler da- evvel Gupaya mensub iki kişi 
ğıtmışlardır. Sovyet elçiliğine gelerek evrak 

Sibirya'da ve Rusya'nın bir- ve dosyalar arasında araştır· 
çok mıntakalarında hergün malar yapmışlardır. Bu araştır-
binlerce kişi tevkif edilmek- malardan 48 saat sonra gene-
tedir. BuS(ün Gürcistaoda Ste- ral Moskovaya derhal dönmek 
fanyan isminde bir Ermeni için hükUnıetinden emir al-
tedhişçi yakalanmıştır. Stefan- mıştır. 
yan komünizmin tehlükeli bir 
şekil aldığını ve esas rnana
sını kaybettiğiai orada burada 
işaa ediyordu. 

Zannedildiğine göre, gene
raie tevcih olunan ittiham baş· 
lıca suikast maznunlarından 
Dreiseriıı bir ifadesidir. Bu 

Bir habere göre Okranyada 
amele ve köylülerden bazıları 
isyan etmişlerdir. Ancak bu 
hususta kat'i bir malumat alı-

adam idam edilmiş o!duğun
dan Putnanın bu ifadeyi cerh 
ve kendisini müdafaa edebil
mesi imkansız bir hale gel-

namamıştır. miştir. ____________ .. .._. __ ,... __________ ____ 

Romanyada İç meseleler 

Romen kabinesi reisi kral 
tarafından kabul edildi 

=;;fnı""'""""~~~r o - oal<anı u unaugu ıialde ıibe-
BOkreş, 28 (A.A) - Bu ~a- Tataresko yanında harbiye 

kimetinin neticesi istifaya ka- ral parti başkanı Briatinonun 
dar varabilmesi muhtemel ciddi halen bulunduğu Köstenceye 
güçl6kler karıısında bulundu- hareket etmiştir. 
tunu bildirmektedir. · Bakanlar yarın bir içtima 

Söylendiğine gi>re, Sağ ce- aktedeceklerdir. Bu toplantının 
nah Radikal partilerinin teıa- kabinenin devam veya ademi 
hürleri neticesindeki siya~i devamı hakkında kat'i netice 
m6cadelenin önüne geçmek vereceği sanılmaktadır. Maa-
için alınacak tedbirlerler hak- mafih diğer taraftan hükumet 
hakkında kabine azasının fikir- mahafıli kabinenin vaziyete 
)eri arasında mahsüs farklar bakim olduğunu ve sükunun 
vardır. hiçbir zaman bozulması ilıti-

Dün Sinayada kral tarafın· mali bulunmadığını kat'iyetle 
dan kabul otunan başbakan ifade eylemektedirler. ........ 4• 
Macar milli bayramı münasebetiyle 

büyük şefin tebrikleri 
Ankara, 27 ( A. A ) - Macaristanın Saint Etienne bayramı 

dolayısivle Cumur reisi Atatürk ile Macaristan naibi Amiral 
Horty arasında aşağıdaki telgraflar teati oluomuıtur: 

Ece O:tee Amiral Horthyde Nagybana 
Macaristan naibi 

B•ıdapeıte 
Saint Etienne bayramının yıldönümil mllnasebetiyle altesinize 

en hararetli tebriklerimi ve gerek şahsi saadetleri gerek asil 
dost milletin refahı hususundaki samimi dileklerimi arza musa• 
reat eylerim. K. ATA TÜRK 

Ekse!ans Kamil Atatürk 
Cumur reisi 

Ankara 
Macaristanın milli hayramı dolayısiyle gönderdikleri )ütufkir 

tebriklerden dolayı en hararetli teşekkürlerimin kabulünil ekse• 
)anımızdan rica ederim. 

NICOLAS DE HORTHY 
Macaristan naibi 

Dinarlı Mehmed - Cim Londos 
Ayrıca iki büyük filim 

1- PARİS HAYATI 
(Fransızca operet) Konşita Montenegro - Maks Derly 

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

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

Seans saatları : Dinarlı ve Cim Loudos maçı ile Paris 
Hayatı ıs - 18.20 - 21.40 

GnldDren G6zler 16.SS - 2G.15. Cumatteıi ve Pazar 
glinleri aaat 13 te ilive ıeansı val'dır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fiyatlar : ao - .o - eo kurattur 

TENi ASlW ....... . 
4 ---? 

Son Telgraf Haberleri 

Ordunun terfi listesi Başvekil 

Liste neşredildi. Terfi eden yüksek 
kumandanların adlarını yazıyoruz 
IstanbuJ, 28 (Te!efon!a) - Ordu terti hstesi çıkmıştır. Listede terfı eden generaJJerimiz şunlardır: 
General Muzaffer, Kerameddin, Galib, Abdi, Cevad, Ziya, Nuri, Yakup, Cemil, Mazlum, Avni, 

Kemaledddin, Cemal, Ahmed Ferhad, Ahmed Tevfik ve General Rasim .. 
Albay Necib Kadri, Refii, Nazmi, Seyfeddin, Faik, Selim, Seyfi, Seyfeddin (Adana), Baki (Van), 

irfan Hüseyin (Kastamoni) generaJJiğe terfi etmişlerdir. 
Şevket albaylığa terfi etmiştir. 

Ruzvelt tekrar reisicumhur olursa 

Avrupa sulhunu kurtarmak için son 
bir teşebbüs daha yapacaktır 
Faşistler böyle bir teşebbüse kıymet vermiyorlar 

Vaşington, 27 (A.A)- Dün 
N evyork Tim es gazetesinde 
intişar eden ve Bay Ruzveltin 
tekrar reisicumhur inti
hap edildi~i takdirde ci
han sulhunu temin mak· 
sadiyle hükumet re-
islerini bir dünya 
konferansı akdine 
davet etm~si muta
savver olduğuna dair 
o!an maka~e siyasi 
mahafilinde uzun 
uzadıya bir takım 
mütal~alara yol aç• 
mıştır. 

Demokrat mahafili 
reisicumhurun tam 
bir iııziva siyaseti 
kabul etmeden ve 
herhangi bir ihtilaf 
zuhurunda Amerika-
nın tamarniyfe bitaraf }(uzvelt 

kalma•"* temie edeeek dahili edbimri- alma- J le-bir davetfa 
dan evvel Avrt•pa sulhunu temin maksadiyfe memektedir. 

son bir gayret sarfetmek eme
linde olduğu mütaleasını ileri 
sürmektedirler. 

Filvaki birçok demok
ratlar halihazırda meriyet 
mevkiinde bulunan bita· 

raflık kanununun 
Amerikanın bir har
be sürüklenmesinin 
önüne geçmeğe kafi 
gelecek mahiyette 
olmadığını söylemek
tedirler. 

Roma, 27 (A.A)
F aşist mahafili B. 
Ruzveltin baş'ıca 

devletler reislerin· 
den müteşekkil bir 
konferansı içtimaa 
davet niyetinde bu· 
lunduğuna dair olan 
haber dolayısiyle böy· 

bir faydası olicağını tahmin et· 

lngiliz kralı 4 eylülde lstanbulda bulunacak 

••• 
Salı günü geliyor 

İstanbul, 28 (Yeni Asır) -
lzmir panayırının açılış tôre• 
ninde hazır bu·unmak üzere 
BaşH·kil ismet lnönü ile ikti
sat vekili Celil Bayar Pazar 
günü hareket ediyorlar. 

Hususi vapurla hareket ede

cek olan Başvekil Pazartesi 
günü saat dörtte lzmirde bu
Junacaktır. 

~.,,;0~'!14}'1----~ 

Varnada 
••••• 

Bulgar askeri manev
raları başladı .. 

ıı • • ı ı ı r 

iki fırka karşı 
karşıya geldi. 
lstanbul, 28 (Hususi mu

habirimizden) - Bugiin Bul
garistanın Varna şehrinde 

başlıyan büyük Bulgar askeri 
marıevralarına V arna ve Bur-
gaz f1rkaları iştirak etmiştir. 

Bu iki fırkadan biri de
nizden hücum etmelt, diğeri 
de denizden yapılan baskını 
durdurar<Jk şeh i müdafaa 
etmek vaz f.es:yJe mükelleftir. 
Manevralara Bulgar deniz 
filosu ile Bulgar askeri er· 
kanı ve yüksek rütbeli Bul
gar zabitleri de iştirak et
mişlerdir. Harb"ye nazırı ma· 
nevralartla baş hakemlik va· 
2ifesini görmektedir. 

Bulgar askeri makamatı, 
yapılan mauevratarın mevsim 
manevralara olduğunu ve Ak
deniıden yapılacak bir teca
vüzü karıılamak mahiyetini 
almadı~nı ileri sürüyorlar. 

mrrznıı,mı r ••WIWJA2M' 

ltalyada 
- Baştaıafı buıncı sahıJede - kiye suların1, Çanakkale ve lstanbulu ziyaretleri 

Antik eserlere çok büyük alaka gösteren tahakkuk eden lngiliz kralını Türkiye Cumhu- Askeri ms ııevralar 
Sekizinci Edvardm lstanbulda kaldıkları müd- riyeti namına general Fahreddin Alta.v Türk Roma 28 { Ö.R ) - Büyük 
detçe müzeleri, tarihsel kıymeti olan eserleri, sularında bir torpito ile karşılıtyacaklardır. askeri manevralar kırmızıların 
a'lideleri ve camilerimizi ziyaret edecekleri Atina 28 (Ô.R) - Dalmaçya sahillerinde se- muıafferiyetiyle devam ediyor. 
zannediliyor. yahatta bulunan Dük ve Diişes dil Kent bugün- Maviler ric'at ettikleri sabada 

lstanbul, 28 {Yeni Asır muhabirinden) - in- lerde Yunanistana geleceklerdir. Dütes Yunan mevzilerini tahkim ederek kı-
giliz Krala sekizinci Edvardın lstanbul dönüşünde hanedanından Prens Nikolanın kızıdır. Bu iti-

zılların ileri hareketlerinde de· 
Çanakkale mezarlıklarile lzmir şehrini de ziya· 'Oarla Yunanistanda kendisine çok parlak hilsnll 

vamlarıodan evvel mütekabil ret etmesi muhtemeldir. kabul gösterilecektir. 
lstanbul, 28 (Yeni Asır muhabirinden) - Sa Atina 28 (Ô.R) - Kral sekizinci Edvard bu tecavüze hazırlanıyorlar. Diğer 

Majeste sekizinci Edvardı hamil bolunan Nahlin sabah Yunan başvekili Metaksas ve Atina be- taraftan kırmızılarda zaplettik-
yatınının lstanbuldan sonra Karadenizde seya- lediye rdsini huRusi odyans halinde kabul ·et- leri mevkileri tahkim etmiı-
hatlerine devam ederek Köıtence limaııına miştir. Kral Yunanistan balkmın kendi şabsınrla lerdir. 
uğrıyal·aklan söyleniyor. lngiltereye karşı gösterdikleri coşkun tezahürata Şimdi yeni bir ileri ha~eke-

lstanbul, 28 (Yeni Asır muhabirinden} - Tür- teşekkür etmiştir. tine başlamak üzeredirler. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muntazam Habeş çeteleri Boğazlar mukavelesi 

Romanya kralı Karol de 
mukavelemizi tasdik e.tti 

lstanbuJ, 28 (Yeni Asır - Telefonla) - Son dakikada abnan 
bir habere göre Romanya kralı S. M. Karol yeni doğazlar 
rejimini tespit eden Boğazlar mukavelenamesini tasdik etmiş ve 
keyfiyet hiikômetimize haber verilmiştir, Romanya hükümetinin 
tasdik ettiği mukavele sureti, mukavde hükllruleri icabı olarak 
Fransa arşivlerine konulmak üzere Parise gönderilmiştir. 

lngiliz hü"umetinin de pek yakında yeni Boğazlar mukavele
namesini tasdık edeceği, gelen haberlerden anlaşılmaktadır. 

Şehiremininde çıkan yang~nda 
iki ev tamamen yandı 

Istanbul, 28 (Yeni Asır) - Gece Şehiremininde berber ibişin 
evinden çıkan bir yangın derhal geniş'.eyerek iki ev tamamen 
ve üç ev kı men yandığı halde söndürülmüştür. 

itfaiyenin yangın mahalline yetişerek fedakirane mesaisi ateşin 
daha fazla geniılemesioe mani olmuştur. Adliye yangın tahki
katına vaz'ıyet etmiştir. 

Komünist suçlusu doktor Hikmet, 
Vasıf ve Hasan tevkif edildiler 

btanbul, 28 (Yeni Aıır muhabirindeu) - Borsada Komiiniet· 
lik tahrikltı yapmakla · auçlu balunan doktor Hikmet, ecaaca 

- Baş taıatı buına sahıfede -
Paris, 28 (Ô.R) - Fran11ız 

gazetelerinin bir kısmı, ltalya· 
nın Habeşistandaki istismar itini 
iyi bir neticeye bağhyacak 
paradan mahrum olduğunu, 

nim resmi faşist mabafilinin 
ve ltalyan gazetelerinin çok 
yukandan atıp tutmalarına ı ağ· 
men ltalyanın mali kudretini 
hayli sarsmıı bulunduğunu yazı· 
yorlar. Ayni gazetelere göre 

ltalya ecnebi parasına kartı 
hazine tahvillerini satışa çıka 
rarak bu vaziyeti önlemeğe ka-
rar vermiştir. Bu tedbirle ltalya· 
ya hariçten ecnebi dövizi geti
rileceği ve bu paranın Habe
tistamn işletilmesine sarfoluna· 
cağı tahmin ediliyor. 

Diğer taraftan ltalyanın bU
yllk bir istikraz akdi için Va
şington huk um etine müracaat 
ettiği bilditiliyor. 

Yusuf Rıza Okulu 
ESK 1 

DARÜL'İRFAN 
Memleketimizin en eski bir hususi okuludur. ANA ve 

iLK kısımları havidir, ANA kısmı 4 • 5 - 6 yaşındaki 
çocukları kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve ORTA 
okul tahsilıne hazırlar. 

Fransızca dili iLK kısmın ikinci sınıfından başlar. 
Her iki kısma 6ğrenci kaydına t &YLUL tarihinden 

itibaren bqlanacakbr. 
&tOracaat zamanlan : Saat dokuzdan onyediye kRdardır. 
Keatelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 

s 3 (1748) 4 - 15 

-~-
V.ud ye Huaa b- tevkif edildiler. 



Borsa ·daresi e-' 
yetinden: 

Borsada ıslak ve taşlı üzüm

lerin satılması memnu olduğu 
bir kere daha ilan olunur. 

186 (1778) 

llorsa llahfl'rlcri 
g e 

lslanbul, 28 (A.A)- Üçüncü dünya medeniyetine lrnynak 
Dün Borsada dil kuru'tayının güneş d ı l teo- ol foğu gibi Türk · dili de bü-

Yapllan Satışlar risi ve dil karşılaştırmalara ko- tün dillere kaynak o!muştur. 
Uzüm misyonu bu sabah toplanmış Güneş dil teorisi beşerin ~ I 

Ç Al F . t ve profesör Ahmed Cevad yalnız d il tarihinde değil b titün u. ıcı ıa . 
536 y (Talat 9 13 25 Emrenio okudu~u tez etrafında tefekkür tarihini de aydın lata-
440 M J Taranto 8 17 fakirler teati edi l miştir. cak köksel bir ışıktır. Bu teıle 
403 p Paci 8 80 12 Ecnebi profesör!er bu mevzu güneşin veya ondan görü 'en 
353 Alyoti bira. 7 75 }j 25 ehafında söz alarak esacı iti- vasıfların kaybolmasından çı-
333 Şerif Riza 9 75 14 50 bariyle bu teorinin lehinde kan an!ama:ar 'a bunlara veri-
259 J Taranto M 8 50 17 beyanı fikir etmişlerd'r. içtima- len adlarm gerek Türk gerek 
244 H Alyoti 9 10 lara yaran da devam edile· arap dilindeki birlik ve ben-
232 H Alberti 9 50 13 50 cektir. 2erJiğini j?"Östererek yeni Türk 
176 K Kazım 11 25 15 25 Üçüncü dil kurultayı bugün teorisinin bakikatı ne derin bir 
175 Koo. ittihadı 9 16 öğleden sonra Atatürkün hu- gö rüş le kavradığı tesbit ed,l- J 
148,5 D Arditi 9 75 14 50 zuru ile toplaoblarına devam miştir. i 
147 T Debas 7 50 13 etmiştir. Başkanlık mevkiini Güneşin uzaklaşıp batmacıın- 1 

81 Albayrak 8 50 10 asbaşkan Nuri Cönker iş~al dan doğan mefhumlar sayıla-
73 A Papagna 8 8 25 ediyordu. Bir gün evYelki zap- mıyacak kadar çoktur. Bu teze 
60 z Kohen 10 50 13 tm okunup tasvibinden sonra mevzu yapanlar şunlardır: 
55 S Gomel 8 65 14 75 başkan tezini okumak üzere Akşam gece karanlık uzun 
57 Şerif Remzi 10 12 75 Agob Dilaçan kürsüye davet misallerle izah edilmiş bir gü· 
43 T Erman 11 12 e ttt. ProfeçÖr A gob Dilaçar neşin oz.aklaşmasırıdan ve bat-
42 Beşikçi Z M 1 l 16 bula sası aşağıda ynzı1ı tezini ma mdan doğan bu anl;ım'ar a 
39 B Alazraki 11 25 12 50 okudu. beraber karanhğm ıinsanhğa 
32 H izzet 12 75 12 75 ilk insan harici a emde ne ilhaan ettiği fıkir'erden öy]P.'eri 
21 p Süleymano. 7 25 12· 25 I tesbit edebileceği güne~ dil vardır ki ilk düşüni.!şte bun• 
13 S Emin 4 50 9 50 teorisi dil kitap~arı ne felsefe Jaran arasındaki birlık ve ya-

3962 Yekun sistem!erine göre tahlil edıl- kmhğa khmız birdenbire var-
29629 Eski yekün miştir, Söz ve mana münase- maz. Bu anlamları akşam ve 

30591 Umumi yektia batı biyoloji bakımından tetkik gece mefhumları ile birliğini 
nclr olunmuş ve neticede uzviyeti- nn!amak için güneş d il meto-

Ça. Alıcı Fiat nin hususiyeti dolayısile insanın diyle yapılan karşılaşbrrna lar 
473 B S Alaı:raki 5 50 11 söyleme kabiliyetine malik ol- tahtada ıizah edilerek anla hl· 
292 Ş Remzi 8 8 25 duğu tahmin z vokalin kon- mışbr. 
20() izzet 8 25 9 suna oisbeten daha eski ve Türkçede akşam kelimesinin 
140 Y 1 Talat 7 75 8 50 (A) harfinin ana vokal olduğu yanandaki arapça akşam ve 
98 Ş Riza Hatcf 1 9 50 esas o!arak mütalea edilmiştir. gece an;2m!anna ge!en kelime-
65 A Karaso 9 9 Preistorik ana Türkün lengis· ler:n uygunlukları gösteri'miştir. 
58 A Muhtar 7 75 12 ti" jinisinin inci dizileridir ki Bu kelimelerden başka arapça 
45 O Egli 8 12 11 binlerce asır zulmet içinde kal- gece ve geceye aid birçok 
39 M J Tamnto 8 50 8 50 dıktan sonra Atatürk devrinde keJimelerin ve bunlara bağ'ı 
37 E Rod.iti 8 50 14 \'e Türk:yede yine inceleşip yirmi an am serisinin nasıl gü· 
22 P P Paci 11 50 11 50 kıymet ve mana ı..eshediyor. neşteki vasıffarJa uzaklaşmasın-
21 J Taranto M 8 15 8 75 Istanbul, 28 (A.A) - Üçün· dan çıktığı anlaşı lmıştır. 

1490 Yekiın cü dil kurultayının bugünkü AHMED GEVADIN TEZi 
13171 Eski yekua toplantısında profesör Naim Bu tezdea sonra profesör 
14661 Umumı yekün Onatın okuduğu tezin hulasası Ahmed Cevad Emre bir tez 

Zahire şuc\ur; okudu. Profesöriin okuduğu 
Ço. Cinsi Fiyat Türk dilinin garb diliyle olan tezin büJasası şudur: 
105 Buğday 6 50 6 125 münasebah yeni tanıklara Ahmed Cevad Emrenin mü-
150 ton• a • " " ve yeni esaslara dayanarak dafaa ettiği tezin konusu ter· 
252 Bakla 5 S ispat edilmiştir. Eski büyük minoloji meselesidir. Bundan 
125 Kumdan 5 25 5 25 Türk medeniyetinin bütün dört yıl evvel Türk dili kuru-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EvH adam çocnkJu bir kadını zorla evinden almak isteyince 
işe kadının oğlu nıüdaha1e etti. Bundan sonrası çok fecidir 

Anasını koru_yan delikanlı bıçakla öldürüldü 
Kemalpaşa kazasının Ören 1 

köyünde Mehmed oğlu Aliyi 
öldürmek ve Mustafayı kol ve 
bacağından yaralamakla maz
nun Ali oğlu Aksekili Hüseyi
oin muhakemesine dün Ağır
cezada başlanımştır. 
. istintak kararnamesine göre 
maznun Hüseyin, Ören k<Syüo
de Gülsüm adında bir kadını 
sevmektedir. Bekar olduğunu 
söyliyerek bu kadınla birlikte 
yaşamağa başlamış fakat son
radan evli olduğu ve karısının 
Aksekide bulunduğu meydana 
çıkmıştır. 

Gülsüm namuslu bir kadın ol· 
dugunu söyliyerek birlıkte ya
şayamıyacaklarmı söylemiş ve 
ayrıfma!arını istemiştir. Gülsü
mün oğlu maktul Ali de ana
sını Hüseynin yanından almış 
evine götürmüştür. Kararname
de Hüseynin tekrar Gülsümle 
birlikte yaşamak maksadiyle 
Aliyi öldürdüğü ve cinayetin 
kimin tarafından i lendiği mey
dana çıkamıyacağını zannettiği 
yazılmakta ve Türk ceza kanu
nunun 448 inci maddesine göre 
muhakeme edilmesi ieteomek· 
tedir. Davacı mevkiinde oturan 

:vak'ayı şöylece anlatmıştır: 
-Geceleyin evde otururken 

pençerede bir tıknb işittimi 

Perdeyi açıp bakmca Hüseyn. 
gördüm. Oda kapısı kilitliydi. 
Hüseyin bana: 

- Seni götürmiye ge1dim, 
dedi. Ben de: 

1 
bıçağını ölmüş olan oğlum Alinin 
cenazesine beş a1tı defa daha 
sap !adı. Mustafa kollarına ya-
pıştı fakat Hüseyin onu da iki 
yerinden yaraladı feryada l<o
şan bekçiler 'e komşular Hüseyni 
yakaladılar ve götlirdüler. 

Davacı mevkiinde bulunan 
ve Hüseyin tarafından bıçakJa 
iki yerinden yaralanmış o~an 

Mnstafa da vak'ayı ayni su
retle anlath ve Gü'ısümün katil 
Hüseyni bekar zannile kendisilc 
evlenir diye üç dört ay kadar 
birlikte yaşadığım, sonra ayrıl
dıklarını, Gülsümün namuslu 
bir kadın o!duğunu söyledi. 
Maınuoa ne diyeceği soruldu: 
- Eve girdim metresimi alıb 

ev:me götürmek istiyordum, 
o sırada Ali Mustafa, komşu· 

lardan Süleyman. Zübeyde beni 
evin avlusunda sardılar. Duvar
dan atlayıb kaçamadım. Ahır
dan dışar~ çıkan bir lrnpı da 
vardı! faknt orası da kapalı 
idi. Ortada kalınca beni sopa 
ile dövmeğe başladılar. Ben de 
kendimi !kurtarmak için bıça· 
ğımı çekerek etrafa salladım. 
Ali yaralanmış ve ölmüş. 

a 
1unun astı lah kolu ta.~fmdao yazma nüshalan dünyamn ber 
verilm=ş olan kararda yabancı tarafına yayılmış bir kitabeye 
dillerde ikulJanılan terimlerin benzetti. Bu kitabenin en ori-
atılmcısı ve yerlerine Türkçe- jinal ve en sabib ha lmış nüs· 
!erinin konulması program ola- haları pasifıkten Ma!antiğe ka· 
rak çizltmişti. dar yayılan saha üzerine ko-

Ahmed Cevad Emre bu ka- nuşulan Türkçe lehçe!erdir. 
rarm p:oria verilmiş bir bük- Ahmed Cevad Emre bu leh-
me dayandığını ve siyantifik çe'erin bizimle beraber güneş 
bir araştırma yapmadan böy:e dil teorisi tahlil metodJariyle 
b!r kararla hareket etmenin mütaleasına Avrupa dilcilerinin 
doğru olmadığını söyledi. iştirakini temenni ederim, dedi. 

Tezini izah e tmek için fılo- Profesör sözlerini Türkün 
zof sözünü ve bunun filozofi· güoeşine bir şairimizin iki mı.s· 
nio müşküllerini s eçti. Vo bun- raı ile bitab ederek bi tirdi: 
ları seçmenin sebebi bu keli· "Atatürk andhyız sana, 
rr.enın herkesçe gere ~ çe o 'du- Güneşten içtik kana kana •• 
ğuna tam bir iman taşıması- p,.0 fe ör Ahmed Cevaddan 
d1r, dedi. sonre Abdülkad:r Jnan büta,ası 

Bundan st>nra bu ke!im~nin aşa~da yazılı o l n tezini okudu. 
iki unsuru olan Fifos ve Sofy a G jneş dil teorisine göre, hiç 
sözlerinin araştırılmasına baş- bir kelimelerle bitmez. Mutlak 
ladı. Yürüttüğü araştırmada bir konsonla biter. Yani Vokal 
me'haz olarak Avrupanın en Ek o!maz. Bu gibi görünen ke-
makbul etimo~oji luzatlarma lime!erin sonunda G konsonu 
müracaat etti. Bu fü5atlar Bo- bulunur ve mururu zamanla 
isscgoin Grekce etimolojik lü- aşınmıştır. Bir çok kelime'erde 
gatı g ibi eserle rd ir. Bun•arm bu G konsonu H G Y V lcon-
hepsinde gerek Filos ve gerek sonlarına dönmüştür. Türkçede 
Sofya sözlerinin etimolojisi sarı kuru ulu elan gibi kelime-
karanl.k ve şüpheli o!arak lerde G'nın düştü~ü tav bav 
gösterilmeldedir. gibi kelime!erde G'nın ve Ye 

Ahmed Cevad Emre bir sö- Bey Sa~ Is gibi kelimelerde 
züoün etimo~oj isi kranhkhr, ne G'nın Y'ye dönüşü klasik ekt\-
demek olduğunu izah etti. Ve le mensup bilginlere de ma'um-
bu kelimelerin gerekçeye ne- dur. Fakat baba aba ata gibi 
reden geldıkleri Avrupa alim· kelimelerin sonunda bir kon· 
!erince ma'iim değildi r. Hind son alacagını klasik ekol hatı-
Avrupa sözleri olduğu da ta- rına bile getirmemiştir. 
b akkuk etmememiş demektir. Türk dilindeki bu kanunu 
dedi. güneş dil teorisi kt"şfetti. Bu 

Bu ciheti ilmin b::tün seta- keşif etimoloji bakımından çok 
titine muvafık bir surette izalı önemldir. Bir çok kelimelerin 
ettikten so ra kelimelerin g ü- etimoloji ue bir ço c ke'ime e-
neş dil teorisi ile analize geçti. rin aynı kökten geldiğini ancak 
Güneş dil terisinin analizin de bu V. K. eki kanuniyle tayin 
her ameliyatının bir niçini ve edebiliriz • Meşeli : Huma 
her niçinin bir çünküsü o!du- Umay oymak omak aba bura 
ôu.f.-ı.·...::u söyledi. vesaire g bi kelimelerin aynı 

Hatib sözüne şöyle devam kökten geldiğini, biz ancak bu 
elti: V. K eki kanunuyle tayin edi· 

Ben büyük b:r titizlik ile yoruz. V. K eki kanununun 
bu niçini sormu~ ve hepsinin Türk diline genel bir kanun 
çünkülerini bulmuş ve kabul olduğu K. V tso:ı eki ile biten 
etmiş bir adamım. Burada da yüzlerce kelimenin tetkikiyle 

tahakkuk etmiştir. Bunun is· bu analizi ayoi suretle yürüte-
pah için bu teıde beş keli-

lim. m~nin birinci sual su!u cana 
Bunun üzerine Ahmed Ce-

sani alasa abla kelimelerinin 
vad güneı dil teorisi temelinin sonun~a G'nın düştüğü muhte-

'başfıca ameliyatlarından o'an lif Jı::hçe ve di ılerdeki aynı ke-
ana kökü ve dü~müş ve kaide limeJerin sonunda bir G. K. Y. 
işlerinin ne gibi esaslara isti- S. kot:Sonlarının bala yaş;ıdığı 
nad ettiğ :ni izah etli. Birer gösterilmiştir. 
birer kelimelerin elmanlarını ikinci kelimenin eski şekli 
yazarak Türkçe ve Yakutca Cincu'dur. Bu kelime Rus dili· 
Jiigatlara müracaat ederek ne yemcug şeklinde geçmiştir. 
manalarım tesbit etti. Bu Sula kelimesinin son konsonu 
suretle gerek Filos gerek garb Türkçesindeki Yulaf ke-
Sofya ke!imelerinin Türkçe Umesinde Cana ve Sani keJi-
Epraison ve bundan çıkan Pil melerindeki son konson Latay 
Lul ilim ve sap söz ve savak lehçelerindeki sanak ve Çağa-
ders sözlerinden çıkmış oldu- taycadaki sanak kelimelerinde 
ğuau itiraz kabul etmez su· görülür. Alaca kelimesin"n son 
rette isbat etti. konsonu ls!avcadaki Losad ve 

Bu suretle Avrupa alimle- Josak keJimelerinda bala keli-
rince karanlık kafmış olan bu mesinin son konsonu Anadolu 
kelimelerin apaydın ve arık Türkçesindeki mak kelimesinde 
olduğunu meydana koyda. Ter- ya~amaktadır. 
mino!ojide kullanılan daha bir ISMAIL MÜŞTAK 
çok tabirlerin halis Türkçe Dünkü toptanhda son tezi 
olduklraını ilave etti. lsmail muştak mayakon olrndu 

Bu araştırma sonunda artık lsmail Müştakın tez hulasası 
bundan sonra kültür aleminde şudur: 
terimlerin esasları grek,latindir 13enden evvel söz söyleyen 
Türkçe o'maz kanaatmda de- değerli bil~inler dil tetkik ve 
vam edebiJir nıiy!z? diye sordu. araştırma yollarmı yeni zengin 
Ve Avrupa Jenguistigine de ve feyizli bir ışıkla aydınlatan 
şöyle bir sual tevcih etti: güneş <!il teorisini vazih dillere 

En makbul ve muteber eser- dayanarak müsbet ve ilıni bir 
Jerimizce meçhul ve karanlık şekilde izah ettiler. Etimoloji 
olan nice sözleri aydınlatan ilmine kuvvetli ve emniyetli bir 
lehçelere karşı da fakayd ka- iddia ile giren Türk jenisinin 
labilirmisiniz? bu gürbüz buluşu yüce kurul-

~ ATA TÜRK, taymız yolile artık dünya len· 
ANDLIYIZ SANA gustik alemirıe de ilan edilmiş 

maktul Alinin un ı Gülsüm 

- Seninle birlikte gidemem 
Çünkü sen evli bir adamsın 
dedim ve can kurtaran yok mu 
diye feryada başladım. O sıra
da dışarda bulunan oğlum Alı 
eve geliyormuş, bahçe kapı!ını 
açacağı sırada Hüseyin koı:tu 

ve l<apıoın arkasına saklandı. 
Ali kapıyı açıb içeri girdiği 
sırada Hüseyin elindeki bıçağı 
birdenbire göğsüne sapladı ve 
Ali · derhal yeı e düştü. A linin 
arkasından Mustafa da geli
yormuş, Mustafa tarla 1arda iş
çilik ettiği için çapası bizim 
evde duruyordu. Onu almağa 
geJir~en Afinin Hüseyin tara
fından yaralanıb yere düşdü
ğüoü görünce Hüseynin üzerine! 
hücum etti. Boğuşmağa başla
dılar. Ben de odadan dışarıya 
çıktım, bir sopa kaparak, oğ· 
lum Alinin ölmediğini de zan
nederek Hüseyni dövaıeğe baş· 
ladım. Fakat Hüseyin dindeki 

Muhakeme başka bir güne 
bırakıldı. 

Ahmed Cevad Emre ana bulonuyor. Üç gündenberi zevk 
.' dili orijinali kavbolmus .va!ııız - .. ve aWı. ile din.lenen tezlerden 

azi bir ö üm 
Muğfa ihtisas mahkemesi ha

kimi iken vazifesinin lağvı e• 
bebiyle Adana ceıa hakiml"ği· 
ne tayin edilmiş otan Edip Di· 
rikin geçen hafta Adan da 
füceten öldüğü teessürle ha· 
ber a!ınmıştır. 

Edip Dirik Kosva ve Sela
nik vilayet!eri polis müdürlük
lerinde, lstanbul vilayeti polis 

müdür umumiliğiJe emniyet 
müdü:lüğünde, lzmir ve lstan· 
bul adliye müf ettişliklerinde, 

Muğlaıa gitmezden evvel de 
senelerce lzmir ağır ceza malı• 
kemesi azalığında bu!unmu~ 

emekli ve değerli memur ve 
bakimlerimizdendi. Otuz sene• 
den fazla süren memuriyet ha
yatı iertemiz geçmiı, bulundu• 
ğu vazifo'erde emsali arasında 
daima iffet ve istikameti, farta 
gayreti ile kendisini sevdirmiş 
güzide bir vatandaştı. 

Merhuma mağfiret ve keder• 
dide aile!İne ahırlar dileriz. 

Doğum 
Defterdarlılt tahsilat şefi Kadri 

Gökçen;n bir kız evladı dün· 
yaya geldiği memnuniyetle 'ha· 
ber alınmıştır. Yeni yavruya 
uzun ömürler diler ebeveynini 
tebrik ederiz. S 4 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonra benımde söz alışım teo· 
rik reel ışıklardan faydalana• 
rak bazı kısa etüdlerin aydm .. 
lattcı ve öğretici neticelerini 
göstermek içindi. 

Bu etüdler teorinin tatbikata 
tam sahih ve istinasız surette 
mutabakatını gösteren terimler 
mahiyetinde olacaktır. lsmail 
Müştak Mayakon ilk önce il 
kelimesini ele alarak ihtiyaç 
ve itimada salih mehazl~rin 
bu kelimenin birbirinden çok 
farklı geldiğini söyledi Ve muh
telif lehçelerdeki mana farkJa
rmı izah etti. Gerek bu keli-
men "o ge.-ek ilki .ltelimesini 
tec rJ r·n· y an lsmaiJ ü • 
tak bazı etimologlarm Türkçe 
kelimeleri tahlil ederek na 
köke yanlış mana vermek dola· 
yısiyle kelimenin de manasını 
tayinde hataya düştüklerini 
söyledi ve dedi ki : 

Türk dilinin dünya dilJerine 
nasıl kaynak vazıfesini gördü
ğünü iz:ıh ve kelime unsurları· 
nıo manavı tayinde ne gibi 
roller oynadığını tesbit etmeğe 
muvaffak olan güneş dil teorisi 
bir taraftan bu vazifeyi yapar
ken diğer ~araftan Türk keli· 
melerioe yanlış mana vecen 
yanlı~ metodlarla mücadele 
etmeği de kendisi için bir za
ruret teJfıkki eder. Bu hem 
kendi vazifesinin selameti hem 
de ilmin iffet ve saadeti na
mına ihmali caiz olmıyan bir 
vazifedir. 

lsmail Müştak Mayakon arap 
alimlerinin yanlış mana verdik
leri ana kelimeleri izah ederek 
tashihlerini yaptı. Ve ilk in
sanların ateşi nasıl keşfettikle
rini izah eden bir Türk mite
lojisini anlattı. 

Hatib elektrik ve yaltınk 
keliwelerinio köklerinde araş· 
tırılıp bunların morfolojik ba· 
kımdan birbirlerınin ayni oldu
ğunu izahtan sonra otlamak 
sözüne geçti. Ve ilmi izahla
rmı şu cümle!erle tamamladı: 

Türke ve Türklüğe güneş 

altında her hakkı Jayik olduğu 
her feyzi her nimeti her ke
mali vermek azmiyle uğraşan 

Büyük Baş Türkük medeniyet, 
ilim ve irfan yoHarında Türkün 
muhtaç olduğu vasıflar, da gaf
letin ve c~balet:n tahakkümün
den kurtarmaya ahdetmıştir. 
Bu abd bizim için en büyük 
müjde ve en büyük inan kay
nağıdır. 

Bundan sonra başkan Var
şova ilimler cemiyeti Şark şu
besinden ve Napoli yüksek 
Şark enstitiisünden gelen teb
rik telsı?raflarını okudu. 
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Alman yanın aa ına opa 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~1:11--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fransa sulbü ciddi bir arzu ile benimsediği için 
hertürlü teşebbüse girişmekten geri kalmıyacak 

Paris, 27 (A.A) - Dış işleri 
bakam B. Delbos dün akşam 
Polonya büyük elçisini Çekos
lovakya elçisini ve Romanya 
Yugoslavya maslahatgüzarlarını 
birbir arkasına kabul etmiştir. 

Bu muhtelif ziyaretlerin Alman
yada askerlik müddetinin iki 
seneye çıkarılması ile alakadar 
olduğu sanılmaktadır. 

Paris, 27 (A.A) - Komünist 
meb'us Thorezin yolladığı bir 
mektuba cevab veren başba
kan B. Blum gerek bizzat 
'kendisinin gerek hükumet 
azasından 4 arkadaşıma Fran-

sa mHli bankasında Dr. Şaht 

ile görüşmüş olduklarını 

e-ylemiştir. 

teyid 

B. Blum bu cevabında ez
cümle demiştir ki: 

Bu mülaka'ın Fransız mille
tinin şerefiyle mütenasip o!mı
yacağı ve sulb eserine bir hiz
met teşkil etmiyeceği hakkın

da şüpheler izhar ediyorsunuz. 
Ben sizin fikrinizde değilim. 
Halkçı cephe hükümeti Fransa· 
nm şerefine hiç bir leke sür· 
miyecektir. Ve halkçı hükumet 
Fransanın emniyetini temin 
için lüzum?u her türlü tedbir-

leri de almıştır. 
Hükumet şurasını bilmekte

dir ki sulh azmı Fransız şere· 
finin taceJli ettiği tarzlardan 
biridir. Ve s:ılhun teşkilatlan
dıralması da Fransız emniyetinin 
şartlarından biridir. 

Bunun içindir ki hükümet 
hatta Almanyada askeri hizmet 
müddetinin iki seneye çıkarıl
masının akabinde dahi sulhtan 
ümidini kesmek istememekte
dir. 

Hükümet aym zamanda Av
rupa meselelerinin umumi hal· 
lini kolavlaştirmak için ister 

ekonomik ve finansal olsun is
ter siyasal olsun hiçbir müza· 
kereden de kaçınmağı arzu et
memektadir. 

Berlin, 27 ( A.A ) - Şahtan 
Parisi ziyareti siyasi mabafil 
tarafmdan büyük bir alaka ile 
takib edilmektedir. Bu mahafil 
mumaileyhe yapılmış olan iyi 
kabulü ehemmityfe kaydetmekte 
ve Labeyrienin geçeıılerde Ber
:linde yapm ı ş olduğu ziyaretin 
beynelmilel muahedelere engel 
olan tabdidatmı hafifleştirmeye 
matuf mahiyette telakki edil
miş olduiunu hatırlatqıakta• 
dırlar. 

·····s11ö11·····ambarg·······o· .... ıie·seıyesi······'i··········1~P~~··········· 
-·-Atletleri ltalyada 

On üç devlet ispanya hidiselerinde 
bitaraf kalacaklarını Parise bildirdi~. 

Londra, 28 (Ö.R) - ispanyada askeri vaz'
iyet çok karışıktır. Muharib karargahlardan 
gelen haberler birbirinin zıddıdır. 

Hendaye 28 (Ö.R) - ispanyadaki lngiliz se· 
firi bugün Foraynofisten bir nota almışhr. Bu 

Siyasi vaziyetet bugün arbk sarahatla biliniyor 
ki Almanya, Portekiz, Fransa ve lngiltere is
panyaya silah sevkiyatına karşı ambargoyu tat
bike başlamışlardır. Bugun de ltalya ambargo 
emirnamesini neşretmiştir. 

Diğer-taraftan Avusturya, Belçika, Hollanda, 

notada ispanyadaki vuruşmalar yalnız bu mem· 

leketi alakadar etmekle beraber diğer millet
lerin bu mukabelenin biran eve! bitmesini istenme

leri imkansız olduğu bildiriliyor ve elçinin her iki 
taraf nezdinde teşebb!islerde bulunarak bir an
laşma teminine ç.ahşması tavsye olunuyor. 

Türkiye, Yunanistan, Fenlandiya, Bulgaristan, 
e onya, ovyet Rusya, Baltık dcvJctlerf, Ro

manya, Polonya ve Yugoslavya hükümetleri 
lspanyn işlerinde bitaraflık esasmı kabul 
etmişlerdir. 

Paris, 28 ( Ö.R ) - lngiliz hükumeti Ispan• 
yaya 8İlah sevkiystım derhal durduracak ted
birlerin alınmasını temin maksl\dile muhtelif 
bükümetler neıdinde bir te~ebbüste bulun• 
muştur. 

....••.•...............•..... , .................................................................................................... . 
T roçki nerede? Şaht Rusyada ' 
Oslo, ~ ( ~·. R ) - Tr~çki p ai İsten ayr Jd Bir deniz tayyaresi dU,tD 

meçhul bır ıshkamete mute- 1 l t t ölU 3 yarall var-dır 
veccihen Norveçten aynlmıştır. Paris, 28 ( Ô.R) - Alman M k 27 (AA) _ y • 

Bulgar Kralı iktisat nazır~ ~oktor Şaht, Fran· os ova, · e 
sız baıvekılı Leon Blum'la nisey nehri üzerinde Niko!ini 

S f 28 (ö R) K 1 b mevkiinde şimal deniz yolları o ya, . - ra ve uzun süren ir mülikah müte· 
Kraliçe pek yakında buraya akib Parist~n ayrılmıştır. idaresinin Y enişey bava hattı• 
döneceklerdir. Kra~ın avdetile s· F lr rans aa mensub bir deniz tayyaresi 
beraber kabinenin istifasını iZ 

v • - ı · T • yere düşmüş ve 11 kişinin verecegı soy enıyor. ayyaresı nereye gitmiş 
Arjantinde Roma 28 (Ö.R) _Bugünkü ölümüne sebeb olmuştur. Ayrı .. 
koınüniznı upany~l. ~ükümeti hak~mda ca üç kişi yarelanmıştır. Yara-

. . sempahsmı her zaman ızlıar Jılar yerli balıkçılar tarafından 
Boenos Aıres, 28 (Ö.R) - etmiş olan Fransız heva nazırı kurtanlmışlardır. 

Şehirde büyük bir komünist Piyer Fotun müsa:ııdesiyle, üç 
hareketi keşfedilmiştir. Vaktile motörlü bir Fransız bombardı- Bu felaket sebep~eri hakktn-
Macaristanda komünist dikta- man tayyareaiıiin meçhul bir da tahkikat icra eylemek üzere 
törü Bela Knm'un şimdi Cenu· istikamete hareket ettiği haber bir heyet tayyare ile Mosko· 
bi Amerikada bulunduğu söy- alınmışhr • . Tayyarenin Madride dan Kransnoyarska hareket 
leniyor. gittiği zannediliyor. etmiştir. 

Yazan : Tok Dit 

Bizi basmağa gelenlerin 
içinde yoklar mı? 

- A! At 
- Neredeler? 
- Kaçtılar. Onlarla sizi bı-

ralnverdiler.. Bir ikisi varsa 
bilmem .. 

- Anhyrmıadım •. 
Bu sıra efoler de etrafını 

sarmışlardı, Katırcıoğlu müte· 
madiyen ve merakla soruyor, 
dinliyordu. 

- Anlıyamıyacak ne var 
ağam, dedi çoban .• 

Anlamayacak oe var •• Gece 
ha•ruRdan nvel Sultanın 

Tefrika No: &3 

adamları köye girdiler, fiskos, 
fiskos konuştular, gece yansına 
yakın ben dağa hayvan sala
cağım sırada beş on ath dağa 
doğru çaktılar ... Bana, geri dön! 
hayvanlarını saklal dediler .. Bir 
iki tokat da yedim. Ben köye 
döndüm. Ağıla hayvanları sok
tum, damıma girib de yatağıma 
sokulurken bir çok gürültüler 
duydum. uyuyamadım, aradan 
bir iki saat geçti. 

Köyün ağaları atlarına bioib 
doludizgin kaçhlar, onlar ka-
çarlarken silahlar patladı, geri
sinin ne olduiunu bilmiyorum, 

ben çoktanberi bu kuyu bile· 

zıgmın arkasında canımı kur

tarmak için bozulub, kıvrıldım .• 
. . . .. . . . ,. 

Kabrcıoğlu çobanı Lıraktı, 
arkadaşlarına döndü. 

- Durmadan köyü tarıya

lım, ikişer ikişer sokaklara da

lın, evlere girin, evlerde bul· 
duklarınızı insafsız doğrayın, 
evlerde bu1duğunuz yükte ha
fif, bahada ağır eşyaları, ak~ 
çeleri alan, bir saat sonra yine 
burada buluşacağız. Haydi ba
kahm. 

Roma, 28 (Ô.R) - Olim
piyad oyun'arına iştirak etmiş 
bulunan Japon sporcuları haten 
orta Avrupada bir turne yap· 
maktadırlar. Japonlar ltalyan 
federasyonu tarafından atletizm 
karşılaşmaları yapmak üzere 
Romaya davet edilmişlerdir. 

Kristof Kolomb 
Vapurunda isyan çıktıDı 
habet"I tekzib ediliyor 

Paris 27 (A.A) - Paris soir 
gazetesinin Sen Nezar muhabiri 
Kdstof Ko~omb adındaki lspan
yol gemisi mürettebatının isyan 
etmiş oldu1unu haber vermek
tedir. Faşist tayfalarla Marki-
sist tayfalar arasında bir çar• 
pışma vukuundan korkulmak-
ta dır. Tayfalar yo•culardan bir 
kısmının karaya çıkmasına mani 
olmuşlardır. Kaçmağa muvaffak 
olmuş olan bir Amerikah gaze
teci tayfanın yo!culardao bir 
kısmım hapsetmiş olduklarını 
söylem:ştir. 

Paris 27 (A.A) - ispanya
nın Paris büyük elçiliği Saint 
Nazairede bu'unan Kristofal 
Ko!omb lspanyol gemisinde is· 
yan çıktığı, hükümetçilerle asi
ler arasında musademe vukua 
geldiği ve yolcuların hapsedil
diği hakkanda bazı gazeteler 
tarafından verilen haberleri 
kat'i surette yalanlamaktadır. 

IRUN HARBi 
Tanca 28 (Ô.R)- "Tcmerer" 

adlı Fransız topçekerinin hare· 
ketindenberi vaziyet değişme-
miştir. 

. . . . . . . 
\ Köyün içine tehevvürle da
Jan efeler bir saat sonra yine 
o kuyunun başında top:anmış
Jar, birbirlerine yaphldarını hi· 
ı,aye ediyorlar. Omuzlarında, 
kucaklarında getirdikleri zikıy
met eşyaları, akçeleri kuyunun 
etrafına yığıyorlardı. Aradan 
yarım 25ftat geçtiği halde Ka
hrcıoğlu bala aralarına gelme
mişti. Kızanları merak sardı, 
h~psi ağır ağır f1S1ldıyarak 
heyecanlamyorlardı. 

Birdenbire karanlık bir ıo· 
kaktan ayak tapırhsı duyuldu. 
beş on hayalet delicesine ko
şuyorlardı. Arkalarından bir 
nara belirdi: 

- Tutun! tutun! hainleri! 
tutun! 

Efeler bançcrJerine, yatagan
larına sarılıb ntıldılar, bir lahza 
içinde bu beş on hayalet yaka 
paça kuyunun yanma sürükle· 
nirken narayı atan Kahrcıoilu 
da .Yanlarına gelmisti. Daha hı· 

- naştma l 1 ınd sa/zijrde -

dan fuvar ziyaretçilerini getir· 
mek üzere husui surette tah
rik ettirilecek olan lzmir 
vapuriyle şehrrimize hareket 
edecek ve sah günü saat 16 
da lzmirde bulunacaklardır. 
Başbakanımızın, yanlarında Ik
tisad vekilimiz Celal Bayarın 
da bulunması çok muhtemeldir. 

Başbakantmızı parlak bir 
şekilde karşılamak için lzmir
liler mühim hazırlıklar yapmak
tadırlar. 

Açılma merasiminde bulu
nrcak zevP.ta davetiyeler gön
derilmiştir. Bu zevat iç1n büyük 
antre önünde merasim esna~;ın
da duracakları yerleri gösteren 
birde kroki tanzim edilmiştir.Bu 
krokiye göre izdihama katiyen 
meydan verilmiyecektir. 

Açı lma merasimine muzika· 
nın çalacağl istiklal marşı ile 
başlanacak ve onu mutaakib 
Başbakanımız ismet lnönü mü· 
him bir nutuk irad edecekler
dir. Bu nutka belediye reisi 
ve Fuvar komitesi reisi doktor 

Behcet Uz mu nbe~e edecek· 
tir. Sonra Bn ... baltanımız l·endi
Jerine veril cek bir makasla 
Fuvar kapısındaki hordelayı 
keserek Fuvan açacaklardır. 
Başbakanımız bütün pavyonları 
birer birer gezeceklerdir. 

lzmir vapuru fuvar ziyaret• 
çilerini lstanbu!dan get\rdikten 
sonra lımirpalis önünde de· 
mirliyecek ve Fuvar sonuna 

kadar orada kalarak ziyaret
çilerden istiycnler için seyyar 
bir otel vazifesi götecektir. 

Samsun, lzmir, Bursa, lstan
bul ve Aydın ticart"t odaları 

pavyon'aıı çok ~engin bir şe· 
kilde hazırlanmıştır. 

Trakya, inhisarlar, Sümer
bank pnvyonları da fevkallde 
olarak inşa edifmişferdir. 

lzınir Ticaret odası pavyo
nunda yaş meyvafar için çok 
güzel bir meşher hazırlanmak
tadır. Aynı zamanda limanı
mızdan ihracat ve ithalatı gös
teren müke:::mel grafikler de 
tanzim edilmiştir. Pavyonda 
bunlar da teşhir olunacaktır. ····-Kendir 

Hasadı başladı. 
Kastamonu, 27 (A.A)- Ken· 

dir hasadı baş!amıştır. Bu yılki 
mahsulat vaziyeti çok iyidir. 
Reko tenin üç buçuk milyon 
kiloyu ~eçeceği tahmin edili
yor. Daha şimdiden kendir sa· 
tın almak için Avrupadan sipa· 
rişler alınmaktadır. 

Kendir!er bu yıl köksüz o!a
rak çekileceği için bu yılki 
mahsulat daha nefis olacaktır. 

Vilayetin bütün köylerinde 
kuraklık zamanlarındaki to· 
humluk ihtiyacını karşılamak 

üzere köy yardtm anbarları 
tesisine başlanmıştır. Her şrhıs 
mali vaziyetine göre 20 - 100 
kiloya kadar buğdayı ihtiyar 
heyetine teslim etmektedir. 
Vilayet toplanmakta olan bu 
buğdayların ne şekilde dağıh· 
Jacağı hakkında ayrıca bir tali
matname yapacaktır. 

Kastamonuı 27 (A.A) - On 
beş gündenberi ilimizin Ova 
yaylasında ııebatat mıntakala· 
rmda tetkikat yapmakta olan 
biri kadın ve ikisi erkek yük
sek ziraat enstitüsü mühendis· 
leri merkez Tosya ve Taş· 
köprü kazalarından tipik ola
rak seçilen üç köyde tedkik· 
lerini bitirmiı!er ve öteki etüd-
lerine devam etmek üzere 
Konyaya gitmişterdir. Heyet 
son ekin tedkikini yaparak 
Samsuna gidecektir. -Orman yangını 

Kuşadası kazasımo Selçuk 
ormanlarında yangm çıktığı 
vilayete haber verilmiştir. Ça-
hık söndürülmesi için seri ted· 
birlerin almması vilayetten ma
halline emir edilmi,tir. 

zmı almadan bu tutulan kaçak
lardan birisine sokulub, ya hey 
diye! bir tokat aşketti, herifin 
gözlerinden şimşekler saçılarak 
yere yıkıldı. Yıkılan herifin sır
tma çıkan Ka!ırc.ıoğlu onu sanki 
bir hitabet k5rsüsfi gibi bula
rak haykırdı: 

- Kızanlar, geldiğiniz ev· 
fere geri dönün, her girdiğiniz 
evi ateşleyin, yangının seyrini 
buradan göreceğim. 

Yere atladı, tekrar bağırdı: 
- Durmayın. bre edepsizler, 

durmayın .. 
Çizmesinden bir kamçı çıka

rıb hasvada şaklattı .• 
Haydii .. 

. . .. . . . . 

Aradan yanın saat geçmedi, 
köyün karanlığı, laııl alevlerin 
korkunç diliyle yırtıldı, afakı 
beyaz dumanlar sardı, ortalık 
kızıl bir alev içinde çalkalandı, 
çalkalandt. 

KöyUn içinden köpek havla
malan. inek böQ-ürtüleri ve 

Zahıta haberl~ri: 

Hırsız arkadaş 

Keçecilerde Uşak Söke ote
linde otoran Alişan oğlu Neş
etin odasında yatan ve eski-

şebirden trenle lzmıre birlikte 
S!'elen arkadaşı Mebmed ogJu 
Hüseyin tarafından 18 lirası 
çalınmıştır. Hüseyin zabıtaca 
aranmaktadır. 

Sopa ile dövmüşler 
lkiçeşmelik caddesinde 266 

numaralı dükkanda sabun ve 
saire satan Hamza oğlu Ha-

sanla bakkal lsmail ve kalfası 
Hilmi arasında bir çocuk me· 

selesinden kavga çıkmış, lsmail 
ve Hilmı sopa ile Hasanı 15 
gün hasta yatacak derecede 
dövmüşlerdir. 

Bıçak ta,ıyanlar 

Keçecilerde Mustafa oğlu 
Osman ve Fuad ile Kemeralhn· 
da Feridde, birinci kordonda 
Abdullabta b:rer bıçak ve Ha
sanda bir kama bulunmuş. :ıa
\>ıtaca ahnmışhr. 

Kız kaçırmak 
Seydiköyde Ahfbey mahal

lesinde bir kız kaçırma vakası 
olmuştur. Kıbnsh MuRtafa oğlu 
fmncı Selim'in evine geceleyin 
giren lsmail oğlu Enver. Hasan 
oğlu Mehmed ve Muıtaf a, 
tavan tahtalarını ve oda kapı
larını kırmak suretile Selimin 
kızı ] 4 yaşlarında Nuriyeyi 
yatağından kaldınp kaçırmış 

)ardır. EnverJe Mehmed tutul
muş, Fakat bu vak'adan ha
berleri olmadığını söylemişler
dir. Zabıtaca tahkikata ehem
miyetle devam olunmaktadır. 

hayvanların feryatları yükseldi. 
Kuyunun yonma esir olarak ge
tirilen .beş on hayalet büzülmüş, 
titriye, titriye, inliye, inliye ku
yunun bileziği dibine çökmü.,
lerdi. 

Köyü yangına veren efelerin 
hepsi geri döndüler .. 

Katırcıoğlu: 

- Ohh! Ne ali! ne keyfi 
intikam işte böyle ahnır. Gel-
sin millet hainleri de görsün . 
fer, dedi. Tutulanlardan birisi-
nin yakasını avuçlan içinde sı
kıb sarstı! 

- Gördün mü? dedi! Y •t•
dığımz köyü, A!.. Gördün mi 
burada bir zaman temiz k&y
lüler yaşarken, nasıl gelib de 
taran, maran ettiniz? Yapma
dığmız kepazelil.c, rezillik kal
madığı zamanlar azan'ın zeYali 
yakındır diye biç duşünmeüiniz 
mi? Gelsin de deli Sultan sizi 
kurtarsın.. Hadi bakalım ço-
cuklar, şun!ara birbirine urganla 
bağlayın, sırtlan~a da getirdik
lerinizi yükletiı1. doğru dağ yo
luna.. Haydiii. 
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Güzel • 
zmır 

Izm;ri hiç görmemiş ve fuar 
münasebetile şehrimize gelmiş 
olan bir zat iJe tanıştım. Onun 
intibaını merak ettim, sordum. 

Bu zat dıyorki : Izmirde b:r 
btanbul çeşnisi vardır. Vapuru, 
iskelesi, tramvayı tıbkı lstan· 
buldur. Karşıyakaya bilet alır
ken Alsancağa uğrarken, Kar
şıyakada vapur beklerken Is
tanbulda bulunduğumu zan 
ediyorum. Güzelyalıya doğru 
tramvay yolculuğu temamile ls
tanbul hayatıdır. Hükümet mey
danı tramvay kavisleri, akşam 
kalabalığı Eminönü oluyor, 
Kemeraltı gah Eminönü, Sir
keci, giih Galata ve Bey-
oğludur. Başdurak, Balık-
pazarını andırıyor. Mustafa 
bey caddesi Suaviyenin ilk 
inkişaf günlerini yaşıyor. iki 
~eşmelik Aksaray ve Cer
rahpaşa, Eşrefpaşa Fatih ve 
Hafızpaşadır. Karşıyaka üze
rinde çok durdum. Bir bakıma 
vapurdan çıkınca Kadıköy bir 
bakıma Büyük adadır. Borno
vayı iç Erenköyüne benzetiyo
rum. Buca da yeni genişliyen 
Mecidiye köyüdür. Izmir geniş 
re uzun yaygın bir şehir, bu
raya fazla nufus gerektir. ilk 
gelenlere Halkapınar suyu pek 
kaba geliyor, Şaşal güzel, Ya
manlar güzel ... Akşam Üzerleri 
yahudi şivesile bir şeyler satı
lıyor, dikkat ettim. "tuzlu., 
diye satıyorlar. Tuzlu bir şeyin 
eıfatıd1r, tuzlanan ve tuzlu olan 
nedir diye merak ettim. 

Bir lzmirli dostum anlattı, 
tudu ekmek satıyorlarmış. 

Francola gibi birşey.. Meğer 
Rumlar zamanından kalma imiş. 

tsunu Armiro diye Rumlar ya
par satarlarmış.. ikindi kahve-

altısında ~atılırmış .• Galiba Ya
hudiler Armiroyu tuzlu diye ter-

cüme etmişler, dedi. Bir Mu
sevi vatandaş ta limon turşusu 
diye kova elinde birşeyler sa
tıyordu. Hem limon hem de 

limonu turşu yapmak.. Düşün
düm; ekşi barut gibi birşey 
olacak, dedim. Baktım, limon 
turşusu bizim bildiğimiz sala-

talık turşusu imiş.. Kemeral
hnda bir Musevi balık yumur

iyana me uhu 
••••••••••••••••••••••••••• 

_2.S. ~~~!.s.'~~ 
Berlinden, t renle vardığımız 

PaRsau, iki nehrin birleştiği 
noktada kurulmuş eski bir şe
hirdir. Burası Almanyayı Avus
turyadan ayırır. Şehrin sağ 
yani şimal kısmında: baykuş 
yuvasını andıran, kayalara oyul
muş, yan yıkılmış bir kal'a 
göze batmaktadır. 

Osmanlı ordusunun, ikinci 
Viyana muhasarasına başladıgı 
tarihte, Avusturya imparatoru, 
kendini Viyanada emniyette 
bulmayıp kaçtığı şehir Passau 
olup, birçok Amerikalıların 
burayı ziyaretine sebep oluyor 
muş ... 

Passau, Alman gümrük ko
miseri, Galiçyada, Türkleri ta
nımış ve şimdi bile Türk kah
ramanlığını bütün kalbiyJe al
kışlıyor, bizlere elinden gelen 
kolaylığı göstermekte b.usur 
etmedi. 

Nehir vapuru Tunada iler
lemekte, iki tarafın yeşil 
manzarasına deyecek yok, Tu
na, bulamk suyu ile alabildi
ğine akıyor. 

işte sağ sahilde Linz görün
dü. Nehir bir dereceye kadar 
ağırlaştı fakat ideal mavi Tu
nadan daha eser yok. Kah 
yeşil çayırlar, kah sürülmüş 

hayırlarla bezenmiş, sağ ve sol 
sahil boyu, artık bize yabancı 
gelmemeğe başladı. Saatların 
geçtiği pek hissedilmiyor. Va
purda bulunan otuz kadar Al
man üniversite talebesi etrafı

mızı almış , yeni Türkiye hak· 
kında bizden malumat istemek
teler. Hepsi, Germen camiasına 
mensub Avusturyanın, Alman
yaya ilhakına şiddetJe taraftar
dırlar. 

Güneş alçalmağa, etrafa hü
zün çökmeğe başla~ıştı. Tuna
da gurub ne hazin! Karanlık, 
ışıkları yanmış, pek dağınık, 
bir şehire varmak üzere oldu
ğumuzu bizden saklayamı
yordu. işte Viyana gözümüzde 
epeyce belirmişti. Burada da 
kafileyi karşıhyanlar arasında 
sefaret erkanından baş
katib Orhanın bulunması bizi 
çok sedindirdi: Nede olsa, tek 
bir Türk bile, insanı ziyade-tası havyar satıyordu. 

Havyarı pek ıeverim: 
- Kaça, dedim. 

- Beş lira, dedi. 
Baktım bana havyar diye 

balık yumurtasını uzatıyor. 

- Kime yutturuyorsun bunu, 
eledim. 

1 aile mütebaasis ediyor ecnebi 
memlekette. Misafir edildiği· 
miz "Bunget Herberge,, isimli 
mektepte rahatımız pek hoı 
denmezse bile rahattı. Bura 
liselerinin bina itibarile göze 
batan tarafı, her mektebin 

Met_erse bu açık göz havyar 
ile bahk yumurtasını birbirine 
karışbnyormuş .. 

Bir Türk satıcı limon diye-
cek yerde lemon diyordu. 

- Nerelisin dedim. 
- lzmirliyim dedi. 
- Öz beöz mü? 
- Evet öz beöz .. 
Yanımdaki Izmirli dostum 

yüksek tahsil görmüş bir ar
kadaşımdı. O da lafa karıştı. 

- Lemonlar kaça dedi. 
O zaman anladım ki limona 

lemon demek lzmir şivesi ica
bıdır. 

lstanbullu ziyaretçi ile çok 
konuşmağa gelmiyordu. işi pek 
inceden tutmuştu. Lafı başka 
tarafa çektim ... 

BUyUcU kadın 
lsmetpaşa bulvarında Eyıp 

kızı Hacerin, Çankaya aile evi
nin kapısına dardağan tohumu 
atmak suretiyle büyücülük yap
hği zabıtaya şikayet edilmiştir. 
Yapılan tahkikatta suçu c;abit 
!an Hacer tutulara'k adliyeye 
eriJmiıtir. 

icabında kışla haline sokula
bilecek şekilde yapılmasıdır. 

Şehri gezdirmek için yanı
mıza verilen, pek malumatlı, 
Avusturyalı zat, bize hem iza .. 
hat veriyor hem de aleyhle
rinde yapılan menfi propagan· 
daları çürütecek bilgiler vere
rek, bizleri güldürüyordu. 

Avustury~da halk iki kısma 
ayrılmıştır. Almanyaya iltihak 
etmek istiyen öz AvusturyaJı .. 
lar, bunun aksini istiyen 
yahudi ve ona mümasil ya
bancılar, gençlik, eski Avus
turya imparatorluğunu dü
şünerek, emperyalizme sap· 
lanarak, yetiştiğinden Almanya• 
ya iltihak fikrindedir~ OJimpi
yat sonu Avusturyada çok ye· 
nilik olacağı fikri burada 
epeyce kuvvetli~ir. . 

VIYANADA BiR ~EZME 
Ring denilen cadde, şehrin 

merkez sıkletini üzerine almış 
gibi. Buranın başlangıcında 
Marechal Kadçekinin heykeli, 
1859 da ltalyanlara kazandık
ları zefer münasebetiyle yapıl
mış, karşısında harbiye neza
reti var. Rinsr. eski Viyana 

TErn-A:SJR 
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Avusturyaya g·rerken 

r 
ır. 

Viyaııadaıı bir manzaıa 
surlarının yıkılmasından sonra 
vücuda getirilmişmiş. 

Viyananm s,!Örülecek yerle
rinden olmamakla beraber, ge
%İlmesi lüzumlu yerlerinden bi
·ri de şehir bağçesidir. 

Burada bütnn tanınmış musi
kişinasların heykelleri var Bit
memiş senfoninin unutulmaz 
dahisi Şubert. sonra valsı ihya 
eden Straus hep buraya dahil 
olanlardan. 
Meşhur "Ssyb Maniere" i vü

cuda getiren Macart burada 
pek gözde. Viyana çok eski 
bir şehir oldu~undan, her 
ııısyle mimariyi kendinde top· 
Jamıştır, Reuaıssanes, Rokoko 
tarzlarına her yerde tesadüf 
edilebiliyor. 

Bulvar de l'Operada Gothe 
ve Sehillerin karş1 karşıya hey
kelleri ne güzel. Academie de 
penitre çok şaşaalı. 

Beau art .. güzel san'atlar 
müzesi,, gezilmeye değer bir 
yer. 

Peter Brögelin. Pyekin, Bu
ken 'nin, Verans'in sokakları 
burada çok fazla. 

Levuard de Vinci'nin "Raf
!!!!!! 

lzmlr Beh:dlyeslnden: 
1 - Belediye emlak ve aka

rından müftü solca'71nda çak
mak furununda 28/30 savılı 
kireç hanının st-nelik kirası 
altı yüz lira badeli muhammen
le ve başkitiplikteki şartname 
veçbiJe bir senelik kirası 4/9/ 
936 C'uma günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilecek
tir. iştirak için kık beş liralık 
muvakkat teminat makbuzile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

2 - Eski deba~hane çayı
nın mecrasını teşkil eden bü
yük ana la~mın bir kısmının 
tamiri işi 390.18 lira bedeli 
keşifle 4/9/936 cuma günü sa
at on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Keşif ve şart
namesini görmek üzer~ bele· 
diye baş mühendisliğine, işti
rak için de yirmi dokuz buçuk 
liralık muvakkat teminat mak
buzile söylenen giln ve saatte 
encümene gelinir. 

3 - Y etmiı milimetre kut
runda yirmi dört telli keten 
iplikli ve otuz atmesfer tazyike 
mütehammil beşyüz metre hor
tum alınacaktır. Bedeli muham
meni beher metrosu yüz kırk 
beş kuruştan yedi yüz yirmi 
beş liradır. Açık eksiltme ile 
ihalesi baş katiplikteki şartna
me veçhile- 4191936 cuma günü 
saat on altıdadır. Jştirak için 
elli beş liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya banka temi .. 
nat mektubu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

69 (1711) 20-25-29 - 2 
1 - Çocuk yuvasının 936 

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

1 - Beher takımı on altı 
liradan dokuz yüz yirmi sekiz 
lira bedeli muhammenle baş
katiblikteki şartname ve nu
mune veçbile elli sekiz tak•m 
elbise yaptırılacakbr. Açık ek· 
siltme ile ibatesi 8-9-936 sab 
günü saat on albdadır. iştirak 
için yetmiı, liralık muvakkat te• 

haello santi,, nam tablosu her
kesin dakikalarca seyrettiği 
bir verdir. 

Tekrar parka dönersek, bu
rada büvük bir saat görülür. 
Burası Viyana kız ve erkekle
rinin randevu barometresi imiş. 

Az ötede 11Schvarzenberg"in 
NapolvomP 1813 de Laipzigde 
yendiği jçin dikilmiş. 

Ring- Strase Pren~lerin otur
dukları mahallerdir.Burada 18ci 
asır modasına uyularak yapdmı~ 
büyük oteJler var. Az ötede 
konservatuvar binası, nihayet 
opera göriindü. 

Vivana blltün bu zengin bi
na!arile eski Avusturya - Ma-
caristan imparatorluğunun eski 
merl{ezini hatırlatıyor. Fakat 
bu hayal pek az sürecektir. 
Tramvay1annda .. Prene7.. Gar
de ause voleurs .. ,. Yankesici
lerden sakmınız ,, diye ilanlar 
yapıştınlan, caddelerinde bisik
let geçiriJmiven, küçük Avus
turya, me~hur Sona parkta 
dolacıan işşiz ve aç adamlarile 
büyük!ülc içinde küçüklüğün 
ne güzel bir misalidir,. 

Mehmed Oster 

minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
S?"Ün ve saatte encümen'! ge
linir. 

2 - Beher adedi iki lira
dan yüz on altı lira bedeli 
muham:nenle başkatiblikteki 
şartname ve numune veçhile 
elli sekiz aded şapka yaphrı· 
Jacaktn·. Açık eksiltme ile iha· 
lesi 8-9-936 sah gllnU saat on 
altıdadır, iştirak için dokuz 
lira!ık muvakkat teminat mak· 
buzu iJe ı-öylenen gün ve sa
atta encümene gelinir. 

3 - Beher çifti beş buçuk 
liradan 319 lira bedeli muham
menle başkitiblikteki şartna· 
me ve numune veçhile 58 çift 
fotin yaptmlacaktır. Açık ek· 
si1tme ile ihalesi 8-9-936 salı 
günü saat on altıdadır. iştirak 
için yirmi dört liralık muvak· 
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatta encilmene 
gelinir. 

4 - Beher adedi on beş 
liradan sekiz yüz yetmiş lira 

"bedeli mubammenle başkitib
likteki şartname ve numune 
veçbile 58 aded palto yaptırı
lacaktır. Açık eksiltme Ue iha· 
lesi 8-9-936 salı günü saat 9n 
altıdadır. iştirak için altmış altı 
liralık muvakkat teminat mak 
buzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

5 - 58 sayılı adanın 326 
metre murabbaındaki 14 sayılı 
arsası, beher metre murabbaı 
200 kuruştan 652 lira bedeli 
muhammenle başkatiblikteki 
şartname veçhile 8-9-936 salı 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir, işti· 
rak için kırk dokuz liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve !laatta encü· 
mene gelinir. 
22-25 - 29-4 94 [1725) 
- 29-8-936 tarihinden iti

baren birinci nevi ekmeğin 
kilosunun on buçuk kuruş ikin
ci nevi ekmeğin kilosunun da 
sekiz kuruş on para~~n !atıla
cağı alakadarlarca bıhnsın. 

187 (1772) 

• • 
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- Ali Rizan n evinden ça ınan eşya arı 
başka bir evde saklamışlar 

AJsancakta bir hırsızlık ha
disesi olmuş, ikinci kordonda 
pastacı Ali Galibin oğlu Ali 
Rizanm evinden bir takım 
Smokin balo elbisesi ile üç ta
kım elbise, iki pantalon ve 690 
kuruş para ile müteferrik bazı 
eşya çalınmıştı. 

Hiidiseden haberdar edilen 
zabıta, taharri dairesini hare-

kete getirerek hırsızı ve çalı
nan eşyası bulmuştur. Hırsız 

Giritli gavur Hüseyin isminde 
bir sabıkalıdır. Çaldığı eşyayı 
Eşrefpaıada birinci Süley· 
maniyede terennüm sokağında 

24 numaralı evde oturan Giritli 
balıkçı Muharremin evine gö-

türmüş ve orada Muharremin 
karısı Zeyneb tarafından mesruk 
eşya saklanmıştır. 

Zabıta, bu evde yapbğı araş· 

brmada diğer bazı eşyaları da 
meydana çıkarmış ve Hüseyin 
ile Muharrem ve Zeynebi ya-

lflfsu hüseyi11 
kalamıştır. Bu hadisede Adli 
kısım başkam Sırrı Erkala ta

harri komiseri Hamdi Canbay 
çok çalışmışlardır. 

Çalınan qyalaTt saklavaıı M ulıalfem ve ka11sı 
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•I mir ve Taşra 
BAYANLARINA MUJDE 

iki Buçuk Liraya e aylık garantili Permanat 
ve saçlarınızm zerafeti rengini muhafaıa etmek istiyorsanız 

1\IJ::UTL.A.:K:.A. 
KARANTiNADA . me,hur Perm~natçı 

• Hamid ve eşı Saa-
det tuvalet salonuna uğrayınız. 

. ~Y.Y1..77Z7.77~J!.XVJl.YILJ1!J 
"Z"'TVZZT..LZ/.:ZZX/.17.ZZ7.JOfZJ 

En son model VELLA markalı ondülasyon makinesile 
saçların güzelliğini, zarafetini bozmadan istenilen şekillerle 
en modern formalar yapılır. 

~~~~--119-41•~--..... ~-··----~~~~ 
Senelerdenberi muhterem müşterilerinden gördüğü rağbet 

ve teveccüh miinasebetile 9 EYLUL PANAYIRININ 
devamı müddetince bir sürpriz olmak için fiyatlarda bu 
mühim tenzilatı yapmıştır. 

lzmir birinci icra memurlu• 
ğundan: 
Uşakizade Muammerin (Mu

ammer Uşaklının) Nafiz Mus
tafadah ödünç aldığı ve muma· 
ileyhin de Tevfik Yılmaza tem-
lik ettiği paranın temini için 
birinci sıra ve derecede ipo-
tekli bulunan lzmirin Ahmed 
ağa mahallesi dahilinde birinci 
kordon caddesinin Dolma mev
kiinde 8 numaratajında 40 
pafta, 212 ada, 1 parselde 
diye sicilde kayıtlı sağında 
Dudu ve arkasında Tuzhana 
sokağı olan vaktiyle her üç 
cadde ve sokağa açılmış kapısı 
mevcud iken halen bunlardan 
Dudu sokağına açılan kapısı 
kısmen duvar örülmek suretite 
iptal edilmiş olan iki katlı ve 
birincı kordonda balkonu mev· 
cud ve elyevm Kutsioğlu bira
derlerin kirası altında ve sağ
lam bir vaıiyette bulunan ve 
yeminli üç ehli vukuf tarafın
dan yirmi bin lira kıymet tak
dir edilen bir bap deponun 
mülkiyeti açık arttırma suretile 
ve birinci arttırması 1 birinci· 
teşrin 936 tarihine tesadüf 
eden Perşembe günü saat 11 
den on bir buçuğa kadar ya
pılmak üzere satılığa çıkarıldı. 
Bu arttırma neticesinde satış 
bedeli tahmin olunan kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulursa 
gayri menkul mülkiyeti en 
çok arttırana ihale edile
cek; aksi takdirde en çok 
arttıranın taahhüdü baki kal· 
mak şartile satış on beş gün 
daha uzatılarak on yedi birinci 
teşrin 936 tarihine tesadüf 
eden cumartesi günii saat on 
birden on bi( buçuğa kadar 
ikinci arttırması yapılarak gayri 
menkulün miilkiyeti icra ve 
iflas kanununun 129 uncu mad
des: mucibince en çok arttı
rana ihale edilecektir. 

İşbu gayri menkul üzerinde 
her hangi bir şekilde hak ta· 
lebinde bulunanlar ellerinde 
resmi vesaik ile yirmi gün zar· 
fmda birinci icraya müracaat· 
Iarı lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu Aicilioce maliim 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar. 9-9-936 tarihinden it\· 
baren şartname herkese açık 
bulundurulacaktır. 

Müşteriden ayrıca yüzde iki 
buçuk dellaliye alınır. Satış pe-
şin para iledir. Taliplerin gayri 
menkul kıymetinin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde teminat ak
çesi veya banka itibar mektubu 
ile birlikte 934-9461 dosya nu· 
marasile birinci icraya müra-
caatları ilin olunur. 179 (1775) 

28-8-936 
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( LİSE DERECESİNDE ) 

lzmir Amerikan Kız Kolleji 
( Posta !(ulusu 1 il ) 

Kültür dersleri, Türkçe, lngilizce, Fransızca Fen dersleri 
lngilizce lisanları ile okutulur 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yatılı ve yatısız talebe kaydı 1 eylülde başlar. Kayıt için 
r ..ızardan mada, saat dokuzdan on ikiye, her gün mektebe 
müracaat edilebilir. Telefon : 3401 

27-29 (1758) 

Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

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

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lazım ~an bir ihtiyaçtır 

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

lzmlr Sicili Ticaret 
Men4urluğundan: 

lzmirde Belediye caddesinde 
27 numarada Akosman ıade 
Hüseyin İzzet ve Mehmed Fevzi 
unvanı altında ticaret ve ko
misyonculuk yapmakta iken 
bu kerre [Hüseyin izzet Ako'i
man ve Mehmed Fevzi :)eyrek) 
unvanını alm1ş olduğuna ve 
şirket müddetinin 22 - 8 - 936 
tarihinden itibaren on sene 
temdidine mfüedair mukavele 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1836 numarasına 
kayd ve tesciJ edildiği ilan 
olunur. 

1 Mukavelename 
lzmir Sicili Ticaret Me
murluğu Mührü Resmisi 

ve F. Tenik imzası 
Bin dokuz yüz otuz altı se

nesi ağustos ayının y rmi dör
düncü pazartesi günü saat on 
iki sıralarında vuku bulan ta
lep ve davet üzerıne İzmirde 
Halim ağa çarşısında 14 nu
maralı dairesinde vazife gören 
lzmir üçüncü Noteri bay Tahsin 
Amurun vekili Ali Raif Gün
yerin davet olunduğu lzmirde 
belec\iye caddesinde 27 numa
ralı müesseseye gidilerek ora
da hazır bulunan ehliyeti ka
nuniyeyi haiz ve zat ve hüvi
yetleri kanun nazarında şaha
dete ehil kimselerden lzmirde 
Karataşta dokuz eylul soka
ğında 125 numaralı evde otu
ran Moiz Y esurun ve lzmirde 
Pazaryerinde birinci taslı çeşme 
sokağında 66 numaralı evde 
oturan Mustafa oğlu Ab
dullah CanyurtJu nam şa

hitlerin tarif ve şehadetleriyle 
anlaşılan lzmirde Fettah ma
hallesinin Fettah sokağında 19 
numarala evde oturanlar tüc
cardan Hüseyin izzet Akosman 
ve Mebmed Fevzi Seyrek'den 
sebebi davetim soruldukta lzmir 
Birinci Noterliğinden muntazam 
27-12-928 tarihli ve 27585 sa
yılı kollektif şirketi mukavele
sine müteallik bir zeyi!namenin 
liJedikleri aşağıdaki şerait daire· 
sinde tarafımızdan yazılmasına 

istediler. isimleri yazılı şahitler 
yanında her ikisi söze başlı· 
yarak: 

M 1 - Şerikler, eskisi gibi 
şirketin mevzuu dahilinde bu
bu unan ticaı et ve komisyoncu· 
lukla uğraşmak üzere soyadı 
ile birlikte terkip eyledıkleri 

"HÜSEYiN iZZET AKOSMAN 
VE MEHMET FEVZi SEY • 
REK,, unvani altında kollek
tif şerik sıfatiyle şirketi 
temdid eylemiştir. 

M 2 - Sermaye eskisi gibi 
elli bin .. 50.000 " Türk lirası 

mütesaviyen konulmuştur. 
M 3 - Şirketin merkezi iz· 

mir ve muamelatı lzmirde Be
lediye caddesmde 27 numaralı 
müesseseleridir. 

M 4 - Şerikler' şirketi il
ıam eden hukuki ve hususi 
akıd ve taahhüdleri unvanı şir
ketle beraber munferiden im
zaya mezundur. Şu kadar ki, 
şerik Mehmed Fevzi Seyrek'm 
şirketi alakadar eden umuru 
mühimmede şerik Hüseyin iz
zet Akosman'ın tahriri re'yini 
alabilecektir. 

M 5 - Şerik Mehm.ed Fevzi 
Seyrek'in şirket mukavele
sinin altıncı maddesinde gös
terilen hizmete mukabiJ tahsis 
edilen ayda üç yüz Türk lirası 
ücretini almıyacaktır. 

M. 6 - Makavele ile devam 
etmesi meşrut beş sene müd
detinin bitambulduğu20-12-933 
gününden itibaren şeriklerin, 

rizaları ile bugüne kadar de
vam eden şirketin bütün ala
cak ve borçlarını kabul ve 
taahhüt eylemek suretiyle yirmi 
iki Ağustos bin dokuz yüz otuz 
altı gününden itibaren daha on 
sene müddetle devam etmesini 
kabul eylediklerini ve bu müd
detin bitmesine üç ay kalar2 k 
fesih ve tasfiyesini yekdiğerine 
ihbar eylemedikleri takdirde 
şirketin devam etmesine muva
fakat eylediklerini beyan eder
ler. Şayet bu müddetin hita· 
mından evvel şeriklerden birisi 
ayrılmak isterse dört ay evvel 
diğer şeriki yazı ile haberdar 
edecektir. 

M. 7 - Şirketin teşekkülüne 
esas olan mukavelenamenin 
ahkamı sairesi baki ve mute
berdir. 

Akitler başka bir diyecekleri 
olmadığını beyan ve ikrar ey-
lemeleri üzerine işbu mukavele
nameyi yazmakla berabu ha
zır bulunanlar yanında açıkça 
okunup manası anlatılarak meal 
ve münderecah arzularına uy
gu:ı olduğu tasdik kılındıktan 

sonra altına hepimiz imza et
tik ve mühürledık. 

Akitler : imzaları. 
Şahitler: imzaları. 

Noter resmi mühürü ve vekili 
Ali Raif Giinyer imzası. 

Umumi No. 7270 
Hususi No. 41199 
Bu mukavelename suretinin 

daire dosyasında saldı 7270 
umumi numaralı aslına uygun 
olduğu tasdik kılmdı. Bin do
kuz yüz otuz altı .senesi ağus· 
tos ayının yirmi dördüncü pa
zartesi günü. 

lzmir üçüncü noteri resmi 
mühürü ve vekili Ali Raif 

imzası 174 (1776) 

YENi ASIR 

R DYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 
ma~.mu 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 

RADYOLIN 
unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN 

KREM BAL SAMİN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk 
kremlerdir. Cildi bes!er, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 

eder. Yarım asrrdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 

2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 

3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
lngiliz Kanz.uk eczanesi Beyo~lu lstanbul 

lzmirde i.:Jirahat arayanlara 

,. 

lzmirde modern ve her tür!ü konforu haiz bir otelde is
tirahat etmek istiyorsanız Kemeraltında hükumet karşısında 

E ı• J t ı· g\diniz Odalarının deni~e V ıy a Za e 0 e Ine tam nezareti vardır. Otehn 
bütün eşyast tebdil ve asri bir şekilde tecdid edilmiştir. Sıcak 
ve soğuk su banyo ve duşları dalına ve meccanen saym müşte-
rilerin emirleri altındadır. 7-15 (1668\ 

•••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• Neşesiz ve kırgın •••••••••••• • ••••••••••• • ••••••••••• •••••••••••• • ••••••••••• 

Başı, dişleri 
.., 

agrıyor 
Halbuki bir tek 

GRiPiN 
. alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 

Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• GBiPi~ 
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Karşısında derhal ricale mecbur olur 

ALDANMAYINIZ 
HALEP YAGI DEPOSU 

Nefasetile meşhur YEŞiL URFA SADE Y AGLARININ top
tan fiyatına satış mahaUi : lzmirde Girit hanında 

F. Simsaroğlu ve S. ller 
ticarethanesi deposudur. 

DiKKAT: 2256 Numara·ya 
telefon edilirse 

kadar bir teneke bile siparişiniz gönderilir. 

Haftalık Fiyatlarımız : 
Fevkalade 
Ekstra 
Birinci 

Urfa 
Urfa 
Urfa 

80 kuruş 
75 kuruş 
70 kuruş 

H. 3 2-13 

mahalliniz.e 

(1764) 

Bağcılara 
. .. d '' mu e .. 

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

Bir tecrübede bulunmanaıı bilhassa tavsiye ederiz. 
Külün eyi derecesile beraber diğer potasalara na· 
zaran çok elverişli olduğunu derhal anlayacaksınız. 

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

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

Telefon 34&& lzmlr 

iktisat V ekiletinden: . 
Men'i tağşiş ve ihracabn mürakabesi ve korunması hakkın

daki 1705 ve 3018 numaralı kanunlara müsteniden mer'iyete 
girmiş ve girecek olan nizamname ve kararname hükümlerinin 
tatbikini mürakabe etmek işiyle tavzif olunmak üzere 30 kadar 
kontrolör yetiştirilecektir. Bu zevat, iki ay kadar bir müddtle 
devam etmk üzere Vekaletçe açılacak ihtisas kurslanndan ehli-
yetname aldıktan sonra 15 Birinci Kanun 1936 dan itibaren eh· 
liyetlerine ve vazıfelerinin ehemmiyetine göre 150 - 250 lira aylık 
ücretlerle memleketin muhtelif ihraç merkez ve l ı manlarında is
tihdam olunacaktır. Kurs müddetince kendilerine 100 lira kadar 
aylık ücret verilecektir. 

Talipferin haiz olmaları icabeden başlıca vasıf ve şarllar ıun
lardır: 

1 - En az lise veya bu derecedeki ticaret mektebi mezunu 
olmak: 

2 - Askerliğini yapmış bulunmk; 
3 - 40 yaşından aşağı bulunmamak: 
4 - Hüsnühal eshabından olduğunu tevsik etmek; 
Yüksek ticaret veya ziraat tahsili görmiiş olanlar ve lisan bilen· 

ler tercih olunur. 
Taliplerin, '(ukarıdaki vasıf ve şartları haiz olduklarını gös

teren vesikaları rapretmek suretiyle birer istida ile en geç 10 
~yl~l 1936 tarihine kadar bizzat veya tahriren iktisat Vekileti 
ıç ticaret umum müdürlüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilin 
olunur. 29-2-6 608 - 164 (177U 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru e!yevm li-

manımızda olup 4 eylülde An· 
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 10 
eyffilde Anvers, Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamburg liman• 
lan için yük alacakbr. 

HERCULES vapuru 3 ey
lülde gelip ayni gün yükünü 
tahliyeden sonra Burgas, Var
na ve Köstence limanlanna 
hareket edecektir. 

HERCULES vapuru 19 ey
lülde beklenmekte olup 24 ey• 
lülde Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg Jimanlan 
için yük alacaktır. 

TRiTON vapwu 30 eylü!de 
gelip 5 birinci teşrinde Anvers 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala~ 
caktır. 

SVENSKA ORIENT L1D1en 
NORDLAND motörü 28 

agustosta beklenmekte olup 
yükünü tabliyed.en sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzig, Gdyma, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük aracaktır. 

BIRKALAND motörü 14 ey
lülde beklenmekte ofup Rot
terdam, Hamburg, Bremen, Co
penhage, Dantıig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve Iskandinav
ya liman1an için yük alacaktır. 

HEMLEND motörü 29 ey
lülde Rotterdam - Hamburg -
Bremen - Dantzig - Gdyoia
Goteburg - Oslo ve Iskandi
navya limanları için yük ala· 
cakbr. 

EGLUGA POLSKA 
LEV ANT motörü 1 eylülde 

gelip 5 eylülde Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg r anlan içfn~a!a-

caktır. 
SARMCJA motörü 20 ey· 

lülde gelip Dunkerk, Anvers, 
Dantzig ve Gdynia limanları 
için yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Taliliye 
binası arkasmda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki d ... ğişiklikJerden 
acenta mesaliyet kabul etmez. 

TeJefon: 2004-2005-2663 

N V. 
W. F. H. Van Der 

z~e & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HERAKLEA vupuru 24 

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

ARTA vapuru 5 eylülde bek
leniyor. 9 eylüle kadar Anvers 
Rotterdam, Hamhurg ve Bre
men liman!an için yük a1a
cakhr. 

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

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

~ 
Den Norske Middelbavslin ie 

BOSPHORUS motörü 22 
ağustosta bekleniyor. lskende
riye, Rouen, Havre ve Nor• 
veç limanları ;çin yük a lacaktır. 

BANDEROS motörii 20 ey
lülde bekleniyor, 25 eylüle ka
dar Le Havre, Dieppe, Dün
kerk ve Norveç Jiman!an için 
yük alaeakbr. --.. -~~--~

Johnston Varren Lioes Ltd. 
JESSMORE vapuru t ·verpol 

ve Anversten yük getirerek 
tahliye etmiş ve gitmiştir. 

•• 15()---C .. 

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

Bodapest 
SZEGED motörü ağustos 

nihaıetine doğru beklenmek· 
tedir, Belgrad, Novisat, Buda
pest, BratisJava Viyena ve Linz 
için yük kabul edecektir. 
~ 

Service Maritime Roumain 
DUROSTOR vapuru 2 ey· 

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

-· 18) ..... • 
Vapurların isimleri, gelme 

ari eı·i ve nav un tarife!eri 
hakkında biç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 
~~~:BJ4E iil • 

, Hususi muallim 
~ ikmale kalan ilk ve orta 
~ mektep talebeleri süratle im

tihana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip ticarethanesi yanında 
Mebmed Ali tuvalet salonuna 
(Z.M) rumuzile müracaatları. 

•• 3 •< :ıua 1 ,. 

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

1 - Kuşadası kazası Sahil Sıhhiye idaresinin önünde yapbn

Jacak Rıhbm ile bahçe duvarlannın inşası lzmir nafıa müdürlü

ğünce tasdik edilen keıifname mucibince l 051 lira bedelle ve 

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

2 - Bu inpata aid preje ve şartnameler Kuıadasa Sahil Sıh· 
biye idaresi memurluğunda bulunmaktadır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için prtnamede yazılı ev

safı haiz bulunmak ve eksiltme başlamazdan evvel keşif bedeli
nin O/O 7.5 nisbeHnde pey akçesinin yabralması mecburidir. 

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

5 - ihale 10 Ey!ul 1936 tarihine rastbyan Peışembe günü 

saat lS de KUJadası kazasının limanaki mevkünde kain Sahil 
Sıhhiye binasıoda yapılacakhr. 

6 - Talıb olanlann yukandaki şartlar dahilinde ve gösterilen 
günde Kuşadası Sahil Sıhhiye idaresi memurluğuna müracaatJarı 
ilan olunur. 25-29-2-6 117 (1741) 

lzmir Erkek Lisesi 
ğünden: 

Direktörlü- ı 

Geçen yıl üçüncü, dördii.Dcü ve befinci sımflarda kayıdJı bu
lunan yatılı öğrencilerimiz bu yıl da yabhda kalmak istiyorlarsa 
ilk taksitlerini nihayet eylwun 12 nci cumartesi gününe .kadar 
yabrmalan gerektir. Vermiyenlerio kayıdları gündü1!lüye çevri· 
lerek yerleriae bu yıl yen!dea baıvaranlar abnacakbr. 
~ 29-2 182 {17731 

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

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

mezunu kız ve erkek öğrenciler. 
B - Orta kısma ilk okul mezunu kız ve erkek öğrenciler. 
C - iki smıflı akşam kız kursuna kız öğrenciler. 
3 - Okula alınacak öğrencilerin «Jağıdaki belgeleri getirme-

leri lazımdır! 
A - llk veya orta okul diploması. 
B - Hüviyet cüzdanı. 
C - Sıhhat raporu ve aşı kiğıdı. 
Ç - 6 aded SOX6 büyüklüğünde fotoğraf. 
4 - Eylül mezw:iyet, kabul ve bütünleme smaçlarına 2-9-1936 

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

22 25 26 28 29 91 (1724) 
~ .................................... . 

HÜSEYiN KAYIN 

Mobi!ye evi ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir. ' ~ 

Olivier Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
BlRINCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTO vapuru 15 agustos 

1936 Londra ve Anversten ge

lip yük boşaJtacakbr. 

FLAMINIAN vapuru agustos 

sonunda Liverpool ve Swanse· 

adan gelip yük boşaltacaktır. 

Deutsch~ Levante - Linie 

SAMOS vapuru 23 agustos 

1936 bekleniyor. Hamborg, 
Bremen ve Anversten yük bo-

l Çarpıntı 
! titreme 
baygınlığa 
birebirdir 

! M. Depo 

Sahife 9 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

l\'luzalfer Eroğul 

Kenıal Çetindağ 
Hasta!armı her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar mem'eket hastanesinde 

şaltacaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

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

T. C. ' 
Uyuşturucu maddtler inhisarı lzmir Eczanesi · 
şubesi direktörlüğünden : No. 126 ! Hükiimet 

Ellerinde 936 veya daha evvelki seneler mahsulü afyon bulu
nan şehrimiz tüccarlarının, merkezimizin ilanı mucibince stoklan 
hakkmda verecekleri beyannameleri almak ve do!durarak geriye 
vermek için 1 Eylül 936 gününe kadar şubemize müracaatları 
bu tarihten sonra vaki müracaatların nazarı dikkate almmıya-
cağı iJan olunur. 25 26 27 28 29 (1715) 

Milli emlak müdürlüğünden: 
S.No. 
421 Burn.ova Türkmen S.59 eski 31 taj No.lı Ev. 
438 Buca eski Karoça yo!u yeni yıkık kemer paradiso 

Buca caddesinde 56 eski 1 yeni No.lı 919 metre 
murabbaı tarla 

439 Bayrakla taksim S. 18 eski ve taj No. lı Ev 
440 Bayrakla Malimud B.S. 6 taj No.Jı Ev 
442 Alay'1ey Şadiye yeni şehit Cemal So. 25-27 eski 

23· 1 kapı 23 taj Nolh evin 3-20 hissesi 
443 Bayraklı Buroova caddesi 32-34eski26-28 taj No.h 

dükkan ve ev 
445 Yemiş çarşısıoda 49 kapu 45 taj No.lı ve sağar S. 1000 00 

46 eski No.h Mağaza 
449 Buroova Türkmen S. 16 eski ve taj No.h dükkan 100 00 
452 Mersinli Halftapınar Bornova C. 8 eski 14 taj No.lı 300 00 

kahvehane 
453 Alsancak Şabamet S. 16 eski 14 taj No.la ev 75 00 

Yukarıda yazdı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 
tertıb taRfiye vasikasiyle ödenmek üzere on beş gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. ihalesi 7·9-936 pazartesi günü saat 16-
dadır. Alıcıların Milli emlak müdüriyetine müracaatları. 

22 .. 29 84 (1722) 

Tire Şarbaylığından: 
1 - Şehir içme suyu aboneler tesisahnda kullanılacak olan 

aşağıda yazılı kurşun borularla dotmir bilezikler ayrı ayrı 
sçık eksiltcıeye konulmu~ur. 

2 - Açı~ eksilt1oe müddeti 1718/936 dan 11/9/936 Cuma 
günü saat 15 e kadar yirmi altı günden ibarettir. 

3 - Açık eksiltme suretile ayrı ayrı ihale edilecek olan 
kurşun borularla dem:r bileziklerin 

Muhammen Muhammen 
bedelieri sikletleri 

Lira KiJo Nevileri 

% 7,5 Muvakkat 
teminat paraları 

Lira Kurut 
360 600 Muhtelif demir bilezik 27 00 

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

Bank mektupları ve ticaret ve sanani odasmda kayıdh 
olduklarını gösteren son tarihli vesikaJarile birlikte 11 - 9 - 936 
günlemecine rastlayan Cama günü saat 15 de Uray 
daimi encümenine müracaatları gereği ilin o!unur. 

23-29 41 (1726) 
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i L A N 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar• 

da ki kur.naş f abtikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
%arif kuma~larla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kord~nda Cumhuriyet meydana civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Meıkür fabrikanın metanet ve 
zar"fet itibarile herkesçe maliı.m olan mamulahnı muhterem 
miişteriJerimıze ~ir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan aabş yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar pazan F. Kandemiroilu 

sırası 

Fuvar için gelen 
Izmirin saym misafirleri 

" . . ' 
fit-~ "'"· .. ··:!.. . ·. . . .. ~ • 

Güzel lzmiri gördünüz, gezdiniz belki de sevdiniz .• 
lzmhfa bir şeyi meşhurdur 

CTL7T/ZT.L7TO.LZT,.U..LT'~/.r,/JZZJ//J8 

Eczacı Kemal Kamiİin 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddesi Beyler sokaj1 k6şesi 

tüyük ~ilal Eczanesi 

lzmirden götürülecek en şık en ince ve en makbul 

hediyeniz Eczacı Kemal Kimilin 

Bahar . ". 
çıçegı kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanest kokuculak üzerine 
ciddi yürüyen bir müessese olmuş, kokucu1uk ilemini 
t•ıutmıl bulunmaktadır. 

Hilil ecıanesini, eczacı Kemal Klmili işindeki dd· 
diyeti, kolonyalarını lımirlilere sorunuz. 

~ .. . . . . 

iLAN 
Denizli orman direktör:üğünden: 

1 - Denizli ilinde Acıpayam ilçesinde hudutları şartnamede 

yaııJı bozdağ devlet ormanından No.laomJş ve ölçü!müş 6616 

metre mikiba muadil (4797) adet N.h devrik çam ağacı yirmi 

bir gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 16-9-936 Çar43mba aıünüı SfiJi11. on beşte kapah 

zarf usuliyle Denizli orman müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikib muhammen bedeli 23S 
kuruştur. · 

4 - Muvakkat teminat (l 167) liradır. 
5 - Şurtname ve mukavele projesini görmek istiyenlerin bu 

müddet içinde her gün orman müdürlüğüne ve Ankarada orman 
umum müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

29-30·1-2-3-4-5-6 181 (1774) 
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. . .. Asiler Malaganın bir mahallesine girmişler ·~ 

lr n cephesinde taarruza geçen Asi 
kuvvetler büyük ozgu~a uğradıla 

\ 

Luzs şehri üzerinde dolaşan isi tayyareler beyannameler atarak şehrin, tes
linı olmazsa, yakılacağını bildirmişlerdir. Madrid endişeli dakikalar geçirdi 

Hendaye, 27 (A.A) -Bügün 
sabahtanberi lrun, San Sebas
tien cephesinde müsademelcre 
devam olunmuş ve asilerin tay
yareleri geniş mikyasta faali
yetlerde bulunmuştur. Hükumet 
kuvvetlerinin bntaryaları asile
rin mevzilerini şiddetli surette 
dövmüştür. Asi tayyareler ba
taryaların bazılarını sustarmuş

lardır. 

lrun civarında ve dağlık 
arazida bütün gün öğleye ka
dar şiddetli surette tüfenk ve 
mitraf yöı. kurşunları teati olun-

muştur. Öğleye doğru tayyare 
faaliyeti yeniden fazlalaşmış 
ve üç tayyareden mürekkep 
Asi bir filo hükumet kuvvetle
rinin hatlarını bombardıman et
miştir. 

HALKÇILARIN TEBLIGI 

Hendaye 27 (A.A) - Dün 
lrun önünde vukua gelen mu
harebenin sonunda Halkçılar 
cephesi komitesi aşağıdaki teb
liği vermiştir: 

ihtilalciler lrun ile Galnd
burizdgueta arasındaki üç kilo
metrelik cepheye şiddetle hü
cum etmişlerse de on saat de
vam eden bir muharebeden 
sonra püskürtülmüşlerdir. 

ihtilalciler muharebe meyda
nında 200 ölü bırakmışlardır. 
Hükumet kuvvetlerinden yalnız 
bir kişi ölmüş ve 3 kişi yara
lanmıştır. 

HARBİYE INAZIRININ 
BEYANATI 

Madrid, 27 (A A) - Harbi· 
ye nazırı bugün lruna karşı 

yap•lan taarruz hakkında ilk 
defa olarak resmen beyanatta 

man etmiş ve 
telefata sebe-
biyet vermiş

tir. 
MALAGA TES
LiM OLACAK 

MI ? 
Seville, 27 (A. 

A)- Nasyona-

list kuvvetler 

Malagaya şid

detle taarruz 
etmektedirler . 

Bu kuvvetler 
daha şimdiden 

şehrin bir va

roşunu işğal et
mişlerdir. Ma
laganın teslim 
olmakta gecik
miyeceği tah
min olunmak
tadır. 

Gordeba aya
letınde bin ka
dar hükumet 
askeri nasyona 
Jistlerle birleş

mişlerdir. 

HUELVA E
y ALETi IHTl-

LALCILAR 
ELiNDE 

Liotinto ma
den amelesinin 
teslim oldukları 
ve bütün Huel
va eyaletini ibti 
JalciJere bırak· 
takları haberi 
teeyyüd etmek 
tedir. lbtilalcile 
rin Guadamerra 

Dalrili lraıp sahnele11: ı11u11 crplıcsi11d<' 

bulunmuş ve asilerin püskür· cephesinde püskürtülmüş ol-
tülmüş ve onlara 200 telefat doklarına dair Madridden ve-
verdirilmiş olduğunu söylemiştir. rilen haber tekzib edilmckte-

Mumaileyh hüküM kuvvet- dir. General llano hükumet 
terinin Guadarrama cephesinde tayyarelerinin bazı bitaraf şe· 

Estramad ur ede ilerlemekte ol· birleri bombardıman etmelerini 

doklarını da beyan etmiştir. radyo ile protesto etmiştir. Bu 
Hükumet tayyareleri Oviedo- şehirler meyanında Gordeba da 

yu bombardıman eder"!k telsiz vardır. Burada 22 kişi yara-

iatasyonunu tahrib etmişlerdır. lanmıştır. 
Diğer iki tayyare tam asi General Marksistlerin kafile 

kuvvetler geçid resmi yapar- kafüe insanlan idam etme!c-
luken Cebtayı da bombardı- rini protesto etmektedir. 

Asi gmeral /'!nuko /JJUJ!OS ziya1Clmdr .. Aıkada göıiinen genrrnl Moladır 

LUZS ŞEHRi TESLiM OLMAZ· dan hücumlar yapılmışbr. Saat 
SJ\ YAKILACAKTIR 16 ya doğru asiler Enderlaza-

Briatou, 27 ( A.A ) - Dün dan imdat kuvveti almışlar ve 
öğleden sonra Luue durma• derhal yeniden harekete geç-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ispanya işlerinde bitaraflık 

Fransa bir 
o lamak 

konferans 
niyeti dedir 

__ ...._ ______ ~-------.. ...... -------~ 
Londra. 27 (A.A) Gazetele· 

rin ekserisi Ispanyol işlerine 
müdabalc edilmcmesin~ aid 
teferruatın sür'at!e halledilmesi 
arzusunu izhar etmek<ed6rler. 

Londra 27 (A.A) - Hüku
metin lspnnya~a gönderilecek 
olan esi.haya, mühimmata ko
nulacak ambargonun petrola 
da teşmili hakkında amele fır
kası tarafından yapılan teklifi 
kabule mütemayil o!madığı 
zannedilmektedir. 

Dip!omasi mahdili lngiltere
nin yapacağı işin Fransanın 
teşebbüsüne mü:t.aherete inhi
sar etmek olduğunu ve ihra
cata müteallik tahdidat listesini 
kabartmak suretiyle müzakere
leri daha ziyade müşküllt'şlir

uıemesi lazım geldiği mütalea
sında bu!unmaktadır. 

Londra, 27 ( A.A ) - Deyli 

1 
Telgraf gazetesinin muhabiri
nin bildirdiğine göre Fransa 
hükumeti ispanya iş erine ade
mi müdahale hakkında umumi 

bir anlaşma temini için pek 
yakında • bir bcynelmi!el kon· 
ferans toplamnk niyetind~dir. 

Hendayeye iltica etmiş olan 
elçiler heyetinin dahili harbı 
daha ZİY,ade insanileştirmek 
projesi~_,e gelince lngi)tere bü-

tün devletlerin her iki tarafa 
da bu hususta müracaatta bu· 
lunmalarmı istemektedir. 

Deyli Mail gazetesinin dip
lomatik muhabirinin fikri ise 

Hendayede bulunan elçilerin 
bir kontrol komitesi teşkil ey-

Jiyeyekleri ve bu komitenin 
ademi müdahale anlaşması hi
lifıLa yapılmak hareketleri 
tetkik edeceii merkeı.iudedir. 

. i 
mişlerdir. Hü
kümetçiler i'eri 
hatlarda ellerin
de bulundurduk-
ları üç mevzii 
terke t miş ler se 
de arkada tut-

~ muş oldukları 

mevzilerden mü
dafaada bulun
muşlar ve ora
da kalmışlardır. 

lki tarc.f tay· 
yare kuvvetleri 
Ledianayı La
punchayı ve Tu
ariate dağı üze
rinde!<i mevzile
ri bombardıman 
etmişlerdir. İki 
tayya:-e bomba
sı Bidassoa neh
rinin Eransız sa
hiline düşmüş

tür. Zayiat hak
kında hiç bir 
sar"h !iimat 
mevcud değil-

sede her iki ta
rafın fazlaca ölü 
verdiği 

maktadır. 

sanıl-

Asi tayyareler 
Luzs şehrine be
yannameler ata
rak geceden ev
vel teslim olmaz
lar ise şehrin 

yakılacağını bil-

dirmişlerdir. Ge
cenin başlaması 

mubariblerin ha
reketlerine bir 
nihayet verme-

Hükumet taraftarlarından bir 
kişi ölmüş üç kişi yaralanmış· 
tır. lrun bombardımanında da 
4 kişi ölmüştür. 
ASI GENERALLARIN iDAMI 

Hendaye, 27 (A.A) - San 
Sebasticnde çıkan Trente Pa· 
pular gazetesinin bildirdiğine 

göre, Hükümet kuvvetleri di
vamharbı son zamanlarda ya· 
kafanan asi zabitlerden gene• 
ral Muslera ile Miralay Basel· 
gayı idama mahkum etmiştir. 
idam hükmil bu sabah infaz 
olunmuştur. 

Ayni gazete Madritte on bet 
asi zabitin muhakeme netice· 
sinde kurşuna dizildiklerini bil
dirmektedir. 

HALK MAHKEMELERi 
iŞE BAŞLADI 

Barselon, 27 (A.A) - Ka· 
talonyanın muhtelif şehirlerinde 
fhtila'cileri muhakeme edecek 
olan halk mahkmeleri işe baş
lamıştır. 

Lerida'da halk mahkemesi 

Faşist hareketine iştir~k etmiş 
ve silah saklamış oln;akla itham 
edilen krallık taraftarı mebus· 
Jardan Casimir Sangenisi ida
ma mahkum etmiştir. Faşist 

bir talebe de idama mahkum 
edilmiştir. 

BiR MASON LOCASI 
YAKILDI 

Tanca 27 (A.A) - Faşistler 
Larachedeki mason locasını 
ateşe vermişlerdir. ll<i deniz 
tayyaresi şüpheli bir geminin 
Ceutaya doğru gitmesine mani 
olmuştur. Bu geminin içinde 
Madride götürülmekte olan 
silahlar ve mühimmat bulunmuı· 
tur. 

Esir edilen ası zabıt/er Madnde gel11ılir01 
miş çarpışmalar ayni şiddetle Sevil 28 (Ö.R) - lrun etra-
devam eylemiştir. fında kanlı müsademeler oh~-

Sen Sebastiende tam bir sil- yor. Asiler Oviedo cephes:nin 
kun l:iüküm sürmektedir. Dün arkasına hakim olan Madala 
akşam lrun halkcı cephe ko· şehrini. işgal etmişlerdir. Halk 
mitesinin ne retti v i bir tebli- e c~phesıne mensub olan maden• 
O'Ö 13 k'l ş g 

1 
v g cılu şehre saldırarak Madalayı 

~ re ı ometre uzun ugun- ·ı 
daki ı . . muhasara ettı er. 

run cepbesı üzermde sa- M d 'd 28 (Ö R) A . b' bah f k . . a rı . - sı ır 
şa a la beraber şıddetlı t , b n b' •. . d bir · h ayyare ug n şe ır uıerın e 

ası ücumu yapılmıştı. dolaştı. Derhal tehlüke işareti 
Altı saat süren şiddetli bir verildi. Tayyare topları faalı• 

mu~arebeden sonra asiler mün- yete geçtiler. Tayyare şehir 
hezım olarak kaçmışlar ve 200 üzerine beyannameler atmakla 
den fazla 6lü b1rakmıtlard1r. iktifa etti. 


