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Avrupada JP' /,r:L/Z///LLL///////,;'L//2LLJ ATATÜRK ISTANBULU ŞEREFLENDİRDİLER 

Sovyetlerin iştiraki 
olmadan sulh 
organize ediJeınez 

Söyledikleri ayni şeydir. 
Hepsi ayni tehlükeden bah

sediyorlar: 

Türk 
temelleri 

lngiliz dostluğunun -
"Aman Avrupa bloklara ay

rılmasın. Yoksa felaket mu
hakkaktır.,, diyorlar. 

Montröde atıldı 
Garb demokrasileri bu fikir-

de oldukları gibi, rejim ideo- , 
lojileri birbirinin ayni olan , 
Almanya ve ltalyanın da fikri ~ 

ltalya ergeç, Boğazlar mukavelenamesini • 
ımza edecek 

budur. • " Hiç olmazsa böyle görünü-
yorlar. ) , 

1 ,. 
Fakat bu görünüşe aldan- • 

ıoamak lazımdır. Avrupanın j:' 
bugünkü manzarasında blok- , 
!aşmanın emrivaki olduğunu 
R'Österen emareler çoktur. ~: 

Atatürkü11 Ankarada11 avrıfmafamıa ait ıki intiba 
IZZZTT71/.L~ZZr/L&T..L7:zZ'.L./ZTLY.L:/J..LLZZL/LZJ0'7 /77 //7 ///////}' /.h/"L// LE//////. 

l~tanbul, 3 ( Yeni Asır ) - Atatürk Ankaradan gelirken 
Derinceye uğradı. Halkın coşkun tezahüratiyle karşılandı. Orada 
bir müddet tedkikler yaptıktan sonra refakatındaki zevatla ~ 
birlikte Istanbula geldi. Halkın coşkun ve heyecanlı alkışları 
arasıoda Floryaya gitti. 

' IST AN BUL 3 ( Yeni Ası~ ) - Montrö mukavelesi neticesi ' 
olarak feshedilen Boğazlar komisyonu bu gün toplandı. Bir ay 
sonra son taplantısını yapacaktır. Bu toplantı tasfiye işlerine ait 
konuşmalarla geçecektir. 

Boğazlar komisyonundaki ltalyan murahhası Armao gazetecilere: 
- ltalyanın ergeç boğazlar mukavelesini imzalıyacağıoı sanı

yorum, demiştir. 

- Sonıı Üçıincü Salıiteıle -
"KU'T..CfTLUJJ::Z//.TT/77./7/7//.Z. t,(7///////.7//////TT/.//////J///L.. 

Sulh davasıoıo tecezzi ka
bul etmıyen bütünlüğü zihin
lerde yerleşmedikçe, herhangi 
bir memleket bir diğerinin re
jiınine karşı beslediği husumeti 
harici siyasetinin mesnedi yap
ıııakta israr ettikçe bloklaşma 
kendi kendine vücud bulmuş 
demektir. Bu şartlar içinde 
toplanmaii'a çağrılan Beşler 
konferansı bir zihniyet deği
şikliği yaratmağa muktedir 
tııidir? 

Lütün ümid güreşçilerde \ Dahiyane bir buluş 

Çoban, büyük Mustafa, Ankaralı ve Filistin, Yahudi ve Arap 
Mersinli Ahmet rakiplerini yendiler kantonlarına ayrıJacak •• 

Biz buna ihtimal vermiyoruz. 
Zira bu toplantı, garp ve 

Şark şulhu arasındaki beraber
liği göz önünde tutan zihni
Yetten ilham almış değildir. 

Fransa ile Sovyetıer arasıo-
da "tedafüi ittifak,. mahiye- 1 

tinde telekki edilecek bir dost
luk paktı mevcud olduğu halde, 
hiç olmazsa bugünkü F ransanın 
tııukadderatıoı idare eclen el
lerin Ru~yayı Avrupa ailesinin 
dışında bırakmak isteyen Al
ınanya ile uzlaşmasın:ı imkan 
\'ar mıdır.? 

Hatta Fransa ve Belçikanın 
eınniyetleriyle kendi enıniye

lini sıkı sıkıya alakadar gören 
lngilterenin bile buna muva
fakat etmesi mümkün müdür? 
Avrupa sulhu Sovyetlerin iş
tiraki olmadan organize edil
llıez. Almanyanın silahlanması 

ve Reni askerleştirmesi bir 
eınri vaki olduğuna göre ancak 
R.usyanın da iştirakiyle yapı
lacak bir anlaşma sulhu tehlü
keye koyan endişeleri ortadan 
kaldıra bilir. İnsanlığın vicdanına 
biraz huzur, inşirah serpebilir. 

Almanya, beşler toplantısın
da, Avrupa sulhunun organize 
edıfmesine iştirak bedeli ola
rak neler isteyecektir ? 

Bu mevzua dokanaıı muha
fazakar Morning Post " Alman 
siyasetinin hedefini ,, şöyle an
la:ıyor: 

" Almanya önce şark sınır
larını genişletmek, sonra Bal
lıktan Adriyatik denizine, Ren 
kıyılarından Karadenize kadar 
lızanan topraklar iizerinde si
tasj ve iktısadi hakimiyetini 
lırınak istiyor. Bir gün, bo

lla muvaffak olursa, bu ka
dar kuvvetli bir Almanya kar
Şısında Büyük Britanya ile 
Fransanın vaziyeti ne olacak-

- Sonu 2 ıncı salıı/ene -
Se-vke1. lEl:l.11!;1;:1.:n 

- Neticeyi biliyor musunuz? 
- Maftımat aldınız mı? 

Saat dl!rtte işlemirt başlıyaıı te
le/011umıız gece ransındaıı sonraya 
lıadar ayni sualleri bize getirivordu. 
Biz 111arrn neticesini 111etak edenlere, 
Bilmiyoruz, neticeri almadık; cevabını 
;·enlik. 

/lalb11ki neticeyi öğrenmiştik. Hıi

melimizin bin bil /edakiirlıkla Bc':
finc göndermiye karar ıwdiği /11tbol
cula11mudan, cidden iri bir netice 
beklrmekte inık. Çocuklar maalesef 
bizi sukutu !ıaı•a/e ııifıatlılar. Şimdi 
aldıifımız mafıimatı takib edebi/İlsi

niz. 
Berlin, 3 ( Hususi muhabiri

mİ7.den) - Milli Türk forma
sını taşı yan on bir futbolcumuz 
Norveç milli takımı ile karşı
laştı. Maçt.ın evvel yapılan se
remonide mütekabil nutuk-

Büfiitt iimüllerimızi üzerinde toplayan giircşçıleıımiz 1 T k ar söylendi. a ımımız ıyı 
Diin bütün 1ıirk ge11çliifi gibi etmive başladı. Maç başladıktan 

saı•ın lzmir lıalkı da Berfinde bizim sonra (Yeni Asır) tele/onıı saatlatca bir şekilde tertip edilmiş 
çocııkları11 Norver milli lakuniyle boş kalmadı. Okııı•ııcular mütemadi- değildi. Bilhassa mühacim hat-
yaptığı maçm neticesini dalıa maç l'etı maçııı neticesini soruyorlardı; tımız bozuktu. 
saatı yaklaşırken ıılOka ıle takib Maçı kazandık mı? - Sonu alt111cı sav/ada -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

anlaşmaları 
lngilizler Sovyetler birliğinin bir çok 
isteklerini kabul etmiş bulunuyorlar 

Yeni deniz 

Moskova, 2 ( A.A ) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

iki taraflı deniz muahedesi 
meselesinde 30 temmuzda Lon
drada Sovyetler birliği ile In
glltere arasında bir anlaşma 
hasıl olmuştur. 

lngiliz heyeti murahhasası 

Sovyetler biri ği deniz kuvvet
lerinin hususi lıazı şeraitini ta
nımış ve birçok Sovyet istek
leriııi kabul etmiştir. 

Buna mukabil Sovyet hüku
meti de anlaşmaoın elde edil
mesi için mühim birçok taviz
lerde bulunmuştur. Sovyetler 
birliğinin hususi coğrafi du
rumu ve dahili harb ve müda· 
haleler neticesi olarak Sovyet-

Sovret lıatp gemıst 
ler birliği filosunun alıoıb gö- ı yet heyeti murahhasası Lon-
türülmüş olması sebebile Sov- - Sonu 3 ıincıi salııted" -

Yahudi 
kurulması 

kantonunun 
münasiptir, 

sahilde 
deniliyor 

K.ııdiıs sokaklarında asayışı mıılıa/aza eaen lngiliz kııı•vetleri 

Londra, 3 (Ö.R)- Bir lngi- 1 olabilecektır. Yahudi kanton-
liz gazetesi, Filistin meselesini, lar sahilde, Arab kantonlar ise 
arap ve Yahudi ideallerini ayni dağlık bölgede kurulacaktır. 
zamanda tatmin edebilecek Şu suretle ki, Arab kanton· 
bir surette bulundu ğunu id- ları Yafaya uzatılacak bir ko-
dia ediyor. Bu gazetenin ridor vasıtasile deniz mahre-
ustalıklı ( 1 ) buluşuna göre cine malik olacaklardır. Ya-
Flistin davasının halllinde biri- hudi kantonların merkezi Tel 
cik yol, bu memleketi Isviçre aviv, Arabların Nablus ola-
gibi kantonlara ayırmaktır. caktır. Her kanton tam bir 
Böylece kantonlardan biri Ya- muhtariyete sahih buluıia-
hudi ve bir diğeri pek ili Arab caktır. 

Siyasi bir suikast I 

Cezair baş müftüsü esra· 
rengiz şekilde öldü 

Paris, 3 (Ö.R) - Cezayir baş müftüsü bir suikast neticesind~ 
öldürülmüştür, Cineyetin siyasi bir mahiyeti olduğu söyleniyor. 
Cezayir polisi bir çok kimseleri tevkif etmiştir. 

Müftü bir müddettenberi Pariste· bulunan bir müslüman hey
etin müddeiyatıoı reddetmişti. 

Paris, 3 (Ö.R)- Cezayir, Tunus ve Fastan gelen haberlere 
göre bu havalide komiinist propagandasının genişlediği kayde
dilmektedir. 

Londra 3 ( Ö. R ) - Filistinde petrol piplinleri yen;den arap
lar thrafıodan tahrib edilmiştir. Bir yahudi gazetesi yahudilerin 
Filistine muhaceretleri menedildiği takdirde Royal komisyonunun 
yahudilerin kendilerine temasa gelmiyeceklerini vazıy.:ır. 
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Avrupada ----- -
Sovyetlerin iştiraki 
olmadan sulh 
organize edilemez 

- Baştara/t l ınci sahifede -
tır? Bize en eyi bir sulh un
suru <Jlarak gösterilen garp 
paktının muvakkat teminatı ne 
hale gelecektir? Fransanın böy
le bir tuzağa düşmemek için 
zorluklar çıkarmasına şaşıla
maz. Bugün için en büyük tehlü
ke Al mal' yanın kendi niyetlerine 
lngilterenin de muvafaktını elde 
edebilmesidir. Şimdilik lngilte
renin bonvolontesini okşamak, 
hissiyatına başvurmak için hiç 
bir gayret esirgenmiyor . ., 

işte bu mütalaa, Avrupanın 

bloklara ayrılmak tehlükesini 
önleye bilmekten ne kadar uzak 
kaldığını göstermeye yeter. 
Büyük devletler varlığında bir
leştikleri tehlükenini sebeple
rini aynı snretle mütlaa et
medikçe gün onun hakkın

dan gelemeler. Geniş bir uz
laşmaya imkan verecek suplesi 
ve uzlaşma kudretini gös
termek içinse sulhun istikra
rına hizmet fikrinde cidden 
samimi olmak lazımdır. Niha
yet sulhun garpta başka, 

şarkta başka suretle anlaşıla
mıyacağını anlamak lazımdır. 

Şevke1. :Bilgi.n. 

Feyzi Akkor 
9olvadln kaymakamlığına 

tayin edildi 
lzmir zabıtasının başında ola

rak uzun senelerdenberi çok 
değerli hizmetler gören ve çok 

kuvvetli bir disiplin teminine 
muvaffak olan emniyet müdü
rumuz bay Feyzi Akkorun 
Bolvadin kaymakamlığına tayin 
edildiği duyulmuştur. 

lstanbul gazetelerinden bi
rinde görülen bu haberin doğru 
olması ihtimali Feyzi Akkoru 
sevenleri müteessir etmiştir. 

Bu bapta henüz resmi bir 
haber gelmemiştir. 

Yaş meyva 
ve sebzeler 

3023 numaralı kanunun tat
bik mevküne geçmesi üzerine 
şimdiye kadar lzmir limanında 
kayıtlı ve sahipli 18 salapurya 
tarafından yapılmakta olan 
yaş sebze ve meyva tahmili
tının bundan sonra idarede 
mevcut tarife esası dairesinde 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

idare beher ton için şu üc
reti alacaktır : 

Liman dahilinde tabmilatta 
şat veya salapuryaya istif, şat 

ücreti, vapura amele vasıtasile 
verme işi için beher tonun4an 
yüz kuruş. 

Karşıyaka, Balçova, Karabu
run ve sair yerlerden gelenler 
için : Aktarma tarifesi tatbik 
edilerek güverteye istif için 
beher tondan 50 kuruş alına
caktır. idarece salapuıyacılar 
ve komisyoncuların fazla para 
almamaları temin olunmuştur. 

Yamaniarda 
Verer.ı müc;'.Jele Cemi

yeUnin kampı 
Verem mücade'e cemiyetinin 

her sene· bir çok zayif vatan
daşların hayatlarına havat ka-

• tan Yamanlar kampı bu sene: 
de yüzlerce vatandaşı sİnl"sİne 

çekmiş ve onlara hayat veril
miştir. Halen çok iyi bir şe
kilde idare edilmekte olan ce· 
miyetin Yamanlar kampında 

yüz vatandaş vardır. Mevsim 
bidayetinden şimdiye kadar 
kampa gelip bir müddet kal
dıktan ve istifade ettikten 
sonra ayrılan vatandaşların 

sayısı da iki yüz on beş kişiyi 

bulmuştur. 

Mekte.p 
kitapları hakkın
da talimat geldi 

Mektep kitaplannın bir elden 
satışı hakkında 3 yıl Kültür 
bakanlığıyla lstanbulda bir mü
essese arasında aktedilen 
umumi satıcılık mukavelesi 25 

Tem muz 936 da sona ermiştir. 
Bakanlık gerek mektep kitap

larının ve gerek neşrettiği baş
ka ilim kitplarının bundan 

böyle bir elden değil doğru

dan doğruya memleketimizin 

her tarafındaki kitap satıcıları 
vasıtasiyle satılmasını daha uy

gun görmüş ve bu maksatla 
bir talimat hazırlamıştır. 

şehrimizdeki alakadarlara ge
len bu talimatta satışların ne 

şekilde yapılacağı ve fiatların 
ne suretle kontrol edileceği 

hakkında izahat verilmektedir. 
Bu talimat sayesinde mekteb 

kitabları vaktında memleketin 

her tarafıoda bulundurulacak 
ve kolaylıkla satılacaktır. Kül

tür direktörleriyle ilk tedrisat 
müfettişleri satış işleriyle ala
kadar olacaklardır. 

ihracatçıların 
bir şikayeti 
Muvakkat kabul suretile incir 

ve üzüm kutuları ambalajla

rında kullanılmakta olan teller 
şimdiye kadar Gümrük idare

since beher kutuda 40 gram 
olarak kabul ve mahsub edil

mekte idi. Son zamanda güm
rük idaresi beher kutudaki 
teli 35 gram olarak kabul ve 
mahsub muamelesini buna 
göre yapmağa başlamıştır. Bu 
karar lzmirdeki ihracatçıları 
şikayete sevketmiştir. Tüccar

lar Ticaret odasına müracaatla 
35 gram telin kafi gelmediğini 
ve bu yüzden gümrük res
mi vermek mecburiyetinde 
kalarak zarara uğradıklarını 
bildirmişlerdir. 

Ticaret odasının yaptığı tet
kikata göre kutulara bağlanan 

tellerin bağlanma payı ile 
birlikte kırk gram olması icap 
etmektedir. Gümrük idaresi 
ise kutular bağlandıktan sonra 
bağ yerlerinde fazla kalan ve 

kesilip atılan telleri de debil 
hesap etmekte ve mahsub ona 

göre yapmatadı-. ihtilafın halli 
için yüksek makamlara müra
caat edilecektir. 

- • 1 •• ••.• 

Aziziye 
Tunellnden dinamit 

çalınmış 

Aydın demiryolu üzerinde 
Aziziye tunelinin genişletilmesi 
için çalışılmaktadır. Bu tunelde 
Çamlıbelde bir mab7en içinde 
bulunan ve tunelin genişletil

mesinde kullanılan dinamitler
den iki buçuk kilosu ile 38 
kutu içinde 3800 kapsol ve 
200 metre uzunluğunda yağ 

fitili çalınmıştır. 

Hırsızın lzmire gelip bunları 
satması muhtemel olduğu ve 
araştırma yapılması bildirilmiş
t;r. 

Belediye reisi 
inşaatı teftiş etti 

Cumartesi günü öğleden 
sonra i:ıelediye reisi doktor 
Behçet Uz yukarı mahallatta 
yapılmakta olan bütün inşaatı 
mühendislerle birlikte teftiş 
etoıistir. 

--

Y"ENf A51R 

-B 1 
lzmirin 22 günlük bayramı 

Arsıulusal altıncı lzmir fuvarı Eylülün 
birinci günü açılacaktır 

-

Belediyece 
Cezalandırılanlar 

Pazar günü belediye reisinin 
yaptığı umumi teftiş neticesi 
olrak on fırıncı, üç mınlaka 
evi, beş zabıtai belediye me· 
muru, iki tanzifat muakkibi, 
on beş çöpçü amelesi, numa
rasız köpek taşıyan Gç kişi, 

belediyece tayin edilen fiattan 
fazla buz satan beş buzcu ce
zalandırılmışlardır. 

Kültürparkta hazırlıklara geceli gündüzlü devam ediliyor Dekorasyon işleri 
IZMIRIN 22 GÜNLÜK ri F k "t · . t' d l • • uvar omı esı rıyase ın en 

BAYRAM i ,. • . pavyon sahiplerine yapılan bir 
lzmirin 22 gün devam ede- · tamimde geç kalmamaları için 

cek olan iktısadi ·bu"yu""k bay " ., -~ şimdiden pavyonlarında deko-
ram gün 1eri yakın!aşıyor. Arsı- ıll 11111 ~ı 'ı'ı • 1 · b ı ı b"J ~ .il · rasyon ış erme aş ama arı ı -
ulusal Fuvarınıızın açılmasına dirilmiştir. 
sayılı günler kaldı. 11 • F 

• "' i· * ovar gazinosunun trasa-
Bu yıl altıncı yaşına basan sındaki büyük beton ' aksam 

lzmir Fuvarının geçen yı'lar bitmiş ve plakların döşemesine 
şehrimize ve Eğe bölgesine ya- başlanmıştır. 
şattığı güzel, eğlenceli ve isti- """'"'" 
fa<leli günler hatırlardadır. Ak
denizin en güzel bir limanında 
ve Türk yurdunun en şirin şe
hirlerinden biri o'.an lzmirde 
kurulan Arsıulu•al bu pazar 
münasebetile her sene memle
ket içinden ve dışından Eğe 
bölgesinin merkezine doğru 
başlıyan hareket yeniden can
lanmaktadır. Pek az günler so
nunda, lzmire uzanan bütün 
yollarda işliyen türlü nakil va
sıtalarının, şimendiferlerin, ve 
vapurların istasyonlarımıza ve 
limanımıza binlerce ziyaretçi 
getirib bırakmağa başladıkla
rını göreceğiz. 

IZMIRE BEREKET 
YAGACAK 

lzmirin en bereketli günleri 
eylul ayında başlar. Egenin eşi 

bulunmaz nefis üzüm ve incir
leri bu ay içinde lzmir hanla
rına indirilir. Bütün çarşı ve 
rıhtım binlerce amele, hamal, 
arabacı ve diğer iş sahipleri
nin neşeli hareketleri ve gü
rültüleriyle dolar. Altı sene 
var ki bu neşeli hareket her 
yıl biraz daha artmakta ve iz
mir eylul ayları içinde haki
kat.ın bayram günleri ya•amak
tadır. Bunu temin eden de 
arsıulusal lzmir Fuarıdır. 

Geçen yıl fuarımızı (312000) 
ziyaretçi gezmişti. Bunların 
içinde yalnız dışarıdan gelen
lerin yemek, yatmak ve nakil 
vasıtaları ile dolaşmak ıçın 
şebire bıraktıkları para bir mil
yon lirayı geçiyordu. 312000 
insanın üst üste yaptığı alış ve· 
riş, eğlence istirahat yerlerine 
bırakabileceği para da göz 
önünde tutulursa şehrimizde 22 
gün içinde yapılan bu muaızam 
hareketin manası daha güzel 
anlaşılır. 

Üstte; inşaatı sona yaklaşmış o/on Fuvar [!azilıosa. Altta; Vililyet/er pavyo11ıı 
adresleri, lzmir ve mülhakatı- ı yerde artık eski soğuk, ürper-
nın görülmeğe değer yerleri tici görünüşten eser kalmamış· 
ve ziyaretçilerin işine yarıya- tır. Kamalist Türk rejiminin 
cak daha birçok ma!ümat top- başarıcı ve yapıcı silindiri bu 
lanmıştır. tarihi yangınlıkların üzerinden 

Belediyenin bu hususta al- geçmiş ve az zamanda ayni 
dığı tedbirlere bizzat esnaf ve yerde, Ege bölgesinin kültürel, 
şehir halkı da yardım etme- ekonomsal büyük bir eserinin 
lidir. Çünkü hükumetimizin müjdecisi Altıncı Arsıulusal 
ve mahalli idare adamlarımı- lzmir Fuarı şirin çehresile ken-
zın büyük himmet ve çalışma- dini göstermiştir. 360 bin metre 
!arla her yıl biraz daha inkişaf murabbalık Kültür Park sa-
ettirmek istedikleri bu mües- hası içinde Fuara ayrılan yer-
sese ( Arsıulusal Fuar ) yalnız de göreceğiniz büyük bina 
bir sene için değil, namüte- ve tesisattan küçük bir çi-
nahi lzmirin malıdır. Fuar mü- çek fidanına kadar her şey 
nasebetıle ve diğer Turistik yenidir. Dikilen taze çiçekleri 
maksadlarla şehrimizi ziyarete ve fidanlarile bu yeni Cumu-
gelenleri ne kadar memnun riyet eseri, bir eylülde kartı· 
edersek bunların sayısını her mıza olgunluk vadeden ve 
yıl artırmak mümkün olabile- buna layık olan yeni bir ma-
cektir. mure, arsıulusal bir pazar ve 
FUARIN YENi HUSUSiYETi bir eğlence yeri olarak çıka-

Altıncı Arsıulusal Fuar yeni caktır. 

bir hususiyet taşıyor. Evelki 
üç sene içind• Gazi Heykeli
nin arkasında kurulan Fuar 
bu yıl, büyük başbakanımızın 

emir ve tensiblerile daha geniş 
olan daimi yerine, Kültürpark 
içine kaldırılmıştır. Erkek ve 
kız liseleri arasından Basma
hane ve Tepeciğe doğru uza
n.an geniş yangın harabelerinin 
yeni ismi ( Kültürparktır ). 

Türkiye ile beraber lzmirin 
geçirdiği tarihi badirenin so
ğuk bir hatırası olan ve bun
dan yedi ay evveline kadar 
harabe manzarası arzeden bu 

Yamanlar suyu 
Karşıyakaya isale edilen Ya· 

manlar suyu tesisatının kat'i 
kabulünün yapılıb yapılamıya
cağını tetkik için mühendis
lerden mürekkeb bir heyet 
ayrılmıştır. Bu heyetin tetkik
ten sonra vereceği rapora 

FUVARIN SON 
HAZIRLlKLARl 

Son hazırlıklara büyük bir 
gayretle devam edilmektedir. 
Parter, ağaçlama ve umumi 
pavyonlar bitmiştir. Ecnebi 
devletlerin, büyük sınai mües
seselerimizin, vilayetlerin pav
yonları ile gazino, elektrik ve 
su tesisatı, büyük antre, havuz 
ve beton yollar bitmek üzere
dir, Son hazırlıkları tamamla
mak üzere icap ederse gece
leri de çalışılacak ve arsıulusal 
altıncı lzmir fuvarı bir eylül 
günü açılacaktır. 

Yük arabaları 

Cumhuriyet hükumetimizce bu 
yıl fuar için daha geniş himaye 
tedbirleri alınmış, içten ve dış
tan gelecek ziyaretçiler için bir 
çok ucuzluk ve kolaylıklar ih
das edilmiştir.Diğer taraftan bir 
çok dost devletler de kara ve 
deniz yolları tarifelerin de yüz
de 50 ~ e kadar ucuzluklar yap
mışlardır. Bütün bu kolaylık ve 
ucuzluklar neticesi bu sene 
fuarımıza daha fazla ziyaretçi 
geleceği tahmin olunuyor. Fuar 
komitesinin aldığı malumat, 
bilhassa Yunanistandan, Yugos
lavyadan, Mısırdan, Suriye, Şam 
ve Halepten gelecek ziyaretçi
lerin adedi ümidin fevkinde 
olacağını göstermektedir . 

1 göre, tesisat ya kabul edile· 
cek veyahud edilmiyecektir. 

iş mevsiminin icabı olarak 
mülhakat belediyelerinde kayıt
lı yük arabalarının lzmirde 
belediyeden iş almaları münasib 
görülmüş ve keyfiyet civar 
belediyeler bildirilmiştir. Bu su
retle yüz araba mülbakattan 
lzmire~gelerek belediyeden iş 
almıştır. 

ZIY ARETÇILERI MEMNUN 
ETMEK LAZIM 

Belediye ve fuar komitesi, 
bmire gelecek ziyaretçilerin 
her türlü kolaylıklara mazhar 
olması ve istirahatlerinin te· 
mini hususunda lazımgelen ted
birleri almıştır. Ezcümle bir 
lzmir kılavuzu bastırılmak
tadır ki bunda otel, lokanta, 
gazino ve hamamlarla nakil 
vasıtalarının sınıfları, tarifeleri, ı 

*TAYYARE Sineması 3151 

Bu hafta iki film birden 

1 - zou zou 
Jozefin Beker, Jan Gıııbinin büyük filmleri 

2 - SON VALS 
ıvan Petroviç, Kamilla Horne'nm şaheser filmleri 

FiYATLAR 115 - 20 - ao KURUŞTUR 
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SEANS 

16 - 19,30 zouzou 
SAATLARI 

17,30 - 21,15 SON VALS 

1 

Şehidler yangını 
Alsancakta Şehid!erde Mü

tevelli oğlu Mehmedin kereste 
kutu fabrikasından çıkan yan· 
gın, bn fabrika ittisalir.deki 
üzüm kurumuna aid kereste 
deposuna da sirayet etmiş, 

fakat itfaiye tarafından beş bin 
liralık kereste yandığı halde 
söndilrülmüştü. Evvelki glin 
kuruma aid deponun kapısı 

üstündeki yanmış tavan ağaç

ları tekrar tutuşmuş ve bir 
yangın daha çıkmıştır. itfaiye 
yetişerek genişlemeden yangını 

söndürmüştür. 

Doğumda hata 
var mı? 

Dolaplıkuyuda Müezzin so
kağında oturan Süleyman kızı 
25 yaşlarında Haticeye çocuk 
doğurtan bir ebe hakkında aı\

liyece tahkikata başlanmıştır. 

Hatice doğurduktan sonra bazı 
zorluklar olmuş ve Hatice fazla 
kan kaybetmek yüzünden has
tanede ölmüştür. Hadise tah
kikatına müddeiumumi muavini 
Ali Akkaya tarafından el kon
muştur. -
Sütten 
zehirlenmişler 

Tepecikte Çınarlı sokağında 
oturan Köprülülü Ahmet oğlu 
Ali, adını bilmediği bir slitcü

den aldığı südü bakır tence
rede kaynatıp karısı Sadriyeye 

ve kayın biraderi Ahmede içir· 
miş ve kendisi de içmi~tir. iki 

saat sonra hepsinde zehirlen
me alameti görüldüğünden 

hastaneye kaldırılmışlardır. 

Bir otel hırsızı 
yakalandı 

Çorakkapıda Sadık bey ote· 

!inde Kulalı Çelebi Mehmed 
oğlu Ali tarafından muhafaza 
edilmek üzere otel katibi Mus
tafaya 360 lira para ile kıy

metli bazı eşyası emanet olarak 
bırakılmıştı. Ayni otelde yatan 
meşhur otel hırsızlarından lb
ra him Nezihi çekmeceye alt 
tarafından el sokmak suretile 
bu paradan 308 lirayı çalmış 

ve kaçmıştır. Zabıta memurla· 
rının aldıkları tedbir sayesinde 
lbrahim trenle kaçarken Ga· 
zemirde yakalanmıştır. 

Valimizin tettı, ıeri 
Vali Fazlı Güleç evvelki güıı 

Foça kazasına giderek teftiş
lerde bulunmuş ve akşam üzeri 
lzmire dönmüştür. 

Borsa idare heyeti 
Borsa yeni idare heyetiııe 

Ticaret odası azıısından Ahmed 
Ragıb ve üzümcü Aydınlı izzet 
seçilmişlerdir. 



• ADuato• , ••• 

Necaşi 
•• 1 •• 

istiklal miicadelesini 
terk etn1iyeceğim, 

diyor 
Londra, 2 (A.A) - Sunday 

Cbronicle gazetesi muhabirine 
beyanatta bulunan N ecaşi de
miştir ki: 

Memleketimin istiklal müca· 
delesini kat'iyen terkedecek 
değilim. Cenevrede bir istikraz 
akdine muvaffak olamadım. 

Fakat başka tarafta bir istik
raz akdine muvaffak olacağımı 
ümid ediyorum. Bu maksadla 
burada bir komite vücuda ge
tirilmiştir. Ve şimdiye kadar 
elde edilmiş olan neticeler 
ümid verecek mahiyettedir. 

ftNı :Alllll' 
. 

' - -

Son Telgra:f HaJierleri 

Almanya sulh istiyor 
Beşler konferansına Almanyanın 
iştiraki çok müsait 'karşılanmıştır 

Berlio, 3 (Ö.R) - Berliner Beobahter gaze- Prag, 3 (Ö.R)- Payıtaht gazetelerinde biri hü-
tesi Almanyanın Beşler konferansına iştiraki kumetin Alman mektepleri meselesinde aldığı ted 
kabul ettiğine dair lngiliz davetine verdiği birleri Çekoslovak yanın harici siyasetinde bir iflas 
cevabı Londranın hararetle karşıladığını kayde- suretiyle telekki ediyor. Bu gazeteye sz:öre hüku-
diyor. db 

ligiliz siyasi mahafilinde, Almanyanm nihayet met, bu te irleri alırken Ingilternnin muvafa-

Salaheddin 
Emniyet 
müdürü oldu 

Istanbul, 3 ( Yeni Asır ) -

Kartal kaymakamı bay Sala· 

heddin lzmir Emniyet müdür-

lüğüne tayin edilmiştir. 

Uşakta 
Zelzele oldu sulh arzusunu fili bir surttte göstereoilmiş ol- katını istemiştir. Halbuki lngiltere emperyalist 

ması memnuniyetle kaydediliyor. Ayna gazeteye ruhuyla hareket ederek Çekoslovakyaya kötü Uşak 3 (A.A)- Saat 12-40 
göre, Almanya ve Italyanın beşler konferansma bir nasihatçı rolünü deruhde etmiş ve kendisini da garbden birincisi şiddetli, 
iştirakleri Avrupada sulha müsaid bir hava alakadar etmiyen bir meseleye burnunu sok· ikincisi hafif iki zelzele oldu. 
yaratacaktır. muştur. Şehirde kaza yoktur. 
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Bundan böyle Habeşistanın ce· 
nubi garbisindeki kuvvetleri
mizin yiyecek, içecek, silah ve 
mühimmat ihtiyaçları geniş 

mikyasta temin edilmiştir. 

Benim vazifem askerlerimin 
yanıbaşında son bir mücadeleye 
ahlmaktır. Herhalde ecnebi bir 
toprakta ölecek değilim. 

Doktor Arasın 
teşekkürü 

Istanbulda sıcaklar Ereğli Bez Fabrikası 

·Denize girenlerden yedi C. bayramında başvekil 
kişi boğularak öldüler.. tarafından açılacaktır 

lstanbul, 3 (Yeni Asır muaabirinden) - Şehrimizde sıcaklar Konya 3 (Hususi) - Patiska, mendil, saJaspur, mermer şahı 
36 dereceyi buldu. Bayılanlar çoktur. Dünkü pazar günü bütün ve saten gibi ince mensucat yapacak olan Ereğli bez fabrikası• 
şehir halkı deniz kenarlarına dökülmüştü. Yüzme bilmedikleri nan montajı tamamdır. Fabrikada ilk tecrübeler'e başlanmıştır. Ankara 3 ( A.A ) - Hari

ciye vekili Tevfik Rüştü Aras 
ve refikası torunları Sevinin 

ı halde denize girenlerden yedi kişi boğulmuştur. Boğulanların Buharlı kuvvei mubarrikenin tecrübesine bir kaç gün sonra 

' 

ikisi çocuktur. ba~lanacak ve fabrika. 29 ilk teşrine tesadüf eden Cumhuriyet 

doğumu münasebetiyle kendi
lerine tebrik telgrafı ve mek-

tubu göndermek lutfunda bu
lunmuş olan dostlarıııa ayrı ay-

Türkkuşu için Almanyadan tayyare aldık bayramında Başvekil ve lktısat vekilinin huzurlariyle açılacaktır. 

1 Ankara, 3 (Yeni Asır) - Türk hava kurumu, Türkkuşu tale- 1u••rk I •ı• d ti "' 
1 belerine motörlü tayyarecilik öğretmek için Almanyadan tayya- - ngJ iZ os ugun un 

rı ayrı cevab vermeye imkan 
bulamadıklarından teşekkürle-
rinin iblağına Anadolu Ajansı:. 
nı tavsit etmişlerdir. 

Nişan hazırlığı mı 
Londra, (Deyli Ekspress) - 1 

Kral S. M. sekizinci Edvard'Ia 1 

nişanlanacağı şayi olan sabık 
Kayser'in büyük kızı prenses 
Sesili Londraya gelmiş; ana 
kraJiçe Mari'nin Bukingam pa
las'ta verdigi çay' da hazır bu
lunmuştur. Bu muhteşem top
lantıda sa majeste hazır bulun· 
ınamıştır. 

Konsey 
Neden muvaffak 

olmamış? 
Atina, 3 ( Ö.R ) - Proiya 

gazetesi, Balkan antantı ikti
sat konseyinin muvaffakıyetsiz 
neticeler vermesini, Yugoslav
Yanın mesaisine atfetmektedir. 

Ankara kanalı 
lstanbı.I, 3 (Ö.R) - Yunus 

Nadı 11 Cumuriyet ,, de Anka
ta'dan geçecek bit kanalla 
devlet merkezini denize bağ
lamak meselesi üzerinde fikir 
Yürütmektedir. 

reler satın almıştır. Türkkuşu talebeleri lnönü kampmda, büyük il • M •• d ld 
bir hevesle çalışıyorlar. Kamptan alman neticeler memnuniyet teme erı ontro e atı ) 
bahştır. 

Sekizinci Sovyetler kongresi fev-
kalade olarak toplanıyor 

Moskova 3 (A.A) - Sovyetler birliği merkezi icra komitesi 
25 ikinci teşrinde toplanacak olan sekizinci Sovyetler kongresini 
fevkalade bir kongre mahiyetinde görmeğe karar vermiştir. Daha 
evvel mahalli Sovyetler bir ilk teşrinde 15 ikinci teşrine kadar 
olan müddet zarfında toplanacaklardır. Yedinci Sovyetler kon
gresinin verdiği karar mucibince önürnüıdeki kongnde Sovyetler 
makamatı prensib itibariyle seçilmiş olarak gelmiyecektir. Zira 
Sovyetler makamlarının önümüzdeki genel seçimi yeni ı:ı ~çim 
sistemi üzerinden yapılacakJır • . 

veliahdı Berlindeki ltalyan 
sporculara ziyafet verdi 

Berlin, 3 (Ö.R) - ltalyan veliahd, prens Umberto Olimpik 
köyündeki Italyan atletlerini ziyaret etmiştir. Kendisine propa-
ganda nazırı Pino Alfiyerri refakat etmiştir. Öğleden sonra 
ltalyan atletlerine bir ziyafet vermiş ve onlarla birlikte yemekte 
bulunmuştur. 

OrJu sporcularile, Rize takımı 
arasındaki maç beraberlikle bitti 
Ordu, 3 (A.A) - Rize Halkeyi sporcuları iki maç yapmak 

üzere Orduya gelmişlerdir. Bu ziyaret münasebetile Halkevi üç 
gündenberi Atatürk rejimini yaşatmakta olan Türk gençliğinin 
bir kaynak y~ri bulunmaktadır.Yapılan maçta 4 - 1 Ordu spor
cuları Rizeye galib gelmişlerdir. 
Dün yapılan ikinci maç ta 3 • 3 beraberlikle ~tmiştir. 
Gerek bu maçta gerek Halkevindeki toplantılarda sporcu 

gençlerin gösterdikleri karekter çok be~enilmiştir. 

mıyım? ikimize de yeter demek 
iste ·en bir hali vardı. 

Emmanueli en çok müteessir 
eden· de bü katiydi. 

- Baştara/ı Birinci Sahi/ede -
Istanbul, 3 (Yeni Asır) - lngiJiz dışişleri bakanı Antony 

Eden'in Boğazlar mukavelenamesinin imzası münasebetiyle avam 
kamarasında söylediği nutku mevzuubahs eden ''Deyli Ekspres,, 
gazetesi diyor ki: 

- "Genç Türkiye cumuriyeti, Boğazlar meselesinde gösterdiği 
dürüst hareket ve anlaşma ruhu ile bütün Avrupa devletlerine, 
istisnasız olarak bir ders vermiş sayılır. Bir muahedenin topluluk 
fikir ve kanaatlerine arzedilmek suretiyle böyle iyi bir netice 
alması, belki de yapılan hareketin uyandırdığı sempatiden ileri 
gelmiştir. Bu hadise Türk - lngiliz dostluğunu takviye etmiştir. ,, 

Belgrad, 3 (Ö.R) - Boğazlar komisyonunun lstanbulda yaptığı 
içlimamda ltalyan mürahhası, hükumetinin boğazlar mvkavelesini 
imza etmediğini ileri sürerek ihtirazi kaytlar ihtiva eden fikirle· 
rinin zapta geçmesini istedi. Komisyon mesaisine nihayet ver
miştir. 

Yeni deniz anlaşmaları 
- Baş tarafı bairıcı sahı/ede - Jiği hükumeti bu hududu geç- \ 

dra muahedesi metnine bazı mek tasavvurunda değildir. 
ihtirazi kayıdlar koydurmuştur. Bundan başka Sovyet heyeti 

Evvelemirde Sovyetler birliği murahhasası Sovyet deniz in-
Japonya ile bu mesele hak- şaahnın inkişafına &id hususi 
kında l:>ir anlaşma temin edil- şartlara bağlı teknik üç mese-
mediği müddetçe uzak doğu- led~ki. ihtirazi kayıtlarında ısrar 
d k. d . k ti . . . etmıştır. a ı enız uvve erı ıçın mu· 
ka 1 ·ı b w 1 k · kA Sovyet heyeti murahhas ası 

ve e ı e ag anma ım a- "d f · · k t'A tt . mu a aası ıçın a ı sure e 
nını görememektedır. IA l t d'I t kl'f 

azım o an en az a ı e ı -
Bununla beraber uzak doğu- lerinde bulunmuştur. 

daki diğer devletler muahede· lngiliz hükumeti bu teklifleri 
lerle derpiş edilen hadleri te- kabul etmiştir. 
cavüz etmedikçe Sovyetler bir- Nihayet Sovyet hükumeti 

- 63 - - Türkçeye çeviren: R. B 
Ona, Viyo Kontinin tenha 

kırlarında l;aşbaşa gezdikleri 
zamanlarda olduğu gibi hitap 
etseydi, sevgisinin safiyetiyle 
süslenen kandmcı sesiyle:"Em
manüel senin çahimaiu, yeni 
kitaplar yazmam, meşhur ol
manı isterim. Ben seninle gu-

- Beni hala seviyor mu? 
Uçurumun kenarından bir 

ayağını uzatıp ta derhal geri 
çeken adam gibi bu sualini 
tamik etmek, onun cevabını 
araştırmak istemedi. Masası 
başındaki · sandalyeden kalktı. 
Islık çalarak dolaşmağa baş
ladı: 

rans sadece musikiden ve şan
larından bahsetmeyi seviyor, 
bundan başka hiçbir mubabasa 
onu alakadar edecek gibi gö
rünmiyordu. 
Fakat işte Temmuz ayı girdik

ten sonra delikanlı bu gezinti
leri bile hasretle aramağa baş
lamıştı. Zira Mustiye ve karısı 
Sevildeki villasında yerleştik· 
!erinden Lorans her pazarı bu 
villada geçirmekteydi. Öyle ki 
Emmanuel istirahat günlerinde 
nişanlısını görmekten mahrum
du. lJk defasında Emmanueli 
de nişanlısı ile birlikte davet 
etmişlerdi. Fakat o bu ilk zi· 
yarette nişanlısı üzerinde hay
ranlıkla toplanan bakışlarclan 
o kadar sıkılmış, Loransın bu 
yeni muhite derin bir sevgi ile 
intibak etmiş olmasından o 
kadar dilgir olmuştu ki bir 
ikinci defasında nişanlısına re
fakat etmek erzusunu duyma
mışb. 

Ne oldu o güzel günler ••• 
O tatlı hayaHer... Ben çalışır
ken onun yuvada nazımlık 
edeceğini tasavvur · ediyordum. 
Bir çocuğumuz olacaktı ••• 
Artık bütün bunlar boş hul
Yalara inkılap etti. Evlensek, 
~u izdivaç onun mesleğinde 
ılerlemesine, muvaffakiyetine 
engel olmaktan b~şka bir neti
ce veremez. Onun için çahş
ltıağa gelince bunun da ne lü
lurnu var? Lorans benden çok 
daha zengin bulunacaktır. Hat
ta ona kendi heveslerime, ar
lt.ılarıma uygun bir şekilde 
llıalik olacağımı bile düşüne· 
ın,ın ... Zira Mustiye bu gibi 
leylerin sesi bozabileceğini 
•6ylemi1 ... 

celmiş, zaiflemişti. Derin bakışlı 

gözleri boşluklarda hareketsiz 
kalmışlardı. Anhyordu ki vazi
yeti gittikce nezaket kesbet
mektedir. 

Emmanuel annesinin dudak
larında dolaşan müstehzi te
bessümleri tekrar görür gibi 
oluyordu. Loranstan topladığı 
malumatla sevgilisini Operaya 
yetiştirm eğe calışan adamların 

annesiyle çok sıkı münasebet
leri olduğunu da biliyordu. 
May ve Erhaym bir gün Lan· 
dolenden • ·şu tenbel çapkın,, 
diye bahsetmişler ... Lorans bü
tün bunları şakrak bir tebos
sümle ve kayıtsızlıkla anlatırken 
sanki: 

rurlanacağım,, deseydi.. Şimdi 
duyduğu ıstırap ne kadar aza-
lacak, halinden beliren yeisi 
zerre zerre eriyerek derin bir 
teselli ve istirahata yol aça
caktı. 

Fakat Lorans şimdi yalnız 
kendi şahsiyetiyle gururlanmak 
istiyordu. Muvaffakıyeti yalnız 
kendi nefsi için düşünüyorda. 
Talii, artık onu meyus ve 
zavelh Emmanüel Landölenin 
fakir hayatına ortak edecek 
değildi. TaJii, dünyanın en 
parlak zaferlerinden birini ka· 
zanarak ayaklan ucundaki 
halka Emmanilelin kafa11ada 

- Yarın solfej derslerimize 
devam edeceğiz. Hayret edi
lecek şey .. Ne kadar da çabuk 
öğreniyor. 

Ernmanuel şimdi bununla 
müteselli olmağa çalışıyordu. 
Hiç olmazsa yarının gözleri 
kamaştıracak yıldızına Solfej 
derslerini kendisi veriyordu. 
Demek ki hayatta bir işe ya· 
ramaktaydı. 

ÜÇ HAFTA SONRA 
Parise gelişlerinin ilk üç pa· 

zarını birlikte geçirmişlerdi. 

Emmanuel ve Lorans mütevazi 
işçiler gibi gezmişler, tozmuş
lardı. Bu gezintilerinde bile 
aevgiliıiyle uldai gibi aıkla- Muatiyelerin Yiüumdaki ha· 

...... 
Madrid 

••••• 
Kapılarında 
harb devam ediyor 
HUkOmet kuvvetlerlnln 
bir kumandanı telef oldu 

Tulun, 2 (A.A) - Trombe 

ve Brestois torpido muhripleri 
bu akşam ispanyaya hareket 

etmişlerdir. Sidi lbrahim ve 
Sidi Bela.bes ismindeki Fransız 

gemilerine Alicantc ve Valen
ciaya giderek Fransız tabaasını 

almaları için telsizle emır ve
rilmiştir. 

Madrid, 2 (A.A) - Guada-

marra mıntakasında hükumete 
sadık bir kuvvete kumanda 

etmekte .olan Albay Puig ileri 
bir mevziden dönerken asiler 

tarafından atılan mitralyöz 
kurşunlariyle telef olmuştur . 

Kendisine refakat eden müf
reze asilerin mitralyözcülerini 
öldürmüştür. 

Hendaye, 2 (A.A) - Dün 

san Sebastiende bulunan Fran
sız sefiri B. Herbette bu ak-
şam berabt!rinde 60 Fransız 
mültecisi olduğu halde bir harb 

gemisi ile Sain - Jean De Luze 
gelmiştir 

Uşakta spor 
Uşak 3 ( A.A ) - Genç ta

kımlar arasında devam eden 
halkevi kupası maçlarının so
nuncusu dün oynandı. Bu maç
ta Ergenekon 1 - O gençleri 
yendi. 

Puvanlarda beraberlik oldu· 
ğu için maç gelecek hafta tek· 
rarlanacaktır. 

Alnıanların ziyareti 
Belgrad, 3 \ Ö.R) - Kala

balık bir Alman heyeti Yugos· 
lavyayı ziyarete gelmiştir. 

Anıdlar 
Şehir ve köylerde yaptlacak 

anıdların Ankarada yükseli fen 
heyetinin kabul ve tasdik ede-

ceği proje dairesinde yapılma
sına ve ihalesinden evvel Jç· 
bakanhğınd2n müsaade alın-

ması lüzumu lçbakanlığından 

vilayete bildirilmiştir. 
Kontenjan listesi 

Ağustos ayına aid konten· 
jan listesi gümrük başmüdür
lüğüne gönderilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
muahedeyi imzaya muvafakatını 
Almanya tarafından da buna 
benzer ahdi kuyudahn kabul 
edilmesine bağlı bulundurmuş

tur. 
Ayni zamanda lngiltere ile 

Almanya arasında da görüş

meler cereyan etmiş olduğuna 
göre, Almanyanın bu kabil 
taahhüdleri kabule hazır olduğu 
farzedilebiJir. 

olduğu ş~yler değildi. işte asıl 
bunun içindirki bir takım züb

belerin Loransa akıl hocalığı 

etmek için: 

- Wagneri öğrenmeğe çalı
şınız. Bu modadır, demelerine 

tehammül edemiyordu. 

Daha garibi Loransın hocası 
Mustiye ona : 

- Solfej deuleıine pek faz

la ihtiyaç olmadığını da söy
Jemişti. 

Emmanüeli bu biricik tesel· 

)isinden de mahrum bırakmak 
istiyorlardı. 

Loransa o kadar kaba saba 

bazı malumat vermeğe çalışı · 

yorlardı ki EmmanüeJin içinden 

bütün bunlara isyan edeceği 

geliyordu. 

isyan etmek kolay bir iş 
değildi. O ağzına kadar gelen 
sözleri bile yutmağa alışmıştı. 

Loransın hoşuna gitmemekten 
korku oıclu. 

ı ... ''""'-



rEHI ASl:t •r~!!l!99m!!!!'""""""!!!!!!!!!!!!ml!!!!!!!!l!!S!ml!!!'!!l'!!Bmlı...-..... l!ll!!!!l!!lml .... _..l!Bl ... 1!!!!!!1!=----~~!l!!!!!!!'!!l\l!!!!!!!!!!!!l.ı .... 910!!~...ln ..... --sm._!!S.l._.._ ....... !!!!!l..,. __ ~~!!l!Wl--------------------=4:_:A21~u:a:ıo:!!•~t~•:a:&:_.m Sa-• 
Dallardan sesler: 
~····························································· 

T aıil günlerinde 
Dokuz ay mektep inzibatı altında, muayyen proğram içinde 

gi n!erini geçirmiş olan çocuklar üç aylık tatilin başı boş haya• 

tır: ' girdi. 
Şimdiye kadar günlerin yansmdan fazlasını mekteplerinde, 

üst tarafını da derslerini hazırlamak için evlerinde geçirmiş olan 
yavrular; şimdi kapılarının önünde, sokak aralarında, yokuş baş
larında kaydırak, birdirbir, çelikçomak oyunlariyle vakıt geçiri· 
yorlar. Bugüne kadar kendilerine yabancı kalmış, mektepsiz, 
haylaz çocuklarla mahaJJe arkadaşlığının zaruri bir neticesi ola
rak tanışıyorlar. 

Muhtelif seviyede, muhtelif terbiyede, muhtelif karakterde 
bulunan çocukların sabahtan akşama kadar hamisiz ve nezaret.siz 
olarak vakıt geçirmeleri terbiyetileri terbiyesiz yapıyor, kötü 
şeyleri bilmeyenlere de yeni marifetler öğretiyor. Bu mese1e, 
ehemmiyetle üzerinde durulacak ve derhal tedbiri alınacak bir 
memleket meselesidir. 

lfin ehemmiyetini takdir eden lstanbul vilayeti muhtelif çocuk 
bahçeleri açarak şurada, burada perakende surette sokak ara
larında oynıyan çocukJan bir araya tuplamağa ve bunlara nezaret 
etmek üzere her bahçede bir nöbetçi muallim buluadurmağa 
karar vermiş. 

lstanbulda bir derd olarak nazara alman bu halden lzmir de 
o kadar mustariptir. Birçok çocuk kötülüklerinin önüne geçecek 
olan bu tedbirin burada da alınarak tatbik edilmesi her halde 
çok isabetli ve hayırlı bir hareket olacakbr. 

1'4-u:ra.1: Çın.ar 

Göztepe "B,, takımı 
Manisanın Sakarya 

1 - 1 berabere 
takımiyle 
kaldı 

Futbol ajanhğının müsaade- Manisalı gençler umumiyet iti-
sile Göztepe spor kulübü (B) bariyle iyi oynuyorlardı. Biraz 
takımı vaki olan davet üzerine sonra aradaki muvazene kay-
pazar günü Manisaya giderek buldu. Göztepeliler Sakaryaya 
Sakarya kulübü ile hususi bir hakim bir oyun göstermeye 

maç yapmışbr. başladılar. Fakat Manisalı genç· 
iki takım sahada karşılaş-

J erin canla oyunları bunu uzun 
madan evel Manisanın gayri devam ettirmedi. 
federe kulüplerinden Yüksel ilk haftayım golsüz geçti.ikin· 
takımı ile Yıldınmspor arasın-
da bir maç yapılmış ve oyun ci haftaymda Göztepeliler Sa-
beraberlikle bitmiıtir. karya aleyhine bir gol kaydet-

Bundan sonra sıra Manisa- tiler. Oyunun son dakikalarında 
lıları en çok alakadar etmiş GöztepeliJer penaltıdan bir gol 
olan Göztepe ve Sakarya ma- yediiler. 
çına gelmiş; her iki takım te· Oyun bu suretle beraberlikle 
miz formaJarile alkışlar arasın- neticelendi. 
da ~abaya çıkmışlardır. Oyun vakbnrlan on dakika 

Oyuna başlanmadan önce evvel tatil edilmiştir. Buna 
ölen vali Murat Germenin ro· sebeb vaktm gecikmesi ve 
bunu taziz için bir dakika ib- karanlık bumasıdır. Her iki 
tiram vaziyeti ahnmışhr. takım sahayı kardeşce ve sa-

OYUN BAŞLAYINCA mimi surette terkederken Ma-
Maç ilk dakikalarda her iki nisalılann tezabürah lzmirli 

takım arasında bir muvazene gençleri çok mütehassis et-
vaziyeti arzediyordu. lzmirJi ve miştir. 
,l._ ..... _. ...... ._ ........... BE•D'MSBm* ... ımlll•' 

a Ağustos cumartesi akşamı 

Şehir 
Göztepe 

SeneJik 
Fevkalade 

Gazinosunda 
Spor Kulübü 
Gard en partisi 

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

.. Geç.en s~ne Güzelyalı'da verilen bu gardenparti çok bü
yuk bır ragbet ve memnuniyet kazanmış idi. Bu seneki ba
zırbklarda azami fedakirJıklar gösterilmiştir. Muvaffakıyet 
daha büyük olacaktır. 2-3 

' • e 
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Çok azab çekiyorum Sabiha ••• Seni böyle sessiz 
gördükçe içim eriyor. Ne olursun, artık samimi 

ol ••• Bana arzularını söyle .. 

- Uyku tutmadı. 
- Neden? 
itirafa cesaret lazım.. Fakat 

bunu gösteremiyorum. Hayır 
cesaret ederek her şeyi söy
lıyeceğim. Beni affetmesini rica 
edeceğim. Tekrar, bu yaştan, 
bu kadar hadiselerden sonra 
sevgisini, itimadını dileneceğim. 
Yatağının kenarına ilişiyor ve 
konunorum: 

- Sabiha .• 

ruluyor. Çehresini saran acm
rnp ve veca izJerini söylemeden 
anlamak mümkün .. Yatmasını 
rica ediyorum: 

- Hayır, diyor.lyivim biraz. 
Eşim benim yanımda yat

maktan çekiniyor. Bu ne müt
hiş yarabbi.. Ne müthiş şey .• 

Soruyor bana : • 
- Sizi bitkin görüyorum 

Sezai •• Birşey mi oldu? 
ea arbk 

~.~.~.'!.-!!!.'.~.!!!!~~!!.:. olarak bqbyabileceği iddia • Jll 
E H U... t .. d v 1 edilmekte idi. Bugün müzmin 1 Hergu·· n . • s un agın cevap arı şeklin lıid devreyi takip eden 

hafif safhalardan ibaret oldu-
1 

Bir fıkra 
,,f_~pandı•sı•te erkeklerde ğuna ve müzmin şekHn hiza· al 

1:; - tibi yani müstakil olarak hu-
Yazan: Eczacı /(cmat Aktaş 

. aha çok tesadüf ediliyor ~:':aa~::~!~::~:.· b~a~:n:~; ·y-~·yı~··b~~~""" 
gün geçtikçe taammüm etmek- Mevsim dolayısiyle ortalık 

F/ ) • tcdir. 
l' Öy Ü}erde şehirlilere nazara ender Hid apandisit: Bunun mu· sıcak... Herkes buza, dondur

maya, rüzgara denize doğru 

k d. . d .. f k tad şekli birdenbire ani olarak o ara apan ısıte tesa u etme teyiz meydana çıkmasıdır. gidiyor. l:ım!rde birkaç yerde 
dikkat ettim, şerbet satan, 

----·-·----~~ Bunun gösterdigıw ·arızalar mev-Hast~hğın had ve müzmin 'ekillerl sook gazöz satanlar yayla buzu 
zii ve umumidir. _ ı diye bağırıyorlar. lzmirde buz 

Mevzii arızalar : ilk ve mü· 
Apandisit hakkındaki -ankdımıze 

şduimızia matuf dalulive.a/eıuuim 
Dr. Ekrem flavri Üstündağ şu ce
vab/an vermişlerdi! : 

Apandisit son otaz sene zar
fındca o kadar taammüm etmiş
tirki bugün değil yalnız şehir
lerde yaşayanlar şehirlerden 
pek uzaklarda yaşayan köylü
ler bile bu hastalığın adını öğ
renmiş bulunuyorlar. Hergün 
muayene hanemize müracaat 
eden bir çok köylü hastalardan 
" sağ kasığımdaki ağra apan· 
disit olmasın ,, diye sorgulara 
maruz kalıyoruz. Böyle olmakla 
beraber hazan bu hastalığın 

teşhisinde pek çok yanlışlık

larda vukua gelmektedir. Teş
his hatalarının ne gibi şerait 

altında vulrnbulduğunu bu sü
tunlarda izah etmek mü~kül 
olduğundan apandisit hastalığı 
hakkında umumi malumah ver
mekle iktifa edeceğim : 

Apandisit en ziyade; genç 
insanlarda on ile otuz yaş ara" 
sında görülmektedir. Meme ço· 
culdarmda dahi görülmüşsede 
bunlarda pek nadirdir. 

Otuz yaşından sonra apan
disit nisbeti yaşın terakkisi ile 
azalmaktadır. Erkeklerde ka
dınlardan ziyade tesadüf edil
mektedir. Apandisitin şayanı 
dikkat bir hususiyeti de ailevi 
tezahürat göstermesindedir. 
Gerek ecnebi tebabetteki mü
şahedeler ve gerek bizim hu
susi müşahedelerimiz bazı aile 
efradının hemen ekseriı1inde 

apandisitin görüldüğü merke
zindedir. Bunun sebebi de bu 
uzvun teşrihi teşekkülünde aile
vi ve irsi bazı şeraitin amil 
olmasına atf olunmaktadır. Za
man zaman; apandistin; ufak 
sal2JDlar yapt!ğı da görülüyor 
sebebi meçhuldür. Yüksek kül
tür sahibi olan insanlarda jpti
dai insanlardan ziyade tesadüf 
olunduğu muhakkaktır. Bizim 
hususi müşahedelerimiz de bu 
iddiayı tekit etmektedir. Köy
lülerde şehirlilere nazaran en· 
der olarak apandisite tesadüf 
etmekteyiz. 

Apandisit hastalığı: Apandis 
denilen kör bağırsak zeyline il
tihap mikroplarının geçmesi ile 
husule gelir. Bu mikroplann 
cins ve tabiatı hakkında henüz 
kat'i bir kanaat mevcut değil-
dir. Bazı doktorlar apandisitin 

rum, senden müştekiyim .. Hasta 
yatağında bile müştekiyim. 

Ne olursun Sabiha, artık sa
mimi ol... Herşeyi, bütün ğe
çenleri unut... Bena hislerini 
söyle, acılarını söyle .. Beni bir 
kocan gibi kabul etmesen bile 
bir arkadaşın gibi açıl. .• Arzu 
et, emret, benden bir şeyler 
iste ... 

Hastasın sen... Hem de ağır 
hasta... Senin acılarını benden 
başka herkes biliyor. Ben sa· 
na ned'l!n bu kadar yabancı
yım ... Her şeye rağmen senin 
resmen kocanım. Bana bütün 
gizliliklerini söy:emelisin. 

Çok, çok azap çekiyorum 
Sabiha... Seni böyle sessiz 
gördükçe içim eriyor.Ne olusun 
artık samimi ol.. Bana her· 
şeyi anlat . Ben, sandığın 

kadar fena bir insan değilim. 
Ben berşeyi biliyorum Sa

biha... Y arm, uyurken çocuğun 
9lacak .. , Çocu~n olacak_. Ve 

bogaz bademciklerinin iltihabı
na merbut olduğunu söylüyor· 
lar. Filhakika bogaz bademcik
lerinin iJtihabile beraber bir 
çok insanlarda ayni zamanda 
apandisit hastalığının tezahür 
etmesi ve bad..:mciğin içindeki 
mikropla apandisin jçindeki 
mikrobun ayni cinsten olması 

bu k.anaab tevlit etmektedir. 
Nasıl ki romatizmanın da men
şei olmak üzere bademcik ilti
habı kabul edilmektedir. ilti
habın bademcikten apandisite 
nasıl intikal ettiği meselesi de 
henüz hallolunmamışbr. Bazı

ları, yutulan cerahatın doğru

dan doğruya temas tarıkile kör 
barsakta iltihap yapbğını ka
bul ederlerse de bazılan da 
bu intikalin kan tankile vaki 
olduğunu söylerler. 

Apandisitin sebebi: Eskiden
beri apandisite sebep olarak 
bu uzvun içine bazı ecnebi 
cisimlerin intikal etmesini gös· 
terirler. Apandis denilen kör 
barsak isminden de anlaşıla

cağı veçhile bu her tarafı ka· 
pah yalnız kalın barsağa mer· 
but olan kısmında ufak bir de
liği olan bir zaidedir. Herhangi 
bir cismi ecnebinin meseli ki
raz veya vişne, po. ta kal veya 
bir limon çekirdeği barsaktan 
geçerken kazara bu apandisin 
fethasından içeri düşer ve 
fetbayı bkayarak orada kalır. 

Bu çekirdeğin gerek yolu tıka· 
ması ve gerek gışai muhati 
üzerine tazyik yapmasile ve 
gı1 yı yaralamasile intana se
b~J.ı.iyet verdiği kabul olun· 
n::.lktadır. Maamafib bu iddia
nın son zamanlardaki müşahe · 
datla doğru olmadığı anlaşıl· 
mı~br. Oksbor cienilen ufak 
kurtJann da apandisite sebe
biyet verdikleri iddia olunuyor. 
Bir de barsak taşlarının apan
disit hususunda büyük bir amil 
olduğu söylenmektedir. 
· Bazan da yumurtalık ve ka

lın barsak gibi civar aza bas· 
talıklarının apandise sirayet 
ederek apandisit hastalığını 

tevlit ettikleri görülmüştür. 
Apandisitin seriri şekiJJeri: 

Apandisite eskidenberi iki şe· 
kil verilmektedir. Biri had ya· 
ni gürültülü şekil; diğeri müz· 
min veya sinsi şeklidir. Her 
iki seklin de birbirinden ayrı 

timali yoktur, olamaz da .•• 
Çünkü aksini düşünmek müt
hiş bir aile iskandalı olur. 

Biliyorsun •.• Ben böyle şey
lerden hoşlanmam... Dahası da 
var ... Ben onu, senin acılarını, 
arzularını, sevgilerini ifade 
edecek bir mahluku ..• Sevmeğe 
mecburum. Çünkü, o çocuk 
biraz da sensin. O senin ço
cuğundur. 

Yarın dünyaya gelecek •• Senin 
acıların, ısbrab!arın bahasına 
dünyaya gelecek... Bu hadise, 
böyle bir hadise önünde ben 
hissiz kalabilir miyim. 

Senin çocuğun, benim çocu
ğum ... Hepsi bir ... 

Evimin sessiz muhitine sıcak 
' samimi bir gölge karışacak. 

Evimin içinde dolaşacak .• Ken
disine bir baba arıyacak.. Arar 
tabii ... Tabiahn kanunları böyle 
emrediyor. 

O, senin çocuğun... Senin 
aşkının küçük bir parçası. Se-. . 

him arıza ağrıdır. Bu agw rılar 
fabrikası varken, bu kadar buz 
yapan makineler Frigider ve 

ya bizatihi husule gelir veya Kelvinatörler varken hala yay· 
apandis nahiyesine yapılan lada buz aramak, ağız alışıklığı 
tazyikle davet edilir. galiba r 

Bizatihi husule gelen ağrının Önceleri böyle buz yapan 
bidayette ekseriya müstakar makineler yoktu. Yüksek yay· 
bir mevkii yoktur. Hastalar bu lalara kuyu kazarlar, kar sak-
ağrıyı bazen göbek üzerinde larlarmış. Yayla buzu adı ora-
hazenda mide üzerinde ve bazen dan kalmış... Bugün bala yay-
bütün kanoda münteşir olarak lada buzu aramak pek tuhaf 
hissederler. Ağrıların bu nok- oluyor. Ortalıkta kalıb kahb 
talarda hissedilmesi, ya peri- buzlar varken yayla buzu dü-
tonun umumi taharrüşünden pedüz martaval almıyor mu 
veya cümlei sempatiye denilen dersiniz? Bir zamanlar Kemer-
smır huzmelerinin müteessir altında, Balcılar içinde sahlan 
olmasından ileri gelmektedir. portakallara Yafa diyorlardı. 
Bir müddet sonra ağrılar yavaş Gel zaman git zaman yafadan 
yavaş kör bağırsağın bulunduğu portakal gelemiyeceği satıcı· 
nahiyede yani göbekle leğen ların kafasına dank dedi. işi 
kemiğinin ön çıkısı arasmdaki Dörtyola döktüler. Bu sıralarda 
mesafede temerküz ederler. böyle manasını kaybetmiş şey· 
Mamafih apandisin vaziyete ler pek çoktur. Dikkatli olmak 
göre bazen ağrılan yukarı k 
bazen aşağı bazen de arkaya 
intişar ettiği vakidir. Bizatihi 
ağrılar bazen ufak fasılalarla 
tekerrür eder bazen de daimi
dir. Gayet şiddetili ağrılarla 
ve baygınlıkla beraber tezahür 
~den ve nabzı çoğaltan ve 
zaifleten apandisitlerde ekse
riya delinme vaki olduğuna 

hükmet melidir. 
Tazyikle davet edilen ağn· 

lar: Apandisit hastalığınm ta
mamen tezahüründen evvel yani 
hastanın henüz l astalık hakkında 
sarih bir tezahür göstermediği 
bir zamanda hastalığın teşhi
sine yarıyan kıymetli bir ala
mettir. Bu ağnlar da apandisin 
teşekkül ve mevkiine göre de
ğişebilmek şartile en ziyade 
kör bağırsak nahiyesinde teka
süf ederler. Ağrılarm mevki ve 
şekli hakkmda daha birçok 
mühim noktalar varsa da onla· 
nn burada tafsilinden zaruri 
olarak sarfı nazar etmek mec
buriyetinde kalıyoruz. Biz bu
rada herkes tarafından bilin
mesi icap eden umumi nokta
lardan bahsedeceğiL 

Üçüncü mühim alamet te 
karında; hastalanan uzva tesa
düf eden nabiyedeki adalahn 
gerilmesi ve binaenaleyh sert
lik peyda etmesidir. Elle do
kunulduğu zaman adeta sert 
ve mütekallis bir nahiyeye do
kunduğumuzu hissederiz. Ba 
alamete müdafaai adeliye adı 
verilmektedir. Bunun da sebebi 

gere ... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
o nahiyedeki peritonun tehar· 
rüşüdür. 

Apandisit hastalığında ek
seriya kabızlık vardır. Bazan 
mevcut bir bağırsak hastalı
ğının tesirile ishal oMuğu da 
vakidir. Ekseriya görülen ve 
mühim sayılan alametlerden 
biri de apandis 11ahiyesinde 
apandisiti müteakip bir eJle 
hissedilebilecek derecede tü
mör teşekkül etmiş bulunma
sıdır. Gayet hafif geçen apan
disitlerde ekseriya bu tümöre 
tesadüf edilmez. Bir de hasta· 
lığın başlangıcında münteşir 
bir peritoni teşekkül ettiği 
takdirde bu tümör hissedil-
miyebilir. Bu tümörün de şekil 
ve kıvam itibarile hususiyet-
leri vardır. 

Hafif vak'alarda bu tümör 
teşekkülden birkaç gün sonla 
yavaş ya•aş sertliğini kaybet· 
meğe ve küçülmeğe başlar. 
Bir hafta nihayetinde de büs
bütün kaybolur. 

Şiddetli vak'alarda 2-3 hafta 
ve bazan daha fazla sürebilir. 
Ve nihayet kendi kendine kay· 
bolur gider. 

Münteıir peritonitle müte· 
rafik olan vak'alarda; Ağrılar 
batın sahasını tamamen işgal 
eder. Karın kabarır ve şişer. 
Barsaklarda felc teıahütab 
vukubulur. Apandisitte esash 
olarak mevzien görülen ha 
alim etlerdir. 

E. H. Üstündai 
- Srmu Var - -

mümkün mü? Elbette seve- selmiı bir kalbe maliktir. O da, 
ceğim .. Onu kucaklayacağım. o da benim her ıeyimdir. 
Bağrıma basacağım. Bana Sa- Biltiln bualan bir sulh tek-
bihanın kokusun~ getireceği lifi olarak kabul et.. Senin iyi 
için çocuğumu, çocuğumuzu olman için herşeye razıyu•· 
çılgınca seveceğim. Yeter ki sen memnun ol.. 

O, belki de asabi birşey ola- - Sezai .. 
cak... Olur tabii,. Çünki senin - Sen konuşma Sabiha, 
çocuğun.. Evin içinde ağlaya- konuşma yorulursun. Herşeri 
cak, bağıracak... Evi değil mi, biliyorum, herşeyi kabul edi-
kendi evi değil mi, hakkıdır. yorum. 

Bunların hepsi eyi Sabiha... - SeJ:ai.. Sen sayıklıyorsUll· 
Hepsine ve her şeye razı· - Belki de hakhsın, sayık" 

yım... Ne olursun, geçe-nleri hyormn. Fakat her halde 
iyı" olmanı istiyorum. Sen ol" 

unut... Ve benim, zahiren de 
masan, bayır, sen öJürtell 

olsa, karım ol... Bana hissen 
ben de ya~amam. Senin, li'" 

ortak ol... Acılarını anlat... k •r 
kayt gözlerinle, bana ar., 

Evim açıkbr .. Sana, çocuğu· soğuyan tavırlarınla uzatbğııl 
na ve hatta... Ona bile açık· manaya rağmen herşey yofund• 
tır. Ahmed de evime gelsin... gidiyor. 
Senin yanında bulunsun. Geceler var ki aklımı ka1" 

Abmede düşmandım ben • • • bettim. Seni kaybetmem ibtİ'" 
Şimdi değilim.. Onu, seni an• mRli beni öldüriiyor. Ne olur"' 
hyabildiği ıçın seviyorum. sun Sabiha .. iyi ol.. Her şef 
Onun nefsinde senden büyük yoluna girer. Söz veriyotıJIOı 
b • ftr... Çlnkl senin aöz veri orum. -



yo unda ı Iran terakki 
1 

Şehinşa ın yerli mallar 
sergisinde bir nutku .. 

1 giliz K ı Döb ovnik' e gidiyor 
---------=----=--------=-aıı:m,._._ ... _._..._aa.-. .. 

Krala Bahriye Başamiralı Con Sim on refakat 

Bu sene Iranda mahsuller hem bol 
hem de iyidir, Müstahsiı memnundur. 

edecek ve Akdeniz deniz üsleri teftiş edilecektir 
Tahran, (Hususi Muhabiri· 

mi:ı:den) - Iranda başlıyan 
çalışma hayatı, Iranın dostu 
olan milletleri sevindirecek 
kadar hızlı bir cereyan takib 
etmektedir. Memleketin her 
sahasında bir çok yenilikler 
yapılmakta ve bi•hassa içtimaı 
sabada halkın yaşam:ı seviy
yesini yükseltecek tedbirler 
alınmaktadır. 

Belgrad 3 ( Ö. R ) - lngi· 
li:ı: Kralının Dalmaçya sahille· 
r i ıı e vukubulacak seyahatında 
kendisine Londra aristolı:rasis "ne 
llı e nsub birçok zvaat refakat ede 
Ceklerdir. Kral cumartesi günü 
tayyare ile Parise gidecektir. 

Kra ın yatla Akdenize vuku 
bulacak seyahatına bahriye 
nazın Sir Samuel Hoarın refa
kat etmesi ve Akdenizin lngi· 
li:ı: üssülbahrileri üzerinde tet· 
katta bulunması muhtemeldir. 

Sunday Grafi · yazıyor: 

Da'maçya kıyılarında seya· 
hat edecek olan kralımızı kıs · 
kanıyoruz. Küçük l imanların 
&'Üze! kıyı!arında, Döbrovnikte 
İ yi zaman.ar geçireceğini ümid 
ediyoruz. 
Kralın bineceği yat dünyanın 

eıı güzel yatıdır. Kral Edvard 
DaJmaçyayı ziyaret edecek olan 
ilk Ingiliz kralı değildir . Bir 
zamanlar arslan yürekli Rişar 
Dalmaçya sahillerine seyahat 
etrniş: dö brovnikte bir kazaya 

Uğ rıyarak rahibler tarafından 

kurtarılmıştı . Rişar, orada ha· 
lasl:."ırlannın hatırasını hayr için 
bir l'l.!I yaptırmağı vadetmişti . 
Filh ık ika bu kilise yapıldı ve 
birle aç asır sonra büyük bir 
ı~ lzelede yıkıld ı. 

Loııdra , 3 (Ö.R) - Deyli 
T d grafa göre Kralı Dalmaçya 
s hillerine getirecek olan yat, 

Şeh"nşah Riza Han Peh1evi, 
geçen hafta açı1ma resmi ya· 
pı 1an yerli mallar ser is"nden 
çıkarken Iranlılan daı..a fazla 
çalışmıya sevkeden şu vecizeyi 
söylemiştir: 

- "iki sene içinde mahsi:U 
bir te rakki var ama, unutma · 
yalım ki iki sene az. bir vakıt 
değildir yedi yüz günden fazla 
bir zamandır. 

S. M. Şehinşah bu hafta 
başka bir müessesenin de açıl 

ma töreninde bu'unmusl ur. 
Tahranda Iran milii bankası 

için, Perse Polisteki Cemşidin 

sarayını andıran bir tarzda gü· 
zel bir merkez b;nası yapılmış· 
Şeh;nşah bn binayı çok beyen· 
miş'erdir. Iran milli bankası 
son zamanlarda Iranın muhtelif 
eyalet1erind yenidan üç Şube 
açmış ve ~ube sayısı kırk beşe 
baliğ olmuştur. 

Iran - lngiliz petrol şirketi , 

istihdam ettiği lranlı gcnç'er· 
den on beşini şirket hesabına 

Vehip Paşa 

&' ~!ecek pazartesi günü Mal- ln![iliZ !(rafı S. M . &Juzuıa Advard'ın verdlı!i gardenpt11tıye aid i11tibalar 

tay~ g~d~cektir. Kral cumar· e.tmeden evvel kraliçe Mariyi ı Kralın D5brovnikte Yugos1av j ses O:gayı ziyaret etmesi muh· 

Yunan topraklarını 
terkedecekmif 

Berlin, 3 (Ö.R) - D. N. B.· 
nin Atina mahabiri bildiriyor: tesı gunu Fransaya hareket zıyaret ederek veda edecektir. kral naibi prens Pol ve pren· temeldir. 

•Br····· ························································································································· ···································••··········· 

u!garıstanda Fransanın müdafaası Fransız bankası 
Yunan hükmeti, Habeşistan 

bozgunundan sonra Harran 

terkederek Mısır yoluyla Yu
nanistana gelen Vahib paşayi 
kendi arazisinden çıkarıuağa 

kare.r vermiştir. 

Vaziyet müdürü 
Belgrad, 3 ( Ö.R ) - Sofya 

haberlerine göre, Bulgar ka
binesi fevkalade bir toplantı 
Yapmıştır. Çankof'un vaziyete 
hakim olmak istediği zanne· 
diliyor. 

Afrika dönüşü 
Cenevre 3( Ö. R ) - Tarant 

fırkasına mensub piyade ve top· 
çu 3000 kişi doğu Afrika sın· 
dan dönmüşlerdir. 

Bulgaristanda 
Belgrad, 3 (Ö.R) - " Vre· 

ıne ,, gazetesi, Bulgar kabi· 
nesinde tadilata intizar edil

Kara, deniz 
arasında 

hava kuvvetleri 
kurulacak 

ve 
irtibat 

Paris 3 (Ö.R)- Kara, deniz 

ve hava kuvvetleri başkuman· 
danlığı kolleji tesis edilmek 

üzeredir. Bu mektepte milli 
müdafaaya aid bütün meseleler 

okutulacaktır. Maksad, ILuh 

telif silah kıtalariyle milli 
müdafaanın mali, 

ve siyasi şubeleri 

ahenk tesisidir. Bu 

iktisadi 
arasında 

mektebe 

yüz edenler arasından seçile· 
cektir. Bu mektebin talebesi 
yirmiden fazla olmıyacaktır. 

Burada yüksek sevkulceyşi 
meselelerle birlikte iktısadi 

ve siyasi meseleler de öğreti· 
leceji'inden sivillerle ve harici· 
ye vekaletiııe mensub olan me· 
murlar da alınacaktır. Sivillerin 
mektebe kabulleri, başkuman· 

danlığın siyasi ve iktısadi mese· 
lelerde yükünü hafifletmek 

Paris, 3 ( Ö.R ) - Fransız 
bankası müdürü umumisi Ber· 
line gitmiştir. Orada Alma ık· 
lisat nazırı Dr. Şahtla görüse· 
cektir. 

Sovyet havalarında 
Moskova, 3 ( A.A ) - Mos· 

Tayyareler kova, Frausova Jo:ı:ef kıt' ası 
Petropavlovsk Udd adası uçu· 

kayboldu şunu yere ınmeden ikmal eden 
Tuluz, 3 ( A.A) - Fransa· p 'lot Ckalof, Baidukof ve Bali-

Cenubi Amerika serv sini yapan akof düu (ant 25) tayyaresiyle 
üç motörlü tayyareden hiçbir Kabarovska gelmişler ve halk 
haber yoktur. tarafından heyecanla karşılan• 

B· ı o" ld u·· mı şiardır. 
ı eryo Bu münasebetle tayyare mey· 

Roma, 3 (Ö.R) - Manşı ge· danında yapılan bir toplantıda 
çen ilk Fransız tayyarecisi Bi- pilot Okalof ve mareşal Bluker 

sitaj için lngiltereye yollamış· 

tır. Bu şirketin İngilterede 
sitaja gönderdiği memur sayısı 
kırk beşe baliğ olmuştur. Ay· 
rı ca maliye v ezirliği de altı ta· 
!ebeyi Avrupaya tahsile gön
dermiştir . 

Hüküınet, yeni talim ve ted
risi mual :mlere göstermek iize· 
rı: Tahr .. nda ilk mektep mual· 
timleri ç:n kurs'ar açtırmıştır. 

Resmi i k mekttpler muallim· 
leri için mecburi olan bu lrnrs· 
lar an azami surette istifade 
edılmt>kte ve muallimlerin ter· 
fi.erinde, bu kurs şahadetname· 
lcri saik o!maktadı r. Tahranda 
Tr hom hastalığının tedavisi 
için geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da kurs açılacaktır. 

ZlRAA T iŞLERi 
Bütün vilayetlerden alına& 

en son haberlerde bütün Iran 
mahsüllerinin bu yıl hol ve iyi 
olduğu bildirilmiştir. Üzüm mah· 
sulü iyidir. Pamuk ziraatına 

fazlaca elıemmiyet veren hü· 
kümet, köy ve kasabalarda zi· 
raat mektepleri açtırmış ve pa· 
muk ziraatı iç"n bilgili müstah· 
sil yeliştirmeğe başlam ıştır. 

Iranın bu sahada göstereceği 

cevvaliyet, ileride semeresini 
verecektir. Tahrandaki buğday 
anbarları, Iran buğdaylarını is
tiaba kafi gelmediği için büyük 
bir buğday anbarı i nşasına ka
rar verilmiştir. 

Sovyetlerde 
lstlhsalat artıyor 

Mo,kova 2 (A.A) - Pravda 
gazetesi yiyecek enstitüs:ine 
mensub 430 işçiye nişan veril· 
mesi münasebetiyle yazdığı bir 
yazıda ist ihsa latın 1935 de 1 
buçuk milyara vardığını yıllık 
p : anın yüzde 15 fazlasiyle 
başarıldığını 1936 yı lı ilk altı 
ayına aid planın da 1935 yılının 
ayni devresine nisbet!e yi!zde 
34 faz la olarak tahakkuk etli· 
ğini ve bu muvaHakıyetlerin 

her şeyden evvel Stahanovist 
hareket sayesinde mümkün ol
ruuş bulunduğunu kaydetmek
tedir. 

ilk fındık mahsulü 

diğini yazıyor. 
devam edecek olanlar, emir ve 
kumanda kabiliyetlerile tema· içindir. leryo öldü. ___ ~rer nutuk söylemişlerdir. __ 

Gireson, 3 (A.A) - Bugün 
borsaya yeni fındık mahsulü 
getirildi. Kabuklu fındığın ki!o
su 22 kuruştan ilk yükleme 
fıneık içinin kilosu da 48 ku· 
ruştan törenle satıldı. Piyasa-] 
nın durumu isteklidir. 

Yazan : Tok Dil 

- Yalan mı? 
- Yalan ! Senin bu anl~-

tnadan doğan münferid hare· 
ketin deli lbrahime karşı ha
:ı:ırlanan pişmiş aşa soğuk su 
kattı. Herşeyi etraflıca topla· 
yıb, etrafı tahkim ettikten 
sonra deliyi yıkacak kimseler 
senden şüphelendiler ve sana 
kizıyorlar. 

- Allah ! Allah .. 
- Eveeet ! ne sandın ! sen 

bu hareketle herifi kuşkulan· 
dırdın, bari hareketin kuvvete 

Tefrllııa No: 4& 

Benim kuvvetim noksan 
mı Köprülü ! Sen bugün şu 

orduyu çok az görüyorsun. 
Fakat bana iltihak etmeğe 

hazır olan nice vali ve beyler 
var. Ben burada onları bekle
mek için eylendim, Küçük 
Mehmed Paşa, lbşir Paşa .. 

Vardar sözünü tamamlıya· 

madı, zira Köprülü bir kahkaha 
atmıştı. 

- Ne gülüyorsun? sanki? .. 
Dedi. 

Neye gülmiyeyim 1 Senin 

- lbşirde mi? 
- Hay ! hay! lbşiri sen sa· 

mimi ve dürüst bir adam mı 
sandın ! 

- Elbet! Ona iki gün evvel 
haber saldım, yarın bana 
ulaşır .. 

Bu sıra, bu hararetli müna
kaşaya Haydaroğlu atıldı, Var· 
dar Ali paşaya dönerek: 

- Paşa ! Dedi Köprülünün 
sözü doğrudur. 

Neden? 
bilirsin! 

bilmiyen 

- Evet ! Babam dini bir 
uğruna çalıştı. Anadolu harvu
ru:up harman savruluyordu. 
Sanki babam keyfine mi dağa 
çıkıp eşkiyalık etti. 

Asla!.. Babamın arkasına nice 
nice paşalar, askerler saldırdı· 
lar. Bunların arasında lpşir 
paşada vardı. Onun kancıklığı· 
nı ben babamdan duydum. Ah! 
neler yapmış, ne erkekliğe 
yakışmaz işler görmüş?. 

Vardar müstehzi bir tebes· 
siimle sözü kesti: 

- Peki evlad ama! dedi 
senin pederin olacak karahay· 
darda ben devlete isyan ettim 
diye ortalıkta yapmadığını 
bırakmamış ... 

Haydar oğlu birdenbire fır· 
ladı ... 

- An'amadım, paşa! dedi, 
babam millete ne yapmış?. 

- Düpedüz eşkiyalık yap· 
mış. soymuş, soğana çevirmiş 
milleti ... 

- Onu sen söylüyorsun ! Ba· 

ba daha mı hayırlı idiler mil
lete! A? 

- Onu b'Jmem ! Fakat on· 
ların yerinde ben de olsam yi· 
ğit efem, ben de babanı öl
dürmekten kendimi alamazdım. 

- Sen de hainsin! 
- Anla:nadım ! 
- Sen de rezilsin diyorum 

sana! Anladınmı şimdi! Çün· 
kü sizler Anadolunun içinde 
doğan isyanları kendi yeşil ma
salarıoız önünde başka türlü 
sanırsınız, onlara eşkiya de· 
mek için dilinizin kemiği yok· 
tur, deyiverir, çıkarsınız. Ana· 
sı ağlıyanların göz yaşlarına 
göz yaşlarını katan, anasını 

ağlatacakların anaları ağlatmı· 
yan Anadolu köylüsünün mert· 
Iiğini: dağa çıktı, eşkiyador 
vuralım, kıralım! Diye karşılar· 
sınız. Demek sen de bu telek· 
kidesin ha! Demek şu bizim 
hareketimizi sen rahatca muta· 
sarrıflık yapmış olsaydın dev· 
Jete isyan etti diye görüb, emir 

kellemizi almağa koşacaktın .. 
Vay! Gidi! Vatanını, milletini 
seven vay! Sıkışınca mı, gök 

gürleyince mi Allah Allah de· 
din, biz ona çoktan yol almış, 

ı çoktan bir mansab, bir mevki 
adamı olmadan isyan etmişiz. 

yüreğimizin aşkı budur. Yüre· 
gimiz böyle çarpar. 

Hızını alan Haydaroğlu deh· 
şetle bagırdı: 

- Heyy! Vardar denilen içi 
bozuk, dışı softa yobaz .. Anla

dım seni şu gece.. Kalk bel 
Katırcı! Kalk! Vardarın yanın· 

da durmak, ona hürmet etmek 
yaraşmaz, kalk kendi başımıza, 
dağlarımıza, taşlarımıza .. 

Katırcıoğlu ağır ağır yerin· 
den kalktı, Vardara doğru yü· 

rüdü, hırkasının iki yakasını 
tutup sallıyarak: 

- Paşa! Dedi. Karşımda bir 

ihtiyar Müs!ü:nan o!m~saydı 

ben başka türlü yapardım. 
- /Jitmed •· 
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Olimpiyatlarda Amerikalılar harika neticeleri alıyorlar 

• 
1 4 biri cilik kazand Güreş 

Yüz metrede bir zenci dünya rekorunu 
- Raştara;ı birinci s-:ır/ada 
Mühacim hattımızın bu yan

lış tertibi bize O - 4 gibi ağır 
bir mağlubiyete mal oldu. Kar
şıdaki takım bize göz açtır

madı. Bazan yaptığımız huçum
larımız ı da hakem kesti. Bü tün 
ümit gü reşci ve binicilerdedir. 

GÜREŞTE GALiBiZ 
Berlin, 3 (Yeni Asır Muha

birinden) - Olimpiyatlarda pa
zar günü öğleden so rıra dünya 
güreş ş ampiyonasıı. a meras!mle 
başlanmıştır. ilk güreş müsa
bakalarında Ahmed, Yaşar, 

Sadık ve Ankaralı Hüseyin 
kuvve tli rakiplerine maalesef 
mağlup oldular. • 

ikinci karşılaşma bugün ya
pıldı. Bugünkü güreş müsaba
l<alarının dördünde de güreş

çilcr:miz galip geldiler. Anka
r a!ı Ahmed Japon rakibini, 
r.lersinli Ahmed Alman Şutler i 

mağlup ettiler. Çoban Meh
med ve büyük Mustafa da faik 
güreşmek suretiyle galip gıd
mişlerdir. Çobanın karşısı'la 

çıkan Belçikalı rakibi cidden 
güzel güreşiyordu. Fakat mağ
lübiyetten kurtulamadı. 

Eğer taliimiz yaver giderse, 
Güreşte iyi bir derece almamız 
mümkün olacaktır. 

Berlin, 3 ( A.A ) - Eksrim 
kal'fllamalarında Belçika be,e 
kartı il ile Arjantine, ltalya 
içe karşı il ile Macaristana, 
Awıturya dörde karşı 12 ile 
Amerikaya, Franıa yediye karşı 
9okuz ile Almanyaya galib gel
mişlerdir. 

SERBEST GÜREŞ 
Berlin, 3 (A.A) - Deutsh

land Hailede başlamış olan ser
best güreşin neticeleri seçme 
musabakaları: 

Horos sıktet: lsviçre, Hin
distanı, Almanya, Türkiyeyi, 
Amerika, Filipini yenmiştir. 

Tüy: Cenubi Afrika, Çekos
lovakyaya. lngiltere, Amerika
ya galip. 

Hafif: Amerika, Türkiyeye 
ltalya Avusturalyaya galip. 

Orta: Almanya, Avusturalya
ya Kanada, Hindistana galip. 

Finaller salı günü yapıla

caktır. 

ALMANLAR BAŞTA 
Berlin, 3 (A.A) - 11 inci 

Olimpiyad n ilk gününün sp.;r 
müsabakaları neticesinde muh
telif milletre ait tasnif: Alman
ya iki altın, bir gümüş, bir 
bronz madalya, Fenlandiya bir 
ılhn, iki gümüş, bir bronz ma
dalya, Amerika bir altın, bir 
gümüş, bir bronz madalya, Le
biatan bir bronz madalya. 

Berlin, 3 (A.A) - Pazar 
günü akşamı Alman sporları 

müdürü Yon Tschammer Esten 
mukaddes olimpiyad meşale
ıini olimpiyad kayık yarışları
nın icra edileceği Kiel şehrine 
g6türecek olan koşucuya me
rasimle tevdi etmiştir. 
Koşuce bugün Kiele vasıl 

olacaktır. Bu meph yarışına 
Alman federasyonundan 350 
koşucu iştirek edecektir. 

iT ALYA GALiB 
Berlin, ( Hususi muhabiri

mizden ) - Bugün başlıyan 
futbol maçları çok alakalı ve 
heyecanlı o!ar::k devam et
miştir. Türk milli takımı Nor
veç milli takımı karşısın.da 4·0 
mağlüb olmuştur. ltalyan milli 
takımı Amerikayı 1-0 mağlüb 
etmiıtir. 

ÇEKIKDE 
Berlin 3 (Ô.R)- Çekik mü-

' 

• 
A/11101ı dl'vlet reisi Olimpiyat stadında 

56.49 metre ile birinci, Black 

O/impfratlardaki ı•eı/i kıvaıetli R.ome11ırr Eski olimpiJ'at fıdel/eri11e uyularak, bakire kızlar olimpiı'at 111eşalesi11i ateşliı'orlılf 

cü bir karar verilecektir. Bu Gulle atma müsabakaları 
koşuya 21 milletten 41 atlet çok hararetli olmuş ve birinci• (Alınan) 55.0t ile ikinci , Wern

g ard (lsveç) 54.83 ile üçüncü 
gelmişti r. • 

Halter a ir ır kaldırmada: Tüy 
sıklette Terlasso (Amerika) 
birinci, Süleyman (Mısır) ikinci, 
Sami ( Mısır) üçüncü. 

Halter hafif s ıklet: Mehmed 
Mecella (Mısı r ) birinci. Rekor 
342 kilo (yeni dünya rekoru) 
Toyn (Avusturya) ikinci, Yan• 
sen (Alman) üçüncü .. 

400 METRE 
Berlin 3 ( Ö. R ) - 400 

metre manialı koşuda Belçika
lı Roston 55.55 saniyede ikin
ciliği kazanmıştı r. 

Kros Kontryde bir ltalyan 
zabiti birinci, bir Belçikalı zabit 
!kinci geldi. 

Otomobil yarışlarında Nuva
lari ( ltaJ.<an ) 120 kilometre 
382 metre ile birinci gelmiştir. 

100 METRE 
Berlin, 3 ( Ö. R ) - Dün 

Amerikalı Ovvens tarafından 
tesis edilen yüz metre rekoru 
olimpiyad komitesince tasdik 
edilmemi~tir. Buna sebeb ar
kasından gelen şiddetli rüzgarın 
bu koşuda normal netice üze
rinde müessir olmasıdır. 

HAVA BULUTLU 
Berlin, 3 (Ö.R) -Olimpiyad 

müsabakalarının üçünü günü 
bulutlu ve rüzgarlı geçmişti:. 
Bugün bava kısmen yağmurlu 

idi. Buna rağmen atma müsa
bakalarında 40,000 seyirci vardı. 
En iyi çekiç atanlar Alman ' ar 
ve Amerikalılardı . 55 metreden 
faz la atmı şlardır. 

Berlin 2 (A.A - Bugün 8por 
faa!iyetlerınin ilk büyük günü
dür. Bütün dünya milletleri 
arasındaki centilmence müca-
dele on beş gün devam ede
cektir. Bu sabah 100 metrelik 
koşuya aid tasfiye :nüsabaka
ları yapılırken bütün dünyanın 
gözleri Berline çevrilecektir. 
28 millete mensub 68 koşucu 
bugün öğleden sonra saat 15 de 
yapılacak olan dömifinallerde 
yer alabilmek için 12 tasfiye 
yarışı yapacaklardır. 

Amerikalılar bundan evvelki 
on olimpiyadın yedisinde bu 
klasik yarışı ka1anmışlardır. 

V t" Amerikalı Owens ile Met
ca!fe ve Vikof memleketlerine 
selı;izinci muvaffakıyeti de ka
zandıracak gibi görünmekte
dirler. Fakat her hangi bir 
sürpriz vukuunu da hesaba 
katmak gerektir. 

100 METRE 
Diğer taraftan Japonyalı Yes

hioka bugül' öğleden sonra 
yapı!acak dömifinal müsabaka
sında yer alması ve 100 met
reli k koşu dünya şampiyonluğu 
için yarın saat 17 de yapılacak 
final müsabakasına iştiar\< et
mesi ihtimali vardır. Fılvalci 
Yeshioka daha evvelce 10,3/10 
saniye ile dünya rekorunu kır• 
mıştır. 

Cenub Afrika!ı iki atletin 
bilhassa 10/4110 saniyeyi realize 
etmi ş olan Grimbeckin bugün 
ve yarın kendilerinden bahset-

iştirak edecektir. Bu müsaba- liği Mollke (Alman) 16.20 metre 
kayı Fenlandiyanın kazanması atarak kazanmıştır. Kendisi~e 
ihtimali kuvvetlidir. Çünkü bu O limpiyad komitesinin a ltıB 
musabakaya Fenlandiyanın as- madalyesi verilmiştir. Gullede 
ları olan Salminen, Askola ve 
lsohollo iştirak edeceklerdir. Finlandiya Berlung 16.12 ata· 

lsoholli büyük favoridir. Fa- rak ikinciliği kazanmış ve gü-
kat Arjantinli Zabala ile Oliva müş madalye almıştır. 
ve Amerikalı Lashin sürprizler 15.16 metre atan Steck üçün· 
yaratmaları hatıra gelebilir. cü olmuştur. Bu atlet bronz 

Bugünkü proğramda 800 madalye almıştır. Şimdiye ka· 
metrelik koşunun tasfiye maç• dar dünya şampiyonu olu ı • 
ları da vardır. Kadınlar cirid bu müsabakanın en büyü l; 
atma müsabakaları yapacak- favörisi sayılan Torenc ' 
!ardır. Bu müsabakalara onbir 14.40 metreden ibaret o ı. ı 
millet iştirak edecektir. Alman- rekorunun kırıldığını görm ~ 
yanın Fleischer ve Krueger 
adlarındaki şampiyonları ile tür. Bu netice büyük bir s • 

'. 

altın madalyayı kazanması ih- prizdir. 
Reıli11 Olimpı vatla •111a iştırrik edm Hıntlı krikitrıter timali galibdir. DÜNYA REKORl' 

YÜKSEK ATLAMA j kası galibine ikinci bir altın OLIMPYAD MARŞI Yüksek atlame: Amerik · ı 
Yüksek atlama için Ameri- madalya verilecektir. Bu mü sa- Berlin, 2 ( A.A ) - Beyne!- Gonson 2.023 metre atlamı. ·: 

kalılar.o iki büyük favorü pm- bakaya 19 milletten 38 atlet milel olimpyad komitesi bir fturetile müstesna bir düny . ı 
piyonu ~ardır. Bunlar. J~hnson iştirak edecektir. Ba müsaba- karar sureti kabul etmiştir. rekoru tesis etmiş ve birinci· 
ıle Albrıttondur. Bu ıkı atlet kanın favorisi Amerikalı To- Bu karara göre, Alman mais- !iği kazanarak altın madalya 
2,06,7 metre gibi harika deni- rencedir. Amerikalı atletin ar- trosu Richard Straussaun eseri almıştır. 
lebilecek yüksekliği realize kasından pek az bir farkla Al- olan olimpyad marşı bundadn 932 Amisterdam Olimpiya· 
etmişlerdir. Bu iki fevkalade V ilk F 1 d 1 sonra yapılacak olan olimpya - dında bu rekoru 1,097 idi. 
atletten sonra Fen landı yalı Kot man oe e, en an iya 1 lann resmi marşı olacaktır. 
kas gelmekte ve onu pek ya- Baerlund ve Estonyalı Viding ATLETiZM DERECELERi Amerikalı Britaun 2.00 metre 
kından Japonyalı Asakuma gelmektedirler. Berlin, 3 (Yeni Asır)- Olim- ile ikinciliği kazanmış ve gü· 
takip etmektedir. ON BiN METRE piyat müsabakalarının ilk neti- müş madalye almıştır. Ameri· 

Bugün gülle atmak müsaba- 10,000 metrelik koşuda üçün- celeri şunlardır: kalı Serda üçüncülüğü kaza-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• narak bronz madalye almıştır. 

Yıkılan trı.bu·· n ha"' dı·sesı· Ölimpiyatların en şayanı dik· 
kat numaralarım koşular teşkil 
etmiştir. Zira bu koşu 1an baş· 

omanyada Catroceni ~i~I~:~~·:~:;~::::: 
10,000 Metre tahammül ko· 

kazasının muhakemesi• bı•ttı• şusu: Fenlandyalı Salm:nen 30 
dakika 15 saniye ve 4 salisede 
birinciliği kazanarak altın ma-

Riikır~te rıkan LI' Moment gaze
tesuwı 2(J temmuz tarılı/i sayısl!ldan; 

Dokuz mahkümiyet-bir beraat-
30 milyon zarar zıyan tazmini. 
l!fov mahkemesi dördüncü sek
siyonu, on gün süren müzake
relerden sonra Cotroceni kazası 
hakkındaki kararını dün sabah 
tebliğ etti. ilam saat on bir 
buçukta başkan Bogdan tara
fından okundu. 

"Kararda izah edilmiş olan 
sebebler dolayısiyle ceza kanu
nunun 2'f8 ve 249 ncu madde
lerini tatbik eden mahkeme, 
mühendis Cozianoyu bir buçuk 
sene hapse; Marin Drutzuyu, 
1. Blumenfeldi, birer buçuk se
ne~e; Vasilo Vasilescoyu, mi
mar Boger Boromeyi, mimar 
Burcusu, birer seneye; Aurel 
Cacipi sekiz aya. 

Mimar Vasile lonescoyu altı 
aya; 

!on Dobrini heş aya mah
kum eder ve mimar Pompei 
ha kkında beraet kararı verir. 
Mahkumların mahkeme esna
sında mahpus olarak geçirmiş 
oldukları müddet, cezalarından 
mahsub edilecektir. 

* .. ~ 
Zaıar ve ziyan tazminine 

gelince, mahkeme takriben 30 
mily~n ley kadar hir tazmina
tın ödenmesi kararını vermiş-
tir. T:ıl b ilen · 

milyon ley idi. Mahkeme bugün 
müttehimlerin bu tazminatı 

Hükreş belediyesile müştereken 
ödemelerine karar vermiş ve 
Donesconun şahRı aleyhine ve 
iç bakanlığı aleyhine o'arak 
taleb edilmiş bulunan tazminatı 
reddetmiştir. 

Karar kabili temyizdir. Zarar 
ve ziyan tazmininde en ehıım
miyetli tazminatı alacak olanlar 
tonlardır: 

Bayan Ecaterina Zamfresco
ya 2 milyon 500.000 ley; 

Victoria Gavriloiuya 2 milyon 
ley; 

Fr!ediEisenbeisser - Feraruya 
bir milvon ley; 

lon Oprana 300.000 ley; 
Popoviciye 500.000 ley: 
Ch. Bostere 500.000 ley; 
Niculescoya 400.000 ley; 
Elena Gretzoya 250.000 ley; 
Rafira Amareanoya 250.000 

ley; 
A!eria Alexandreacoya 150 

bin ley: 
Maia capitaine Antonescoya 

100.000 ley; 
Dragbosco Nicolaeye 200.000 

ley. 
Me Oncacaya 300,000 ley; 
Davidesco Pietreyo 300,000 

ley; 

Maria Guisaliye 200,000 ley; 
Const. Georgescoya 100,000 

ley; 
lda Bontzice 150,000 ley; 

MAHKÜMLARA KARŞI 
iNZiBATi TEDBiRLER 

iç Bakanlığı ve Bükreş be
lediyesi bu mabkömlar aley• 
hinde bugüue kadar hiçbir in
zibati tedbir almamıt bulunu
yorlar. 

Bu makamat, memurin sta
tüsünü ve idare kanununu tat• 
bik edeceklerdir. 

Memurin statüsü mezelleti 
mucib bir hadiseden dolayı 
mahkum olan memurların - hak
larındaki mahkumiyet kararı 
katiyet kespettiği takdirde -
ayrıca inzibat komisyonu mari
fetile de cezalandıracaklarını 
kaydetmektedir. 

tik mahkumiyeti müteakip, 
alakadar makamlar mahküm 
olan memura işten el çektire
bilirler. 

Memur, ancak mahkumiyeti 
katiyet kesbettikten sonra az
ledilir. 

idare kanunn, belediye reis
leri ile muavinlerini de memur
lar meyanına ithal etmekte ol
duğundan V asilesco hakkında 

dalya almıştır. 
ikinciliği F enlandyalı Aso· 

kola kazanarak gümüş madal· 
ya almıştır. Üçüncülüğü Fen· 
landyalı Osokolla kazanarak 
bronz madalya almıştır. 

Bu mukavemet koşusunda 
F enlandiyalı koşucular erişilmez 
ve yenilmez bir sürat ve mu· 
kavemet göstermişlerdir. 

Kadınlar arasında cirid atma 
müsabakalarında Alman Fleis· 
her 45 metre 18 santim ile 
birinci gelmiştir. Bu rakam 
kadınlar arasında yeni olimpi
yad rekorunu teşkil ediyor· 
Matmazel Kreuger (Alman) 43 
metre 29 santimle ikinci gel· 
miştir. Matmazel Mayivska 
(Polonya) üçüncü gelmiştir. 

100 METRE 
Yüz metrelik sürat koşusuna 

devam edilmiştir. Jessy Ovcns 
(Amerikalı zenci) günün en 
büyük favorisi idi. 10 saniye 
ve iki salisede 100 metreyi 
katederek yeni bir dünya re• 
koru tesis etmi ştir. Fakat bu 
rekorun Olimpiyad komitesi 
tarafından kabul edilip edilıni· 
yeceği malüm değildir. Arka· 
sından gelen rüzgarla çok mü· 
said bir v i ette · di. e· 



Ağustos • uts& 

Zabıta haberleri: 
Sol kulundan yaraladı 
Bostanlıda Hüseyin oğlu 13 

yaşında Ahmed konduracı bı
çağı ile Ahmed oğlu 14 ya
şında Hüsnüyü sol kolundan 
yaralamışbr. 
Kalçasından yaraladı 
Dolaplı kuyuda Yusufdede 

caddesinde Kazimın kahvesin
de kavga eden Hüseyin oğlu 
Hasan bıçakla lbrahim oğlu 
Kamili kasığından yaralamışbr. 

Ta,ıa yaralamı' 
Güzelyalıda Salıh oğlu lbra

him namında bir şahıs bir arsa 
meselesinden aralannda çıkan 
bir kavga sonunda Ali }{iz'l 
kızı ismeti taşla bacağından 
yaralamıştır. 

Kemalpaşa icrasından : 
Armutludan karısı Zehraya 

2100 liraya borçlu o köyden 
ölü kirpikli lsmaile aid olup 
iştirak halinde veresesi Zehra, 
Ali, Etem, Safiye, Rukiye ve 
Meftureye intikal etmiş olup 
Armutlunun Harmautepe mev
kiinde vaki şarkau kirpikli ve
resesi garben çay şimaleo kir· 
pikli lsmail oğlu Ali ceouben 
yörük teslime ve nalbant Is
mail oğlu Halil veresesi ile 
çevrili tapunun şubat 935 tarih 
ve 62 numarasında kayıtlı 5973 
50 M.M. bağın heyeti umumi· 
yesioin muhammen kıymeti 900 
lira olup Zebraya aid hisse ile 
birlikte ve tamam olarak satışa 

""' :;ıv~ .. 

~ Borsa Haherlt"ri " 
~ 

çıkarılmıştır. 
1 - Birinci açık artırması 

7-9-936 tarihine müsadif pazar 

, Dün Borsada 
Yapılan Satı,ıar 
~ 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
375 Buğday 5 875 6 
147 Kumdan 4 75 5 25 
" ,. 
Doktor - Operatör 

Arif N. Y urcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

, tesi günü saat 11-12 de Ke
malpaşa icra dairesi divanhane
sinde yapılarak teklif edilecek 
en son bedeli muhammen kıy· 
metin yüzde yetmiş beşini bul
duğu takdirde müşterisi üstün
de bırakılacaktır. Bulmadığı 
takdirde en çok artıranın teah
hüdü baki kalmak uzere artır
ma on beş gün talik edilir. 

2 - ikinci açık artırması 

22-9-36 tarihine tesadüf eden 
salı günü ayni saatte yapılacak
tır. Bu artırmada teklif edile-

lzmlr beledlyeslnden: 
1 - Karşıyaka şubesi te

mizlik hayvanları için beher 
kilosu iki buçuk kuruştan 375 
lira bedeli mubammenle on beş 
bin kilo kepek alınacaktır. 

Başkatiplikteki şartnamesi 
veçhile açık eksiltme ile ihalesi 
14-8-936 Cuma günü s~at 16 
dadır. iştirak için yirmi sekiz 
buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

2 - Karşıyaka şubesi temiz
lik bayvanl:ırı için beher kilo
su dört kuruştan altı yüz lira 
bedeli mubammenle başkatip
likte şartname veçhile on beş 
bin kilo arpa alınacaktır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 14 8-936 
Cuma günü saat on altıdadır. 
iştirak için kırk beş liralık mu· 
vak kat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

3 - Karşıyaka şubesi temiz
lik hay98nlan için beher kilosu 
bir kuruştan yüıı: elli lira be
deli muhammenle on beş bin 
kilo saman alınacaktır. Başka
tiplikteki şartname v<!çbil açık 
eksiltme il-d ihalesi 14-8-936 
Cuma günü saat 16 dadır. işti
rak için 12 liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile eöylenen 
gün ve saatta gelinir. 
28-31-4-8 2350 (1555) . 
Cinsi Miktan Tonu Lira 

Font 25 12 300 
Hurda demir 6 4 24 

Hasta!annı pazardan başka 
her gün ikinci Beyler sokağı 
Müzayede salonu karşısında 
78 numaralı muayenehane· 
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 

cek en son bedel muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde 2280 No. 
kanun ahkamı tatbik edilecek-
tir. 324 

3 - Artırmaya iştirak etmek Hava gazı fabrikasında mev-
Evi 4042 

H.3 ( 979) istiyenler muhammen kıymetin cud yukanda cinsi ve miktarile 
yüzde yedi buçuk oisbetinde muhammen bedeli yazılı font 

Doktor 
pey akçesi veya bankanın te· ve hurda demirler başkatiplik-
minat mektubunu getirmeleri teki şartname veçhile 7-8-936 

Kemal Şakir 
lazımdır. Artırmaya çıkan gayri cuma günü saat on altıda açık 
menkulle bir alakası olanların artırma ile ihale edilecektir. 
ilan tarihinden itibaren 20 gün iştirak için yirmi beş liralık 
içinde evrakı müsbiteleriyle muvakkat teminat makbuzu ile 
birlikte müracaat etmeleri aksi söylenen gün ve saatta encü-

SARAÇOGLU halde hakları tapu siçilile sabit mene gelinir. 
Memleket hastanesi olmıyanlarıo satış bedelinin pay- 24-28 - 31-4 2299 (1530) 

Dahiliye Mütehassısı !aşmasından hariç bırakılacak· 1 - Bedeli muhaoımeni bin 
Muayenehane: ikinci Bey- !arı beş yüz lira ve yüz on iki in-

ler sokağı 65. Tel 3956 · 
Evi: Köprü -rapur iskelesi 4 - Açık artırma şartna· relik kaptı kaçdı şasesi üzeri-

B 
mesi ilan tarihinden itibaren ne karuseri başka" tiplı' ktekı' 

erat apartımanı No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 herkesin görebilmesi için açık- şartname veçhile imal odilmiş ;-:=========== tır. Fazla malumat almak isti· bir iı otomobili satın alınacak· CI • yenler Kemalpaşa icra dairesi- tır. Açık eksiltme ile ihalesi 

DOKTOR nin 936-229 numaralı dosyasına 7-8-936 Cuma günü saat on 

H 
müracaat etmeleri ilan olunur, altıdadır. iştirak için yüz on üç 

UI 
A 

1 
[ 1 2455 (1589) liralık muvakkat teminat mak-

usl re 1 

~-•mııım--ZBlllllmillZI;. buzu veya Banka teminat mek-

sı"nı"r hastalıkları ,1 Hususi muallim !::~~:D:ö;~~~n~:. gün saatfa 
ikmale kalan ilk ve orta 2 _ Temizlik işleri hayvan· 

Mütehassısı 1 mektep talebeleri süratle im- !arının bir senelik ihtiyacı için 
Pazardan mada her gün tihana hazırlanır. ( M. Z. ) kilosu b'r kuruştan bin beşyüz 

Ü t l.ki B 1 rumuzile Kemeraltında An- 1 b ç en sonra nci ey er ira edeli muhammenle baş-
sokağında 81 numaralı mua· kara kıraathanesi ittisalindeki katiplikteki şartname veçhile 
yenelıanesinde hastalarını tuva'et salonuna müracaatları · yüz eUi bin kilo saman alına· 
kabul eder. ( 3436 ) . 4 - 10 caktır. Açık eksiltme ile ihalesi 

!========~====~l~ll~rz~z~Z~/,~Z~/,~7}~z;~z;~z~7f.~77l~Z7.~Z~Z~f-~/J~Z~:.aı~~-~ 7 - 8- 936 cuma günü saat on = A k altıdadır. iştirak için yüz on 
çı eksiltme ilanı üç liralık muvakkat teminat 

T Ş 
makbuzu veya Banka teminat 

ire aroaylığ~ndan : mektubu ile söylenen gün ve 

1 - 28 • 7 - 936 günlemecindeki açık eksiltmesine istekli saatta encümene gelinir. 
çıkmıyan Uray müessesesi Elektrik dairesınin aşağıda yazılı 3 - Temizlik işleri bayvan-
ampul ibtiyacatı açık eksiltmesi 11 • 8 • 936 günlemecine rastla· !arının bir senelik ihtiyacı için 
yan Salı günü saat 15 e kadar on gün uzatılmıştır. kilosu dört kuruştan beş bin 

2 - Eksiltmeye konulan malzemenin lira bedeli muhamaıenle başka· 
Muhammen tiplikteki şartname veçbile 

bedeli % 7•50 yüz yirmi beş bin kilo arpa 
muYakkat teminat alınacaktır. Açık eksiltme ile 

Lira Ku. Adet Nevileri L' K 'h 1 · 7 8 936 ıra u. ı a esı • • cuma günü 
999 50 3725 10 - 200 Vata kadar 74 96 saat on altıdadır. iştirak için 

sekiz cins ampul 
3 - Ampullerin müfredat listesile fenni ve umumi şartname

leri bedelsiz olarak Urayımızdan verilir. 
4 - isteklilerin birinci maddede tayin edilen gün ve saatte 

Urayımız daimi encümenine müracaatları gereği ilan olunur. 
2396 ( 1590 ) 

J LAN 

inhisarlar lznıir f abri-
kası müdürlüğünden: 

Fabrikamızda yapılacak hazı tadilat ve tamiratın 24-8-936 
Pazar günü saat on beşte açık eksiltme ile ihalesi icra edile
cektir. 

l~teldilerin buna müteallik şartnameleri görmek üzere Fenni 
ehlıyetleriyle birlikte o tarihe kadar fabrika alım satım komis-
oou batk;.nh" ıaa müracaatJar - - -

üç yüz yetmiş beş liralık mu
vakkat teminat makbuzu yeya 
Banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatta encü· 
mene gelinir. 
24-28-31-4 2300 (1531) 

1 - Şükrü Kaya bulvannda 
Tevfik Rüştü Aras caddesi 
ağzına rastlıyan meydanlığa 

kesme kordon taşı çekilmesi 
ve orta parterinin ve etraf 
yaya yollarının imla ve tesviyesi 
başkatiplikteki şartname ve 
keşfi veçbile 14-8-936 wma 
günü saat on altıda açık ek· 
siltme ile ihale edilecektir. işin 
bedeli keşfi altı yüz yirmi yedi 
lira kırk beş kuruştur. iştirak 
için kırk yedi liralık muvakkat 
tem· 

gün ve saatta encümene e;elinir. 
2 - Metre murabbaı elli 

kuruıtan kırk dokuz lira elli 
kuruş bedeli muhammeole Tire 
kapusu sokağında 509 adanın 
OD bir sayılı &l'llllSI başkatip· 
likteki şartname veçhile 14-8-
936 cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile· 
cektir. iştirak için üç yüz yet
miş beş kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene gelinir. 

28-31-4-8 2351 (1556) 
- Hava gazı fabrikasının 

936 yılı ihtiyacı için beher 
tonu dokuz yüz elli kuruştan 
otuz beş bin sekiz yüz on beş 
lira bedeli muhammenle üç bin 
yedi yüz yetmiş ton Zonguldak 
zerodiz lava maden kömürü 
başkatiplikteki şartname veç
bile 14-8-936 Cuma günü saat 
16 da kapalı zarfla ihale edi
lecektir. iştirak için iki bin 
altı yüz seksen yedi liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile 2490 sayılı kanunun tarif 
ôairesinde ha:ıırlanmış teklifler 
o gün saat on beşe kadar en· 
cümen başkanlığına verilir. 

26, 31, 4, 7 2328 (1547) 
1 - Çocuk yuvasının 936 

yılı ihtiyacı için başkatiplik
teki şartname veçhile ve ilişik 

cedvelde otuz üç kalemde cins 
ve miktarı yazılı mulılece 

18-8-936 salı günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Bedeli mubammeni 
bin iki yüz on iki lira beş ku
ruştur. iştirak için doksan bir 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

2 - 95 sayılı adanın 325 
metre murabbaındaki 2 savılı 
arsası beher metre 1J1urabbaı 
yirmi beş kuruştan seksen bir 
lira yirmi beş kuruş bedeli 
mubammenle başkatiplikteki 
şartname veçhile 18-8-936 salı 
günü saat on altıda açık art
tırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için altı liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile söy 
!enen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

31-4-8-12 2409 (1574) 
- Bayındırlık sahasında Va

sıfçınar caddesinin ikinci kor· 
donla Şükrü Kaya bulvarına 
kadar bir şosasının Bandırma 
granit taşile döşenmesi işi 18 • 
8 - 936 salı günü saat on altı
da kapalı zarflı eksiltme ile 
ihale edilecektir. işin bedeli 
keşfi on bin yedi yüz elli sekiz 
liradır. 

Keşif ve şartnamesi 54 ku
ruş mukabilinde başmühendis
likten tedarik edilir. 

işin bedelinin yedi bin do
kuz yüz yirmi lirasına mukabil 
müteahhit, başmühendislikce 

verilecek istihkak raporlarile 
bayındırlık sahasında müzaye· 
deye çıkarılacak arsalardan ala
caktır; mütebaki iki bin sekiz 
yüz otuz sekiz lirası nakden 
verilecektir. iştirak için sekiz 
yüz yedi liralık muvakkt temi
nat makbuzu veya bankı; te
minat mektubu ile 2490 sayılı 
kanunun tarifi dairesinde ha· 
zırlanmış teklifler ihale günü 
saat on beşe kadar encümen 
başkanlığına verilir. 
2 - Cinsi Mıktan Tutan 
Beygir keçesi 75 52,50 
Semer " 200 110 
Hamud " 7 top 23,10 

185,60 
Yukarda cins l'e miktarlari

le bedeli muhammeni yazılı eş· 
ya başkitiplikteki şartname 

veçhile 18 - 8 - 936 Salı günü 
saat on altıda açık eksiltme ile 
ibale edilecektir. iştirak için 
on dört liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve satta encümene gelinir. 
31 - 4 - 8 - 12 (1572) 2407 

Belediye emlak ve akarın· 
dan Halimağa çarşısında yeni 
yolda 6 sayıiı dükkanıu sene
lik kirası 36 lira bedeli mu· 

~anne·--, 

HHHHHH Neşesiz ve kırgın 
........... , 
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Başı, dişleri 
v 

agrıyor 
Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip .................. GB.PiN .................. ı 
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Kar,ısında derhal ricale mecbur olur 
·~ ... ~ , . . . . .'"::. - •' ~. .... 

RESSAM - DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve şr. 
ISTANBUL VE M0NİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSİNDEN MEZUN 

DEKORASYON. BOYA VE BUYUN 
TESISATI KABUL EDER. 

ŞERITCİLER - 5. 7 - TELEFON 3492 

DAIMO 
Masa vantilatörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç 
adet piUe itler. Bir saatta bir kuruştan daba az sarfiyat 
yapar. Bankalara ve yazıhanelere, evlere, hastanelere ve 
her yerde lizım olan bir ihtiyaçtır.Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır. Tavsiyto 
ederiz. 

Satı, yeri ve deposu : lzmirde Suluban civarında 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

name veçbile bir seı:elik kirası 
21/8/936 Cuma günü saat on 
altıda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. lıtirak için üç lira· 
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta en
mene gelinir. 
4-8-11-15 2461 (1584) 
- Şehir dahilinde çalışan 

binek araba'arının yeniden tan· 
rim ve daimi encümence tas· 
dik edilen ücret tarifesi bele
diyenin ilan tahtasına asılmış· 
tır. ilan tarihinden muteber 
olmak üzere alakadarlarca bi· 
linsio. 2458 (1586) 

- lzmir ve civarında bele
diye tarafından işletilecek oto
büslerden ilk parti olarak alı
nacak o'an sekiz otobüsün 
31-7-936 tarihinde kapalı zarflı 
eksiltmesinde ihale yapılma
dığından eksiltmenin bittiği 
31-7-936 tarihinden itibaeo bir 
ay pazarlığa bırakılmıştır. 

Otobüsler dört ve ya altı si· 
lindirli tam dizel motörlü 20 
ila 24 kişilik ve şehir yolla
rında çalışan tiplerden olacak
tır. Beherinin badeli muham-
meni yalr.ız gümrük resmi be· 
lediyeye ait olmak ve Izmir 
belediyesi itfaiye binası önün
de teslim edilmek şartiyle yedi 
b' altmı 

bin liradır. Şartname makine 
mühendisliğinden üç lira bedel 
mukabilinde alınır. 31-7-936dan 
Ağuston gayesine kadar şart· 
name hükümleri dairesinde dötr 
bin ikiyü:ı: elli liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
Cuma ve Salı günleri toplanan 
encümene saat on altıda müra· 
caat edilir. 2459 (1585) 

1 
Doktor - ()peratör 

Yusuf ·Ziya 
ÜSTÜN 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastalıkları 

cerrahi mütehassısı 

Hastalarını pazardan başka 
her gün İkinci Beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 41 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder.Ameliyatlarını Al· 
sancakSIHHAT evinde yapar 

~
uayenehane 3586 

TELEFON vi 3909 
ıbbat Evi 2974 

H.3 (978) 
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~ FLiT F~~~,~~,~~~'~ İ~~~~.,~~,~~~~a-
olduri.ıcü mayıler almakla tıldığını hatırınızda tutu. 
paranızı beyhude yere is- nuz. Bu tenekeler mUhür· 
raf etmeyiniz ve FLIT' ın ı ı ğ d h t " , .. 
sahtelerinden sakınınız. ü 0 du un an er ur u 
Aldanmamak için yalnız h iyleden iıridi rler. Hakiki 
b i r FLiT olduğunu ve siyah FLiT kullanıldık.da bUtün 
ku~aklı asker resimli sarı haşaratı oldürebllirslnlz. 

Delıklere ıe yanklara FLiT tozu uıunııı. Ha· 
şarat, toza temas eder etme;; <lerlıal ölur/er. 

Umumi deııoau • J CRESPIN, lıtanhl. Galata Vorwoda Han ı --..a-111111! 
Lira K. 

419 Tepecik Hamam S. KızılçuUu caddesinde 13 yeni 
21 taj numaralı 113,25 metre M. arsa 135 90 

420 Tepecik Hamam S. 19 taj numaralı 81 metre M. arsa 162 
423 Karataş lhsaniye 5-1 kapı 9 taj numaralı 147,50 

metre murabbaı arsa 150 
446 lsmetpaşa M. Makara S. 8 taj numaralı 41 metre 

M. arsa 30 
447 lsmetpaşa M. Birinci Yüksek S. 64 taj numaralı 

61,25 metre murabbaı arsa 30 63 
448 lsmetpaşa M. Bardakçı S. 8-2 taj numarala 56 metre 

murabbaı arsa 28 
450 Buca Paradiso Kızılçullu C. 61 ve 61-1 eski 11-13 

numaralı barakalı 932 metre M. arsa 372 80 
451 Kahramanlar mahallesinin köprü başı kayıkçı S. 2· 1 

eski ve 2 numaralı dükkan 200 
455 Karşıyaka Turan Menemen C. 225 tajh arsadan 

müfrez 389 metre murabbaı arsa 31 l 20 
456 Alsancak Hacı paşa S. 50 eski 30 yeni 40 taj No. lu 

dükkan halinde kullanılan f ınn 200 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 

üzere on beş gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihale 10-8-
936 tarihinde saat 16 dadır. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine 
müracaatları. 26-4 2333 (1548) 

Saç1arı dökülenlere Kom ojen Kanzuk 

J:i~ 

~'·~f 
~ ~~ ~\· 

G _ ~J~'-
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Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

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

Açık eksiltme ilanı 
Tire Şarbaylıgından: 

1 - 28-7-936 günlemecindeki açık eksiltmesine istekli çık

mıyan Urayımız hastanesinin aşağıdaki yazılı ilaç ve tıbbi mal

zeme ihtiyacötı açık eksiltme müddeti 11-8-936 günlemecine 

rasthyan salı günü saat 16 ya kadar on gün daha uzatılmıştır. 

2 - Eksiltmiye kouulan malzemenin: 
Muhammen 

bedeli 
Lira Kuruş 

957 60 

Nevi 

125 cins mualece 
ve tıbbi malzeme 

% 7.50 muvakkat teminat 
parası Lira Kuruş 

71 82 

3 - İliç ve tıbbi malzemenin müfredat listelerile şartname
leri bedelsiz olarak Urayımızdan verilir. 

4 - isteklilerin birinci maddede tayin edilen giln ve saatte 
Uray11111z daimi encümenine müracaatlan ıereji ilAD olunur. 

/jJ~~~~~~I 

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 

plakları hediyelik zarif saat 
ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncakları, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

1-26 
il 

iş Bankasına memur alınacaktır 

Türkiye iş · Bankasın
dan: 

Bankamızın merkez ve şubelerinde çalıştı;ılmak üzere )ise 

veya ticaret liseleri mezunlarından müsabaka imtihanile memur 

alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar arasında ayrıca yüksek 

tahsil görmüş olanlar ve yabancı lisanları iyi bilenler tercih 
olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvaffakıyet ve tahsil dere• 
ceJerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verilecektir. 

Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 Cumartesi günü saat onda 
Ankara, lstanbul ve lzmir şubelerimizde yapılacaktır. 
yazılma tarihi 10 Ağustos 1936 dadır. 

istekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahnameyi 
bankamızın Ankara, Jstanbul ve lzmirdeki şubelerinden alabilirler. 

Başka yarlerde bulunan:ar bu izahnameyi bankamızdan tahriren 

de talep edebilirler. Ancak bütiin taliplerin çok vazih adres 
vermeleri lazımdı. 20-23 - 25-28-30-1-4 - 6-8 (1502} ,. 
Aleksandr Margaritis 

Yuvan Haleplioğlu Damadı 
MERKEZ HAL No. 34 IST ANBUL 

Büyük Meyva Ve Sebze Ticaret Evi 
iTHALAT- iHRACAT 

Türkirenin her tarafında, Suriye, Filistin, Mısır ve 
Avrupada mümessilleri vardır. 

Doğruluk 

MUkemmel ıa,klllt . 
SUratll muamele 

Telgraf adresi: DAMAT IST AN BUL 
H.3 1 • 8 (1541) 

lzmir emrazı sariye hastahanesi 
baş hekimliğinden: 
Hastahanenin 936 mali yılı ihtiyacından aşağıda miktar ve tah

m;ni fiatları ve muvakkat teminatları yazılı etlerin açık eksilt
mesi on gün müddetle temdit edilmiştir. Talipler şartnameleri 
hergün hastahane baş hekimliğinden alip okuyabilirler. Eksiltme 
-ıo ağustos 936 pazartesi günü saat 11 de Tepecikte emrazı sa· 

riye hastahanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarını nakit 
veya kıymetli evrak verecek olanların eksiltme gününe kaaar 
vilayet veznesine yatırmaları lazımdır. . 

Tahmin edilen miktar Muvakkat temınat Cinsi 
Fi atı 
Lira 
1050 

525 
300 

Kilo 
3000 
1500 
1500 

Lira K. 
78 75 
39 38 
22 so 

it 

Koyun eti 
Kuzu 
Dana 

" 

.. .... 
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RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 

macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 

sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça-

lamak lazımgeldiğini 

RADYOLIN 

Salihli 

unutmayınız. 

RADYOLIN 

Kurşunlu 

RADYOLIN 

Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

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

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına 

karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına }'atak· 
sız 1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve AH Balcı ,....,, 

KIZILAY 
HAST ABAKICI HEMŞİRELER 

OKULU Direktörlüğünden : 

" ' • .. • ı rj . •..:ı • • • • :' 



F artelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 13 tem· 

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

CERES vapuru 27 temmuzda 
gelip bir ağtlstosta Aa
ven, Rolterdam, Amsterdam 
ve Hambwg füaanlan için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Llnien 
GOTLAND Motöri 20 Tem

muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi· 
navya limanları için yük ala· 
caktır. 

V ASLAND motörü 30 tE":m· 
muzda beklenmekte olup yü
kbü tahliyeden sonra Hotter· 
dam, Hamburg, Copenhage, 
Danh:ig, Gdynia, Gote~ 
Oslo ve lskandinavya limanlara 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIYA vapuru 30 

temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Marsily ve Bar
se'ona hareket edecektir. 

Yo'cu ve yük kabul eder. 
ilanda ki hareket tarihleri le 

navlunlardaki değifildilderden 
aceata mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binam arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi ric.a o!unur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomah 
oı, tablplert 

~111za l fer Eroğul 
Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

!:aat dokuzdan başhyarak 

Reyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
hamst ederler. 

Telefon: 3921 
Cuma ve sak 8 den 10 a 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE UNIE 

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

beldeniyor. Anvers ve Ham· 
bwgdan yiik çıkaracaktır. 

ARKADIA vapuru 10 ağus· 
tosa doğru bekleniyor. 15 
ağustosa kadar Anvera, Rot
terdam, Hamburg Te Breaıen 
limanları için yük alacakbr. 
~ 

Amerikan Export Lin~s 

EXMINISTER vapunı 2 ağus
tosta bekleniyor, Nevyork için 
yük alacaktır. -· ~ .. -Den Norske Middelhaslinjen 
(D/S A/S Spankalinjen) Oslo 

BOSPHORUS vapuru 22 
ağustosta bekleniyor. Iskende
riye, Rouen, Dieppe ve Nor
veç limanlan için yük alacakbr. 
~ 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigatioo DanubieDDe· Maritime 

· Budapcst 
DUNA vapuru 7 ağustosta 

bekleniyor. Belgrad, Novessat, 
Komamo. Budapest, Bratislava 
Viyana •e Linz için yük kabul 
eaecektir. -···· Johnson Varren Lines Ltd. 
JESMOORE nparu 15 ağus· 

tosta bekleniyor. Anven, Li
•erpuldan yük boşaltac.ak ve 
V ama, Köıtence, GaJatz ve 
Braila için yük alac.aktır. 

•iRi• 

Service Maritim Roumain 
Bucarest 

DUROSTOR •apmu S ağus
tosta 'bek1eaiyor. 

Klstence, Su1ina, Galaı 
ve Ga1atz aktarmasa Belgrad, 
Nov.isad., BudapeSt. Bratislava, 
Viyana ve Linz İçi• yük kaba! 
edecektir. 

Vapmlarua ıiaimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkı.da biç bir taahhılde gi
rifilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 . 

lznıirliJer lstanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
~ 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdire• bay Omer LUl
Odlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecriibeli idaresiai herkes 
bilir. lstanbu1da her iki otelde koaakhracak&.r keadi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Büttln bu fevkalideliklere ilaveten fiatJar 
mitlıiş ucuzclar 

Akciieri olmıyan lıer hay-· 
vanı öldüren keskin FJitlerin 
pek çok çqitleri, ufak bü· 
yük kutularda, ıiıelerde ve 
dölcnte9i e\tyee fiatla sahhr. 

Mevsimi geçmek üzere 
ola• ve .. epillİze lizım naf
taliai almakta biraz acele 
edilliz. 

Kullamflı ve .. y•ıldı Fit 
tulumbalan, sivrisinek müca· 
delesi için her evde ıbulua· 

ma11 mecburi olan mikrop 
öldlirücü mazot. asidfin.ik, 
llaraolin ile göldaf, benzin, 
alkol, her nevi uid, eksijea kaynağa için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden araymız. 

(40) renk üzerine Kız markalı •eşhur " Arti .,, kurut 
boy.asmı unutmayunz. 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu Rabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
up..smlar. her halde au: olac:aldarcLr. T elefoa: 3882 

Oliv~i~~ Şü. ı• Doktor 
Vapur Acen~ası f h • 1 k 
CENDELI HAN BIRlNCI a rı şı 

• 
KORDON TEL. 24 43 

THE ELLERMAN UNES LTD. lzmir Memleket Hastanesi 
Rontkea mütebaaua• 

GRODNO vapuru 25 hazi- Her Newl RONTKEN 
randa beklenmekte olup Londra Muaye11elerl 
ve HuU için yiik alacakhr. 

MARDINIAN vapuru 27 ha- Ve Elektrik Tedeavileri 
:ziranda bektenmekse olup Ll· Yürüyemiyen ve bilhassa 
verpool ~e Gla9fl0v lçin yük RAŞiTiK çocuklara Ultra -
aJacaL.tır. Yaole tathık Te Rontken 

DRAGO Yapuna temmuz or- ile KEL tedavileri yapıhr. 
talarmda Loadra, Hull ve A11- ba.ci Beyler sokak fınn 
versten gelip yük çıkaracak ve karşısı N o. 25 
ayni zamanda Londra, Ye Hull T eleforı: 2542 
iç.in yük alac.aktır. H 3. (182) 

LESBIAN vapuru 15 tem- ••--------•-t:ıaıİİ 
muzda Liverpool ve Svansea· gelip yük çıkaracaktır. 
dan gelip yük çıkaracakbr. NOT : Vürut tarihleri, va-

Deutsche Levante - Linie purlarm isimleri ve navlun üc-
TOFIA vapuru 25 haziran- retlerlııin değişikliklerinden me 

da ıHamburg, ve Bremenden ıuliyet kabul edilmez. 

:-········· .......................................................... .. 
• . . . . . . . -. ----. . . 
• • -• • . 
• • • --. 

TAZE 1"'EMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDI NOZllET 
Sıhhat Eczanesi 

. . . . . . . . . 
• • . . . . • • • i BAŞDURAK i 

: Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında i 
• • ....................................................................... 

lzmir sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünden: 

En az En çok Tutan Teminat 
Cinsi kilosu kilosu T. L T. L. 
Ko11111 eti 2000 2SOO 1000 75 
Dana eti 1600 1700 425 32 
Kok k&miirii 10000 14000 45S 35 
Pa11111k 1250 kilo 567 43 

Sap, dilaiz, k&rler müasaeR.mia bir senelik ihtiyaa olan •e 

yakanda isimleri ve miktarlan Te mahammen bedelleri ve temi
nat mankkate akçaları yazda dört kalem erzak ve saire k-
temkaa 15 gia mikldetle açık ebiJtmeye çwkarılmqbr. 7181936 
Cuma günü saat 14 te mlı'bat Ye içtimai muaYenet müdürlüğiia-

deki ub• alma komisyonunda ihalesi yapılacağından isteklilerin 
mal aaclddarı teminat akçaaa makbuzlariyle birlikte mllracaatlan 

ve prtnamelerini girmek için her gün sıhhat m&d6rl6ğiine bq 
vura:atan bildirilir. 25-29-1-4 2305 (1539) 

Gümrük muhafaza alayı 1 nci tabur 
kumandanlığından: 

1 - Şarlname ve nümunesine g&e 125 lira mubmmen bedelle 
50 adet makinah tüfek şarjur kıhfı yaphnlacaktır. Şartname ve 
oümunesi Komisyunda her gün görülebilir. ihalesi 14-8-936 
Cuma günü saat 14 de Pasaportta Gümrük muhafaza Satın 
Alma Komisyonunda icra kılınacaktır. istekliler 2490 sayılı kanun 
hükümlerine glıre % 7,5 teminatı muvakkate paralarmı lzmir 
ithalat Gümrüğü veznesine yatırıp alacakları makbuzla münaka
saya gireceklerdir. Teminatı muvakkate parası 9 lira 38 kuruş· 
tur. 30-4-9-13 2388 (1563) 

Çil, 1eke, buruşuk ve güneş 
yan1klar,na karşı fevkaladedir 

TOPTAN PERAKENDE 

1 

1 

1 

1 

8u-llztn kendi kabahatınızdır, ztra dfttet"İnizt 
thmal otdinlz, bunlara iyi bakmadınız, halbuki 
bundan daha kolay bir şey yoktur, zıra bu 

'ihtiyacı temin edecek bir PERLODENT .. 
~ dif m•C1ı1nu vardar .• 

-·-~ ~~~.~~f-~fto(N··-'&.ı.. eli&· 
'14.d -r ~ .. 414 ~ u,t;~ '4dAlz ....;ı~ . 

- • J ... - .. "' ... 

:· PEALODENT 
~ ... , ..... # •• 

~--- ----- - - - -- -- -~- --
TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlann'9 traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini lcull•nınız. Her yerde aahlmaktadar. Y ahuz loptan sa
halar için lzmirde Salibağa hanında umum acentelik Nef'i . 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posla Kul. 22• Telefon a••• 

ödemiş cez"* evi ekmek satın alma 
komisyonundan: 

936 man aenesi iç.inde Ödemiş ceza evinde meYcut mevkaf 
ve mahklmane yeıiJecf'k ekmeğin pazôk Aretiyle ibaleai ip. 
muayyen olan giinde taJip zuhur etmediğinden kapah zarf uıalile 
ve 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde ve ilk münakasa 
tartlan üzerinden on beş gün müddetle 7 Ağustos 936 Cuma 
günü jhalesi yapılmak üzere tekrar münakasaya konulmasma 
komiwyonc.a karar veril•iş oldağundaa lrnekJeri lzmir, Udemİf 
Tire ve Bayındır C. Meddeiamumiliklerinde saklı bulunan pıt. 
namede yazıh terait dairesinde kapalı zarf usvJiyle beheri 960 
gram üzerinden ekmek vermeye talip olanların ihale gününden 
evvel teklif maktupları imza mukabilinde komisyon başkanlığına 
vermeleri lüzumu ilan olunur. 30-31-3-4 (1567) 

Sağlık ve Sosyal yardım Bakarılığı 
lzmir Direktörlüğünden: 

Cinai En az En çok Tutarı Teminat akçesi 
Kilo Kilo Lira Lira Kuruş 

Koyma eti 2000 2500 875 65 63 
Dana eti 1500 1700 425 31 88 
Sağ1r Dilsiz ve Körler MüeHesesinin bir senelik ihtiyacı olan 

ve yukarda isimleri ve mıktan ve Muhammen bedelleri ve 
teminata muvakkate akçeleri yazıla iki kalem etin kanuna tevfi· 
itan 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmışhr. 20 • 8 - 936 
Perşembe günü saat 14 de Sıhhat ve içtimai muavenet Müdlir-
lüğündeki Satınalma komisyonunda ihalesi yapılacağından 
lİsteklilcrin malsandtkları teminat akçesi makbuzlarile birlikte 
müracaatları ve şartnameyi g6rmek için hergün Sıhhat Müdür· 
lüğiine bat Yarmaları ilin olunur. 

4-8-12-16 2442 (1587) 

Fenni 

ECZANESi 

HİLiL ECZANESİ 

HER.NEVi FENNi etJzLOK 
Albn, nikel, yal, elektroviz, ıelloloit has baga ber türlü çer

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şofôr göz1üklerile 
giineı ve toz gözlnkleri, ile b1itün opkitmin bütün icabatı. Giz 
hekimleri için muaye11e kutulan, allt ve edevat depoıu 

TOPTAN we PERAKENDE 
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spa yad n ge n haberler arasında irtibat yoktur 

e • 

ava e 
talya ve Ingiltereye m •• racaat 

erinde bitaraf kalı ması ı e • 
1 

asi kuvvetlere kumanda eden Ouadala;ara esır diiştüktc11 soma 
retle Madridden 20 kilometre 1 KOMÜNiSTLERiN F AA-

Montadaki 1 ance Iımamnda harekete miilıeyı•a bır vazirettc bek/iyen lspanyol dmiz al.'ı gemileıi 
Paris, 3 (A.A) ~ KomUnist yapmama~ için elden gelen ~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 

mesafeye yaklaştıklarım bildiri- LIYETI partisi sekreterliği parti na- her şeyi yapmak İcab etmek-
mına aşağıdaki tebJiği neşret- tedir. Avrupada birbirine mu-
miştir: halif iki blokun vücud bulma-

Komünist partisi ispanya- sına taraftar olmayan lngiltere 
daki ihtilal münasebetile par- ispanyada mücadele halinde 
tinin görüşlerini efkarı umu- bulunan iki taraftan birisine 
miyeye anlatmağı faydalı gör· sempati izhar eden iki dev-
müştür. letier bloku vücud bulmaması 

Nizamı l>ozanlara karşı mü· için de çalışmalıdır. 
cadele etmekte olan lspanyol Bu ademi müdahale anlaş-
Milleti kat'iyyen Proletarya masının imzasına kadar Fran-
d ktatörlüğünün tesisini istih- sanın kendi hattı hareketinde 
daf etmemekte, bilakis yalnız serbestisini muhafaza etmek 
mülkiyet hakkına hürmet eden istcd'ği hakkmdold Fransız 
Cumuriyct nizamını müdafaa lrnydı karşısında siyasi maha-
eylemektedir. filin düşüncesi Fransız kahine· 

Bu milli salah içinde yalnız sinin koyacağı bu kaydın mü· 
memleketin çalışara sınıfJarile zakereleri çabuk surette netice-
Cumhuriyetçi Sosyalist ve ko- lendirmeyi istihdaf ettiği mer-
münist teşkilatları değil fakat kezindedir. Bu ssbepten dolayı 
ayni zamanda mesela Katolik- lngiliz cevabının gccikmiyeceği 
)erden mürekkeb başka mınta- sanılmaktadır. 
kavi partisi j?ibi bazı muha- ROMA MEMNUN DElilL 
fazakar partiler de işbirliği Paris 3 ( Ö.R ) - Fransız 
yapmışlardır. hükumeti lngiliz hükümeti gibi 

Bu vaziyet Frankonuo lspan· ltalyan hükumetine de müra-
ya için Komünist t'!hlükesi caat ederek ispanyadaki dahi-
mevcut olduğu hakkındaki be· Ji harbe müdahale edilmemesi-
yanahm kat'i surette cerhet- ni istemiştir. Romanın bu tek-
mekte ve ispanyada nizam life bazı itirazlarda bulunacağı 
istiyen herkesin Cumhuriyet söyleniyor. Mamafih bu husus· 
nizamını müdafaa edenlerle iş ta henüz resmi malumat yok-
birJiği etmek olduğunu tebaruz tur. Jurnal Dedeba, halk cep-
ettirmekted•r. hesi hükümetinin bu teşebbü-

FRANSANIN MÜRACAATI sünü memnuniyetle karşılamı-
Londra, 3 (A.A) - iyi ha· yor. Ve Fransanın bitaraflık 

ber alan mahafilin bildirdiğine siyasetini bazı _şartlara muallak 
göre dün sabah Fransız büyük kılmak istediğini kaydediyor. 
elçisi lngiliz dış işleri bakan- CEPHELERDE 
lığına müracatta bulunarak Paris: 3 (Ö.R) - ispanyada 
ispanyadaki hadiselere karışıl- on yedi gündenberi devam 
maması için bir anlaşma imza- eden feci muharebeler hakkın-
Janmasım talebetmlştir. da alınan maliimt muhtelif şe-

Frans:rnın bu husustaki ta· birlerde maddi hasaratın pek 
lebi derhal alakadar makam· büyük olduğunu öösteriyor. 
lam tevd\ o!u..muş ve Baldvin Kaydı ihtiyatla verebilece)!imiz 
ile EdenP- vekalet eden Hali· haber!ere göre asiler Madridin 
faks öğleden sonra Fransız muhasara çenberini daraltmakta 
talebini tetkik etmişlerdir. olduklarını iddia ediyorlar. Bu-

lngiliz hükumet mahafili gün isyanın başlangıcındanberi 
Fransız telebini sempati ile ilk defa o'arak Madritte bir 
karşılamışlnrdır. Filhakika Is- gazete intişar etmiştir. Bu 
panya..Jaki dahili anlaşmazlığın vaziyetin normala doğru gilti-
bevnelmilel sahada akisler !!ini r,östcrmrktedir. Madridin 

yorlar. Paris, 3 ( Ö.R ) - lspanya-
Madrid radyosiyle verilen dan alınan son haberlere göre 

hükümet tebliğlerinde ise Ma- asiler Madridi zaptetmek üze-

Jaga ile Muçyodan hareket eden re olduklarını iddia ediyorlar. 
kuvvetlerin Grcnadaya birkaç 

kilometre mesafede oldukları 
ve bu şehri iisilerin elinden 
istirdad etmek üzere bulunduk
ları bildiriliyor. 
ASiLER TESLiM OLUYOR 
Cebelüttarık, 2 (Ö.R)-Mad-

ridden son verilen haberlerde 
bir çok asilerin hükumete ilti
hak ettikleri bildiriliyor. 

Komünistler, ellerine geçen 
asileri derhal kurşuna diziyor

larmış. Hükgmetçiler ise Mo

york ta muzaffer olduklarını 
bildiriyorlar. 

Sevil 3 ( Ö,R) - Barselon· 

da komünitlerin hükü neti ve 

liiikıimct kuvvet/eti şe/111/eıde asayi'şi mulıajaza cdiror Asiler aç kaldıklarını, gene
ral Molla ordusunda yiyecek 

bütün müessesatı ele !;.!Çirmek 
için hatırladıkları bir hareket 
akim kalmıştır. 

tanınmış şahsiyetlerinden dok
tor AlbineJI asilerle teşriki me· 
sai etmek töhmetiyle tevkif 
edilmiştir. 

Sevil radyosu vaziyetin de· 
ğişmediğini, General Molla'nın 
Madrid kapılarındaki mevzi
lerini tahkimle meşgul oldu
ğunu bildiriyor. Asiler Madridi 
muhasara eden kuvvetleri tak· 
viye için cenubdan yeni kuv
vetler göndermişlerdir. 

Hükümet kaynağından veri
len haberlerde ise asilere men
sub bir kulun imha edildiği 

bildiriliyor. 

SiLAH FA BRIKALARINDA 
Madrid, 3 ( Ö.R ) - Hüku

met birçok fabrikalara vaz'ı

yed etmiştir. Günde 300.000, 
400.000 mermi ve mühim mik· 
darda el bombası imal edil· 
mektedir. 

Sevil radyosu, hükumet kuv
vetlerinin takım takım asilere 
iltihak etmekte olduğunu iddia 
ediyor. Yine S<>vil radyosu, 
Grenadanın tnrihi kıymeti ve 
ihtiva ettiği büyük kıymetler 
hasebile, knrp sahası olmaması 
iktiza ettiğini, hükumet tayya
relerinin bu tarihi lspanyol 
şehrini tahrip etmekten çekin
melerini ihtar etmektedir. 

2000 MAKTUL 
Ayni menba Saragussa mu

harebesinde hükfımetçilerin 
2000 asker kaybettikleri, Na-

vari asilerinin Sen Sebastiyeni 
istirdat ettiklerini bildiriyor. 

MÜHiMMAT BERHAVA 
EDiLDi 

Madrid, 3 ( Ö.R ) - Hüku
met tayyareleri Valabit ve 
Aritta hattı üzerinde asilere 
silah ve mühimmat taşıyan iki 
treni bombardıman ettiler. Bom· 
baların isabetiyle infilaklar 
başgösterdi. Trenler yoldan 
çıktı. Mühimmat berhava oldu. 

CEPHELERDE SÜKUNET 
Paris 3 (Ô.R) - İspanyada 

hükumet kuvvetleriyle .asilerin 
vaziyetlerinde esaslı değişiklik 
Jer yoktur. Asiler Madritin şi
malinde kain sevkulceyş bir 
yolu zaptettiklerini ve bu su· 

olmadığını söyliyorlar. 
Madrid telsiz merkezi birinci 

ikinci ve üçüncü asi alayların 
yarın teslim haberlerini vere
ceğini ümit ediyor. 

Sanayi nazırı sahipsiz mü
himmat fabrikalarına hüku

metçe vaz'iyet edildiğini söy
lemiştir. 

TEKZIB 
Sevil, 3 (Ö.R) - General 

Lamo Madrid radyosunda ve
rilen haberleri tekzib etmek· 
tedir. General Madride taarruz 
etmek için Endülüsten hareket 
eden yeni kuvvetlere intizar 
olunduğunu bildiriyor. 

Paris, 3 (Ö.R) - Hnvas: 
lspanyol hükumeti toplanan 

Milis kuvvetlerinin ihtiyaç kafi 
olduğunu tespit ederek bun
lardan birer kısmını fabrikalara 

göndermiştir yağmacılık ya
panlar tevkif edilmişlerdir. 

•••••••••••• 

Katalonya 
kabinesi 

Barselon, 3 (Ö.R) - Kata

Jonya meclisi reisi Kazanova, 

yeni kabineyi teşkil etmiştir. 

Bu kabine tamamen marksist 
(komünist) olub solların müza
heretini temin etmiştir. 
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FURUNLANMIŞ VE TAM KURUTULMUŞ 

ZING L 
~-U~U~ 

değiştirmez kereste ararsanız 
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