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1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: / 
I HAKKI OCAKOGLU I i Bağazlardan 

A...:B C> ::N'E: Ş~:ı=t..A..İTİ Geçecek gemiler 
15 Hazirandan itibaren 

yeni rejime tabidir 

D~va~ müddeti Türk~~e için IHa-.~-!ç_i_ç-in 
Sen el ık . • . . . . . ı.,oo _,,oo 1 
Altı c-;;,lık . . . . . . iOr) J.!/00 \ 

TELEFON : 2697 

Cım~Jmriyetin Ve Gmnhuri!fel Esm·ini;ı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Ga2etedir Yeni Asır matbaasında bası)mışbr. 

Dün e ota verdik 
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Ugurlu 
Sayılmıyan 
alametler 

1 s p a n y a y ı iki düşman 

karargaha ayıran dahili harb, 
nerdeyse bütün Avrupayı bir
birine katacağa benziyor. Şimdi 
kin dalgalarmın beynelmilel 
aleme sirayetinden korkulabilir. 
isyanın ilk günlerinde tahmin 
edilemiyecek kadar tehlükeli 
ihtimaller taşıyan bir vazıyet, 
Paris-Londra-Roma ve Berlinin 
diplomasi önderlerini ayaklan
dırmış, demokrasinin dostları 
gibi düşmanları da harekete 
geçmişlerdir. Ve bugün şahidi 
olduğumuz manzara, iki cephe 
arasındaki ayrılığın beynelmilel 
sahada vahim karışıklıklar yara
tabilecek kudrette olduğunu 
artık gizlemiyor. 

Aasilere göre, çarpışan kuv
vetler beyazlar ve kızıllar
dır. Yani bolşevizmi af et 
sayan sınıf komünizm aleyhinde 
ayaklanmıştır. Hükumetçilere 
göre, halk cephesi, demokrasiyi 
kurtarmak, yaşatmak istiyen 
Cephedir. Burada ispanyanın 
en sol "ekstremist,, partileri 
dahil bulunduğu gibi mutedil 
cumhuriyetçiler de yer almış
lardır. 

Mllcadelenin bu şekli lspan· 
Ya sınırları dışından gelen 
sempatileri de ikiyi bölmüştür.. 
Fransız halk cephesi, Sovyet
ler alemi nasıl resmi ispanya
nın galebesini temenni ediyor
larsa, şüphe edilemez ki, Al
nıanya ve ltalya da asilere 
sempati besliyorlar. Bu sem
Patiler bir müdahale şeklini 
a!madıkça beynelmilel teşev
vüşten korkulamazdı. Anti faşist 
veya Faşist memleketlerin, nez
dinde akredite elçileri bulunan 
bir hükumete karşı isyen eden 
kuvvetlerle temasa gelmiş ol
lllaları, onlara ne şekilde olursa 
ol:ıun sempati göstermeleri hu
kuku düve] bakımından tecviz 
edilemiyel·ek bir harekettir. 

ispanyanın bugünkü müca
delesi şeklinde dahili bir harb 
karşısında devletlere düşen 
Vazife kat'i bir bitarafhk mu
hafaza etmektir. Bu bitaraf
lığın moral bir yardım şeklin
~~ ihlali bile hürriyet hakları 
ıçın mücadele eden insanların 
en meşru ve en mukaddes da
valarına tecavüzdür. 

Fransa, müdahaleden çekin
ille siyasetinin ispanya mese
lelerinde alakadar olan mem
leketler arasında bir uzlaşmaya 
bağlanmasını istemiştir. Ve 
tanı hu sırada Almanyamn 
artık Avrupa işlerine fili ola
rak müdahalesini gösteren bir 
hadise olmuştur. isyan merkez
lerinden Ceuta'da demirliyen 
Doyçland kruvazörünün süva
risi isyanın elebaşısı olan Ge
neral Franko ile görüşmüş, 

Atınan zabitleri asilere karşı 
sk~Dlpatilerini gösteren bir şe-
ılde şehirde dolaşmışlardır. 
. Italyanm asilere tayyare, 

~ı.lah ve mühimmat gönderdi
gınden bahsedilirken Alman· 
Yayı da rİnjı!te görüyoruz. 

Doyçland kruvazörü, bundan 
sonra, Almanyayı yakından 
alakadar edı?n meselelerde 
liitlerin reyine müracaat edil
meden hiç bir karar almamı
Yacağını göstermek için mi 
Ceuta nümayişini yapmışbr? 

Bu gösteriş 1911 de Panter 
~kr~vazörünü Agadire gönderen 

ınci Giyomun jestindeki ma· 
b~yı mı taşımaktadır? Şimdiden 
ıt hüküm yüriitmeğe mahal 

Yoktur. 
Sadec unu kabul etm li i 

Komünizm tehdidi karşısında 

G. Metaksas diktatörlük ·ıan 
etti. Parlamentoyu feshetti 

Dündenberi Yunanistan· 
dan haber yoktur 

Diktatör hükumet, gazete
lere sansör koydu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ı-..; ISTANBUL, 5 ( Yeni Asır ) - Atinadan sine gitmiş ve dildatörlUğUnU ilan et-
~ şimdi alman haberler çok karışıktır. Yunan mlytir. 
, parlamentosunun feshedilerek, Başvekil Gene- Londra 5 (Ö.R)- Royter; bütün Yu- ~ 

N ral Metaksas'ın diktatörlük ilan ettiği; lspan- nanlstanda örfi idarenin nan e1Udiğlnl 
yada olduğu gibi Yunanistanda da sağ ve sol teyld ediyor. Matbuata sansür honul- ~ 
cenah mücadeleleri başladığı bildirilmektedir. muftur. N 

Şimdi alman bir Londra haberi ise Atina ile Roma, 5 (Ö.R) - Atinadan bildiriliyor: ~ 
hariç arasında telefon muhaverelerinin kesildi- Yunanistan 'hadiseleri ansızın beklenmiyen bir ~ 

şekilde inkişaf etmiştir. Yunan Komünistlerinin ı-..; 
ğini ve görüşme teşebbüslerinin neticesiz kal-
dığını bildirmektedir. teşvikile harekete geçen amelelerin grevleri bir 

Komünist hareketi uyandırmağa matuf idi. Hü-
~ MBtelkgrad, Bk (YI enyi As!r) 

1
-
1 

Cenerdal kfımet tatili işgalin siyasi karakterini hissetmiş 
e a sas, ra orgı e saray a buluyordu. 

görüştükten sonra başvekalet daire- Atmada lılidıseli güntenlrn bir intiba - S(ltıu 4 ü11cti sahifede -
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.Milli sp0Jc11la1Jmızm Rus).'a sryalıatindm bir intiba 

Mersinli A hmed : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dünya üçüncülüğünü kazanmak 
suretiy:e yüzümüzü güldürdü 

Çoban Mehmed : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maneviyatı kırıldığı için geceki 
güreşte de mağlfıb oldu 

Berlin, s (Yeni Asır muhabirinden) - Futbolda 
aldığımız ağır mağlOblyet neticesinden sonra bü
tün Umldlmlzi güre,ıere bağlamış bulunuyoruz. 
Geceleyin yapllan ikinci serbest güreşte Çob n 
Mehmed, maalesef kendisinden daha a,ağı dere
celi rakibine n~ağlOp olmuştur. Çobanın manevi
yatı, Dk mağlOblyetten sonra bozulduğu için fena 
güreşmlştlr. au suretle çoban serbest güreşte 
tasfiyeye uğramıştır. 

Bu acınmamızı Mersinli Ahmed tadil etmiştir. 
Genç ve mukavim gUre9çlmlz, bugün 3 nefis gall
blyet kazanmak suretlle dünya UçUncüsü olmuştur. 
Kendisine madalya verllmiftlr. Greko • Romen gü
reflerde ümidimiz büyüktür. 

Berlin, 5 (Yeni Asır Muhabirinden) - Futbolcularımızm maçları 
takib için ayın on sekizine kadar Berlinde kalmalarına karar 
verilmiştir. Dönüşte Viyana ve Peştede maç yapmamız için 
müracaatlar vaki olmuştur. Bu müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

KIRK BiN KIŞILiK 
BiR HABEŞ KU YETi 

•••••••••••••••••••••••• 

• lmru'nun 
idaresi altı da 

Adls-Abeba önlerine ka
dar gelmif bulunuyor. 

Sabık imparator Necaşi 
Istanbul, 5 (Y eniasır) - Lon· 

dradan bildiriliyor: 
Ras Imru'nun idaresi altında 

kırk bin kişilik muntazam Ha
b~ş kuvvetleri Adis - Aheba 
üzerine yürümektedirler. Şim-

diye kadar yapılan muharebe
lerde Habeş kuvvetleri ltalyan
lardan birçok silah, cephane ve 
esir almışlardır. Harp, bir çete 
harbı mahiyetini aşarak ciddi 
bir. şekil almışa benziyor. 

Belgrad 5 ( Ö. }{ ) - Adis 
Aheba önlerinde Habeş çete
leriyle ltalyan1ar arasında ce· 
rey an etmekte olan harp, Ha -
beşlerin müessir ve ciddi mu
kavemetleri sayesinde uzayıp 

gitmektedir. Habeşlerin başın
da Ras lmru ve Ras Muluget· 
tanın oğlu vardır. Bir Belçika
lı zabit Habeş kuvvetler:ni ten
sik etmiştir. 

Roma, 5 ( Ö.R ) - lstefani 
- Sonu 3 tindi sahi/ede -

••• 
Adliye vekili geldi 

Irakta örfi idare kalktı Adliye vekili ve lzmir meb'-

Kahire, 5 (Ô.R) - Hağdattan bildiriliyor: Orta Fraftta geçen usu Şükrü Saraçoğlu, dün ak-
nisanda çıkan isyan üzerine ilan edilen örfi idare kaldmlmıştır. şamki Ankara treniyle Anka-
Bütün isyancılar silahlarından tecrid olunmuşlardır. idama radan şehrimize gelmişler ve 
mahkum olan asi kabile şeyhlerinin cezaları müebbed küreğe lzmtrpalasa misafir olmuşlardır. 
tahvil olunmnştur. ~ S 

........................... •••••••••••••••••••••n•n•••••••••••••••••••••11•••n•n••• ayın vekil dün geceyi lzmir· 
ki lspanyol isyanı 1918 tenberi f ışığ!nın büsbütün sön~esi ihti- palasta geçirmişlerdir. 
Avrupayı sarsan vahim mese· malı vardır. ispanya ısyanı ne Adl~ye vekili bugün öğleden 
ı 1 . v 1 d b. "d' şekilde bitirse bitsin bugün ıonra Izmı'rden aynlarak Go··1. , e erı:. en agır arın an ırı ır. k 1 t v lA ti A u . arşı aş ıgımız a ame er vr - .. v 'd k ı 
Avrupa sulhunun yeoıden or- panın istikbali için uğurlu cuge gı ece ve sayın eş e· 

ka1ş1lanmasmdan bir i111iba 

Nota verdik: 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Boğazları on beş A2ustosta tahkime 
başlıyacağımızı bildirdik 

Bulgar hükômeti: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Montrö mukavelesini tasdik 
ettiğini Ankaraya bildirdi 

lstanbul, s (Telefonla) - Sofyadan blldlrlllyor: 
Bulgar hUkOmetı, 21 temmuz tarihinde Montt-öde 

imza edllen Boğazlar mukavelenameslnl tasdik 
etmiş ve keyfiyeti Ankara hUkOmetlne blldlrmlftlr. 

Belgrad, & (Yeni Asır) - Bulgar Bafvekill Köse 
lvanof, Vereme gazetesi muhabirine demlftlr ki: 

- " Bulgaristan hUkOmetl, Montrö ahldnameslnl 
diğer hükOmetlere tekaddUm ederek tasdik ettiği 
için sevincini gizlememektedir. Hudud komfuları
mızla iyi geçinmek siyaseti, dalma gözönünde tut
tuğumuz noktalardandır. Tasdik keyllyatı Türkiye 
hUkOmetlne blldlrllmlttlr. 

Ankara, 5 (Y eniasır - Telefonla) - 20 Temmuz 936 tarihli 
Montrö mukavelesine ilişik protokolde derpiş edildiği veçbile 
boğazlarda muvakkat tahkimata 15 ağustos tarihinden itibaren 
başlanılacakhr. Haber verildiğine göre, hariciye vekaletimiz key
fiyeti, Türkiye nezdinde elçileri bulunan devletlere bugün bir 
nota ile bildirmiştir. 

Mısır - lngiliz muahedesi pek 
yakında imza edilecek 

Kahire, 5 (Ö.R) - Sudan meselesi üzerinde cereyan eden 
milzakerdler de hitam bulmak üzeredir. Hükumet Mısır murah
larının Londraya giderek parafe edilen muahede metnini imza 
etmelerine vakit bırakmak için mebusan meclisini tatil edecektir. 
Deleğelerin Londradan dönüşünde meclis tekrar tolanarak mua-gamze edilmesi düşünülürken sayılamar.lar. riyle birlikte bir müddet isti· 
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sanne 2 

Dil bahlsları: 
••••••••••••••••••••• 

Harf 
Asıllarının tesri ba
kımından tetkiki 

•••••••• 
Yazan: Av11i Ulasav 

-2-
lnsanın ses cihazıodan çıkan 

sesleri, Türk dilinde ( 29 ) harf 
olarak tesbit ediyoruz. Bu harf
ler, gerek Türkçemizde, gerek 
başka dillerde kullaPılan söz 

·ve kelimeleri ifadeye yetiyor. 
Başka dillerin alfabelerinde 
29 dan fa1Ja harf bulunması, 

ses cihazında 29 dan . fazla 
sesin mevcut olmasına dela
let etmez; belki, o rakam
darr fazla harfların mürek
kep harf olduklarmı göste
rir. Mesela : x harfı mücerret 
bir ses değil, K ve S sesle
rinin birleşiğidir. lslav alfa
besinde bizim ( Ç ) sesini ver-
diğimiz harflı ( Uz ) şeklinde 
bir harf ile gösterir ve t, s. 
harflarmın birleşiği halinde 
söylerler. 

Harflar, ses cihazımıza şekil 
veren ağız, dudak, dil, diş, 
damak, geniz ve gırtlak gibi 
azamız ile ilgilerine göre bö-
lümlere ayrılır. Bu bölünüşte 
ayrıca bir delalet var ki, bize 
harfların tabiat ile olan nisbet 
ve bağlarını sezdirir. Daha 
doğrusu, beşer tab'ı ·İnsiyaki 

olarak- bu ilgiyi sezinmiş, ta
biatin ifadesini bu bölümlere 
göre düzmüştür. 

HARF BÖLÜMLERi 
1 - Gırtlak harfları ve 

mulhakları : a, e, o, ö, 
u, ü, ı, i, ve ğ, b, y. 

2 - Dudak harfları : 8. P. 
M. F. V. 

3 - Dil-diş harfları : S. Z. 
C. Ç. D. T. J. 

4 - Dil - damak harf lan: 
L. Ş. R. 

5 - Geniz barfla: N. G. K. 
UMUMIBôLOM 

HarfJar bir de sesli ve ses· 
siz olarak ikiye bölünür. 

Türkçenin sesli harflan ( a, 
e, ı, i, o, ö, u, ü ) olmak üıere 
sekiz tanedir. Ötekiler sessiz
dir. Fakat, harfları sesli ve 
sessiz diye saymak doğru ol
maz. Çünkü, sessiz harf yok-
tur. Birincilere salımlı; ikinci
lere salımsız harf demek aaha 
yaraşır. 

İlk insanlar, bu umumi bö
lümü bile yapmış değillerdi. 
Karşılarında gördükleri harici 
alemin obje ve muvmanını biri 
birinden ayırd etmiyerek - en 
mürekkebi en basit ses ile 
ifade etmek üzere - ikisini 
birden ( a ) ile isimlendirmiş
lerdir. 

Bakılırsa; (a) en basit sestir; 
ağzı açınca, kolayca ve ilk 
çıkan ses odur. 

Ses cihazından hiç bir uzuv 
(a) harfıni söylerken doğrudan 
doğruya ve tahsis ile ilgilen
mez. Onun ilgisi bütün ses ci
hazı iJtdir ve açıkça sezilmez. 
Bu vasfı, {a) harfının harici 
alem ile en ilkin ve en derm 
ilgisine delildir. O sebebledir 
ki, ilk atalarımızın ilk meram 
ifadesini (a) harfı ile yaptık
larına hüküm vermek yanlış 
olmaz. a, sırasına göre: büyük
lük, yükseklik, şeref, itibar, 
tazim ve tevkir, şaşın ve taşın 
(1 ), hareket ve faiJiyet gibi bir 
çok manaları ifade etmek üze
re söylenebilir. 

ilk beşer, böylece, (a) harfı 
ile hem obje ve sübjeye hem 
muvman ve aksiyona tercüman 
olmağa savaşmış; fakat yavaş 
yavaş her birisini ay1rd etmeğe 
başlamıştır. Bu arada bütün 
salımlı harflar s.öylendiği gibi, 
her salımlı barfın tabiat 
ile beşer tab'ı arasındaki 
münasebetten çıkarılan husu
siyeti de anlaşılmıştır. 

Bu hususiyet icabı: 
Birincisı; bütün salımlı harf-

(1} Haı ırt vr mflbales!a 

T"ı!:ı'1'1 A~rn -· 

-
ŞER B LERI 

Makbuz 
• • •• • 

Katili ıneydana 
çıka.rmağa 

yardını edecek mi? 
Tire kazasının Subaşı köyü 

civarında Orfallı mevkiinde bir 
cesed bulunduğunu ve adli
yece tahkikata başlandığını 
yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre, ce
sed 40 yaşlarında bir erkek 
cesedidir ve birkaç gün evel 
öldürülmüştür. Fakat güneş al
tında fazlaca kalmış olan ce
sed şişmiş ve simsiyah bir hale 
gelmiştir. Üzerinde hüviyetini 
tesbite yarıyacak hiçbir vesika 
yoktur. Yalnız Mersin postane
sine yatırılmış bir para makbuzu 
bulunmuştur. Bu makbuzun, 
cesedin hüviyetini tespite ve 
katilin meydana çıkanlmasına 
yardım edeceği zannediliyor. 
Tahkikata Tire müddeiumumi
liğince devam edilmektedir. 
Üzerindeki yaranın da bıçakla 
mı yoksa tabanca ile mi olduğu 
an laşılamamışbr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ların muvman ifade ettiği, 

ikincisi; üç türlü mumvan bu-
lunduğu bilinmiştir. 

Muvmanlar şunlardır: 
A - üstün çelim. 
B - esre çelim. 
D - ötrö çelim. 
Sekiz salımlı harf muvman-

Jarla şöyle karşılaşbrıhr: 
Üstün çelim - a, e 
Esre " - ı, i 
Ötrö " - iki türlüdür: 

1 - saran ötrö, 2 - yayan ötrö. 
Saran ötrö = 0 1 ü 
Yayan ötrö = o, ö 
Bunlardan a, üstün muvma· 

nın ağır ve büyüğünü; e, üstün 
muvmanın hafif ve küçüğünü 
gösterdiği gibi diğer çelimler
den her birisindeki iki harfan 
ilki ağır ve diğeri hafif muv
manlan bildirirler. 

ilk insanlar, salımlı barflarıo 
bu hususiyetlerini öğrenme me
lekesini kazanmak için harca• 
dıklan emek ve zaman ile be
raber dış alemi bilmek ve ifade 
edebilmek yolunda bu barflann 
yetmediğini öğrenmiş, salımsız 
harfları da bu arada keşf et-
mişlerdir. 

Salımlı harfların ilk söyle
neni (a) olması lazım geldiği 
gibi sahmsız hafların da ilk 
söyleneninin (b) olmast İcab 
eder. 

Bu icab (b) harfının dudak 
harflarından ilk ve en kolay 
söylenebilePİ olmasında saklıdır. 
(B) harfı söylenince bir salımlı 
ile bir salımsızın birleşmesin
den doğan ilk heceyi B+e = 
be yi buluruz. Ardınca ha, bı, 
bi, bu, bü, bo, bö heceleri 
söylenebilir. 

Türkç~mizde 21 salımsız harf 
bulunduğuna göre bunların 

sekiz salımlı harf ile çoğalb-

mından: 

21X8=168 
Hece çıkar bunlar birinci 

derece ilkin hecelerdir. Bir de 
ikinci derece ilkin hece vardır 
ki, salımlı harflar başa getiril
mek yolu ile: 

8X21=168 hece daha yapı
lır. 

Salamsız harfı başta o:an ilkin 
heceler başlı başına bir mana 
taşımaz. Ba, ra, sı, cı, lı, mi 
gibi ki ancak bir kelimenin 
beraberinde edat olarak kul· 
lamldıkları vakıt hükümlü olur
lar. 

Salımlı harfı başta olan ilkin 
heceler ise, birer mana sahibi
dirler: el, ak, at, as, uz, iz, ay 
hecelerinde olduğu gibi yerine 
göre ya bir isim, ya bir sıfat 
veya bir fiil manası taşırlar. 

- Sonu var·-

. 
lhracatcılar hazırdır 

Üzüm piyasası bu ayın 
on beşinde açılacaktır 
İzmir piyasasına getirilen yeni 

çekirdeksiz 200 çuvaldır mahsul 
Son hafta içinde çerkirdek

siz üzüm işleri çok durgun ce
reyan etmiştir. 

Hafta satışı 88 çuvaldan 
ibarettir. Bunlardan 40 çuvalı 
29-7-936 da ldlosu 9,25 kuruş
tan ve 48 çuvalı 1-8-936 ta
rihinde kilosu 9,5 - 11 kuruş 
arasında fiatlarla satılmış VI:! 

haftanın mütebaki günlerinde 
üzüm alış verişi olmamıştır. 

Geçen haftanın sahş mikdarı 
ise 440 çuval olarak toplanmış 
fiatlar 5,625 ile 11,5 kuruş 
arasında temevvüç etmişti. 

1935 ağustosunun birinci 
haftasındaki sahş yekunu 244 
çuval olup bu miktar 8 iJe 
11,75 kuruş arasında idi. 

Hafta içinde işler çok azal· 
mış ise de fiatlar geçen haf
taki seviyesinde kalmışbr. 

Yeni mahsul üzümlerin bir 
kaç güne kadar piyasaya 
arzedileceği cihetle eski mah
sul üzerine iş yapılmamaktadır. 

ihracatçılar haı.ırlıkfarıoı ik
mal eylemişlerdir. Bugün iç.in 
lzmir piyasasına getirilmiş yeni 
mahsul çekirdeksiz üzüm mik
darının nihayet 200 çuval rad
desinde olduğu söyleniyor. 

Piyasanın asgari bin çuval 
mevcutla açılabileceği tahmin 

Mütecaviz 
aranıyor 

• 
Selvilimescidde Salatınoğlu 

mahallesinde bürç sokağında 
oturan Ayşenin evine dıv ar aş
mak suretiyle giren ve kadını 
biçakla elinden yarahyarak te-
cavüzde bulunan Muammer 
aranmaktadır. 

Arslan 
Dün hastanede öldU 
Bucada dere boğazı mevki

inde bir bağda Priştineli Ars· 
lanı domuz. zannederek çifte 
tüf e.ngi ile vuran Ramazanın 

tutulduğunu ve adliyeye veril
diğini dünkü sayımızda yaz-
mıştık. Arslan, domuz zannile 
üzerine ahlan kurşunlarla ba
şından ve sol omzundan ağır 
sarette yaralanmışh. Bu yara
lana tesirile dün sabah mem
leket hastanesinde ölmüştür. 
Arslanı vuran Ramazan hak
kında adliyece tevkifine karar 
verilmiştir. 

·-
Valimizin teftişleri 

Vali Fazlı Güleç dün öğle
den sonra Kemalpaşaya gide
rek teftişlerde bulunmuş ve 
akşam avdet etmiştir. 

~ 
TAYYARE 

edildiğinden piyasanın ağustos 

ortasından evvel açılması ihti
mal dahilinde görülmemektedir. 
Bugün için çekirdeksiz üzüm 
fiatleri aşağıdaki şekilde tesbit 
edilmiştir : 

Numara 
7 
8 
9 

10 

Fi at 
asgari 
8 25 
8 75 
9 50 

11 

azami 
8 50 
9 
9 75 

11 75 
1935 senesi ağustosunun bi

rinci haftası içinde üzüm fiat
lannın seyr ve temevvücü aşa
ğu\a gösterilmektedir: 

Fi at 
Numara asgari azami 

7 7 50 8 25 
8 8 56 8 75 
9 9 9 50 

10 10 11 
11 11 50 13 
Şu hesaplara göre geçen se

ne bu hafta üz.üm fiatlan son 
hafta üzüm fiatlanna nisbetJe 
bir miktar geri bulunmakta idi. 

Eski mahsul üzüm fiatlarmm 
yeni mahsulün piyasaya arz ve 
satışa iptidanna kadar bugün
kü vaziyetini muhafaza ede
ceği ve piyasada mevcud dur
gunluğun da o zamana kadar 
ayni şekilde devam edeceği 

muhakkaktır. 

Kızmış ve 
yaralamış 

Namazgahta Makara soka
ğında oturan Şerif oğlu lbra-
himin odasını kiralamak isti
yen Ahmed oğlu lsmail odanın 
kendisine verilmemesinden kı
zarak çakı ile lbrahimi kası
ğından ve sırtından ağır surette 
yaralamıştır. lsmail tutulmuş 
yaralı hastaneye kaldınlmışhr. 

t ........ ,. 

Buz yok 
Sıcakların en farla şiddetle 

hissedildiği bu günlerde akşam
ları lzmirin bir çok yerlerinde 
buz yoktur. Sebebini tahkik 
ettik.. Buz fabrikaJlının günde 
yalnız bir defa buz dağıtbğını 
öğrendik. 

Dün akşam, hastası bulunan· 
lar bile lzmirde yarım kilo buz 
bulamam"k ıstırariyle karşılaş· 
mışlardır, Bu fırsattan istifade 
edenler buzun kalıbını- 80 - 90 
kuruşa kadar satmışlardır. 

Befodiyenin nazarı dikkatını 
celbederiz. 

Saat çalmı' 
Pazaryeri mahallesinde bak· 

kal Ömerin dükkanına giden 
Mehmed oğlu lbrahim bir masa 
saatı ça1mış ve tutulmuştur. 

3151 

Bu hafta iki film birden 

1 - zou zou 
Jozefln Beker, Jan G;,blnln büyük filmleri 

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

FiYATLAR 15 - 20 - ao KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 

17,30 - 21,15 SON VALS 

Cinayette 
••••• 

Mehınedin Nigara 
sevgisi rol oynadı 1111? 

Çeşme kazasının Ovacık kö
yünden Mehmedi öldürmekle 
maznun Ibrahim oğlu Mehme
din muhakemesine dün ağır 
cezada devam edilmiştir. 

Mehmed hakkında dün ka
rar tefhim edilecekti. Fakat 
mahkemece bazı noktaların 

' yeniden tahkikine karar veril
miş ve Mehmedin evvelce pek 
fazla sevdiğini söylediği Nigar la 
münasebeti bulunup bulunmadı
ğı ve evlenmek isteyip istemedi
nin Nigarla babasından sorul
masına ve hukukuamme şahid
lerinin celbiyle maktul Mehme
din maznun Mehmede kavga 
esnasında bıçak çekip çekme· 
diğinin tahkik;ne karar veri
lerek muhakeme başka bir gü
ne bırakılmıştır. 

t. t 

Sergide 
Feci bir kaza 

Çeşmenin Uzunlruyu nahiye
sinin Bergi köyünde Değir· 
mendağı mevkiinde feci bir 
kaza olmuştur. Meydancıoğlu 

Hakkı ve kardeşi Alinin yel
değirmeni ansızın çtkan fırtına 
yüzünden hasara uğramış, kı

rılan yelken direkleri yere düş
müştür. O sırada orada oyna
makta olan Bergi köyünden 
nalband Süleyman oğlu sekiz 
yaşlarında Kenanı başı ile sağ 
omuzundan ağır surette yara
lamış ve çocuk baygın bir 
halde yere yuvarlanmışhr. Hü
seyin oğlu on yaşlarında Salih 
de kafatası delinmek soretile 
derhal ölmüştür. Tahkikata 
Çeşme müddeiumumiliği tara· 
fmdan elkonmuştur. 

11 1 ••••• 

Manıfatura ve 
tuhafiyecilerde 
çalışanlar 

Izmirdeki manifatura ve tu· 
hafiye dükkanlarında çalışan 

tezgahtarlarla diğer müstah
demler 80 imzalı bir arzıhalle 

vilayete müracaat ederek sa
bahleyin açılan mağazalarda 

gece saat 22 ye kadar çok 
ağır şarttar altında çahşhklannı 

bildirmişler ve lstanbulda ol
duğu gibi mesai saatı dahilin
de çalışbnlmaları ve yaz mü
nasebetiyle günün bazı saatle
rinde mağazaların kapatılması 

için dilekte bulunmuşlardır. Vi
layet, bu müracaat üzerine 
sıhhat müdürlüğüne tetkikat 
yaptırmağa başlamıştır. 

•••••• r; 

Teşekkür 
Kız.ıra Neriman'm bir senedir 

artan ısbrabatınm Apandisit 
Kronik olduğunu kat'iyetle teş
his eden lzmir askeri hastaha
nesi dahiliye şefi binbaşı Zekai 
Tarakçıya; 

Ve büyük bir hazakatle 
ameliyatını yaparak bizi elim 
ıstırabattan kurtaran genç ope
ratörlerimizden yüzbaşı Cevad 
Alpsuya; ve şefi binbaşı Arif 
Burcu ya; 

Ve askeri hastahanesini bir 
şefkat yuvası haline getiren 
baştabib Albay Hakkı Sayara; 
ikinci tabibAlbay Celil Aktene; 
diğer kıymetli etibbamıza, me
mur ve hemşirelerine minnet 
ve şükranlarımı açıktan sunmağı 
vicdan borcu bilirim. 

Emeklilerden: binbaşı lzmirli 
A. Enver Kutluk 

e AOutos ca•e 
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En mühim • 
tş 

Vilayet encümeninin Memle
ket hastanesı hakkında ver
diği bayırli bir kararını dünkü 
gazetede okuyunca çok se· 
vindinı . 

Polikıliniğe gelen her has
tanın, belediye ilmühaberi iste
meden meccanen muayene ve 
tedavisi en hayırlı ve en mü
him bir meseledir. 

Fakat noksan kalan bir yeri 
var: 

Onu da size, şu müşahedemle 
izah edeceğim: 

Evelki akşam saat yedi bu
çuk sular1nda belediyenin ka
pısı önünden geçiyordum. Be
lediyenin büyük kapısının mer
mer taşlığına bir hasta yat· 
mış, Allahını· seven birisi de 
elindeki buz parçasile hastanın 
bileklerini oğuyor, hastanın 

şiddetli harareti yüzfinden buz 
mütemadiyen eriyordu. 

Sordum: 
Hastaneye gitmiş, beledi

yeden kağıt getir demişler, 

lzmirde hiç kimsesi yokmuş, 

uzaktan geliyormuş, geç ye
tişmiş, paran varsa almz içeri 
demişler, bu zavallı, kalkmış 

buraya gelmiş •• 
Düşündüm bu saattan sonra 

belediyeden kağıt almak müm-

kün değildir. Ne doktoru katar 
ne memuru .... 

Hastanın hastalığının ağır 

olduğunu doktor olmıyanlar 

bile görüyor, hissediyordu, üs
tünün başının vaziyetine, hal 
ve kıyafetine bakılınca fakir 
olduğu da anlaşılıyordu. 

Şu halde adeta ölüm halinde 
bulunan bu zavallıyı, hastaha
neye kabul etmemek: 

- Git ! N~rede öleceksen 
öl ! Demek değilmi idi? 

Velev hastahanenin doktor
larının dağılmış saatına rastla

sın, velev rastlamasın. Velev 
adet ve teamülleri böyle olsun .. 
Bu hastanın sokakta kalması 
yürekler acısıdır. Bu, yalnız 

bu hastaya mahsus olmadığı· 

nı ve umumiyetle her vakat, 
yapıldığını kaç kişiden şi

kayetlerle işittim. Memleket 
hastanesi, memleket için de
ğerli bir müessesedir. "Can 
kurtaran,, hk sıfat ve mahiye
tini taşıyan haslanenirı canı 
kurtarılacak fakir, yoksul, kim
sesiz bir hastaya: 

- Kağıdın yok! Diye kapı
larını kapatması doğru değildir. 

O zavallı yer bilmez. yurd bil
mez, kimi, kimsesi yok böyle 
bir fakir olur, ansızın da has
talanır, geç vakıt belediyeler
den kağıt alamıyacak bir za
manda hastane kapısına canını 
atarsa red cevabı mı vermek, 
ilmühaber almağa mı gönder
mek lazımdır. 

Bu çok mühim hususiyeti 
her halde vilayet encümeninin 
kıymetli azalan düşünmüştür. 

Çok dileriz ki dün okuduğu· 
muz havadis gibi bunu da se
vine sevine okumak bize nasib 
olur. 

TOKDIL 

Tehdit mektubu 
Gönderen sabık<llının 

muhakemesi 
Tüccar Davi Sidiye tehdit 

mektubu göndermek ve tahar· 
ri komiserini yaralamakla maz
nun sabıkalı Hayreddinin ~a

hakemesine dün Ağırcezada 
devam edilmiştir. Mahkemece 
vak'a gecesi Hayreddine vası· 
talık eden hammal Mustafa ile 
bu adama içinde para bulunan 
sepeti veren müsevilerin şahid 
sıfatile dinlenmelerine karar 
verilmiş ve muhakemenin de
vamı talik edilmistir. 
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Kardeş lrai1 
Boğazlarda aldığımız ne
ticeden sürur duyuyor 

Tahran, 5 (Yeni Asır muha
birinden) - Tahran'da çıkan 
" ltlaat " gazetesi başmakale
sını Boğazlar meselesine ve 
tarihçesine tahsis ederek 
diyor ki: 

- " Komşumuz dost Tür
kiye hükumeti Montrö'de Bo
ğazların askeri ve siyasi vazi
yetini yeni bir muahede ile ve 
Şerefli bir tarzda tanzim et
nıiştir ki, bu keyfiyet bizim 
son derece sürurumuzu mucib 
olmuştur. Lozan muahedesi mu
cibince Boğazlar bir komisyo
nun nezareti altına bırakılarak 

ticaret ve harp gemileri 
oradan serbestçe geçiyorlardı. 
Fakat bugün orada Türkiye
nin tam ve mutlak bir haki
nıiyet ve istiklale kavuşmasın
dan gayet memnunuz. Türkiye 
bunı1 akılane bir siyaset ve 

son derece bir muvaffakiyetle 
yeniden elde ederek beynel
milel siyaset aleimnde genç 
Türkiyenin ehemmiyeti bir 
kere daha aşikar olmuştur. 

f ranta Türkiye arasında mev
cut dostluk ve kardeşliğe bi
naen Türk hükumetinin bu 
parlak muvaffakiyetini, Ata
türk'ün sulhcu siyasetini de 
sulbcu hükumeti sayesinde 
siyasi iftihara nail olan 
necib Türk milletini teb
rik etmeği kendimize bir va
zife biliyoruz. Böyle bir mu
vaffakıyete nail olmak tan mü
tevellid süriırla bayram yapan 
çalışkan ve genç kardeş Türk 
milletinin bu sevincine kardeş 
bir millet sıfatile biz de iştirak 
ediyoruz. Büyük şefi sayesinde 
daha fazla ve parlak muvaffa
kıyetlere de nail olmasını son 
derece arzu ediyoruz. 

Filistin matbuatı 
Ingiliz hükumetine fena halde çatıyor 

Kudüs, 5 (Ö.R)- Filistin milliyetperverlerinin naşiri efkarı 
olan F alestine gazetesi, bir yazısında lngiliz imparatorluğuna 
şiddetle hücum etmektedir. Bu gazete ayni zamanda Filistindeki 
lngiliz makamatını da en ağır ittihamlar altında tutmaktadır .• 
Alliva gazetesi icap ederse arapların grevi daha bin gün süre
ceğini yazıyor. (Aldifaa) gazetesi araplara kat'i zaferi elde 
edinceye kadar mukavemeti tavsiye ediyor ve nihai zaferin elde 
edileceği kanaatını izhar ediyor. 

Yugoslavya Kraliçesi Mimar Sina-
nın köprüsünü tetkik etti 

Belgrad 5 ( Ö. R ) - Yugoslavya ana kraliçesi Mari Sara
yovada hararetle karşılanmıştır. Kraliçe Mari Sarayovada Mimar 
Sinanın meşhur Mostar köprüsünü ziyaret etmiştir. Bu tarihi 
kıymeti haiz ve mimari bakımdan bir şaheser olan köprü, Kra
liçenin takdirle tetkik ettikleri bir mevzu olmuştur. 

O sırada Sarayovadaki müslüman kadınlan peçelerini kaldı
rarak kraliçeyi seyretmişler ve sempatilerini arzetmişlerdir. Kra· 
liçe kendilerile uzun uzadıya görüşmüştür. 

lngilizler beş milyon sterline bir 
deniz ejderi yaptırıyorlar 

Londra, (B.E)- Queen Mary transatlantiğinin bir eşi olan ve 
"No. 552., adını taşıyacak olan vapurun kaburgası 18 ayda inşa 
olunacaktır. Bu suretle bu yeni transatlantiğin denize indirilmesi 
ancak 1938 ilkbaharında vukubulacaktır. 

"No.552,, ancak 1939 yazında ilk seferini yapacaktır. Gazete
lerin verdikleri haberlere göre bu vapur Queen Mary'den 2000 
ton daha büyük yani 80,773 ton hacmi istiabisinde olacaktır. 
"No. 552,.inin inşası beş milyon sterline malolacaktır. Sür'atı 
(Queen Mary) ye faik bulunacaktır. Clyde deniz tezgahlarında 
pek yakında hararetli bir inşaat faaliyeti başlıyacaktır. Yeni 
gemıyi inşa için yedi bin amele çalışacaktır. 

Asiler Alınanlardan 
yardım görüyor 
Paris, 5 (Ö.R) - Tetvan

dan bildirildiğine göre asiler 
ltalyanlar ve Almanlardan muh· 
telif vasıtalarla temin ettikleri 
iiçer motörlü yirmi bombardı
IDan tayyaresiyle bükumetçi 
Şehirle r üzerine saldırmaii'a 
hazırlanıyorlar. Siyasi mebafil 
ltalyanın ve Almanyanın asilere 
Yardımlarından endişe içindedir. 

Kübada 
Paris 5 ( Ö. R ) - Kübada 

l•panyol halk cephesi için 
IDuazzam ianeler toplanmıstır. 

ilk mektep 
Programları 

Maarif Vekaletinin ilk mek
tep programlarını yapmak üze
re Ankarada topladığı komis
yon işini bitirerek program 
taslağını vekalet makamına 

vermiştir. 

Komisyon azaları, talim ve 
terbiye heyeti azasından Hik· 
metin reisliğinde dün Eskişe· 
bire hareket etmişlardir. Ora
da, köy öğretmenlerini yetiş
tirıı;ek üzere açılan kurs faa
li yetini yakından tedki~ ede
ceklerdir. 

rENI ASii\ Sahlfa-a 

Son -Telgraf Haberleri 
~tDlC!!!lmı':!l"lll 

Dış Bakanlığın tebliği Vekiller 

lSağustostan itibaren Çanakkaleden 
~eçecek harb gemileri kayıtlara tabi .. 
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Harb gemileri ve yardımcı gemiler, boğazlara 50 mil 
kala geçmek istediğini Türk istasyonlarına bildirecektir 

Ankara, 5 (A.A)- Haricıye 

vekaletinden tebliğ edilmi ştir: 

Türkiye cumuriyeti hükumeti 
boğazlar rejimi hakkında Mon· 
tröde 20 temmuz 1936 tari
hinde imza edilen mukavele
nameye merbut protokola tev· 
fikan 15 ağustos 1936 tarihin· 
den itibaren mezkur mukave
lenamede tasrih edilen rejimi 
muvakkaten tatbik edeceğin
den boğaz umumi tabiri altın
da ifade edilen Çanakkale 
boğazı, Marmara denizi ve 
Karadeniz boğazında on beş 
ağustos 1936 tarihinden itiba
ren muvakkaten tatbik edil
mek üzere zirdeki ahkamı itti
haz etmiştir: 

Harb gemileriyle yardımcı 

gemilerin boğazlardan ğeçişle
rinde istifade edecekleri işaret 
istasyonları. 

1 - Boğazlar rejimi hakkın
da Montröde 20 Temmuz 1936 
tarihinde imza edilen mukave
lenameye tevfikan yabancı harp 
gemileriyle yardımcı gemilerin 
boğazlardan geçişlerinde yap
mak mecburiyetinde oldukları 

muhabereler için aşağıda gös· 
terilen işaret istasyonları tayin 
edilmiştir : 

Çanakkale boğazı medhalin· 
de Seddülbahir işaret istasyo· 
nu, Seddülbabir telsizi, Kara
deniz boğazında Karadeniz işa
ret istasyonu, 

2 - Boğazlardan geçerek 
yabancı barb gemileriyle yar
d mcı gemilerin kumandanı bu 
boğazların medballerine yak
laşırken 50 mil kala telsiz va
sıtasiyle mezkur istasyonlara 
emri altındaki kuvvetin sarih 
teşekkülünü bildirecektir. 

3 - Yabancı harb gemile· 
riyle yardımcı gemiler boğaz· 
!arda geçişleri esnasında mez
kür istasyonların rüyet mesa
fesi dahilinde bulundukça meri 
olan beynelmilel işaretlerle 

isimlerini çekmiş bulunacaklar
dır. 

4 - Yabancı barb gemile
riyle yardımcı gemiler geçişleri 
esnasında hasara uğrarlarsa 20 
Temmuz 1936 tarihli mukave· 
lenamenin 24 üncü maddesinin 
son fıkrasına tevfikan derhal 
yukarda zikredilen işaret istas
yonlarına telsiz telgrafla bu
lundukları mevkileri ve arıza· 
!arının nevini arz ve tı'.ıl gös
mek şartiyle bildireceklerdir. 

Mezkur gemiler yine bu is
tasyonlar vasıtasiyle mukavele
namenin aynı maddelerinin ay
nı fıkrasına göre, Tlirkiye ta
rafından kendilerine tayin edi· 
lecek hattı hareketi öğrene· 
ceklerdir. 

Askeri merasim için selam 
bataryaları, Karadeniz ve Ak
deniz müstahkem mevkileri; le 
yabancı !ıarb gemileri ve yar• 

dımcı gemiler ara sında yapıla

cak, mütekabil merasim için 
Karadeniz boğazı'ldan girişte 
Anadolu kavağında ve Çanak· 
kale boğazından girişte Ça
nakkalede Gemlik mevkilerin· 
de birer selam bataryası bulu
nacaktır. 

Klavuz istasyonları: 

Klavuzluk hizmeti için aşa
ğıda zikredilen istasyonlar ça· 
lışacaklardır: 

Çanakkale boğazında Morto 
istasyonu, Gelibolu istasyonu, 
Karadeniz boğazında büyük 
liman istasyonu, Haydarpaşa 
istasyonu. 

Hava yolları: 
Akdenizden Karadenize ge

çişlerinde sivil hava gemileri 
aşağıdaki yolları takibedecek
lerdir: 

Kara tayyareleri: Akdeniz
den Karadenize geçişlerinde 
Enez, Midya hava yolunu, 
Karadenizden Akdenize geçiş· 
)erinde de Midya Enos bava 
yolunu. 

Deniz tayyareleri ayni yolları 
takib etmekle beraber lüzum 
basıl olduğu takdirde Marmara 
Ereylisine uğrıyabilcceklerdir. 

Boğazlarde memnu mınta
kalar: 

Türkiye cumuriyeti hükü
meti, Boğazlarda tesis oluna
cak memnu mıntakaları yakın
da bildirecektir. 

Yunan hududu kapalıdır ı 
Komünistler bir hükumet darbesiyle 

idareyi ele almak ve komünizmi 
yaymak istiyorlardı 

Tayyare yolcuları 
tarafından işgal 

Atina sokaklarının 
edildiğini haber 

Komünistler 
vermişlerdir 

Belgrad, 5 (Ö.R) - Atina
dan telefonla bildiriliyor: 

Başvekil General Metaksas 
diktatorlük ilan etmiştir. Kral 
sarayına davet edilen başvekil 
Kralın şu sualile karşılaşmıştır: 

- Şu dakikada memlekette 
asayiş temin edebilir misiniz? 

- Bu şerait altında bayır ... 
- Asayişin temini ve reji-

min muhafazası için ne gibi 
tedbirlere ihtiyaç vardır? 

- Rejimi kurtaracak ancak 
diktatoradır. Memleket komü
nist tehlükesine maruzdur. 

- Diktatörlüğü kabul eder 
misiniz? 

- Kabine arkadaşlarımla 
görüşmek için sa majesteden 
iki saat müsaade dilerim. 

Filvaki iki saat sonra kralın 
sarayına giden başvekil dik
tatörlük ilan ettiğini bildir
miştir. 

Belgrad, 5 (Radyo) - Yu· 
nan hududu kapalıdır, Hüku· 
met telefon ve telgraf mer
kezlerine vaz'ıyed etmiştir. 

Berlin, 5 (Radyo) - Bugün 
Atinadan gelen tayyare yolcu
ları Atina sokaklarının komü· 
nistler tarafından işgal edildi-

Atınadaki lttidislerden bir i11tiba 
gını söylemişlerdir. Yunanis- şındaki yabancılardan aldıkları 
tanda örfi harb divanları faa- teminata uyarak Yunanistanda 
liyete geçmiştir. hükumeti ele geçirmek ve ko-

Atina, 5 (Ö.R) - Hadisenin münist bir rejim tesis etmek 
içyüzü şudur: emelinde idiler. Bir hükumet 

Komünistler, memleket dı- darbesi indireceklerdi. 

Irakta hasta bakıcı kad!rılar 
ruj kuHanamıyacaklardır 

Kahire, 5 (Ö.R) - Bagdattan bildiriliyor: Irak hükumetinin 
neşrettiği yeni bir emirname ile hastabakıcıları, hastanelerde 
çalışan hizmetçi kadınlarla kadın muallimlerin dudaklarına ruj 
sürmelerini, boyanmalarını ve her türlü güzellik mamulatı 
kullanıııalarını yasak etmiştir. 

Istanbula gitti 
lstanbul 5 ( Yeni Asır ) -

inhisar vekili Ali Rana ve Ik
tısat vekili Celal Bayar şehri
mize gelmişlerdir. 

Kültür bakanı 
Eskişehirde 

Eskişehir, 5 (A.A) - Kiiltür 
bakanı Saffet Arıkan buraya 
gelmiş, Mahmudiyede açılacak 

köy muallim mektebi hakkında 
tetkikler yapmıştır. 

Hava kurumu baş
kanı lnönü kam-

pına gitti 
lnönü 4 (A.A)- Türk Hava 

kurumu başkanı Çoruh saylavı 
Fuad Bulca ile asbaşkan Er
zurum saylavı Şükrü Koçak 
ve Milli müdafaa vekaleti hava 
müsteşarı Celal ile birlikte dün 
Ankaradan askeri bir tayyare 
ile lnönü kampına gelmişler ve 
üyelerin ve Sovyet Rusyadan 
gelen muallimlerin çalışmalarını 
gözden geçirerek çok iyi bir 
intiba ile buradan ayrılmışlar
dır. 

Romanya 
lngiltereye nota 

verdi 
Londra, 5 (Ö.R) - Roman

ya hariciye nezaretinin Forayn· 
ofise gönderdiği nota hak
kında siyasal mabafilde büyük 
bir gizlilik gösterilmektedir. 
Romanya hükumeti, lngiltereyi 
protesto etmiştir. 

Bir tayin 
Belgrad 5 (Ö.R)- Türkiye· 

nin Belgrad elçiliği üçüncü ka
tibi Tarık Ankarada hariciye 
vekaletinin başka bir vazifesine 
tayin edilmiştir. 

Italya 
Cevab vermedi 
Paris, 5 ( Ö.R ) - ltalya, 

Fransız teklifine bugünlerde 
cev~b vermemiştir. Hariciye 
nazırı Ciano, Musolininin Ro· 
mada olmamasından istifade 
ederek Başvekille henüz görüş
mediğini bir bahane olarak 
ileri sürmektedir. 

Kadınlar 
hapisanesinde 

Belgrad, 5 (Ö.R) - Başve 
kil Dr. Milan lstoyadinoviç bL 
sabah beraberinde Dahiliye ve 
Sıhhat Nazırları olduğu halde 
Beding mevkiindeki kadınlar 

bapisanesini ziyaret etmiştir. 

KIRl< BiN KIŞiLiK 
BiR HABEŞ KU .. VETI 
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R. lmru'nun 
idaresi altı 1da 

Adls-Ab2ba önlerine ka· 
dar gelmiş bulunuyor. 

- Baştaıa;ı bauıcı saı•tada -

ajansı, Ras Seyumun Dessie 
ile Adis·Abeba arasındaki çete 
baskınlarına ve kargaşalıklara 

iştirak ettiğini tekzib ediy~ r. 

Bilakis Ras Seyum Adis-Abe· 
baya gelerek kral vekili Gıaz· 
yani ile görüşmüştür. 

Yakında Habeş şeflerinin 
Adis - Abebadaki toplantısında 
hazır bulunacak ve son beş 
mayıstaki inkıyadı zamanında 
ltalyaya verdiği sadakat yemi
nini tekrar edecektir. 



Apandisit anketi : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Oporatör N. Arkanın cevabı 

[.,,.arın ağrı arı 

nılacak o 
asa 

talar 
-

Apandis karın boşluğunda muhtelif 
yerlerde görülebilir ... 

··-
İzmir memleket hastanesi 

hariciye mütehassısı Operatör 
M Nuri Arkan apandisit hak
kında açtığımız ankete şu 
cevabı vermiştir: 

Son senelerin bbbi ve cerrahi 
hastalıkları arasında haklı hak
sız bir çok mübahase ve mü
nakaşalara yol açan hastalık
lardan biriside şüphesiz apan
disit (Kör bağırsak hastalığı) 
hastalığıdır. Bu hastalık seyri
nin hususiyeti ve bazı tehlükeli 
ihtilatlarmdan dolayi diğer ba
ğırsak hastalıklarından ayrı ve 
mühim bir hastalıktır. Tıb alim
leri bu hastalık hakkında yüz 
seneden!:ıeri tetkikat yapmış
lar ve ilk defa da apandisit 
tabirini Makburne namındaki 

bir tıb alimi koymuştur. 
Apandisit hastalığı seyrinin 

hususiyetine rağmen zamanın

da teşhis edilib ameliyat yapıl
dığı takdirde kolaylıkla iyi edi
lebildiği gibi ihmal ve yanlış 
teşhis edildiği takdirde de ha
yati tehlükesi pek çok olan 
bir hastahktır. 

Bu hastalığın en mühim bir 
ciheti de başlangıcının ve ne
ticesinin ne olacağı malum 
olmamasıd1r. Baıan pek şid
detli başlıyan bir apandisit bir 
kaç gün içinde sükfınete girer 
ve korkulan tehlüke görülmez 
veyahut bunun aksi olarak ses
siz, sadasız başlar birkaç saat 
zarfında en mühim hayati teh
lükeleri intaç eder. Altı saat 
zarfında öldürücü gangreneuse 
şekillerini gördüm. Apandisit 
hastahğı adeta kasırga fırh
nası gibidir, tahribat ve hasa
rab belli olmaz. 

Apandisit hastalığı hakkın· 
da senelerdenberi yazılan ya
zılar ve yapılan tetkikat henüz 
kat'i bir hedef gösterememiş
tir. Son senelerde şayanı 

şükran olan bir cihet varsa 
o da gerek halkımızm te
yakkuzu ve gerekse de
ğerli meslekdaşlarımızın bu 
husustaki tecrübe ve olgunluğu 
ve aynı zamanda vesaiti teş· 

hisiyenin tekemmülü bu hasta
lığın teşhisinde büyük bir rol 
oynamaktadır. Vakbnda heki
me müracaat edip hastalığın 

ilk 24-48 saatında ameliyabnı 
yaptığımız yüzlerce vakayi bize 
hiçbir zaman fena bir netice 
vermemiştir. Fakat karnı ağn· 
yan bir hasta için evvela konu 

komşu ile istişare edilir, göbeği 
düştü diyerek karmna çömlek 
çekilir, keza göbeği yerine 
getirmek için karnına basılır, 
ovulur, manasız ve faydasız iş
lerle vakıt geçirilirse iş işten 
geçtikten sonra hekime veya 
cerraha müracaattan, pek ümid
siz değilse bile, şüphesiz, pek 
az fayda beklenir. Çünkü gayri 
fenni bu hareketler iltihaplı 

bir barsağın delinmesine sebe· 
biyet vermiş ve umumi periton 
iltihabı denilen en vahim bir 
hastalık baş göstermiş olur.Böy· 
le bir muhataralı bir zamanda 
yapılan bir müdahalei cerahi
yeden bir fayda görülmezse 
bunun günahını cerrahın veya 
hekimin kudretinde değil, hasta 
ve muhitinin cehalet ve ihma
linde aramalıdır. 

Apandis denilen (zeyli dfıdi) 
sağ taraf karın boşluğunda ka
lın barsağın başlangıcında uzun
luğu eşhasa göre değişebilen 
5 - 6 santimden 15 - 30 santi
me kadar olan bir zeyldir. Bu 
:zeyl göbeğin sağ taraf ve bir 
az da alt tarafında bulunur. 
Ve hastahk başlıyacağı ilk şid
detli ağrılarını burada yapar. 
Ağrıların şiddetinden hasta 
karnına el sürdüremez. Fakat 
bu hastalığın daha bir çok ala
metleri vardır ki bu sütunlarda bu 
hususatı yazmak fayda vermez. 
Çünkü yekdigerioe benziyen 
bir çok karın ağrıları ancak 
bir tabibi mütehassıs tara
fından teşhis konulur ve ona 
göre hareket edıHr. Zeyli du
dinin umumiyet itibarile bu
lunduğu mahal göbeğin alt 
ve dış tarafı demiştim. Fakat 
apandis bazan karın boşlu
ğunda muhtelif mahallerde gö
rülebilir. 

Mesela: mide altında, kara· 
ciğer altında bulunduğu gibi 
sol tarafta kanad m.agbeni 
denilen fıtık nahiyesinde de 
(ender nadirattan olmak üzere) 
bulunabilir. Sol tarafta fıtkı 
muhtenik tarzında kanad mag· 
beniden bir apandisıt çıkanldı
ğına şahid olduğum gibi pek 
yakın bir zamanda yaptığım 

bir apandisit vak'asmda apan
disi karaciğer altında buldum. 

Apandisitin esbabı nedir? Bu 
hastalığın husulünde yalnız bir 
sebeb aranılmaz. Birçok esbab 
bir araya gelerek neticede bu 
hastalığın meydana çıkmasına 
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................ _.. ............................... Mı.ll"ı Roman •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yazan : Adnan Bilget - 31 -

O!ll9!lırımE&~m:m:ma ..... .,. ..... ._mo1m1!1!!'!!as:acm_. .... a• 
Sabiha ö!Um yatağında her gUn biraz daha 

kuvvetle sönüyor; ölUmUn kucağında son 
hamlelerini yapıyordu 

Fazla düşünmeğe ne lüzum 
var ... Ne çıkar Sezai... Hayatı 
olduğundan başka türlü kabule 
hazırlanmak neye yarar. Bizi 
korkutan ölümün uzattığı müb
hemiyet değil midir. Ben belki 
de o Lamana kadar yaşamam. 

fr 
c • 

...... Müjgan! 
- Buyrun efendim .. . 
- Hanımdan haber .. . 

Bugün biraz daha eyidir. 
Öksürük .•. 
Durdu biraz ... 

- Gec~ uyudu mu? 
- Kısmen ... 
- Ahmed evde mi? 
- Çok erken gitti. Fabrika-

da işi varmış ..• 
- Onu bana buldurur m1S1n •. 

Görüşecektim kendisiyle ... 

mü? 

Başüstüne Sezai bey ... 
Dün ğece yine tükürdü-

Anlayamadım, efendim. 
- Kan çıkardı mı yine? 
- Çıkardı amma... Kendisi 

çok neşeli QÖrünüvordu. Ben 

ENIAS ......... 

•• • om nız ehdidi a 
• etaksas ilan etti. feshett• 

- Ba.ştarafı bilüıci salıı/cde -
Fakat başvekil Metaksasın kralla görüştükten 

sonra seri hareketi snyesinde bü planın önüne 
geç:lmiştir. Başvekilin kralla mülakatmda ko
münist teşkilatlarının ve parlamentonun dağıtıl~ 
ması karar altına alındığı zannediliyor. Yeni 

Amele sendikaları bu teklifi kabul etmemiş
lerdir. Şimdilik Atinada ve memleketin diğer 
şehirlerinde sükunet vardır. 

int.habahn hangi tarihte yapılacağı henüz 
bi.inmiyor. 

Roma, 5 (Ö.R) - Atinadan gelen haberlere 
göre komünistlerin tertip ettikleri plan, ihtilalin 
hangi merkezlerde ve hangi saatta çıkacağını 

Atina 5 (A.A) - Muhafazakar işçiler fede
rasyonu sol federasyonlar tarafından tertib edi
len ve buğün gece yarısından itibaren başlıya
cak olan 24 saatlık umumi greve iştirak etme
mek hususunda azalarına talimat vermiştir. 

tespıt etmiş bulunuyordu. Bu hareketin :nuvaf· 
fakiyeti için alınacak bütün tedbirler düşünül
müştü. Hatta idd;a edildiğine göre komünist
lerin orduda bile bir çok taraftarları 
vardır. Şimdi hükumet orduda bir hareketin önüne 
geçmek için esaslı tedbirler aldığı gibi su, hava 
gazı ve e:ektrik merkezlerini de kuvvetli müf
rezelerin muhafazası albna a!mıştır. 

Amele sendikalarınm verdikleri söze rağmen 
Atinadaki grev hiç te sükunet içinde geçmıı 

Muhafazakar am~Jenin kanaahna göre, asgari 
yevmiyeyi tesbit eden ve mecburi hakemlik usu
lünü ihdas eden kanun amele sınıfının büyük 
muzafferiyetlerinden birini teşkil etmekte ve hüku· 
met bu kanunu tatbik ile işçilerin başlıca dileğini 
yerjne getirmektedir. Bu kanunu protesto eden• 
fer şimdiye kadar onu istiyenlerdir. Bu hare· 
ketleri ile bu şahıslar işçilerin menfaatleri için 
çalışmadıklarını ve memleket için kargaşalık 

çıkarmaktan başka bir maksad takib etmek 
istemediklerini isbat etmektedirler. 

değildir. 

Grev hareketinin muvaffakiyetsidige uğrıya• 
cağı tahmin olunmaktadır. 

KOMÜNiST HAREKETi DIKT A TÖRLÜK 
Roma, 5 (Ö.R) - Yunanistanda diktatörlük 

ilan edilmiştir. Başvekil Metaksas parlamento• 

Atina, 5 (A.A) - Hükumet, komünistler ta· 
rafından organize edilmiş olup memleketi kana 

nun dağıtılması:ve hükumetin diktatörlük 
salahiyetlerile mücehhez olması için kralJa 
mutabık kalmıştır. Grev hareketinin patlak 
verdiği şehirlerde örfi idare ilan edilmiştir. 

boyaması muhtemel geniş bir hareket karşısında 
bulunduğundan kralın tam muvafakatiyle mem
leket dahilinde örfi idare ilan etmiştir. 

Hükümet sermayedarlarla amele arasında 
çıkan ihtiJaflarda greve başvurulmasını men için 
hakem rolünü görmek istiyordu. 

Bu haber efkan umumiye tarafından büyük 
bir memnuniyetle karşılanmıştır. Her tarafta 
sükun vardır. 

Parlamento feshedilmiştir. Seçimlerin hangi 
tarihte yapılacağı henüz belli değildir. 

Me tep kitapları 
vaktinde yetişecek 

Maarif vekaleti, mektep ki· 
taplarının vaktinde yetişmesi 
için İcab eden esaslı tedbirleri 
almış bulunmaktadır. Devlet 
matbaası gece gfindfiz bu ki-

Van gölünden 
İstihsal edilecek soda 
Van gölünden soda istihsali 

ile o civardaki ham petroller 

üzerinde tetkikler ynpacak olan 

iktisat v~kaleti mütehassısları 

tapları basmakla meşgul ola- Vana varmışlar ve tetkiklerine 
caktır. baş'amışlardır. 
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sebeb olurlar. Ve hastalığın kaide yoktur. Şu kadar denile 
başlangıcından itibaren vücu- bilir ki umumiyetle barsak has· 
dun mukavemet derecesine ve hastal.klarından korunmak, en 
mikrobların şiddetine göre, esaslı bir tedbir olabilir. Fakat 
hastalık muhtelif şekillerde bunun ciheti tatbikiyesi de pek 
tezahür eder. Apandisit has- kolay değildir. Bazan en ümit 
tahğmın tekevvününde barsak E'!dilmiyen ufak bir seb'cp 
hastalıklarının mühim rolü cihazı hazmide en büyük bir 
olduğu gibi tarzı tegaddi· teşevvüşü mucib oluyor. bina-
nin ve tali olarak apandisit enaleyh her hangi bir şekilde 
mecrasma kaçabilecek her endişe edilecek karın ağrısı, 
hangi bir cismi ecnebi- bulantı, kay ve saire gibi rahat· 
nin: mesela; üzüm, elma, ar- sızlıklarda lakaydane davranmi-
mut çekirdekleri, mevaddı ga- yarak mütehassıs bir hekime mü-
ita taşları, bağırsaklardaki raca at etmek en kestirme korun-
bazı tufeylat bu hastalığın hu- ma çaresidir. Vaktinde yetişilen 
sulünde büyük amil olabilirler. ve yapılan ameliyatlardan biç 

Apandisit gençlik hastahğı- bir tehlüke görülmediği gibi 
dır. ihtiyarlarda pek tesadüf cerrahinin mucizesi denmeye 
edilmezse de 45 - 50 yaş ara· değer mevzii uyuşturma ile de 
sında gördüğümüJ": vakalar az tehlüke daha ziyade bertaraf 
değildir. Erkeklerde kadmlar- edilmiştir denecek kadar emin· 
dan ziyade olduğu da bir hu- dir. Aksi takdirde vakit geçer 
susiyet gibi kabul edilebilir- apandis patlar ve umumi peri• 
se de yirmi beş seneyi geçen ton iltihabı baş gösterir ve bu 
cerrahi hayabmda hemen he- zaman ameliyat yapılırsa bu 
men cinsiyetin ayrılamıyacağı gibi ameliyatların neticeleri 
kanaatım hasıl ettim. hakkında katiyetle söz söyle-

Apandisit hastalığından ko- mek fennin haricinde kalır. 
runmak -: Bu hususta kat'i Operatör 
olarak tesbit edilmiş biç bir Meh. NURi ARKAN 

hiç hastanın böylesini görme
dim. Odasında şarkı söyleyip 
duruyordu. Bir aralık beni ya
nana çağırarak bir çok dert· 
leşti. Hayattan fazla bir şey 
beklemediğini, hayabnı saran 
bütün şüphelerin sili!Jdiğini, 
Ahmet beyle sizin aranızdaki 

yakmlıktan derin zevk duydu
ğunu, artık mes'ud bir şekilde 
ölebileceğici söyledi. 

Ben kendisine itiraz etmek 
istediğim zaman sözümü kesti: 

- Sus sen Müjgan, dedi. 
Sen yalnız beni dinliyeceksin ... 
Ben her şeyi biliyorum. Sezai 
beyin sevgili dostu olan 
doktorun avucuna bir on 
liralık sıkıştırınca b ü 1bü1 
gibi okumağa, her şeyi açık
tan açığa itirafa ba1lladı • 
Çocuğum yolda imiş, pek ya· 
kında, belki de on güne kadar 
dünyaya gelecekmiş.. Tüber· 
külos olmuşum. Vaktıoda teda 
video kaçındığım için hayatım 
tehlükeye girmiı. Hastalığım 
müzmin bir şekil almıs .. Dere-

cesını sordum.. ikinci devreyi 
sürüyorsunuz dedi ve ilave 
etti: 

- Tıbbın yeni keşifleri, he· 
nüz had devreye intikal etmi
yen hastalığınızın tedavisini 
mümkün kılmaktadır. Yalnız 
bir mahzur var. Çocuğunuz ••• 

Anlamıştım herşeyi Müjgan. 
Herşeyi olduğu gibi anlamışbm. 
Görfiyorsun hayattaki nasibim 
daha on gün beni sürükliye• 
bilecektir. Daha on gün yaşı
yacağım. 

- Sus arhk MüjgAn ... Gece 
kuşları gibi söylenme artık ... 

- Ama daha bir,ey de ıöy· 
Jedi. Dedi ki : 
Eğer on gün önce hayata 

gözlerimi kapamış olsaydım; 
cidden üzülecektim. Şimdi ise 
mesudum... Ölüm yatağında 
bile ... 

Sözlerini tamamlıyamadı. Müt
hiş bir öksürük onu saniyeler 
içinde yatağının içinde mecalsiz 
bıraktı. Ve külçe külçe kan 
tükürdil. 

Türk maarif cemiye·j 
tinin genel merkez 

toplantısı, 
Türk maarif cemiyeti genel 

merkezi evvelki gün cemiyetin 
Ankarada Anafartalar cadde· 
sindeki merkezinde Gireson 
Saylavı General Ihsan Sökme
nin baş anlığı altında toplan· 

mışhr. 

Ruznamede birinci maddeyi 
teşkil eden, umumi idare he
yetinin faaliyet raporu okuna-

• 
rak kabul edilmiş ve umumi 
idare heyetine teşekkür edil
miştir. 

Bundan sonra cemiyetin 

1-8-936 dan 31-7-937 ye 
kadarki bir senelik büdçe-

si müzakere edilmiştir. Bu 
bütçeye nazaran cemiyetin 

bir senelik geliri 290338 lira 
olarak geçen seneki gelire 
nazaran 5006 lira fazlasiyle 
lesbit edilmiıtir • Maarif 
kısmını da Ankarada yapılmağa 
başlanan kollej binasının inşa 
ve tesisat masrafı olan 97820 
lira ile beraber 200838 lira 
olarak tesbit edilmiş ve idare 
heyetine hayırlı başarılar dile
ğiyle toplantıya son verilmiştir. 

Sahipsiz ve kaçak eşya 
hakkında bir karar 
Gümrük ve inhisarlar ba

kanlığı sahipsiz ve kaçak eş
yanın kontenjan dışında yurda 
sokulmasını kararla~tırmıştır. 

- Ne olacak timdi ? 
- Siz bilirsiniz. .• 
- Demek herşeyi, olduğu 

gibi biliyor. 
- Maalesef evet ... 
- Şimdi uyuyor ma? 
- Hayır ..• Sabahleyin pek 

erl<en uyandı. Yatağmm içinde 
uzun uzun süslendi. Tıpkı gelin 
gibi. 

- Ahmed ne yapıyor acaba? 
- Onun hakkında fazla bir 

malumatım yoktur. 
- Herhalde birşeyler bile

ceksin. 
- Ahmed, akşamları içiyor 

Sezai bey ... 
- Nasıl, içiyor mu? 
- Her akşam ... Fabrika 

dönüşü, Urlada kötü bir mey· 
haneye devam ediyormuş •• 
Saatlarca bir köşede oturarak 
körkütük sarhoş oluncaya ka
dar içiyor. 

- Sana bir şey açmıy~r mu? 
- Açıyor amma... Onun 

gizliliklerini size söyliyememki 
- Rica edersem ..• 

.s ·Ajjustos 1eae 

Zabıta haberleri: 
Saatı çalmış 

Kemeralh caddesinde bir 
masa saab ile gezdiği görüle 
sabıkalılardan Mehmed oğl 
lbrahim, zabıtaca isticvabında 

bu saata çaldığını söylemiş ve 
tahkikata başlanmıştır. 
Hava dellğinden girmi 

Gazi bulvarında mimar Ke 
maleddin caddesinde 38 numa• 
rah manifatura mağazasının ar• 
ka tarafındaki hava deliğinde 
içeriye sarkmak suretile gire 
hırsız tarafından para kasasın• 
dan beş lira çalınmıştır. 

Hırsızın evvelce yine bu dü 
kanda hırsızlık yapan Ali o 
duğu zannedildiğinden tabki 
kata başlanmıştır. 

Trene taş atmış 
lzmirden Afyona giden pos 

katarı, Alaybey istasyonundaı 
Kemal adında bir çocuğun bi 
incir ağacına attığı taştan v 
gon camlanndan biri kırılmış 
Kemal tutulmuştur. 

iki parça esrar 
Kaymakam Nihad bey cad 

desinde hapishane karşısın 
bostancı Muammerin dükk 
nında tutulan Hasan oğlu H 
seyinin üzerinde iki parça eı 
rar bulunmuştur. 

MahkOm oldu 
Menemende Günerli çift ' 

ğinde Yusufu yaralamakl 
maznun lbrahim şehrimiz ağtı 
ceza mahkemesinde iki se 
on gün hapse mahküm ed· 
miştir. 

Alişer hafriyatı 
Arkeoloji profesörü Fon O 

ten Amerikadan gelmiş 
Alişer hafriyatında çalışmJ 
üzere Ankaradan hareket e 
miştir. 

Köy mekteplerine 
mahsus 
Alfabe ucuzladı 

Maarif vekaleti, ders kital 
farının, bilhassa köy mekte 
leri için basılanların, ucuz & 

tılması prensibini hassasiyet 
takib etmektedir. 

Son defa basılan köy me 
tebleri alfabesine beş kur 
fiat konulmuştur. Diğer kita 
lar da alfabe gibi sermayesiı 
yakın fiyatla satılacakhr. 

El sanayii Uzerlnde 
tetkikler 

Denizli ve Kastamonide 
sanayiini teşkilatlandırmak iç 
iktisat Vekaleti tetkikleri 
devam etmektedir. 

El sanayii erbabını mınta 
vi kooperatiflere rnptederc 
satışları bir elden idare 
mek, mamullerin gerek b 
ya ve gerekse terbiyesini, b 
ahare kendilerine devredileC4 
bir fabrikada yapmak hus 
]arı düşünülmektedir. Bu 
retle el tezgahlarının mamul 
islah ve aynı zamanda da uc 
za mal edilmiş olacrakh. 

- Çok tuhafsınız, Sezai be 
Ahmed nereden öğrenmiş. 

öğrenmiş.: Sabihanın ver• 
olduğunu bütün teferruah 
kadar biliyor. Daha fenası 
hastalığın müsebbibi olduğuı 

zeınnediyor. O, tuhaf bir hi 
Sabihanın öleceğine inanıyo 

Ahmed Sabihayı çok, ç 
seviyor, Sezai bey ... O kad 
seviyor ki Sabihasız bir ha 
tın temadi etmiyeceğinc k 
disini inandırdı. Her 
şam içmesi, kör ltütük 
hoş olması unutmak ve 
terini uyutmak içindir. 
halılara kadar gözyaşı döküy 

- Sabiha bunları biliyor m 
- Söylemedim... Belki 

müteessir olur diye .. 
- Teşekkür ederim Müjg 

" •• 
- Hanım efendi .. Sezai be 

Ahmed bey yanınıza girm 
istiyorlar. 

- Bir dakika ... Buyursun 
Nasıl oldun Sabiha? 

- Oll1L l1a1· 



ispanya alı --Sovyet işçileri s 
.a yo st rli • a 

1 o gos'ta 
ar lerine bir 

3 

ve gönderil i 
ükô et zafer, • • 

ır emr a 
Roma 5 { Ö. R ) - Sabık 

lsp ny kralı on üçüncü Alfon 
sun oğlu Asturi Dükas ve kar
deş· bugün asi muvakkat hii
kumetin teşekkül ettiği Burgos 
Şehrine gelmiş erdir. 

lNGlLTERENIN YARDIMI 
Londra, 5 ( Ö.R) - Star 

gazetes·nin ö rendiğine göre 
lngiltere~ ispanya hükümeti 
hesabına olarak bu memlekete 
beş harb tayyaresi göndermiş
tir. bunların pilotları logilizler
dir. 

SOVYET IŞÇlLERININ 
TEBERRÜÜ 

Moskova, 5 (Ô.R) - Mos
ıeova işçileri, lspanyol işçileri

nin da.bili harb ücadelesmde· 
ki büyük ıstıraplannı karşıJa
ınak ve F şiı gını ·ar ı
sınd duydu lan derin teessür 

Ve tes nüd duygulanna bir 
nişane olmak üzere kendi arala 
rında 1 milyo sterlin lir sı iane 

topl mışlardır. Bu para adrid 
hükümetine gönderilecektir. 

Mo kovada lspanyol halk 
cephe i lehinde muazzam teza
hürat yapılmışbr. On binlerce 
kişinin akdettikleri mitinglerde 
lspanyol milletine ve halk cep
hesine sempatilerini bildiren 
teavün telgrafları çekilmiştir. 

Londra, 5 { Ö.R ) - Deyli 
Meyi gazetesi, Moskova işçile· 
rinin lspanyol işçilerine yardım 
İçin bir milyon sterlin iane 
toplamalarını mevzuubahs ede
rek diyor ki : 

- Bu milyonluk yardım iş
çilerden toplanmış olub, doğ· 
rudan doğruya Sovyetler hü
kumeti tarafından ispanyaya 
Verilecektir. Fakat ona veril
ln<"k istenen bir vesiledir. Eğer 
Moskova bükfımeti bunu yap
ınasaydı; halktan bu kadar 
ınuazzam bir mebliğ toplaya
mazdı. 

FANSANIN HAREKETl 
Paris, 5 (Ö.R) - Jour ga

zetesi. hava nazırı Piyer Kot'a 
birçok sualler soruyor. Ezcümle 
diyor ki: 

ispanyaya yollamış olduğu· 
nuz tayyareleri ya hiçbir şey
den haberimiz olmıyarak: yani 
lspanyol hükumetinin bunlara 
ınüsadere edeeeğine ihtimal 
an-:= 

Vazı:n : To"t Dil 

Vardar gözüne alıp, saldlJ'
dığı tepenin yarısına varmıştı 
1<i arkasıt'dan: 

- Hayy! 
- Bre! 
- Yakalal 
- Tut! 
- Kaçırma! 

~slerini i~itti, cıhz at, tepenin 
derisinde bir çah gümesinin 
dibine burnu üstü sokulup, 
forklayarak çökmüş, çatlamış 
Ve ölwüştü. Vardarın arkasın
dan gelenler yetiştiler, yelye
Perdek koşan Vardarı yaka-
1.aılılar. s~Uasırt: VardarıD ca-

/spanvadaki liii.Ur.ıet kuvvetlerine yardım dm 'k!e ittiham edı.lm Fransız devld ve hükfimd erkilm 
veımiyerek· yolladık. Şu halde panya işlerine ademi müdahale cevab daktilo edil iş iki 
bu müsadereyi protesto etme- teşebbüsü üzerinde mutalaa ğıttan ibarettir. 
liyiz. yürüterek diyor ki: f yi malumat alan mehafil-

V hut ta hükUınetimiz is- - 11 Fransanın istediği şey, de söylendiğine göre; Eden 
tiyerek ve bilerek onlan ~ön- bütün devletlerin faaliyetini lvan Delbosun notasına ceva-
derm· tir. işte asıl biz buna durdurarak yalnız kendi faali- ben diyor ki : 
ihtimal vermek istemeyiz. yetine sahasını açık bulundur- - " logiltere ispanya iğti-

Zira hükiimetimizin Londra maktır." şaşının beynelmilel sahada ge-
ve Rom.aya ademi mmlahele INGILIZ CEVABl nişlemesine amadedir. Bu bu-
Jebinde teklifler yaptığı bir Paris 5 (Ö.R)- lngilterenin susta bir uzlaşmanın husulunü 
sırada böyle gizli niyetler cevabı bugün Parise vardı. Bu temenni eder. ,, ............................................................................. . ..... 
~;:~nmesi anlaşılinaz bir şey ispanyada aşı Bulgar kralı 

HÜKUMET .h . B ı· d 
KUVVETLENiYOR 1 tıyacı er ın e 

Paris, 5 (Ô.R) - lspaııyada, Le Bourgct, 4 (A.A) - 380 
hükumete sadık olan kuvvet- kilogram Tetanos seromu yük-
lerin generalleri Havas muha- lü bulunan bir lspanyol tayya-
birine beyanatlannda, günler resi Madridden hareket et-
geçtikçe hükumet kuvvetlerinin miştir. 

Sofya, 5 { Ö.R ) - Bulgar 

kıalı Boris. beraberinde kra

liçe olduğu halde Bcrline git

miştir. Berlinde kraliçeye a ~ 
, liyat yapılacakbr. 

kuvvetlenmelerine mukabil, asi
lerin maneviyatlarındaki dü
şüldüğe şahid olduklanm söy

Nankin kuvvetleri l\feş'ale yarışı bitti 

lemişlerdir. 
zafer peşinde.. Herlin, 4 ( A.A ) - Berlia-

Kiel meş'ale yarışı bitmiştir. 
Paris, 5 {Ö.R) - Madride 

karşı asilerin ihdas ettikleri 
tehlüke, müspet sahaya intikal 
etmemiştir. Hükümetçiler şehri 
bu tehlükeden tamamen kurtar· 
mak üzere olduklanna kani

Şanghay. 4 (A.A) - Domei Olimpyad mel;i'alesini taşıyan 
ajansının Kantondan bildirdi- son atlet bugün saat 21 otmda 

Belgradda 

ğine göre, çok kanh ve çetin 
çarpışmalardan sonra Nankin Kiele varmıştır. 

dirler. 
FRANSA NE iSTiYORMUŞ 

Berlin, 5 ( Ö.R ) - Frank
furter Zeitung" F ransamn Is-

Tefrika No: 419 

kuvvetleri Kuang Gsi vilaye
tine g\rmişlerdir. 

Santral Neus general Lit 
Sang Jer ve Pai Lebo Nsi'nin 
yakında teslim olacaklarını 

talımin etmektedir. 

dırına çöken lpşir paşanın ya- 1 leketin bu azız paşasrnı esır 
nına götürdüler.. almaya! 

. . . . . . . . V ardar bağırdı : 

· · • · · · · · - Hani senin bana vaadia? 
Sakalının ak teUeri.ne göz - Ne vaadi ? 

yaşlannı hüıagür hüngür salı- - Ben senin namusuau mu-
ver~n Vard.ar ~ kendi sedirine hafaıa ettim, karım padişaha 
oturan lbşire haykırdı: vermedim .. 

- Utanmadm mı! dedi utaıı- - Ben de senin! 
madm mı! hiç sende Allah kor- - Alçak 1 Bana iltihak cdi· 
kusu yok mu! neye bizi aldat- yormuş gibi yapıp benimle 
tın kancıklık yaptın?... merdc:e döğüşmedin, gafil av-

lbşir çadırda beraberlerinde ladın imi hain .. 
bulunan Köprülüyü Vardara - Sus! 
gösterip=- - sen hainsmf 

- Sen utanmadın mı? mem- - Sen de haimin! K91>rülii-

Belgrad, 5 (Ö.R) - Başvekil 
öğleden sonra Fransız ve ltal
yan elçilerinin ziyaretlerini ka
bul etmiştir. 

1 nün malı, mülkü, karısı, kııanı 

l ne oldu? 

J 
e olacak! Şimdi serbest-

tirler. 
- Ben gelmeseydim! 
- Sen bana yardıma gefi-

yord uu. Alçak ve rezil padişa
hın haf'ına yardım edecektin .• 

- Sen bana hakaret ettin! 
- Ya! bumu senin kinin! 
- Evet! 
- SeD karh.anecisin, se• 

rezilsin... Senin karm11 pa«lipfta 
keşki göndermiş otnydrm da 
padi~h deli bralaim onu iste
diği gibi şehvetine afet etseydi. 

- Suuus!.. Senin karın ale· 
ıne fahişe ol.caktı yal bea kur
tardım! 

- Ha\a 1 Re~il.. 
- Y obaı ! Kepaze ! 
- Seni adam sal;anda var 

kabahat ! Siva a g~ldfğin za
man başm benim elimde idi, 
namus z lpşir .• 

- Sınıus diyoram sana! 
- Susmuyorum hain f Ordtt-

ya gelirken bile kct&beftk yap-

Hükumet kuvvet eri 

di • 

. asara çenberini kırdı 
Katalonya amele sendikası reisini 

rüvelverle öldürdüler 

~adrit, 4 ( A, A ) - Somo 
Sierra cep esindeki hükümet 
kuv etleri cephesiz ka~ gö
rünen ilitilalciler tarafındmı 
m ·avemet görme ·m · erle.
mişf_erdir. Bu kuvvetler ihtilal
e· ere kzrşı bir çevirı:ıe hare
ke· e b:ı mış bulunma ta
dır -r. 

Sa· t Seb c:tienin 60 · o
metre - da bu an To s· 
da bir muharebe aşimışbr. 
H· .. et topçu kuvvetleri ih
t · .. Cileri perişan etmiştir. Hü-
k'" et asi kuvvetleri Navarro 
şehri den püskürtmek için 
büyük bir mukabil taarruza 
hazırlanmaktadır. 

adrid, Murcio ve Malaga' -
dan gelen ve hükümet kuvvet
lerine mensub iki kol yardım 
isteyen Gırnata şehrinin bir 
kaç kilometre yakımoa gelmiş· 
tir. 

Sevillada 10,5 luk toplar şimdi 
alevler içinde bulunan Elkasir 
sarayının ahırlarını dövmüştür. 

Hükumet kızılbaç kafilelerine 

ateş eden ihtilalcilere mukabele 
olarak bunlara karşı ağır top· 
lar l anmaya karar vermi · • 

ŞIFRELRI ÇALMIŞLAR 
ebP o, (A.A) - lsp -

ya omıoio u Lam ·conu bu· 
lunmadığı b"r _ rada hüviyet· 
leri eç.h:ul alb kişi ko o:os· 

ane b. s ::ı gir • erdir. 
Sanıldı: göre, bu adam· 

l r d 0 plo atik s rv·sin · e· 
rini elde etmek · tiyor rd. 

SiYASİ B RC NAYET 
Perpignaııy 4 ( A.A ) - ti· 

mada şayan bir m hadan bil· 
dir ldiğine göre, Baı:selo da 
Knta!onya amele sind reisi 
rüve!Werle öltl.ü:rülınüştür. c· a• 
yetin mesoliyeti i te ıit e k 
m-mkün d -ildir. Bazı mahl
mat almakta olan mahafil bu 
işi rakib sindikası olao · in
dikasıUJ.Jl yapıruş olduğunu tab
uıin etm kted;r. Bu harekete 
büyük bir ebeınroiy~t veril-
mekte ve davet edeceği mu· 
kabelei bilo:ıisillerle halkçılar 
cephesinde nifak çıkar ası • 
dan korkul aktadtr. ......... 

Eden teyid etti 

Heligoland adasında 
tahkinıat yapıyorlar 

Londra, 5 (Ö.R) - Hetigoland adasında Almanlar tarafından 
tahkimatm faaliyetle ilerl~diği haber veriliyor. Eden bu tahki
matı teyid etmiş ve şunlan söylemiştil': "Avrupa memleketleri
nin umumi bir surette hallini ümid ettiğimiz bu sırada bu mes
elenin tahriki mevsiınsizdir. Zira nahoş tesirler yapabilir." 

Y. A. - Heligolandın sevkülceyş kıymeti şimal denizinde 
i!eri bir karakol olmasıdır. 1714 senesinde Danimarkaya aid olan 
bu ada 1807 de lngiliz işgali altına geçmi , 1890 senesinde 
Almanyaya tcrkolunmuştur. 1918 Versay muahedesi Heligolandın 
istihkim.lanm yıktırmak.la iktifa etmiş, adayı Almanyaya bırakmaşb. 

tın_ Ah bunu bana söylemi,-· 

lerdi. 
Köprülüye döndü: 
- Hatırlarsın ya? Bu gece 

sen ve Katırcıoğfu ile Hay
daroğla .. 

VMda.r söz.ünü tama~Iıya

mamıştı, lbşir paşa yerinden 

kallıumş, elindekt palayı hava

da ıslrk çaldttaraft Vardann 
kafasma sallamıştı. 

Çuın!!.. TakL 

Kaalaı fttkırdı, V arcların 
gö.-desinden kopan baş; göz

lerini dehşetle açarak, ağzının 
dişlerini gıcırdatarak Ibşiria 

ayaklan dibine düşmüştü. Göv
de soıa bir i.htilacla yerde tit
rerken; baş ta, beşli başına 
caalı imiş giD& lbşirin ayakla
rnıa saldırmış, lb ir sedire ka
çınca bir iki yuvarlanıp; sol
muştu.. 

* ... . 
isfanbul çok kanşıktı. Var-

darın kafaSJ gelmiş, malı~ mül
kü gasp edilmiş çoluğuna, ço
cuğuna yapılm3d1k eza ve iş-

kence bırakılmamıştı. lbşir pa

şaya hıl'atlar .-eriliyor, samurlu 

kürkler, anberler! hediye edi
liyordu. 

lstanbulun bütün esnafı canb.· 

rını, ma Harını Allaha emanet el· 

miş, bugün ipe çekileceğiz, ya· 

rııı boğdurulacaiıx diye kodm 

içinde yaşıyorlardı. Giin, saat, 

dakika tammaran deli lbrahi· 

min fermanını dültkiaılaruı 
içiude zıpu- Y eniçeriJerin pala-

1arıada okuyorlar, mal, meoal, 
ne var ne yoksa pernsı2 Te 

fütursaz alınıp götürülüyor, tek 

bir söz söyleyen öle dünyayı 
boylayn•eriyordu. 

Göğ:ere yükselen gi:ıli fer· 

yatlar, inkisarlar daha gökleri 

delememiş, ulaşmalarım istedik-· 
leri yere ulaşamamıştı. 

- Drvam ~'/erek -



sabite a YENi A:>IR & Ağustos 1s:ı:s& 

Berlin olimpiyatlarında dün alınan neticeler 

a a sveçi mağlup etti 
Atletizmde Amerika birinci Almanya ikincidir 

Berlin, 6 (Ö.R) - Dört yüz 
metre manialı koşularda Ame
rikalı Harding bu mesafeyi 
52,4 saniyede katederek bi
rinci gelmiş ve altın madalya 
almıştır. 

Kanadalı Horring ayni me
safeyi 52, 7 saniyede katederek 
tümüş madalye almıştır. Fili· 
pinli Wbite 52,8 saniyede 
üçüncü gelmiştir. 

Yüz metre kadınlar arası 

müsabakasının finali yapıl

mıştır. Amerikalı Stevens 11.5 
saniye ile birinci gelmiş ve 
yeni bir olimpiyad rekoru tesis 
etmiştir. Polonyalı Naslı 11.7 
saniye ile ikinci, Alman Kra
uss 11 .9 sanıye ile üçüncü 
gelmiştir. 

800 METRE 
800 metre koşunun fi nalı 

cilik, 6 üçüncülük kazanmıştır. 
JAPONYA - ISVEÇ 

Berlin, 5 (Ö.R) - 4 Ağus
tos günü, Olimpiyad sahasının 
en mühim maçı Japonya-lsveç 
milli takımları arasında yapıl
mıştır. Japon futbol kuvvetleri
nin Avrupada bilinmemiş ol
ması alakayı arttırıyordu. Buna 
mukabil lsveç milli takımı Av
rupanın en başında yer almış
tır. 

Birinci haftaymda lsveçlilerin 
çok ağır bastıkları görülüyor
du. Nitekim bu devrede lsveç
liler iki gol yapmak suretiyle 
kat'i gibi görünen bir tefevvuk 
gösterdiler. 

iKiNCi HAFTA YM 
Fakat ikinci haftaym baştan 

başa sürprizli oldu. Japon 
milli takımı, sanki birinci haf-

Olimpirat miisabakalarında: Basketbol 
çok alakalı olmuştur. Wood- ı taymda oynıyan takım değildi. 
room (Amerika) 1 dakika 52 Hakimiyeti tamamen ellerine 
ııaniye ile birinci, Lanzi (ita!- geçirmişlerdi. 
yan) 1 dakika 53,3 saniye ile lsveç kalesine sık sık yapı-
ikinci, Edvard (Kanada) 1 da- lan hücumlar, lsveçlilerin ağır 
kika 53,6 saniye ile üçüncü bir tazyik altında bulunduk-
gelmiştir. 

Atletizm müsabakalarında 4 
A&-ustos yarı gecesine kadar 
yapılan tasnifin neticesi şudur: 

Amerika 7 birincilık, 2 ikin
cilik, 1 üçüncülük kazanmıştır. 

Almanya 4 birincilik, 5 ikin-

larını gösteriyordu. Japonlar 
yarattıkları fırsatlardan bir 
kısmını kullanarak üç gol yap
tılar ve oyunu 2-3 galib bitir
diler. 

Bu maçtan sonra Almanya 
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Berfin olimpiraflawıda s11 ıkla irtifa 
ve Lüksemburg takımları kar- mışlardır. Hafif siklette Maca-
şılaştılar. Almanlar oyunun da- ristan birinciliği, Almanya 
ha ilk dakikalarında kat'i bir ikinciliği, F enlandiya üçüncü-
faikiyet gösteriyorlardı. Alman lüğü kazanmışlardır. 
milli takımı, 9-0 oyunu galib Ağır sıkletin finalı henüz 
bitirdi. neticelenmemiştir . 

Cuma günü ltalya-Japonya 
ve Norveç-Almanya milli ta
kımları, dömifinal için karşılaşa
caklardır. 

SERBEST GÜREŞLER 
Berfin, 5 ( Ö.R) - Serbest 

güreşin kat'i neticeleri: 
Horos siklette Macaristan 

birinciliği, Amerika ikinciliği, 
Almanya üçüncülüğü kazan-

HOKEY 
Hokey müsabakalarında Ital

ya lsviçreyi O - 1 yenmiş ve 
Afganistan Danimarka ile 6 - 6 
berabere kalmıştır. 

Eskrim müsabakalarının ne
ticeleri (Ekip halinde) şun
lardır. 

ltalya birinci, Fransa ikinci, 
Almanya üçüncü gelmiştir. 

Almanyanın üçüncülüğü kazan
ması hiç beklenmiyordu. F ııkat 
ltalyanın birinci gelmesi muh
temeldi. Zira Avrupanın en 
yüksek eskrim mektepleri 
Fransa ve ltalyadadır. 

Bugün yapılacak eliminasyon
lar 80 metre manialı (kadınlar) 
110 metre manialı ( erkek ), 
1500 metre manialı ( erkek ) 
koşulardır. 

50,000 METRE 
Beılin, 5 (Ö.R) - 50 kilo

metrelik mukavemet koşusu 
bugün saat 13,30 da başladı.Ko
şucular saat 18 de hedeflerine 
varacaklardır. 

Sırıkla irtifam finali de bu
gün yapılacaktır. Birincilik Ja
ponya ve Amerika arasındadır. 

DiSK ATMA 
Berlin, 5 (Ö.R)- Disk atma 

finallerini aynen veriyoruz: 

ı 
ikinci : Fransa, 2 galibiyet, 
Üçüncü ; Almanya, bir galibi· 
yet. 

Berlin 
güreş: 

GÜREŞ 
5 ( A.A ) - Serbest 

Hafif sıklet : Birinci Karpat 
(Macaristan) 

Tüy sıklet : Birinci Pihlaja
maoki (Fenlandiya) 

Horos sıklet: Birinci Zombori 
(Macaristan) 

Orta sıklet : Birinci Poileve 
(Fransa) üçüncü: Mersinli Ah
med (Türkiye). 

Berlin, 4 (A.A) - Gülle ve 
Halyer finali : 

Yarı ağır sıklet: Birinci Hos· 
tin (Fransa) Develope 110 kilo 
Arrase 117, 50 kilo Epole 145 
kilo, yekun 372,5 kilo. ikinci: 
Deutsch(Almanya)Developel05 
kilo. Arrase 120 kilo, Epole 

Olimpiyat miisabaka/arında Japon şampivo11u 
Amerikalı Karpenter birinci 150 kilo. Yekun 365 kilo. 

gelmiş ve altın madalya ka- Üçüncü Vasıf Ibrabim (Mısır) 
zanmıştır. Amerikalı Bumm Develope 100 kilo. Arrase 100 
ikinci gelerek gümüş madalya kilo, Epole 150 kilo. Yekun 
kazanmıştır. Üçüncülüğü Ober 360 kilo. 
Wever kazanarak bakır ma- Berlin, 5 (A.A) - ilk Flore 

dalya almıştır. müsabakaları erkekler: Maca-
FLORE MÜSABAKALARI 

Berlin 5 ( A . A ) - ltalya 
9 - 4 Fransayı yenerek Flore 
olimpiyad şampiyonu olmuştur. 

Birinci : ltalya, 3 galibiyet, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ristan - Avusturya 8·8 berabere 
kalmışlardır. Fransa 12-4 Ar· 
jantine galip, Almanya 10-6 
Belçikaya galip, ltalya 13-3 
Amerikaya galip . 

Berlin 4 (A.A) - Kadınlar 
arasında yapılan disk atma mü• 

sabakalarında Lehis'anlı Vajs
ovna diski 44,69 metreye ata
rak yeııi bir olimpiyad rekoru 
tesis etmiştir. 4 dakika sonra 
Alman Mauermayer diski 47,63 
metreye atarak bu rekoru kır
mıştır. 

lnsanlığ n dostu 
Yeni olimpiyat 
yaratan adamın 

oyunlarını 
orijinal fikirleri 

insanlığın yeni bir terbiyeye 
BERLIN MEKTUBU manyanın askeri hakimiyetini 

Berlin, 1 ağuslos (Hususi yeniden kazandığı günden bir 
muhabirimizden) - Yeni Olim- hafta sonra, Pariste, bir spor 
piyad oyunlarının yaratıcısı sa- metingi yapılmıştı. Kimse siya-
yılan Baron Pierre Coubertin'iu seti düşünmiyordu. Bütün fi. 
fikirlerini öğrenmek çok ente- kirler bu spor metingi ile 
resan olacaktı. Meşhur Alman meşguldü. 
gazetecilerinden Otto Kriegk Bu bir muvaffakıyet değil 
baronla yaptığı mülakatı şöyle midir? Fakat bugün, Avrupalı-
anlatıyor: ya teveccilh eden ve maalesef 

Baron de Couberti11 birçok kafi derecede düşünülmiyen 
fanilerin çalışma kudretlerini meseleleri görüşeceğiz: 
geçen büyük eserinden az bah- Kendi kendine sulh yoktur. 
sediyor. Muhataplarına hep şu- Barış olması için karşılıklı an-
nu söylüyor: Olimpiyad oyun· !aşma lazımdır diyerek gençliği 
!arından çok konuşmıyalım. O sulh mefkuresine yetiştirmek te 
mevcuddur. Daha ileriye git- kabil değildir. Gençlik cevheri 
meliyiz. Hedefim daha yüksek- itibariyle kuvveti tebcil eder. 
tedi~. Daima arkamıza bakarak Mücadeleden hoşlanır. Onu, 
zorlukları yendiğimizden sevin- kuvvete karşı o!an iymanından 
meğe lüzum yoktur. Gözlerimizi mahrum etmek dermansız bı-

ıh rakmaktır. istikbale çevirelim. Haricen su 
iç:ndeyiz. Şu halde olimpiyad Düşünüş tarzımızı tadil ede-
oyunlarının sulh davasına fay- rek zamanımızın ihtiyaçlarına 
dalı olup o!mıyacağını sormafra uygun esaslar dahilinde insan 
ne lüzum var? Size burada bir terbiyesine yenidrn başlamak 
misal vereceğim: lazımdır. Hayatımı sadece olim-

Büyük harbden evvel Fransa piyad oyunlarına hasretmiş 
ile Almanya arasında sportif değilim. Ayni zamanda terbi-
mahiyette müsabakalar imkan- yede reform yapılması için ça-
sı:ıdı. Harbden sonra ise A!· lıştım. Amerikada ikametim 
manya ile Fransa arasında esnasında. henüz reşid oldu-
Paris ve Berlinde futbol maç- ğum bir s:nde idi, medeniyetçi 
!arına sahid n!duk. Hatta Al- İrı•anhilın cökmek üzere oldui!:n 

ihtiyacı vardır 
kanaatına varmıştım. O günkü 
bilgi seviyesi ve fizik ter
biye tarzı ile böyle muazzam 
bir işin hakkından gelemez
dik. O zaman yeni bir fizik 
terbiye prensibini tasarladım. 
Bu prensibten yavaş yavaş 
olimpiyad oyunları doğdu. 
Yalnız bir milleti değil bütün 
insanlığı düşündüm. Buğün, 

mesuliyetini kabul etmek 
istiyen bir gençlik tara-
fından her tarafta ileri götü
rülen fizik kültürle uygun şe
kilde devlet ve sınıf farkı ol
maksızın yeni bir insan terbi
yesine ihtiyaç vardır. 
Şu hadiselere bakınız: 
1 - insanlığın terbiyesinde 

daha önceden reform yapılma
dıkça dünyanın bugünkü vaz
iyeti içinde siyasi, iktisadi ve 
sosyal hiç bir reforma (islahat) 
kabil değildır. 

2 - lnsanlığıu umumi ter
biyesi içiıı herkes tarafından 
kabul edilebilecek bir esas 
bulunmalıdır. Bu esas her ferdin 
entellektüel kabiliyetine göre 
hudutsuz inkişaf imkanlarını 
açmalıdır. Yarı bilginin ya
rattığı gururla dolu kifayet dü
şüncesi yerine bilginin herkes 
için mahdut oldu"u dü ünce ·-

l'ızik terbiye ; Oe11çlık 

ni veren bir şuur kaim olma
lıdır. Hakiki bir irfana sahih 
olarak bir şahsiyet haline gel
mek istiyenler için de çocuk
lukta ve gençlikte alınan ma
lumatın kifayet etmediğini sez
diren bir zekavete ihtiyaç 
vardır. 

3 - Vakitsiz bir ihtisas dü
şüncesiyle insanı tecrid eden 
bir taraflı meslek bilgilerine 
karşı nefsimizi korumalıyız 
Umumi bilgilerle münasebet
lerimizi muhafaza etmek ve 
zevk telakkimizi ve geniş gör
me kabiliyetimizi inkişaf ettir
meliyiz. Bu bakımdan bilimle " c . tanım onnaıssance, recon-
naissance ,, arasında fark ol
duğu anlaşılmalıdır. Tanım 
tamamen objektif mahiyette 
olan şeyleri tamika lüzum gör• 
meksizin ileriye nüfuz etmek 
kurmak kabiliyetidir. ' 

4 - insan bu tanım kabili
yetini varlıŞını ç.~vreleyen as
tronomi• bı oloıı, matematik 

~-=•& __ _ 

ve kuvvetin timsali 
estetik ve felsefe bilimleri ile 
elde edebilir. Ayni zamanda 
sosyal hayata hakim olan ik
tısad, hukuk, ırk ve dil bilgi
lerine nüfuz edebilir. 

5 - Bir milletin ve bir dev
rin tarihi, ancak dünya tarihi 
kadrosundaki mevkii tayin 
edilmek suretiyle okutulabilir. 
insanın doğup büyüdüğü mem
leket tarihinin hiç bir sahası 
dünya tarihiyle münasebetleri 
bilinmeden öğretilemez. 

insanlar bu prensiplere göre 
terbiye edilmek istenirse mil
letler arasında tesanüd ve kar· 
şılıklı uzlaşma fikrine olgun 
bir hale geleceklerdir. Bir ta
raflı profesyonel bilimlerle,yarı 
bilgilerle, diğer milletlerin ha
yatında kendini gösteren ruhi, 
monevi ve iktisadi esaslarla 
hareJı:et etmiyeceklerdir. Mes
uller kendi mes'uliyetlerini iyi
den iyiye bilerek milletler 
arasındaki zıddiyetleri hallet· 
m 

Berlin 4 (A.A) - Kadınlar 

arasında yapılan disk atma 
müsabakalarının kat'i neticeleri 
birinci: Mauermayer (Almanya) 
47,63 metre, yeni olimpiyat reko· 

ru ikinci: Vajsovna (Lehistan) 
46.22, uçuncü: Mallonbauer 
( Almanya ) 39.80, dördüncü 
Nakamura (Japon) 37.87, be

şinci Minechimna (Japon) 37.35 
metre. 

Berlin, 4 (A.A) - Kadınlar 

arasında yapılan 100 metre 
koşu finali: 

Birin::i: Stephens olimpiyad 
şampiyonu 11 5110 saniye, 
ikinci: Valasievocz 11 7/10 sa· 
niye, üçüncü: Krauss 11 9/1 O 
saniye. 

ez V/lr//,~7////~. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

Zahire 
Çu. Cinsi Fi at 
413 Buğday 5 25 6 
442 Bakla 4 125 4 25 

4 Nohut 4 75 4 75 
57 Kumdan 4 25 5 25 
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YAZAN : MI EL ZEV AKO 

P E 

M zbahada 
Bir ayda ne kadar 

hayvan kaslldl? 

-19-
Askerin gözleri kamaştı. Ôm- Pardayan kızmıştı: 

ründe bu kadar para görme- - Ya öyle mi? 
mişti. Önünde duran bir ser- Der demez Jillo başındaki 
vetti. Nefesi kısılarak mektubu kasketi çıkarınca Pardayan 

işlerde mevsim ile'mütenasip olmıyan 
bir durgunluk mevcuttur. 

Temmuz ayı içinde bmir 
mezbahasında 379 karaman, 
3155 dağlıç koyunu, 119 keçi, 
6432 kuzu, 193 oğlak, 10 man
da, 475 ökilz, 620 inek. 348 
dana olmak üzere 11731 baş 
hayvan kesilmiştir. li __ ._ _____ _ 

verdi. Ve albnları da saymak- kendini tutamadı. Gülmeden 
sızın ceplerine doldurdu. Deli katıldı. Jillo kasketini tekrar 
gibi kapıdan çıkb gitti. başına geçirdi ve ciddiyetle 

Pardayan endişesiz mektubu söze başladı: 
okudu. Mektupta ıunlar yazılı - Görüyorsunuz ya m6sy&I 

Arpa ihracatı için lzmir piyasasından mal satın 
alınmıyarak mübayaatın perakende suretile yapılması 

DOKTOR 

Hulôsi (rel idi : Arbk kesilecek tarafı kalmadı. arpa fiatları Üzerinde kuvvetli bir tesir yapmıştır .. 
" Monsenyör! Dedi. 
Kapalı bir araba on iki ka- Pardayan hemen: 

dar atlı ile Sen Antuvan kapı- - iyi amma, seni bu hale 
sına geldi. Mareşal dö Monmo- kim koydu? 
ransi de beraberdi. Kapıdan - Amcam kesti. Monsenyör 
geçemediği için pek ıaşaladı. dö Damovil, kulaklarımı kese-
Eşkali tarif edilen iki serseriyi ceğinizden korktuğum için bll-
de görür gibi oldum. Arabayı tün gizliliği açığa vurdutu· 
takib ettiriyorum. Monmoransi· mu işitince amcama "Kes 
nin evine gitmeai pek muhte- kulaklannı" dedi. 86yle bir iti 
meldir. Bu tezkereyi okur oku- asla yapacağını ummadığım 
maz yakahyacağınızı ümid ede- amcam Mareşalın bu emrini 
rim. Ve bunu size getiren yerine getirmekte hiç tered-
adamı unutmamanızı istirham düd etmedi. Ve beni hiç düşün• 
ederim.,, medi. Gerçi yaralan iyi etti 

- Ha şöyle ! Parisin bütün amma kalbimde de intikam 
kapılannın kapanması için ve- arzusu uyandı. Bunun için sizin 
rilen emrin ne makutla oldu- yanınıza geldim. 
ğunu şimdi anladım. iyi amma! - Bak şu işe!.. 
Landerinio paraları uçtu .. Adam - Beni yananıza alınız nıös-
aen de o zengindir biraz daha yol Bundan dolayı pişman 
bekler! olmıyacaksınız. Size iimidinizin 

Pardayan bu sözleri söyler üstünde hizmet edeceğim. 
aöylemez Monmoransinin kona· - Pek iyi, buna da şüphem 
ğının yolunu tuttu. kalmadı. 

• * • - Hizmetime karşılık siz-
Mare41al dö Monmoransi, Ui- den küçük bir ıey istiyeceğim. 

iz, jan dö Piyen ve iki Par• - Nedir o bakalım, 
dayanlar Pariste kalmışlardı. - Kulaklarımı kesmek için 

Damovil kral erkanından ve emir veren monsenyör Dö Da-
Katerin tarafmdan da erkim moil ve amcamdan intikam 
dinden .sayıldığı için üç ay almak için bana yardım ediniz. 
miiddetle Paris kapılannıa - Pekili, iıtediğin bu ol-
teftiş memuriyetini eline ge· sun! Seni yanıma alıyorum. 

Sözünü işiden Jillonun göz-
çirdi. Bugüniin vaziyeti icabı Ieri öyle bir parladı ki Parda-
Pariee giren ve çıkanı kontrol J•n bunu g6rmllt olsaydı mat-
albnda bulundurmak lllzumana lak endiıeye dDıer ve f6pbe 
'kabul ettirmiıti. Kral da ken- ederdi. Fakat Jilloya kendisini 
disine Paris askeri kuman· takib etmesi için emir verdi 
danbğı gibi m&thiı bir vazi- ve ihtiyar asker konağa girdi. 
feyi tevcih etmifti. Ba vazife Jillo da Pardayanın arkasından 
Margritle Hanri da Bearn'm ııçraya ııçraya gitti. 
evlenme merasiminin yapılacaia .* • 
Ye ordunun bütnn H6kn6rle be- Kralın Pariıe girifinden yirmi 
raber F elemenge gideceği g&n g6n sonra Hanri da Bearn ile 
de hitam bulacak idi. kral dokuzuncu Şarlan kız kar-

İıte bu ıuretle Damvil biiyük deıi Margrit'in namzedJiği tö-
bir hapishaneye çevirdiği Pa· renle icra edildi. L&vr sara-

yında en parlak ve göriilmemiı 
riain zmdancı bqılığı gibi bir 

birgiln geçirilmiıti. Hiikno ka-
memariyeti elin: geçirmifti. dınlariyle katolik siny6rleri 

• • karşı karşıya dans ettiler. Ba-
Monmoransinin konağında Jetler oynandı. Maskeli danslar 

bayat pürüzs6z geçiyor ve ko· yapıldı. Genç Hanrinin kendi-
nak tam bir emniyet içinde sine meftun görilndüğü Margo 
bulunuyordu. Paris kapılannın ( Margrit ) pek açık ve yap-
uaun müddet kapalı kalamıya- raklardan yapılmış taçla süslü 
cağı pek tabii olduğundan ilk ve gayet güzel bir elbise ile 
fıraatta azakla11lacakb. bir peri kıyafetinde göründü. 

On beş gün kadar bövle Lüvr sarayı nura gark ol-
muştu. Bu zevk ve safa Ale

geçti. Hemen hergün Pardayan 
minde kahkahalar semaya yük-

ile Şövalye kimseye görünmiye· selirken, mllzeyyen salonlarında 
rek her türlü ihtiyata riayet da birer facia vukubuluyordu. 

lzmjr ticaret ve zahire bor-
sası tarafından hergün netre
dilmekte olan gündelik borsa 
satıtları listelerine göre, 29 
temmuzdan 4 ağuıtoı 936 ak
şamına kadar olan son bir haf
talık zaman içinde borsada 
aşağıda gösterilen eşya karşı

larında işaretli fiatlerle satıl-
mıştır: 

Satılan eşyanın: 

Haftalık fiat 
Cinsi miktarı az çok 
Buğday m 3217 ç. 500 650 
Arpa " 482 " 3 350 
Bakla ,, 1214 " 4.1875 325 
Sisam v 80 t 13 1300 
Kumdarı 1072 ç 350 525 
Pamuk m 273 b 4100 4400 
Balmumu 67 k 9700 9700 
Ç. eiz ii. 88 ç 925 1100 

Buğday 
Hafta içinde borsada satılan 

buğdayların nevi itibarile .a
tış miktar ve fiatları şu surette 
tesbit edilmittir: 
Nevi Miktan Fi ah 

çuval asgari azami 
Utak sert 1793 5,50 6,50 

" yumuşak 845 6,125 6,25 
" mahlut 125 5,875 5,875 

Yerli sert 404 5 5,75 
Mub. yumuşak SO 5,75 5,75 
Yekun 3217 

Bundan bir hafta evvel bor· 
uda 6285 çuval ve 
ne geçen sene ağustosunun 

birinci haftası içinde ise 11236 
çuval muhtelif buğday satıl
mıştı. 

Son hafta buğday fiatlann
da geçen haftaya nisbetle 0,25 
untimden fazla düşkOnlük var
dır. Dahilden lzmir piyasasına 
fazla miktarda mal gelmekte 
olması ve fabrikacılar elinde 
oldukça yüksek istoklar bulun· 
ması buğday fiatlaranın bir 
derece tenezzülüne sebep ola
rak g_österiliyor. Maamafih iç 
Anadolu buğday mahsulünde 
g6r6len bereketin fiatlar üze
rinde m6e11ir olduğu da söy
leniyor. 

Arpa 
Yukarıda hafta satışı olarak 

glstertliğimiz arpanın nevi iti-

bariyle saWan miktarı ve fiat· 
lan ayn ayn aşağıya derç olun
muştur: 

Nev'i Miktan f iab ederek ·havadis almak için Haricte tirendazlarla arke-
ıokağa çıkıyorlardı. bozcu bölüklerinin gllç bal ile çuval 

Bir gece yaınız başına çıkan durdıırabildikleri bir sürü ha1k Uşak 43 

asgari azami 
3.00 3.00 
3.50 3.50 
3.00 3.375 

ihtiyar asker konağa girerken parlak bir kayanın etrafında Utak çakır 100 
lıviçreli kapıcının odasında Jil· görülen ıiyah dalgalı bir deniz Yerli 339 
loyu gördil. Pardayan hayret gibi sarayının etrafında akıp 482 

ihracat için mal sahn alınmıya· 
rak mnbayaahn hep yerli ihti
yaçları temin için perakende 
suretiyle bir kısım uncularla 
esnaf tarafından yapılmakta 
olması arpa fiatlan üzerinde 
kuvvetli bir tesir icrasından 

hali ' kalmamaktadır. istihlak 
piyasaları fiatlannın ademi mü
saadesi hasebiyle ihracatçıların 
mObayaatta bulunmadıklan söy· 
lenmekte olmaııoa rağmen 
kuvvetli ve eski bir ihracat 
evinin bilhassa Uşak mıntaka
sındaki husuıi teşkilatı vssıta

ıiyle oralarda arpa satın al
makta olduğu istihbar edilmek
tedir. Halen lzmir piyasında 
oldukça mebıul arpa mevcud 
ise de kuvvetli alıcı olmadıtın· 
dan fiatlarda yOkıelme kabili· 
yeti görülememektedir. 

Bakla 
Son başta içinde haftalık 

satış yekunu olan 1214 çuval 
baklanın 194 çuvalı vadeli ve 
mUtebakisi hazır olarak ıabl· 
m1ştır. Vadeli muamelede fiat 
4,25 hazarlarda iae 4,1875-4,25 
kuruş arasında temevvüc et
miştir. 

Geçen hafta 2871 çuval ha
m' ve 685 çuvalı vadeli olmak 

!Qzere 3556 çuval bakla satıl· 
<iöışb. Hazır mallar 4,25-4,375 
vadeliler ise 4,25 kuruştan mu
amele görmüştür. 1935 Ağus• 
tosunun ilk haftasmdaı<İ bakla 
sab11 4,25-5 kuruş arasında 
fiatlarla 3273 çuval hazır ve 
4,6875-5 kuruş arasında fiat
larla da 7169 ki ceman 9942 
çuval olarak hesaplanmışh 

Bakla işleri hali hazırda 
ıpeknlasyoncular ile evvelce 
yine Tilrkiye dahiline alivre 
mal satanlar tarafından çevril
mekte ve istihlak piyasalarına 
sevk ve ihraç için hemen he
men hiç bir it yapılmamaktadır. 
Dahill alivre satışların bin ton 
kadar olmaıı kuvvetli bir ihti
mal dahilinde görlllmektedir. 

Hafta fiatlarında geçen haf
taya nisbetle küçük bir tene•
zül görülmüt olduğu söylen
mektedir. Tenezzül sebebi pi
yasaya fazla miktarda mal ar
zedilmit olması gösteriliyor. 
Dahili alivrelerin ikmalinden 
sonra Avrupa fiatları üzerinden 
sabşa başlanacatı söyleniyor. 
Bununla beraber istihlak piya· 
salanndan alınan bakla fiatla
nna mütedair haberler pek de 
müaait g6rtUmemektedir. 

Pamuk etti ve odaya girerek: gidiyordu. Bu halk merakla Bundan bir hafta evvel bor· 
_ Buraya ne yapmağa gel- gelmemiılerdi. Dellallann ba- sada 295 çuval arpa sablmıı Son hafta içinde borsada 

din? ğırmalanna rağmen ahalinin Uşak malları 4-3,375 çakır mal· kilosu 44 kuruştan hazır ola-
Diye sordu. bir çoğu silahlanmıt ve zırhlı lar 3,30 ve yerli mallar da ke· rak 170 balya prese birinci, 
jillo yine pardayandan kor- elbiselerini giymişlerdi. Bazılan, za 3,30 kuruştan muamele glSr· 41,5 - 42 kuruştan 87 balya 

kuyordu. Titreye titreye: öteye beriye koıarak " yapım müştü. prese ikinci ve 41 kuruştan 16 
- Zabit efendi! Geldiğimin protestanlar" yahut da "ge- 1935 ağustosunun birinci haf· balya prese üçllncll pamuk sa· 

içinde geçen haftaki vaziyetini 
olduğu gibi muhafaza etmiştir. 
Piyasada bugün için kuvvetli 
ahc1lar olmamakla beraber 1935 
mahsulü pamuk istokunuo 2000 
balyayı tecavüz etmemekte ol
ması sebebiyle fiatların yeni 
mahsule kadar teııeır.zOlft endi· 
ıelerini izale etmektedir. 

4-8-936 akıamı pamuk piya· 
aasmın 44 kuruştan ve sağlam 
olarak kapandığı anlaşılmışhr. 

Kumdarı 
Hafta içinde borll8da 3,5 -

5,25 kuruı arasmda muhtelif 
fiyatlarla 1072 çuval kumdarı 
satılmıştır. Bundan evvelki haf
ta içinde ise borsada ne hazır 
ve ne de vadeli olarak kum
dan üzerine İf olmamıştı. 

Geçen ıene Ağuıtoıun bi
rinci haftasında borsada satıl-

mış olan kumdan miktarının 

900 çuval olduğu ve bunun 

5,5 - 7 kurut arasında alınıb 

sahldığa anlaf1lmıftır. Kumdarı 

mevsimi tamamile gelmiş olma
sına rağmen ihracatçılar tara· 

fından zevkli mubayaatta bu
lunulmamakta olması fiyatların 

bu sene geçen sene raddesine 
baliğ olmasına mani teşkil et-

mektedir. Bundan dolayı fiyat· 
larda timdiJik terakki lmid 
edilmemektedir. 

Sair eşya ve mevadı 
tUccarlye: 

Son hafta içinde geçen haf

ta olduj'u gibi zeytinyağı, pa

lamut ve incir üzerine de biç bir 
muamele olmamııtır. Dij'er ef· 
ya üzerine de vaziyet bu mer· 
kezdedir. 

itlerde mevsim ile mütenasib 
olmayan bir durgunluk vardır. 

Muamelelerde glSrülen bu 
durgunluk cihan vaziyeti ikti
sadiye ve tOccariyesinin tabii 

bir neticesi olarak telakki edi
liyor. 

ABDI &OKULLU 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan mıda her riD 
üçten sonra İkinci Boyler 
sokağmda 81 numaralı mua
yenehanesinde . hastaltrını 
kabul ede~ (3436) 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehaall81 

Muayenehane: ikinci Bey
ler aokağı 65. Tel 3956 

Evi: Köprü rapur iskelesi 
Berat apartımam No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 
~!!!B!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!m!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!B!!!!lim!!!B .. ~ 

lzmlr Beledıyeslnden: 
Belediyenin Darağacındaki 

Un fabrikası; senelik kirası beş 
bin beş yüz lira bedeli muham
men Uzerinden iki sene müd
detle kapalı zarf artırma ile 
kiraya verilecektir. Şartnamesi 
ve merbut demirbaş eşya listesi 
yirmi yedi buçuk kuruş muka
bilinde makina mDhendisfiğin
den te~rik edilir. 

ihale günü 18-8-936 sah günü 
saat on altıdadır. iştirak için 
sekiz yüz yirmi beı Hrahk mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
2490 sayılı kanunun tarifi dai
resinde haı.ırlanmış teklifler 
ihale gtinO saat onbeşe kadar 
encOmen başkanlığına verilir. 
2~6-11-15 2431 (1582) 

Hususi muallim R 

ikmale kalan ilk ve orta • 
mektep talebeleri süratle im- ;-.; 
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) N 
rumuzile Kemeraltmda An- • 
kara kıraathanesi ittisalindeki X 
tuva'et salonuna müracaatları ... 

4 - 10 
.G2ZiOCi€77.7ZJO'~Z2ZiU.z2J ~. 

lzmir Yün mensucab Türk anonim tirketinin Halkapınar· 
daki kuuıaı fabrikası mamulibndan olan mevıimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, ıal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı ciYannda 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
maıasında sablmaktadır. Mezkur fabrikanın metanet ve 
zaratfet itibarile herkesçe malum olan mamulltını muhterem 
müıterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan sahı yeri : Birinci kordon No 186 
Şark balı Türk anonim tirketi 

Perakende sabı yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Saj'ırzade biraderler 

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

Yünlü mallar azan F. Kandemiroğlu 

ıebebini doğru olarak anlata- hersin hlUmolar 1 " diye hağı- tası içinde borsada aablmıı btı o!muıtur. 
Yım'· . rıyorlardı. l 379 1 ı· Geçen hafta borsada 43,5- D o y ç e o r . y a n t b a n k Katerı·n do" Medı·çı· ı'le ogv lu o an arpanın çuva yer ı 44 S k 454 b 1 1 , uruştan a ya prese 

- Sefil köpek, sen buraya Dokuzuncu Şarl, Sen nehrinin malından ibaret olduğu ve be· birinci, 41-42,5 kuruştan 134 DRESDNER BANK ŞUBESi 
casusluk etmek için geldin de- sol sahilı'ne nazır balkonlu b"ır her kilosunun 3,50-3,125 ku- b 1 . a ya preae ikinci pamuk mua- IZBliB ğil mi? Dur öyle ise ıenin odada bulunuyorlardı. ruş arasında ıabldıiı görül· 1 · d · · ı me esi olmuıtu. MRHKJ\ZI : BJUU,JN 
cezanı şım i vermm. Dokuzuucu Şarl'ıo betı' benzı· müştllr. 19 

M d d. · 1 .. tf A · 1 1 k · 35 seneai Ağustosunun Alnıangada 176 Şubf!sl Mevcuttur 
- üsaa e e ıoız ve u en uçmuş, siyahlar giyinmiş ve rpa lf eri muame e 00 ta- ilk baftaıının borsada pamuk l)eı waye ve ıbtıyat "kçesı 

beni dinleyiniz! balkonun demir parmaklığına sından geçen hahaki durumu satışları 47 - 47,5 kuruştan 37 J6ö,OOO,OOO RayhımA1'k 
- Lamı cimi yok. Şimdi dayanmış olduğu halde uzak- olduğu gibi saklamlf ise de balya prese birinci, 46 kuruş· Türkiyede Şnbelerı ~ 181'.A.NBUI .. ve lZMtR 

kulaklarını keseceğim! takl aleve bakıyordu. Bir adım fiatfarda biraz daha fazla gev· tan 3 balya prese ikinci hazır llıınrJı. Şubelerı : KA Hl RE ve l SKRND.ERl Y .E 
Jillo ciddiyetle ayağa kalktı: geriıinde duran Katerin de şeklik ve tenezzül meyilferi ve vadeli olarak 45 kuruştan Her törlö banka muaıoelatnı ifa ve kabul eder 
- Arbk bunun için bir kor- çevirdiği esrarlı işlerin feca• olduğu anlaıılmıştır. ~00 balya preae birinci maldan c ALMA:N f AUA eeyabat, ikamet, tahsil ve saire açio 

kum yok! atana gülümsüyordu. Arpa mevıimi b8f1Ddaa bu ıbaretti. ehven ııeraitle RRGISTERM.AH K sahhr. > (b-1) 
___ ______.~di.~~~~~---_ı_ ___ _:_ ___ _:__a~fL-.~L.adine..hı~hmi·lLni·JEMla..ılu.....!_...fa.ıauk---DlllllUUUL-.ua._L.ı&a..U. ..................................... llİll._ 
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Başı, dişleri 
ağrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 

Ağrılar 

Rom:itizma 
NezJe 
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Grip 
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Karşısında derhal ricate mecbur olur 

~-=-- RESSAl\t - I>EKORA'r()R 

Kadri Atamal ve şr. 
İSTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSİNDEN MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYON. BOYA VE BUTUN 
TESISATI KABUL EDER. 

ŞERITCiLER - 5. 7 

Nazilli Asliye Hukuk mah- ( 
kemesinden : 

Esas : 935 - 46 
Nazillinin Bürhaniye köyün

den Şah!n Mehmed kızı Ayşe
nin kocası Denizlili Eğri oğul
larından Hüseyin oğlu lsmail 
aleyhine açtığı boşanma dava
sı üzerine milddeialeyhin ika
metgahının belli olmadı&-ından 
ilanen tebliğat yapılarak Na
zilli asliye hukuk mahkemesin
ce gıyaben yapılan muhake
mesi sonunda mezbure Ayşe
nin kocası müddei aleyh lsma
ilden boşanmasına 15 - 11 - 935 
tarihinde karar verilmiş oldu
ğundan tarihi ilandan itibaren 
on beş gün içinde turuku kanu
niyeye tevessül etmek ve teb
liğ makamına kaim olmak üzre 
ilin olunur. ( 1605 ) 

Nazilli Asliye hukuk mah
kemesinden: 

Esas:930-537,Karar:930-219 
Nazillinin Turan mahalJesin· 

den lsmaiJ kızı Kamile ile ko
cası lkiçeşmelikte Tuzcu mescit 
sokağında 19 numaralı hanede 
oturmakta, ve bilahare Aydın 

istasyon caddesinde bozacı 

Nezir ağa ittisalinde kadaifcilik 
ile iştigal etmek olan Kayserili 
kadaifci Ahmed aralarında 
sebkeden dava üz~rine tara
feynin boşanmalarına ve masa
rıfı muhakemenin müddeialeyh 
Ahmedden alınmasına dair Na-
zilli Asliye hukuk mahkemesin
den verilen 21-9-930 tarih ve 
527-219 numarala ilam, müd
deialeyh Ahmed mahkemeye 
haber ve malumat vermeksizin 
ikametkahını değiştirmiş, ve 
bulunduğu yer belirsiz bulun
muş olması hasebile kendisine 
tebliğ edilememiş olduğundan 
mumaileyhin tarihi ilandan 15 
gün içinde turukn kanuniyeye 
tevessül etmek ve tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. tl604) 

lzmir inhisarlar Baş Müdür
lüğünden: 
Baş Miidürlüğümüz ittisalin

deki Depoda mevcud elli bal-
yada iki bin dört yüz kırk yedi 
kilo tütün pazarlıkla satılacaktır. 
Tamamının bedeli muhammeni 
252,47 muvakkat teminatı 37,87 
Liradır. isteklilerin pazarlık 

gününden evvel Tütünleri gör
meleri ve teminatlarile 12 Ağus
tos, 936 Çarşamba günü saat 
15 de Baş müdürlüğümüzdeki 
Komisyona gelmeleri. 

1-6 2369 (1575) 

TELEFON 3492 

lzmlr sicilU ticaret me
murluğundan: 

lzmirde Peştemalcılar başın
da Saffet sokağında 6-8-10 
numaralarda ticaret ve ihracat 
işleriyle iğci zade Ali Haydar 
unvanı altında uğraşmakta iken 
bu kerre Ali Haydar Albayrak 
unvanım almış olduğundan işbu 
yeni ticaret unvanı ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 
1801 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 2487 (1601) 

Kemalpaşa icra Memurlu
ğundan: 

lzmirde AH Riza ve mahdu
mu Şemsettine borçlu Kemal
paşadan Yiğitler köyünden 
hacı kumru Eyübün borcun
dan dolayı satışa çıkarılarak 
2280 numaralı kanun mucibince 
satışı düşürülen ve birinci tak
sit müddeti geçtiği halde tak
sitin ödenmemesi hasebile ye
niden satışa çtkarılmasına karar 
verilen Ören köyünün karasu
luk mevkiinde ve tapunun hu
dut veçhile şarkan kahveci 
Abdullah garben kızılın Mus
tafa Ali veresesi şimalen lbra
him cenuben Hacı Bekir ile 
mahdut tapu kaydında 5514 
metre murabbaında ve hini 
keşifte 7820 metre murabba-
ında olup ve her dönümün 
250 lira hesabile 2000 lira 
kıymetinde olan bağın açık 

konuldu. Birinci artırma 

7 - 9 - 936 pazartesi gunu 
saat on birde yapılacak birinci 
artırmasında teklif edilecek 
bedel muhammen kıymetinin 

yüzde yetmiş beşini bulduğu 

takdirde ihale edileceği ve 
noksan bir bedel teklif edildiği 
halde müşterinin mülzemiyeti 
baki olmak şartile on beş gün 
daha müddet uzatılarak 22-9-
936 salı günü saat on birde 
yapılacak ikinci artırmada en 
fazla ve en son teklif edi-
lecek bedel mukabilinde iha
lesi yapılacağı cihetle talip 
olanların ihale _günün<!e Kemal 
paşa icra dairesinde hazır bu-
lunmaları ve fazla izahat isti
yenler bugünden itibaren açık 
bulunan şartnameyi görüp tet
kik eylemeleri ve bu mülk 
üzerinde bir güna hak ve ala
cak iddiasında bulunanların 
yirm; gün zarfında Kemalpaşa 
icra dairesine müracaatları aksi 
halde tapuda müseccel olmıyan 
bu gibi hak sahiplerinin pay
laşmada hariç kalacakları ilan 
olunur. Dosya No. 932-256 

2485 (1602) 

ı .,__.yatmazden evvel PERLOOENT diş 

macununu kullanmak suretile aöızınızı 

yıkamayı kendtnıze bir vazife biliniz. 

' f>ERLOOEN1 kıyas kabul etmez bir 

muzaddı taaffOndOr. 

-·-ı.../f~· w~ee,.;..-~~·~ "c/Ul.c#U«4 ~ ua_. 
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TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem• 
)erini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tıslar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç 
adet pille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat 
yapar. Bankalara ve yazıhanelere, evlere, hastanelere ve 
her yerde lazım olan bir ihtiyaçtır.Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır. Tavsiy~ 
ederiz. 

Sataş yeri ve deposu: lzmirde Suluhan civarında No.28-9 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü • 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bır~kmıştır 
F emin en Dişi Maskülen Erkek 

iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Son~atı~~ ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çıçegı ~ . (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verılırse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokuları 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk, 
Sanat, bil i taklit kabul etmi or vatandaı 1 

.ı A§ustos 1eaa __ ;uc 

RADYOLIN 

Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

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

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başıoa otelde 
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 

, .. 
-~ f 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!rrısızlığa karşı en ·yi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEfON: 2067 

•• 



F artelli Sperco 
Vapur Acentası 
KOYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

CERES vapuru 27 temmuzda 

gelip bir ağustosta An

vers, Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Llnien 

GOT.LAND Motörü 20 Tem

muzda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhag, Dantzig, Gdynia, 

Goteburg, Oslo ve lskandi

navya limanları için yük ala
caktır. 

VASLAND motörü 30 tf>m

muzda beklenmekte olup yü

künü tahliyeden sonra Rotter

dam, Hamburg, Copenhage, 

Dantzig, Gdynia, Gotebur)! 

Oslo ve lskandinavya limanları 

için yük alacaktır. 

SERVtCE MARiTiME ROUMAIN 

ALBA JULIY A vapuru 30 
temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Marsily ve Bar

selona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmeL 

Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasmda FRA TELLi 

SPERCO acentesine müracaat 

edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomalı 

iş tablplerl 

l\ uza f it>r Ero~ul 

Keınal Çetindağ 
Hastalarım ber gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

rey er - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T eiefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 1 O a 

kndar memleket hastanesinde 

N V. 
\~'. F. H. Van [)er 

Zee & Co. 
DEUTOHE LEVANTE LINIE 

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

bekleniyor. Aovers ve Ham
burgdan yük çıkaracaktır. 

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

Amerikan Export Lines 

EXMINISTER vapuru 2 ağus· 

tosta bekleniyor, Nevyork için 
yük alacaktır. 

Den Norske Middelhaslinjen 
(O/S A/S Spankalinjen) Oslo 

BOSPHORUS vapuru 22 
ağustosta bekleniyor. lskende

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

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

Budapest 
DUNA vapuru 7 ağustosta 

bekleniyor. Belgrad, Novessat, 
Komamo, Budapest, Bratislava 
Viyana ve Linz iç.in yük kabul 
edecektir. 

Johnson Varren Lines Ltd. 
JESMOORE vapuru 15 ağus .. 

tosta bekleniyor. Anvers, Li
verpoldan yük boşaltacak ve 
Vama, Köstence, Galatz ve 
Braila için yük alacaktır. 

•• 181 ... 

Service Maritim Roumain 
Buca rest 

DUROSTOR vapuru 5 ağus
tosta bekleuiyor. 

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

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhOde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lznıi rlil..-.r lstanhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
. ~. ~.·"' 

SirkecidC:.Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
lldir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyncaklar kendi 
evlerindeki rahatı bufacaklardır. 

Bütün bu fevkaladelik1ere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

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

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

KuJlanışlı ve dayanıklı FHt 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun

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

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

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

iş Bankasına memur alınacaktır 

Türkiye ş Bankasın-
dan: 

Bankamızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere lise 
veya ticaret liseleri mezunlanndan müsabaka imtibanile memur 
alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar arasında aynca yüksek 
tahsil görmüş t>lanlar ve yabancı lisanları iyi bilenler tercih 
olunacaktır. 

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

Ya~ı ile imtihan 15 Ağuıtos 1936 Cumartesi günü saat onda 
Ankara, lstanbul ve lzmir şubelerimizde yapılacaktır. En son 
yazılma tarihi 10 Ağustos 1936 dadır. 

istekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahnameyi 
bankamızın Ankara, lstaobul ve lzmirdeki şubelerinden alabilirler. 
Başka yarlerde bulunanfar bu izah.nameyi bankamızdan tahriren 
de talep edebilirler. Ancak bütün taliplerin çok vazih adres 
vermeleri lazımdı. 20-23-25-28-30-1-4-6-8 (1502) 

leksan ır argaritis 
Yuvan Haleplioğlu Damadı 
MERKEZ HAL No. 34 IST ANBUL 

Büyük Meyva Ve Sebze Ticaret Evi 
ITHALi\T- iHRACAT 

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

Doğruluk 

MOkemmei tefklUH 
SUratll muamele 

Telgraf adresi: DAMAT IST AN BUL 
H.3 1 - 8 

,,. -: • • "' ''<- • , _. ·~: _. 

iz.mir ithalat gümrüğünden : 
SöMİ KOK 

Rutubet : Yüzde birden fazla olmıyacak yüzde üçe 
tenzilen kabul olunur. 
Mevaddı tayyare: Yüzde ikiden fazla olmıyacak. 
Kül : Yüzde on beşten fazla olmıyacak. 
Kok : Yüz.de sekset: ikiden az olmıyacak. 
Kalori : 6900 den aşağı olmıyacak. 

Kömürün naklinde husule gelen toz ve micir kısmı yüzde üçü 
geçmiyecektir. 

Maamülhakat senelik ihtiyaç olan yukarıda evsafı yazılı maden 

kömüründen on beş ton alınacakbr. Bu mikdardan sekiz tonu 
lzmir ithalat ve 2 ~ tonu Kuşadası birer buçuk tonu da Yeni-

hisar, Karina ve Çeşme gümrüklerine aittir. lzmire teslim oluna
cak mikdar tarihi ihaleden on beş ve yukarıda isimleri yazılı 
mülhakat gümrüklerininde azami yirmi beş gün içinde teslim 
edilmek şartile ve 2490 sayılı artırma ve eksiltme ve ihale 
kanununun 46 ancı maddesinin ( A ) fıkrası hükmüne tevfikan 
paz.arlık suretile mübayaa edilecek olan maden kömürünün 
yukarıda zikredilen evsafa uygun bulunacakbr. lzmir gümrüğüne 
ait mikdarm pazarlığı ayrı ve mülhakat idarelerine yollanılacak 
mikdann da pazarlığı ayrı yapılacak ve alınacak kömür bittahlil 
evsafa uygun olmadığı takdirde kabul edilmiyecektir. 

Pazarlık eksiltmesinde takarrür edecek fiat üzerinden bu işi 
taahhüt edecek müteahhit yüzde 15 hesabile pey akçesinin 
lzmir ithalat gümrüğü veznesine yatırıldığına dair makbuz ibrazı 
mecburidir. Taliplerin bu mübayaa işi hakkında fazla malumat 
öğrenmek istiyenler lzmir ithalat gümrü~ü müdüriyeti levazım 
ve ayniyat servisi şefliğine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Pazarlık eksiltmesi 11-8-936 salı günü saat 14 te lzmir ithalat I 
gümrüğü levazım ve ayniyat dairesinde yapılacaktır. 1 

(1600) 

Çil, leke, buruşuk ve güneş 
yaı11klar.na karşı fevkaladedir 

TOP1'AN J>EtlAK•:NDE 

ı 
1 

1 
' 1 
ı 
1 . 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
CENDELI HAN BıRiNCl 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

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

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li
verpool ve Glassrov Jçin yük 
alacaL. tır. 

DRAGO vapuru temmuz or-
talannda Loodra, Hull ve An-

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

Sabite 9 

• • ] Doktor 
Fahri Işık 

lzmir Memleket Hastanesi 
Rontkeo mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
VioJe tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
T clefon: 2542 

H 3. (182) 
LESBIAN vapuru 15 tem· m ID 

muzda Liverpool ve Svansea- gelip yük çıkaracaktır. 
dan gelip yük çıkaracaktır. NOT : Vürut tarihleri, va-

Deutsche Levante - Linie purların isimleri ve navlun üc-
TOFIA vapuru 25 haziran- retlerinin değişikliklerinden me 

da Hamburg, ve Bremenden suliyet kabul edilmez. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . -. . . . . TAZE rrEl\1iZ cuz 
-. . . --. . -. . . . . . . . 

llAC 

HAMDİ NÜZHET 
• • • . Sıhhat Eczanesi . . -. • . -. BAŞDURAK . . Büyük Salebçi oğlu ham karıısında . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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 

plaklara hediyelik zarif saat 
ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. KıymctJi vazo, 

, fenni çocuk oyuncakfan, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazam•zda her vakıt bu,unur. 

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

Daima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarmda hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 

olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi

len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 

çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 
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1 
lngilterenin Fransaya verdiği cevap müspettir 

lspanyol hükQmeti, Madride gelen 
Fransız tayyaresini müsadere etti 

Katalonya komünistleri, zenginlere ait apartmanların 
işgaline ve adliye kasalarını imhaya karar verdiler 

"1 

\ 

Sara{fosaya hücum eden Katalo11ya/1 lıiikıimet kuvvetlrri nıe~'Zilerinde; ivi çarplştıklamıda11 nıenııııııı görii11ÜJ'01lar işte harp ceplıesi 

Paris, 5 (Ô.R) - Romadan Bertin, 5 ( Ô.R ) - ispanya FiKiR HÜRRiYETi barb levazımı bakk>ndaki tarzı zamanda komünistler ve kato-
gelen haberlere göre Katalon- hadiseleri hakkında D. N. B. Paris 4 ( A . A ) - Fransız hareketinin bütün milletler ta- tiklerden müteşekkil rejiyona-
ya komünistleri, üçüncü enter- Ajansının ald1.ı maliıınata gö_re dış siyasası hakkında izahat rafından nümune olarak ittihaz list bask partisi gibi mubafa-
nasyonal azalarının iştirakile ispanyada ransız Marksıst veren lvan Delbos demiştir ki: edilmesi lazımdır. zakar partiler tarafından hi· 
mühim bir toplantı yapmışlar- (k~münist) grublarına tesadüf Avrupada biç oir şekilde Komünist partisi sekreterliği maye edildiğini kaydetmiştir. 
dır Saatlarca süren bu top- edlılmkekt.~ . otllub. bunlar dlspant- fikir muharebesi yapılmaması lspanyol hükumeti lehinde bir BiT ARAFLIK LAZIM 

.. " yo omunıs erme yar ım e - . .. .. . ) 
lantıda bl!tun Katalonyaya şa- mektedirler. Barselorı yakı- gerektır. Çunku bunların netı- müracaatta bulunarak bu hü- Paris, 4 (A.A - Gazeteler 
mil olmak üzere, atideki ted- nında yeniden musademeler cesi muhakkak ki bir harb ola- kümetin yalnız so•yalist cumu- ispanya! işlerinde tam bir bi-
birleri almağa karar vermiş- olmuştur. bilecektir. Fransa hükümetinin riyetçileri tarafından değil ayni taraflık muhafaza edilmesi için 
Jercllr: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 - Hususi mülkiyet hak
kının ilgası .. 

2 - Zenginlere aid apart
manların işgalı .. 

3 - Hükümete aid bütün 
evrak ile adliye kasalarındaki 
evrakın yakılması. 

INGIL TERE CEV AB VERDi 
Paris, 5 ( Ö.R ) - Londra

dan buraya gelen haberlere 
göre lngiltere, garb devletleri
nin ispanya işlerine müdahale
de bulunmamaları için Fransa 
tarafından yapılan teşebbüse 
cevabını vermiştir. Fakat bu 
cevab metni vaziyetin inkişa

fına j,?Öre neşredilecek veya 
edilmiyecektir. 

Pariste umumiyetle tahmin 
edildiğine göre, lngiliz cevabı 
müsbet mahiyettedir. Ekst>lsi
yor gazetesi, Londra muhabiri
nin verdiği malumata atfen 
lngiltereııin Fransız teklifini 
diğer silah ihraç eden memle
ketleri lsviçre, Sovyetler, Bel
çikanın da kabul etmeleri şar
tiyle tasvib ettiğini bildiriyor. 

FRANSIZ TA YY ARELERI 
MUSADERE EDiLDi 

Paris; 5 (Ö.R) - Kedorsey, 
bugün neşrettiği bir notada 
Fransız tebaalarını almak üzere 
hava nakliyat kumpanyasının 

Madride gönderdiği dört tay
yarenin lspanyol hükümeti ta
rafından musadere edildiğini 
bildiriyor. 

Sağların naşiri efkarı olan 
Jour gazetesi, bu hadiseyi 
"F evka!ade şayanı hayret,, bir 
hadise şeklinde tavsif ediyoı. 
ve diyor ki: 

- " Hükümet bundan önce 
gönderilen bir tayyarenin ls
panyol hükümeti tarafından 
musadere edildiğini bildiği 
halde daha dört tayyare gön-
dermiyecekti. ,, 

raları 

Asi kuvvet erin vaziyeti. iyi değildir 
i 

ilk asi planı muvaffak olamadığı için şimdi yeni 
bir planla Madridi işgale teşebbüs edecekler 
Tetvan, 5 (ÖR) - Kıyam- INljlLIZ TEBAALILARI 

cılar, Tetvan yahudi ceruaatını Londra, 5 (A.A) - Bahriye 
12000 peçeta nakdi cezaya dairesi ispanya! sularında bu-
mahküm ettiler. lunan lngiliz harp gemilerinin 

ASİLER MAGLUB ispanyada sakin lngiliz tebea-
Madrid, 5 (Ö.R) - Asile- !arının başka yerlere nakli 

rin vaziyetleri hak kında alı- işini bitirmiş olduklarını bildir-
nan haberlere göre Kor- mektedir. 
do, Saragossa ve burgozun lugiliz tebealarından lspan· 
vaziyetleri vahimdir, mühim- yada kalmak istiyenlere her 
matları yoktur. Katalonya tay- türlü netayicin kendilerine ait 
yareleri Saragossa yakınlarında olacağı tebliğ edilmiştir. 

bir asi tayyareyi düşürmüş- lspanyol limanlarında bulu-
lerdir. nan harp gemilerinin verdikleri 

Pads, 5 ( Ö.R ) - lspanyol- malümata göre vaziyet şu mer-
ısyanı hakkında bitaraf müşa- kezdedir: 
bitler şunları söyliyorlar: Barselonda sükiın hükümfer-

- Asiler Madridi ele geçi- ma olmakla beraber en fena 
remediler. Buna mukabil hü· fspanyol lıalk ceblıesi komitesi azaları ihtimallerden daimi surette 
kumet kuvvetleri de Sarago- ordularının birleşmesini bekli- Stokholm, 5 (A.A)- Sosya- korkulmaktadır 
ssayı alamamışlardır. yorlar. Bu olursa Madrid ihata list partisi ve lsveç sendikaları Mayorka adasındaki Parma 

Asiler Valansiyaya.Endülüse edilecektir. teşkilatı lspanyol işçilerine yar- şehrinde de sükun vardır. Fa-
cenubi Sevil'e ve Fas'a hakim· General Mola, cenub ordu- dım için 35 bin kuronluk bir kat bu şehir muntazam suret-
dirler. Hükiımet Kasti!, Luçya, sunun hazırlanmasına intizaren iane verilmesini kabul etmiştir. te her gün iki defa bir kere 
Aragunya ve Katalonyaya ha· mevkiini tahkimle meşguldür. S ·ı 5 (A A) sabah saat dokuzda ikinci defa • evı , . - Sevil şehri 
kimdir. Valadelit'i ellerinde Asilerin ellerinde Kadiko El- radyosu Zamoradan kalkan öğleden sonra saat 17 de bom-
tutaıı asiler Burgozda ve Na- cezire limanları vardır. Diğer M d 'd bardına maruz bulunmaktadır. 

kolun a rı istikametinde 
varda muvakkat bir hü!.ümet bütün limanlar ve filo hükümet k 1 Asturyada Gijoh şehrinin asi 

yürüme te o duğunu ve şehrin 
kurmuşlardır kuvvetlerinin elindedir. bir kruvazör tarafından bom-

s S b · • k SiLAH SiPARiŞi ablokasını tamamlamakta bu-en e astıyen e arşı taar-
ruz için İcab eden kuvvetleri Brüksel, 5 (A.A) - Her iki lunduğunu bildirmektedir. 
Navardan göndermişlerdir. Sa· İspanyol cephesinden mühim Radyo ayni zamanda Castel-
ragossa asilerin müstahkem mikdarda silah siparişi yapıl- lan De La Blaııada isyan çık-
mevkileridir. makta olduğundan hükümet tığını ve valansdaki askerlerin 

ASiLERiN PLANI ihracat için hususi izin alın- de kıyam ederek şehir erafın-
Asi 'er şimdi planlarını değiş- ması hakkında bir kararname da vaziyet al~ıklarını teyid ey-

tirmişlerdir. s:ınal ve cenuh cıkarmıştır. !emektedir. 

bU memıc11t.~ ··-
f'-- · •' 

' . ebini 

bardımanı devam etmektedir. 
Valans dün sakindi. Mazalar 

açık ve tramvaylar işlemekte 

bulunuyordu. Valans halkının 

mühim bir kısmı silahlı bir 
haldedir. 

Vigo Perrol ve Corognede 
sükün hükümfermadır. 

Fransa tarafından yapılmış 
olan teklife lngiltere ve ıtal
yanın vereceği cevabı bekle
mektedirler. 
Sağ cenah gazeteleri her ne 

babasına olursa olsun bitaraf 
bulunulmasını tavsiye etmekte, 
sol cenah gazeteleri ise Roma· 
nın müphem bir c~vab verme
sinden ve Sovvet Rusya, Çe· 
koslovakya, Belçika ve Alman
ya tarafınpan bir vaadde bu
lunulmasını istemesinden kork
maktadırlar. 

Blumun kabinesi iktidar mev
kiine geldiği güne kadar baş
muharrirliğinde bulun muş ol
duğu Papulaire gazel:!si di
yor ki: 

ispanya acaba Milletler ce
miyetine mürncaatta bu'.unacak 
mı? Frankoya gönderilmiş olan 
ltalyan tayyareleri meselesi 
karşısında beynelmilel kanım 
ltalyan diktatörü tarafından bir 
kerre daha ihlal edilmiştir.H~m 
de bir Avrupalı memlekete 
karşı. Binaenaleyh ispanya ka
yıtsız ve şartsız olarak Cenev
rede bu meseleyi ortaya at
malıdır. Biz ispanya hüküme
tinin bu bapta zerre kadar te
reddüde düşeceğine ihtimal 
vermiyoruz. ispanya cihanın 

kollektivi - tesine müracaatta 
tereddüd elmiyecek ve Ce
nevrede lspanyol arkadaşları
mız bütün dünyayı kendi yanı 

başlarında göreceklerdir. 
FRANSA Yl iTHAM 

Paris 4 ( A . A ) - ltalyan 
gazeteleri Fransız sefirinin dün 
hariciye nazırı Kont Ciano ile 
yapmış o'duğu görüşme hak
kında büyük bir ketumiyet gös
termekte ve fakat Parise ls
panyol altını gelmiş olduğı.:nu 

ehemmiyetle kayıt ve Fransa
yı ispanyaya silah vermiş ol
makla ittiham etmektedir. 

ltalyan matbuatı, lspanyol 
F asına gönderilmiş olan ltal
yan tayyarelerinden de hiç 
bahsetmemekte ve resıni ma
bafil bu hususta açılmış olan 
anketin henüz sona ermemiş 

olduğunu söylemektedirler. 


