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t imtiyaz saiıibı : ŞEVKET BILGiN } 
1 Başmuharrır ve umumi neşriyat müdürü: l 
l HAKKI OCAKOGLU 

1
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Devam müdde · fürkiye için !Hariç için 

1 
Senelik . . . • . . . l.'JOO ::!500 
Atb mılık . . . . . . 700 1800 
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Fiyata " s ,, kuruştur. 
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1 
Yunan hükômetinin 1 

' beyannamesi 
Komünistler "kı~;lalara ajanlar 

göndererek orduyu komünizme 
iştirake davet ettiler 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Şoselerde 
-----· 

Yolcu nakliyatı 
işi bir nizam 
altına alınmalıdır 

1 z m i r d e n komşu şehir
lere işleyen nakliye vasıtaları 

işi mühim dertlerimizden birini 
teşkil eder. 

D e v 1 e t, vatandaşların m e
d e n i şartlar içinde rahatça 
seyahatlerini temin etmek su
retiyle mesafeleri kısalbrken, 
tüccar eşyasının memleket mah
suUerinin iç pazara ve ihraç 
iskelelerine çabık, kolay ve 
ucuz sevkine layik olduğu ehem-
miyeti verirken, " D e m i r, 
H a v a, ve D e n i z ,, yolla-
rında göğsümüzü sevinçle dol
duran şuurlu bir küşayiş, bir 
terakki müşahede edilirken öte 
yanda " ş o s e l e r " üzerin
daki nakliyat işinin ° n i z a m 
ve k o n t r o J ,, altına alınma
mış bulunması, itiraf etmelidir 
ki, büyük bir noksandır. 

Ilkönce burada S?Öze batan 
şey, her nedense yolcu nakle-
den kamyonet karoserilerinin, 
yurddaşlara adeta azab veril-
mesi isteniyormuşçasma, müm
kün olduğu kadar rahatsız bir 
şekilde yapılmış bulunmasıdır. 
Medeni dünyanın hiç bir tara
fmda, böyle alelacaib karoseri 
tiplerine rastlanamaz. Dağ yol-
larında, küçük kasabalar ara; 
smda bile rahatla seyahat im
kanını veren otoknrların işlediği 
görülür. Bizde neden kamyo
netlerin bu en biçimsiz şekline 
cevaz verildiğini bir türlü an
lı yamıyoruz. 

Fakat bizim aşıl şikayet mev
Zl nmuzu teşkilaeden şey bu da 
değildir. Yurddaşların hayat
Inrına, medeni insanlara yakışır 
şekilde seyahat ihtiyaçlarına 
wrre kadar ehemmiyet veril
miyerek hatta hazan haysiyet 
ve şereflerinin bile rencide 
edilmiş olmasıdır. 

Kamyonetler, belediyelerce 
tny:n edilen hadden çok fazla 
yolcu alıyorlar. Üstleri in anı 
ürküten bir manzara arzec!er. 
Variller, ev ve tüccar eşyası, 
toprak mahsulleri, kümes hay-
vanları birbiri üzerine yığılmış
tır. 

Niçin böyle oluyor? Neden 
bu iş sıkı kontrol altına alına
mıyor? 

lzmirden. hergün, Urla-Çeş
me - F oça-Ödemiş-Tire-Aydm
Dikili-Bergama- Ayvalık-Mani· 
sa - Kasaba-Alaşehir ve daha 
birçok yerlere S?İden kamyonet
ler vardır. Kamyonet sahipleri, 
belediye nizamlarını hükümsüz 
bırakmanın yolunu bulmuşlardır. 
Haddi istiabilerinden fazla yol· 
cuyu ve yükleri ekseriya bele
diye kontrol hududunu geçtik
leri yerde alıyorlar. Mesela 
Çeşmeye jşJeyenler şehirden 
binen yolculardan bir lira üc-
ret aldıkları halde Güzelyalı
dan 75 kuruş alıyorlar. Bu, 
fiat farkını kazanmak isteyen
lerin Kokaryalıya giderek ora-
na beklemeleri içindir. Otobüs 
veya kamyonet, Güzelyalıya, 

yükünü t&mamen almış olduğu 
halde gelir. Burada, fazla yol
cular, hka basa içeri dolduru
lur. 

Yolcuların şikayetleri pro· 
lestoları hükümsiızdür. Zira 
cevaplar1 hazırdır : 

- Sonu 3 iincii sahifede -
Ş e-vke1; :Sil~:l.:n 

a rev yapanlar 
arına erilecek 

lstanbul 6 (Yeni Asır muba
Atioadan bildirili 

yor: 
Deyli Meyil rrazetesi muha

N birini kabul eden Yunanistan 
~ diktatörü general r,fot ksns 
N aşağıdaki beyanatta bu!unmuş· 
t' tur: 
' 11 Bütün dünya mi letleri

nin harici tehliikeler:e karşı 
karşıya kaldığı bir sırada Yu
nanistaoın hala iç işlerle vakıt 

kaybetmesi cidden düşünülecek 
bir hadisedir. Yunan milletinin 

komünizmi kabul etmesi, Yu
nnnistan için elim bir netice 
o!urdu. Bu hareketi hazırhyan
lar dışarıdan avantaj aldıkları 
için bu işe kuvvetle sarılmış
lardı. ihtilal hareketi bastırıl
mıştır. Hükumet derhal sükfı- ~ 
nu iade etmiştir. Urfi harb , 
divanları, baş kaldırmak isti- ', 
yenleri muhakeme edecektir. ~ 

Yunanistan, başardığı bu ~ 
yeni hareket önünde hükumet· ~ 
Jerle münasebetlerini ve dost
luklarını daha sağlam bağlarla 
kuvvetlendirdiğine kanidir.,, 

içtimai nizamıoa hiç uymıyan Atinada J!Tl'V hliaisele1i11e ait bir intiba Sonu altma savJada -
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BERLINDE YiRMi BiR MiLLET ARASINDA 
BiR PUVANLA DOKUZUNCULUGU KAZANDIK 
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ürk Bayrağı 
Mersinli Ahmed'in kazan ığı derece 

ile impiyad direğine çekildi 
Grel<oromen güreşlerde galibiz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tiirk f!Ü!eş kaJilesi BeıliTz y!lunda 

BerHn, 6 (Yeni Asır Muba- tur. Bu müsabakalara giren 
birinden} - Bizi sevindiren yüz güreşçi arasında Mersin'li 
ve Türkiyeyi bilfiil alakadar Ahmed 1 Puvan kazanmıştır. 
eden en mühim hadise Türk Bugün Greko - Romen güreş-
bayrağmm ilk defa olarak lere başlanmıştır. Bu güreşte 
Olimpiyad direğine çekilmesi- ümidimiz fazladır. 
dir. Filhakika Mersin'Ji Ahmed Berlio, 6 (Ö:R) - Bugünde 
serbest güreşte dünya üçün- atletizm müsabakalarına devam 
cüsü ünvamnı kazandığı için edildi. 200 metre sür'at müsa-
bayrnğımız Olimpiyad dire- baka1ınm kat'i neticesi şudur: 
ğinde dalgalanmıştır. Birinciliği Amerikalı Ovens 

Yapılan tasnife nazaran kazandı. Rekoru, 20.7 saniye· 
Türkiye serbest göreşte 21 dir. Altın madalya kazanmıştır. 
millet içinde dokuzuncu olmuş- ikinciliği Amerikalı Robenson 

Al 
e 

Ingilterede bir kaza 

ış üç maden amelesi 
z altı da ka ıştır 

Londra, 6 (Ö.R) - Tsansey'de bir maden infilakı olmuştur. 
63 amele enkaz altında kalmışlar. Çıkan yangın bunların 
kurtulmalarını fazla güçleştirmiştir. 

Londra, 6 (Ö.R) - Kömür madeni direktörü madende yangın 
çıkmadığını söylemiştir. Enkaz altında kalanlar 53 ameledir. 
Yalnız biri kurtarılabilmistir. 

21.1 saniye kazanmıştır. Üçün-
cülüğü Hollandalı Osenda ka
zanarak 21.3 saniyelik bir re
kor yapb. 

50 kilometre mukavemet 
koşusunu lngiliz Wicklorke ka
zandı. Rekoru dört saat 50 
dakika ve 41 s1niyedir. Altın 
madalya almı~tır. 

lsviçreli Schivali ikinciliği 
kazandı. Gümüş madalya aldı. 
Letonyalı Budenko üçüncü ge!di. 
bronz madalya aldı. 

Sırıkla irtifa müsabakasını 
Amerikalı Meadous 4.35 atla
mak suretile yeni bir dünya 
rekoru tesis etti. Kendisine 
altın madalye verildi. Japonyalı 
Nishida 4.25 metre ile ikinci 
gelerek gümüş madalya aldı. 
Japonyalı Oye 4.24 metre ile 
üçüncü gelerek bronz madalya 
aldı. 

• •• RESMi INGILIZ AJANSI 
HABER VERiYOR 

•••••••••••••••••••••••• 

TSANA 
Gölü civar~nda 

Şiddetli 
Çarpışma vardır 
ltalyanmahafille .. ı bUtUn 
haberleri teC~zlp ediyor 

Roma, 6 (Ö.R) - " British 
Ünited Press,, dün neşrettiği 
bir haberde Gondarın Habeş 
çeteleri tarafından ihata edil
mek tehlükesine maruz bulun
duğunu bildirmişti. Salahiyettar 
lta1yan mehafilinde söylendiğine 

- Sonu 3 !leli Sayfada -

Şanlı filomuz lzmirde 

Beş torpido ve üç tahtel
bahir Yavuzla beraber -·-·. 
Halkımız filonun Dolma önünde 

demirlemesini sevinçle karşıladı 

Şanlı Yavuzumuz 
Boğazlar mukavelesinin Mon- eden kahraman ordumuzla bir· 

trö konferansında imzalanma- likte boğazlarda, Bozcaada ve 
sını müteakip boğazlardaki lmrozda yer alan sevgili filo-
gayn askeri mıntakayı işgal - Somı 7 bıcı sa/u/ede -

binlerle Yüz • 
ınsan 

Sovyet Rusyanın dört 
tarafında mitingler yaptı 

on yedi milyon iane 
Madrid'e gönderildi 

Toplanan 
tayyarelerle 

Asiler lliikUmet km•vctlcıine teslim oluyor 

Moskova, 6 ( Ö.R ) - Şim- lanmıştır. Bu para dev!et ban-
diye kadar ispanya işçilerinin kasına yabrılmış olup iki Sov-
yardımlarına sarfedilmek üzere yet tayyaresiyle ispanyaya 
memleketin muhtelif yerlerinde gönderilmiştir. 
daha 17 milyon ruble iane top- - Sonu 6 urrı sahi/ede -

m .. ~,
~'-: ...... 



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

Dilde 
idrak sistemi 

•••••••• 
Yazan: Avni Ulusav 

-3-
Beşer idrakine vücud veren 

beş duygudan dil varlığına 
yarıyan başlıcası işitme duygu
sudur. Diğer duyguların da dil 
,.·arlığı işinde belli ba~lı yardım
ıarı vardır. Ifele görme duygu
sunun yardımı pek büyüktür. 
Sırası ile dokunma, hoplama, 
tatma duyguları ile de yardım
laşılır. 

Beşer idraki dış alemi dil 
bakımından üç mertebe ile 
kavrar. ( dilde idrak sistemi ] 
diyerek bunu şöylece göstere
biliriz. 

A =Sezim. 
B =Fehim. 
C = Cezim. 
1 - Sezim idrakin ilk zer

resi, çekirdeğidir. Madde + 
hareket= hayat ile ilgili olarak 
simit+ sait = söze vücud veren 
dil hucreleri sezimlerdir. Siiit 
harflar ile bir saitten salım 
alan sessiz harflar birer sezim 
verirler. Dil ilmini kavrayabil
mek iç.in sezimler ile iyice 
ilgilenmek gerektir. 

2 - Fehim : Salım lan an ve 
sezim+ sezim olan sözler f ehi
me vücud verirler. 

Sezimli sözün salımhsı olan 
febim: 

Birincisi = Bir cinsten olan 
iki ilkin sezim ile yapılır : ba
ba, ci-ci, de-de, be-be sözle
rinde olduğu gibi. 

ikincisi = Ayn cinslerden 
olan iki ilkin sezim ile yapılır: 
ka-ya, ka-ba, de-re, ya-ha, 
ça-pa gibi. 

Üçüncüsü =· Başta gelen bir 
sesli ile bir sessiz harfın bir· 
leşiği olan bu söz tek heceli 
olduğu halde -salımlı olduğu 

için- fehimlidir. Ak, at, ay, ek, 
el, ez, iz, üç, öz sözlerinde ol· 
duğu gibi. 

Dördüncüsü = Başta bir ses• 
siz ile bir ilkin fehmin birle
şiğidir: Saç, baç, yay, kaz, 
yüz sözlerinde olduğu gibi. 
Hakikatla bu fehmi mürekkep· 
tir. Sa + aç, ba + aç, ya + 
ay, ka + az hecelerinin bir· 
leşigidir. 

3 - Tuim : Bir ıezim ile 
bir fehimden veya daha fazla 
sezim ve fehimlarden yapılan 

dil varlığıdır ki onu söz+söz= 
kelime şeklinde gösterebiliriz : 
Yaprak, çiçek, gördüm, sarar• 
mış, sezinecek kelimeleri gibi. 

SEZİM ILGiSt : 
Her ilmi araştırmada olduğu 

gibi dilde de çözüm ve bezim(l) 
yollarından istifade edilir. Ele 
aldığımız bir kelimeyi çözerken, 
kökünü ararız. Kelimelerin 
köklerini ararken, asıl olan ilk 
heceye varmak isteriz. Bulaca
ğımız hece ne olabilir? 

Sözün en küçüğü olap se
zimler, bir siitten, yahut, bir 
ditten salım alan başka bir sa
mit ile bir sfiitin birleşiğinden 
ibaret olduğuna göre çözümleri 
harflara kadar çıkarmak lazım 
gdecek demektir. 

Bir (a) harfı dilde bir var
lı ldır ki bundan söyleniş tar
zına göre, hayret, himmet, ta
ıim, ihmal gıbi bir çok mana-
iar sezebildiğimizden başka 
samitJere belirli ve sabit bir 
takım vasıflar verdiğini de 
görür anlarız. Bu vasıfların 

baı)ıcası (a) hamnın: 
1 - Söze asalet verdiği 
2 - Sözdeki salımın evce 

delalet ettiği. 
3 - Sözün salımında faillik 

bulunduğudur. 

"E" harfı (a) ya bakanca bir 
f eriilil< gösterdiği gibi salımında 
da evce varamayan bir üstün
lük bulunur. Faillikte müsavidir. 
Aralarında ses kalınlığı ve in-·-----( I ) Tahlıl ve ll'lkl11 

• 
B 

Sergiierdeki üzüml~r 

Dün yağan yağmurdan 
biraz zarar görmüştür ··- ..... 

Evvelki gün ekşam üzeri ha
va bulutlanmıştı. Bir çok yer
lerde sergilerde üzüm bulun• 
duğu~dan Türkofis üzüm mın
takaJarındaki ticaret odaların

dan yağmur vaziyeti hakkında 
telgrafla malumat istemiştir. 

Ayni zamanda yağmurların 

üzümlere zarar verip vermediği
ni de sormuştur. Gelen cevablar
da mıntakamn bütün bağhk yer
lerine yağmur yağdığı ve Ma
nisada sergilerde yüz çuval, 
Turgudluda 200 çuval, Salihli
de yüz çuval üzümün bulun
duğu bildirilmiştir. Fakat üzüm
ler şimdi tam kemale gelmiş 
bir halde bulunduğundan yağ-

murlar bunları çürütmek su
retiyle kısmen mahvetmiştir. 
Asmalardaki üzümlerin yağmur
dan gördüğü zarar hakkıııda 

kat'i bir tahminde bulunmak 
mümkün değilse de zararın çok 
büyük olmadığı zannedilmekte
tedir. 

lzmirde yeni mahsulden 120 
çuval kadar mal vardır. Piya
sanın açılması için ise birkaç 
bin çuval üzümün bulunması 
lazımdır. 

Bu mikdarın gelecek hafta 
dolacağı ve 15 Ağustos tari
hinde piyasanin açılacağı kat'i 
gibidir. incir piyasası da 17 
Ağustosda açılacakhr. .......... 

Adliye Vekili 
GölcUktekl köf kUnde 

kalacaktır 
Evvelki gün şehrimize gel

miş olan Adliye vekili Şükrü 

Saracoğlu dün öğleyin hususi 
motokarla Ödemişe gitmiş
lerdir. 

Şükrü Saracoğlu dün sabah 
erkenden misafir bulunduğu 
lzmirpalastap çıkarak beledjye 
reisi doktor Behçet Uz ve müd

deiumumi Asım beraberinde ol
dukları halde kültürparkı gezmiş 
ve orada yapılmakta olan fuar 
hazırlıklarını gözden geçirmiş
tir. Belediye reisi kültürpark 
ve fuar hakkında kendisine 
izahat vermiştir. Vekil bir ay 

Ekmek 
Plflrlcl!er ehliyetnamell 

olacaklardır 
Belediyece fırınlarda pişirici

lik yapanların umumi bir imti
hana tabi tutulmaları kararlaş
bnlmışhr. Pişiricilik yapanlar 
için belediyece bir de talimat
name hazırlanmaktadır. Pişiri

ciler belediye kimyahanesinde 
ekmeğin nasıl pişirildiği hak
kında imtihan verecekler ve 
muvaffak olanlara birer ehli-
yetname verilecektir. Ehliyet
namesi olmıyan pişiricileri ça
lıştıran fırın sahipleri beledi
yece cezalandırılacaklardır. 

incir rt:koltesi 
istirahat etmek üzere Gölcük- Ozerinde tahminler 
teki köşkünde kalacaktır. Bu sene incir rekoltesinin 

Dün Ödemişe hareket eder- 7.000 ton hurda ve 33 bin ton 
ken istasyonda vali Fazlı Güleç, m~htelif cins olmak üzere 40 
belediye reisi doktor Behçet bin ton olacagı tahmin edil-
Uz ve cumhuriyet müddeiumu· mektedir. 
misi Asım ve daha birçok Geçen seneki rekolte 38 bin 
dostları tarafından teşyi olun- ton idi. Bu sene incir mahsulü 
muşlardır. çok nefistir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
celiği farkı vardır. 

Türkçede iamifailler a ve e 
hecesi ile olur. Buna karşı ı ve 
i hazize delalet eder • Ve 
mefullik ifade eder. Türkçenin 
ismi mefulleri ı ve i hecesi ile 
yapılır. 

Sözde faillik veya mefulliği 
bariz olmıyan salımlar ötrö çe
lim ile söylenir. O ve ö siiitleri, 
saran ve toplayan ötrö çelimli 
salımlarda; u ve ü yayan ve 
savan ötrö çelimli salımlarda 

yer ahr ... Tabiatın ifadesi ile 
ağzın aldığı vaz'ı arasındaki 

münasebet ne kadar bellidir! 
(A) dediğimizde evci (i) deyi
şimizde hazizi anlatbğımız gibi, 
ötrö çelimlerle de ikisi arasın
daki salımları sesle ifade etmiş 
oluyoruz. 

Saitlerin bu umumi vasıfla
rından sonra samitlerin vasıf
larını da mutalea edebiliriz: 

SA MiTLERiN VASIFLARI 
Sessiz dediğimiz, aslında di

ğer bir harftan salım alan sesli 
harflerden her birisinin ayn 
ayrı vasıflan olciuğu gibi, kay
naklanoa göre müşterek, umu
mi vasıfları da vardır. 

Simitlerin zümreleri vasıfları 
şöylece bilinir : 

Birinci zümre : - Dudak 
harflarıdır ki, umu~i vasıflan 
sübjeye (enfüse) delalet etmek
tir. (a) siitlerin anası olduğu 
g~bi, (b) de samitlerin anasıdır. 
ilk insanın ilk idraki obje ve 
muvmaru ayll't etmeksizin (•) 
üzerinde toplandığı gibi bu 
idrak, ikinci hamfede sübje ve 
aksivonu ayırt etmeksizin (8) 

üzerinde toplanmıştır. "A,, ile 
harici alemi, Bile de dahili 
alemi bilmeğe başlamış oluyo
ruz. uaıem" ve "acun,, sözleri 
"A,, ile başlıyarak bizden gay
riyi bildirmeğe yarıyan harf
larla bezimi enmiş olduğu gibi, 
"B,, ile de sübjeye delalet 
eden ilk sözler ve kelimeler 
başlar. ilk idrak ettiğimiz, 
daha doij'rusu ilk idrak etmek 
islediğimiz, sübje kendi hüvi
yetimiz olduğuna göre, (B) ile 
başhyarak B+N= ben sözünü 
söyleriz. B. sübje zümresinin ilk 

harfıdır.(N) ise dilimizde taviyet 
ifade eden bir harftır. Salım
lanan B ile "N,, harfı birle
şince idrakimit:de ilk uyanan 
şahsı "Ben,, i gösterir. 

"P,, Dudak barflarında, B 
den sonra gelir. Bu harf söy
lenişte şiddeti haiz olduğu gibi 
manaca da kudreti ifade eder. 

"M" harfı "b" ile tebadül 
eden dudak harflarındandır; 
vasfında tayin, tahsis ve tem
lik te vardır. 

,,F11 Sübjeyi ifade eden du
dak harfJarından olup iç benliği 

işarete yarar. Daha ziyade fikri, 
fehim gibi manevi üslube ilgisi 
vardır. 

"V Dudak harflarının so-
'' nuncusudur. iç alemin sübje 

ile obje arasında ittisal ve in
tikal sınırına şekil verir. Söy
lenmesi dudaklarla ilgisini büs
bütün kesmeden ve gırtlak ile 
tam bir halde il~enmeden 
olur; ve obje ile sübje arasında 
vasıl sezimini verir. 

- neı•am ederek -

BE ERİ 
lzmir'le hava seferleri 

ft .. çılma töreni on beş 
ağustosta yapılacaktır 
Ankara, lstanbul ve lzmir 

arasında işliyecek hava posta
ları için Halkapınardaki mey
danın islah edilmekte olduğu 
malumdur. Buradaki işler çok 

kısa bir zamanda bitirilecek 
ve on beş Ağustostan itibaren 
tayyare seferleri lzmiı e de teş
mil edilecektir, 
bunun için meydandaki amele
nin mıktarı dünden itibaren 
yetmiş beşe çıkarılmıştır. Nafi-

J 
adan da icabeden vesait veril
miştir. 

Vali Fazlı Güleç dün sabah 
Halkapınar tayyare meydanına 

giderek işleri gözden geçirmiş, 
alakadarlara direktifler ver
miştir. 

Sureti hususiyede haber al
dığımıza göre tayyare meyda
nının 15 Ağustosta küşat res
minin yapılması da düşünül
mektedir. 

Misket şarabı • • 
ıçın 

inhisarlar bugünlerde 
müba yaata aşlıyacaktır 

inhisarlar idaresinin bu sene ade nefis olacağı tahmin edil-
hususi tipde imal edeceği mis- mektedir. Bağcılar misket üzüm 
ket şarabı için Bornova hava- lerini inhisarlar idaresinin Şe-
lisinde yetişen misket üzümle- hidlerdeki şarab imalathane-
rinin mübayaasına birkaç gün sine getirib teslim edeceklerdir. 
içinde başlanacaktır. inhisar- Haber aldığımıza göre lnhi-
lar idaresi Bornova havali- sarlar idaresinden başka lzmir-
sinden satm alacağı şarap- deki hususi şarab amilleri de 
hk misket üzümlerinin va- Bornovadan küJliyetli mıktarda 
ziyetini ve mikdannı memur- misket üzümü mübayeasına 

ları vasıtasile tespit ettirmiş- taliptirler. Hu maksatla adam-
tir. Bu sene idarenin yalnız lan vasıtesile Bornova bağla-
misket üzümünden çıkaracağı rında tetkikat yaphrmakta-
hususi tipteki şarabm fevkal- dırlar. 

ım ......... . 

Kilovat tarife 
komisyonu 

Elektrik kilovat tarif esi ko
misyonu toplantılarına başla
mıştır. 

Komisyon, komiser vekili 
Asafın riyasetinde olmak üzere 
belediye azasından Reşad Leb
lebici ve şirket mümessilinden 
mürekkeptir. 

Formüle göre tarifenin tes-
biti için tetkikata başlanmıştır. 

Yeni muhacirler 
Yugoslavyadan Çezmeye gel

miş olan kırk Türk muhaciri 
hükümetten yardım istemedik
lari için muhtelif vilayetlerdeki 
akrabaları nezdine gitmişler

dir. Çeşmede hiç muhacir kal
mamışhr. 

Tirede bir ev yan"'1ı 
Tire kazasının paşa mahal

lesinde yokuş sokağında :nestçi 
Şakir oğlu Alinin ev!nde yan
gın çıkmış ve yalnız bu ev 
yandığı halde söndürülmüştür. 

Nikah 
Gazetemizin tevzi memuru 

Zühtü Özbatmazla saatçı Abi
din Gital kıu Nebiyenin nikak 
merasimi dün Burnava bele-
diye dairesinde yapılmıştır. 
Kutlu olmasını dileriz. 

TAYYARE 

1 Bir karış 
toprak için 
Bit· adam öldUrdU 

Foçamn Yeniköyünde Mus
tafa oğlu Muharrem bir bağ 
sınırı meselesinden Hamza oğlu 
Mehnıedi başından yaralıyarak 
öldürmüştür. Katil mahalli zabı
tasınca tutulrµuş ve adliyeye 
verilmiştir. 

Halı iplikleri 
2731 sayıh kanunun ikinci 

maddesinin 4 ncü maddesinin 
dördüncü fıkrası mucibince ver
giden istisna edilen halı iplik
lerinin diğer işlerde kullanılan
lardan ne suretle ayud edile
ceğinde tereddüd edildiği gö
rülmüştür. Maliye Vekaletin
den gelen bir tamimde vergi 
muafiyeti bahşedilmiş olan halı 

ipliklerinin diğer işlerde sar• 
fof unan jpJiklerden tefriki için 
mülga 2458 numaralı kanunun 
tatbik suretini gösteren izah
namenin 12 nci maddesinde 
kabul olunan usuJlerin tatbi
kine devam edilmesi muvafık 

görülmüştür. 

Hah İmafinde kullanıldığı 
tebeyyün edecek ipliklerin ta
hakkuk etmiş olan vergileri 
bu usul dairesinde terkin edi
lecektir. 

31SI 

Bu hafta iki film birden 

1 - zou zou 
Jozelin Bekar, Jan Gabinin büyük filmleri 

2 - SON VALS 
ıvan Petrovlç, Kamllla Horne'nın şaheser filmleri 

FiYATLAR us - 20 - so KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 

17,30 - 21,15 SON VALS 

Memleket dertleri : 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Bir emennı 
,. ...• 

Menıleket hastanesi 
Baştabibinin cevabı· 

nı tahrik etti -
Fakat biz temennlmizde 

devam edebiliriz 
Yeni Asır gazetesi savın J•azı işlffi 

dırrktörlüğııne. 

Sayın gazetenizin 6 Ağustos 
936 tarihli sayısmda (En mü
him iş) başlıklı ve T okdil im
zalı yazıya cevaptır. 

1 - lzmir Memleket has
tanesine müracaat eden hasta
lardan para istenmez. Heyeti 
sıhhiye ve idarenin para ile 
alakası yoktur. Fakir olduğu 
tasdik edilmiyen ve elinde fa. 
kir olduğuna dair bir vesikası 
olmıyan hastalardan umumi 
meclisin kararile hususi muha
sebe para alır. 

2 - Hastaneye fennen ka
bulü zaruri olan herhasta gü
nün ve gecenin hangi saatında 
gelmiş ise mutlak ve beheme
hal hastaneye alınır. Ve teda
visi yapılır. Bunun aksini isbat 
edecek hiçbir ferd yoktur. 
Memleket hastanesindeki 22 
senelik hayatı tababetimde 
böyle bir hastanın reddolun
duğunu görmedim. Binaena
leyh sahibi şikayetin eğer has
taneye kabul olunmasında bir 
mecburiyeti fenniye olsaydi 
kendisinden kağıd sorulmaz 
ve derhal yatırılırdı. Esasen 
nöbetçi tabibinden edilen tah
kikat da bunu teyid etmekte 
ve en az ateşi ve ıstırabı olan 
hastaların o gün kabul olun
duğu sabit olmaktadır. 

3 - Müracaat eden hasta
ların acil tedavisi icap etmi
yorsa ve derhal hastaneye kabu
lünde bir zarureti fenniye yoks.a 
bu hastaların alınmaları da has
tanenin bugünkü vaziyetine gö
re gayri mümkündür. Çünkü 
Memleket hastanesinin kadro
su 300 yataklıdır. 1 Haziran 
936 tarihinden beri yevmiye has
ta mıktan 330 dur. Binaenaleyh 
hastane kadrosunda her gün 
30 hasta fazla alınmışbr. Bü
tün Sedyeler, yemek masala
rı, kanapeler ve hatta yer
lerde battaniyelerin üzerinde 
hastalar yatmaktadır. Yine 
1 Kanunusani 936 tarihin
den temmuz 936 nihayetine 
kadar Polikinliğe birer defa 
müracaat eden hastaların mık
tan da 12,600 kişidir. Her za
man vesaik ile isbat edebile
ceğimiz bu rakamlar, hastane
ye hasta kabul olunmıyor di
yenlere karşı en bariz ve kat'i 
bir cevab teşkil etmektedir. 
Ve yine tekrar etmek mecbu
riyetindeyiz ki her ufak fırsatta 
hastanenin ve içindeki fedakar 
ve çalışkan doktor arkadaşları
mın manevi şahsiyetlerini dilgir 
ve rencide edecek neşriyat ef
karı umumiyede haksız olarak 
hastane ve hekimler aleyhinde 
bir ceryan uyandırıyor. 
Şuda bilinmelidır ki " gayri 

mümkün ,, Jügatı vardır. Ve 
hastane id:ıresi mümkün olmı
yan şeyleri yapamamakta bak-

rz7.7.ı'.Z.7J.7.7ZZZL7/LLL/...Z7.L77.L.72J 

itizar 
6 ağustos 936 tarihli ga

zetenizle yazılan teşekkü
rümde tedevi sırasında alaka 

gösteren operatör binbaşt 

Arif Yurcu sehven operatör 

Cevat AJpsoyun şefi olarak 
gösterilmiştir. Halbuki; her 
ikisi de Askeri hastanesinin 

müstakil operatörleri olmakla 
keyfiyeti hürmetlerimle dü-
zeltirim. 6-8-936 

Emeklilerden: Binbaşı 
lzmirli A. Enver Kutluk 

f!r./72"7"?7?1' ,.,,.7~'27:77?7'7J'[~ 
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Şoselerde 
Yolcu nakliyatı 
işi bir nizam 
altına alınmalıdır 

- Baştara/ı J inci sahifede -
- Rahatsızlığa katlanmak 

istemiyen otomobille gitsin .. 
Bu cüretli mantık oyunu kar• 

şısında kalmak istemezseniz 
boynunuzu büker, hakkınızın, 

medeni bir insan gibi seyahat 
hakkınızın korunmamış olma
sından mütevellit teessürünüzle 
süküt edersiniz, rahatsızlığa, 

istiraba katlanırsınız. 
D e v 1 e t makanizmasının, 

her yerde, kendi refabı, saa
deti, emniyeti ve huzuru için 
uyanık bulunduğunu gören va
tandaş, niçin burada, mutlak 
bir acz içinde kıvransın? Niçin 
en muazzam ışleri başaran 
devlet, bu iş üzerine de hima
yekar elini koymasın; vatan
daşların selametle seyahatleri 
namına tedbir almasın ? 
Şu halde bu işi kökünden 

halledecek tedbirlere ihtiyaç 
vardır. Ve bu tedbirler nizam· 
sızlığı nizama tercih eder gibi 
görünen kamyonet sahiplerinin 
bile menfaatinedir. Zira onların 
da sermayelerini ve haystlarını 
koruyacaktır. 

Fikrimizce şehirler arasın· 

daki münakalatı idare eden 
kamyonetler otobüsler ve kap
tıkaçtılar için : 
1- Uzun yollarda rahatsızlık 

ve istirap vermiyecek bir ka
roseri tipi kabul edilmelidir. 
Hiç olmazsa bundan sonra ya
pılacak karoseriler yeni tesbit 
edilecek tipte olmalıdır. 

2 - Yolcularla tüccar eşyası 
aynı kamyonette nakledilme
melidir. Bilhassa demiryolu 
olmıyan yerlere seyahat eden 
vatandaşlar arpa, buğday çu
valları, sebze küfeleri, yağ te
nekeleri arasında seyahat mec· 
buriyetinden kurtarılmalıdır. 

3 - Belediyelerin kendi mın
takaları dahilinde yaptıkları 
kontrolu, bütün yol üzerinde 
devam ettirmek vazifesini jan
darmamız deruhte etmelidir. 
Ancak bu şekilde, cüretkar
lığa son veren bir kootrolla 
feci kazalar önlenebilir. 

Valimiz Fazlı Güleçten bu 
dileğimizi nazarı dikkate alma· 
sını rica ederiz. Kendilerinin 
çok titiz olan hassasiyetlerine, 
vatanda, hakkına olan sonsuz 
alakalarına güvenerek iycab 
eden tedbirleri alacaklarını, 

yıllardaoberi aynı şekilde de· 
vam ettlği halde bir türlü 
düzelmiyen bu işi kangren ol· 
maktan kurtaracaklarını uma-
rız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lıdır. 

Bu tavzihi sayın gazetenizin 
ayni sütununda neşrini saygı· 

larımla rica ederim. 
lzmir Memleket hastanesi 

baş tabibi doktor 
Hasan Başkam 

Yeni Asır Tok Dil bu 
siiluoda bir müşabedesinden 
bahsetmiştir. Bunda ne basta· 
neye ne de bilgileri kadar 
fedakarlıklarına da hürmet bes
lediğimiz Memleket hastanesi 
doktorlarına bir tariz manası 

yoktur. Geç vakıt hastaneye 
başvuran ateşli fakir bir has
tanın bazı formaliteler yüzilo
deo hastaneye kabul edilme
miş bulunması teessürle kayde
dilmıştir. Hepsi bu kadar. Sa
yın baştabib Dr. Hasan Yusuf 
"hastaneye gece gündüz baş 
vuran ber hasta behemehal 
kabul edilir., diyor. Bizim de 
istediğ i miz bundan başka birşey 
değildir. Her zam~ n da böy~e 
olmasını temenni ederiz. lru
kaolara İ>ahsına gelince ıstı
rab İçinde yatan bir vatanda
şın acılarını dindirmek İcab 
ettiği zaman hastane heyeti 
sıhhıyesinio imkansızlığı yene
cek kadar şefkat ve hassasi
yetle mütehalli olduklarına emi
niz. Yeter ki bazı formaliteler 
basitleştirilsin ... 

YENi A$1R 

Son Telgra~ Haberleri 
'-' ......... mm .. m:s 

Dinarlı Atinadan • dondü 
Atina' da Cim Londos'u mağlub ettiği 
.halde haksızlığa uğradığını söylüyor 

lstanbul, 6 ( Yeni Asır • Telgraf ) - Pazar Dinarlı Cm Loodosla lstanbulda yapacağı 
günü dünya şampiyonu Cim Londos'la karşıla- revanş maçını sabırsızlıkla beklediğini de söy-
şacak olan Rus pehlivanı Kuvaryani şehrimize !emektedir. Meşhur pehlivan kendisinden emio-
geldi. Cim Londos'un da gelmesine intizar dir. Herhalde Yunan pehlivanını yeneceğini 
ediliyor. ümid etmektedir. 

Atioadao dönen Dioar'lı Mehmed gazetelere ISTANBUL 6 ( Telefonla ) _ Cim Loodos 
verdiği beyanatta kendisini mağlub saymadı- b 1 d 

Şark 
Şimendifer hattı 
hükômetim1ı:e 

• 
geçıyor 

lstaobul 6 \Yeni Asır-Tele
fonla) - Şark şimendiferleri 
hissedarları bu akşam toplandı. 
Müzakerat çok hararetli geçti. 
Neticede Şark demiryolları 
hattının da hükumetimize satıl
masına karar verdiler. 

Beri inde ğmı, ringin yakınında bulunanların Cim Loo- geldi. Bana şu beyanatta u un u: 

d , t ld'.. . .. d" ki . . d - " Ben Dinarlıyı yendiğimi biliyorum. Ha- Berlio, 6 (A.A) _ logiltere 
os un sır 1 yere ge ıgını gor u erını, mü a- kemin kararı bunu isbat eder. Dinarlı kuvvetli 

faa vaziyetinde iken hakemin kendisini mağlub hariciye nezareti daimi katibi 
addettiğini, birçok mübadil Rumların: Türk bir pehliv~odır •. Centilmenliğine hayranım .. Onu ~· V~o .. Sit~.ar~. bugün B. Hitler 
mağlub olmadı, diye bağırdıklarıoı anlatmıştır. halk takdır ettı • ., ıle goruşmuştur 

;w:nG~~x::rn~ ...... ~~·~~i:~~: .................. Ö.Üf ÇJ~·~d· .. ·k;.~~~~B~Ü .... .. 
Pehlivanlarınıız dün üç 
galibiyet kazandılar 
Berlin, 6 ( Yeni Asır muhabirinden ) - Bugün başlanan 

Greko - Romen usulü güreşlerde değerli güreşçilerimiz 
parlak galebeler elde etmişlerdir. Güreşlerin yapıldığı statta 

otuz bin seyirci vardı. Berlio elçimiz, sefarethane erkanımız 
ve Berlindeki Türkler seyirciler arasında bulunuyorlardı. 
Güreşlerimizden haklı bir galebe bekliyorduk. Neticeler 
şunlardır : 
Yaşar 61 kiloda Danimarkalı rakibini yendi .. Saim altmış 

altı kiloda Balçikalı rakibine hükmen galip gelmiştir. Büyük 
Mustafa 79 kiloda Macar rakibini çok faik bir oyunla 
kapana alarak mağlup etmiştir.Macar pehlivan pes demiştir. 

Bu üç galebemizden sonra maalesef en çok güvendiğimiz 
Çoban Mehmed ve Nuri mağlup olmuşlardır. Çobanın kar· 
şısında, dünya şampiyonluğuna namzet bir ltalyao pehlivaoı 
vardı. Çoban daha güreşe çıkarken meyustu. Geçen mağlu
biyetleri onu sarsmış görünüyordu. 

Çoban ilk on dakika, rakibine bakim güreşti. Kuvvetli 
hamlelerile onu birçok sarstı. Fakat bilahara bu vaziyeti 
değişti. ltalyan galip geldi. 
O'///li'//////)r,r;&,/J..IZL/.zzzz:72 '7Z:/XTLT.LT.LT../LL7Z7ZZL/.LZJ, 

Fransız halkı lspanyol halkına 
yardıma dave edilci 

Paris, 6 (Ö.R) - Başvekil Leon Blumun naşiri efkarı olan 
Populer gazetesi bugün Fransız halk cephesine hitaben bir be· 
yanname neşretmiştir. Bu beyannamede: "ispanyadaki kardeş
ler için, onların yaralarını sarmak için muhariblerle ailelerinin 
iaşelerioe medar olmak için 15 Ağustos tarihine kadar bir mil· 
yon franklık bir iane toplanması da istenilmektedir. 

lngilterede 
bir iskandal 

Arjantin 
kruvazörü 

Paris, 6 (Ö.R) - Bir Arjan· 
tin kruvazörü lspaoyol sularına 
hareket etmiştir. 

I 

Londra, 6 (Ö.R) - Başve
kil, hava işleri nezareti Laş 
katibinden istifasını vermesini 
istemiştir. Sir Kristopher'in irti
şa ile alakası yoktur. Fakat 
hükumetle, imparatorluk bava 
yolları şirketi arasındaki mü
zakerelere mevsimsiz ve şahsi 
olarak müdahalesi, istifasının 

istenilmesini icap ettirmiştir. 

Bir gemi batırdılar 
Madrid, 6 (Ö.R) - Lauyar 

gazetesi, hükumet kuvvetlerinin 
Sevil kurbiode Gua dö Loya 
geçidinde 1500 tonluk bir ge
miyi batırdıklarını bildiriyor. 

,._ ... _. ......... ~.--------·=cım---, 
SAFI 
- 65 - Türkçeye çeviren: R. B ,ama ....... _ .......................... ..-, 

Salon nihayet sessizliğini bul
muş, müziğin ilahi varlığı her
şeye bakim olmuştu. 

Seyircilerin yeniden asabi 
alkışları başladı. Müzik yeni 
bir parçaya başladı. Bu da 
kayıtsızlıkla dinleniyordu . Zira 
bu akşam büyük tiyatro bina
sını nadir gecelerde görülen 
muazzam bir kalabalıkla dol
duran şey, Normandi:ı-anın ıssız, 
ucra bir lı.iişesinde keşfedilen 

dahi sesli kadını görmek me
rakı idi. 

Halk onun için tepiniyor, 
muganniyeyi görmek, onun 
efsanevi ses:ni duymak iste
yordu. 

Acaba intizarları, sukutu ha· 
yalle mi bitecekti? 

Yoksa cidden bir saoa'ırt ve 

güzellik harikasıyla mı karşı· 

!aşacaklardı? 
Lorans beyaz tuvaleti içinde 

dimdik ve bembeyaz ilerledi. 
Emmanuelin zevkine göre ha
zırlanan bu rob, onun enfes bir 
tenasüb enmuzeci olan vücu
dunu sanki biraz daha uzamış, 
biraz daha incelmiş gtisteri· 
yordu. 

Kısık, boğuk fısıltıların du
yulmasıyla beraber kesilmesi 
bir oldıı. 

Kulaktan kulağa hayranlık· 

!arını ifade edenler şimdi adeta 
soluklarını tutarak bu güzel 
kadının sesini duymağa hazır
lanmışlardı. 

Projektörlerin iyi hesaplan
mış ziyaları altında onun mer
merden yontulmuş bir büstü 

Sevil • • • 
gemısının Suraşta yatan 

bombardıman edildiğini bildirdi 
Paris, 6 (Ö.R) - Bir hüku· 

met kuvveti Sarragossaya taar· 
ruza amadedir. Bu taarruz ni
hai darbeyi indirecektir. Bu 
sabah Saragossadao çıkan 2000 
asi asker sılahları ve mühim
matlariyle birlikte hükumet 
kuvvetlerine teslim olmuşlar ve 
millet düşmanı olan asiler 

aleyhinde mücadele için der
hal nizami orduya sokulmalarını 
istemişlerdir. Saragossadaki 
asilerin ml•kavemetleri bütün 
~aiflemiştir. Şehrin hükumet 
kuvvetleri eline geçmesi pek 
muhtemeldir. 

Paris 6 ( A. A ) - Gazete
ler ispanya işlerine karışılma· 
ması hakkında Fransa tarafın· 
dan yapılmış olan teklife logil· 
terenin vermiş olduğu cevab 
dolayısile memnuniyetlerini iz
har etmekte fakat ltalyanio 
vereceği cevabın müşkülat çı
karmasından korkmaktadırlar. 

Övr gazetesi diyor ki : 
ltalya Fransız teklifini kabul 

etmek için üç şart ileri sür
mektedir: 

1 - Üç taraflı müzakereler 
yapılması, 

2 - Almanya ve Sovyet 
Rusyaoın da bu işe iştirak et
meleri, 

3 - Fransa hükumetinin is-
panya vekayiiodeo bilistifade 
faşizm aleyhine müteveccih bir 
ehlisalip vücuda getirmek tav· 
rıoı takınması. 

Tanca, 6 (A.A) - Döyçland 
kruvazörü Surache önünde ya
tan Seville gemisinin bombar
dıman edildiğini Berline haber 
vermiştir. 

Tanca, 6 (A.A) - Fransız 

andıran solgun renkli çehresi 
kadar çekici, muhteşem bir 
güzellik tasavvur edilemezdi. 
Gözkapaklarmın esmer gölgesi 
yeşil gözlerinin parıltısını art
tırıyordn. Burnunun sağlam 

kanadları çırpınıyor, fakat bir 
gönüllüyü andıran çenesi titre
miyordu. Gurur vı:: emniyetle 
yükselen başı, vücudundan ileri 
duran dimdik memeleri, itina 
ile boyanmış büyük elleri, çok 
tabii idi. Orkestra şefine bir 
göz attı. Müzik başladı. Loran
sın göğsü şişiyor, ağzı inci gibi 
bembeyaz dişleri üzerine açı
lıyor. ilk şarkısını söylüyor. 

Şimdi Loraosın sesi beşinci 
bir enstrüman gibj salonu kap
lamıştı. Mutad olan jestini 
bulmuştu. Başı düşmüş, gözleri 
kapanmış, dünyadan varlığını 
çekmiş gibiydi. Tanrısal bir 
alemde yaşıyordu. Hüviyetine 
hakim olan san' at perisine ter
ki nefsetmişti. Yükselen yukarı 
notalarla aşağı kontralto nota
lar mugaooiyenio ağzından o 

ve lspanyol mıntakaları arasın· 
da işleyen telgraf ve telefon 
servisleri bu sabah ani bir şe
kilde inkıtaa uğramıştır. Sanıl
dığına göre, bu deniz tarıkiyle 
bir hücum hareketine maruz 
kalacak olan Seutaya doğru 
yapılan askeri hareketleri gizli 
tutmak için yapılmıştır. 

Barseloo 6 (A.A)- Saragos· 
sadao gelen haberlere göre, 
1800 kişilik nir asi kolu Sara
gosanın 50 Kilometre ilerisinde 
bulunan Sartageyi yeniden iş-

gal etmeğe teşebbüs etmiştir. 
Hükumet kuvvetleri asileri 
püskürterek mühim zayiat ver· 
dirmişlerdir. 

Heodaye 6 (A.A) - Hüku
met kuvvetleri tarafından cuma 
günü işgal edilen Toloze şehri
nin asiler tarafından çevrilmiş 
olduğu haber verilmektedir. 

MOSKOVA KABUL 
EDiYOR 

Moskova, 6 (Ö.R) - Fran· 
sanın ispanya işlerine ademi 
münahale teklifi bugün Sov
yetler hükümetine de tebliğ 
edilmiştir. Fransız sefiri teklife 
Sovyet Rusyanın muvafakatıoı 
ve ademi müdahale ittifakına 
girmesini istemiştir. 

Sovyetler hükumeti namına 
bu teklife verilen cevapta Rus
yanın Fransız teklifini kabul 
ettiği, ademi müdahale ittifa· 
kına iştirake amada bulundu
ğunu bildirmekle beraber bita· 
raflığıo müesser olabilmesi için 
Portekizio de bu aolaşmağa 
iştiraki ve bazı devletlerin, 
ispanyanın meşru hükumeti 
aleyhinde asilere yaptıkları 
yardımı derhal durdurmaları 
istenmektedir. 

kadar kuvvet ve hararetle çı
kıyordu ki bu sesi dinliyeo 
binlerce kişi heyecandan mest 
olmuşlardı. 

Salon hareketsiz açık ağızla 
onu dinliyordu. Bu salonun 
üzerinden sehirli bir hava geç
miş olmalıydı ki binlerce kallı 

böyle bir kalb gibi çarpsın .. 
Evet buradan birşey geçmişti. 
llham ve müzik meleği ... 

O son notayı bitirirken bü
tün göğüslerden bu müziğin, 
bu ilahi sesin hiç bitmemesini 
isteyen bir ah yükselmişti. Ve 
bunu en parlak bir zaferi an
latan gök gürültüsü gibi ıılkış
lar, bravolar takib etti. Bu 
bek!enen muvaffakıyetlerin kat 
kat fevkine çıkan birşeydi. En 
bedbin olanlar bile heyecan
larını anlatamıyacak kadar hay
ranlıklarının esiri idiler. 

Orkestra şefinin tılsımlı so
pası duyuldu: 

Cesar Franck'ın L'air d'Arc· 
hange'ı başlıyacaktı. 

Salonu tekrar bir ölüm ses· 

ean11e a 

RESMi INGILIZ AJANSI 
HABER V ERiYOR 

•••••••••••••••••••••••• 

TSANA 
Gölü civarında 

Şiddetli 
Çarpışma vardır 

- Baş taralı bırmcı sahifede -
göre bu haberde hakikat na
mına birşey yoktur. Bilakis 
Goodar Habeşistaoıo en sakin 
ve ltalyan isgaline en muti 
bölgesidir. Halk ziraatiyle meş
guldür. Muhtelif şefler sada
katlarının delilini her haftaki 
tezahürleriyle vermektedirler. 

Porlsait, 6 (A.A)- Royterin 
bildirdiğine göre, Tsana gölü 
civarında Habeşlerle ltalyaolar 
arasında şiddetli bir çarpışma 
olmaktadır. Goodar civarında 
da ayni derecede şiddetli bir 
çarpışma olmuştur. 

Roma, 6 ( A.A ) - lstefaoi 
ajansı, Dessie civarında kanlı 
çarpışmalar olduğunu yalanla
maktadır. 

Portsaid. 6 (A.A) - Royteı 
Ajansının muhabiri,salahiyettar 
bir menbadao almış olduğu ha
bere atfen Habeşistanın sabık 
şimali garbi cephesi kuman
danı Ras lmru 60,000 kişilik 
bir ordu vücude getirmiştir. 
Ras kırk bin muharipteo mü· 
teşekkil bir kuvvetin başında 

olduğu halde şark istikame· 
tinden Dessie ve Adis-Abeba 
üzerine yürümekte olup Ital
yanların bir takım ileri mevzi· 
!erine hücum ve bu mevzileri 
tahrip etmiş olduğu söylenmek· 
tedir. 

Goreyi kendilerine istioad· 
gah yapmış olan Habeş kuv· 
vetleri Ras Kassanın oğlu De· 
jas Matoh Aberianın kumen· 
dası altında Adis·Abebaya 
karşı yapmış oldukları taarruz• 
Iar esnasında mühim miktarda 
mitralyöz vı~ mühimmat ele 
geçirmişlerdir. 

Fransı 
Tayyaı ecileri 
Rusyada 

Paris, 6 (Ö.R) - Sekiz tay· 
yareci saylav bugünlerde Sov
yetler birliğine gideceklerdir. 
Orada Sovyetlerin havacılıktaki 
terekkileri üzerinde tetkikatta 
bulunacaklardır. 

Atin ada 
Atioa. 6 (A.A) - Atinaoın 

resmi daireleri ile sevkülceyş 

noktaları polis kuyvetleri tara
fından muhafaza edilmektedir. 
Fakat payitahtta vaziyet nor
maldir. Ve sükun hüküm sür
mektedir. 

sizliği kapladı. Son notayı bu 
sefer de yeni bir kasırga takib 
etti. Halk ve orkestra ayakta 
idi. Bir hayal aleminden dön
müş gibi daha solgun ve daha 
şaşkın olan Lorans, etra
fını kaplıyanların tebriklerine 
teşekkür ediyor, herkesi ayni 
saf samimiyetle selamlıyor, uza
nan elleri sıkıyordu. Kulisler
den gelen yüzlerce gül buket
leri sahneyi bir bahçe haline 
koymuştu O kadar heyecan 
içindeydi ki orkestra masala
rından birine dayanmağa mec
bur lı.aldı. Kadınlar, az önce 
böyle bir muvaffakıyet iht'ma
lini istihfaf;a karşılıyan kadın

lar bile ellerindeki buketleri 
sinirli sinirli jestlerle Loransa 
atıyorlar onu ebedi hayranlık• 
!arıyla sarıyorlardı. Erkeklere 
gelince göğüslerindeki çiçekle
ri, acele tedarik ettikleri beyaz 
zanbakları enfes muıranoiyenin 
ayakları dibine serpmekte idi· 
ler. Salondaki gürültü derin bir 
oğultuya inkılab etmişti. 

- Soıı11 l'ar -
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Dallardan sesler: 
ıııı•••••••••••••••••••••••sw••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ÖLÜM-PARA 
Diri varlık diğeri yokluk demek olduğu halde birbirlerine o 

L.:> 1 ar benz.eyişleri var ki... ikisinin de gözleri kör, kulakları 
sa.., ı rdır .• 

l~ör ve sağu olarak dünyayı dolaıan ba iki hain arkadaşın 
maluliyetleri yüzünden verdiğimiz kurbanları şöyle bir göz önüne 
getirdiğimiz zaman isyan etmemek elden gelmiyor. 

Ölümü, bütün ıstırapları dindirecek bir halaskar diye bekliyen 
bedbaht, aylarca hastane köşelerinde, şifa imkiinlannı kaybetmiş 
vaziyette inleyip dururken gepgenç, dimdinç bir adamın -mahi
yeti doktorlar arasında bir münakaşa, halk arasında bir dedi
kodu mevzuu olarak kalan - bir hastalıktan tıngardayıp gittiğini 
işidiyoruz. 

Yaşaması arbk yakınlan ve muhiti için bir yük haline gelen 
doksanlık, bunak bütün şuursuzluğuyla sürüklenip dururken, kör 
ölüm, maddi ve manevi vaziyetleri düzgün, istikballeri parlak, 
işleri blannda insanların enselerine yapışıp bir hamlede yere 
seriyor. 

Para da öyle değil mi? Namuslu bir hayatı devam ettirmek, 
çocuklannı memlekete faydalı birer uzuv olarak yetiştirmek için 
parayı dört gözle bekJeyen talisiz, avucunu yalayıp dW"Urken 
cemiyete hergün yeni bir z.aran dokunan serseri yediği mirası 
bitirmeden piyangonun en yüksek numarasma konuyor. 

Ölümün zamanı muayyen olsa korkusu kalmazmış. Bu korkunun 
kalkması da bozuk ruhlu insanların cesaretini arthrırmış. Pekala. 
Paranın temiz gayeleri, yüksek emelleri, faydalı hizmetleri. kısır 
bırakarak layık olmıyanlara gitmesinde fayda ne? ..• 

insan bu iki kör ve sağır serserinin kolkola vererek mütema
diyen kepazelik ettiklerini gördükçe çileden çıkıyor. 

Ne olurdu? Para biraz görüp işitseydi. ölüm de biraz insaflı 
olsaydı... Zaten layıkını bulmayan yalnız ölümle para mı? Ya 
ikbale ne diyelim? ... 

~u.ra"t Çın.ar 

Akhisarda tütün iyidir 

Yeni kooperatif kanunu
nun tatbikine geçilmiştir 

iş ve Ziraat bankaları köylünün 
ihtiyaçlarına cevap veriyor 

Akhisar, (Yeni Asır - Ge- ''"""""''"·=·"= 

çende Akhisara yağan yağmur
lardan sonra düşen dolu da· 
neleri bütün ovanın harab 
olduğu zannım uyandırmıştı. 
Gerçi bu zan boşa değildir. 
Bağlar ciddi surette hasara 
uğramış, zeytin ve diğer mah
suller çok zarar görmüştür. 
O afetten kurtulan yalnız tü
tünlerimizdir ki Akhisarlıları 
en çok endişeye düşüren top
rak ürünü de bu idi. 
Yağmur ve dolu tütünlerin 

somadan inkişafına adeta fay
da vermiıtir. Mahsul her dür-
lü hastalıktan iri olarak yetiş
mekte ve rekolte vaziyeti 
ile nefaset raodmanı her tü
tüncüyü memnun edecek va
ziyettedir. 

Yalnız bu sene amele ücret
leri bahalı olduğu için tütün
cüler sıkıntı çekmektedirler. 
Şüphe yok ki maliyet fiyatı bu 
suretle yükseliyor. Bu hal zür
raın ayni zamanda bankalar
dan yapacağı istikrazın milcta
rını kabartmaktadır. Bereket 

Akhisar Zifaat bank memıua 
Mtfat Selçuk 

versin ki rirai kredi koopera
tifleri ile iş bankası tütüncii· 
lerimiıin büyük ihtiyaçlannı gi
dermekte, ikrazı genişletmek
tedir. 
Kaıamız Ziraat bankasına 

bağlı olan kredi kooperatifle
rin in sayısı merkezdekile be· 
raber sekize iblağ edilmiş olup 
ortak adedi 1565 ırakamına 

•• 
• 
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Şimdi ~özlerim önünde beyaz kefenlerJ kucall
lıyan taze bir kadın mezarı duruyor. Mezarcı
lar beni oraya bırakmak için acele ediyorlar. 

- Nasılsınız hanım efendi? ı 
- Teşekkür ederim, teşek-

kür ederim. 
. . . . . . 

- Şöyle buyursanu:aAhmet .. 
Sezai bey .. Sandalyeyi alsanız .. 

Sabiha yatağında doğrul

muştu. Hayatının b elki de en 
müşkül dnkikasını geçirdiğine 
inanıyordu. Ancak :işitilecek 

kadar alçak bir sesle koou§tu: 
- Sizleri blll'aya çağırmak

tan maksadım tuhaf, anlatıl-

maz bir hissimi, bir zevkimi 
tatmin içindir. Bu hareketim 
betki de fazlaca bir ~aubalilik, 
fazlaca bir yüz bu!uştur. 

Sabiha koauşuaken de1'in 
derin nefes alıyor ve elile 
göğsünün sol tarafını ba!bn
yordu. Acı acı gü1ümsedi : 

- " Bununla beraber benim 
bu hareketimi mazur görece
ğinizi ümid etmek isterdim. 
Ölü odasında yapıfan hareket
lerin', liubaJilikleria, 4tedeabe-

t\pandlslt anketi: 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Operatör B. Hüseyin 

Apandisitten korunma 
çarelerini anlatıyor 

Apandist bak.kında açtığımız 
anl ete verilen cevapları neşre 
devam etmekteyiz. Bugün de 
ı aruf doktorlarımızdan oper:a
tör Bahtiyar Hüseyinio ceva
bım D"!Şrediyor.uz : 

Apandisin ameliyab halkın 

korktuğu gibi önemli birşey 
değildir. Bir akse geçirenler 
biç ko:-kmadan, mutlak surette, 
ameliyatlarını yaptırmalıdular. 

Bu ameliyatlarda ya ilk akse· 
nin zuhuru olan birinci 24 saat
te ve yahud bu vakte yetişile
mezse bir buçuk iki ay sonra 
yaptırmalıdır. 

Apandisin; ameliyat esnasm
da tesadüf edilen; b ir çok eş
kalinden babsa lüzum görmü
yorum. Bu, ancak, operatörle
ıin ameliyat yaparken tesadüf 
ettikleri, hazan hakikaten çok 
yorucu variyctlerdir. 

Bu hastalık eskiden de var
ını idi? Buna verilecek cevab 
şudur: 

Apandisit eskidende vardı. 
Ve hekimler; o zamanki vesai· 
ti fenniyenin ve apandisit üze
rindeki geniş malümatıo azlı
ğından; tifo derler ve işin i~o
den çıkarlardı. 

Nitekim Paratifo A ve B ]e

re eskiden Anbaragastrik feb
rie diye bir isim alhnda mide 
humması denilirdi.Halbuki bugün 
fen bunun paratifo A ve B di-

ye iki ayrı hastalık olduğunu 
göstermiştir. 

Fiyev Tifoyit de ayrıca bir 
ihastalıkbr. 

Apandisitte biz hekimleri 
teşhisde hakikaten müşkülata 
ıuğratao bazı vaziyetler vardır 

, ki, bunları burada zikre lüzum 
görmem. Bir ırontken muaye
nesi apandisit vak'asmı oldukça 
kat'i bir şekilde tesbite yarar. 
Maaruafih seririyei arazı ve 
iyi tetkikleri istilzam eden kor
kulacak bir hastalık olduğunu 
da söylemekten geri kalmam. 

Bu hastalıktan nasıl kaçın

malı? Ne gibi çare ve tedbir
lere riayet etmeli?. 

Bunun için evvela Jaz.ım olan 
cihazı lıazmiyi bergün boşalt

maktır. Sebze ve meyva gıda
lannı bolca almak suretile bu 
bergün temin edilebilir. Kopi

yöz yemekler, etler, yağlar ve 
yağda kızartılmış etler kabız
lığı yapmalan itibarile bu has
talığı hazırlayıcı sebeb1erdir. 

Yıızın bol meyva ve sebze
leri oldukça, emada cereyanı 

meayei tabiinin temini inti
zamı mümkündür. 

Mideyi fazla doldurmamak, 
itiClali muhafaza etmek koru
nacak başbca vasıtalardır. 

OPERATÖR 
Bahtiyar Hüseyin 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Meyva fidanlığı ~~~~!~!: 
Ziraat Vekaleti lzmirde bü- Uyku sersemlig~ i 

yük bir meyve fidanlığı tesis 
edecektir. Bunun için Mersinli DUşUnce ağır surette 
ile Bornova arasında mü3aid yaralandı 
bir bahçe bulunmuştur. Bu Tamaşalık mahaUesinde Hacı 
bahçe 150 dönüm gen şliğinde Ali efendi sokağında 6 nuına-
ve meyva fidanlığı ittihazına ralı evde oturan avukat Raşidin 
elverişlidir. annesi 55yaşlarında HaJime, ev-

.......................................... velki gece far.la sıcak yüz.ünden 
batiğ olmuştur. 

evin kapısı önünde bir san-Ziraat bankası zürraa geniş 
ölçüde ikraı:at yapmakla bera- dalyede geç yakta kadar otur-
ber zürraın ihtiyacını aşabile- muı ve bir aralık uyumuştur. 
cek bir parayı bittabi ~erme- Halime o sırada naıdaa yere 
mekte ve ikraz yekununu düşmüş ve batından ağır su-
muhtelif. taksitlere bağlamakla rette yaralanmqhr. 
kooperatif Ol'taklarını ekono- Yaralı Memleket hastaae-
mik ziraat usulüne alışbrmak- sine kaldırılmıfbr. 
tadır. Beygir damcıyı yar-aladı lf bankasının yapbğı ikra-
zat da tütüocülerimize ciddi Şehidler caddesi.nde 9 nu-

uı aralı araba ahırında damcı bir yardım mahiyetinde kabul 
olunabilir. Çiftçimiz gerek iş _ Mustafa oğlu Mustafa bir bey-
bank müdürü Hurşidin ve ge- gir tarafından tekme ile sağ 
rek ziraat bankası memuru kaburgasile buşındaa yara-
Mitat Selçukuo iyi idareler.in- lanmıştır. 
den çok memnundur. ~raba çocuğu çisnemlş 

2836 numaralı kooperatif l'imetpaşa bulvannda ara· 
kanunu mucibince banka yeni- Ib h d !L 
den ortaklarından teahhütname bacı ra im, i are ettiği İKİ 
almağa ve yine yeniden ortak numarala yük arabaaını F ebmi 
temin •e kaydetmeye başlamış 1 oğlu ÜÇ yaşında Y:usufa çarp-
bulunmalttadır. Bu uğurda sii- tınnış ve sağ ayağından yara-
rekti bir faaliyet devam ediyor. lanmasına sebebiyet vermiştir. 

ri dünyada kalanlar tarafmdan 
mazor görülmesi adet olmuı· 
tur. ,, 

Sabiha yine d11rdu. Boğazm
da düğümlenen öksürüklere ce
reyan verdi. 

Bu iç parçalayıcı öksürükler 
göğsünden bqlıyarak bütün VÜ• 

cudanu ıanyor ve hattanın ya
lağı kızıl renklere boyanıyordu. 
Sezai Sabibayıkocaklamak onun 
&ClfQDa giiya mani olmak için 
bir hareket yapmak is· edi. Sa
biha eliyle işaret etti : 

- Yaklaşma Sezai... Sonra, 
sana da sirayet edebilir. 

Ve... Sözüne devam etti : 
- Hakikatleri saklamağa ne 

hacet .. Göğsümü saran müzmin 
öksürük ve bu renkli le
keler size olduğu kadar 
bana da her şeyi olduğu 
gibi anlatıyorJar. Şu dakikada 
onların renginde sanki ölümü 
görüyormuşum g-ibi oluyor. 

.Görüyorsunuz ki oldukça 
fazla tafsilata sahibim. Yani 
vaziyetimi sizin "fecaat,. Ke-

limesile anlattığınız gibi, bütün 
vuz;uhile, açıklığile kavramış 
bulunuyorum. Gecelerim, gün
düzJerimden daha fena ge
çiyor. onları uzun uzun 
anlatmak, size de acı vere· 
ceği ıçın faydasız.. Haya-

tın bir safhasından başka bir 
safhasına geçerken başkalannı 
neden müteessir etmeli.. Ö
iüyle birlikte ölündüğü dünya
ııın hangi yerinde görülmüş?. 

Çok acı çektim, acı içinde
yim. Bütün acılarım, almmın 
kara yaı:ıstndandır. Bu işde ne 
Sezainin suçu, ne de Ahmedin 
rolü vardır. Bu hep talihsizli
ğimden, hep alın yazımdandır. 

Şimdi gözlerim önünde be· 
yaz kefenleri kucaklayan taze 
bir mezar olduğu gibi duruyor. 
Henüz hayatın manasına var-
mıyao, hayatın .zevklerini arzu
ladığı gibi elde edemiyen taze 
bir genç kadın vücudu, mezar
cılar tarafından oraya bırakı!ı
yor. Ve.. orada bulunanlar, 
sanki bir dakika ince oradan 

s::~~va ı•Hergün . •ı 
---Bırfıkr 

Köylerinde sıtma • Yazan: 15tzaa l<en:':*::::• 
tahribat yapıyor o~·;ı;·k"b~;~·;; .. 

Kızllay1n acele yardnnına 
ihtiyaç var 

Bornova uray hekimi Galib 
Erdini Burnova müdürüne 

önemli bir teıkere yazmıştır. 

Şayanı dikkat bulduğumuz 

bu raporda Burnovanın kasaba 
dahilinde ve köylerinde ve bil

hassa bağlarında ve ova kıs
mında hemen her evde sıtmalı 

hastalar olduğu ve bu hasta
ların bir ~oğu amele sınıfına 

mensub bulunmasından ilaç 
dahi alamadıkları ve bu sebeble 
"çocuklardan vefiyat dahi yap
tığı,, bildirilmiştir. 

Doktor bu raporunda bele
diyenin yardımı kafi gelme-

mekte olduğuna işaret ederek 
gerek ova kısmı ve gerekse 

köylere Hil.aliahmerin "acele" 
yardım ve muavenetinin temi
nini istemiştir. 

BiR DÜZELTME 
Dünkü sayımızda Bunıova 

köylerinde tütün satışının mün· 
lazam bir halde yapılmasıaı 

temin için faideli tedbirler ya· 
pan Bornova inhisarlar memuru 

Hüseyin Avninin adı yan
lışlıkla Şefik denildiği için dü
zeltiriz 

Bornova 
Mezbehasında bir ayda 
ne Jtadar hayvan kesJldi 

Temmuz ayında Burnova 
mezbahasında 62 koyun, 37 
keçi, 14'> kuzu, 218 oğlak, 27 

öküz, 14 inek ve 83 dana ol
mak üzere 581 baş hayvan 
kesilmiştir. 
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Memurlar arasında 
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Yeni defterdar 
lzmir defterdarlığına maliye 

vekaleti tahsilat müdürü Nazi-

fin tayini yüksek tasdika ikti
ran etmiştir. 

Muamelat mUfetllşliğl 
Şehrimiz muhasebei hususi

ye müdürlüğü muamelat mü-

fettiıliğine Bursa mubaıebei 
hususiye tahsil müfettişi Ab-

aulvahap tayin edilerek gelmif 
ve vazifeye başlamışhr. 

TekaOde sevk 
Şehrimiz nafıa müesseseleri 

komiseri ilmi vekaletçe teka
üde sevkedilmittir. ilminin ye· 
rine nafıa vekaleti idari mü
ıaviri ve müfettiş Süruri tayin 
edilmittir. Süruri evelce hmir 
Kasaba hathnda komiser ve 
sonra nafıa vekaleti kalemi 
mahsus müdürJüğünde bulun· 
muştur. 

uzaklaşmak için var kuvvetleri 
ile kapkara toprakları, hiç vic
danları sızlamadan oraya dol
duruyorlar. 

.Sabiha sordu: 
- Ağlıyor musun Ahmed? 
- Biraz yakın gel Sezai ..• 
Ve devam etti: 
- insanlar ölüm döşeğinde 

bile seremonilerden hoşlanıyor· 
lar. Ben şimdi sizleri otalarken 
adeta içlik bir huzur ve ıü
kôna kavuşuyorum. Fakat be
nim yüzümden çekeceğiniz son 
aayı affetmeniz için de daha 
şimdiden mazeret dileniyorum. 

YıUardanberi benim oda biz· 
metirııi gören Müjgan fena bir 
kız değildir. Onu cidden seve
rim. Onun bana kartı son bir 
vazifesi daha vardır. 

Aradan çok geçmeden, me-
6cla bir gece vakti Müjgan 
odamdan çığlıklar, hıçkırık-
lar içinde ayrılacak ve siz
lerin ikinizi de rahatsız ede
cektir. Bu rahatsız ed~liş 
son olacağı için, benim ebedi
yen hayata gözlerimi yumdu-
ğum için elbette ki size fazla 

Kadın tuvaletinin en bozuk 
tarafı bu dudak boyasile kaş
ları kamilen alarak rastık çe
ker gibi yapma kaş çekmesi· 
dir. Bayanlar duymasın, ben 
bunu şahsi duygum olarak 
söylemiyorum, bütün erkek 
duygularına tercüman oluyo
rum. Dudak boyası bazı ka
dınların ağzını o kadar bozuk 
bir hale sokuyor ki, adeta 
vahşi bir manzaraya bile kaç· 
tığı oluyor. Plajlarda dikkat 
ediyorum, bu dudak boyaları 
deniz suyuna dayawyor, ya
naklarda birer gül açtıran al
lıklar, cilde donuk bir renk 
veren pudralar daha ilk deniz 
dalgasile silinip gidiyor, fakat 
neden ise dudak boyası, bas 
boya galiba ki ona bir şey 
olduğu yok. Elma yanaklar 
deniz rüzgarJarile buruşu'k son 
bahar ayvasına dönüyorda ki-
rez dudaklara bir şey o1mıyor. 
Has boyanın hali başkadır der-
ler ne kadar doğrudur! Hani 
bir laf vardır. Asılacak isen 
firenk sicimile asıl derler(?) 
Hayatta iyi, sağlam ve has 
maldan daha ucuz bir şey yok
tur. iyi daima iyi, metin daima 
metindir. Ticaret ileminde her 
kesin bildiği bir düstur vardır, 
iyi yap ucuz sat!. Her neden 
ise dudak boyaları iyi yapıb-
yor biç çıkmıyor, suya don
durmaya, şurub ve şerbete, 

rakıya, likör, viski, şarab hatta 
batta şampanyaya dayanıyor .. 
Ilayanıklı olmanın hali baş
kadır vesselam .. 

Ad il yede: 
••••••••••••••• 

Davutlarda iki 
çoban· 
öldürü:müştü 
Suçll.darın muhakemesi 
bitti mUdaf aaları yc.spddı 

Kuşadasının Davutlar nahi
yesinde çoban Memişle hüvi-
yeti meçhul diğer bir çobanı 
öldürmekle maznun Mehmcd 
Ali ile Ahmed ve Ismailin mu
hakemelerine dün ağırcezada 

devam edilmiştir. muhakeme 
ıon safhaya gelmiş olduğundan 
mamunlann vekili müdafaa
larını yaparak müekkillerinin 
ıuçsuz oldukJarım ve masum 
olduğunu söylemiıtir. Muha-
keme .karara kalmıştır. 

~lllllll 

Sarho,ıukla yaralam•• 
Karataşta Hadibey sokağın

da köfteci Bekir oğlu Manas
tırlı Hacı sarhoşluk saikasile 
Abdi oğlu Osmanı taşla ba
şından yaralamış ve h ! dise 
yerine giden bekçiye de ha
karet etmiştir. 

ağır gelmiyecektir. 
Bütün genç arzular, rüzkarsız 

ve sessiz bir gecenin ağuşunda 
üfw edip dururken kulakJar.1-
nizda kalacak hoş ses jçin siz-
den dua dileneceğim. 

Ölüm... Simsiyalı bir gece, 
çığlıklar, ağlamalar, son hazır
lıklar, mezarcılar, kefenciler .. 
Of bunlar fena, çok fena şey
ler •. 

Ben ötmek istemiyorum, öl
mek istemiyorum. Sevgililerim· 
den ayrılmak istemiyorum. 

Ölümümü işitenlerin arkam· 
dan neler söyliyeceklerine me
rak ediyorum. Kimbilir, bdki 
de bazıları: 

- iyi bir kadındı. Cenç ya· 
şında, muradına eremeden ha· 
yatına gözlerini yumdu, diye· 
ceklerdir. 

Böyle söyliyenler yanlış dü
şüneceklerdir. Çünki ben mu· 
radıma eremeden bayata göz-
lerimi kapayor değilim. Hak· 
kımda neler söylenirsa söylen-
sin; ben hiçte sandıklan gibi 

- Bitmedi -
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omünistler kışlalara ajanlar göndererek orduyu 
komünizm hareketine iştirike davet ettiler 1 

Y Unan diktatörü, hükumetin mes'ul şefi sıfatile icab eden tedbirleri 
olmuştur almış ve baş kaldıranların hareketlerine A • 

anı 

1 
Atina, 6 (A.A) - Halka hi- tezahürünün başlangıcmı teşkil 

aben neşrettiği bir beyanoa- edecektir. 
~ede başbakan Mataksas ez- MilJi ve sosyal felaketlerin 
CUınle demiştir ki: vukuunu tebşir eden bu vaziyet 

1936 ikinci kanunda seçilmiş karşısında hükumet harekete 
a' kan saylavlar kurulu memle- geçmiş ve örfi idare ilan ile 
ete bir hükumet vermek hu- barlamentonun feshi lcararlarmı 
Usunda aciz kalmıştı. Bundan kr~ta tasvib ettirmiştir. 

te muhtelif siyasal grubların Hükumetin mesul şefi olmak 
tardımından istifade eden ko·· itibariyle memleketi kurtarmak 
ionizm cesaretle kafasını kal- için kendisine lazımgelen selahi-
ırınış ve memleketin sosyal yeti bu şekilde elde etmiş olan 

;ejiınini ehemmiyetli bir şekilde B. Metaksas infilakın önüne 
f thdit edarek sosyal ihtilali geçmek gibi ağır bir vazifeyi 
aaı bir şekilde hazırlamıştır. deruhte etmek kararında bu-
. Geçen Mayıs ayında Selci- lunduğunu katiyetle ilan et-

~ kte cereyan eden hadiseler mektedir. 
Unun bunu başlangıcını teşkil Elen milleti sükun içinde ça-

'lıni r hşmak ve yaşamak istemekte 
ş 1

• Atilla ltddısele11nden im imiba ve sosyal rejimi kuvvellendir-
k Komünizm bundan sonra !azımgelen yegane düşman ol- J ve derhal fakir ve işçi tabakalar miş olan hükumetin, kralın hi-
ışJalara ajanlar göndererek ve duğu kaoaabnı uyandırmaya ça- lehine tedbirler almışbr. mayesi altında memleketin re· 

llıat'1u beyannameler dağıtarak hşmıştır. Metaksasın beyannamesi hü- falıma çalışacağı emııiyetini 
askerleri sosyal harbe teşvik Metaksasın beyannamesi bun- kumetin bütün hareketlerine duymak istemektedir. 
ttı:ı:ıiştir. Komünizm ayni za- dan sonra memleketin içinde itiraz eden ~e bir kısım gaze- Grev tam bir muvaffakıyet-
~ilnda kültür müesseselerine bulunduğu ekonomik müşkül- telerin yardımına mazhar olan sizliğe uğramıştır. Çalışma hiç 
e sokulmuş ve memleket lerin mazinin fena idaresinin taraftar reaksiyonu işaret et- bir yerde inkıtaa uğramam>ştır. 
~en l' · d f 1 b' · · ld k Atina şehrinin normal hayatı çığı üzerin e ena tesir er ır nehcesı o uğunu aydet- mektedir. devam etmektedir. Bu sabah 
}aPrnışttr. Komünizm devlet mekledir. Hiçbir si asal engi Grevci şeflerin itiraf ettik-
ltı gelmiş olan birçok türist asan-
~ınurJarı arasında da propa- olmıyan şimdiki hükumet Yu- !erine göre, Umumi grev sos- atikayı gezmişlerdir. Bütün 

~ilndasına devam ederek onlar nan sosyal dünyasmın maruz yal rejimi devirmek maksadmı memleket dahilinde ayni sükün 
···~ devletin esasları yıkılması kaldığı tehlükeleri fark etmiş takibeden umumi bir ihtilal hüküm sürmektedir. 

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

İtalyanlar vakıt kazanmak için 
cevabı geçiştiriyorlarmış 

. 
ispanya hükumeti 

sila.h • 
sıparışı 

• • 
İngiltereye 
verdi 

~ahlfe :. 

ac 
e 

spa ya a e vı e 
ademi müdahale teklifi. 

kabul edilmelidir 

İtalya lıaıidve 11azm ko11t Ciano 
Roma, 6 (Ö.R) - ltalyan 

haıiciye nazırı Kont Ciano, 
Fransız büyük elçisi Kont dö 
Şambrönü davet ederek Ital
yanın cevabını tevdi etmiştir • 
Italya, Fransanm lspanyol ha
diselerine ademi müdahale tek
lifini esas itibariyle kabul etti
ğini, ancak bazı noktalarda ay
dınlatılmasını arzu ettiğini bil
dirmiştir. 

1 - Fransa lspanyol hükfı
metçiferine iane toplanmasını, 
gönüllü yazılmasını moral bir 
teavün şeklinde mi telakki 
ediyor ? Yoksa bunların da 
önü alınması İcab ettiğine mi 
kanidir? 

2 - Fransa ademi müda
haleyi temin için bir kontrol 
şeklinin tatbikini mi düşünmek
tedir. 

Roma, 6 (Ô.R) - Sovyetler 
hükumeti lspanyol işlerine mü
dahaf eden içtinap edilmesi 
hakkındaki Fransız teklifine 
muvar akatını bildirmiş ve Por-

f 

tekizin de ayni ademi müda· 
hale ittifakına girmesini iste· 
miştir. Moskova hükümeti, ay
nı zamanda asilere karşı sem
patilerini bildirmiş olan ltalya 
ve Almanyanın yardımlarını 

kesmelerini, resmi hükumetle
rine karşı isyan edenlere silah 
ve mühimmat vermemelerini 
istemiştir. 

ltalyan gazeteleri bu Sovyet 

cevabını tarizkar bir şekilde 
tahlil ederek diyorlar ki: "Sov-

yetler Frışizmin ve Nazi iile· 
minin Ispanyol asilerine sem-

patilerini suçlarken Sovyet 
işç ilerinin kendi aralnrmda 36 
buçuk milyon f rankhk muazzam 

bir iane top.ayarak lspanyo\ 
lmmünist ve milislerinin yar-

dımına koştuklarını unutuyor
lar.,, 

Paris, 6 ( Ö.R ) - Fransız 
solcenah gazeteleri Sovyel 
Rusyada lspanyol halk cep
hesi lehinde toplanan iane mü-

nasebetile yapılan neşriyah 

haksız ve yersiz bulmaktadır

lar. Bu gazetelere göre, Sov
yet işçilerinin yardımları ma-

nevi bir tesanüd hareketi ol· 
duktan başka ayni zamanda 
insani bir harekttir. Zira 
meşru bir hükumete saldıran

lar asilerdir. Amele ancak re· 
jimi müdafaa etmektedir. Di
ğer taraftan yine ayni gazete
ler diyorlar ki ltalya Fransanın 
bitaraflık teklifine derhal ce• 
vab verseydi bu bitaraflığın 

şekli çoktan tayin edilmiş olu• 
ve Sovyet Rusyada toplanan 
bir milyon sterlinlik ianenia 
Madride gönderilmesine vakit 
bulunmazdı 

....... '4& 

h I>aris 6 ( Ö. R) - Molayada düşmüş olan ltalyan tayyareleri 
~ akkında yapılan tahkikatın neticesi ltalyada memnuniyetsizlik 
Yandırmıştır. ltalyan cevabının uzaması, General Frankonun 
~ilt~ımına gönderilen ltalyan zabitlerile silahların bir an evvel 
J erıne varması için vakıt kazanmak arzusuna atfolunuyor. 

llgilizler Mısırda kapitülasyonların 

Roma 6 ( Ö. R) - lnanılmağa değer bir kaynaktan şu ha· 

berleri alıyoruz: Resmi ispanya, Londra elçisi vasıtasiyle, logil
tereye, lspanyol harp filosu için şu siparişleri vermiştir : 

Servantez zırhlısı için 5000, diğer iki kruvazör için dörder 
bin, tayyarelere karşı müdafaa topları için de on bin mermi... 1 RR~:~~~~ı te ~~!~~ Viyana 

gazetelerine göre 
kalkmasını kabul ettiler 

~ Kahire 6 ( A.A ) - İyi malumat almakta olan mabafil lngiliz 
b~ Mısır delegasyonlannın pek yakında bir itilaf vücuda getire
~ ıleceklerini beyan etmektedir. Bu mabafil lngiliz murahhasları
~ ıtı kapitülasyonların ilgası hususunu kabul etmiş elduklarını, 
leal.nız muhtelit mahkemeler meselesini ileriye saklamak istedik-
tınj ilave etmektedirler. 

Komünistler Barselonda dört 
Almanı kurşuna dizdiler 

Berlin, 6 (Ö.R) - Nazi partisinin harici bürosu bildiriyor: 
d· ~arselonda dört Alman tebaası komünistler tarafından kurşuna 
d~~ılınişlerdir.On komünistten müteşşekkil bir mahkeme lıeyeti bu 
} 

0rt Almanı muhakeme ederek idam kararını vermiş bulunu-
0tdu. Almanyanın Madrid elçisi bu hadiseyi şiddetle protesto 

tttbiştir. 

Yazan : To < Dil 

f)' lataı.bul, ah ve f eryad içinde 
liltli . ı· 

gız ı .. 
..._ Et'aman! 
Çekiyordu. 

~ /\n~d~l~d;ki . isyanları bas
ta_trna~a, bastırdığı isyan nok
\o ' 1ndan da saraya, haraç, baç, 
erer· 

ltı ~ 1 ve ne karın ağrısı 2ea-
ltı ttler getirmcğe memur olup 
,\h::ffakıyetsiz dönen kavanoz 
Ah ed paşa, sadmizam vezir 
bGk~ed paşanın yanına süklüm 

V urn varmıştı. 

~· eıir; Kavanozun muvaffa-
ı\'tts' l' w. • - • • d w 

ız ıgmı o~renınce. 02ru 

Tefrika No: 49 

deli lbrahime koştu. Burnundan 
terler akıtarak, Kavanozu gam
mazladı. Gammazlık ve tabas
busla padişaha hulül eden vezi
re padişah deli fürahim şöyle 
emir verdi: 

- Yal Öyle mi? Öyle ise! 
Götürün, Kavanoz Ahmed pa-
şayı Yedikuleye, kestirin kellei 
balasını kuyunun başından; ve 
derhal bu fermanı yerine ge
tirin, akrabalarını nefi edio, 
akrabalarının içinde güzel kız-
lar, kadm!ar varsa sarayıma 
gönderin~ .. 

Bu siparişin bedeli altın olarak ve peşinen verilmiştir. 

Italyan menbaının ortaya attığı bu haber tekzib edilmemiştir. 

Fransız saylavları ispanya hadise-
lerine karışılmamasını istediler 

Paris, 6 (A.A) - Saylavlar kurulu dış işleri bakanlığı encü

meninde bütün hatipler ispanya hadiselerine karışılmaması 
lehinde söz söylemişlerdir. Yalnız bir sosyalist bir komünist 
meb'us Delbosun saylavlar kurulundaki beyanatındanberi vazi
yetin değişmiş olduğunu ve yabancı devletlerin bitaraflığı 
tamamen muhafaza eylemediklerinin arhk bugün aşikar bulun
duğunu ileri sürerek ademi müdahale aleyhinde vaziyet 
almışlard\f. 

Stokholm, S (A.A) - Sosyalist partisi ve lsveç sendikalart 
teşkilatı lspanyol işçilerine yardım için 35000 kuronluk bir iane 
verilmesini kabul etmiştir. 

Padişahın fermanı tutulmuş, 

Kavanozun başı Y edikulede ko
parılmış ve alınan emirle, cese
dinin ayaklarına urgan, urganı 
da katırlara bağlayıp sokak 
sokak sürüklettirilmişti.. 

Cesed sarayın uzağında bir 
meydanlıkta bırakılmış, defni 
için ferman istenildikce: 

- Koksun! Köpeğin iaşesi! 
Bırakın yerinde! Alem görsün! 

Emirleri verilmiş; on beş gün, 
cesed şişmiş ve kokmuştu. 

Istanbu1 müftüsü, valide sul
tanla buluşmuş, aR"alar valide 

sultanı ziyaret etmişler, şika
yet ve derdler açılmış, valide 
Kösem sulta~ müftüyü dinle
miş, ağalardan bazılarını mah· 
rem odasında çırçıplak kabul 
etmiş, derdlerini ve derdini 
açmış!!? .. Kararlar verilmiş, ve 
ortalık böylece birbirine bir 
daha karışmıştı ... 

. . . . . . 

. . . . . . . . 
Deli Ibrahimin damadı Fazla 

paşa Rumeli tarafında çıkan 
bazı siyasi hadise ve vukuatın 
muhafızı olarak gönderilmişti. 
RumiJideki tecavüzlerin önünü 
bir türlü alamıyaıı, halkın isya
nını bir türlü yenemiyen Fazlı 
paşa, bir gün lstanbula çıka
geldi _ve yorgun arğın kayın 
pederı sultan lbrahimin yanıne 
gitti.. Deli lbrahim; damadını; 

sırtında, tüyü d•şında; serapa 1 
samur kürküyle oturduğu taht
tan karştladı! 

- Vay! dedi! Damadımızl 
paşamız! Hayırdır, uğurdur, 

lekıit bakanlığı Ras lmru or· 
dusunun yeniden teşeklcül 

ederek Adisababaya hücum 
ettiğini yalanlıyor. Bu bakan
lığın tebliğine göre, Habeşis
tandaki ltalyan kuvvetlerinin 
vaziyetleri tamamen mükem
meldir. Geniş mikyasta bir 
temizleme hareketi yapılma-

sına yağmurlar mani olmak· 
tadır. 

Filistin de 
Londra 6 (Ö.R) - Filistin 

karışıklıklarının nihayet bulması 
için Emir Abdullah tarafından 

Amanda idare edilen müzake
reler neticesiz l<almışhr. 

gelişiniz! Asitaoeye herhalde 
haylı zefer ve para ile geldin .. 

Fazlı paşa etek öperek geri 
çeldldi. 

- Devletlum ! Dedi. Umdu
ğunuz gibi değil ! 

- Neden? 
- T ebevvür buyurmayınız. 

Rumeli çok perişandır. Düş
manlar fırsatı ganimet bilip 
içeri hücum etmişler ve halkt 
taran eylemişlerdir. Reaya aç 
ve sefildir. Hudutlarımızda pek 
çok yerlerimiz düşman eline 
geçmiştir. 

Deli lbrahim tahtından kalk
mış, yavaş yavaş damadına doğ

ru yürüyordu, Fazlı Paşa de
vam etti: 

- Halk isyan etmiş, bir ta
raftan düşmanın zulmü, bir ta· 
raftan ~iden mütesarrıflarm iş
kencesi ile halk ayağa kalk
mış, devlet kuvvet tanımıyarak 
k~ndi bildiklerine kendilerini 
muhafazaya azmetmişler, taraf 
taraf eşkiyalar belirmiş, taraf 
taraf köyler boşalmış, taraf ta-

Paris, 6 (Ö.R) - Viyana 
gazeteleri Yunanistanın dikta
törliiğün ilanından memnun· 
nurlar. Yunanistam Moskova 
tehlükesinc\en kurtarmak iç;n 
bu hareketi biricik çare sayı
yorlar. 

Bu münasebetle Avusturya 
gazeteleri Metaksasla kral 
Jorjun muayyen hedeflerine 
muvaffakıyetle erişmelerini te
menni ediyorlar. 
Atmanyanın protestosu 

Berlin, 6 ( Ö.R ) - Alman 
elçisi, ispanyadaki Almanlara 
karşı yapılan muameleyi pro
testo etmiştir. 

raf bö!ükler düzülmüş, düşmanla 
kendileri çarpışıp, mutasarrıf 
ve valilerimizle, askerlerimizle 
boğuşmaktadırlar. 

Deli lbrahim ~özlerini aça· 
rak! 

- Dur! dedi, sus! Sen yala11 
söylüvorsun! 

- Haşal 

- Nerenin haşası! bana la· 
lam böyle demedi, bana lalam 
Rumeliden haber verirken, 

düşmanlar bir palanga ile bir 
kilise aldılar gerisi tenkil olun· 
muştur. dedi ... 

- Hayır devletlum! bu doğ· 
ru değildir, vezir yalan söyle· 
miştir. 

- Yalan söylem eğe ne mec· 
buriyeti var? 

- Riyakardır. 

Deli lbrahım damadının ko· 
lunu tuttu: 

- Bunu sen onun yanında 
söyliyebilir misitı? 

- Ferman olursa hay! hayl 
- Bitmedi -

• 
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Olimpir11tlatda biiyıik bir varlık göstnen }apoıı yüzücüleri 
Olimpiyatla111l açılış giillii Halk stadı-uma akın ediyor 

Seıbest güreşte hitınrilıği kazanan Macar giireşçileıi; Zegeti Layos ı.ıe Zomboıi 

/ 

\ 

Macar f-lora şampi1011/a11: Vnga llros, Osak lhofra. Vırag ve Bogati Enıa 
BerJin, 6 (Ö.R) - Yarı sık- Macar milJi takımını 0-3 mağp muvaffak olmuştur. Üçüncü ba-

let kaldırmada Mısır birinci ettiler. yan Preis ( Avustuya ) 5 defa 
gelmiştir. Almanya ikinciliği ve HOKEY muvaffak olmuştur. 4 ncü ba-
üçüncülüğü kazanarak birer Hokey maçında Japonlar yan Hass ( Alman ) 5 defa mu-
gümüş ve bronz madalya al- Amerikalıları 1-5 mağlfıb etti- vaffak olmuştur. 
mıştır. ler. Hintliler Macarları 0-4 Kici, 6 (A.A) - Y ole yarışı: 

Ağır sıklette Almanya birinci mağlüb ettiler. Birinci Felemenk, ikinci lngiltere, 
Çekoslovakya ikinci, Estonya Berlin, 6 (A.A) - Sırıkla üçüncü Lehistan. 

atlama final: Birinci Meadvs 
üçüncü geJdi. 4,35 olimpiyadı birincisi, ikinci Berlin, 6 (A.A) - Disk at-

Kadınlar arasında Cirid at- ma müsabakası finali : Birinci ve üçüncü Nişida ve Oeher 

Spor hareketleri: 

Tepecik 
•••••••••••••••••• 

TUr yurdu federe 
olaca ti 

Tepecik Türkyurdu gayri fe-

dere knlübünün önümüzdeki 

cumartesi günü akşamı umumi 

bir toplantı yapacağmı haber 
aldık. Toplantıda idare heyeti mada Mecar Elek birinci, Al

man matmazel Mayer ikinci, 
Avusturyah Price üçüncü geldi. 

ikisi de 4,25 metre. Garpenter (Amerika olimpyad 
Berlin, 6 (A.A) - Gülle ve birincisi 50.48 metre. ikinci seçilecek ve onu müteakib 

ağırlık kaldırma: Dunn (Amerika) 49,36 metre. 926 senesinde teşekkül eden 
Beş Ağustos gece yaı ısına 

kadar umumi tasnifin neticesi 
şudur: 

Amerika 10 birincilik, 5 
ikincilik, 1 üçüncülük, Almanya 
5 birincilik 7 ikincilik. 7 üçün

Orta Siklet: Birinci Tuni Üçüncü Oberveger ( ltalya ) bu eski kulübün fedreye gir-
(Mısır) Ceman 387,5 kilo kal~ 49 23 mesi üzerinde konuşmalar yapı· 
dırmak suretiyle yeni bır olim- ' · Jacaktır. 
piyad dünya rekoru tesis etmiş Berlin. 6 ( A. A ) - 200 .. 

metre finali : Birinci Oves STADYUMUN T AMiRi 
ve olimpiyad birinciliğini ka· Alsancak stadının tamirine 
zanmıştır. ikinci lşmayr (Alman) ( Amerika ) olmpiyad birin-

cülük kazanmıştır. 353,5 kilo kaldırmıştır. Üçüncü cisi 20 7/10 saniye. Yeni başlanacagını yazmıştık. Dün-
FUDBOL Vagner (Alman) bu da 352,5 oJimpiyad rekoru. ikincisi Ro- den itibaren sahanın tamiri işi 

Dünün en mühim maçı Avus- kilo cemetmiş ise de Işmayr binson (Amerika) 21 1/10 üçün- üzerinde faaliyet başlamıştır. 
turya - Mısır fotbol milli ta- siklet itibariyle daha hafif ol- cüsü Osendarp Felemenk 21 Dün merkez heyetinde futbol 
kımları arasında yapıldı. Saha duğundan ikinci addedilmiştir. 3/lO. ajanı Adnan ile bu işi kabul 
çok kalabalıktı. Bu müsabaka dün akşam B. Berlin 6 (A.A) - 50 kilo- edecek olan mühendisler ara-

Avusturyahlar rok hakim bir Hitlerin huzurunda Döyçland metre yürüyüş: Birinci Vhithloo d 
:r (1 ·ı ) ı· · d b sın a görüşmeler yapılmış ve oyun oynıyarak bire karşı üç salonunda icra olunmuştur. ngı tere 0 ımpıya irincisi 

sayı ile Mısır milli takımını Berlin 6 ( A.A ) - Kadınlar 4 saat 30 dakika 41 saniye, sahanın tetkikine gidilmiştir. 
mağlüp ettiler. arasında Flore : Final, birinci ikinci Schvab (lsviçre) 4 saat Stadyumun yarın nivelman 

µ o 

di 

Bu maç, Macaristan-Polonya bayan Elek ( Çekoslovak ) 6 32 dakika 9 saniye 2110, üçün- ameliyesine başlanacaktır. 
maçı takib etti.Bu maç bir sür- defa muvaffak olmuştur. İkinci cü Bubenko (Letonya) 4 saat Yakarıda; kadmlar JJO metre manialı koşuda. Oıtada; cıkış işareti vtt-
periz oldu. Zira Polonya takımı bayan Mayer ( Alman ) 5 defa · 32 dakika 45 saniye 2/1 O. Spiltrr. Aşa~ıda; ~·iizme miisabakala111ıda (Ooing) işarf!i 
......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Yüz binlerce insan Selanikte yaralılar vardır lspanyoJ asileri 
•••••••••••• 

Sovyet Rusyanın dört 
tarafında mitingler yapb 

- Başlata/ı J 111cı sar/ada --
Grev yapanlar örfı harb F ranko kuvvetleri Elce-

Moskova, 6 ( A.A } - Sov

yetler birliğinin her tarafında 
lspanyol halkı ile tesanüdünü 
gösteren büyük mitingler yapıl-

divanına verilecek zireye geçmişlerdir. 

maktadır Bu miti~glcr esna
sında lspanyol milletine selam 
gönderilmesi ve istiklal ve ser· 
bestisi için mücadele eden bu 
miUete yardım için iane top· 
}anması kararlaştırılmıştır. 

Kiyefteki miting 30,000 Mi
nakteki miting 30,000 Rostov
daki miting 35,000 Corkideki 
mitinge 60,000 ve Leningrad
dald mitinge 100.000 nen fazla 
kişi iştirak ctmir;tir. 

- !Jaştaıaıı b11111cı sav/ada
Belgrad, 6 (Ö.R) - Yuna

nistancia hükumetin başardığı 
büyük hamle Yugoslavyada 
derin bir sempati ile karşılan
mıştır. Telefon muhaberah he
nüz miinkatidir. Ancak hava 
postaları muntazam bir surette 
gidip gelmektedir. Atinada 
sükun hükümfermadır. 

Sofya, 6 (Ö.R) - Avala ajan
sı, Yunan:standa ilan edilen 
diktatörlüğün, general Metak
sasm şahsında adalet mefhum
larından ayrılmıyacağını ve hü
kumet ir.rantmın itaba kati 

· batanbaşa , • ..,.. raları sartetwB un ebinı \ bu m-=w·~-:. 
haiz. olmasıdır. Bu ~ilm gelecektir. un . nh rri,.,.. ;..- T"--
. tıırakkıya- r · oran hır J1l 
~a__,o;ue1-1!ı.uM__::.=_~__:_~__.-_._.-.anlA 

bir şekil alacağını Atinadan 
istihbar etmiştir. Bulgaristan 
halkı bu hareketi sempati ile 
karşılamıştır. 

lstanbul, 6 (Yeni Asır muha· 
birinden) - Selanikte polis 
kuvvetleriyle grevciler ara
sında çarpışma oldu. 22 kişi 
yarnlandı. Muhtelif şehirlerde 
tevkifat yapılmışb. 

lstanbul, 6 (Yeni Asır) -
General Metaksas grevleri bir 
emirname ile menetmiştir. Grev 
yapanlar harp divanlarında 
muhakeme edilecektir. . ' 

Roma, 6 (Ô.R) - Gec'>! ge
len haberlere göre General 
Franko CebeHüttarık boğazı 
mıntakasından askerlerini El
cezireye geçirmıeğe muvaffak 
olmuştur. Bu asker geçirme 
işi üç vapur derununda yapıl
mıştır. Birinci vapurda 500 re-
güları (muntazam asker), ikin
cisinde 500 lejyoner, üçüncü~ 
sünde de silah ve mühimmat 
vardı. lspanyol filosunun, va
purlara saldırmasına mani 
oJ~ak için on iki bombar-

1 

dıman tayyaresi vapurlara 
refakat etmiştir. lspanyol 

filosu tam zamanında bu 
teşebbüsü haber alarak Ce-
belilttarıka gelmiş ve barba 
girmiştir. lspanyol filosu iki 
kruvazörle bir torpidodan iba
retti. lspanyol filosu çok fena 
teslih edildiğinden endaht ka· 
biliyetleri sıfırdı. Bilakis Al
man tayyareciler tarafından 

idare edildikleri zannedilen 
asilerin ha\?a filosu tarafın
dan at:lan bombaların hemen 

Silah taşıyorlardı 
Paris 6 (Ö.R) - Havas aj .... 

bildiriyor : 
Oramda mecburen yere İD .. 

ltalyan tayyarelerinin - bombl 
hariç • harb levazımı yüklü ol
dukları, makineli tüfenklerind• 
kurşun bulunduğu yapılan tab" 
kikat neticesinde anlaşılmııtıt• .............. , ......... ··············~-
hepsi gemilere isabet etmittit• 
Topçeker batmıştır. Frankonuıt 
asl<erleri sabaha karşı birci• 
Elcezireye çıktılar. Franko ih-
raç kuvvetlerinin sayısını d6~ 
bine çıkarmak için daha bit 
kaç vapur asker gönderecek"' 
tir. Hükumet filosuna mensob 
bir denizaltı gemisi ha~ 
uğradığından Cebelüttank • 
iltica elmek istemiş ise de ki 
bul edilmemiştir. 
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ş MACERALARI"' lngiltere şart koşuyor J~p~nyada 
Sovyetler de ispanyaya Hukumet 

,--.------.. ·= Doktor operatör 

va~ A psoJ PARDA YANLARIN AL Ti 

;_;y~t ~~; ZİİİAıİıİNm: iiiıMlııııılŞmE•L-ZE•V•:.~:!l!IOO-~•-•-----~- yardım 
bir titreme ile sarsılıyordu. 
Kraliçe de sözüne devam edi

I• • • kazanıyor etmeme l ımış.. Roma, 6 (Ö.R) - Saragos-
sadan gelen haberlere göre 
1800 kişilik bir asi kolu Sarta 
köyünü yeniden işgale teşeb
büs ettiler. Hükumet kuvvet· 
leri asileri püskürttü. 

Merkez hastanesi 
Operatörü Kral: 

- Madam, beni niçin bura
ya getirdiniz? 

Diye sordu. 
- Şevkctmeab bu ateşi size 

göstermek için. 
- Bir şehri ayin değil mi? 

Tebaam eyleniyorlar mı? 
- Hayır, Parisliler, dinsizle· 

rin toplandığı bir evi yakıyor
lar. Bakmızt işte bir ateş da
ha ... Eğer bu hal devam ederse 
Paris kül olacak. 

Dokuzunt'll Şarl'm yanakları 
al al oldu. vücudu ateş kesil
mişti. Bir küfür savurdu. 

Katerin sözüne devam etti: 
- Allaha çok şükür ki Lüvr 

sarayJ akıUanna gefmiyorl 
- Şimdi yangıncılara emir 

vereceğim. 

Kral bu sözü 
sonra: 

- Kusseol 
Diye bağırdı. 

söyledikten • 

Katerin oğlunun elinden 
tuttu: 

- Çıldırdın mı Şarl!? Pa• 
riste bir isyan mı çıkarmak 
istiyorsun? Ne o, gözlerin kör 
mü oldu? Başmda saltanat ta
cının sallandığını görmiyor mu· 
sun? Şayet tedbir almazsak 
yakında bütün milletinin ayak
lanacağını anlıyamıyor musun? 

Dedi. 
-Ne söylüyorsunuz madam? 
-Hakikatı söyliyorum 1 Siz 

Hüknölerle, katoliklerin birleş
mesini tasavvur ettiniz,Bundan 
ne kadar müteessir oldum. 
Zira uçuruma yuvarJandığınızı 
görüyorum. Laroşel Laşartiye, 
Konyak ayaletlerini dinsizlere 
verdiğiniz zaman milletin vel
velesini, eşrafın feryadını iıit· 
mediniz mi? jan Dalbere,Hanri 
dö Bearn, Konde ve Kolininio 
burada bulunduğu zamandan 
beri etrafımzda toplanan gayri 
memnunları görmiyor musuuuz? 

Uzakta yangan yükseliyor 
ve genişliyordu.Geniıliyen alev-

. ler de gece karanlığında dal
galamyordu. Bu ateşten yükse

len duman bulutları Parisin 
yarısını kaplıyordu. 

Katerin, kralın zaif fikirle
rini bulandıran sözlerine kuv
vet vererek : 

- lıte, bu geceki namzed
lik törenine Parislilerin cevabı. 
Siz Allahan gazabmı kendinize 
celbettiniz. Bakınız hiçbirıey 
gorunmüyor. Yıldızlar kay
boldu. Cehennem Parise geldi. 

Dokuzuncu Şarl, gözleri ye· 
rinden fırlamış, çeneleri kilid
lenmişti. Bakıyor ve arasıra 

yordu: 
- Şarl beni dinleyiniz l Ne 

kadar sevinçle barışı kurmağa 
ve korumağa çalışhğımı bilir

. siniz. Hatta kendim o kibirli 
Jan Dalbreyc değer verdim. Bi
çare kızımın Hanri dö Bearn 
ile evlenmesini düşündüm. Ka
toliklerle Hügnolar arasında 
bir dostluğun mümkün olaca
ğını umuyordum. Ne budalaca 
hir düşünce?... ikisinden biri 
ortadan kalkmalıdır. Katolik
liğin mahvolması, Romanın da 
yokolması demektir. Bu müm
kün olmadığı için dalalet içinde 
yüzenlerin vay haline.. Onlara 
yardım edenlerle beraber mah
volmalıdır. 

- Madam beni korkutuyor· 
sunuz! işlerin bu dereceye gel
mesini istemem. Çünkü dökülen 
kandan nefret ediyorum. 

- istemem mi? Bütün dev
let sefirlerinin getirdikleri mek
tuplan okumadınız mı ? ispan
ya kralı ne diyor? Bizim zaa
fımız neticesi tehlükeye uğra
yan bak dininin kurtarılması 

için bir ordu hazlJ'ladığını yaz· 
mıyor mu 1 

- Ben ispanyaya ilanı harb 
edeceğim 

- Peki, Venedik ne diyor? 
Parm bükümeti ne söylüyor? 
Ya Avusturyalıların dedikleri. .. 
Hepsi de bizi tenkid ve tehdid 
ediyor. 

- lcab ederse bütün Avru
paya karşı koyacağım. 

- Papaya karşı koyabilir 
misiniz? Sizi tehdit ettiği afo~ 
rozdan kendinizi nasıl kurla-
racaksmız? 

- Papa ise ben de Fransa 
kralıyım! 

Şarl balkonun parmaklığına 
dayanarak daha ziyade beye
carıa geldi ve coştu: 

- Susunuz! Ben etrafımda
kilerin susmasını isterim. Ben 
sn)ba karar verdim. Bu yer
lerde sulhun korunmasını arzu 
ederim. ispanya, Avusturya 
batta Papaya da kartı koyul
mak İcab ederse bir dakika 
biJe tereddüt etmiyeceğim. 

Dedi. Katerin çok •oğuk 
bir tavırla: 

- Ne ile? 
Diye sordu. 
- Ordularımla, 

rimle, milletimle! 
- Milletiniz bat 

aailzadele-

Milletin ne 
istediğini iıideceksiniz, milletin 
timdi bir iradesi ve bir de 
azmi vardır. 

- Sonu var -

Kapalı zarf usulile eksiltme 
Erzurum Valiliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Erzurum Erkek Muallim Mektebi 

yapısmın bitirilmesidir. Keşif bedeli 242.671 lira 48 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. A, eksiltme 
şartnamesi, B mukavele projesi, C; bayındırlık genel şartnamesi 

inşaata ait fenni şartname, G keşif cetveli, F proje. Talipler 

projeyi bayındırlık bakanhğmda, Erzurum bayındıriık müdür· 

lüğünde görebilirler. istekliler şartname ve evrakı saireyi 12 lira 
on kuruş mukabilind';! ilan mahalleri bayındırlık müdürlüklerinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 Ağustos 936 pazartesi günü saat 16 da 
Erzurum kültür direktörlüğii dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira mu
vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermeleri lazımdır. A; 1936 yılına ait ticaret 
odası vcsilrnsı, B, bayındırlık bakanlığından en aşağı 150 bin 
liralık nevi inşaat yapılacağına dair alınmış vesika. 

6 - Teklif mektupJau: Üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Erzurum kültür direktörlüğüne getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine mukabilinde verilecektir. Posta ile 
göndcriJecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

7-11-15-19 2502 (1615) 

B{llselo1Uia batiluıtlu /turan Hiilll1metçikr 
Londra 5 (A.A) - ispanya hükiimeti, hükumet kuvvetleri-

işlerine ademi müdahale hak- nin Sierra ve Guadarrama şi-
kındaki Fransız notasına ver- malinde bulunan San Rajael 
diği cevabta lngiliz hükümeti- ve Vertinento köylerine gird1k-
nin bir bitaraflık beyannamesi leri haberini teyit etmektedir. 
neşretmeye hazır bulunduğunu Pampelnae, 5 (A.A) - Ha· 
bildirdiği fakat bunun için ıvas ajansının hususi muhabiri-
Franaanın ltalyanın da iştirakini nın haber verdiğine göre, Kızıl 
temin etmesi .şartını koştuğu kuvvetlerden kaçak sekiz zabit 
söylenmektedir. ve ikiyüz mubafiz askeri Sa-

lngiliz hükumetinin kanaatına masierra kolu komutanı albay 
göre, Ingiltere, Fransa ve ita)- Escamezin huzuruna çıkanlmıı· 
ya tarafından neşredilecek böy- lardır. 
le bir beyannamenin bütün Bayonne, 5 (A A) - Şi-
alakadar devletler ve bilhassa mal cephesinden gelen haber· 
lngiltere, Fransa, Italya, Al- lere göre. asiler vaziyetlerini 
manya ve Portekiz tarafından muhafaza etmekte ve şimdilik 
yapılacak bir ittifaka başlangıç hiç bir harekette bulunmamak· 
teşkil etmelidir. tadırlar. 

Sanıldığına göre, Nöratb, Al- Birkaç gündenberi haber ve-
manyamn Sovyet Rusyamn da rilen büyük taarruz vuku bul-
liabul etmesi şartiyle ispanya mamıştır. Muhasamalann inki-
hakkındaki bitaraflık ittifakına taa uğramasından istifade eden 
iştirik etmeğe hazır olduğunu hükumet kuvvetleri mevkilerini 
Berlin Fransız büyük elçisine tahkim etmektedirler. 
bildirmiştir. Barselon, 5 {A.A) - Sara-

Italyanın ademi müdahaleye gosse şehrinin bombardımamnı 
dair olan Fransız notasına ve- haber veren Barclonne gaze-
receği cevabın lngiliz cevabına teleri, mühim mikdarda asi 
benziyeceği ihtimali vardır. kuvvetlerin Notre Dame Del 

Paris, S (A.A) - Yukan Pilar kiliselerinde yerleşmiş 
olduğunu yazmaktadırlar. Aragon mıntakasanda hayatın 

Burgos, 5 (A.A) - Va%iyc-
yavaş yavaş normal bir bal tin dündenberi hemen hemen 
almaya başladığı haber veril-

değişmemiş olduğu, fakat bil-
mektedir. Top sesleri boralara kiimet kuvvetlerinin bütün 
kadar geldiğinden muharebe- cephelerde ilerlemeye devam 
nin Giupuzun şimali garbisinde ettikleri haber verilmektedir. 
devam etmekte olduğu tahmin Palma, Mayorgue, Hensea 
olunmakdır. gibi açık şehirler asilerin şid-

Birçok siyasi mülteciler Fran- detli bombardımanına maruz 
sız topraklarına iltica ediyorlar. kalmıştır. 

Hendaye, 6 (A.A) - Ingiliz Saragossedeki meıhur Notre 
büyllk elçisi ispanyayı terke· Dame Del Pilar kilisesi bom-
derek buraya gelmiştir. bardımandan bilhassa müteessir 

Madrid, 5 (A.A) - ispanya olmuştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taş kömür yakan 
vasıtalar sergisi 

Evvelce 16 ikinci kanun 1937 
de açılacağım haber verdiğimiz 
taşkömür yakan vasıtalar ve 
teshin aletleri ve tesisab bey
nelmilel sergisi hazırlıkları hayli 
ilerlemiştir. Bu sergide şimdiye 
kadar memleketimizde görül-
miyen ve belki itililmiyen tat· 
kömlirll yakan birçok vasıtalar 
teşhir edilecektir. Bunlar 
arasında bir lngiliz fir· 
masına aid olan taş kömür 
ile itliyen kamyonlar ve cam 
pençeresioden içerisi görüle-
bilen son sistem fırınlar da 
vardır. Bu kamyonlar memle-
ketimizde gördüğümüz gazojen 
tertibatlı otomobilJerden çok 
farklıdır. 

Yakan şarkta ve hatta Balkan
larda ilk defa açılan bu sergi 
kendilerine geniş bir pazar te
min edeceğinden ecnebi firmalar 
sergi ile çok a'akadar olmakta-
dırlar. Fabrikaların sergiye 
getirecekleri nümunelere göre 
}apacakları satışlar, alacakları 

siparişlerin memlekete kolayca ve 
çabuk girmesi için lktisd Ve
kaleti kontenjan harici müsa: 
adeler verecektir. Bu buıustakı 
tcra vekilleri heveti kararı alaka 

darlara tebliğ edilmiştir. Bun
dan başka evelce yaptıklarımıza 
ilave olarak Şark demiryolları 
şebekelerinde sergiye ziyaret 
maksadiyle geleceklere yüzde 
50 nisbetinde teşhircilerle teş
hir edecekleri eşya için yüzde 
70 nisbetinde, 

Deutscbe Levent Line, Ham
burg, Bremen ve Anvers liman
larından yüklenecek eşya nav
lun ücretlerinden yüzde 50 
nisbetinde: 

Devlet deniz yolları idaresi 
yolcu ve eşya navlun ücretle
rinden yüzde elli nisbetinde. 

Valencia, Barselon, Marsilya, 
Cenova ve Katanya Jimanlann
dan lıtanbul limanına vapur 
işleten Kompania Genoveze 
Di Navigazione a Vapore 
Kumpanyası yolcu ve eşya 
navlun üctetlerinden yüzde 20 
nisbetinde: 

Mesajeri Maritime vapur 
kumpanyası sergide eşya teş
hiri için geleceklere evrakı sü
butiye ibraz etmek şartile %30 
nisbetinde getirecekleri eşya 
gelirken tam tarife üzerinden 
ücret verecek iadesinde mec-
canen nakledileceklerdir. 

Cuma günü hükfimetçilerin 
işgal ettikleri Solo kasabasmın 
asiler tarafından çevrildiği 
haber veriliyor. 

istifalar 
Londra, 6 (Ö.R, - lspanyol 

sefareti ikinci !katibi F eman
des istifasını vermişt;r. 

Bülcreş, 6 (Ö,R) - ispanya 
sefiri ile biitün sefaret erkanı. 
ve konsoloshane memurları isti
falarmı ~ermişlerdir. 

q ••••••• 1 

Şanlı filomuz 
- Baş tara/ı 1 incı sahi/ede -

mu1.dan Yavuz dridnaotu ile 
Zafer, Tmaztepe, Adatepe, Ko
catepe, Hızır Reis torpidoları 
ve Uç tahtelbahirden mü -
rekkep filo diin saat on sekiz
de lzmire gelmişler ve Dolma 
önünde demirlemişlerdir. 

Halkımız. şanlı filomuzun iz. 
miri ziyaretini büyük bir se
vinçle karşılamış, binlerce va-

tandaş Türk bayrağını deniz
lerde şanla gezdiren kahraman 

harp gemilerimizi görmek için 
Kordona akın etmiştir. ··-·····--.. Telgraflar 
dolayısiyle 
Dahiliye vekaletinin 
bir emri 
Dahiliye Vekaleti idare 

amirlerine gönderdiği bir ta
mimde vekafete yazılacak ev-
rakın çok zaman telgrafla 
gönderildiğini, halbuki bu 
halin vekalet bütçesinde 
fazla masrafi mucib oldu· 
ğundan ancak çok mühim ve 
bir an evvel Vekalete bildiril
mesinde büyük feyda olan ya-
zıların telgrafla gönderilmesi 
bildirilmiştir. 

ispanyaya 
YUn ihracat. 

Madridden şehrimiz. Tür~ofi
sine gelen bir telgrafta hasta
lık b11lunduğu beyaniyle yıkan
mamış yünlerin ve ham derile
rin ispanyaya itbaJi menedildiği 
bildirilmiştir. Gönderilecek tif
tik ve yünlerin yıkanmış ve 
hastalıksız olması lazım gel· 
mektedir. 

Biçakla tecavüz 
Evvelki gece Elhmra sine

ması karşında bir vaka oldu. 
Hüseyin oğlu lsmait ve Hakkı 
oğJu Şakir, birahane garsonu 
Abidinin yanına yaklaşarak 
parasını almak için biçaklarım 
çekmişler ve ceplerini yokla
mışlardır. Abidin bu harekete 
mani olmak için lsmailin elin
deki biçağı tuttuğundan elle
rinden hafif surette yaralan
mıştır. Suçlular biçakJa bir
likte yakalanmıştır • 

Hastalarını hergün saat .3 
ten 6 ya kadar lkmci Beyler 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 

Gayri menkul mallann açık 
artırma ilanı 

lzmir . ikinci icra memuriu-
ğündan : Dosya No. 34-222 

Nuriye borçlu Merzuka bor
cuna mukabil alacaklı namına 

ipotek eyledi~i tapunun skil 
1 sahife 93 ve 58 sır.asında 
kayıtlı Altındağı Zincirli kuyu 
mevkünde bağ ve sebze bab
çesile eşcan müsmire ve bir 
kule iki bin lira kıymeti mu
hammene(i o!up tuihi ilandan 
itibaren 30 gün müddetle açık 
arbrm<1ya çıkarılmı~hr. T:alip 
olanların kıymeti muhamme.ne 
yüzde yedi buçuğu oisbetinde 
pey akçesi veya milli bankanın 
temmat mektubu vermeleri ve 
arhrma on eylül 936 tarihine 
tesadüf eden perşembe günü 
saat 11 den 12 ye kadar dai
rede icra olunacaktır. Müşte
rileı e ait 34-222 numarala dos
ya irae olunabileceği gibi fazla 
izahata ldzime dahi verilir. Bu 
hususun daireye talik olunan 
açık artırma şartnamesini bir 
eylül 936 tarihinden itibaren 
okuyabilir. Hakları tapu sicilile 
sabit olmıyan ipotekli alacak
Warla diğer alakadarların ve 
irtifak hak sahiplerinin bu 
hakJanmn ve hu hususla faiz 
ve masrafa dair o!an iddiala
rrnı evrakı müsbiteierile 20 gün 
içinde icra dairesine bildirme
leri aksi halde baklan tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
katacaklan ve tayin edilen za
manda artırma bedeli gayri 
menkulün yüzde 75 ini bulma
dığı takdirde en son artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırmanın 15 gün daha temdit 
edilmek suretile 26 eylül 936 
tarihine tesadüf eden cumartesi 
giinü saat 11 den 12 ye kadar 
gayri menkul en çok artırana 
ihale edilecektir. Satış peşin 
para iledir. Mal bedeli alın
madan teslim edilmez. Mal 
bedeli verilmez ise ihale kararı 
feshedilir ve kendisinden ev-
vel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedel 
ife almağa razı olursa ona 
ihale edilir. O da razı olmaz 
veya bulunmazsa icra dairesin
ce heman 15 gün müddetle 
arbrmaya çıkarılır. Bu artır
mayı alakadarlara tebliğe hacet 
olmayıp yalnız ilanla iktifa 
olunarak en çok artırana ihale 
edilerek her iki halde birinci 
ihale edilen kimse iki ihale 
arasındaki farktan ve diğer 
zararlardan mes'ul olduğu ve 
tapu harcının belediye ve vakıf 
icarının ve yüzde iki buçuk 
deJlaliyenin müşteriye ait ol
duğu iJan olunur. 2507 (1614) 
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Sahife • 

lzmlr Beledıyeslnden: 
- Hava gazı fabrikasının 

936 yılı ihtiyacı için beher 
tonu dokuz yüz elli kuruştan 
otuz beş bin sekiz yüz on beş 
lira bedeli muhammenle üç bin 
yedi yüz yetmiş ton Zonguldak 
zerodiz Java maden kömürü 
başkitipJikteki şartname veç
hile 14-8-936 Cuma günü saat 
16 da kapalı zarfla ihale edi
lecektir. iştirak için iki bin 
altı yüz seksen yedi liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
,.·eya banka teminat mektubu 
ile 2490 sayılı kanunun tarif 
dairesinde hazırlanmış teklifler 
o gün saat on beşe kadar en
Cümen başkanlığına verilir. 

26. 31, 4, 7 2328 (1547) 
- Servic; esnasında işledi~i 

hatların mebde ve müntehası-
na kadar gitmiyen ve mebde 
ile münteha ara!!ında u~raması 
lazım gelen rlurak maballni11e 
uğramıyan veya durak rnahal
Jerinde mevcud müşterileri al-
dıktan sonra müsteri beklemek 
bahanesile derhal hareket et
meyip müşteri bekliyen oto-
büslerin şoförlerinden nisbi pa
ra cezası alınması için tenbih
nameye madde ilave edilmiştir. 
Hükmü, bu ilanın neşri tari
hinden muteber olmak üzere 
allkadarlarca bilinsin. 

2513 ( 1606) 

Cinsi mıktarı 
Semer ağacı 200 aded 
Kıl kolan 250 ,, 
,. yemtorbası 150 ., 
Saz 80 deste 

Bedeli 
lira 
30 
20 

105 
24 

179 
Yukarıda cins ve miktarile 

muhammen bedeli yazılı mal-
:zemenin başkatiblikdeki şart
name veçhiJe açık eksiltme ile 
ihalesi 11-8-936 snlı ~ününe 
temdid edilmiştir. iştirak için 
13,5 liralık muvakkat teminat 
makbuzile söylenen gün ve 
saat on altıda encümene ~e-

linir. 2509 [16101 
Senelik kirası 25 lira bedeli 

muhammenli Kestane pazarın
da Mutdlar çarşısında 63 sa
yılı dükkanın bir senelik kira
sının başkatibl\kteki şartname 
veçhile açık artırma ile ihalesi 
11 • 8 • 936 Salı gününe tem
did edilmiştir. iştirak için iki 
Jiralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen günde ve sa
at on altıda encümene S!elinir. 

2511 ( 1608) 
Cinsi Mikdara Bedeli 

kilo lira 
Kalın sicim 30 18 
ince sicim 20 20 
Dört tem keten ipliği 6 12 
Kanaviçe 50 15 
Üç telli keten ipliği 10 20 
Kolan ipi adet 150 6 
Yarımlık urgan 325 81,25 
Beygir çılbırı 100 13 
Beygir yuları 150 37,50 
Yekfın 222,75 

Yukar1da cins ve miktarile 
muhammen bedeli yazılı mal
zemenin baş katiplikteki şart
name veçhile açık eksiltme ile 
ihalesi 11-8-936 Salı gününe 
temdid edilmiştir. iştirak için 
17 liralık muvakkat teminat 
makbuzile söylenen günde ve 
saat on altıda encümene S?"elinir. 

2510 (1609) 
Bedeli 

Cinsi Miktarı Lira 
Kulak civatası 3000 adet 210 
Kapak " 1500 " 45 
Civata 1000 " 35 
Teker civataı 4000 " 70 
Hamut demiri 50 " 45 
Fırça 50 " 25 
Kaşağı 50 " 7 
Kantarma 35 " 14 
Yarım inçe 200 ki!o 80 
somun 
Somun 5X8 400 " 160 
Üç çeyrek 200 " 80 somun 
Rondela 5X8 500 u 200 
Çivi sekiz ve 400 " 70 
beş santimlik 
Galvanizli saç 300 " 61,50 

1102,50 
Yukarıda cins ve miktarile 

muhammen bedeli yazılı malze· 
menin başkatiplikteki şartname 
veçhile açık eksiltme iJe ihale· 
si 11-8-936 Sah gününe temdit 
edilmiştir. iştirak için 83 lira· 
hk muvakkat teminat makbu
zu veya banka teminat mektu
buyla söylenen gün ve saat 
on altıda encümene gelinir. 

2508 '1607) 

Müflis Hoca zade Mustafa 
iflas idaresinden: 

iflas muamelatına ve masa
nın alacağının alacaklara tem
likine dair müzakerede bulun
mak üzere alacaklıların 14-8-
936 tarihine tesadüf eden 
Cuma günü saat onda Gümrük 
karşısında Çatalkaya hanında 
Avukat Salimin 15 No.lu yazı
hanesinde hazır bulunmaları 

ilanen tebliğ olunur. 
2506 (1612) 

f!OZZZ7JZ/J..7..7.ZY.T,/..L7_7.7.X:VJJ ~ 

Hususi muallim ~I 
ikmale kalan ilk ve orta ~ 

N mektep talebeleri süratle im- N 

tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 1\ 

~ rumuzile Kemeraltında An- ' 
~ kara kıraathanesi ittisalindeki !\ 

tuva'et salonuna müracaatları 
~ 4 - 10 ~ 
.Cl"..Z7.ZZ77.X7..Z7Z7.717.L'.'LZ'L/.2ll!5 

lzmlr slcllll ticaret me
murluğundan: 

A. S. Turan Ticaret unva
nıyle izmire Başdurakta ikinci 
mıhçılar sokağında 4 numarada 
sabun imali ve ticaretiy~e uğra· . 
şan A. S. Turan'm işbu ticaret 
unvanı ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1803 numa
rasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 2497 (1611) 

t!:NI AıllR 
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Başı, dişleri 
ağrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 

Ağrılc:r 

Romatizma 
Nezle 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• ············•••211 

Grip 
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KarşHunda derhal ricale mecbur olur 

lzm~r Kadastro Müdürlüs?ünden: 
Güzel yalı mahallesinde Şefkat ve Reşadiye sokaklarının 

birleştiği noktada bulunan bili numaralı arsa mübadeleye tabi 

r~mlardan Nifli Yorgiden kalma olarak hazine adına yazılmıştır. 
Bu arsada alakası bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 

iki ay müddetle ellerindeki vesaikile birlikte Saçmacı hamam 

... sokağında 20 numaralı binada Kadastro komisyonuna müracaatla 

ne gibi hakları varsa bildirmeleri 2613 sayılı kanunun 25 inci 

maddesine uyularak ilin edilir. 
2488 (1613) 

....... mm .. Emc=-mmD.:ıln:mn~ ............................... . 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 
• U 8~ 8 fi ~I ,.. 

1,arafıııdan n1evsim dolayısilc yeni çıkardığı kumaşlar: 

, SAGI~All 
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7 Atueıoa ı•ae 

RADYOLIN 

Bayan Radyolioden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 

macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel •e 

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

lamak lazımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

aöızı yıkamak artık bir kQlfet de!Slldlr. 
zira gayri kabili kıyas olan PERLO
OENT dl' macun" bu kOlfetl ortadan 
kaldırmı,tlır. . 
PERLOOENT çok ıevi\U olduıf u gibi, 
aoluöunuıu da Hrinletlr. 

-·-~~ .. ~·;"' :?e.t~,.t'·.t4 ""~ ~~~' ..,.. ,,. ~~ ~ """'r~ ..t.ot.w -<ihW.~ 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanımı. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa

tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 

Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 
Posta Kut. 22.- Telefon 3465 

Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

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

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Ödemişli 
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F artelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 27 temmuzda 

gelip bir ağustosta An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Linien 

GOTLAND Motörtl 20 Tem
muda Rotterdam, Hamburg, 
Copenbag, Dantzig, Gdynia, 

Goteburg, Oslo ve lakandi

navya &manları için yük ala
caktır. 

VASLAND motörü 30 trm
muzda beklenmekte olup yü

künü tahliyeden sonra Rotter

dam, Hamburg, ~penbage, 

Dantzig, Gdynia, Gotebur)! 

Oslo •e Iskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiMEROUMAIN 

ALBA JULIYA •apuru 30 
temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Marıily ve Bar

selona hareket edecektir. 

Y of cu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tariblerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda T abmil ve Tabliye 
binası arkasmda FRA TELLi 

SPERCO acentesine müracaat 

edilmesi rica olunur. 

T e1efon: 2004-200S-2663 

Paris fakültesinden diplomab 
oı, tablplerl 

1'1u~aHer Eroğul 

Kenıal Çetindağ 
Haatalannı her gün sabah 

saat dokuzdan bqlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
r umrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar mem1eket batanesinde 

- _, 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE UNIE 

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

beklen',Yor. Anvera ve Ham
burgdan yük çıkaracakbr. 

ARKADIA vapuru 10 ağus
tosa doğru bekleniyor. 15 
ağustosa kadar Anvers, Rot
terdam, Hambmg v~ Bremen 
limanları için ,ak alacaktır. 
~ 

Amerikan Export Lines 
EXMINISTER vapura 2 ağas

tosta beldenipr, Nevyork ip. 
yak alacaktır. 

•ı IHI ı• 
Den Nonke Middelh•wjen 
(D/S A/S Spankalinjen) Oslo 

BOSPHORUS vapuru 22 
ağustosta bekleniyor. lskende-
riye, Rouen, Dieppe ve Nor• 
veç limanluı için ytik alacaktır. 
~ 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danuhienne- Maritime 
- Budapest 

DUNA vapuru 7 ağustosta 
bekleniyor. Belgrad, Novessat, 
Komarno, Budapeat, Bratialava 
Viyana ve Linz için yük kabal 
edecektir. 

_ .......... 111 ... •--

Johnıon V arren Ljnes Ltd. 
JESMOORE vapuru IS •im· 

tosta bekleniyor. AaYen, U
verpaldan ytlk bopltacak ve 
Varna, K6ıtence, Galatı: Ye 
Braila için yük alacakbr. 

•IB4• 
Service Maritim Roamain 

Buca rest 
DUROSTOR vapuru 5 ağus· 

tosta bekleuiyor. 
Köstence, Sulina, Galas 

Ye Galatz aktarması Belgrad, 
Novisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
laaklanda Wç bir taahhlde si
ritilmez. 

N. V. 'fi. F. Hami Van Der 
z.. & Co. 

Birinci Kordon T elcfon No. 
2007 • 2008 

lzınirliler lstanbuldanerede buluşurlar 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin mlateciri Tllrlderden en eski otelci 
olan •e berkae kendisini sevdiren bay Omer LDl
tldlr. Bay O.er lJltfi lzmir Aakerl otelinin mües
liaiclir. Kırk bir HDelik tecrlbeli idaraiai herkea 
bilir. latanbalcla laer iki otelde konakhyaaklar kemli 
e.lerindeki rabab bal•caklarchr. 

Bitla ha fevblldelildere ilAYeten fiatlar 
mlit:bif vcazdar 

Akciğeri olmıyan her hay· 
vanı öldüren keskin Flitlerin 
pek çok çefitleri, ufak bii· 
ytik kutularda, tifelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

Menimi geçmek iizere 
olan ve hepiniz'! lazım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanlflı Ye dayamkh FJit 
talumbalan, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun
aası mecburi olan mikrop 
lldilrücU mazot, aıidfinik, 
lraraolin ile göktaı, benzin, 
alkol, her nevi asid, oksijen kaynağı İçin karpit, $U, maCUDr 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

( 40) renk üzerine Kız markalı meşhur .. Ar ti " ktDaf 
hoyasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunlan, krem, kokulu ıııabunlar ve daha 
pek çok çefitlerimizi görmek iaüyenl~r bir defa depomuza 
uğruınlar, her halde memnun olacaklardır. Te'efon: 3882 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve ~omprimelerin üzerinde halis• 

li§in timsali olan EB markasını arayınız .. 
MEYVA 

En boş meyva tuzudur. lnkıbazı def eder. Mide, bafınak, 
karacigerden m&tevellit rabatıızlıklan anler. Hazmı kolaylafbnr. 

lnıiliz Kanzuk eczanesi Beyoılu - latanbal 

Çil, leke, buruşuk ve güneş 
yan1klar.na karşı fevkaladedir 

TOPTAN PERAKENDE 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
CENDELI HAN BıRiNd 

KORDON TEL. 244' 
THEELLERMAN UNESLTD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa beklenmekte olup Loadra 
Ye Hull içiıt yük alacaktır. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li· 
verpool ve Glaı~ov için yük 
alac:albr. 

DRAGO vapuru temmuz or-
talanacla Londra, HuU ve An-

venten gelip yük çıkaracak ve 
•Jni zamallda LOlldra, ve Hull 
için Jlk alacaktır. 

LESBIAN Yap'lll'll ıs tem
muzda Liverpool ve Svansea· 
dan gelip yük ~racaktu. 

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran· 

ela Hamburg, ve Bremenden 

Balltte• 

l
• • 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mlttellaaaaaı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedearileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çoc.Jdara Ultra -
V"aole tatı.k ve R•tkea 
ile KEL tedaftleri yapılır. 
ikinci Beyler 80kak fınn 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

gelip yük çıkaracaktır. 
NOT : Vilrut tarihleri, va

purların uimJeri Ye navlun llc
retleriniD değifikJikleriııden me 
ıuli1et kabul edilmez. 

.. ................................................................... .. 
• • 
i TAZE TEMiZ UCUZ . . . . 
• • • • • 

llAC 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

HAMDİ NUZflET 
Sıhhat Eczanesi 

• • • • • • • • • 

BAŞDURAK 
B1J1k Salebçi oğlu hanı karşısında 

• ...................................................................... 

Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka heı boy Lüks ve ucuz 
bisikletleri ZONDAP marka 

motosiklet petromaks lüks fe

ner lambaları sıhhi Apostel 
ajızlliı her çefit ırramofon 

plaklan hediyelik zarif aut 
•e kriıtal likor, komposto, çay, pasta takımlan. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaklar1, elektrikli ütü çaydauk ve ocakları 
yemek ısıtmak çay veaaire mağazamtzda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

Fenni 

NEC P SADIK 
DAMLAPINAR 

(1521) 

ECZANESi 

HiLAL ECZANESİ 

HER NEVi FENNi SftZLOIC 
Altın, nikel, yal elektroviz, ıelloloit laaa basa her türlü çer• 

çevelerle pantoıkopik, ailindirlik, aif erik, iki mihrakh, maktu 
veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve toför 16zliklerile 
güaeı ve tos ıöa.liikleri, ile blltün opkltmin bitiin icabab. Giı 
hekimleri için muayene kutulan, alit ve edevat depoıu 

TOPTAN va PERAKENDE 

Devlet demiryollarından: 
IZMIRDEN SEVKOLUNACAK EŞYAYA MÜHiM TENZiLAT 

llimirdeıa D~nizli, Alaşehir ye Somaya kadar olan rnıntab

daki istasyonlara nakledilecek eşya ücretlerinden mühim tenzn&t 
yapılmıştır. Bu hususa dair dağıtılan el ilinlarının okunması ve 

iıtasyonlardan tafsilat alınaa11 saym halk ve tüccarın meafaab 

icabuadadır. S-7-9 2449 (1593\ 
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• 

1 
sp nya ı şimdi hakiki • • 

rengını almıştır ar 

iler· 
• 
1 

Paris, 6 (Ö.R) Fransız 
hududunu geçerek Burgosa 
gelen ve Gvadarama harbına 

iştirak etmek jsteycn sabık 
lspanyol veliahdı, General Mo
lanın emrile tekrar hududa 
gönderilmiştir. Asilerin gale
besi halinde krallığın tesisi 
mümkün olmıyacaktır. Molanın 
daha ziyade biri11ci planda 
rol oynayarak askeri diktatör
lüğün başına geçmek istediği 
anlaşılıyor. 

c 

•• • u, 

sa Al an ve 
koşacaktır 

uvazenesini bozacağı 
· almak tasavvurunda 

Handev 6 ( Ö. R ) - Asi
lerin Fransız hududunda Vida
koonun Fransız kıyısından ge
çerek Benoly:ıya taarruz niye
tinde oldukları haber alınmış
sa da burada yapılan araşhr

made hiç bir asi kuvvete rast
lanmamıştır. 

Aşağı Pireneden gelen elJi 
papas Alkora iltica etmişlerdir. 

CEUTADA 
Paris, 6 (Ö.R) - Ceutadan 

bildirildiğine göre general Fran-
HAVA MUHAREBESi 

Cebelüttarık 6 (Ö.R)- Asi
lerle bükümet tayyareleri ara
sında hava muharebesi esnasın· 
da bir destroyerden atılan, 
kuvvetli çapla bir obüs, sekiz 
yüz muhacirin yerleşmiş bulun
dukları yarış sahasından 150 
metre ileride infilak etmiştir. 

lspanya lıadisclerinden üç intıba, Barse/onda bir mitralyöz bataryası faaliyete hazulanıyor. Baıselonda yaralıları11 nakli .. Bir yaralı konun yerli Faslılardan topla-
üueipo De Llano dün gece rak asilerin Satogo kasabasını Jetin Balear adalarında bir de- dır. Şimdi Sierra Sola ve Sier- dığı askerler iiç vapurla ka-
gece saat 22 te radyo i!e neş- zaptetmeğe kalkıştıkları sırada niz yahud hava Ussü kurmak ra Govadaramada tamamen raya çıkarılarak gece vakti 
redilmiş olan bir hitabesinde bu kasaba öniinde bir muha- hakkını elde etmesi de hiçbir sarılmış bulunuyorlar. Asiler boğazı geçmeğe çalıştılar. 
vaziyetin nasyodalistler için rebe zuhur etmiş olduğunu şekilde lngilterenin menfaatı 155 lik toplarile mukabele et- Trans atlantika kumpanyasına 
parlak ve hükumet taraftarları söylemiştir. dahilinde değildir. mişler ve Govadaramayı bom- mensub olan bu vapurlar 
için ümitsiz olduğunu söyle- Bu kasaba büyük bir ehem- Fransaya gelince; ispanya ile bardıman ederek paytabtm su tecavüze uğradığı takdirde 

Ç k S hududu tahkim edilmiş degw il- hazinelerini ihtiva eden bu l I l miştir. miyeti haizdir. ün ü ara- köye yaklaşmağa çalışmışlardır. a tı Alman ve üç ta yan tar 
Mumaileyh Grenadeya taar- gossenin elektrik ihtiyacını te- dir. Ve ltalyan ve Alman dos- Fakat bu teşebbüsleri de akim yaresile takviye edilen asi 

Ceuta, 6 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabirinin haber al
dığına göre, General Franko 
Cebelüttarık boğazını zorlama
ğa hazırlanmaktadır. Silah ve 
asker dolu üç vapur harekete 
hazır bir haldedirler. Altısı 
ltalyan üçü de Alman olmak 
üzere 15 tayyare sevkiyatı ko-

ruz etmiş olan markisit kolunu min etmektedir. Asilerden iki tu bir ispanya ufukta birden- kalmıştır. hava filosu tarafından müda-
inhizama uğratmış olduğunu kol Saragossei terketmiştir. bire tebellür ettiği takdirde bu Hükümet tayyareleri ve filo faa edilecektir. 
söylemiştir. 2700 kişiden mürekkep olan cihetten değiştirilmesi lazım- Asiler elinda bulunan Elcezireyi Hugece burada büyük biı 

General kumandası altında birinci kol Barselondan gelmiş gelen şeyler olacaktır. bombardıman edecektir. harb olacagı tahmin ediliyor. 
5000 muntazam asker ile lspan- olan hükumet kuvvetleri tara- HÜKÜMETÇILER .................................................................................... .. 

yol Fasından gelmiş lejyoner- fından hezimete uğratılmıştır. KAZANIYOR Cezayirde galeyan var 
ler bulunduğu, bu kuvvetten Hükumet kuvvetleri 1300 esir Paris 6 (Ô.R) - Hükumet 

bin kişinin dün karaya çıkmış nlmış ve 20 mitralyöz ile 15 kuvvetleriyle asi lrnvvetler ara- isyan baş go·· sterdı· ve 
olduklarını ilave etmiştir. top ele geçirmiştir. Asilerin smda Sen Rafail mevkiinde 

l:Jaıse/onda /faik cep!tesi11i takı•ire ctll'll milıslrritı Saıagossaı1a lıarekellctınde yapı/011 tezahürat 
rumak için Tetuan hava mey- BIR HABE}{ ikinci kolu hükümet kuvvetle-
danmdan uçmağa hazır bulu- Seville 6 ( A.A ) - Asilerin rine Plana yakınında tesadüf 
nuyorlar. umumi karargahından alınmış etmiştir. Asiler nihayet ricata 

Alman harb gemileri Kadikse olan malumata göre, General mecbur olmuşlar, 70 esir, üç 
gitmek üzere dün Ceuta'dan Molanın kuvvetleri Somosierra- top ve bir hayli mühimmat 
hareket etmişlerdir. da hükumet kuvvetlerini mağ- bırakmışlardır. 

Cebelüttarık, 6 (A.A) - Is- liip etmişler ve 30C miHsi öl· Asilerden bir binbaşı, bir 
panya hükümeti bahriyesine dürmüşlerdir. yüzbaşı, bir mülazim ve yirmi 
mensup Lepanto distroyeri bu ispanya sefareti ikinci kati- beş nefer telef olmuştur. 
sabah buraya gelib Algkiranın bi Fe nandoz Villı:ıvcrde istifa- Londra, 5 (A.A) - ispanya 
yanında demirlemiştir. sını vermiştir. hadiselerinin doğrmuş olduğu 

ASiLERiN ABLOKASI KASABALAR ELDEN ELE vaz'yeti tahlil eded Manehester 
Sevil, 6 (AA) - Sevil şehri GEÇiYOR GLJardian gazetesi diyor ki: 

radyosu Zamoradan kalkan Hendaye, 6 (A.A) - Havas Cu vaziyet günden güne va-
kolun Madrid istikatinde yü- Ajansının Somos:cra cephesin- himleşmektedir. lhtiJalcılarm 
rümekte olduğunu ve şehrin deki muhabiri dün ôğleden muzafferiyeti ispanyayı Italya-
ab!okasını tamamlamakta bu- soma as:lerin b:rdenbire Gas- nın ve belki de Almanyanın 
Junduğunu bildirmektedir. cones kasabasını 2aptetmiş ve l·uvvetli tesiri a!tında kalmaya 

Radyo aynı zamanda Cas- hükumet kuv\•etlerinin {'etin bir sürükleyecektir. Akdeniz'de 
telJanda La Plana' d isyan çık- muharebeden sonra bu kasa- kuvvetlerin müvazcnesi ciddi 
hğıdı ve V n ansdaki askerlerin bayı istirdad eylemiş oldulda- bir şekilde tehlülceyc düşebi-
de kıyam .erek şehir etra- rını haber vermektedir. lecektir. Yalnız Cebelüttarıkm 
fında vaziyet aldıklar.nı teyid Madrid, 6 (A A) - Dış ha- müdafaası için bile lngilterenin 
eylemektedir. kanı B. Barcia Havas Ajansı dost hir ispanyaya ihtiyacı 

Sevile 6 (A.A) - General n u ab:rine beyanatta buluna- vardır. Ve herhan2i bir dev· 

vuku bulan muharebe hükfı-
metçilerin galebesiyle netice
lenmiştir. Asiler günlerdenberi 
tahkim ederek işgal ettikleri 
mevkilerden atılmışlardır. Bu
rada mühim miktarda top ve 
mühimmat bırakmışlardır. 

Sen Rafail sevkulceyş mev· 
kiinin hükumetçiler eline geçme
sile asiler en kuvvetli istinat nok 
talnrrnı kaybet:nişlerdir. Mad
ride karşı hareketleri şiddetle 
sarsılmıştır. 

KANLI HARPLER 
Paris, 6 (Ö.R) - Hükumet 

kuvvetleri umum erkanı har-
biye reisi &silerin Gvadrama 
köyüne karşı büyük bir teca-
yüz yapacaklarını haber alır 
~Jmaz bu mevkie iki alay as-
kerle milis kuvvetlerden mü
him bir kısmını yığmış ve bu 
kuvveti tayyarelerle topçuların 
himayesi altına almıştı. 

Muharebe kanlı olmuş ve 
ikinci defa olarak hükumet 
kuvvetlerinin zaferiJe netice
lenmiştir. 

Asiler bozguna uğramışlar-

b a ladı 
Frans]z asl<erleri isyanı bastırrnak 

için fii i harekete geçmiş er 

Bır flansız tankı ı•e lıiikıimet ıicali 

ROMA 6 ( Ö. R ) - ltalyan palıdır. Şehirler tehlüke altın-
gazetelerinin verdikleri haber- dadırlar. Meluvanın cenubunda 
lere göre, Cezayirdeki başmüf- 36 saattan beri bir harb ( ? ) 
tünün öldürülmesi Cezayirdeki devam ediyor. Şimali Afrika-
müslümao miUiyetperverlerinin daki Fransız askerleri isyanı 
heyecanını artbrmıştır. Her ta- bastırmak için fiili olarak mü-
rafta isyanlar başgöstermiştir. dahale etmişlerdir. Vaziyet çok 
Cazayir şehrinde bankalar ka- naziktir. 

1 -- ...• 
G L,, Par 

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

uzun müddet en modern konforu temin eder. 

EVL RINİZİN TABANLARINI 

L PARKELERiN~ en 
YAPTIRINIZ 
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