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Tehlükeli 
Bir vaziyet -·-ispanyada, koca bir millete , 

tuvunu kaybettiren kin dalga
larının etrafa saçtığı ihtilal 
•tefi, sayısız yangın fuvayeleri 
Jaratmış ve güya lıpanyol mil· 
Jetinin hürriyeti, anarşideu kur
balmaSJ için bu yangını körük
liyen generaller, baykuılar gibi 
t&nedikleri enkaz yığınları üze
rinden kan sellerinin nasıl ak
bldannı şaşılacak bir duygu
ıuzlukla seyre dalmışlardır. 

Bir milletin iç ve dış emni
Yetini korumak vazifesiyle mü
kellef 0Janlar1n, çılgınca ihti
raslar peşinde koşarak sınıf 

ltavgas1nı müzminleştirmeleri, 
ınillet varlığını inhilale uğrat
ınaları kadar korkunç bir afet 
tasavvur edilemez. Harici bir 
düşmanın saldırışları bile ona 
bu derece kötülük edemez. 
Görünüşe bakılarsa bu isyan 
daha çok zaman sürecektir. 
Hatta, iki taraftan birinin kat'i 
galebesi halinde bile, ispanya, 
llzun yıllar bu felaketin acısını 

duyacak, babaların evlatlarına 
lbiras bırakacakları kin dalga· 
ıının önüne geçemiyecektir. 
Fakat ispanyadaki dahili har
bın bütiln Avrupada geniş bir 
alaka uyandarmasının sebebi, 
Yabancıların ıstırapları karşı
aında kolay kolay heyecana 
gelmiyen beynelmilel vicdanın 
İosaniyetcilik duygusu değildir. 

ATATÜRK IST ANBULU ŞEREFLENDİRİYORLAR 

Bir heyet dün çanakkaled_eki 
Abidelere çelenkler bıraktı •. 

Medyus sırtlarına ( 21 Temmuz) tarihi hikkedilecek .. 
24& ledladlnbuAlt ık(Y~1nı A1 aır) -

11 
Çd anba

1
kkahle vt alçlsl Nklza-

. ,, ,,~~~~~ me n a er n r yase n e r ey& ana ka-
.' ·• · ledekl lnglllz, Fransız ve Alman mezarllklarlyle 

Mehmed Çavuş lbldeslne yeniden çelenkler lloydu. 
Bu mUnaeebeUe heyecanll nutuklar eöylendl. may
das sırtlarında kllalhetrelerle uzaktan görülebl!e
cek bir tarzda bUyUk yazllarla 21 Temmuz 93& 
turlhl yaztlacak, Bojiazlarda TUrkUn kayıtsız ve 
f~rt~ız hlklmlyetlnl tasrilk eden tarihi bUyUk gU
nUn ht!tırası tesblt edilecektir. 
ıstanbul t (Yeni Asır)-Relslcumhur ATATURK'Un 

PGzar gUnU (bugUn) lstanbulu şereflendirmesi kuv-
fi. vetle muhtemeldir. aa,veltll ismet lnönU de bir

ilkte gelecekllr. Batvekll Heybelladada istirahat 
edecektir." 

lstanbul 1 ( Yeni Asır ) - Belgrattan bildiriliyor : 
Belgrad ıazeteleri Boğazlar mukavelesinin Kamutayda tasdiki 

münasebetiyle Türkiye hakkında coşkun dostluk tezabüratile 
dolu makaleler yazıyorlar. 

Novosky gazetesi diyor ki : 
- Boğazlar mukavelesile Türkiyenin emniyet ve istikrarı ve 

pr~stiji azami derecede takviye edilmiıtir. Yugoslavya Boğaz
larda doğrudan dojTaya allka,SJ olıpamakla beraber dostumuz 
ve m&ttefikimiz Tllrkiyenin bu parlak muvaffakıyetini sevinçle 
karş>lamaktayız. 

lstanbul, l (Yeni Asır) - Tan gazetesi, Kamutayın dünkü 
tarihi celsesinde Baıbakanın söylediği nutku mevzuubahs ederek 
diyor ki: Bu dahili harb, başkalarının 

lllenfaatlerini ihlal etmediği 

lbüddetçe, istediği kadar uza
tın, sansasyonel haberlerle 
okurlarmın merakını uyandır· 
lbağa çalışan dünya matbuatı

nın sahifelerini iıgal etmekten 
İleri geçemezdi. Bugün göste· 
rilen alakanın mahiyeti, lspan
Yol isyanının beynelmilel sa
ha ya intikal eden bir mesele 
halini almış olduğuna şüphe 
bırakmıyor. 

Biiviik Jetin Ankatavı teşıitlrıitıden bir intıba - Sonu 3 üncll savtada -
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Avrupa, sadece, siyasi menfaat 
ayrılıklarına göre teşekkül eden 
iki muazzam bloka ayrılmış ol
llıakla kalmaz. Bir tarafta eski 

· te yeni demGkrasilerin diğer 
tarafta ise aynı ruhtan mülhem 
•ayılan Faşistlikle Naziliğin 

İdeolojileri vardır. Bunlar da bir· 
birine emniyet etmiyen iki 
tepbe yaratmışlardır. Ve işte 
lspanyol dahili barbının bu 
llıemleketi demokrasiler cephe
•inden ayırarak Faşizma cep
hesine katması ihtimali endi
lerin kaynağı olmuştur. Yine 
b.u isyan, göstermişhr ki, Fa
t·zın icap ettiki zaman bir ih-
raç mataı da olabilir. Ôn· 
te halk cephesine dayanan 
Fransız hükumetinin, Madrid
deki Halk cephesi hükumetine 
1 arşı beslediği derin teveccü· 
hün bir nişanesi olarak lspan
Yol hükumetine mühim miktarda 
ııilAb ve mühimmat göndermek 
8llretiyle yardımda bulunacağı 
•öylenmişti. Fransız devlet 
~damları, bu şayia 'arı yalanla
•dılar. F ransanın dahili bir 
llıücadeleye asla kanşmak nif 'tinde o!madığını temin etti
;.'·. Akdenizde, daha diln ken-
ııınden ayrı bir blokun mev

tudiretini lıiaııeden ltalya, şimdi 
- Sonu 2 ına sahı/~ae -

lilev'k.e1: ~:1.1111.n. 
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Bitler Olimpiyad oyunlarinı açtı Dalnııaçya 
4880 I b .. k b . d . kıyılarında 

at et ve sporcu üyu ir geçı resmıyaptı. Kısa 
Türk sporcuları tribünlerden geçerken alkışlandı 

Berlin, 1 ( Husnsi muhabiri
mizden) - Beynelmilel spor 
olimpiyadlannın açılma resmi 
buğün Berlinde hususi surette 
inşa edilen olimp stadında Al
man devlet reisi Hitler tarafın
dan yepıldı. 

Berlin, günlerdenberi bu 
muhteşem merasim için. hazır
lanmakta idi. Olimpiyadlar vesi
lesiyle Berline gelen ziyaretçi
lerin sayısı bir kaç yilz bini 
bulduğuna göre şehirde her za
mandan daha büyük bir hala
balık ve hareket mevcuttu. 

Hitler stadyuma girdiği zaman 
muazzam tezahüat başlamıştır. 

Hitlerin çok alkı,lanan söz
lerini müteakıb 400 şantör ve 
120 musikişinastan mürekkeb 
bir koro) olimpiyad marşını 
çaldı. Ve pisti dolduran 52 
millete mensub 4880 atlet ve 
sporcu, bu marşı ayakta din
lediler. 

Resmi tribünü çerçeveleyen 
tribünlerde yüz binden fazla 
seyirci vardı. Olimpiyad mar
şının çalınmasından sonra Sta
dın,. büyük kapısından olimpiyat 
meş'alesinin yavaş adımlula 
içeri getirildiği g6rüldü. 

Eski Atina olimpiyatları tea
mülüne uyularuk Efıon. kıyafc-

Alman 

tinde bir Yunanlı atlet meı'a· 
le elinde olduğu halde resmi 
tribllne doğru ilerledi. tfllerin 
oturmakta olduğu locMia ln6· 
ae geldi. Met'altıi'.A'ııat~ 

alldlrr Bertin stadında tören yapıyorlar 

Jel reisine verdi. Bununla olİID• nelmilr.I Olimpiyad komitelİ 
piyattaki bllyllk meı'ale yakıldL azalan, elçiler ve bir çok fAh· 

T ÜNLERDE alyetler hazır bulunuyordu. Am 
· Reami tribOncle Hitlerin ya- bİ1Ddan 10nra atletlerin tahliftle 

. mada Alm,. O-. l'ialit bey- · ., Slhl• 7 W.,,,,.,. r 

Bir istirahata 
çıkıyor 

Gazeteler bu seyahati 
muhtelif feklllerde 

tefsir edlyorlar 
Belgrad,l (Ô.R)-lngiliz kra· 

Jı M. S. Sekizinci Edvard'ın bu 
hafta sonunda Dalmaçya ıa

billerine hareketi takarrür et· 
miştir. Kral sahillerde üç hafta 
istirahat edecektir. , 

Londra, 1 ( Ô.R ) - Inıiliı 
Krahnın Adriyatik kıyılanna 
mukarrer bulunan seyahab 
lngiliz gazetelerinde uzun uza
dıya mevzuu bahsolmaktadır. 

Deyli Meyi gazetesi, Dal
maçya kıyılaının Avrupanın en 
güzel, en müferrah kıyılan ol
duğunu yazıyor. 

Deyli Telgraf gazetesi, Dal
maçya kıyılannın Avrupamn 
en Romantik bir balgesi oldu
ğunu yazmaktadır. 

Morning Poıt, zengin veca
zib bir eğlence mahalli olan 
Dalmaçya uhillerinde kralın 
hotÇa valDt geçireceğine ka· 
nidir. 

Ba 1eyahat lngiliı efkin 
UllRllDİyumın g&zlerini Dal

- Sonu 3 illll Sllllt/edl -



Tehlükeli 
Bir vaziyet -·-- Baştaıaıı bınncı sav/ada

b11 blokun hayatına en pasifik 
niyetlerle nihayet verilmiş ol
duğu bir sırada, ispanyayı ta
mamen kendi siyasi çenberine 
almak sevdasma mı kapılmıştır? 
Bunu bilmiyoruz. Yalnız söyle
nenlere inanmak lazım gelirse 
Italya Faşist olan asileri, hü· 
kumet cephesine karşı himaye 
için F astaki asilere tayyareler 
göndermiştir. 

Bu kabil vakayide rejim sem
patiler;nin bir müdahale sebebi 
olacağı kabul edilirse, millet· 
lerin en mukaddes olan haki
miyet haklarına indirilecek feci 
darbeler şöyle dursun, beynel
milel münasebetleri karartan 
tehlükeli meselelere, hepsinden 
daha tehlükeli bir barıt fıçısı 
daha ilave edilmiş olacaktır. 
Bu bakımdan ltalyan müdaha
lesi - eğer vaki olmuşsa - nazik 
bir vaziyet ihdas edeceği mu
hakkaktır. 

~ ev-k.e1. Elilgf.n. 

••• 
Maliyede 
Yeni yapılan 

teşkilat 
Yeni maliye teşkilat kanu

ounun taşrada dt"fterdarlarla 
muavinlerine ait olan kısmı 1 
Ağustos 936 dan itibaren tat
bika başlanmıştır. Finans Ba
kanlığı muhasebat umum mü-
dürlüğüne tayin edilen defter• 
dar ıhsan Pıroarıo yerine mer-
kez tahsilat müdürü Nazif vi
layetimiz defterdarlığına tayin 
edildi. 

Defterdar muavını Nafiz 
Tunçer bir derece terfi edile-
rek teşkilat kanunu mucibince 
maaşı 70 lira olmuştur. Beyoğ-
lu veridat tahakkuk müdürü 
Kemaleddin n vilayetimiz def
terdar muavinliğine ve mua
vin Nafiz Tunçerin de va
ridat umum müdürlüğü şube 

müdürlüklerinden birine tayin 
edilecekleri haoer alınmıştır. 
Şube teşkilatının 15 ağus

tos 936 ya kadar yapılması 
muhtemeldir. Yeni teşkilatta 
bazı şubeler birleştiriJecek ve 
bu sebeble memurlar arasmda 
esaslı değişiklikler yapılacak 

ise de bu hususta yeni kadro 
beklenilmektedir. 

Yeni teşkilat kanununa göre 
şube tahakkuk ve tahsil baş
memurJarı şube şefleri unva· 
nını alacaklardır. Yeni kanuna 
göre, vilayetimizde yeniden 
ihdas edilen tahsilat müoür· 
lügüne henüz kimse tayin edil· 
memiştir. 

Ankara merkez teşkilatında 
yeni vazife alacağı haber alı-

nan defterdar muavini Nafiz 
Tunçer vilayc~timizde kısa müd-
det içinde iyi bir iz bırakmış 
gerek halk ve gerek 111emur
lara kendisini çok sevdirmiş 
genç ve kıymetli maliyecimiz· 
dir. Yeni vazifolerinde de mu
vaffaluyetler temenni ederiz. 

uu. ı ı ••••ı 

Hayrünnisa fer 
Isparta aza muavini iken ta· 

lebiyle naklen Izmir ikinci hu
ı, uk aza muavinliğine atanan 
Hayrünnisa Fer, Jzmire gelerek 
vazifesine başlamıştır. Muhitin
de çok derin bir sevgi ve 
saygı yaratmağa muvaffak olan 
sayın ve genç hukukçumuza 
burada da aym muvafakkıyeti 
temenni ederiz. 

•••••••••••• 

Kültürparkta 
Çocuk bahçesi 

Kültürparl{ta tesis edilen 
Çocuk bahçesinde çocuklar için 
her türlü eğlence ve oyun 
aletleri kurulmasına başlan-
mıştır. Haber aldığımıza göre 
burada büyükler için de eğ· 
lence spor aletleri kurulacaktır. 
Bunun için siparişte bulunul· 
muştur. 

Sıcaklar 
Dün dört kişi 
sıcaktan bayıldı 

Dün şehrimizde hava çok 
sıcaktı. Halk bilhassa öğleyin 

bunalmış vaziyette idi. Deniz 
banyoları kalabalık halk kitle
sini toplamış bulunuyordu, yü-

rüyüş esnasında dört kişi ba
yılmış ve hastaneye kaldml
mışlardır. Bunlardan birinin 

hastanede öldügü beher alın
mıştır. Dondurmacı ve şerbetçi 
dükkanları arı kovanı gibi iş· 
)emişlerdir. 

• •••••••• 

Trakya için 
Damı~hk Eşek 1 steniyor 

Trakya genel müfettişi gene
ral Kazım Dirikten şehrimiz 

Ticaretodasma gelen bir tel
grafta Trakya köyleri damızhk 
olarak yirmi tane Kıbrıs Eşe

ğinin almması istendiği için ti
caret anlaşmaları dahilinde 
bunların ne suretle getirtilebi
leceği ve Kıbrıstan bu ticaretle 
uğraşanları adresleri Odadan 
istenmiştir. 

........ pı 

Ekmekler 

YENi ASIR -· 
• 

Tüccar kolaylık ister 
DahHi ticaret gümrüklerinde sürata 

ve suhulete ihtiyaç vardır. 
Oda yaptığı tedkikier neticesinde sorulan 

suallere cevabını bildirmiştir 
Ticareti dahiliye eşyamızın ı girmeden muamele görür. Eş- ı nın gümrüklere girdiği için bir 

bir limandan diğer limana nak· yamn ithalinde ise yukarda hamaliye ücreti fazladır. 
linde gümrükçe yapılmakta yazıldığı gibi bir kısım eşya Bu hamaliye ücreti, gümrük 
olan muamele ile tüccara ver- haricinden eşya alındığı tak-
diği müşkiilat, buyüzden sarfe· dirde veri:ecek hamaliye üc· 
dilen zaman ve paranın iyice retinin bir misli fazla olarak 
biJinmek, dahili eşyamızın ödenmektedir • 
daha sür,at ve sühuletle ticaret 3 - Tüccar malını biran 
depo ve mağazalarma girmek evvel eline geçirip piyasaya 
daha kolay usuller tatbik edi- sevketmek istediği için malın 
lebilmesi için ait olduğu ma- gümrüğe girib çıkması vekıt 
kama bildirilmek üzere ala- ve zamanı kaybettireceği gibi 
kadar makamlarca ticaret bir misli kadar fazla hamaliye 
odasmdan bazı sualler sorul- vermek mecburiyeti karşı.sıoda 
muştur. kalır. 

Sorulan suallere oda yaptığı 4 - Tüccar bu yüzden hem 
tetkikat neticesinde şu suretle vakıt kaybeder ve hem de ha· 
cevab vermiştir : maliye ücreti fazla vermiş olur. 

1 - Ticareti dahiliye eşyası 5 - Çabuk bozulacak eş· 
bir liman..Jan diğer bir limana yaların gümrük amharlarma 
naklinde mahreç gümrüklerine alınmadan doğrudan doğruya 

g irmeden gider. Girdigy i liman hariçte muamelesi yapılmak· 7. S. O. R.eısi Hakkı BaıcıoğLu 
gümrüklerinde eşyamn gümrük ihracında gümrük anbarlarma tadır. 

Hamur gibi çıkıyor b d d b" Esasen bu husus hakkında an arına girme en ve iğer ır gümrük anbarlarına girmeden 
Şehrimizdeki fırmlarm bazı· kısım eşyanın da herhalde güm- muamele yapıhr. gümrük idaresi de çabuk mua-

larında son günlerde iyi ekmek rük anbarma girmt!k suretile mn Diğer bir kısım eşya da mele yapmaktadır. 
c;ıkarılamamaktadı. Yaptığımız amele yapılması gümrük tali- gümrük anbarJarına girerek 6 - Ticareti dahiliye esya-
tahkikata göre bunun sebebi matnamesi abkamındandır. Tüc- muamele yapıhr. Bu her iki sının ihracında masraf ve mua-
havaların fazla sıcak gitmesi car, malın füracmda olduğu gibi suretle giren eşyayı gümrük melece hiç bir fark yoktur. 
yüzünden mayaların tutmama- ithalinde de gümrüklere uğra· talimatnamesinin gümrük amir- ithalinde yalnız j?'Ümrüğe gir-
sıdır. mamasını ister ve eşyasmın lerine verdiği salahiyet dai- diği zaman o mal için hariçte 

Fırınciler belediyeye müra- gümrük ambarına koymak mec- resinde istedikleri kapılan muamele yapmış olsaydı ha-
caatta bulunarak bu vaziyeti buriyetini hiç bir vakıt hisııet- açtırıp muayene yaptırmak maliye masrafı olarak vereceği 
bildirmişler ve çare istemişler- mez. suretile muameleye tabi tutar· yüz kuruş yerine gümrük an-
dir. Belediyece bu mesele etta- 2 - Ticareti dahiliye eşyası Jar, muameleleri birdir. Yaloız barına getirdiği için 200 kuruş 
fında tetkikata başlanmıştır. diS!er bir limana gitmek için gümrük anbarına giren eşya- vermek mecburiyetinde kahr. 
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Cuma Ovasında 
Harmanlar ve 60 dünüm 

bağ yandı 
Cuma Ovası nahiyesinin Ar

mutluk mevkiindeki yol kena
rında yangın çıkmış, o civarda 
bulunan 13 dönüme yakın buğ-
day ve yulaf harmanı ile 60 
dönüm kadar işlenmiş bağ yan-
mıştır. Alınan tedbir neticesi 
olarak yaogm halk tarafmdan 
söndürülmüştür. ........ ~ 
Yazık 

Halime pınarında on 1
1 binlerce ağaç yandı 

Evvelki gün Seferihisar ka
zasının Halime pınarı mevki-
indaki ormandan çıkan ve mü
him bir sahada küJliyetli zarar 
yapan yangın hal< kmda aşağı
daki tafsilat alınmıştır: 

Yangın, Seydiköy nahiyesi
nin Yeniköy arkalarına ve ora· 
dan da Gömüldere'ye doğru 
sür'atle iJerilemişse de civar· 
daki dört köy halb ve jan· 
darmalarla orman memurlan 
ve orman kolcuları yerinde 
tertibat alarak yangını söndür-
müşlerdir. 60 hektar saba 
içinde 12212 ağaç ve 1261 
metre mlk'abı çamağacı yan
mıştır. 868 kental çalı da yaw 
nan saha içindedir ve mah· 
volmuştur. Yangından müte-
velJid zarar mıktarl 4374 lira 
tahmin edilmektedir. Yangınm 
sebebi hakkında tahkikata 
devam edilmektedir. 

••••• 1 ,,.. 

Fenlandlyah bir firma 
Şehrimiz Ticaret odasma 

gelen bir yazıda FenlandiyaJı 

bir firma şehrimizden külliyetli 
mikdarda pamuk almak iste
diğini bildirmektedir. Alaka-
darların Ticaret odasma mü
racaatları lazımdır. 

istihsal vazivetim:z iyidir Fuvarda · 

Sergilerde mühim mik
darda üzüm vardır 

inhisarlar pavyonu yapı
hyor. K. Ayın bUv ~ ti 
Kültürparkta fuvar sahasın

da inbisarJar pavyonunun inşa-
sına dünden itibaren başlan
mışhr. Bunun için lstanbuldan 
umum müdürlükten mioıar, 
dekoratör ve binada çalışacak 
bütün işçiler getirilmiştir. 

incir ha hçelerinde hastalık kalmadı 
Orta Anadoluda buğdaylar iri danelidir 

Kızılay kurumu tarafından 
fuvar yerinde Afyonkarahisar Bu sene muhtelif mahsulleri

mizin istihsal vaziyetleri çok iyi 
görülmektedir. Üzüm mahsu!ü 
fevkalade sıcak devam eden 
havalar dolayısile- sür'atle ke
male gelmekte ve sergilere 
serilmektedir. Üzüm mıntaka
larındaki sergilerde mühim mik
darda üzü:n vardır. Bu sene 
üzümlerin evvelce havaların ya· 
ğışlı devaruından dolayı iri ta
neli olacakları anlaşılmaktadır. 

incir mahsulü de iyidir. incir 
mıntakalarmdan gelen haber
lere göre fevkalade sıcaklar 
yüzünden evvelce incir bahçe· 
lerinde görülen balh balsare 
baslahğmdan eser kalmamıştır. 
incirler havaların sıcaklığı sebe
biyle çok ballı ve nefis olarak 
yetişmektedir. 
Buğday mahsulüne gelince; 

bu yıl ovalarda istihsal edilen 
buğdaylar fazla samanlı ve kü
çük tanelidir. 

Fakat buna mukabil AJaşehir
deo itibaren devama başhyan 
yayla kısmında ve bütün orta 
Anadolu yaylasında yetişen 

buğdaylar iri daneli ve çok 
iyidir ve yayla kısımlerda yeti-
şen buğdaylar daha çoktur. 

Zeytin mahsulü bu :\ene zey
tin mıntakalarında az görül
mektedır. Sıcak havalarm zey
tin mahsulüne de faydası do-
kunmuştur. Bilhassa Mene
men havalisinde zeytin tane
leri birden bire irileşmiştir. 
Diğer zeytin mıntakalarında 
da bu iyi vaziyet beklenmek
tedir. 

Bu sene Ege mmtakasında 

ekilmesine en çok ehemmiyet 
verilen mahsul pamuktur. 

Büyük nehirlerin suladığı 
ovalarda geniş pamuk tarlaları 
vardır ve müstahsiller pamuk 
bakımını çok iyi öğrenmişler· 
dir. Geçen b.afta devam edı::n 

poyraz ruzgarının bazı yerlerde 
pamuk çiçeklerini döktüğü 

söyleniyor. Bundan dolayı zarar 
olsa bile pek azdır. .Pamuk 
mahsulü ikinci teşrin ayında 
piyasaya çıkarılacaktır. iyi pa
muk yetiştiren müstabsillere 
vilayetler bütçelerinden ikra
miye verilecektir. 

Ege mmtakasında yetişen 

pamuklar bu sene yerli sanayi 
fabrikalarımızın mühim bir ih
tiyacını karşılıyacak derecedir. 

maden suyu satılmak üzere 
daimi bir bina inşa ettirilmesine 
başlanmıştır. Burada her zaman 
taze ve soğuk su bulundurula-
ca kbr. . ·-·· .. ,.,, .. 
Yukarı mahaHelerin 

su ihtiyacı 
Belediye reisi doktor Behcet 

Uz dün yukarı mahallelerle 
Tilkilikte Vezir ve Osman ağa 
suyu üz.erinde t~dkikler yap· 
mıştır. Bu semtler halkı son 
zamanlarda çeşmelerindeki Ve-
ıir ve Osman ağa suyunun 
azaldığını ve hatta hiç akma
dığını iddia etmişlerdir. Bele· 
diye reisi yaptığı tetkikatta 
bunu tesbit etmiştir. 
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TAYYARE 

1 
TELEFON Sineması 3151 

Bu hafta iki film birden 

1 - zou zou 
Jozelin Beker, Jan Gabinin büyük filmleri 

2 - SON VALS 
lvan Petroviç, Kamilla Horne'nın şaheser filmleri 

FiYATLAR 1!5 - 20 - ao KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAA TLARI 

16 - 19,30 zouzou 17,30 - 21,15 SON VALS 
·~·..._-' ::;. L '"~ •• • , 'I < 

.2 Ağutos ca~& 

1 •• 1 ~OŞEMDEN 

El, kol 
l~inizde bir lngiJ:zin veya bir 

Almanın konuşmasını seyreden
ler çoktur sanırım. Bir kişi ile 
konuşuyorlarsa oklava yutmuş 
gibi dimdik, bir kaç kişi iJe 
konuşuyorlarsa ancak başlarmı 
hitab ettiklerine çevirmekle 
söylerler ve dinlerler, el, kol 
hareketleri ; yok denecek 
derecede nadirdir. Meser-
retleri, hayretleri, kederleri 
ve hasıl bütün deruni hisleri 
hemen hemen fark edilmez, iz
har ctmezit:r ... 

Fakat dikkat edin bh~imki
lere, hatta kend inize: Söyledik· 
lerimiz, ifadeye noksan geliyor• 
muşcasına el sallarız, kol uza· 
tırız, elimiz irse bacaklarımızı 

biJe harekete getiririz. 
Hele bir çoklarına dikkat 

ettim, ağzıy]e : 
- Nasılsın ? 
Derken bir gözünü kırpar, 

dudağını kulağma doğru kıvı
rır. Elini uzatır. Ve bu hare
ket, o; 

- Nasılsın ? 
Sualinie katmerlisi olur. Uzak~ 

taki bir şeyi gösterecek olsak, 
kolumuz uzanır, şahadet par
mağr; arabalara yol gösteren 
zabıta değneği jı?ibi işaret eder, 
arkasından birde; kendi görüş 
zaviyemizi arkadaşımıza anlat-

(mak için;muhatab uzunsa topuk
larımızı kaldırınz, kısa ise l.Ja
şımızı eğer, kafasma sokuluruz, 
Halbuki bunu, bir lngiliz, hiç 
tavrını bozmadan, kaskatı bir 
sözle anlatmağa çalışır. 

Hiddetlenmeye görelim, göz
lerimiz faltaşı gibi açılır, eiler, 
kollar makine pistonu gibi 
ener, çıkar, bacaklar hora 
teper. 

Her şeyimizde öyle değil 

miyiz!.Bir şeyin güzelJiğini, ağız 
şapırdata, şapırdata, göz süze 
süze; çirkinliğini de, ekşi bir 
şey yemiş gibi, yüz buruştu· 
rarak ifade ederiz. 

içimizde böyle olmıyanlar 

yok değil amma, ender kat 
ender oJduğu için umumun ara· 
sında sayılamaz. 

Gelelim işin manahnü fihine: 
Ben bu; el, kol ve gayrihim 

aza hareketinin ifratını riyaya 
vererek, mutedilini, açık kalp

liliğe, içinde ne varsa ızhar 
ediş samimiyetine, safiyete ve 

bütün temiz manasile açıklığa 
hamlederim. 

Karşımda, mutedil el, kol 
hareketleriyle ifadesini canlan
dıran bir insan, bende hoş bir 
sempati uyandmr. 

Ne olurdu, her millet; Tür
kün her şeyini açığa vuran dü
rüst ve ifadeleriyle; içi dışma 
uygun, dışı içine uygun olsaydı. 

Ne olurdu, batta bizim içi
mizde de bulunan insanlar, içi

nin şeytani hareketini sakla
mayıb dışına da vursalar, böy· 
lece saf olsalardı ... Sözlerinde 
bile duygu gizliliklerini taşıma
sa!ardı ... 

TOKDIL .. -.. 
Limon ihtiyacı 
tatmin edilecek 

Memleketimizin her tarafm· 
da oldu~u gibi şehrimizde de 
limon ihtiyacı son haddine 
varmışhr. 

lstanbuJda 24 bin kiloluk 
yeniden limon takası verildiği 
duyulmuştur. lzmir ihtiyacınıP 
da bu şekilde düşünüleceği 
umulmaktadır. 

Şehrimizdeki bazı alakadar" 
larıo aldıkları hususi malumata 
göre, eskiden mevcut ltal
yan - Türkiye anlaşması üç af 
daha uzatılacaktır. Bu şekilde 
limon ihtiyacının tatmin edile· 
ceği tabiidir. 
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Q~~.I~~~~ . 
Bir adam gardenpartide 
genç karısını yaraladı 
iddiaya göre yaralanan kadın başka 

biriyle görüşmekte imiş .. 
Dün gece saat on sularında 

Alsancakta, deniz sporları yur
dunda verilen gardenparti es
nasında müessif bir hadise ol
nıu, ve bir genç kadın bJçakla 
yaralanmışbr. Hidise etrafında, 
geç vakıt elde ettiğimiz mahi
nıatın hulasası şudur : 

Bay lbrahim isminde bir zat 
ıon zamanlarda eıinden şüphe· 
lenmekte imiı. On üç aydanberi 
•raJan açık olan bu çift, biç te 
İyi olmıyan bir ıekilde birbirine 
k&akün bir vaziyet almış bulu
nuyorlardı. 

Din gece gardenpartnin tam 
neı'eli bir zamanında deniz 
lporlan yurdunun kapı8111da 
telifb bir bağanıma oldu. Bu· 
nun arkasından da genç bir 
kadınm arkasından bıçakla ya· 

ralanarak kanlar içinde yer
lere yuvarlandığı görüldü. Son· 
radan anlaşıldı ki, yaralanan 
kadın bayan Nuriye'dir. Yara· 
byan ise, zevci bay lbrahimdir. 

Y arah kadın hidiseden sonra 
Memleket hastanesine kaldıra· 
larak tedavi altına alınmıştır. 

Hidiseye Milddciumumi mua
vini bay Ali el atmış ve bidi· 
senin şahıdlerini dinlemiştir. 

Suçlunun iddiasına bakılarsa, 
hadiseye tekaddilm eden da· 
kikada eıi bayan Nuriye bir 
yabancı ile g8rilşmekte imiş •• 
Bu yüzden teessilre kapılarak 
yaralamıf.. Hidise tamamen 
tenevvür etmiş olmadığı için 
fazla mal6mat vermeyi fayda· 
sız bulmaktayız. 

Bir cinayetin muhakemesinde 

Suçlu Mehmed gazete· 
lerden şiki yet ediyor. 

"Muhakeme safhası gazetelere yazılmasın. 
Beni canavar diye gösteriyor hu gazeteler.,, 

Tepecikte karısı Hamideyi 
6ldiiren Mebmedin muhakeme· 
ıine devam edildi. Maznun 
Mebmed, bu celsede de mu
hakeme ıafhasının gazetelere 
Yazılmamasının teminini mah
keme heyetinden istemit ve: 

- Beni cana var gibi göste
riy0r bu gazeteler, el~. 

Mehmed, istintak kararna
IJleaine gire suçu taammü
den iılemiştir. Oünkti cel
&ede phid sıfatile maz· 
llıın Mehmedin komıularından 
Osmanlı bankasında memur 
kamil, karısı Zekiye, maznu· 
•ıın kardeıi Hayrilnnisa, Ômer 
"8ta ve Faik dinlenmiılerdir. 
k&mil ile kansı Zekiye, cina· 
Yet hakkmda maltmatlan ol
nıadığını aöylemiılerdir. Fakat 
Hamideyi namuslu ve uslu bir 
kadın olarak tanıdıklanm, ko· 
ca11 tarafından evden kovul· 
dukça anasının evine geldiğini 
•e anaıı evde olmadıj1 zaman· 
larda kocaıı gelip kendisi· 
ili lldOrtlr korkusu ile ken· 
eli evlerine sak ıık hatta 
rabatıız edecek derecede 
fazla geldiğini, bu gelifle· 
rinden bir kaçmda: 

- Kocam beni aldürmek 
İçin bıçak tedarik etmif, dedi
iiai aöylemiılerdir. 

Mamunun hempreai Ha_yriln· 
lliaa da Mehmedin fena ruhlu 
Yarablmaş bir adam olduğunu •e fazla içki kullandığını, ge· 
rek kendisini ve gerek kansını 
ehemmiyetsiz bahanelerle döv· 
d&pno, karııını hiç umulmayan 
~aelelerden atilril ~ ctıverek 
aaaıının evine koğduğunu, fa· 
ltat bir kaç gin •nra 
tekrar gidib kendi evine 
d&nm~si için yalvardığım 16y· 

- Bntün kabahat kadeşim 
mebmettedir. Karısında hiç bir 
fenalık yoktur. Bilemiş olduğu 
l>içakla Hmideyi öldüreceğini 
bir kaç defa söyledi. 

Sabit Ömer asta da hadise 
ıünü atelyeye geldiği vakıt 

~raklarm kendiaine Mehmedin 
kart• Haa.le~ öldlUdüğhil
haber Yerdiklerini, 'hatta bu ha· 

bere evveli inanmıyarak gidip 
kayın biraderinden sorduğun-

da onun da malUınatı olmadığı· 
nı anladığını aöylemittir. 

Faik, sabahleyin erkenden 
atelyeye geldiği vakit Melımedi 
biçağını hileyi ta11nda bilerkea 
gördüğilnil ve bunu ne yapa 
caksın diye sorunca hiç cevap 
vermediğini, batını hiddetle 
salhyarak, aen kan~ma dedi
ğini söylemiş ve şu izahab 
vermittir: 

- Biçağını biJedikten sonra 
&gleye kadar iti olduğunu ve 
gelemiyeceğini aöylediiini an
latb ve Ôaier ustaya bövle 
malWııat vefmemizi tenbih ede· 
rek çekip gitti, iki aaat ıoara 
tekrar geldi: 

- Kanm Hamideyi 61dllr· 
dilm. Hakkınızı belli edin timdi 
gidip m&ddeiumumiye teılim 
olacaj1m, dedi ve çekip gitti. 

Maznun Mehmed, phidlerin 
bu ifadelerine muhtelif ıu· 
r.etlerde itirazlarda bulundu 
ve kendiai hapishanede kal· 
dıkça kız kardefinia fena yol·. 
Uarda gezmek için aleyhinde 
söz söylediğini anlatmıı: 

- Ben her zaman bıçak ta· 
fll'dam oau bilerclim. O g6n bir 
kutle bıçak bilemedim, clemir 
tir. 
. Diğer bazı phidlerin celbi 
için muhakeme talik edilmipir. leaıit de demiştir ki: 

__________ ...... 4-4 ... -------~---

ATATüRK 
lstanbulu şereflendiriyor 

- Baş tara/ı 1 inci sav/ada -
- Baş Bakanımızın her zamanki gibi emin, dürüst, samimi 

Ye candan sözleri bize şu kanaeh ilham edecektir: Türk milleti 
h.kkından ve kuvvetinden emindir. Her dürlil macera cereyan• 
larandan uzaktır. Kendisi gibi iyliklerini ve menfaatlannı dünya· 
.._ iyiliğinde, suJbu~da ve emniyetinde arayanlara aeve aeve 
1olclaelik edecektir. 
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Son Telgraf'., Haberleri 

ltalya harıciye nazırı 
Beşler konferansına ltalyanın işti
rikten memnun olduğunu söyledi 

Konya' da 
Köy sinemaları 
Konya, 1 ( A.A ) - Halke

vimizin yeni bir çabşma dev
resine girmesi için komitelerin 
iştirakile bir toplantı yapıldı . 
6.000 küsur lira lık ev budçesi 
35.000 e çıkarıldı. Köylil için 

Roma, 1 (A.A) - Hariciye nazırı 8. Cıyano Jerine ltalya hükumetinin konferanstan önce seyyar sinemalar getirilecek, 
dün öğleden sonra F ranıa büyük elçisi ile diplomasi yolu ile noktai naaar teatisi edilmesi dört hoparlör alınacak ve bin 
lngiltere ve Belçika maslahatgüzarlarını kabul fikrinde olduğunu da beyan etmiştir. kifilik bir salon sınema sahne· 
etmiıtir. Roma 1 ( Ô. R ) - Almanya ve ltalyanın aile yapıya eklenecektir: 

Nazır kendilerine ltalya bük6metinin muayyen beşler konferansına iştirike muvaf11kat etmiş Siirl'te yağmur 
olan tarihte beş Lokarno devletinin.konferansına bulunmaları dünya matbuabnda çok mü- Siirt, 31 (A.A) _ iki günden 
iştirak etmekte prensip itibati,111 memuun said karşılanmıttır. Fransız gazeteleri bilhassa beri fasılalı yağmur yağıyor. 
olacağını aöylemiştır. ltalyanın müıbe~ cevabından memnmıdurlar. Bu mevsimde yağmur yağdı· 

B. Ciyano ltalyanın kararım Almanya sefirine Mamafih lspanyol hidiseJerinin vebameti yüzün· ğını biç kimse hatırlamamak-
de bildirmittir. den beıler kon~eransının ilk teırine bırakılmasa tadır. Hararet 25 dereceye 

Nazır, Fransa, lngiltere ve BeJçiJra mümessil- çok muhtemeldir. dilşmOttür. 

··················_·K·········a······z ..... a ........ , ... n······a······s·····ı···ı·········o······ı···d······u···········~.·················· .. ······ı····j~~~~:~~~ii.~~~~~~=-· 
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~~~~~~~-.~~ 1~1~açya 
Italyan uçmanlan, benzın ~orusunun kıyılarında 
tıkanmasından kazaya manı olamamış K 

Kaza hakkında ltalyan gazetelerinde hiç bir ISB 
haber yoktur, ölenlerin sayısı üçtür Bir istirahata 

Duçe ltalyan tavyatelerini teftiş ediyor 
Rabat, 31 (A.A) - Moulo· 1 munsabına inmiıtir. içindekiler 

uya mıntakannda yere düıüp ~ Hğ ve aalimdirler. Bunlar pilot 
parçalanan ltalyan tayyarele- yüzbafl Tricesi, ikinci pilot 
rinin içinde bulunan lta)yan Giliberti, çavut Tagoti, Renato, 
tayyarecilerin hepsi de ıivil Belzio Elio, T ~rrio ve Bupes· 
elbise giymiş bir takım zabit tini. 
ve zabit vekilleri idi. Birinci Tayyarelerin her birinde 
tayyare Saida tayyare meyda- dörder mitralyöz, bomba ve 
nına inmek tecrübesini yapar· atmağa malıaus birer cihaz 
ken bir pervites yilziioden vardır. Ve her biri ayrıca 
düşmüştür. Bu tayyarede bu- mitralyözlerle ve mühimmatı 
lunan ve ağır surette yarala• bamildi. 
nan bir zabit nakledilmiş oldu· Diğer bir tayyare kaza ma· 
ğu baıtanede ölmUı ve bu hallinin Ozerindeli uçmuş ve 
ıuretle ölenlerin yekbu ilçe b d - •t · t" 

k t 
sonra gar a ogru gı mış ır. 

çı mıt ır. s· 1 1 d . t • • 
Di• "k" k d B k ır ta yan enız ayyareımın 

ger ı ı ar a atı er a• d Ce . bili • kla d 
na hastanesinde tedavi albn· e zaır aa en açı nn a 
da bulunmaktadırlar. Tay· kazaya • utramıı. oldaldan ha· 
yarelerin markalan AHa Ro· b~r verilmekte ıae de bu.~-
meo idi. Tayyarecilerin isimleri ber henilz teeyyOd etmellllftir. 
ıunlardır : ROMADA MALÜMAT 

Birinci pilot yüzbaşa Genari YOK 1 
Ping, ikinci pilot ÇHUf Peıezi; Roma, 31 ( A.A) - lapan• 
zabit vekilleri Sigismoncli, Gio· yol Faı'ı yakınında dOmiif olan 
vanni, Americo ve V nt•rini. ltalyan tayyareleıi hakkında 
· Ölenlerin ceseclleri Oudja ltalyan gazetelerinde malOmat 
hastaneıine nakledilmittir. ve havadiae teaadof edilme· 

ikinci tayyare hiç bir ı.asara mektedir. Tayyarecilik maba· 
uğramadan Moulouya nehri fili kalyanın birkaç ıene evvel 

ispanyaya birçok tayyareler 
satmıı olduğunu ve bu tayya· 
relerin kıyamcıların eline dilş· 
mOt olmasmın muhtemel bu
lunduğunu beyan etmektedir. 

Bu mehafil ltalyanın general 
Frankya harp malzemesi Ht· 
mış olduğunu ilave eylemekte 
dir. 

TEKZIB 
Roma, 31 (A.A) - Salibi· 

yettar mabafiJ ber hangi bir ltal· 
yan tayyareıinin lspanyol kı· 
yamcılarının eline diişmüş ol· 
duğu haberini tekzib etmekte· 
dir. 

RABAT 31 ( A.A ) - Mou
Joaya aebri manubma iaen 
ltalyan tayyareıinin bu İnİfİne 
aebeb benzin borularının tı
kanmaııdır. Tayyarede bulunan 
alb kiti aağdır, Banlar Sardun
yadan kalkbklanm ve bir İf 
için Fasa Melilla koyuna gil· 
melde oldoklannı bildirmitler· 
dir. Tamamen ujlam olan tay· 
yarenin ltalyaya aid olduğuna 
dail' biç bil' ipret yoktur. Ay· 

nca numuaıı da mevcut de
ğildir. 

Akhisar 
belediyesinde 
Akhisar, ( Hu-. ) - Bele· 

diyemizin imar ve ıslah faaliyeti 
devam etmektedir. Şehrin en 
büyük ibtiyaçlanndan en ufak 
noksanlarına kadar bütün boş .. 
luklar doldurulmaktadır. imar 
faaliyeti masrafı bütçe vazi· 
yetile mütevazin bir tekilde 
harcanmakta olduğundan be· 
lediye paraca hiçbir sıkanb 
karıısında da kalmamaktadır. 
Peyderpey, fakat çok zaman 
geçmeksizin f81arimizin bOttln 
ibtiyaçlarma eewab •erilmit ol· 
duğama tr~ . 

ispanya hadisesi etrafında 

J_kdeniz devletleri kon
ferans yapacaklar mı? 
Londra, 1 (A.A) - Siyasi mebafil lıpanyol itlerine hariçten 

müdahale vukubulmasına mani olmak için Akdeniz devletleri· 
nin bir konferaııs akdetmeJerine dair olan Fransız teklifini mil· 
sait surette karş:lamış'ardır. 
· Bununla beraber aynı mabafil muhtelif memleketlerde siyasi 
ib'tiraıların teşeddilt etmesinin önilne geçmek için bayle bir kon
feransın akdinden evvel diplomasi yolu ile müzakereler yapılması 
llzım olduğu miltaleaıında bulunmaktadırlar. 

Yine bu mahafil bu itte lngiltere, Fmnsa ve ltalyanm hattı 
hareketleri ne olacaj1nı tayin makıadiyle Roma, Paris ve 
Loaclra aramda mlukereler ,apdmau l8l'1lri olduğu kamabn· ....,& 

çıkıyor 
- Baş taıa/ı 1 ncı sa~•/ada -

maçyaya çevirmelerini mucib 
olmuştur. 

Yugoslavyanın Adriyatik sa
hilleri lngiliz turistlerinia büyük 
alakasını · çekecektir. 

Paris 1 (Ö.R) - Dük ve Dii· 
şes dli Kent, tayyare ile bura
ya geldiler. Buradan Adriyatiğe 
giderek kralın ziyaretine mun
tazır bulunacaklardır. 

Londra, t (Ö.R) - lngifü: 
kral1111n Awiy•tikde Ya&oılav 
aahillerine vakab11lacak aiyareti 
münasebetile bazı lngiliz serma· 
yedarlarının buradaki maden 

cevherlerini iıletmek için mn
him teıebbUslere giriıecekleri 
haber alınmıştır. 

Türk -Ital yan ticareti 
Aakar, 1 (Yeni Aıır) - ltal

ya ile yeniden yapılacak olan 
Klering müzakereleri bir iki 

glln için durmuıtur. Hük6me
timiz müzakerelere esas olmak 
&zere ltalya btık6meti tarafın

dan verilen projeyi tedkik edi

yor. Bu tetkikat biter bitmez 
görüımelere baılanacaktır. 

Sudan .. 
Meselesi halledilmedi 

Kahire 1 (Ö.'R\-Bir gazete 
lngiltere ·Mısır araıınd•ki an

latma mukavelesinin metnini 
netretmittir. Mamafih resmi 
metnin henüz ifşa edilmediğine 
gire bunun doğru olmadığı 
zannediliyor. Bilhassa Sudan 
meselesi ilerinde hentiz bir 
anlatma elde edilmif değı1dir. 
Mahtelit komiayoaun toplantı-
·ıan devam ediyor. 

• Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan S.b .. ar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
40 S Gomel 9 50 9 50 
8 S Süleymano 11 11 

48 Yekun 
521407 Eski satıı 
521455 umumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
480 Buğday 
34 Bakla 

6 25 6 25 
4 1875 4 1875 

50 ton" " " 
.. .. 

107 Kumdan 3 50 s 
2S balye pamuk41 50 41 50 



..... 
MMtl•• ntellhlltut .............................. 

Operatör S. Summermanla mülakat 

Murad Germenin vefa· 
·~ına sebeb olan hastalık -----· .. ----
FevkaJhad nezfi Pankreas iltihabı nedir? 

En çok kimlerde görülür? ··-·-•11 MANiSA 31 TEMMUZ 
Manisanan değerli valisi Mu- - " Kadınlarda mı, erkek~ 

rad Germenin vefah üzerine lerde mi çoktur 1 ,. 
yapılan bazı neşriyatı tavzih - " Her iki tezi müdafaa 
için salahiyettarlardan aldığı- edenler de vardır. Fakat umu· 
mız malumatı neşreylemiştik. miyetle kabul edilen fikir ka-
Bu meseledeki fikrini öğrenmek dmlarda nisbeten çok görül-
üzere ameliyatı bizzat yapan düğüdür. Bilhassa şişmanların, 
Dr. Semih Summermana mü- alko~iklerin ve yukarıda da de-
racaat ederek kanaatlerini bize diğim gibi, karaciğer ve mide 
bildirmesini rica ettim. gazete· rahatsızlıklarına musab hutu-
lere mübhem ve yanlış şekilde nanların peşinde dolaşır. " 
aksed~n yazılardan pek ziyade " Korunma çareleri nc-
müteessir bulunan değerli ope- dir ? ,, 
ratör, suallerime cevaben de· - " Bu hastalığın sizi fazla 

. miştir ki: işgal elliğini görüyorum ve ko-
- - Matbuabn en özlü ve en nuşmamız tıbbi sahada gittikçe 
doğru menbalardan ilham almak genişliyor; mahaz~ söytiyeyim : 
istemesi meste"i muvaffakıyet• Ba ihtilattan sakınmak için 
lerinin itk şarbdır. Bakınız, Is- formüle edilecek birşey yok-
tanbuldan gelen son gazeteler- tur.Ancak;haddinden fazla ye-

de kaybettiğimiz kıymetli vali- mek yemenin ve binnetice 
miz hakkında ne kadu yanlış fazla şişmanlığın, mide ül-
satırf ar var •. Mesleki i tibarı ve seri, safrataşı g ibi hastalık-
ilim adamlannm mane•i şahsi- ları ihmal etmenin ve şüphesiz 
yetlerini titiz bir itina ıle gö- çok alkol alman.o tesiri olduğu 
zetmiyen muhitlerin, tekamül söylenebilir. Fransızlar, ang!o 
merhalelerinde çok geri kala- saksonlarda daha kesretle gö-
cakların& şüphe edilir mi?. ip- rülmesi sebebini, fazla yeyici-
tidac!a yapılan neşriyat, müsta- lerin ve mebzul alkol alanlann 
celen tatbikına ihtiyaç hasıl orada daha çok bulunduğuna 
olan bir müdahaleyi, ölümün atfederler. Bununla beraber, 
sebebi gibi göstermeğe yelten- ölümün mukadderiyetini biraz 
mişti. Ve bu, ekseriya olduğu da filozofik cepheden kabul 
gibi, gayri ilmi dedikodelann etmelidir. insan, en titiz sakm-
nemasına yaramıştı. Fakat tıp maJara rağmen de yine ihti-
gibi müspet ilimlerin hakiki latlara ve ölümün •iufuna dön-
müntesipleri, insanlak yardımı- mekten kurtulamıyor .... 
na varan meslek yollannda za- - "Bu hastahğm tqbisi ko· 
man uman karşılaşbkları bu lay andır?" 
nevi tezabürleıe, vicdanlarının -"Tekrar bbbi sabaya av· 
huuaru içinde, kolay tahammül det ediyonunm. F evkaJide güç 

teşhis edilebilecek hastahklargösterir ler. 
dan biridir. Size bir fikir veOtopsi yapıldı; ölüm sonra-

sıodaki bu tetkik, Manisa sıhhi reyim: Garbın bütün feşkiJatile 
mükemmel ve fevkalade moheyetinin isabetli hattı hareke-

tini ne kadar vuzuhla tebeUir dem müesseselerinde sayıla 
ettirdiğini siz de benim gibi profesörler 118 vak'ada ancak 
biliyorsuauz. Bu mesele herin- 21 defa teşhis edebilmişlerdir. 

Geriye kalanların 25 inde mide 
de söyleyecek başka birşey deliamesi, 23 ünde baiırsak 
yoktur. Efkarı umumiye yapılan tıkanması, JS inde karan zarı 
işin çok ilmi ve her noktadan iltihabı, 13 ünde apandisit se-

isabetli ofduğuna artık kanaat kizinde safra kesesi iltihaba ve 
getirmiştir." ilib.. zannedilmiştir ve yine bu 

- "F evkalhad nezfi paakrea• 
sayılı hocaların pek çogu kara 

iltihabı denileu ba hastalığın 
ciğer sanası, böbrek sancısı 

haddi :ıatıncla çok vahiır. olduğu 
dedikleri hastalarında. ge-

söyleniyor; kanaatiniz aedir?., 
nış bir yanlışlığa düşerek, 

- "Bu iblilit, tıbbın kaydet-
müstacet ameliyat şartlannı 

tiği arızaların filhakika -en va-
himidir. Bir fikir verebilmek bile ihmal etmişler, bir kısm1 

ise apandisit teşhisi k91arak 
için, bu vahim ihtilatın, bir hastahğt soğatmaya teşel>bis 
saat, iç çeyrek saat, batti bile etmişlerdir. Meşhur Chauf· 
yama saatte ölüme nraa şe- fani, otuz iki yaşmda ve he 
killeıindcn bahsetmek kifayet ihtilata mmap bir hastası-
eder. na kcbed kuluncu Ye safra 

Holt ismindeki d.oktortm kisesi iftihabı teşhisi koymuş, 
vak'uı yaıua •ata, yoaagmki meşhur PrOtJst böbrek taşı 
ise üç ~rek aatta Hikavi sandığı hastasına bambaşka 

tarzda ölmüşlerdir. Anzanın fedavifer tatbik etmiştir. Ha-

endeor vasfı üzerinde de tevak· kfkatlere f'alnf bulunmıyan 
kuf etmek lamndır: Fransada halk kütlesinin ve maatteessüf 
bu hastalık, iki meşhur Fran- bazı gazeteci arkadaşların bu 
aız t:errahmnr 1906 senesiade meseledeki 4Hçüaiz biikünde-
19 yaşında bW çoc.Wrta yap- rini küçük bir ialiafaf i&e se-
tık1an tetkiki miteakib malfım çiştirmemek bitenler için müm-
o 'abilmtştir. Falut ~eıı 30 kün o!ar mu? Otopm ilimi ifa-
sene zarfında da tıbbi neşri- de!.erimizin hakikatiai •e yap-
yatta kalanlar; fevkaPadc va- tığımız İfİD kat'i isabetini gös-
hametınden ve tıbbın kat1i termek noktasından değil, fa-
ac.zinden ibarettir. ,, kat kıymetli ölünün çok sayın 

- " Bu hastalık en çok a ilesi erkanına da itminan ve 
k imlerde görülüyor? ,, huzur vermesi bakımından fay-

- " Ma%isi, karaciğer ve dalt olmuştur. 
hazım yollan r babrızlıkları ile Sevdiklerimize ve saydıkla-
yüklü olan ları bilhassa ter· nmıza ~ifa imkanı oimıyan 
cih eder En çok sevd:ği ya~ böyle vahim arızaların gelaıe-
mular.ıssıt ve ıleri yaşfardrr. mesini temenni ctm~kie iktifa 

Mahaza, 1927 de HoJmıaon edelim..,, 
ismiıade bir doktor çoaıklarda Mllbanirimiz, cleğ~rli opera-

2 Altustoa f939 

lncirlerimizin kontrolu etrafında 
lktisad vekiletince hazırlanacak talimatname 

için ihracatçıların mütalaası alınmıştır ... 
~~~~~~~~~~~~---~~~~~E:a~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lzmir kuru 
komisyon 

meyve ihracatçıları birliği tarafından tayin edilen 
ofisin sorgularına cevab ve mütalaalarını vermiştir 

~==~cıızın~FRil~mmlBDIK•---------
Men'i tağşiş kanununa tev- lzmir belediye!inin halen tat-

fikan incirlerin kontrolu hak- bik etmekte olduğu talimatna-
kında iktisat vekaJetince yapı- me incir imalatındaki sıhhi 

lacak talimatname üzerinde bu kontrolu temine kafi gelmek-
işin ihracatı ile meşgul olan- ı tedir. 
lann mütaJealarmın alınması Bu hususta yeniden yaptla-
tensip buyura'muş olduğundan I cak birşey yoktur. 
hmir Kuru meyve ihracatçıları S - incir ambalajları işlen· 
birtiği tarafından tayin edifen t miş veya işlenmemiş şekilde 
kom ısyonumuz lzmir Türkofisinin 125 gramlık tahta ku'u ve se-
sorğularma faydah olabilecek lofan paketlerinden ba'1ıyarak 
atideki cevap ve mütaJealanoı yirmi beş kiloluk muhtelif eş-
sunmuştur: kaide matbu ve gayri matbu 

1 - incir ihracabnın aşa- formalarda tahta, mukavva, 
ğıdaki şartlar dahilinde kon- selofan kutu~ariyle muhtelif 
trolu kabildir. Ancak kontro- sıkletleri taşıyan beyaz hasse 
lun istihdaf ettiği gaye'ere jüt torbalarla, zembil denilen 
daha çabuk vasıl olabifmek 12115 kiloluk kabalardan ve 
için incir mütehassıslarmın :pi- sikleti iki yüz kiloya çıkan iç 
yasaya sevlı:edecekleri mal'anm ve dış züruflardan müteşekkJil 
gayet iyi bir tanda tasnif olup hariçteki her memleketin 
etmeleri ve seçmeye itina gös- ve her memleketteki her şehri 
t ermeleri lazımdır. ve müstehlik balkın arzusuna 
Müstabs·ııerden ferden ferda göre tanzim edilmiş ve edile-

yapamadıkları ve hazan kas- cek ambalajlardan ibarettir. 
den tahşiş ettikleri mallan iki 6 - incir istihsal mıntaka-
veya üç ayın içinde yirmi, otuz sından müstahsil veya mutavas-
bin çuval mal ihraç etmeğe sıtJar tarafından aşağıdaki 
mecbur olan bir ihracat taciri- cinslere aynlmış olarak gelir: 
nin küçük bir imalathanesinde 1 Süz.me 
se-çmesi ve tasnif etmesi çok 2 Elleme 
müşkil ve maJiyet fiatmı hayli 3 Paçal yenecek incirler 
yükselten bir külfet oluyor. 4 Natürel 

Genel savaşdan evvel incir Bu şekilde piyasadan satın 
müstahsili seçmeye daha çok alınan incirlerden sü~me ve el-
itina gösteriyordu. lstirdattan- lemeler, incir ihracatçı!arının 
beri bu itina gittikçe a~lmışbr. hanlarında boylara yani "kron-
Pi1asaya gelen incirlerin alıcı- )ara,, tefrik ~dilir. Ve içlerin· 
lan tarahndan muayenesi es- den ezik, kuş yeniği, ağzı ya-
nasmda bir parti maim bir çu- rık, ekşi, sürmeli, bastahklı ve 
valıın diier çovah tatmadığım işlenmiyecek derecede güneşte 
ve çuvalların altı, üstü ve or- kav umuş sert incirler seçilir. 
tasındaki mallann başka baş- Bu nevi incir müşterilerin ar-
ka ofduğv ekseriya görüfmek- zulauna göre kısmen işlenir. 
tedir. Bu fena itiyadın müs- Ve kısmen de işlenmemiı ola-
tahsil lehine hiçbir faydası rak ihraç edilir. 
ohnadtğı halde zararı lıer ba- iŞLENMiŞ iNCiRLERE VERI-
lnmdaa biyiaktir. Evveli b.- LEN ADLAR ŞUNLARDIR: 
nun önüne gec;i 'mek lazımdır. Layer, Lokum, Protoben, 
lncWler dahilden ilara~ tinanına Puld, Kolona, Lerida, Dizi yani 
iyi bir fdıilde Hçihnif ve içia- garland. 
de yenmiyecek hanla ve bas- Bütün bu tipler büyükiükle-
tabkh incirler ayrıJmış olarak rine göre 4 krondan 9 krona 
gelirse ihracat ticcannna İfİ kadar ambalaj formaları üze-
yarı yarıya kolayJaşmJ.f o'ur. rine marka ve isim alırlar. 
Üç. giD içinde binlerce çuval işlenmiş incirlerin ambalaj 
mala vapuıa vermek vaıiyetia- formaları iki yüze yakın ve 
de ihracatçı çarşıdan aldığı bu mahteliftir. Daha evelki mad· 
malları bir tasniften ve küçük de de arzolunduğu veçbile 
bir seçme ameHyabndan geçir- müşterinin aızusuna tabidir. 
dikten sonra bilhassa natürel l~lememiş olarak: Süzme ve 
olarak sevkedilen kürek mallan ellemeler atideki namlar albn-
tamamen nefis olarak ihraç edi- ela kutu ve jüt torbalarla, 1en-
Jebihr. Müstahsil bilhassa kürek biller içinde ihraç olunur. 
maHanDI fazla tağşiş ediyor. Süzmeler: Ellemeler: Nec 
Bazı bu nevi maUarm içinden Fineıt hae Plus Ultra 
yüıde otuza ve hatta yüzde Fınest Royal 
eUiye kadar yenmiyecek bur- Escelsıor Avslese Roya) 
daların kan,tırılmıı olduğu mü- Anlue Golcl Superior lmpe· 
şahede edilmektedir. B•nun rial 
için şimdiden mahalli Ticaret Süzme lmperial 
odaları ile Ziraat dairelerinin Burma "Datn,. 
boraaaua ve lıatta köy heyet- Extra Genevine 
leriain nazarı dikkatı celbedil- Bu tibler faı.la kurak sene-
melc llzımclır. }erde incirler sert ise ymnuşat-

2 - Yenecek İllcir ihracatı mak için hafif deaiz. ımyu ile 
şimdiye kadar hoıir limanın- terbiye edilir. 
dan yapumaktadır. &drum Bu nevi incirJerin evsafı: 
mıntakasınm üç, dört yüz ton· lılenmemiş olarak ihraç edi-
lak incirleri bazen ltalyaya )enler: Bunlann ~inde hiç harda 
dizi ve natürel halinde sevk olmamalıdır. Fakat harici man· 
editmektedir. Ancak saniyede zarası ihharile düzgün olop-
kullandao incir hurdası Kaşa- ta seçme esnasında kaçaa 
dası, Küllük, Bodrum liman- ekşi, sürmeli, ve içi bozuk ba.1-
larından da sevkedilmekteJir. tahkh incirlerden yüzde beı 

3 - incir ihraç ve imal bulunabilir. Ecnebi mevat biç 
edecek firmalar esasen hiikU- olmamalıdır. 
metçe lisansa tabi tutulduğun· işlemiş olanlarda: Sinne, ekşi 
dan l:unlarıa isimleri iz.mir ve içi bozuk bastaUkh iMir-
TiirkofWnde kaytdlı bulunmak- lerde» yüzde iki bulunabilir. 
tadır. Harda ye ecnebl llleftt: hiç 9'-

4 - incir imalitha11elamm mamalıdır. lstidrat\ea pma da 

ğimiz içi simsiyah özü ve lez• 
zetleri acı olan incirler dışın
dan çok dikkat etmedikçe belli 
olmaz. Ekşi ve hastalıklı incir
Jer ise hiç belli olmaz. 
PAÇAL VE NATÜRELLER 

Bu nevi mallar piyasadan 
satın alındıktan sonra seçmeye 
tabi tutmanın imkanı olmadı
ğından birinci maddede arzet-
tiğimiz veçhile müstahsilin en 
ziyade bunlara dikkat etmesi 
ve içinde hurda ve mevadı ec
nebiye karıştırmaması lazımdır. 

Senelik incir ihracatımızın 
yüzde altmış beş ve yetmişini 
teşkil eden bu nev! mallar ati
deki isimler altında ihraç edilir: 

DERECE lTIBARlLE 
1 - lngiJiz cenevini 
2 - Alman ekstrisma ce

nevını 

Bu iki cins çarşının paçal· 
dan satbğl malJardao yapılır. 

3 - Choce 
Pnmıssıma 
SterJinğ 
Superıor 
Good A verage 
Ekstra 
Bu cinsler de çarşının natürel 

diye sattığı mallardan yapılır. 
Paçal ve natüreller piyasa

dan alındıktan sonra hanlarda 
kürekle paçal yapıldığmdan 
bunlara kürek malı denilir. Bu 
nevi mallar deniz suyu ile ısla
tılır. Ve paçalda üç ve nihayet 
bt>ş gün kaldıktan ve terbiye 
edildikten sonra torba veya 
kutulara vazedilir. Bunlann iri
liğine veya ufaklığına ve yu-
muşak ve sertliğine renkleri
nin esmer veya açıklığına gö
re yukarıdaki cinsler meydana 
gefir. 

Birinci rlerecede bahsettiği-
miz lngitiz cenevini kalite ayni 
olmak şartile lngiltereye şu 
isimler altında da ıevkedil
mektedir. 

Cenevin natürel figa 
Choice 
Cboice at genoine mtftrel fi 
Fınest genuine natürel figs 
Superior geouine natürel figs 

KÜREK MALLARININ 
EVSAFI 

Buntarda kontrol edilecek 
enaf şunlardır. 

A - MeYaddı 'ecnebiyeden 
tamamen iri olmak. 

B - Rengi aiyah çürük Ye 
içinde hiç bal olmayan kavur• 
yalar ve ağızları yaııdan fazla 
yank iacirler nisbeti 1 nci nevi 
lngiliz cenevininde yüzde üç, 
ikinci nevi Alman cenevininde 
yüzde dört, 3 ncü nevi natürel
lerde yüzde beşi teuvüz et
memelidir. 

C - Harici manzaran iti
barile tefriki kabil olmryan 
sürme, ekfi, içi bozalr incir· 
lerin mıkdan da her ne.~de 
yüzde beşi tecariiz etmeme
l•dir. 

7 - Kontrol ve komisyon
lan Yekiletin tayin edeceği 
maaşla bir mütehassıs il" 
kuru meyvae1lar birliğinin in
tihab edeceği bir eksper ve 
}üzüm görülürse Türkofisin ta-

yin edeceği bir eksperle yapı
labilir. 

Kontrolun sureti tatbiki: Ma
lın hazırlanması esnasında ima
lathanelerde yapılmasını daha 
muvafık buluyoruz. ihraç esna· 
sında mavuoalar üzerinde ya
pılması hem ambalajlann tah· 
ribi ve hem de sıkı ve acele 
bir .sevkiyat esrıasında malların 
vapura verilmesini geri bırak
mak gibi mahzurları mucib 
olacağı mütaleasındayız. Kon· 
trol heyeti dilediği anda ima-
lathanelere serbestçe girer 
ve evsafm talimatnameye uy-
ğun olup olmadığını tetkik 
edebilir. 

8 - Cezai hükümler: incir 
ihracatı iıinin çok müşkül ve 
teferruatlı olduğunu ve üç ay 
zarfında otuz bin ton mahn 
ihraç edilmesi zaruri olduğunu 
ve ihraç edilmediği takdirde 
nefatıetinden ve kıymetinden 
zarar ettiğini ve milıtahsilia 
aeçme tanının derhal yolu
na girmesinin imkana o!amı-

yacağını nazarı dikkate alırsak 
cez.ai hükümlerin fındık v~ di-
ğer mahsuller için tatbik edil
mekte olanlardan daha hafif 
olması lazımdır. Çünkü iocir 
mahsulünün fındık, üzüm, pa
muk ve sair mahsullerle kıyas 
kabul etmez vaziyetleri ve in· 
celikleri vardır. 

Cezai hükümlerin hiç olmazsa 
birinci defasında ihtarla ikinci
sinde hafif para cezasile ve 
üçüncüsünde yüksek para ceı:a· 
si!e ve dördüncüsünde ticaret
ten menile olması daha muva
fık olur kanaatındayır. .......................................... 

DOGUM 
lımirin eıı eski avukatların

dan Bekir Beblülüo kızı ve diş 
doktoru Kenan Çelebinin refi· 
kası maden mühendislerinden 
Kerim Behlülüa hemşiresi kıy
metli mözisyenlerimimizden ha· 
yan Mihter çelebinin düa bir 
erkek etlidın111 dünyaya p). 
d ğini isminiu de .. Mehmet
çik,, tesmiye edildiğini haber 
aldık. 

Bekir Behlw üstadımızla an
ne ve babasınia sevinçluine iş
tirak eder Mehmetçiğin de uzun 
ömürlü ve oğurlu olmasını 

candan dilerizr. (1581) 

Aleni teşekkür 
Çok kıymetli aziz arkadaşı· 

mız Doktor Kazım Kara'ya 
refikamın doğumunda görülen 
lüzum üzerine davetime çok 
mühim işferini terkederek he
men icabet ve doğumdaki möş
külih yenerek bizi bahtiyar 
ettiğinden en derin minnet ve 
şükranlanmı sunanın. 

Ebe bayan Cemilenin de itin~ 
Ye afika ife daima tehliikelen 
bertaraf etmek için 9arfettiğİ 
gayretlerden ayrrca memnUll 

ye müte~kkir olduğumuzun 
gazetenizle ilanım dilerim. 

Dış Doktoru 
KENAN ÇELEBi 

(1580) 

' " a Ağustos cumartesi akşamı 

Şehir 
Göztepe 

Senelik 
Fevkal6de 

Gazinosunda 
Spor Kulübü 
Gard en partisi 

olarak yapllacaktır 
•••••••••••••••••••••••• 

Geçen sene Güzelyalı'da verilen bu gardenparti çok bü
yük bir rağbet ve memnuniyet kazanmı~ idi. Bu seneki ha
nrhklarda azami fedakirhklar göaterilmiftir. Muvaffakıyet 
daha büyük olacaktır. 1-3 glrül111üş 12 Yaka toıpfıyabt1- töre teşekkür ederek yanından 
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1936 YENi ASIR 

Fransız Hariciye nazırının nutku 
Fransa Faşizme veya Bolşeviznıe karşı bir ehli sa
lip harbı açmak niyetinde değildir, buna aleyhtarız 

Paris, 1 (A.A) - Dün ak- zerre kadar iştibaha mahal 
Şarn Fransız meb'usan mecli- yoktur. Bu hükumet ayni za-
sinde harici siyaset hakkında manda Fransanın dostudur. 
lllühim bir müzakere yapılmış- Hiikfımetimiı ispanyaya silah 
lır. Sağ cenah meb'uslarmdan vermiş olmakla itham edilmiş-
eski maliye nazırı Reynard bir tir. Bu itham tamamile yalan· 
kuvvetli silahlanma siyasetinin dı r. Biz diğer devletlerin mü-
kabulü zaruri olduğuna işaret daha 'elerioe vesile teşkil ede-
etıniştir. ı cek harekette bulunmak iıtte-

Mumaileyh iyi silahlanmamış 1 mıyoruz. 
olan devletlerin sulhu tarsin I B. Delbos Fasa gitmiş olan 
etrnek hususundaki arzularmı Ita!yan tayyareleri haklunda 
başkalarma kabul ettirmiye- bir anket açılmış olduğunu 
Cekleri mütaleasında bu!unmuş- söylemiş ancak bu husus hak-
tur. kında fazla bir şey söylemek 

Komünistlerden B. Peri sulh 
taraftarı olan devletler müte
arrız milletlerin amaline muha
lefet etmek için müşterek bir 
Cephe teşkil etmeleri zaruri 
olduğu mütaleasını serdetmiştir. 

Hariciye nazırı lvon Delbos, 
Fransız siyasetinin başlıca ga· 
Yesi Avrupanın zahiri veya 
hakiki bir şekilde yekdiğerine 
diişman bloklar haline gelme-
İnin önüne geçmek olduğunu 
3ylemiştir. 

Mumaileyh demiştir ki : 
- Biz demokrasiye, faşizme 

Veya bolşevizme karşı bir ehli
saı p harbı açmak niyet ve 
tb~savvurunun lamamiyle aley-
•ndeyiz. Fransa daima başka 

istememiştir. 

Nazır sözüne devamla de· 

hansız paılamentos!l toplantı halinde miştir ki: 
haricinde kaldığım görmekte 1 bir iştir. Fransa hühfımeti mali ve 
Fransanın hiç bir menfaah ol- B. lvan Delbos bundan sonra iktisadi itilaflar siyasetine de-
madığı gibi Almanyanın da Montrö konferanJının kazanmış vam etmektedır. Tuna misakı 
Fransayı bu camia haricinde olduğu muvaffakayeti ehemmi- ile Akdeniz misakı bu uıüna-
görmesinde bir giioa menfaati yetle kaydetmiştir. kalatın Rerbestisini temin ede-
yoktur. ispanyanın vaziyetinden bah- cektir. Fransa silahlanma yarı· 

Avrupa işlerine müteallik sedn B. Ivan Delbos demiştir şının önüne geçmek arzusunu 
olarak yapılacak umumi bir ki: besliyen harb sanayiinin milli-
itilaf ancak bütün alakadarların ispanyada meşru bükümetin Jeştirilmesi Fransız hükümetinin 
iştirakiyle tahakl<uk ettirilebilir, Madrid hükumeti olduğunda hüsnü niyetin!n bir delilidir. 

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

Pek yakında~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yunanistanda diktatör-
)tal yanın 

ldhalatı düşecek 
Nevyork, 1 ( Ö.R ) - Mat-

onnna • 

Akhisarda adliye işleri 

u uk ayanı ik 
katbirfaaliyetgösteriyor 

Akhisar, (Yeni Asır) - Nü
fusunun kalabalığı itibarile 
Akbisarda adJiye işleri çoktur. 
bilhassa hukuk kısmında her 
sene binlerce dava rüyet edil
mekte, çok zaman geceleri de 
çalışılmaktadır. 

Yeni hukuk hakimimiz Ali 

ğunu da kaydedersem hakimi
miz.in enerjisini anlatmış olur
um. 

Akhisar balkı, burada hukuk 
hakimi iken lzmir azahğına 

naklen tayin edilen Akil On
derin kazamızdan ayrılışı kar· 
şısmda derin bir teessür du
yarken onu istihlaf eden 

Riza Kılınç işlerin çokluğu yeni hakim Ali Rizanm bu 
karşısında yorulmaz bir mesai boşluğu doldurmuş olmasından 
göstermektedir. Mumaileyh bu· çok memnun bulunmaktadır. 
raya geldiği bir ay gibi kısa Adli sahada muhtelif memu· 
bir zamanda 130 dosyanın ka- ri etler başarmış olan tecrübeli 
rarmı yermiştir. Bundan başka hukukçumuzu yeni vazifesinde 
icra mürafaaları ile diğer da- de göstermiş olduğu başarıdan 
vaJarıo rüyetine devam olundu- ötüru tebrik ederiz. ........... 

Türk-Romen mahkemesindeki evra~ 
hazinei evraka geçecek 

Ankara, 31 (A.A) - Muhtelif hakem mahkemeleri nezdinde 
Türkiye umumi ajanlığından filen kapalı bulunan Türk - Romen 
mahkemesindeki evrak ve dosyalarm hazinei evraka devir ve 
teslimi mukarrerdir. Bu dosyalarda kendilerine a"d kıymetli 

evrak ve vesaik bulunan esbabı alakanın nihayet 19 Eylül ga'• 
yesine l<adar her pazartesi veya perşembe günleri saat 1 den 
3 e kadar Şişli Ajanlığına müracaatla dosyalardan kağıdlarını 
almalan tebliğ olunur. 

Avusturyada Nazilere karşı 
bir nümayiş yaptılar 

Viyana 1 ( Ö. R ) - Vatanseverler cephesi Nazilerin son 
nümayişlerine bir mukabele olmak üzere üç yüz bin kişinin 
iştirakile mua11am bir nümayiş yapmışlardır. Bu nümayişte çok 
hararetli nutuklar söylenmş, Avusturyanın istiklalini muhafaza 
hususundaki azmi tebarüz ettirilmiştir. Avusturya - Alrnanya 
münasebetlerinin normal ve samimi bir şekle girdiği ümid edil
diği bir sırada bu nümayiş ve mütekabil nümayişler boşnudsuz• 
luk havası yaratmıştır. 

••••••• 4• 

llliHetlerin dahili işlerine kanş-
1'la ktan içtinap etmiş olduğu 
gibi hudutları haricinde her 
hangi surette propaganda yap
'·ı:ı ktan da çekinmiştir. 

lük ilin edileceği şayidir 
Gümrük faaliyetij lstanbolda 

Ankara, 1 (A.A) - Geçen SlCakfar 
buat, ltalyanın yabancı mem- bir hafta içinde gümrük mu- . 
Jeketlerle yeni esaslar dahilin• h f .. "T" b" i ölü biri ya- Istanbul, 1 (Yenı Aısr) -

Yakında toplanacak olan 
l.'lkarno konferansının gayesi· 
tıin yeni bir Lokarno misakı 
akdetmek ve Avrupaya aid 
llleseleleri tanzim eylemektir. 
Geçenlerde Londrada bir içti· 
· a akdetmiş olan üç devlet 

ttcndi arzularım başkalarına 
Zorla kabul ettirmek niyetinde 
o:nıadıkları gibi beş devletin 
bir araya gelerek bir diktatör
lük vücuda getirmek fikrinde 
~e değildirler. Yakında yapı
•acak olan müzakereler şu ve 
)a bu devletin muvaffakıyetini 
~emin ile uğraşmamalı, ihya ve 
1 tııar işinin ikmaline çalışılma
lıdır. 

işte bu sebepten dolayı Fran· 
sa, ltalya ve Almanyanın Lo
karno konferansına iştirak et
~ekte olduklarını görmekle 
alıtiyardır. 

'Al:nanyanın Avrupa camiası 

-- -· .. 
Yunanistanı bir Krallık rejiminin 

macerava atmıyacağı söyleniyor 
Atina, 1 (Hususı) - Gazeteler Yunanistanın di!:tatörlük ilam 

imkanlarını mevzuubahs ediyorlar. Bazı gazetelerin iddiesına 
göre şimdiki dahiliye nazırı bu cereyanın başında bulunmaktadır. 

Eleftron Vima gazetesi, başveki! Metaksas'ın diktatörlük aley
hindeki beyanatında samimi olduğunu, birçok cumuriyetçilerin 
de iştirak ettikleri krallık rejiminin Yunani.;tanı bu kabil teşeb· 
büslere sevketmiyeceğini, Metaksasın meşrutiyeti muhafaza için 
verdiği sözde sadık kalacağını yazıyor. 

Bafrada köy çalı~maları büyük 
bir hızla devam ediyor 

Bafra, 31 (A.A) - Kaza merkezinde köy muhtarları ilçeba
ym başkanlığında toplanarak her köyün en önemli ihtiyacı göz 
önünde bulundurulmak şartiyle köy için beş yıllık bir imar planı 
yapılmıştır. 

Beş yıl içinde bütün köy yolları, mektepleri, köy konakları 
tamamlanacak ve köyler telefonla merkeze bağlanacaktır. Yapıla· 
cak köy yollarında menfezler beton olacak ve köprü!er beton 
olacak ve köprüler yapılacaktır. Proğramde sağlık işleri başta 
gelmektedir. 

de ticari münasebetler tesis 
etmek istemesini bir istiğna 

şeklinde telakki ederek di· 
yor ki: " ltalya Habeşistam 

zabtetmekle geniş bir ibtidai 
maddeler ambarına vaz'ıyed 

ettiği gibi ltnlyanın sanayi is· 
tihsalat için de geniş bir mah-

reç temiş etmiştir. ltalya ne 
bahasına olursa olsun kendi 

lehinde olmayan bir ticari mu
vazeneyi kabul etmiyecektir. 

ltalyanın idhalah seneden se• 
neye düşecektir. ,, 

Yugoslav artisti 
... . 

ge.ıyor 

Belgrad, 1 (Ö.R) - Türkiye 
Kızılayının daveti üzerine t~tan
bul Kermes festivaline iştirak 
edecek olan Belgrad opera· 
sı baş muganniyesi Bahriye 
Haçiç lstanbula hareket etmiı· 
tir. 

a aza orgu u ır . Sıcaklar şiddetini muhafaza 
rah 92 kaçakçı, ~00~ ~ılo ediyor. Bir çok kimıeler gece-
gümrük kaçağı, 87 kılo ınhısar leri açık yerlerde yatıyorlar. 
kaçağı, 300 defter sığar a ka- U kt t } f 
ğıdı, 3 tabanca, iki balıkçı şa a e e on 
kayığı i.le ~1. kaçakçı hayvanı işleri 
ele geçırmıştır. 

1 ·ı~ S t Uşak. 1 (A.A) - Şehirde 
ngı iZ • ovye telefon tesisatı yapılmak üze-
• J redir. Posta, Telgraf ve Tele-
tıcaret an aşması fon genel direktörlüR"ünden 

Londra 31 ( A.A ) - Eko· müsaad~ . ist~nilmiştir. Telefon 
' şebekesı şımdıden hazırlanmaya nomi bakanı Runciman avam 

başlamış ve elli abone müra-
kamarasmda sovyetler birliği· caatta bulunmuştur. Şebekenin 
ğinin İngiliz müesseselerine ve• hitamında Uşak ta bir çok 
recekleri sipariıler için lngiliz büyük şehirlerle bağlanmıı 
ihracat ve kredi ibaresinin Sov· olacaktır. 
yetler birliğine on milyon lngi-
liz Jirahk bir kredi açmga 
amade bulunduğunu bildirmiş

tir. 
Bu husustaki mukalename 

evelki gün imzalanmşitır. 
Kredi idaresin, garantileri yüz
deyüzdür. Harp malzemesi si· 
parişleri bu mukavelenameye 
dahil değildir. 

Kaza 
Londra, 1 (Ô.R) - Bir de

niz tayyaresi denize düşerek 
dalgalar arasında kayboldu. 

Filistin de 
Kudüs, 1 ( Ô.R ) - Petrol 

yollarından biri kesildi Büyllk 
bir yangın çıktı. bu işi arapla
rın yaptıkları an 'aşılıyor. 

-c=;=-; 

uğruna hareketimize karşı çık
mazdm: 

- Beni idamla tehdid et
tiler •• 

- Paşa! dedi. Ben senin 
elinde şimdi esir bulunuyorum. 
Askerlerimi, malımı, mülkümü 
hep aldımz, lakin kanaatımı 

bilmelisin! evet! padişah zalim
dir, padişah delidir. Sarhoı ve 

Köprülünün bu cevabına 
dP.hşetli bir kahkaha salan 1 

alamazsınız. 

- Ne gibi? 

cahil kardeşine bile payeler 
veren zıpırın birisidir. Lakin 
lbrahimin çıktığı padişahhk 
tahtı asırlardanberi el dokun-

't cız..tn : rok Dil 

• - Mehmed paşal de~di. Sizi 
'>tı ne 1.,,..1.,,. kendimize eıir 
~tın şsek uc sizin bize karşı 
r'reketiniz bunu icao ettirmiş-
~· Yoksa sen benim karde- · 
Ştlbin sana hürmet etmek boy· 
~--~uza borçtur. Bizim hareke
iJ°1!z saltanatın tezebzübürıden 
L~tı gelmiştir. Sizden başka 
QI • • b rısı olsaydı her halde sağ 
~!takmazdık. Öyle umarım ki 
b'2:

1 
de bizim fikrimizi makul 

tt Ursunuz. 
l<öprülü Mehmed paşa: 
- Sağ ol V ardar! diye ce

vercli. sa.. ol! Biliyorum ki 

Tefrika No: 49 

bana kardeşlik sevgin var, fa
kat bu hareketim padişahın 
fermam üzerine vukubulmuştur. 

- Peki amma fermanı veren 
deli Sultanın bir padişaha layık 
olmıyacak hayatla ortalıkta is· 
yan doğurduğunu takdir etme
diniz mi? 

Köprülü sustu. Vardar: 
- Neden sustun paşa?Yoksa 

kanaatımız yanlış mı? 

Köprülü şiddetle: 
- Hayır dedi! fakat benim 

kanaatıma göre hattı hareket 
böyle olmalı idi. 

- Anlamadım? 

Anlatamam da .. 
Köprülü ayağa kalktı: 
- Paşa dedi! sen beni bili· 

yor musun ki devletin en temiz 

düşünceli bir hizmetçisi olarak 
bugünlere ulaştım. 

- Belli! 

- Şu yaşa gelib, sakalıma 

ak düşünceye kadar millet ve 

vatan uğrunda canla, başla 
çahşmaktan zevk aldım, usan
madım. 

- Peki amma sen millet ve 
vatan için merdçe çahımış ol
saydın her halde bizim bu bak. 

Katırcı: 

- Paşa! dedi. Madam ki 
sen vatan ve millet için çalışı
yorsun, seni idamla tebdid et
meleri sana vız gelmez mi idı? 
Köprülü hiddetle gözlerini Ka
tırcıya çevirib: 

- Sen anlamazsm, bu siya
setten a yiğidim! belki benim 
de düşündüklerim, bildiklerim 
ve beklediklerim vardır ve ben 
bunlara bu düşüncelerimle ta
hammül ediyor, irademi bazır
layıb, nefsimi zaptediyorum. 

Vardar: 
- Kusura bakma AIDmal 

dedi. Ben Katırcının fikrinde-
yim.. Eğer sen millete ve va· 
tana samimi olsaydın bize karşı 
~~rb açacağına, doğruca bize 
ıltıhak ederdin. 

Köprülü tehevvürünü zapt
edemedi: 

- Ne gibi mi? Paşa sen bu 
hareketinde muvaffak oJamaz-
sm, fikrin ne kadar doğru, ha
reketin ne kadar yerinde olursa 
olsun, şu tuttuğun yol nihayet 
kendi izmihlilindir. 

- Neden? 
- Neden olacak, derme, 

çatma askerl"!rle yola çıktığın· 
dan... Sanki biz haber alma· 
dık mı samyorclun.. Sıvastan 
ayrılınca beraberinde gelen or· 
dunun yarısından fazlası seni 
terkettiler. 

- Evet onları ben orduyu 
terke mecbur ettim, zira ça
polcu idiler. 

- Gördün mii bir? Demek 
eyi bir muhakeme ile hareket 
etmemişsin! 

- Sus! 
- Beni söyletmeğe mecbur 

ettikten ıonra dinlemeaiai de 

maz, söz atılmaz bir yerdir. 
Buna karşı isyan etmek hem 
çok kuvvetli olmağa ve bilbaua 
bu kuvvetlerin ittihadına bağ
lıdır. 

Sen! Vardır! sen! Istanbulda 
her kesin buna boyun eğdiğini, 
makbul gördüğünü mü zannedi
yor, muti olduklarına mı hükm-
ediyorsun. 

- Ses çıkarmayışlarma ba
kmca ... 

- Dur! ses çıkarmadıklarını 
sen söyliyorsun, senin hareke· 
tin münferittir. Hatta Istanbul-
daki menfi hareketlere kartı 
bile bir isyandır. Sen lstanbul· 
dakiJerle muhabt:re ettin mi? 
Anlaştın mı? Hayır .. Sen öyle 
zannediyorum ki lstanbuldaki-
leri padişahla beraber sanıyor 
ve onların keyf ve safa içinde 
yaşadığına kanaat ediyorsun. 

- Sonu v4T -
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Aylarca devam eden 
2 Agusıos 19ati 
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hazırlıklardan sonra 

o a h • m ·yat ar milletler üstünlük gösterecek? • 

Almaıı lıava nazm Oönng olimpiyad stadmda 
Irk nazariyesile içtimai ve cak bir ihtişam içinde yapıldı. Çekler düşmüşlerdi. Aksi talii-

nazik bir davayı başarmıya PAR IS OLIMPIY ADI mizin bize uzattığı bu hadise 
savaşan Hitler Almanyası, dün 924 olimpidadına kaydedilen bütün ümitlerimizi kırıyordu. 
Berlin olimpiyatlarının açılış milletlerden bazılarının son da- Netekinı kuvvetli takımımız, 
töreninde, ilk Atina olimpiyat- kikada iştirakten vazgeçmeleri çok güzel oynamasına rağmen 
larıodaki taamül ve kaideleri neş'eyi kırmış bulunuyordu. daha ilk maçta elimine olmuştu. 
harfı harfına tatbik suretiyle lngiltere, amatör ruhuna uygun Fakat Bekir, iki golilmüzü 
unutulan bir spor telakkisini olarak başarılmak istenilen Çek kalesine ~öndeameğe mu-
ihyaya çalıştı. Berlin olimpiya- Paris olimpiyadına iştirak için vaffak olmuştu. Oroguay ve 
dıoda tatbikine lüzum görülen 35.000 sterlin istiyordu. Olim-
bu adetler, bir bakımdan Nas- piyat komitesi, bu talebi kö-
yol sosyalist Almanyamn bu küoden silip attığı için dünya· 
günkü içtimai kılı~ına uyduğu nın futbol mübdi'Jeri müsaba-
için incelenmeğe değer. lara iştirak etmiyorlardı. Bil-

Eski Yunanlıların, Atinahla- hassa lngiliz futbol milli eki-
rın ve Ispartalıların sa~lam binin iştirak edemeyişi büyük 
vücut, sağlam dimağ ve güzel bir kayıp sayılıyordu. 
insan yetiştirmek gayesini güde- Türk milli takımının da Be-
rek heryıl muntazam bir şekilde kirli, Zekili, Refikli, Nedimli, 
tekrar ettikleri olimpiyatlar o ismetli, Nihatlı, Kadrili, Bed-
zaman şimdikinden daha az rili, Alaeddinli kadrosuyle işti-
muhteşem, fakat her halde da- rak ettiği bu olimpiyatlarda 
ha faydalı idi. 1896 da tekrar futbol neticeleri hakkında bile 
ihya edilen bu (Atina spor mütalaa ileri sü:-~lmüyordu. 

Arjanbn takımları, karşılarına 

çıkan Amerika ve Portekizi 
mağlüp ederlerken diğer 
takımların gözleri sihirlen-

1 ::u ... j +ı 

Amerikanın meşhllr Disk şampi>·onu jack Torrance 

viyet ve kıymeti belirli rakib- f!m&m®no/J!:lfil1tfif:$0[0'0%'5078%i'?;SJP~7;:::0GIT~~ç;~~WTut 
ler tanıyorlar ve ona göre sis
temlerini tadil ediyorlardı. Bil
hassa Avusturyalılar ve çek-
ler nisbeten bati olan sistem· 
lerine hız verecek imkanları 

gözden uzak tutmıyorlardı. 
928 Amsterdam olimpiyadı, 

924 yılı karşılaşmalarından 
fazla farklı olmadı. O zaman 
bu karşılayışları bir nevi gezinti 
olarak kabul eden bizim fede· 
rasyon, zaif bir kadro ile seya
hata çıktı. Kuvvetini bildiğimiz 

Amenlwlıla1111 en çok giivendıklCIİ zenri atlet /esse o~·ı·rns anbetımau l'SllOSlllda 
istifadeli oldu. Bir kaç dünya BERLiNDE 
rekoru egale edildi ve yeni ilk olimpiyatların muvaffaki· 
rekorlar tesis edildi. yet remzi olan ( meş' a 'e ) Al· 

LOS ANCELOS man)arın isabetli bir kararlarile 
OLiMPiYADI tekrar canlanmış bulunuyor. Bu 

932 Los Ance!os olimpiyadı, gün spur lugatında ( Beynel· 
Amerikanvari spor şenliklerine milel spor kardeşliği ) manası· 
sahne oldu. Eksantrik düşün- na alınan bu meş'ale ayın yirıni 

Amr11kali meşhur gii/le şampiyo11u antrmmanda 

ceyle olimpiyad müsabakala· 
rına yenilikler hediye eden 
Amerikalılar sinema yıldızları
nın da bu olimpiyada davet 
ettiler. Olimpiyadlar açım tö
reni çok parlak oldu. 

dördünde Atinadan hareket 
etti. Her millet bu meş'aleyi 
kendi hududuna kndar getir· 
meyi taahhüt etmişti. Atinadan 
başhyarak BerJine kadar her 

Amcnkalt mrşhıu kadtn yiiztirnsii Mav01ie Orslfi11[! 
şeoJikleri) ancak 1904 yılında Ortada iki sistem çarpışıyordu: 
hız bularak muntazam bir ;ıe- Avusturya - Mscaristan ve 
kilde tatbika başlanmıştır. Çekoslovak futbol sistemleri .. 

1904 Atina olimpiyadında Filvaki o zaman Çekler çok 
ıt.lınan neticeler, sanıldığı ve kuvvetli idi. Alman ekibinden 
beklenildiği kadar parlak de- ümid edenler a!danmadıklarını 
ğildi. O zaman, spor te'akkisi söylüyorlardı. Macar ve Avus-
en ileride olan memleketler bu turya milli takımları, tatbik 
olimpiyatlara iştirak etmemiş ettikleri sistemle bütiitün diin-
lerdi. Araya giren umumi harp ya takımlarını daha ilk ınaç-
seııelerinde kendiliğinden unu- tarda elimine edeceklerini ileri 
tulmıya yüz tutan olimpiyatlar, sürüyorlardı. Öte tarafta sefısi1. 
922 yılında verilen acele bir ve hareketsiz olarak Parise 
karar üzerine, Fransız bükü- gelen Oroguay, Arjantin gibi 
metinin ve beyneimilel spor takımlar nebce hakkında hiç 
federasyonunun ciddi fedakar- birşey söyleyemiyorlardı. 
bklariyJe, belki de ilk Atina O zaman Türk milli takımı· 
olimpiyat'arını J!Ölgede bır•ka- nın karşısında daha ilk bamle~'e 

DU ıaaua•-

mış gibi idi . Oruguay 
diğer rakibler"ni mağlub ede· 
rek kendi bayrağını olimpyad 
direğine çektirirken stadyumda 
Kadaların, KoJenatiJerin adları 
unutuluyor ve Skaron vesair 
isimler ağızlarda dolaşıyordu. 

Bilhassa Ar jantinle Oruguay 
takımlarının saniyeler içinde 
bir kaleden öteki kaleye git· 
meleri ve gözün <ıncak tesbit 
edebileceği bir hızla topu ağ
Jara takışları hayret uyandı
rıyordu 

Atletizmde de vaziyet aynı 
idi. Bütün ümid!er hi!af ına bir 
Nurmi çıkarak birkaç taham

mül koşusunda birincilik, Fen
landiyalı Rito!a çıkarak dünya 
şampiyonluğu kazanıyordu. He
le tek adımda, bir hamlede 
yedi metre atlıyan Lecender 
bütün dünya sporcularının ağız
Jarmda dolaşıyordu. 

AMSTERDAM OLİMPY ADI 
Milletler Amsterdam olimp

yadına daha hazırlıklı gitmiş

lerdi. Gözleri açılan milletler 
artık futbolda karşılarında bü· 

ru.:ı ·--;---

M,sır milli takımı karşısında 
azami fena bir oyunla bize 1-7 
gibi bir mağlubiyet hazırladı. 
Atletlerimize gelince seçmeler
de bile en ufak bir kıymet ifade 
edemediler. 928 olimpiyadında 
aynı kuvvetle çahşan Nurmi 
bir kaç dünya rekorunu çivili 

Vapu1t/a eskıimrı/cr 

ayakkaplarının altına iliştirerek 
zafer bayrağını memleketine 
beraber getirdi. Bu müsabaka
larda bilba11a sür'at koıuları 

932 olimpiyadı su sporları 

bakımından şayanı hayret ne
ticeler verdi. Bilhassa ( gırl 
atletler ) ve 932 yüzme kah
ramanı Con Coni Vaysmüller 
beklenmedik dereceler aldılar. 

millete mensup 3075 atlet olim· 
piyat meşalesini dün öğleye 

doğru Berline getirmiştir. 

Berlin olimpiyatlarının ilk hu· 
susiyetini bu meş'ale teşkil et· 
mektedir. ikinci hususiyet, bu 
olimpiyada 1896 yılının meşhur 
Maraton koşuları galibi Yunanla 

Amcnkalı atlet/eı vapurda di11/e1111 oılaı 
Yüksek atlama rekoru 2.08 atlet Spiridon Luyye'njn iştiri .. 
metreye, sırıkla irtifa 4.36 ya kidir. Meşhur Yunanh atlet 
çıktı. Ancak sür'at koşuları, Atinadan Berline bir zeytio 
beklenilen netic-e1P.r; vermedi. - Sonu 7 111ri salutrtle -
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Aylarca devam eden hazırlıklardan sonra 

oli, 
EMW!M& • Pti • 4 

• 
mı eti lü gö terecek? 

Dünyanın en meşhur karlın koşucusu Amerikalı Helen Steplıes Ameıikalılaun güvçndikleıl zend atutleıden ıapon yüzme şampironu Aıaı, bir atlama esnasında 

924 928 932 olimpiyatlarınm dolarhk . bir istikraz aktede- yük muvaffakiyetin atletizm ve te"iz. Futbolda ilk müsabal<a -·~----~---·--
na m~ğlup kahramanı dünya cekt~. Mali gr~p~ar aras~?da güreş gibi ferdi sporlarda galiplerini şöyle tnhm!n etmek 

10 000 t e şampiyonu Fen· yapı makta olan ıstıkraz muza- rastlauacağına inanabiliyoruz. mümkündür. 
' me r k · .. k'' I 1 · k D . 1 d l ü A 11" ' M . t landi ah Nurm.'nin Berline yi- er~r~ muş u an ~r geçırme •. enız spor an a, ya nız s r- vusturya l\'llSır 1, acarıs an 

y - k .. te ıdı. Fenlandyanm bu taleb' at müsabakaları dahil olmak Lehistam, ltalya Amerikayı, 
ne zafer bayragmı alma uzre A 'k t d ·· ·· "I ff k J 1 ,. T" k. N 

l .. d b' b-d· merı a sena osun a goruşu - üzere bu muva a ıyet çer- aponya sveç ı. ur ıye or-
ge ışı e muazzam ır a ıse d-kt . b 1. T k · ı ·ı• ç· •· Al 
1 M h ti t h u r.n sonra, o zaman cumur çevesme gne i ır. aş m veçı, ngı .ere ın ı, manya o muştur. eş ur a e , er za- ,. . . I d 

k' 'b' t h ·ı AI başkam Hoover m ımzasıy e bir atlet kndrosuyle Ber- Lüksenburgu, PeruFinlan "yayi 
man 1 gı 1 

ma çe resl e - Fenlandya hükumetine şu me· line gelen Amerikalıların dün- Biz bu tahmini yapbktan 
man propaganda nazın tarafın- ld b' b ·ı · t' k d . . a e ır ceva verı mış ı: yaya yeni atletik rekorlar he- sonra şu no ~ta üzerin e ısrar 
dan karşılanırk.en,. kend.~sı.~e - Nurmi ve Ritola gibi diye edecekleri muhakkak gö· edebiliriz ki, ilk tahminler ta-
~.asyona.l-Sosy.alızmın en buyuk müstesna kabiliyetler yetiştiren rülmektedir. Amerikadan sonra hakkuk etmek şartiyle kar dömi 
ıtımat nışanesı olan (Namusum, Fenlandyaya mali bir yardım- Almanlar, lngilizle r, Fenland- final'de Almanya Avusturya ile 
vatamm için madalyasrnı al- da bulunmak, U. S. Amerika yahlar, lsveçliler, Fransızlar ve karşı karşıya kalacak ve ama- ı mıştır. için kaçmlmaz bir fırsat ve ltalyanler iyi dereceler elde törlerle bu müsabakalara işti-

BiR HATIRA şeref teşkiJ eder. edeceklerdir. rak eden lngiltere Atman yaya Alman kadm Dısk şampfronu Cr.jisrla 
Burada Nurmiye aid bir ha- NELER OLACAK Futbolda dünya şampiyonası mağlup olacaktır. Şu hale na- cak olan Şili takımını yenme-

/ta/yan 1500 metıe namzedi Btcalll 936 B ı· " · ti d B Al f" ı A t · ld v k d k 1 de tırayl nakledecegv im·. er an oıımp ıya arın an için mevcut favoriler üçtür. İl zaran ınanva ına ı vus ur ya mız, sam ıgı a ar o ay , • -Baş tarafı 6 11cı savda/a - p ·ı k 
dalını hamil olduğu halde gel- 929 yılında Fenlandya hüku- diinya sporu ne beldiye bilir? bu sahada ltalya, Peru ve veya eru ı e yapaca tır. ğildir. Şi!i dünya buketbol 
miş ve törenle karşılanmıştır. meti Amerikadan yirmi milyon Biz utak bir gorüşle, en bü- Almanyayı en başta görmek- Basketbotda karşımıza çıka- şampiyonasına namzettir. ' 

··············································································································~································································································ ...... , •.••••.••........................................... 

lzmirde spor faaliyeti 

Ajanlar faaliyetlerini 
birer raporla bildirdiler 
Yeni faaliyet programı lzmir sporu
nun nasıl inkişaf edeceğini gösteriyor 

Bir müddett~nberi tam ma• Raporun anahatları ve dün 
nasile durmuş olan lzmirin spor akşam görüşülen esasatı şöy· 
faaliyeti yeniden başlamak üze· lece sıralayabiliriz: 
redir. Ankarada toplana~ son 1 - Gelecek sene kulübler 
spor kongresinin tespit ettijtİ iki kümeye ayrılacaktır. 
yeni nizamname mucibince iz· 2 - Her kulüb üç takım 
mir bölgesinde de her sporun çıkaracakhr. 

bir ajam taayyün etmiş bulun· 3 - Maçların çoğalacağına 
maktadır. göre, üç sahadan istifade edi· 

Ajanlar önümüzdeki seneki lecektir: Alsancak stadı, Halk 
faaliyetlerini birer rapor halinde stadı ve Demiryolu stadı. 
tespit ederek bütün ajanların 4 - Her sene 1 temmuzdan 
iştirak ettiği bir toplantıda 15 ağustosa kadar olan zaman 
mevzuu bahs ve münakaşa et- spor için seunmort olacaktır. 

mişlerdir. Bu günlerde hiç bir spor faa-
Şehrimiz futbol ajam Ad· liyeti yapılmıyacaktır. 

nan.. Bu meyanda kaleme 5 - Evvela Alsancak stadı 
aldığı ve kabul ettirdiği mükemmel denilecek sur~tte 
raporunun nzerinde görüşmek tanzim ve imar edilecektir. 
ıçın dün akşam kulüb mu· Bilhassa saha kuımı çımen 
rahbaslaranı bir ictimaa davet olacaklar. 
etmiştir. 6 - Saha imar edilir edil-

lctimada Altay,Buca ve Ege mez ilk iş geçen seneki likle-
spordan maada diğer kulüble- rin intacı olacaktır. 
rin murahhasları hazır bulun· 7 - ikinci iş 934 - 935 sc-
muştur. nesi şılt şampiyonasının yapıl· 

Ajan evvela teşkil edilecek ması olacaktır. 
lik heyetinin ajana ve ajanın 8 - Bir Teşrinievvel tarihi 
lik heyetine olan karşılıklı gelecek seneki liklerm başlan· 
yardım ve vazifelerini izah gıç tarihidir. 
etmiştir. Bu izahtan anlaşı- 9 - Lik maçlarının ilk dev-
hyor ki lik heyetinin va- resi bitince 935 • 936 senesi 
zifesi öyle söylendiğine göre şılt şampiyonası yapılacaktır. 
pek sudan değildir. Mıntaka- 10 - 936 • 937 senesi şilt 
rnn bütün fatbol faali} eti bu şampiyonası yetişemediği tak· 
heyetin toplantılarında görüşü· dirdc ge!ecek seneye bırakıla

caktır. lecck, münakaşa edilecek ve 
11 - Senenin bütün .resmi 

ondan sonradır ki ajan Bu ka- tatil ve bayram günlerinde lik 
ıarları tatbik ve icra sahasrna 

maçlara yapılmayıp bugünler 
koyacaktır. harici temashıra bırakılacaktır. 

Çok mufassal olan bu rapor- 12 - Bir sene içinde yapı-
da biç bir şey ihmal edilme- lacak harici temaslar daha 
nıiştir. Her sey pi'oğram altına şimdiden angaje edi!erek hatb 
alınmış, kulüplerin ve sporcu- hareket belli olacaktır. (En 
farın vaziyetleri çok dikkatli aşağı on harici temas) 
olarak düşünülmüştür. 13 - lzmir muhteliti her 

• • • Yrrüz ninlerce seyırcının alkış arn arasında 

er Olimpiyad oyunlarını açı 
- Baştarafı 1 inci sahirede -

başlayan en büyük tören ya
pıldı. 

iki atlet HitJerin önünde yer 
aldılar. Biri sağa biri sola dön
dü. Birinin elinde Olimpiyad 
bayrağı, ötekinde tahlifin metni 
bulunuyordu. Atlen bu metni 
okuduktan sonra 4880 sporcu 
bir ağızdan bunu tekrar ettiler. 
Yeminin hakkı şudur: 

- " Olimpiyad oyunlarına 
büyük şeref ve haysiyetle iş· 

tirak edeceğimize, mevcud 
nizamlara riayet edeceğimize 
yemin ederiz." 

Tahlifi müteakib tramplar 
çaldı, Bunu sporcuların geçid 
resmi takib etti. Stadın büyük 
direğine olimpiyad bayrağı 

çekilirken 52 millete mensub 
sporcular ayrı ayrı kafileler 
halinde ve milli bayraklarını 

kemali şerefle başlan üz~rinde 
tutarak büyük tribünlerin önün· 
den geçiyorlardı. Her kafile 
geçtikçe hararetle alluşlanı· 
yordu. 

Bizim sporcu kafilemiz, ·ı ür
kiyenin asil ve sportmen genç
leri albayrağım1zı dalgalandı
rarak tribünlerin önünden ge
çerken çok alkışlandılar. 

Merasimin heyeti umumiyesi 
itibariyle fazla heyecanb oldu· 
ğunu kaydetmeliyim. 

HITLERIN NUTKU 
Berlin 1 (Ö.R)- Olimpiyad 

oyualan Hitlerin çok mühim 
bir nutkuyle açıldı. Bu nutu~ 
mahiyeti itibariyle Almanyanın 
beynelmilel iş ve el birliğine 

büyük ehemmiyet verdiğini 
göstermek istiyordu. 

Propaganda nazırı Göbelsin bir 
emriyle şehir baştan başa donan
mışb. Bu şenlik manzarası olim-
piyadların ııihayet bulacağı 15 
Ağustosa kadar devam ede
cektir. 

Resmi ve hususi binalar elek
trik yağmuru içinde yüzüyorlar. 

OLIMPIY AT BA YRAGI 
Berfin 1 ( Ö. R ) - Olimpi

yat bayrağının son Çek atleti 
tarafından ilk Alman atletine 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sene, Ankara, lstanbul ve Ati
na muhtelitleri ile birer defa 
karşılaşacaktır. 

14 - fzmir muhteliti harice 
gittiği zaman şehrin futbol faa
liyeti durmıyacaktır. lzmirin (8) 
muhteliti o günlerde kendi 
ayarında takımlarJa karşılaşma· 
lar yapacaktır. 

15 - Bir hakem komitesi ... 
teşkil edilecektir. Bu komite 
maçların hakemlerini tayin ede· 
cek ve sahada olacak her hangi 
teknik bir ihtilafı halledecektir. 

Yan hakemleri de hakem
lerden intihab edilecek ve sa· 
haya soyunmuş olarak çıkacak
lardır. 

16 - B=r futbol antrenörü 
getirtilecektir. 

17 - Bir harici temaslar ko· 
mitesi .teşkil edilecektir. 

' 

Dün akşam görüşülmiyen 

birinci ikinci küme meselesi 
hariç olmak üzere bütün esasat 
üzerinde hemen hemen muta
bakat hasıl olmuştur. Yalmı, 
saha ve ecnebi temaslar has•· 
latmın suret taksimi üzerinde 
anlaşılamamış ve gelecek top· 
Jant.ya bıraktlmışbr.GeJecek top 
lantı da her klüp beşden aşa-

. ğı olmamak üzere birerde ha· 
kem namzedi listesi getire
cektir. 

K.S.~-Jzmirspor maçı 
Haber verdiğimiz gibi dün 

akşam K.S.K-lzmirspor takım-
ları Alsancak stadyomunda kar
şılaşmışlardır. Maç oldukça he-
yecanlı olmuş ve neticede K. 
S.K. 5-2 galib gelmiştir. lzmir
spor takımında NurulJah, Ad
nan, Repd, Etem ve Kenaf 
yoktu. 

hudutta verilmesi töreni bugün 
yapılmıştır. Saat 12 de meş'a· 
le Berline getirilmiş ve büyük 
nümayişlerle karşılanmıştı;. 
Şu surele anlaşılıyor ki meş

afenin Yunanistandan A !man
yaya getirilmesi 13 günde ya
pılmıştır. Bu teslim töreninde 
Göbels bizzat hazır bulunuyor
du. Meş'ale saat on beşte 
o:impiyad stadma getirildi: Sa
at 16 da Göbels etraftan ah
lan selam toplariyJe karşılana· 

rak stada dahil oldu. Bugün 
sabahtanberi bütün Berlin kili
seleri mütemadiyen çanlarını 
çalmaktadırlar. 

Dünyanın her tarafından 

Olimpiyadları görmek için AJ
manyaya gelen turistlerin sa
yısı iki milyon kişidir. 

iLK MÜSABAKA 
Bedin, l (Ö.R) - Alman 

(Stazenberg) i!k yapılan hava 
müsabakalarında birinciliği ka
zanmışbr. 

BERLINDE BAYRAM 
Berlia, 1 ( A.A ) - Havas 

A'janaıadan: 

Almanyanan Olimpik oyun
larmı tanzim hususundaki gay
reti şimdiye kadar eşi görül
meaıiı bir derecededir. Bütün 
Alman milletinin bu hamleye 
işUrik ettiği hissediliyor. Berlin 
şehri bayram yapmaktadır. Bü
tün çehrelerde sevinç okunu
yor. Şehir muhteşem surette 
süslenmiı ve donanmıştır. Ber· 
linde hiçbir zaman bu kadar 
tezyinat görülmediğini söyli
yorlar. Bir çok meydanlarda 
olimpyadlara iştirak eden 52 
milletin her b;ri onar metre' 
boyunda sıra sna bayrakları 
asılıdır. 

Gerek stadyum ve gerek 
olimpyad köyü de göste
riyor ki bu işin tanzimi ile 
meşgul olanlar öbUr seferki· 
olimpiyadlardan daha çok me-

sai sarfetmişlerdir. O :impiyad 
sahası atletizm oyunları için 
bir stad •um, Yüzme müsaba
kalan için kocaman bir havuz, 
Futbol, Hokey, Polo meydanları 
Tenis kortları, bir at yarışı 
meydaDJ ve eskrim, boks, gü
reş ve saire için kapalı yerleri 
ihtiva etmektedir. 

Bu'ldan başka atletlerin çok 
hoşlandıkları olimpiyad koyün· 
de açık havada bir tiyatro ku· 
rulmuştur ki 20,000 seyirci ala
bilir. Burada 76 metre yük· 
sekliğinde bir de kule vücuda 
getirilmi ıtir. 

SEFA GELDiNiZ 
Berlin 1 (A.A)- Dün akşam 

l 1 nci olimpiyadın açıhş arefe· 
sinde komite başkanı Levald 
bütün yabancı şahsiyetleri Ber-
fin sarayında kabul etmı_ştir. 

Hariciye nazın Von Heuralb 
olimpiyadlara jştirak eden 52 
milletin mümessillerine hoıa· 
medi beyan etmiıtir .. 

Dahili müşkülattan dolayı 
olimpiyadlara iştirlk edenıiyen 
yalnız ispanyadır. 

BiR iHTiLAF 
Berlio 1 ( A.A ) - Brezilya

lı atletlerle Rio De Janeiro 
spor makamları arasında mü
him bir ihtilaf çıkmıştır. Bu 
yüzdec Brezilyalı atletlerin olim
piyad oy•ınlanna iştirAk ede· 
mi yeceklerinden korkuluyor. 

Bir müddetten beri Rio Da 
janeironun FJamengo ekibi 
olimpiyad için kurulan k6yo 
yerleşmiş bulunuyordu. Derken 
geçen Çarşanba gOnü ikinci 
bir Brezilya ekibinin köye çı
kageldiği hayretle görüldü. Bu 
ikinci ekib Brezilya spor f ede
rasyonuna mensuptur. Halbuki 
Flamengo ekibi başka bir fe. 
derasyona bağhdır. Bununla 
beraber FJamcngo ekibi bura
ya gelmek için beynelmilel 
olimpiyad komitesinden ruhstt 
istihsal etmişti. 
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YAZAN : MIŞEL ZEV AKO 
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- Sizi seviyorum, 
- Evet onu zaten biliyorum 

çünkü her şey beni bu sevgi
ye bağlıyordu. Dünyaya bile 
sevginiz için geldiğimi sanıyo
rum. KaJbim sizin için çarpı

yor. Onun için sizin de beni 
sevmiş olmanız pek tabiidir. 

Birdenbire sustu. Bembeyaz 
kesilen dudaklarında bir takım 
manasız kelimeler dolaşıyordu. 
Her ikisi de arbk bu sözlerin 
beyhude olduğunu anladılar. 

Lüiz gözlerini şövalyenin 

gözlerine dikti. Yavaşça uzak
laştı. O vakit görünüşte o ka
dar metin olan bu delikanlı 
sarsıldı. Müthiş heyecanın tesi
rile gözlerini pençereden gö
rülen Parise dikti ve dünyanın 
hazinesine sahip olduğunu bü
yük bir kudretle ifade etmek 
istiyordu. 

* •• 
Saat albya doğru ihtiyar 

Pardayan Monmoranainin ko
nağına döndtl. Oğlunu giyin
miı ve beline kılıncını takmış 
mareşal ile beraber konuşur

ken gördü. Konağın havlısın
da, körükleri tamamile kapah 
bir araba bekliyordu. 

ihtiyar asker, Şöyalyeyi in
ceden inceye süzdli. Sakin ve 
metin buldu: 

- Hele tükür, biç bir şey 
olmamış. Hele şiikür, sevimli 
Hoketten de iyi cevaplar ge
tirdim! 

Diye düşündü. 
Oğlunu bir köşeye çekerek 

yirmi kadar serserinin, mare
şalın haberi olmaksızm kendi
sini takibe hazır olduklarmı ve 
konağın civannda bulunduk
larını söyledi. 

Bu sırada mareşal tarafından 
hareket emri verildi. 

Hafiyeleri, askerleri şaşırt

mak için evveli Sen Antuvan 
kapısmdan çıkaca\l:lar sonra 
Monmoransi yoluna geçecek
lerini kararlaştırmışlardı. 

Lnizle, anası arabaya yerleşti
ler. Mareşal sağ tarafındaki 
f6valye de ıol tarafındaki ara
ba kapısının yanında yer al
mışlardı. ihtiyar Pardayan ile
riden gidecek, geriden de ma• 
reşalın maiyetinden on iki atlı 

takib edecekti. 
Bu alay o zamanki devirler

de sık sık görüldüğü için göze 
çarpmamıştı. Pariai tehlükesiz 
geçtiler. Tam ıaat yedide Sen 
Aatuvan kapısına varmışlardı. 

ihtiyar Pardayan: 
- Artık kurtulduk! 
Diye dilşünliyordu. Bu esna

da bir ıes: 
- Geçilemez! 
Diye bağırdı. 
Kapıya karkol kuma11danı 

olan zabit ilerledi. Mareşal sa
rardı ve: 

- Ne var? 
Dedi. Zabit kendisini hemen 

tanıdı ve selimlıyarak: 
- Monsinyor, maalesef sizi 

geçmekten menederim. 
Cevabını verdi. 
Mareşal hiddetle: 
- Fakat kapı bu saatte 

açıktır. 

- Affedersiniz, kapı kapa
lıdır. Bakınız müteharrik köprü 
kaldırılmıştır. 

Mareşal arabanın pençere
resinden batın• uzattı hakika
ten kapıom kapalı olduğunu 
gördü: 

- Acaba diğer kapılar da 
kapalı mı? 
. - Parisin bütün kapıları 

kJapalıdır. Monsenyor. 
-Yarın saat kaçta açılacak

lardır? 

- iyi amma bu bir canilik
ten başka birşey değildir. 

- Kralın emri var. 

. -:- Demek ki Parise ne gi
rılıyor, ne çıkılıyor öyle mi? 

- Hayır, monsenyör, girmek 
ve çıkmak memnu değildir. 

Yalnız polisten izin almak la
zım. Eğer monsenyör arzu 
ederse .. 

- Hacet yok? 
Bunun üterine mareşal av

det emrini verdi. Kendi ken
disine: 

- Kralın emri vermış ! Fa
kat bu emir ne için verilmiş-

tir? Benim için mi? Bunda ne 
maksat olabilir? 

Diye mırıMandı. Birdenbire 
aklına Jan Dalbere, Kral Han-
ri ve Amiral Kolini ile beraber 
Parise gelen höknoler geldi. 
Mesele mühim idi. Nihayet 
Fransova dö Monmoransi bun
lara kartı bir tedbir ittihaz 
edildiğine kani oldu. 

- Münasebetsiz bir fırsat .. 

Diye düşündü. 
Araba Monmorans konağmm 

yolunu tutmuştu. ihtiyar Par
dayan atından indi, atını mai
yet süvarilerinden birine verdi. 
Maksadı bakikah iyice anlamak 
zabitle konuşmaktı. 

Mareşalın avdetinden henüz 
beş dakika kadar bir zaman 
geçmişti, o hala zabiti söylet
mek için bir masal uydurmağa 
çalışıyordu. Bu sırada Sen An
tuvan sokağına doğru bir ne-
ferin karakoldan ayrılarak g\t
tiğini gördü. 

- Bilmedi -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teşekkür 
Boiazındaki bademciklerin 

getirdiği kansızlık hastahğın

dan ölüm haline gelen karda
şım Devlet demiryoHarı sinyal
cılarmdan Muharremi memleket 
hastanesinde tedavi altına alıp 

muhakkak bir tehlükeden kur~ 
taran ve hayatını iade eden 
muhterem doktor bay Hüseyin 

Hulki ve Sami ile bayan hem· 

şire Sıdıka ve Cevriye, Naime 
Fatma, kardaşıma kan vermek 
mürüvvetinde bulunan hademe 
Kayserili bay Muıtafeya teşek
kilr ve minnettarlıklarımııın 

alenen beyanına delaletinizi 
dilerim. ALI 

(1583) 

v 

agrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip .................. GB.Pi~ .................. 1 
•••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••• 
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Kar,ısında derhal rlcate mecbur olur 

Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 
bisikletleri ZÜNDAP marka 
motosiklet petromaks lüks fe
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 
plaktan hediyelik zarif saat 
ve k~iıtal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fennı çocuk oyuncaklar., elektrikli ütil çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazam1zda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

il 

I\JECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

1 "RESSAM - DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve şr. 
ISTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMiSlNÖ~N MEZUN 

iNŞAAT. DEKORAGYON. BOYA VE BOTUN 
1 ESl&ATI KABU" EDER. 

ŞERITClLER - 5. 7 - TELEFON a•e2 

lzmlr Beledıyeslndan: 
Belediyenin Darağacındaki 

Un fabrikası; senelik kirası beş 
bin beş yüz lira bedeli muham· 
men üzerinden iki sene müd
detle kapalı zarf artırma ile 
kiraya verilecektir. Şartnamesi 
ve merbut demirbaı eşya listesi 
yirmi yedi buçuk kuruı muka· 
bilinde makina mlihenclisliğin

den tedarik edilir. 

ihale günü 18-8-936 salı günü 
saat en altıdadır. iştirak için 
sekiz yüz yirmi beş liralık mu
vak1'at teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
2490 sayılı kanunun tarifi dai
resinde hazırlanmış teklifler 
ihale glbıil saat onbeıe kadar 
encllmea baıkanhğına verilir. 

2-6--11-15 2431 (1582) 

p < ···~-·· 
RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, gilzel ye 
sağlam olduğunu isterseniz, ıiz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah akıam gllnde iki defa dişlerinizi fırça

lamak Jlzımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOUN 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin. 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

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

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

Mlistecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

lzmir Liman işletme idaresinden: 
Şat ve mavnalara yüklenen eşyanın muhafazasında kullanılmak 

ilzere pazarlıkla iki yüz muşamba satın alınacaktır. Satmak 
teklifinde bulunanların 12 Ağustos Çarıamba günü saat 16 ya 
kadar numunelerini idare levazım servisine göndermeleri ve 
fiatla11nı bildirmeleri ilin ohınur. 2390 (1564) 

Daimon cep vantilitör!eri 
~n aon icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

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

cebinde taşır. Herkesin yanmda bulunması 
lizım olan bir ibtiyaçhr 

Deposu : lzmirde Sulahan civannda No. 28-9 Ôdemi,li 
'Hüseyin Htiınll ticarethanesi - Yann hatta obüi gün de 

..._ __ acdauacakludar . . ~__c~_:__:______:_~~~~~~~~-=========:::i::==~~~~~L-'I 



2 Ağustos ısae 
ç;--- -

F arte li Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 13 tem· 

muzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup Aovers, Rot
terdam, Amsterdam, Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

CERES vapuru 27 temmuzda 
gelip bir ağustosta An· 
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanlar1 için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
GOTLAND Motörü 20 Tem

muzda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve Iskandi-" 
navya limanları için yük ala· 
caktır. 

V ASLAND motörü 30 tf'm· 
muzda beklenmekte olup yü• 
künü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenhage, 
Daotzig, Gdynia, Gotebur!ı! 
Oslo ve lskaodinavya limanları 
için yük alacaktır. 

N V. 
W. :F. il. \ 7an Der 

Zt~e & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ACHAlA vapuru 2 ağustosta 

bekleniyor. Anvers ve Ham
burgdan yük çıkaracaktır. 

ARKADIA vapuru 10 ağus
tosa doğru bekleniyor. 15 
ağustosa kadar Anvers, Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
limanlan için yük alacaktır. 
~ 

Amerikan Export Lines 

EXMINISTER vapuru 2 ağus· 
tosta bekleniyor, Nevyork için 
yük alaca khr. 

----..-ı-ı:ı-=ı ... 
Den Norske Middelhaslinjen 
(D/S A/S Spankalinjen) Oslo 

BOSPHORUS vapuru 22 
ağustosta bekleniyor. Iskende

riye, Rouen, Dieppe ve Nor
veç limanları için yük alacaktır. 
~ 

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

SERViCE MARiTiME ROUMAIN · Budaped 

.. 

ALBA JULIY A vapuru 30 
temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Marsily ve Bar
selona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
na vlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Muzaffer Ero~rtıl 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

DUNA vapuru 7 ağustosta 
bekleniyor. Belgrad, Novessat, 
Komarno, Budapest, Bratislava 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 

Johnson Varren Lines Ltd. 
JESMOORE vapuru 15 ağus• 

tosta bekleniyor. Anvers, Li
verpuldan yük boşaltacak ve 
Varna, Köstence, Galatz ve 
Braila için yük alacaktır. 

... ® ... 

Service Maritim Roumain 
B3carest 

DUROSTOR vapuru 5 ağus
tosta bekleuiyor. 

Köstence, Sulina, Gafas 
ve Galatz aktarması Belgrad, 
Novisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkmda hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

lzm irli ler tstanhuJda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
L > &lllmll .. 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
•• 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Omer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
biJir. lstanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bu1acakJardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin Flitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bii· 
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

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

Kullanıılı ve dayanıklı Flit 
hılumbalan, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun· 

ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, 
alkol, her nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini hizden arayınız. 

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

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu Rabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 

~asınla r, hr.r halele memnun o!acaklardır. Te'efon: 3882 
_JR + m o :S uz Jt J. d!QZIWWJ& 24@8! 

YENi ASIR 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentası 
CENDELI HAN BtRINCl 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru 25 hazi· 
randa beklenmekte olup Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li
verpool ve Glassıov için yük 
alacal..tır. 

DRAGO vapuru temmuz or· 
talarında Londra, Hull ve An-

versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 15 tem
muzda Liverpool ve Svansea· 
dan gelip yük çıkaracakbr. 

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hamburg, ve Bremenden 

ı• Doktor 

Fahri Işık 
Jzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
iJe KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

gelip yük ç1karacaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri Ye navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Türkiye 
I\ızılay Kurunıu 

·~~~:=:;.;,;:=;.:;;;;;;..;.::;::....._.:__..__..._....~---~-~ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!nısızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yeniekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
. . . . .......... ~ . '•• .. ... ,,_ . . " .. . .. ·:. . 
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Çil, leke, buruşuk ve güneş 
yan1klar.na karşı fevkaladedir 

TOP1~N PERAKENDE 

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

rfAZfi~ rfEMiZ l JCUZ 
JJAC 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

~ahHe 9 

.. 
TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabun larını, traş sabunu ve kremi ile g üzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
bslar için lzmirde Sahhağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz . 

Pasta Kut. 224 Telefon 34&5 

Hilal Eczanesi 

( Babarçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhatıra ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneşi ) ( Ley!ak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokulan 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacakbr. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş ! 

lzmir liman işletme idaresinde :ı: 
Tersaneye teslim pazarlık surehle bin kilo beyaz üstüpü satın 

alınacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin ağustosun dördüncü 

sah günü saat 16 da idarede bulunmaları ve malumat almak 
istiyenlerin de idare levazım şefliğine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 30-3 2389 (1565) 

1 ödemiş ceaı evi ekmek satın alma 
; komisyonundan: 
1 936 mali senesi içinde Ödemiş ceza evinde mevcut mevkuf 
1 ve mabkümune verilecE"k ekmeğin pazalık suretiyle ihalesi için 

muayyen olan günde talip zuhur etmediğinden kapalı zarf uıulile 
ve 2490 sayılı kanun hükümleri c!airesinde ve ilk münakasa 
şartları üzerinden on beş gün müddetle 7 Ağustos 936 Cuma 
günü ihalesi yapılmak üzere tekrar münakasaya konulmasına 
komisyonca karar verilmiş olduğundan örnekleri lzmir, Udemiş 
Tire ve Bayındır C. Meddeiumumiliklermde saklı bulunan şart
namede yazılı şerait dairesinde kapalı zarf usvliyle beheri 960 
gram üzerinden ekmek vermeye talip olanların ihale gününden 
evvel teklif maktuplan imza mukabilinde komisyon başkanlığına 

vermeleri lüzumu ilan olunur. 30-31-3-4 (1567) 

Doyçe Oriyantbank il\ 
DRESl>NER BANK ŞUBESi • 

IZM:iB 
~EH l\JtZI : BKHJ,IN 

Almanyada 17~ Şubesi Mevcuttur 
tio ı nıaye ve ıbtıyat akçesi 

Jüf>,000,000 Haybsmark 
l'tirkiyede Şnbelerı: lS'l'ANBUiı vo iZ ılR 

Mıısırtla ~ubelerı: l{AHlHJt ,.o 1 KnNDEHIYE 
Her türlü harıkn muaıoeHitnı ifn ve knbnl eder 
< AJ,MA1'YAUA Reyabat, iknmot1 tRlısil ve 

<hve rı ~ernı tle REOISTRH!\tAHI{ ırn tı lı r > 
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Asiler isyanı tethişle idame etmeğe çalışıyorlar ______________ _:_ _______ _ 

ltalya ile asi general Frank o arasınd 
gizli bir anlaşma mı varmış ? 

Asilerin reisi Italyanın yardımına mukabil Italyay 
adalarından bazılarını hediye edecekmiş 

. 

Ispan}rol 
Paris, 1 (Ö. 

=l:-.,'.:::0~:: ~L 
herler bugün de ~- · · 
vaziyetin değiş 
mediğini göste
riyor. Dahiliye 
nezareti mad
ridde ve hüku
metin kontrolu 

altındaki şehir

lerde vaziyetin 
sakin ve memnu 
niyetbahş oldu
ğuun bildirdi
ği halde asiler 
cenubpta mü
him askeri kuv
vetler tahaşşüt 
ettiğini, gene
ral Frankonun 
kumadası altıo
da yabancı leji
yonlarda 15 bin '-'~:m'.".)·.:·:.«:::::;,,; 
askerle on bin 
muntazam as
ker ve 15 bin 
sivil muhafız 

bulunduğun bil 
diriyorlar.Bu 40 
bin kişilik kan
şık orduMadrid J oıtcz nıedtsilule kadm meb'uslardan Passıonaıa 

üzerine yürüyerek general Mol· KOMÜNiSTLERiN AiLELERi 
lanıo ordusu He iltisak peyda KURŞUNA DiZiLiYOR 
etmeye çalışacaktır. bu takdir- Paris, 31 (Ö.R) - Malaga-
de şimal ve cenub orduları dan buraya gelen haberlere 
aynı zamanda Madr1d üzerine göre isyan kuvvetleri kontrol-
4Jaldıracaklarmış. ları altında bulunan mıntakada 

ASiLER BILBAO'Y A komünistlere karşı çok merha-

SALDIRACAK metsizce hareket etmektedirler. 
Paris, 1 ( Ö.R ) - Malaga- Bir çok komünistlerin aileleri 

dıın gelen haberlere göre, Is- kurşuna diziliyor. 
panyol asileri sahile karşı bü· General Franko geniş bir 
yük bir hareket yapmağa ha· tetbiş hareketiJe isyan mınta-

zırlanıyorlar. Bu hareketin he- kasındaki halkın hükômet le-
defi hükumeti deniz üssülha· hinde bir teşebbiise girişmeJe-
rekelerinden mabrum bırak- rinin önünü almağa çalışmak

tadır. mak ve isyan ordusuna mü

himmat ve silah tedarikini ko
laylaştırmak olacaktır. 

Zannedildiğine göre, asiler 

ilk önce Sen Sebastiyen ve 
Bilbao üzerine saldıracak; bu 
iki şehri ele geçirmege çalışa
caklardır. Diğer taraftan hü-

kumet kuvvetleri de general 
MoJla'nın ordusuna karşı büyük 

bir taarruz hazırlamaktadır. 
Madrit 31 ( Ö. R) - Baş

vekil diyor ki : Hükumet ordu· 
sunun her tarafta vaziyeti iyi
dir. Valasniya hükumet asker
lerinin elindedir. Hükumete sa
dık olan kuvvetler mevkilerini 
günden güne tahkim ederek 
yeni muvaffakıyetler kazanmak· 
tadıılar. Hükumetin harb ge
mileri asilerin elinde olan yer· 
leri, Portoyu ve daha bir iki 
Jimam bomba:dıman etmişlerdir. 

Asilerin barındıkları kışlalar 

yakılmıştır. Bir asi tayyare ye
re inmeğe mecbur olmuştur. 

Harbiye nazırı tayyare ile Fran
saya gitmiş ve orada bulunan 
Martinezle görü~müştür 

Burgostaki muvakkat hükii· 
met ispanyanın hariçte temsili 
işini kendi üzerine almak için 
muhtelif Avrupa payıtahtlarma 
bir heyet göndermeğe kara~ 
vermiştir. 

Madrid 31 (Ö.R) - Amerika 
sefiri, 106 Amerika tebaasının 
Valansiyeden hareket ettikle
rini ve yolda olduklarını bil
dırmiştir. 

iHTiLALiN TESiRi 
Londra, 31 (A.A)- iyi ma

lümat almakta olan mabafil Is· 
panya ihtilalinin beşler konfe
ransının tehir edilmesine se
bebi yf'l vermesi muhtemel bu· 
lunduğunu çünkü bu ihtilalin 
Avrupanın garbına şamil veya 
umumi bir yardım misakı akdi 
hususunda müşkülleri artmal.ta 
olduğunu beyan etmektedir. 

YALAN 
Lizbon, 31 (A.A) - Radyo 

ku!üb lspanyoı asilerinin Gua
darma ltasabesını zaptetmiş 

alduklarını bildirmektedir. Hü· 
kümet kuvvetleri Guadarma 
muharebesi esnaıunda umumi 

karargahlarını orada kurmuş· 
Ja1dı. 

MADRITI TERK 
ETMiYORLAR 

Madrid 1 (A A) - Dahiliye 
bakanı sefaretlerin Madriti terk 
etmek niyetinde bulunduklarına 
ve yabancıların Valensiadaki 
isyan do!ayısiyle Valerca gide
medikleri hakkında bazı ya· 
bancı tebaaların çıkard:klara 

şayiaları yalanlamışbr. Bu şa
yiaları çıkar.anlardan birçok kişi 
tevkif edilmiştir. 

OVIEDONUN 
BO .1BARDIMANI 

Madrid, 1 (A.A) - Oviedo 
hala asilerin elindedir. Ve şeh
re hücum etmekte olan bir 
tabur tardından bombardıman 
edilmektedir. 

Bir kaç gündenberi Madri· 
din müdafaası için devam eden 
şiddetli Muharebeler devam 
etmektedir. 
AS:LERlN MUV AFF AKIYETI 

Lizbon, 1 ( A.A ) - Royter 
Ajansının bildirdiğine göre, 
lspanyol asileri kondilerinin 
Madride yaklaşmakta oldukla
rını söylemektedirler. Bunların 
dedilderine göre, asi kollardan 

Hüklimrt k.avvetleti 
General Franko demiştir ki: 

Asi/ete kmşı baıikatlar arkasmdn ateşe haza vaziı•ffte brk/i;wlor 
lerin ltalya ve Almanya tara- Brüksel, 1 (Ö.R) - Faşis 
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Malaga müstesna olmak üze· 

re Akdenizin ve Atlas Okya· 

Madıidde asayişi muhafaza eden kadı11la1 

bir tanesi Madridin 18 kilo- nosunun bütün limanları bizim-
metre yakınanda Elparda mev- dir. Gemi bulunmaması Fastan 
kiine varmışlardır. ispanyaya asker sevkedilme-

TANCADA sine mani olmuştur. Fakat ya· 
Londra 31 (A.A) - Eyi ma- kında başka nakil vasıtalarına 

lumat almakta olan mabafil Is- malik olacağız. Amirante, Cer-
panya hükumetinin b~ynelmilel vera, Canarias ve Baleares 
Tanca komitesine lspanyol harb kruvazörleri ile Espana zırhlısı 
gemilerinin Tanca limanını ve lspanyol ginesi sularında 
terlcedeceklerini bildirmiş ol- bulunan harb gemileri bizim 
duğunu haber vermektedir. davamıza bağlıdırlar. 
Maamafih bu gemiler henüz ASiLERi iT ALYA 
Tanca önünde bulunmaktadır. "TEŞViK ETMiŞ 

Fransa, lngiltere, ltalya ye- Paris, 1 (0.R) - Gazeteler 
niden bir teşebbüs yapmak ltalyan tayyarelerinin lspanyol 
zaruri olub olmadığı hususunu asilerine yardımda bulunmasmt 
tetkik etmektedirler. büyük alaka ile tefsir ediyorlar 

ASiLER NERELERDE Sol cenah gazeteleri bu bir 
Roma, 31 (A.A) - Popolo taraflı yardımı şiddetle tenkid 

Di Roma gazetesinin bir mu· etmektedirler. 
babirine beyanatta bulunan Sağ cenah gazeteleri de asi-

fından teşvik ve teşci edilmiş temayülatı besliyen mahafil 
iddialan ihtimalini derpiş edi• Belçikanm ispanyaya silah sat-
yorlar. tığı haberinden endişe duy-

Pertinako Eko dö Paris de muşlardır. 
yazdığı bir makalede: Paris 1 ( Ö. R ) - ltalyan 

- Acaba ltalya ile asiler tayyarelerinin lspanyol asilerin 
arasında bifı anlaşma mı vardır, yardım hareketi burada büyük 

diyor. heyecan uyandırmıştır . Yeni 
lspanyol faşistlerine Alman- lspanyol sefiri Aluars A'.uornos, 

yanın da yardımda bulunmuş bugün reisicumhura itimadna-
olmasından endişe ediliyor. Ge- mesini takdim etmiştir. 
çenlerde bir lspanyol generali- Hariciye nazırı Ivon Delbos, 
nin Berline vuku bulan ziyare· itimadnamenin takdiminden 
tini çok manidar görüyor. sonra sefiri ziyaret edere1c 

ANLAŞMA uzun bir görüşmede bulunmuş-
Madam Tabouis, Ernovelde tur. Mü aka~a hususi bir ehem-

yazdığı makalede diyor ki : miyet verilmektedir. 
- ltalya ile general Franko MALÜMAT YOK 

arasında bir anlaşma mev-
cuttur. Buna göre ltalyanın Is- Roma, 1 ( A.A ) - Salahi 
panyol faşistlerine göstereceği yettar makamlar hükumetin 
müzaherete mukabil, Akdeniz· Fas'a düşen ltalyan tayyare· 
deki lsı:a:ıyol adalarından bir leri hakkında hiçbir malumat 
kısmı ltalyaya terkedilecektir. olmadığım bildirmekte ve hü· 
Böylece Elcezire ile Cezayir kiimetin bu hususta tahkikata 
arasında münakalat tehlükeye başlanmasını emretti~ini ilave 
uğrayacaktır. etmektedirler. 

Ramanya belediye ve vilayet 
intihabatının tehirine sebep ne? 

Bükreş, 1 (Ö.R) - Romanyada belediye ve vilayet meclisler 
intihabatmın teşrinievele kadar tehiri kararını mevzubahs ede 
Diman\yaça gazetesi diyor ki: 

- Tataresko hükümetinin, tehiri mazur göstermek için ileri 
sürdüğü sebepler doğru değildir. Hükümet ancak son belediye 
intihabatmdaki muvaffakıyetsizliğinin uyandırdığı cesaretsizlik! 
intihabata tehir etmek istiyor. Fakat Hükümetin millet haklarile 
oynamağa salahiyeti yotur. 

Portekiz müstemlekeleri, lngiltere 
tarafından himaye edilecektir 

Londra, 31 (A.A) -- Eyi malumat almakta olan mahafil Por
tekizin müstemlekelerini muhafaza edebilmesi ve diğer devletleri 
bu müstemlekelere göz koymamaları için Portekize tamamiyle 
müzaharet edeceğini beyan etmektedirler. 

Söylendiğine göre, bu karar dün Eden ile Monteiro 
arasında yapılan görüşmenin neticesidir. 


