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j imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN , 
1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: ) 
1 HAKKI OCAKOGLU , 

A.~C>:N"E: ŞE:~İ'T:t 

Devam mUddet!jTürkiye için H~ri~ için 
Senelik . . • . . . . I T.100 2500 

- Altı aıılık . . . . . . 7()() - TiJÔO 
TELEFON : 2697 

Ekmek 
Fiatlarında her iki nevide 

de otuz para tenzilat 
yapıldı 

Fiyatı " s ,, kuruştur. Cuınlmriyetiıı Ve Cmnhuriyet Eseriniı~ Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 
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Donanmamızın limanımızı ziyaretinden Uç intiba : Yavuz, 

mevki kumandanlığını 
valinin gellfinl top atmak auretile sel6mlarken.. Gemi kumandanlarının 

zlyaretlerl ve Tınaztepe torpldos., •• 
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Yunanistanda 
başgösteren 
değişikliğin 
sebebi nedir ? 

Yunanistanda baş gösteren 
değişikliğin mahiyeti nedir? 

1 ('://)"/h'/7 /////////'//////./////.//././.LL/~ ASKERİ 

Metaksas kabinesi neden 
parlamentoyu dağıtarak dikta- :-.; 
törlük salahiyetleriyle kendini 
techize lüzum görmüştür ? 

Yakın komşumuz hakikaten 
bir ihtilal tehlükesi mi geçir
miştir? 

Bu suallerin çevabını vere
bilmek için kral Yorginin av
detinden sonra Yunanistanda· 
hadis olan vaziyetin seyrine 
göz gezdirmek lazımdır. 

Bugünkü hükümet Veni-
zelist ve Antivenizelist alem 
arasında siyasi bir müta
rekeden doğmuş olan mütevef
fa Demircis kabinesinin bir 
devamıdır. Metaksas Yunanis
tanın en büyük iki partisi 
olan liberallerle halkçıların 
müsamahakar reylerine dayan
dıkça iktidar mevkiinde kala
bilirdi. Zaten partiler de, dün
yayı saran kasırgalar önünde 
memleketlerinin sükunete, is
tikrara olan ihtiyacını takdir 
ediyor, tek başlarına bir kabine 
teşkili imkansızlığını düşünerl'k 
bu vaziyeti devamettirmekten 
başka çare görmiyorlardı. 

Fakat Yunanistan, kin dal
galarının kabarmasına yer bı

rakmıyan bu siyasi mütareke 
içinde bile, endişeler yaratan 
iki tehlükeyi yakından hisset
miştir : Bunlardan birincisi 
iktisadi vaziyetin geçen sene
den daha kötü olmasıdır. 

Filhakika Yunanistanın tica
ret muvazenesi, 1936 senesi
n:n üç ayı içinde, geçen sene
nin ayni aylarına nisbetle 438 
milyon drahmilik bir açık ver
miştir. Hayat pahalaşmış, en
deksler durmadan yükselmiştir. 
Drahminın altın luivertürü azal
mış bulunduğundan milli para
nın kıymetini daha üçte bir 
nisbetinde düşürmek meselesi 
ortaya çıkarılmışhr. 

ikinci tehlüke komünizm teh· 
lükesidir. Krallığın avdetinden
beri sınıf mücadelesi şid
detini kaybetmemiştir. 

Grevlerin sıklaşması komü
nistlerin yayılmak istediklerine 
!şaretti. işçi sınıfı, gündelikle
rin yüzde elli nisbetinde art
tırılmasını, asgari bir gün
delik haddi tesbitini, ek
mek ve erzak fiatlarının in
dirilmesi için radikal tedbirler 

- Somı 3 11cii Sav/ada -
Şevke1. :Blll';:lD 

Limniye asker çıkarıldığı yalandır 
fakat El enler haklıdır 
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Seili11iğe giden Yıınan lıarp gemileri 

Atina, 7 (Yeni Asır) - Kral sının tahkiminde kendisini ta-
Corç, bugün öğleden sonra bir mamen haklı görmektedir. lier 
torpido ile Korfo adasına ha- millet, kendi topraklarını mü-
reket etmiştir. Yunanistanda dafaa silahlarına sahip olacak-
rıormal hayat henüz avdet et- tır. Yunanistan İcab ettiki za-
miş sayılamaz. man bu mevzua avdet edecek· 

lstanbul, 7 (Telefonla) - Yu- tir. 
nanistan diktatörü Metaksas, Atina, 1 (A.A) - Yabancı 
bugün A tinadaki ecnebi gaze- gazeteler muhabirlerini kabul 

eden başbakan Metaksas dün-
teler muhabirini kabul ettiği kü beyanatını teyit etmiş ve 
zaman Limni ada~ının tahkimi alınan tedbirlerin sosyal reji· 
hakkında vaki olan suale şu min geçirdiği tehlükeyi önle-
cevabı vermiştir: mek için asgari tedbirler ol-

- Montrö muahedesinden duğunu bildirmiştir. 
sonra Yunanistan Limni ada- - So1111 3 üncıi salıiJeıle -· 

ŞEFLERİN HUZURUNDA 

UZUN ZA
ÖZLEDIÖI 

iz mir 
DUn adeta ,en bir bay

ram gUnU geçirdi 
•••••••••••• 

Limanımızı ziyaret eden sev
gili donanmamız bütün lzmir 
halkını sürura gark etmiştir. 
Dün yine kordona akın eden 
binlerce halk harb gemile
rimizi yakından ve heyecanla 
seyretmişlerdir. Kışla önünde 
ve uzakta demirlemiş olan Ya
vuz zırhlısı ile dört torpito· 
muz kayıklara ve yekenlilere 
binen ve kafile kafile 
gidip gelen halk tarafından 
yakından ziyaret ed imiştir. 

Dört denizaltı gemisi Men
direk içinde demirlemiş bulunu
yorlardı. Uzun ve zarif tekne
lerile duran bu harb gemileri
miz de Kordona toplanan bin
lerce halk tarafından sabahtan 
akşama kadar ziyaret olun
mu~tur. Hücumbotlardan ve 
gambotlardan üçü de mendirek 
içinde demirlemiş bulunuyordu. 

Harb gemilerimiz geçen sene 
yapıldığı gibi içlerine girmesine 
şimdilik müsaade edilmemek
tedir. 

- Sonu 4 ııcii say/ada -
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Sür'at koşusu yaparken 

Kokluca civarında bir 
kan.yon hendeğe düştü 

Kamyondaki yolcular bu ölüm 
yarışından tesadüfen kurtuldular 

Kaza yeıi11de "Yeni Asır,, fofoğrajrıs11wı tespit ettiği bir intiba 

Evvelki gün Kemalpaşa yo- yor. Her iki kamyonu idare eden 
!unda feci bir kamyon kazası şoförler birbirlerini geçmek ar-
olmuştur. Kuladan aldığı yükü zusile cehennemi bir sürat yap-
Alaşehirde boşaltarak lzmire mağa başlıyorlar. Nihayet "Kula 
getirmek üzere Alaşehirden de 4,, diğer kamyonu geçiyor. 
taşıma kudretinden bir ton faz- Fakat tam Koklucaya yak-
la, mal yükliyen şoför Keri- !aştıkları sırada Kemalpaşa 
min idaresindeki 4 numaralı kamyonu frenleri açarak Ke-
Kula kamyonu Kemalpaşayı rimin idaresindeki makineyi 
geçtikten sonra Belkabve civa- geçiyor. 
rında kendisini geçmek istiyen Kerim buna hiddetlenmiştir. 
Kemalpaşa belediyesine kayıtlı Ve bütün hızile altındaki kam-
Doyç markalı diğer bir kam- yona yol vermeğe başlamış 

yon ile sür'at rekabetine girişi- -Lüt/enrrriri111z-



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

ikinci zümre 
Yazan: Avni Ulusav 
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lkinci zümre: - Dil-diş harf

larıdir ki, müşterek umumi 
vasfı zemini almasında ve ha
zizi göstermesindedir. Bu züm
re üçbölüme ayrılabilir: 

1-Z.S.l. 
2 - c. ç 
3 - T. D. 
Birinci bölümdeki harflar, 

şekil verdikleri söz ve kelime
lerde; iz vern.e, serilme, asılma, 
yaslanma gibi sezim ve vasıf
lar bulunduğunu gösterir. 

ikinci bölümdeki harflarda 
cereyan, cevelan ve açılma 

hali barizdir. C hafif sesi ç 
sert sesi verir. 

Üçüncü bölümdeki harflar, 
tasaddi, sirayet, uzama ve 
uzaklaşma mefhumlannı taşıyan 

söz ve kelimelerde yer alırlar. 
Sesleri bakımından biri diğe
rinden yumuşak veya keskinı!ir. 

* • • 
Üçüncü zümre: - Dil-damak 

barflandır ki müşterek ve umu
mi vasfı, iki veya daha ziyade 
varlık veya mefhumun biri biri 
ile ulaşmasını ve münasebetini 
göıtermtsidir. 

"L,, harfı bu vasfın mutlak 
ve meçhul şekilde bulunduğunu. 

"Ş,, harfı vasfın iştirak; iş 
ve hareket birliği ile vaki 
olduR-unu .. 

"R,, harfı da bir biri ile 
ulaşan mefhum ve varlıkların 

bu münasebetler teaddi ve ai
rayet suretiyle olmayıp erişme 
ve cezb ile olacağını bildirir. 

* 
Dördüncü zümre : - Geniz 

harflarıdır ki iki bölüme ayrılır. 
1 - g ve k. 
2 - N. 
"G" ve "K" harflan biri 

ile tebadül eden ve her ikisi 
işanıt ettikleri varlıklarda: 

Şekil. tecessüt ve kıvam bu
lunduğunu sezdiren harflardır. 

"N,, harfı taviyet ifade eder. 
Bunlardan başka gırtlak harf

larının mülhakı olan üç samit 
harf daha vardır ki, kaynaklan 
bakımından gırtlağa en yakın 

sahmsız harflar oldukları için 
fehim veren ilkin salımlara üç 
mertebe te,kil ederler. 

llk mertebeli salım "ağ,, dır. 
insan, hayatı sezmenin ilk ifa

desini "ağ,, he-::esiyle yapmıştır. 

ikinci mertebe "Ah,, dır. 

Hayatı sezdiren salımın uzama 
ve devam halinde olduğunu 
gösterir. 

Üçüncü mertebe salımın ke
mal ve netice bulduğunu bildi

rir. bu da "ay,. ile ifade edilir. 

itte bir takım salımlar, çe
limler ve sezimler taııyan bu 
29 harfın birleşmeleriyledir ki 
yer yüzünde konuşulan bütün 

diller vücut buluyor. Başka 

başka diller bulunması ve ara
larında aynlıklar, gayrılıklar 
olması asıllarının biri biri ile 
yebancı olmasından değildir; 

belki harfların kaya aklarına 
göre tebeddül etmelerinden 

ileri gelmiştir. Burada, ayrıca, 
zaman, muhit, ırk tesirleri de 
vardır. 

- Dtı•am edecek -
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olduğu bir sırada çamlı kahve 
virajından dönerken bir araba 
ile karşılaşmıştır. 

Arabaya çarpmak istemiyen 
Kerim virajda dilmen kırmak 

istemiş, fakat buna muvaffak 
olamıyarak idaresindeki kam
yonun yandaki hendeğe yuvar
lanmasına sebebiyet vermiştir. 

Sukut çok müthiş olduğundan 
yepyeni kamyon param parça 
olmuştur. iyi bir tali eseri ola
rak yolcular ve şoför bu dev
riliş hAdisesinden bir zarara 

• Aguıos••e -
i KÖŞEMDEN 1 ··-------· Hakları yok mu? ŞEBİ 

Radyo gramofonların çalın-

Fuvarda hazırlıklar 
..,.._, dığı meşhur semtlerin birisin-

9!7//.-nı'ZZZJaO"//x.t"' l Ekmek ~ den geçiyordum, bugün; kafam son 
F uvar komitesi başvekili ve genel 

törene davet etti kurmay başkanını 

Otuz para ucuzladı 
Birinci ve ikinci nevi ek

me ki erin narhında otuz pa
ralık tenıilAt yapılmıştır. Böy
lece birinci nevi ekmeğin 
kilosu on kuruş on para, 
ikinci nevi ekmeğin kilosu 
da ,ekiz kuruş olmuştur. 

pavyonu hazırlanıyor. Mısır hükumeti A///~ D ..., 
. pavyonunun da inşasına bugünlerde başlanıyor 1 vnı ogan 

Sümer bank 

Kültür parkta Fuvar hazırlıkları mühim bir Mısır devlet pavyonu inşasına da bugünlerde 
safhaya girmiştir. Elektrili tesisatı tamamlanmış başlanacaktır. Dün Fuvar komitesi başkanlığına 
olduğundan Fuvar sahasına elektrik şirketince gelen bir telgrafta Fuvar için bir Mısır heyetinin 
cereyan verilmiştir. Büyük elektrik lambalannın Arkadya vapurile gelmekte olduğu bildirilmiştir. 
ziyası altında yüzlerce amele geceleri de çalı- Fuvar komitesi başkanlığından Başbakan 
şarak inşaatı bitirmek için gayret göstermekte- ismet lnönüe, genel kurmay başkanı Mareşal 
dirler. Sümerbankı 16 bin liraya Mimar Necmid- Fevzi Çakmağa ve bütün vekillere birer mek-
din ve şeriki dekorasyon profesörü Vedat taraf- tuh gönderilerek fuvarın 1 Eylülde açılacağı ve 
!arından inşasına başlanan büyük ve daimi pav- kendilerinin bu törene huzur ile şeref vermeleri 
yoniyle inhisarlar, Sovyet Rusya, Yunan ve rica edilmiştir. Ayrıca meb'uslarıınıza da birer 
vilayetler pavyonlarının inşaatı sür'aUe ilerle- davetiye gönderilmiştir. 
mektedir. lstanbul şehir tiyatrosu operet gurubunden 

Fuvar sahasında yükselmeye başlıyan muhte- elli kişilik bir heyet de fuvar zamanı şehrimize 
telif pavyonlar ve bir taraftan inşa edilmekte gelerek fuvar yerindeki açık hava tiyatrosunda 
olan yollar, sahanın manzarasını tamamen değiş- temsiller verecektir. 

1o·· k un a şam 
lzmire geldiler 

Yozgad saylavı ve Izmir 

Manisa C. H. P. eski başkanı 
Avni Doğan dün akşam lima
nımıza gelen Erzurum vapuru 
ile lstanbuldan şehrimize gel
miş ve birçok dostları ile C. 
H. P. himayesindeki işçi ve 
esnaf kurumları birliği azası 

tarafından karşılanmıştır. 

Ofis müdürü 
tirmiştir. Yakında fuvar sahası bütün cazibesiyle Fuar yerinde mükemmel bir açık hava tiyat- htanbulda tedavide bulunan 
meydana çıkacaktır. roıu inşasına baılanmıştır. prefesör Zati Sungur- şehrimiz Türkofis mildüril Ziya 

Ekspozanlardan çoğu pavyonların dekoras- dan fuar komitesine gelen bir mektupta da Urgunun 15 ağustosta ıehrimi-
yonuna başlamışlardır. Fuvar sahasında görül- Zati Sungurun fuar içi11 lzmire geleceği bildiri!- ze dönerek vazifesine başlıya-
memiş bir faaliyet devam etmektedir. miştir. cağı haber alınmıştır. • 
·································································~··· .....................................•.....................................................................• 

incir piyasası açılacak Halkın Sesi idaresinde 

Aydın bölgesinden 3500 Bir seyyar müve zi idare 
çuval incir gelecek memurunu yaraladı 

Bu sene incir mahsnlil çok 
nefistir. Son haftalarda devam 
eden sıcaklar mahsulün kısa 
bir zamanda kemale gelmesine 
sebep olmuştur. 17 Ağustosta 
incir piyasasının ı.çılacağını 
yazmıştık. Ayın 16 sında Na
zilli, Aydın ve Ödemişten hu
susi bir katarla lz:mire 3500 
çuval kadar incir getirileceii 
haber alınmıştır. 

Yaptığımız tahkikata göre 
şimdiye kadar incir mah
sulünden 300 bin torba alivre 
satış yapılmıştır. Geçen sene 
de bu tarihe kadar alivre ola
rak yapılan incir satışı yine bu 
mıktarda idi. Bir torbada 12 
kilo incir olduıi"una göre 3600 

Zabıta haberleri: 
Kaza 

ikinci sultaniye mahallesinin 
ikinci nezaket sokağında otu
ran Mehmed kızı 70 yaşların
da arab Zehra gaz almak üze
re bakkala giderken ayağı 

kayarak düşmüş ve kırılan gaz 
i,esile yaralanmıştır. 

Dikkatsizlik 
Cedit mahallesi SS sokağın

da Pri,tineli Akifin yedi ya
şındaki çocnğu Fatma evin 
pençeresinden düşerek başıyla 
yüzünden yaralanmış ve mem
leket hastanesine kaldırılmıştır. 

Görünmez kaza 
Halka pınarda şayak fabrika· 

sında dokuma kısmında çalışan 
Kosovalı Ali oğlu Hüseyin ça
lışmakta iken yanı başındaki 

tezgahın mekiği yatağından çı
karak göğsüne çarpmış ve işçi 

bundan dolayı bayılmıştır. 
Kavga 

Karantina'da Aarapderesi 
mevkiinde Şerif oğlu Süleyma
nın evine misafireten gelen 
kayın biraderi Ali oğlu Mem
duh kayın pederi Ahmet oğlu 
Ali ve baldızları Zeliha ve Sı

dika ile ağız münakaşasına 
başlamıştır. Sıdika, Süleymana 
fena sözler sarfetmiş ve netice
de Süleymaaı başından yarala-

ton incir şimdiden satılmış de
mektir. 

Üzüm üzerinden yapılan aliv
re satış mıktan da iki milyon 
kutuyu bulmuştur. Geçen sene 
yine bu tarihte alivre üzüm satışa 
üç milyon kutuyu bulmuıtu. 

Bu ay sonuna kadar gelecek 
mühim siparişlerle alivre üzüm 
satışlarının geçen seneki mik
dan bulacağı tahmin edilmek

tedir. Üzüm kurumunun geçen 
sene piyasadan satın aldığı 

üzümlerden 18 bin çuval üzüm 
kurumun, son defa Avrupanın 

muhtelif yerlerinde yaptığı 
satış teşkilatına gönderilmek
tedir. 

Ad il yede 
••••••••••••••• 

Katil çoban 
Kararın tefhimi Salı 

gUnUne kaldı . 
Çeşme kazasının Germeyan 

köyünde bir mer'a meselesin
den Seyfiddini mavzer kurşunu 
ile öldürmekle maznun çoban 
lsmailin muhakemesine dün 
Ağırcezada devam edilmiştir. 

Müddeiumumi muavini Şevki 
iddiasını serdetmiş ve maznu
nun Türk ceza kanununun 448 
nci maddesi mucibince 15 sene 
ve yasak silah taşımak suçun
dan ayrıca hapse mahkum 
edilmesini istemiştir. 

Maznun lsmail masum oldu
ğunu iddiada ısrar etmiştir. 

Muhakeme bitmiş ve kararın 
tefhimi önümüzdeki Salı günü
ne bırakılmıştır. 

Tayin 
Maliye vekaletince şehrimiz 

dtfterdar muavinliğine Beyoğlu 
tahakkuk müdiirü Kemalin ta
yin edildiği vilayete bildiril
miştir. 

Mahkumiyet 
lsak'ın mağazasından bir çu

val fıstık çalan Mustafa oğlu 
hamal İlyas asliye ceza mah
kemesinde iki sene hapse mah-

Diln öğle üzeri birinci Bey
ler sokağında Halkın sesi ga

zetesi idarehanesinde çok mü
euif bir vak'a olmuıtur. Bu 

vak'a yüzlerce yurddaşın refi
kimizin idaresi önünde toplan
masına sebebiyet vermiştir. 

Barut hanında oturan ve sey

yar gazete satıcılığı yapan 
Denizlili Ahmed oğlu Cafer, 
gazete satmak için Halkın Sesi 
idarehanesine giderek gazete 

istemiştir. idare memuru bay 
Ramiz parası verilmeden g,
zete vermiyeceğini s"öyleyince 
Cafer küstahça bir tehevvüre 

Sanat mektebine 
talebe alınacak 

Mıntaka Sanat mektebine bu 

sene alınacak parasız yatılı 
talebe için 17 Ağustosta mek

tebte bir müsabaka imtihanı 
açılacaktır. 

Mektebe talih olanlar şimdi

den vilayete müracaata başla
mışlardır. 

Ankara inşaat usta mekte
bine girmek istiyen talebenin 
imtihanlan da yine lzmir sanat 
mektebinde yapılacaktır. 

Belediye encümeni 
Belediye encümeni dün öğ

leden sonra Dr. Behcet Uzun 
başkanlığında toplanmıştır. 

kapılarak bay Ramizi çakı ile 
kamından yaralamış ve kaç
mıştır. 

Polisler Caferin takibine ko
yulmuşlardı. Cafer Kemeraltı 
caddesinden kaçarken iki po
lisin bunun arkasına takıldığını 
gören halk ta Caferin arka
sından koşmağa başlamıştır. 

Cafer, polislerin arkasından 
silah atacaklarını zannederek 
korkmuş ve Beyler sokagında 
Verem Mücadele cemiyeti bi
nası önünde yakalanmıştır. Bay 
Ramiz hastaneye kaldırılmıştır. 
Arkadaşımıza geçmiş olsun 
deriz. 

Çocuk esirgeme 
kurumunda 

Temmuz 936 ayı içinde Hi
mayei etfal çocuk bakım evin
de ( 501 ) hasta çocuk muaye
ne ve tedavi edilerek ilaçları 

parasız verilmiştir. 

Yedi sütsüz anneye de de
vamlı süt temin edilmiştir. 

Vali Kemalpaşada 
Vali Fazli Güleç dün Ke

malpaşa kazasına gitmiştir. 

Kredi kooperatifleri için Ke
malpaşada bir toplantı yapıl

mış ve vali bu toplantıya riya
set ederek akşam üzeri şehri
mize dönmüştür. 

TAYYARE Sineması 3151 

Bu hafta iki film birden 

1 - zou zou 
Jozefln Bekar, Jan Gabinin büyük filmleri 

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

FiYATLAR us - 20 - ao KURUŞTUR 
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SEANS SAATLARI 

16 - 19,30 zouzou 17,30 - 21,15 SON VALS 

bıraz rahat olmasına rağmen 
zihnimde henüz bir köşe mev
zuu belirmemiş, belirenler de 
canlanmamıştı, bu düşOnce ile 
yllrürken, kulaiıma adımın anıl
dığı iritti· Batımı çevirerek 
baktım, önümde iki genç ka
dın vardı. Halleri, tavırları ki
bar iki kadın ... Mubaverelerine 
kulak misafiri oldum. Koltuğu
nun altında bir kitab taşıyanı: 

- Tokdil güzel yazdı, amma 
gerisini getirmedi diyordu. 

Aceba hangi yazım merak 
olmuş bu kadınlara derken söz
lerinin mabadı merakımı tatmin 
etti. Hanımlar şöyle konuşu

yorlardı: 

- Bak şu "Eminem,, türkü
süne, ne iğrenç şey ... 

- Bunun neresi türkü ... 
- Her ne ise türkü, şarkı 

diye çağırıyorlarya! 
Bu sırada da hakikaten o 

kepaze "Eminem,, kantosu, bir 
kahveninin radyo gramofonun
da, ortalığa göbek atıyor, şeh
vet saçıyor gibi geliyordu. 

Onlar devam ettiler: 
- Bu mübtezel şarkıyı plağa 

veren kadın her halde kadın
lığından sıkılmalıdır. 

- Ya bunu güfteleyen hangi 
külhanbeyi, hangi zıh çıktıddır. 

- Besteleyen de hangi zavk
siz bestekar? ... 

Onlar görüşdükçe, ben de 
yavaşça onrarı takib ederek 
dinledim. Onlar nefretlerini 
heyecanla birbirlerine döktüler, 
nihayet birisi: 

- Gazeteler '1ununla müca
dele etmelidirler dedi. 

O iki kadının isimlerini bil
miyorum. Bir tesadüfün bana 
bahşettiği bu kaçamak kulak 
misafirliğini mazur görsünler. 

TOKDIL 

Ulucak 
Köyü • • 

cınayetı 
Menemenin Ulucak köyünde 

Demir adında birini tabacca 
kurşunuyle yaralıyarak öldüren 
Ömerin muhakemesine dün 
ağırcezada devam edilmiştir. 

Dinlenen şahitler vak'a günü 
Cumuriyet bayramı şenlikleri 

yapılırken maktul Demirin 
meydanda toplanan halk ara
sında duran Ömerin kardeşini 
döğdüğünü ve Ömer gelip: 

- Ona ne vuruyorsun, de
yince Ômeri de tokatladığını 
ve Ömerin tabancasını çekip 
Demiri öldürdüğünü söylemiş-

lerdir. ' 
Müddeiumumi muavini Şevki 

iddiasını serdetmiş ve Ômerin 
haksız bir tahrikle Demiri 
öldürdüğünden Türk ceza ka
nununun '148 inci maddesi mu
cibince cezalandırılmasını, fa
kat suçu işlediği sırada yaşı 

küçük olduğundan cezası ta
yin edilirken tahrik ve yaş 

meselelerinden cezasının azal
tılmasını istemiştir. Maznunun 
avukatı da müdafaasını yap
mış ve müddeiumuminin nok
tainazarını mahkemenin kabul 
etmesini istemiştir. 

Maktulün babası: 
- Benim oğlumu öldürmüş

tür, tazminat isterim, demiştir. 
Karar için muhakeme önü

müzdeki salı gününe bırakıl

mıştır. 

Uşakta sıcaklar 
Uşak, 7 ( A.A ) - Üç gün

denberi şiddetli sıcaklar olu
y'or. Bugün gölgede 38 ve gü 
neşte elli derece hararet tes• 
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Yunanistan da 
başgösteren 
değişikliğin 
sebebi nedir ? .. -. 

- Baştara/ı ı i llci sav/ada -
alınmasım, sekiz saatlık iş gü
nünün mecburi olarak tatbi
kini, münzam saatlarm yasak 
edilmesini, işsizlik sigortasının 
ihdasını, devletin sosyaJ sigor-
talara yapmakta olduğu yar
dımı arttırmasını, devlet me
murlarma sendikalar teşkilinde 
sarbesti verilmesini, umu
mi af ilanını istiyordu. Atinada 
yüzlerce sendikayı teşkil eden 
bir toplantıda delegelerden biri 
şunları söylemişti: 

"Astüriede çıkan isyan ls
panyol işçilerinin birliğini temin 
etti. Pariste şubat hadiselerin
de dökülen kan Halk cephe-
sini doğurdu. Selanikte akan 
kanlar da Yunan işçilerinin 
birliğini temin etmelidir.,, 

Bu tezahürat, Metaksas ka
binesi için apaçık bir tehdit 
sa yıla bilirdi. 

Diğer taraftan başvekiJin 
kendi başkanlığı altında bulu
nan "Hür fikirliler,, partisine 
mensub dört mebus bile hüku
metin takib ettiği siyasetle 
mutabık bulunmadıklarını, mil
yonlar israf edilirken afet gö· 
ren çiftçinin yardımsız kaldı
ğını, dağlık havalideki köyler 
kalki açlık içinde kıvranırken 
mısıra yeni gümrük re~imleri 

konulduğunu, vazife duygusu· 
nun kaybedildiğini söylüyor
lardı. 

Nihayet Halk ve Liberal 
partileri hükumetten yar
dımlarım geri almak niyetinde 
olduklarını gizlemiyorlardı. 

Tam bu sırada patJak veren 
grevler başvekil Metaksasa, ani 
bir kararla parlamentoyu da-
ğıtmak fusatını verdi. Şimdi 
pek muhtemeldir ki komünist 
teşkilatlara karşı amansız bir 
mücadele başlıyacak muhafaza· 
kir olmıyan bütün amele teş-
kilatlan dağıblacaktır. Siyasi 
partilerin vaziyetine gelince, bu
nu ancak vaziyet iyiden iyiye 
levazzuh ettikten sonra anlıya· 
bileceğiz. Liberal partinin öte-
denberi diktatörlüğe muhalif 
bulunduğu düşünülürse ame-
le teşkilatJarı ortadan kal
dırıldığı takdirde vaziyetten 
memnun oJmıyanlann bu parti 
etrafında toplanmak isteyecek
leri tahmin edileoilir. Yunan!ı 
do.stlarımızm bu yeni buhranı 
da memleketlerinin yüksek 
menfaatine en uygun su
rette halletmelerini temenni 
ederken barice karşı kuvvetle
rini zayıf düşürecek tehlükeli 
hareketlerden sakınacaklannı 
umarız. 

Şevk.e1. :&:ll.g:lıı 

••• 
Sıhhat Vekili 
T edkikler yapıyor · 

Ankara 7 ( Yeni Asu ) -
Sıhhiye Vekili Refik Saydam 
orta Anadoluda sağlık vaziye
tini yakından görmek ve ihti- . 
yaçları tespit etmek için bir 
tetkik seyahatma başladı. Ve
kil ilk merhale olarak bugün 
Y ozgada geldi. 

F raı.1sız ayanında 
Paris; 7(Ö.R) - Ayan mec

lisi, buğday ofisi teşkiline aid 
kanun layihasma kabul etmiştir. 
Senatörler kanunda bazı tadi
lat yaptıklarından layiha üçün
cü defa olarak mebusanda 
görüşülecektir. 

Zonguldakta ma-
den araştırmaları 

Son ~elgraf. H~berıeri 

Pancar mahsulü boldur Dr. Aras 

Mahsul fazlasına rağmen pancarın de
ğer fiatiyle satın alınması kararlaştı 

Üç genç, şeker fabrikaları hesabına Avrupada 
kimya mühendisliği tahsil edecektir 

Ankara 7 (A.A) - Şeker fabrikalarımız bu 
sene lise mezunlarmdan stajiyer olarak alacağı 
on genci bir sene zarfında lisan ve fen dersle
rine hazırlatacak ve bu hazırlıklarda en çok 
muvaffak olan üçünü yüksek kimya mühendis
liği tahsili için beş sene müddetle Avrupaya 
gönderecektir. Bu stajiyerlerden Avrupaya gön· 
derilmiyenler de bu mesleği tercih ettikleri tak
dirde iyi birer ücretle fabrikanm teknik teşki
latına alınacaklardır. 

Ankara 7 (A.A)- Memleketimizin bu seneki 

pancar rekoltesi çok iyidir. 10 ağustostan itiba
ren sırasiyle kampanyalarına başlıyacak olan 
şeker fabrika'arımız bu mahsul vaıiyetinden 
doJayı bu sene mühim bir faaliyet senesi geçi
receklerdir. Rekoltenin yüksek olduğu senelerde 
her çiftçinin vermeği taahhüd ettiği miktardan 
fazla pancar mahsulünün biraz daha aşağı fiatla 
alınması mutat olmakla beraber köylüyü koru
mak ve kuvvetlendirmek istiyen fabrikalarımız 
bu sene fazla mahsulü de taahhütlü pancarlar 
fiatına sahiı almağa karar vermişlerdir. 

lzmit kiğıd fabrikası 
Ay sonunda Başvekil ismet lnönünün 

bir nutkuyla küşad edilecektir 
lstanbul, 7 (Yeni Asır • Telefonla) - Hey- lerdir. Başvekilin lzmit'te bir nutuk söylemeleri 

Dün akşam 
Istanbula geldi 

........._ 
~· .L.~~ 

Dr. 1. Rüştü Aras 
lstanbul, 7 (Y eniAsır - Tele-

fonla) - Dışişleri bakanımız 
Dr. Tevfik Rüştü Aras bu ak· 
şam şehrimize geldi. Dr. Aras 
bir müddet istirahat edecek ve 

eylfıl ayı ortasında Cenevreye 
gidecektir o 

Parti U. idare heyeti 
dün lstanhulda 

toplandı 
lstanbul 7 (Yeni Asu)-Parti 

beli adadaki köşklerinde istirahat etmekte olan de muhtemeldir. umumi idare heyeti, genel sek· 
Başvekil ismet lnönü bu aym son haftalarında lstanbul, 7 (Yeni A~ır - Talefonla ) - Şeb- reter ve iç bakanı Şükrü Ka-
lzmit' e giderek kagv ıd fabrikasmın açım töre- rimizde bulunan lkbsad Vekili Celal Bayar bu . . d h . . d 

gün öğleden sonra yeni Ankara Sigorta şirke- yanın rıyasetın e şe rımız e 
nini yapacaktır. ismet lnönüne bu sayahatla- toplandı Cumhurı"yet halk a tini ziyaret etti. Şirketin çalışmaları etrafında · P r-
rında lktısad Vekili Celal Bayarla Sümerbank etüdler yaph. Celal Bayar akşama doğru Hey- tisinin vilayetler kongrelerine 
Umum Müdürü Nurullah Esad refakat edecek- beli adaya giderek Başvekile mülaki oldu. eylülde başlanacaktır. 
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iki güreşte galibiz ~ 

Basketbol takımımız
Şiliy,e mağliip oldu 

Berlin, 7 (Yeni Asır muhabirinden) - Bugün Şilinin miJJi ~ 
basketbol takımıyla milJi basketbol ekibimiz, beklenen 
karşılaşmayı yapmışhr. Maç1n icra edildiği kapalı stad, 
havamn sıcak olmasmdan tenha idi. Yalmz Şili ve Türk 
seyirciler gözleri çeliyordu. 

Bir yıl dönümü 

Jores tarafınd~n. baŞ.la
nan eser tamamlanacak ..... -.. 

Paris, 7 (Ô. R) - P. T. T. nazm, Kaen şehrinde Jan Jore
sin ölümünün yıl dönümü münasebetiyle yapılan merasimde bir 
nutuk söylemiştir. Nazır sulh, ekmek ve hürriyet formülünü ilk 
defa olarak ortaya atan adamın habrasmı hürmetle yadetmiştir. 
Nazır-şunu ilave etmiştir: 

- Jan Jores başını kaldırıp ta kendisi tarafından başlanan 
eserin Leon Blum tarafından ikmal edildiğini görebilseydi; alınan 
neticeleri büyük memnuniyetle karşılayacaktı. 

1 Selinikte ····-T evkifat yapıldı 
- Baş tara/ı 1 inci sahı/ede -

Metaksas demiştir ki : 
- Sosyal vaziyet tamamile 

takviye bulduktan ve her türlü 
tehlüke bertaraf olduktan son· 
ra hükümet vaziyeti tetkik 
edecek ve lüzumlu her şeyı 
yapacaktır. 

Kanunuesasi hakkında bir 
suale cevap varen Metaksas 
şunları söylemiştir : 

Bütün memlekette mer'i olan 
kanunuesasi muvakkatan meri
yet mevkiine getirilmiş bulunan 
1911 kanunu esasisidir ki, bu-

nun bugünkü şeraite tamamiyle 
uygun olmadığı umumiyetle 
tasdik edilmektedir. 

Yunanistamn dış siyasasın
dan bahseden başbakan bu si
yasanın sağlam temeUere isti· 

nad ettiğini ve değişmiyece
ğini tebarüz ettirmiştir. 

Limni aduına asker çıkanl
dığı hakkındaki şayialar hak
kında sorulan suallere başba
kan şu cevabı vermiştir : 

Hiçbir asker ihracı hadisesi 
olmamıştır. Türk devlet adam
larının Türkiye Büyük Millet 
meclisinde de söyledikleri veç
hile bu hususta tam surette 
hakkımız vardır. Lüzumlu gör
nüğümüz zaman bu hakkı isti
mal edeceğiz. 

Atina, 7 (A.A) - Bir çok 
Yunan harb gemisi bu sabah 
Selaniğe gelmi ş ve orada bir 
çok komünist tevkif edilmiştir. 

Roma, 7 (Ö.R) - Atinadan 
alınan haberlere göre Metak
sas kabinesi diktatörlük sala
hiyetlerini eline aldıktan sonra 
bütün amele teşkilatlarını mark
sist temayülattan uzaklaştırmak 

için kat'i tedbirler almağa 
karar vermiştir. Yunan komü
nistlerinin en kuvvetli olduk
ları Selanik şehrinde amele 
sindikaları basılmış; bir çok 
evrak müsadere edilmiş; ileri 
gelen bir çok komünistler tev
kif edilmişlerdir. 

Amelenin tezahüratta bulun-
ması ihtimaline karşı zabıta ve 
askeri kuvvetlerce fevkalade 
tedbirler alınmıştır. Selanikle 
örfi idare hakimdir. -

Mutat merasimden sonra oyuna başlandı. Biz bu karşı
Jaşmaya ful ekibimizle çıkmıştık. Bir aralık güzel oynıyan 
ekibimiz bilahara bozuldu. Şili takımı bizim yaptığımız 16 
gole 30 golle mukabele ederek maçı kazand1. Biz on iki 
serbest ahşı kaçırdığımız için mağlubuz. Eğer bunlardan 

Hükumet kuvvetleri kazanıyor 
Madrid, 7 (ÔiR) - Hükumet kuvvetleri, Jan vilayeti dahi- Belgrad 'da 

linde Baron mevkiini zaptetmişlerdir. Valansiyede 3500 milisi Belgrad, 7 ( Ö.R ) - Prens istifade etmesini bilseydik, galebe· muhakkaktı. 
. Yarın, Şiliye mağlup olan Mısırla oynıyacağız. Eğer bu Balear adalarına çıkarmak için tertibat alınmıştır. 1200 milis Pol bugün başvekilin ziyaretini 
maçta da mağlup olursak tasfiyeye uğrıyacağız. amiral Mirando gemisiyle Baleara gitmişt!r. kabul etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Güreşlere gelince : Bugünkü maçlar hiç beklenmedik 
. neticeler vermiştir .. 56 kiloda Hüseyin mağlup olmuştur .. 
~ Saim 66 ·kiloda Romanyalı rakibine mağlüp olmuştur. 72 

liiloda Nuri Yunanlı Macardiyeye sayı hesabiyle galip 
Ingiliz kralı Edvard 

gelmiştir. · . • 
"1ustafa Çekoslovakyalı rakibini ıahane bir oyunla ve 

kolaylıkla mağlup etmeğe muvaffak olmuştur. Adnan 
lsveçliye mağluptur. Greko - Romende dünya ikinciliğini 
almamız mümkündür. Ancak hakiki vaziyet yarın ( bugün ) 

Hususi yatiyle Istanbulu da ziyaret 
anlaşılacaktır. · 

'frQO!!" . yzpı a 1 
Almanyaya ·ve "Isviçr~ye buğday Kral bugün hava 

ihrac etmeğe başladık Seyahat · 
Istanbul, 7 (Yeni Asır) - Bir müddettir kesilen buğday ibra· lstanbul 7 (Yeni Asır-Tele- ı 

catına yeniden başlandı. ilk partiler Almanyaya ve Isviçreye fonla) - Belgrad'dan verilen 
ihraç olundu. Fransa hükumeti de 6000 ton buğday istemiştir. bir habere göre lngiliz kralı 

Yunanistan da buğdaylarımıza talih bulunuyor. Sa Majeste sekizinci Edvard 

edeceğinden bahsedilmektedir 
yoluyla Londradan ayrılacaktır 

değildir belli 

Karsın elektrik ve su ihtiyacı yarın (bugün) Londradan hare-
ket ederek hava yoluyla Parise 

yakında temİD edilecek gelecektir. lngiliz kralının Pa-

Kars, 1 (A.A) - Yapılacak olan elektrik fabrikaııı ve Bo· risten sonra ihtiyar edeceği 
ruktan getirilecek olan içme suyu ile yakından alakadar olmak seyahat proğramı ifşa edilme· 
üzere Ankaraya giden ilbay Akif Eyidağan beraberinde elektrik mişti r. 

· ve su uzmanları olduğu halde şehrimize gelmiştir. Uzmanlar su Sekizinci Edvardm Dalmaçya 
· ve elektrik işl~rinde incelemelerine başlac\ılar. sahillerine gitmezden önce ltal· 

Al f • l J } d vaya gideceği ve ltalyan kra· uma., 1 osu spanya su arın a liyle kısa bir mülakat yaptıktan 
SOD emri bekliyor sonra Dalmaçya sahillerine 

geçeceği zannedilmektedir. 
Berlin, 7 (Ö.R) - Alman haber alma bürosu bildiriyor: Kral Dalmaçya sahillerinde, 
Madrid hiikümetinin elinde bulunan lspanyol limanları yavaş çok yakın bir ihtimalle Dub-

yavaş, tamamen anarşist ve komünistlerin eline geçmektedir. . rovnik limanında hususi yatma l ·ı · /( t 1 • Alman .harp gemileri, Alman tebaasının ve mültecilerin himayesı ngı tz rn 111m ıwş11sı yatı 
için lspanyoJ sularında iki ayrı kuvvet halindedir. binerek meçhul bir istikamete ler Dalmaçya sahillerine git- arzusundadir. Bu babe:-i gaze-

Koln kruvazörü Bilbas yakınındadır. Adler torpidosu, Amiral doğru hareket edecektir. Kra· mek için emir almışlardır. tesine gönderen Deyi Meyi 
Şe~ kruvazörü ve diğer torpidolar Baraelon, Arigona, Kırtaca lın yatını iki lngiliz harp ge· Bir habere göre lngiliz kra- muhabiri, haberine başkaca taf· 

.................... i.uilılamrmmmdmal.lıbmul~u~nuiv~o~r~lar~ • ....;.ı1ı111iii1.-Iİl ........ lliıiiilii.-iiiirııiii:::!ı1..-lııiimiiımi•ta~ki*'~llllied~eclıılilııle~k•~M.~B~u~ı~emıliı.ı~-.ı~hılılliıııı.tııMiıılan~b~ulLuJlAdgarJWu~·~yar~e~t•elUltm:k ıilit eklememiıtir. 

Zonguldak 7 ( A.A ) - Ma
rlen sosyetelerinde incelemeler
de bulunmak üzere maden tet
kik ve arama enstitüsü genel 
direktörü Reşid Osman Gençer 
ve Etibank genel direktörü 11-
bami Nafiz şehrimize gelmiş-



ard n se e • • 

I tanbul gazetelerinin fıkracıları hep birden ç.a1akalem bir 
gü"' 'e akıp giden ipekli kadın çoraplarından şikayet ediyorlar. 

l u çürüklüğün bütçelerde açtığı yaraların ucu kendilerine 
dol.unduğu yazılarında tüten iç acısından belli. 

Ben de geçenlerde bu mevroa temıts etmiştim. ipekli çorap
ların nihayet şıklık levaz.ımından sayılacakları için bunlardan 
ziyade barcı·alem iplik çorapların sağlamlığını istemiştim. Fakat 
son günlerde bu ipeklilerjn (Dokunma bana küserim sana.) 
çiçekleri gibi ayağa geçmek şöyle dursun daha el değmeden 
akıp gittiğini; giden her çift çorabın cepdeki bir buçuk lirayı da 
erittiğini gördükçe dert yanan arkadaşlara hak verdim. 

"Son Posta,, nın fıkracısı Ekrem Talü yazdığı bir fıkrada uzun 
uzadıya şikayet ettikten sonra: 

- iktisat vekileti milli ekonominin itibar ve haysiyetini 
korumak gibi yüksek bir kaygu ile yerli fabrikalardan çıkacak 
ipekli çoraplara bundan sonra damga vuracakmış. 

Diye haber verdikten sonra: 
- Ben bunu düşünürken aklıma başka şey geldi. ipek 

çoraplar kontrol edildiği gibi ötekinin berikinin külliyevmin 
şunun ıbuoun ba na örmekte olduklan çoraplar da kontrole tabi 
tutulsa olmaz mı? Ayni zamanda sağlam çoraplara damga 
vurulduğu gibi gönül "Sağlam ayakkabıları,. na da damga 
vurulmasını rzu ederdi. 

Diyor. 
* •• 

Üstat çok haklı. Hu dertten yaka silltmiyen kaç kişi var ? 
Ayağa örülen çorabın çürük oluşunun vereceği zarar nihayet 
bir, bir buçuk liranın başına gelir. Halbuki başa örülen çorap
lardan kafayı kurtarmak için neler eritmek, neler feda etmek 
lazım •. 
Başa çorap örücülerin içinde öyle kaşerlenmişleri var ki 

delinin attığı taşı çıkarmak onların örgülerini sökmek işinin 
yanında biç kalır. 

Bir deli bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz derler. Halbuki bir 
ahlaksızın başlara ördüğü çorabı bazan kırk bin kişi çözemez. 

Südü bozukların pişmiş aşlara kattıkları sular, başlara ördük
leri çoraplar: ocaklara diktikleri incir dalları bütün beşeriyetin 

dünya kurulalıdanberi çektikleri ve kıyamete kadar da çeke
cekleri dertlerdir. 

" " " "Sağlam ayakkabıları,,na damga vurmağa gelince; bu işi 
yapmadan evvel karmakarışık olan ahlak kaidelerini bir düzene 
koymak lazım. 

Hayali; pısırık; dolandıncı; becerikli; dalaveracıya iş adamı 
diyen bu zamanda ağlamla çürüğü nasıl ayırt edeceğiz? Bizim 
bildiğimiz " sağl m kaplan " o kadar azaldı ki onlara 
damga vurmağa lüzum yok. Parmakla göstermek kafi .. 

"tv.l:u.ra -c Ç:ı :nar 

Yugoslavya ile Yunanistan 
·arasında ticaret anlaşması yapılıyor 

Belgrad, 7 (Ö.R) - Yunanistan1a Yngoslavya arasında yeni 
bir ticaret muahedesi yapılmıştır. Bu muahede Eylülün ilk günü 
meriyete girecektir. 

Yugoslavya ile Fransa arasında da bir ticaret anlaşması 
yapılacakbr. Pariste bulunan Belgrad ticaret odası reisi Fransız 
ticaret neznretile temasa geçmiştir. 

Almanlar ispanya hadiselerinde bir 
isyan mahiyeti görmiyorlar 

Berlin, 3 (P.S) - ispanya hadiseleri etrafında, Alman gaze
telerinde "Asi,, kelimesini a.-amak beyhudedir. Almanlara göre, 
general Franko ve Mola'nın isyanı milli bir harekettir. Asıl 
şurişçi olanlar Madrid hükumeti erkanıdır. 
Almanyanın ispanya hadiselerinde en çok korktuğu şey, ko

münizmin galebesidir. Bu şartlar içinde lspanyol cumuriyetine 
yardım mesP.lesi mevzubabs oldukça Almanların niçin hiddet ve 
asabiyet gösterdikleri kolayca anlaşılabilir. Berlin siyasi mahfi
linde söylendiğine göre lspanyol halk cephesine yardımlar devam 
ederse Almanya ve ltalya da fa ist generallere yardım etmek 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

···············~~······························· Mı.llı4 Roman •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Doktor: BIUikls, dedi. KUçUk bir zihniyet 
hata ına kapllara hayatınızı tehlUkeye 

uru lemenlz bir cinayettir 

değilim. Hayatımda, bütün ka
dınlardan ayrılan iki sevgim 
var. iki sevgim de kuvvet
lidir. Kocamı daha ziyade 

müşfik olduğu için severim. 
Fakat Abmedi, aşkın manasını 
anladığı için seviyorum. iki 

sevgiyi ayni anda, bütün ağır
lığiyle kara topraklara vermek, 
benden ziyade sizleri alaka
Jandıracak.. ikinizden de beni 
affetmenizi yalvarırım. 

ÖLÜM DÔŞEGINDE 
Beni aldatıyorlar, doktorlar 

beni fena halde aldabyotlar. 
Teselli için midir, nedir.. En 

süslü ve yaldızlı teselli cümle
lerini kafala:ında sıraladıktan 
sonra yanıma geliyorlar. Her 
cümlenin başında : 

- Ortada korkulacak bir 
şey yok.. Kurtulacaksınız ha
nımefendi.. Bu sizin ilk do
- munuz .. 

\"ENi ASIR 
Q 

a Ajjusıo ısa& 
>es 4.S! E 1 '' 

ft pand Et nk ti ............................ iZ IR HaLKI u.~uN ZA- Hükumet filosu dün 
MANDANBERI OZLEDiGI El . . b b Opt atör S. Some manın fikri 

e ço r-
evverlerdir 

A andi~tin içtimai vasfı cemiyetin yaşama 
şartlarına sıkı bağlanışından doğuyor 

-1 
Manisa memlrkd lıasfant!Si ope

ralöıü &mılı Sumuman. anketimize 
şa cevapları göndeımişlir : 

"Apandisit azalıyor mu? Yokr 
sa, memleketimizde tedricen 
çoğalmaktamıdır? ·Bunlara ilmi 
cevab vermek şüphesiz müm
kün değildir. Zira, büküm ve~ 
rebilmek için mevcud istatis
tikleri tetkik etmek, mukayese· 
feri yapabilmek lazımdır. Ço
ğalması aebeplerini, hastalığı 

tevlid eden amillerin yayılma

sına değil de, tanınma imkan
larının genişlemesine bağlı ad
dedersek buna sevinmemiz 
İcab eder. Zira, ölüm nisbetini 
azallacak şey, hastanın tabibe 
erken müracaatı ve hekimin de 
bilgisine istinad ederek arızayı 
vaktında cerraha tevdi etme
sine doğrudan doğruya bağlı

dır. Almanyada senede had 
apandisitten ölenlerin yekunu 
4 - 5 bin kişidir. Ingilterede 
senede 1500 - 2000 kişi ame· 
liyatsız ölüyor. lsviçrede her 
sene 360 - 370 kişinin ameli
yatsız ölüşü bile nazarı dikkah 
celbetmiş ve balkı tenvir edici 
beyannamelerin neşrine mec
buriyet hasıl olmuştur. Bunun 
memleketımizde de tatbiki ne 
kadar şayanı arzudur, Apandi
sit kadar, içtimai ve kültü
rel hastalıklarımız hemen çok 
azdır diyebiliriz. Münevver 
muhitlerde bu hastalığa kar
şı hassasiyeti daima artmış 

buluyoruz \'e bu takdirde yap
tığımız nmeliyatlar ekseriyetle 
selim seyreden müdaheleler 
oluyor. Eakat görgüsuz, nisbe
ten cahil yerlerde vakıt geç-

miş, ihlilatlanm yapmış apan
disitler bizi çok uğraştırıyor ve 
neticeler de her vakıt tehlü
kelerle muhat bulunuor. 

mikroblu hastalıklann, bilhassa, 
kızıl, kızamık, çiçek, kaba ku
lak, bademcik ve grib gibi ra-
batsızlıklann kör barsağı ilti
hablandırmakta büvük yardım
ları vardır. O kadar ki, Golu
boff, " sari ve istilii apandi
sitJerden ,, bile bahsetmiştir. 
Kadınlarm rahım ve yumurta-
lık hastalıkları, apandisiti muh
telif tariklerle tekvin eden se-
beplerden biridir. Hülasa eder
sek. içtimai ve sıhhi bakıma, 
halk görgüsüne, irfan seviyesi
ne alakası pek ziyadedir diye
biliriz. 

Bu mühim nokta hastalığın 
vaktin de teshisidir. Ve biz 
elimize ilk 48 saat zarfında 
gelen vak'alarcia hemen ameli
yat yapıyoruz. Bu hususta fi
kirler uıüttefiktir. Bu devirden 
sonraki ameliyatlar, cerrahın 
bilgisine ve hastalığın seyrine 
bağlanan ince san'at hususiyet
lerinden maduddur. Son neş-
riyatta daha ileri gidilerek, 
zaman meselesinin katdınlma-
sına ve apandisitin, hangi saatta 
olursa olsun, hemen cerraha 
terkedilmesine taraftar olanlar 
varsa da bu fikir henüz klasik 
hale gelmemiştir.Ancak,Payrıo, 
"tehlükesiz apandisit yoktur. 
Zahiren hafif görünen bir apan
disit vahim seyredebildiği gibi, 
zahiren şifayab olmuş bir apan
disit de kül altında bir kıvılcım 
gibidir,. sözünü hatırlarsak kör 
bağırsak iltihabını hemen bıça-
ğa terketmek istiyenlerin fik
rine - ihtiyad kayıtlarile be-
raber - sempatik davranabiliriz. 
Apandisit kadar karışık araz 
veren ve hekimin fikri selimine, 
görgüsüne ve basiretine istinad 
eden pek az hastalığımız var
dır. Meşhur Mondor:"Apandisit 
oktur. Apandisitler vardır.,, 
ümlesile bu noktaya işaret 

etmek istemiştir. Bunun üze
rinde tevekkuf etmek lazımdır. 

Ben, kendi hesabıma, apan
disit teşh sile gelen hastama, 
bu hastalığın arazını görme
sem dahi, menfi tarzda ıidarei 
kalem etmemek itiyadına ma
likim ve bence en fazla hür
met edilmesi lazımgelen fikir, 
apandisit teşhisi koyan meslek-
daşımın kanaatıdır. Hastalığın 
pek vahim şekillerinde bile 

Donanmamızı 
DUn limanımızda doya 

doya seyretti 

- Baştatarı bilinci sav/ada.
Evvelki gün limanımıza gelen 

filodan bazı parçalar dün Ege 
denizine açılmışlardır. Donan-
mamıım bir kısmı da körfez dı· 
şında bulunuyor. Filonun Ami
ralı, dün sabah maiyeti erkinile 
birlikte motörle Yavuzdan ka-
raya çıkarak vilayet ma
kamına gelmiştir. Vali Fazlı 
Güleç teftiş için Kemal paşa 
kazasında bulunduğundan Ami
ral, Vali muavini Cavidi zi
yaret etmiştir. Bilahara kı~
lada Müstahkem mevki komu
tanı General Bürhanettini 
ve daha sonra da beledi
yeye giderek belediye reisi 
Doktor Hehçet U.z'u ziya
ret etmiştir. Öğle üzeri vali 
muavini kumandan ve belediye 
reisi Yavuza giderek Amirala 
ziyareti iade etmişlerdir. Dö
nüşlerinde mutad selim topları 
atılmıştır. 

Kahraman donanmamız halk 
tarafından coşkun bir alaka ile 
ziyarete devam edilmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dirde, kaba bir ifade ile, "siz-
de birşey bulamıyorum" diyebil
mek için ilim noksanının vere
ceği cür'et lazımdır: ihtisasını 
kuvvetle yapmış bir arkadaş, 
ağrılı bir karın karşısında, 

hasta süd çocuğu ise "evvela,, 
envajinasiyon dediğimiz bar-
:sak tıkanmasmı, 2-15 ya$ ara
sında ise apandisti batıra ge
tirir. Bu tarzı hareket, klasik 
bilgimizin esaslanndandır ve 
ilk anda hatırlanması icabeden 
bu iki hastalık üzerinde sayılı 

profesörler çok tevakkuf e!
mişler dir. 

Bunun sebebi, bilhassa ço
cuklarda, apandisitin daha va-
him ve istilai tarzda seyretme
ğe mütemayil bulunmasından 

ileri gelmektedir Filhakika, 
çocukların karın zarı, büyük
lere nazaran, kör barsak ilti
habına çok az mukavimdir. Ve 
biz de, Ombredanne'in fikrine 
uyarak, çocuk apandisitlerinde 
" ilk dört gün ,, zarfında mü
dahaleye taraftar bulunuyoruz. 
Zira, lüzumsuz bir korkaklık 
ve kabildeki tarzın aynen tat
biki vekay!in beşde dördünde 
çocuğu kurtarılması güç ihti-
latlara maruz bırakmaktadır. 
Çocnklarda, uhiri arazın hafif 
seyretmesine rağmen karın için
deki hal ekseriya çok vahim 
oluyor. Burada, Valtber'in fik
rini hatırlatmak isterim : " Bir 
çok hastalar ve bazı hekimler, 
apandisit kelimesinden adeta 
korkarlar. Zira bu tek kelime, 
cerrahi müdahalenin ifadesidir. 

Apandisitin içtimai vasfı, ce
miyetin yaşama şartlarına sıkı 

bağlanışından doğmaktadır. Gı

da ile alakası vardır. Asabi ta
harrüşiyetle alakası vardır. 
Seyri; mevsimlerle, memleket 
nakil vasıtalannın sür'at ve 
mükemmeliyetile, batta yemek 
yimek tarzile ve belki fuhş ile 
bile alakadardır. Araglosaıuon
larda, lslavlarda çok görülüşü
nü fazla etle beslenmeye atfe· 
derler. Asabi taharrüşiyetle 
apandisit tekevvününe kıymet 
veren ve bu işi ön safa koya· 
rak mikrop meselesini tali ad
deyliyen müellifler tanıyoruz. 

arazın bozan gözden kaçacak 
derecede ufalmış olabileceğini 
bilenler için böyle bir itiyad 
göstermek zaruret haline gi
rer. Bir arkadaşın hinimuaye-
nesinde tamamlanmış olan araz, 
ikinci, üçüncü muayenede kay· 
bolmuş bulunabilir. Bu tak- 1 

Büyük felaketlerin sebebini, bu 
apandisit korkusunda arama
lıdır. ,, 

- Bitmedi -

Diyorlar. Kendi bunama 
hastalıklarını teşhis edemiyen 
bu zavalJılar bilmiyorlar ki, ha· 
yatın bu şekli, sandıkları ka
dar özenilecek, arzulanacak 
birşey değildir. Mesleki aki
delerini maddelik, menfaatlık 
kiymetlerl edeğişen bu insanlar 
bilmiyorlar ki, teşhis edilmi
yen bir hastalığın tesadüflerle 
tedavisine imkan yoktur. 

inkar ve tevil götürmez. Bi
ricik hakikat şudur ki beni 
yatak köşelerinde süründüren 
maraz yalnız doğum, yalniz 
verem, yalnız fiziki bir kriz 
değildir. Yine şüphe götürmi
yen başka bir hakikat ta. or
tada feda edilmesi icap eden 
bir hayat, bir insan hayah 
vardır. 

Ciyerlerimi didikliyen tüber
külos, zayıf bir bünye ile ço
cuğumla kendimden, birimizin 
feda edilmesini İcab ettiriyor. 
Fısıltıların konuşturmadığı ana-

ların anahtarı para olduk-
tan s 

nazik doğum doktorumuzdan 
hakikati öğrenecektim. Zavallı 
adam parayı gördükten sonra 
epiyce sıkmh teri döktü. Ah
laki ak!delerle faydalanmaların 
boğazlaşması sandığım kadar 
da uzun sürmüş değildir. Dok 
tor, kısa bir tereddüt dakika
sından sonra riyazi bir kat'iyet
le hakikati meydana vurdu: 

- Sabiha hanım, dedi. Eğer 
vücudca kuvvetli olsaydınız bu 
ilk doğum sizin için fazla müş
kül olmazdı. Şimdi fazlaca za
yif düşdüğünüz için çocuğu
nuzu aldırmak icab edecektir. 
aksi takdirde hayatmız tehlü
kededir. 

- Nasıl olur, dedim. Çocu
ğumu aldırmak bir cinayet 
olmaz mı? 

- Bilakis.. Bilakis.. Küçük 
bir zihniyet hatasına düşerek 
bir meçhul için hayahnızı teh
lükeye koymanız cinayettir.Asıl 
felaket buradadır. 

- Bana hakikati daha açık 

- Çocuğunuzu almak zaru
reti vardır. Tıp, iki mahluktan 
birinin yaşamasını icap ettiri-

yor. Çocuğunuz veya •. Siz .• 
- Benim feda edilmem şar

tiyle çocuğum yaşayabilir mi? 

- Bu çok müthiş bir sua~ 
Sabiha hanım .. 

- Cevap veriniz, çocuğum 
yaşar mı? 

- Yüzde seksen, batta ..• 
Yüzde doksan evet .• 

- Bu takdirde benim yap-
mam .• 

- imkansızdır. 
- Peki doktor .• 

Çocuğum •.• 
• 4) • 

Çocugum yaşayamac:ık ... 
Çocuğum doğmıyacak •• 
Analık hulyalarım .• 
Analık arzularım .• 
Hepsi, hepsi sönecek ... 
Bu çok müthiş... Veca için

deyim ... GöğsUm parçalanıyor. 
Başım dönüyor. Hastayım ..• 

cezıreyı om ar-
dım an etti 

Madrid 7 (Ô.R)- Hükümete 
sadık bulunan filo bu sabah 
asiler elinde bulunan Elcezi· 
rf'yi bombardıman etmiştir. Şe
hir üzerinde iştial eden obüs
ler Cebelüttarıktan görülmekte 
idi. lspanyol gemileri üç kilo
metr~lik bir mesafeden ateş 
açmışlardır. 

Şehrin birçok noktalanna ve 
limana obüs1er düşerek yangın
lar çıkarmışhr. 

Aceba? 
Bayon, 7 (Ô.R) - ispanya

dan gelen haberlere göre Bask 
partisi, kendi teşkilatına hita
ben bir beyanname neşrederek 
Faşist veya Kraliyetçi diktatör
lükler aleyhinde bulunduğunu 
ve daima cumuriyet rejiminin 
yanında butunacağını bildir
miştir. 

Fena haberler 
Paris, 7 (Ö.R) - Madrid

den bildiriliyor: HükU:met tay
yareleri bu sabah Ceuta üze
rinde dolaşarak kışlalara bir 
çok bombalar atmışlardu. In
giliz hükumeti asi kuvvetler 
tarafından atılan iki obüsün 
bir lngiliz kruvazörüne düşme
sini protesto etmiştir. 

lngiliz - Mısır 
konuşmaları 
Kahire, 7 (Ö.R) - lngiliz -

Mısır müzakeratının yakınd bi· 
teceği tahmin edilmetcdir. ln· 
giliz delegeleri Mısırda kapitü
lasyonların ilgasını kabul et
mişlerdir. Muhtelit mahkeme
lerin ilgası meselesi muallakta 
kaim ıştır. 

• 1. • • •• tr 

Yeni Uzüm mahsulü 

Kuru nıeyve ihra-
catçılar birliği 

dün toplandı 
Yeni sene üzüm mahsulünün 

lzmir piyasasına arzedilmek 
üzere bulunması münasebetile 
son günlerde borsada lzmir 
kuru meyva ihracatçılar birliği 
tarafından ı!llk sık toplantılar 
yapılmaktadır. 

Bugüne kadar yapılan toplan· 
blarda mevsim münasebetiyle 
birikmiş olan bir takım mes· 
eleler konuşulmuştur. Son top-
lantıda ise bilhassa ihracah 
kontrol işi üzerinde hararetli 
müzakerelerde bu!unnlmuş, bu 
işin fevkalAde ehemmiyeti haiz 
bulunması itibarile ikinci bir top 
lanhda tekrar bahse mevzu edil 
mesi kabul olunmuş, ve bu husus 
ta Türkofise verilmesi icabeden 
raporun hazırlanması kararlaş
brılmışhr. 

Bu toplantıda Türkofis ra
portörü Rahmi ve Tariş direk-
törü lsmail Hakkı Veral da ha
ZJr bulunmuşlardır. 

saran ateş doğumun aşıladığı 

ateştir. Çocuğum, ah ..• Bir 
defa dünyaya gelse.:. 

Ana olmak, kendi öz çocu
ğumu göz ucumla bir defa 
daha görmek, sevmek, okşa
mak ... V eyabud ... 

Hayır razı değilim... Onun 
bir makina parçasile boğazlan
masına razı olmıyacağım .. Onun 
Ahmedin çocuğunu her halde 
yaşatacağım ..• 

Vücudum sancıyor .• Acı için
deyim.. Veca içindeyim. Ncs 
olur Rabbim... Onun dünyaya 
gelmesi için bana kısa bir ömür 
ver .• 

O doğduktan sonra benim 
yaşamamın faydası olur mu? 

- Bilmedi -

t1zar 
Y azılanmızın çokluğundan 

ötürü "Safi aşk,, "Aşk mace· 
ıalan,, namındaki tefrikaları· 

mızı koyamadık. Okuyucuları· 



8 AgUS10 
~ 

193& 

Asilerin 
Hükllmet 
Muhtelif 

YENi ASIR 

son aa uz aa adı 
kuvve,tleri asileri bozguna uğrattı 

asiler ric'at ediyor cephelerde 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Dört Almanın 
Asiler bir 

idamı bütün Almanyada heyecan uyandırdı 

Berlin, 7 (A.AJ - Alman 
istihbarat bürosu aşağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 

Halihazırda Madrid hüküme
tinin elinde bulunan limanlar 
ve bilhassa Akdeniz sahillerin· 
deki lspanyol limanları yavaş 

yavaş anarşistlerin ve komü
nistlerin ellerine geçmektedir. 
Bundan dolayı Alruan deniz 
kuvvetleri Almao mültecilerine 
yardım etmek ve Alman teba
asını himaye eylemek için iki 
grup halinde lspanyol sulannda 
hareket yapmaktadır. 

Bundan sonra tebliğde, Al
man harb gemilerinin lspanyol 
sulanndaki vaziyeti hakkında 
malumat verilmektedir. 

Koln kruvazürü Bilbao yakı
nında kain Portugalete önünde 
demirlemiştir. See Adler tor
pidosu Gijonda'dır. Admiral, 
Scheer ve Döyçland zırhlılan 
ile iki torpido Cartagene, Ali
cante, Valence, Tarragone ve 
Barselonda vaziyetin inkişafını 
nezaret altında bulundurmak· 
ta dırlar. 

HÜKUMET KAZANIYOR 
Burgos, 7 (A.A) - Asilerin 

umumi karargahı Uittoriadan 
hareket etmii olan bir kuvve
tin Ordinada tahaşşüd etmiş 
olan kızıl müfrezeleri dağıtarak 
bu mevkii işgal etmiş olduğu
nu bildirmekted!r. 

Şimdi Vittoria ile Bilbao 
arasındaki münakalat kesilmiş 
ve hüümet kuvvetleri Endülüs
teki asilerin vaziyetlerini tak-
viye etmiş olduğunu ve bu 
kuvvetler'n şimdi şimale doğru 
ilerlemekte olduğunu bildir
mektedir. 

Londra, 7 (A.A) - Büyük 
Britanyanın büyük telsiz istas
yonları ispanyadaki lngiliz te· 
baasına hitaben neşriyatta bu
lunarak onları ispanyayı terket
meğe ve en yakın lngiliz kon· 
soloshanesine müracaat eyle
meğe davet etmiştir. 

Bu neşriyat hariciye nezare
tinin talebi üzerine yapılmıştır. 

GAZETELERE GÖRE 
Paris, 7 (A.A) -- Gazeteler 

Fransa tarafından Ispanyol iş
lerine kar1şılmaması hakkında 

Yazan : Io~; Dil 

- Yarından tezi yoktur. 
Divan odasında buluşacağız, 
sizin ikinizi de dinliyeceğim ... 
...... . ... 
. . . . . . . . . . 
Deli lbrahim; hakikaten; iki-

sini de divan odasında bir 
nıasa başında karşılaştırmıştı. 

Aralarında kadın yoktu am
rna "Kıbrıs,, ın eskimiş şarab
ları masaya dizilmişti. Deli 

~oktan durnamm tüttürmüş ve 
•arhoş olmuştu. ' Damadma 
döndü: 

- Fazlı! had· bakala 

Fransız ticaret vapuruna ateş açmışlar 
Moskova ve Lizbonda yapılmış 
olan teşebbüsler neticesinde 
dde edilmiş bulunan müsbet 
neticeleri memnuniyetle kay
detmektedir. 
Romanın vereceği cevab sa· 

bırsızlıkla beklenilmektedir. 
Övr gazetesi ltalya hükume

tinin vereceği cevabı geciktir
mekte olduğunu kaydetmek
tedir. 

Moulayada düşmüş olan Ital
yan tayyareleri hakkında Fran
sanın yapmış olduğu müracaa
tın sarahah Romada neşesizlik 
tevlid etmiştir. 

ltalyanlar general Frankonun 
askelerinin Fastan ispanyaya 
nakledildiğini görmek için za
man kazanmak istiyorlar. 

PROTESTO 
Tanca, 7 ( A.A ) - Alman 

zabitlerinin ziyareti tarihi olan 
4 Ağustosta general Franko 
Tanca beynelmilel komitesine 
bir mektub göndererek Tanca
da lspanyol hükumet gemile· 
rine yapılmış olan yardımı 
protesto etmiştir. 

Berlin 7 ( A.A ) - Alman 
gazeteleri 4 Almanın Barse
Jonda kısaca muhakeme edil
dikten sonra idam edilmiş ol
maları haberi dolayısiyle büyük 

• bir tehevvür içindedir. Lokal 
Anzeiger, Almanyaya tarziye 
verilmesi lazım olduğunu yaz· 
maktadır. 

Madrid 7 ( A.A ) - Kabine 
dün bir toplantı yapmıştır. Bu 
toplantıda Reisicumhur da ha-
Zlf bulunmuştur. Reisicumhur 
harbiye nazırı ile müsteşarın 
istifalarını kabul etmiş ve yer
lerine Yarbay Jaan Bernandez 
Saraviaet ile binbaşı Leopold 
Menendez getirilmiştir. 

HÜKÜM ET KAZANIY oR 
Guadarrama Cephesi, 7 (A. 

A) - Havas Ajansının muha· 
biri dün sabahleyin asilerin 
topçu kuvvetlerinin harekde 
geçmiş ve müteakiben asilerin 
bir huruç hareketi yapmağa 
kalkışmış olduğunu bildirmek
tir. Asiler Guadarrama l{asaba· 
sına kadar gelmişlerse de ya· 
pılan mukabil bir taarruz üze
rine ilk günlerdeki mevzilerine 
sürülmüşlerdir. 

Tefrika No: so 

dünkü saydıklarmı !alama aç l 
Sen mi yalancısın, lalam mı, 
ben anlıyayım, sen Rumeli'de 
birçok gürültüler, isyanlardan 
ve düşmanfar1n istilasından 

bahsettin, lalam bana böyle 
demedi. Söyleş karşı karşıya ... 

Fazlı Pala: 
- Padişahım ! Öyle zanne

diyorum ki, vezir Ahmed paşa 
falanız sizi bugünedek aldat
mıştır. 

- Ne demek? 
Vezir Ahmed paşa abldı: 
- Yalan söylüyor, devletlu 

Hükumet kuvvetJeri San Ra
faele hakim olub iki cebhede 
asilere hücum etmektedirler. 

Son dakika, asilerin topçu 
taarruzu hemen hemen sıfırdır. 
Ellerinde mühimmat kalmamış 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Meskova, 7 (A.A) - lspan
yol muhariblerine yardım için 
toplanan 12 milyon 145,000 
rublelik iane pek yakında Mad
rid hükümeti başbakamna tevdi 
olunacaktır. 

BERLINDE HEYECAN 
Berlin, 7 (A.A) - Dört Al

manın Barselonda kısa bir mu
hakemeden sonra ihtilal mah
kemesi tarafmdan idama mah
kum edilerek kurşuna dizilmiş 
olmaları haberi Berlinde derin 
bir heyecan uyandırmıştır. 

Hükumet protesto için kon
solosuna talımat vermiştir. 

Bayoone, 7 (A.A)-!spanya
d:ın alınan haberlere göre, 
Bask milli partisi kendi teşki
Jahna hitaben bir beyanname 
neşretmiş ve hükumet mümes
sili olarak sivil vali Goipuzco
anın meşru makamları tanın
masını istemiştir. 

Bu beyanname faşist veya 
kralcı her türlü diktatörlük 
rejimine karşı cumuriyet reji· 
mini tutmaktadır. 

Bayonne, 7 (A.A) - Astur
yada asilerin vaziyeti oldukça 
fenadır. Miralay Alanda ku
mandasındaki kuvvetler Ovie
doda çenber içinde ve mah
volmuş bir haldedir. 

YiYECEK YOK 
Madrid 7 (A.A) - Yiye

cek yoksulluğu hissedilmektedir. 
Ahali ve milisler büyük harbde 
olduğu gibi vesika ile yiyecek 
ve saire tedarik etmektedirler. 

Tanca 7 (A.A)-Havas ajansı 
muhabirinin istihbarma göre, 
2000 asiden mürekkeb ikinci 
bir kafile ispanyaya gitmek 
üzere bu gece Cebellüttanktan 
geçmiştir. 

Madrid, 7 (A.A) - Hükü
metçi mahafiliden öğrenildiğine 
göre, Katalanlar Oragonda bir 
asi asker kolunu çevirmişler 
ve 2000 kişi esir almışlardır. 
Bu esirler cumuriyet hükumeti 

mak denaetini irtikab etme
mişimdir .. 

Fazlı paşa, padişaha hitab 
ederek: 

- Vezir, düşmanların Bos
nayı istila ettiklerini size açtı
lar mı, ben yüz bin kerre ken
disine nameler yazıb yardım 

istedim, hiç birisine cevab ala· 
madım .. 

Vezir Fazli paşanın sözünü 
keserek yine Deli lbrahime; 

- Padişahım! Dedi! Bunlar 
göz büyütüb, cüz'i umuru ka
bardıyorlar; grtalığa vehim ilka 

için harbetmek talebinde bu
lunmuşlardır. 

ASI HABERLRI 
Burgos, 6 ( A.A ) - Havas 

Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Asi umumi karargahının bil
dirdiğine göre, Cuadal ]ara 
nihavetlerinde hareket eden 
kol Alooba zeminleri işgal et
miştir. Bbrası Manridten Sarra 
gossaya giden yol üzerindedir. 
Bu kol ansızın hükumet kuv
vetleri üzerine çullanarak bir 
kamyon ve içindeki askerleri 
elde etmiştir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine 
göre, Samosigora cephesinde 
hiçbir ciddi çarpışma olmamış
tır. Asi albay Escimez bazı 
keşif hareketleri yaptırmakla 
iktifa etmiştir. 

Pampalun, 6 (A.A) - Ha
vas ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Sarngossadan öğrenildiğine 

göre, Katalonya hükümet kuv
vetleri S3laccipaneyi işgal et
miye teşebbüs etmişlerdir. Asi· 
ler tarnfına geçen muhafız as
kerleriyle gönüllüler kuvvetli 
bir mukabelede bulunarak 150 
hükumet taraftarını öldürmüş 

ve yaralamışlardır. 
Hendaye, 7 (A.A) - Havas 

Ajansı muhabirinin öğrendiğine 
göre asiler henüz Üyarzuna ha
kim bulunmakta ve Bilbao ileTo
Josayı ele geçirmeğe uğraşmak
tadırlar. Bu sabah saat 10 da 
Oyarzun mıntaknsında top ses
leri işitilmiştir. Asilerin bir tay
yaresi dün Monti Gueldeki tel-
siz istasyonunu bombardıman 

etmeğe teşebbüs etm:ş vonra 
Sanmarko ve San Marciel ka
lelerine bomba atmıştır. 

ARJANTiN NOTASI 
Buenos Aires, 7 ( A. A ) -

Arjantin hükumeti lspanygf 
hükumetine bir no;a tevdi 
ederek Madrid'deki Arjantin 
sefaretinin ve beynelmilel ka
nunlar ahkamma tevfikan bazı 
lspanyolların iltica etmekte ol
dukları konsoloshanelerinin hi
maye edilmesini istemiştir. Ar
jantin hükumeti hemen bir 
kruvazöre ispanya sularına be-

zanettirmek meramına aldanı

yorlar. Serhadlerimizde küf
far ile muharebemiz şimdi 
olmuş değildir, ötedenberi va
kidir. Gah mağlub olagelmi· 
şiz, gah galib • . Düşman

larımız Bosoada bir iki ka
le almışlarsa bile bizim vafir 

askerlerimiz buna yctmediler 
mi, cümlesini berbad ve peri
şan edip, hak ile yeksan ede
rek padişahımın hayırdua ve 
berakatiyle cümlesini yine istir
dad ederiz. Hem Rumeline, 
selefinizden ziyade zamanımız
da teklif olunmadı ki harabhk
larına, isyanlarına sebeb ola
lım .. 

Fazlı paşa dayanamadı, bir
denbire ayağa kalktı : 

- Şevketlum diye haykırdı. 
Bu edeb!>iz, riyakar, melun ve 
fasit vezir sizi böyle böyle al
datıp devletin umurundan sizi 
uzaklaştırmıştır. Ancak kendi 
k.eyif ve menfaatı yerine gel
sın, canı kurtulsun diye her 

5anne s 
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yapılacak 
Müsabakalar baş hakemiiğini Amiral 

Şükrü kabul etmişlerdir 
.._._. ... .....---~~~ 

Donanmamızın lzmiri ziyareti Pazar günü yapılacak deniz 
münasebetiyle pazar günü incir sporlau programı şudur: 
altında büyük deniz ve su spor· HAKEM HEYETi 
ları yarışları tertibedilmiştir. Başhakem: Amiral Şükrü 
Bu yarışlara donanmamızın fili- (Donanma kumandanı) 
kaları İştirak edeceği gibi tay- Hakemler : Avni binbaşı 
yare alayının filkaları da işti- (Mayin grubu kumandanı) 
rak edecektir. Deniz sporlarile lsmail binbaşı ( Mayin 
uğraşan bütün kulüpler bu mü- grubu yardım kumandam) 
sabakalara iştirak edecekler- Arif Asteymen (Mayin gru-
dir. Kendilerine icabeden di~ bundan ) 
rektifler verilmiştir. Nazmi Asteymen (Mayin gru· 

Deniz sporları hareketlerini bundan) 
idare etmek üzere faaliyete Liman reisi 
geçen komite dün içtima ede- Mehmed binbaşı Muha-
rek müsabakalar proğrarnını faza alay kumandanlığı işlet-
hazırlamış ve hakem heyetini me amiri 
seçmiştir. Müsabakalar baş ba- Cemal Gümüş ayak 
kemliğini donanmamız kuman- Fahri Bayrakdar 
danı Amiral Şükrü kabul etmiş- Tahir lşbankasında. 
lerdir. Müsabakaların büyük PROGRAM 
bir intizam içinde geçmesini Yarışlara saat 9 da başlanır. 
temin için her türlü tertibat 1 _ 100 Metre serbest yüzme 
alınmıştır. Müsabaka günü do- 2 _ 400 " " " 
nanma ve müstahkem mevki 3 _ 100 11 Sırtüstü 
bandoları lnciraltında buluna- 4 _ 200 Kurbalağama 
cakbr. Bu hafta Pazar günü 5 _ 1500 metre serbest 
lnciraltında yapılacak bu mü- 6 _ 200X 4 bayrak yarışı 
sabakalar, yakında icrası mu-
karrer bulunan mıntaka su 7 - 100X200X100 Türk bay-

rak yarışı 
sporları birincilikle:-ine de bir 
başlangıç teşkil edecektir. Ay- l 
rıca Eylülün ilk haftasında da 

KÜREK 
Futa ile kulüpler arasın
da müsabaka 

deniz eğlenceleri tertib edile-
2 

cektir. 
Körfez sandallan arasın
da müsabaka 

Bize verilen bir habere göre 3 _ Liman kayıkları arasında 
limanımıtda bulunan "Yavuz,, kürek ve yelken müsaba-
zırhlısındaki futbol takımı ile kaları 

Altay·Göztepe muhteliti ara- 4 - Donanma, tayyare alayı 
smda bir futbol ll!açı da yapı- ve mayin grubu kuman· 
lacaktır. Bu maçın günü kat'i danlığı vesaitleriyle yel-

, olarak tayin edilmiş değildir. ken ve kürek yanşlan. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

el<çiler mezarlıkta saklanan 
yedi f a~isti yakaladılar 

Madrid, 7 (Ö.R) - Dün Madrid mezarlığında bekçiler garib 
bir vak'a ile karşılaşmışlardır.Beş gencin gece vakh mezarhklar 
arasında dolaştıkları görülmüştür. Bunlar takib edilince mezaris
tanda saklanan yedi faşiste yiyecek getirdikleri anlaşılmışbr. 

Fas münakalatı inkıtaa uğradı 
Paris 7 ( Ö. R ) - lspanyol Fasile Fransız Fası arasında bü

tün münakalat kesilmiştir. Bunun sebebi hükumet kuvvetlerinin 
Ceutaya karşı bir askeri harekat hazırlamaları değildir. Bilakis 
General Frankonun hazırhklarıdır. Asi General boğazdan daha 
mühim kuvvetler geçirmep niyetindedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
men hareket etmesi emrini 
vermi• tir. 

Barselon, 7 (A.A) - Guen 
Elizabeth zırhlısı buraya geldi. 

PRAG SEFiRi 
Paris, 7 (Ô.R) - ispanyanın 

Prağ sefiri büfün sefaret er
kanile birlikte Madrid hüku
metinden alakalarını kestikle
rini ve Burgostaki muvakkat 

tar. Ortalık isyan ve keşme
keşle dolu, birgün evveli bu acı 
hakikatler size vasıl oldu mu, 
hepsini yalanla süsliyerek sizi 
milletten uzaklaştırdılar. 

Maksadları hainanedir. Ha
zinede para kalmamış ve as
kerlerin hali allaha kalmıştır. 
Lalan rüşvetle alemi haraba 
garkelti, ad senin oldu, bu ha
lin, bu hallerin sonu nereye 
varacağını siz düşünün, bu 
makule müdaheneye iltifet 
etmeyb! 

Fazlı paıanın bu açık itbam
]armı hınç ve gadabla dinleyip, 
dişlerini gıcırdatan vezir, ikisi 
arasında kalan ve hayretten 
kendini alamıyan deli lbrabim
den kötü bir emir sadır olma
sının önünü şiddetle keserek 
haykırdı: 

- Devletlüm! Dedi, şu güne 
kadar benden bir kötülük gör
dün mü? Her maslahatta size 
hakikati açtım, yalanım yoktur, 
olmaz da, şevketlümüo ferma-

hükiim~tin emri altına girdik
lerini bildirmişlerdir. 

TAARRUZ 
Paris 7 (A.A)- Bir Fransız 

vapuru Cebelüttarıktan geçer
ken kime aid olduğu biJinmi-
yen bir tayyarenin 200 metre
den taarruzuna uğramıştır. Va
pura dört bomb& isabet etmiş
tir. 

başla çalış hm. Damadınız F a11ı 
paşanın bana karşı itham lan. 
içindeki hislere uymaz, onun 
bel<lediği beni düşürüp, benim 
yerime geçmektir. Yoksa rİv3-
yatınm aslı yoktur. Bire on ka
tarak halka bile şayi ettikleri 
bu haberlerle siz devletliımun 
bile devlet makamınızdaki hay
siyetini incitmiş oluyorlar, su
reti haktan görünen böyleleri 
ortalıkta isyan tevlid etmekten 
başka meramları yoktur. Siz: 
devletlume küçük bir kusurum 
varsa boynum kıldan incedir. 
illa ki iftiralara, yalanlara şev
ketlumun gönlü razı olmaya 
gerek .. 

Deli lbrahim hep kendisine 
söylenen, bu :nünakaşayı din
lerken sarhoş olmuş, söylemek 
İstediklerini unutmuştu. Vezir 
Padişahın bu zayıf anmı, bu 
abdallaşmış vaktını hissedince 
ayağa kalktı . Fazlı Paşa da 

. ayağa kalktı. 
- Dur! dedi. Dur! Söyledik

lerine cevabımı dinle .. , 



YENi ASIR 

Olimpiya müsabakaları puvantajı dün neşredildi 

r 
Bitler Berlin operasında parlak bir kabul resmi yaptı 

Berlio, 7 (Ö.R) - Olimp1yad 
müsabakaları günden güne 
artan bir heyecanla devam 
ediyor. en müthiş rekorlar tam 
formünde bulunan atletler ta
rafından kırılmaktadır. Dünkü 
müsabakaların neticelerini bil
diriyorum. Bu suretle alınan 
neticelerin bütün tahminlerin 
üstünde olduğunu göreceksiniz. 
Modern Pentatlon müsabaka
sında Alman mülazimlerinden 
Handrick birinci, Amerikalı 
mülazim Leonar ikinci, Italyan 
mülazim Abba üçuncü gelmiştir. 

1 9 1 2 yı lında ilk def'a 
lstokolm ol impiyadlarında baş

layan bu oyunda, o tarihten 
beri dünya birinciliğini lsveçli
ler ellerinden bırakmamışlardı . 
Jlk daf.a olara k Isveçliler birin
ciliği değil, üçüncülüğü bile 
alamamışlardır. 

1500 METRE 
1500 metrelik koşuda Yeni

zelandJı Loveloek birinci geJo
rek 3 dakika 47,8 saniyelik 
bir rekor kaydetmiştir. Ame
rikalı Cunningham 3 dakika 
48,7 saniyede ikinci gelmiştir. 

muhakkak sayıhyordu. Zira 
bugüne kadar cirid rekoru bu 
atletin üzerinde idi. Halbuki 
F enlandiyalı atlet formunda ol
madığından derece alamamıştır. 

ÜÇ ADIM. 
Üç adım müsabakaları çok 

hararetli oldu. Japon Tajima 
16 metre ile birinci, Japon 
Harada 15.66 ile ikinci, Avus-

ltalyan Beccali 3 dakika 49,2 Yarını sıkld şamplyonluğı11111 kaza11a!l 
saniyede üçüncü gelmiştir. Mısıtlı Hiisevlll 

Olimpiyatların tesisindenberi turalyaJı Medklaf üçüncü gel-
bn, koşuların en mühimmi ad- miştir. Japon rekodmenin en· 
dediJiyordu. ilk 1200 metrede fes hamlesi ona bu dereceyi 
yukarıda isimleri geçen fina- temin etmiştir. 
.listler birbirile boğuşuyor ve FLORA 
başbaşa gidiyorlardı. Bu sırada Bugün FJorada tek müsa• 
meıhur Loveloek rakiplerini bıklardan ltalyan Guadini bi-
beş metrelik bir avantajla vu- rinci, Fransız Gardere ikinci, 
rarak önü tuttu. Beccali ve ltalyan Bocchino üçüncü gel-
Cuoningham ikinciliği birbirine mişlerdir. Bu netice Fransız ve 
vermemek istiyorlardı. Fakat ltalyan mekteblerinin lskırim-
Amerika1ı galip geldi. Şunu deki üstünlüğünü bir daha 
hatırlatalım ki Los Ancelos ko· teyid etmiştir. 
fularında bu müsabakayı ka- TABANCA ATIŞI 
zanan Jtalyan Beccali idi. Otomatik tabancalar atışı: 

KADIN KOŞUSU Alman Fon Hoyen birinci, AI-
Kadmlar arasında 80 metre· man Haks ikinci, İsveçli Ufl-

lık sür'at koşusunda ltalyan maon üçüncü gelmiştir. 
Valla, 11,7 saniyede birinci, ATLETiZM PUVANTAJl 
Alman Steauver 11,7 iie ikinci, Bertin, 7 (Ö.R) - 6 Ağus-
Kanadalı TayJor, 11,7 ile üçün- tos gece yarısına kadar atle-
cü gelmişlerdir. tizm puvantajı neticesi şudur: 

110 Metre manialı koşude 1 ci!ik 2 cilik 3 cülük 
Amerikalı T ovvens 14.2 sani- Amerika 11 7 2 
yede birinci, lngiliz Finoley Almanya 8 9 7 
ikinci Amerikalı Dallatt üçün· ltalya 3 1 4 
cü gelmişlerdir. Mısır 2 1 2 

Erkekler arasında cirit mü· Macaristan 3 
sa bakasında Alman Stövk 71 F enlandiya 1 3 
metre 84 santim fırlatmak su- Japonya 1 2 
retiyle ve müstesna bir rekorla Fr.ansa 1 1 
birinci gelmiştir. Finlandyalı lngiltere 1 1 

3 
2 

Niconnen 70.77 santimle ikinci Türkiye 1 
Finlandyalı Tuanen uçuncü Dün yapılan futbol maçında 
gelmişlerdir. Alman reformunun lngiliz milli takımı Çin milli 
kazandığı zafer bir sürperiz- takımını 2 - O mağlub etmiştir. 

HÖKEY l 
Almanya Danimarkayı 6 - O, 

Hollanda lsviçreyi 1 - 4 yenmiş-

. HENDBOL 
Almanya Macaristanı O - 23, 

Avusturya Romanyayı 1 - 3 yen
miştir. 

POLO 
Macaristan Almanyayı 6 - 16 

yenmiştir. Polonun finalı bugün 

Olimplratlaıda ma11ialı koşu 

lngiltere ile Arjantin arasında 
vukubulacaktır. Arjantinliler 
Los Ancelos olimpiyadında Po
lo şampiyonu idiler. 

OPERADA 
Berlin, 7 ( Ô.R ) - Alman 

hilkWııeti olimpiyad müsabaka
larında hazır bulunan ecnebi 
şahsiyetler ve ecnebi devletlerin 
mümessillerini milli operada bir 
temsile davet etmiştir. Burada 
Berlin senfonik orkestrasının 
refakatında Opraum balet hey
eti muzikJi dans numaraları 
yapmıştır. 

Temsilde "Bulgar kralı Boris, 
ltalyan veliahdıprens Umberto, 
ltalyan propağanda nazırı Dito 
Alfiyeri, lngiliz Hariciye neza
rati umumi katibi Sir Robert 
van Sittardt, lsveç veliahtı 

prens Güstav Adolf, beynel
milel olimpiyad komitesi reisi 
Baıllet - Lotour, Mussolininin 
oğulları, Berlindeki büyük elçi
ler ve maslahatgüzarlar, matbu
at erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Bilhassa Kor diplomatikin ve 
Alman nazırlarının tamamen 
hazır bu:undukları görülüyor. 

Alman propaganda nazırı 

Gobels ve hava nazırı Göering 
birer nutuk söylediler. 

Baillet - Latour bu nutka 
cevab vererek Almanyanın 

ecnebi milletlerin atletlerine ve 
sporcularına gösterdiği mi sa-

dir . Zira finalistlerin so- /J ' '; ' ... • ,.,..,, '··.:. .-si .. ,~-·.' •''11'· "· • 'il'~· ı ...... •· ,l ·.ı., ~·.-. ... u;.·,. ... -""t,~•,•·t· ... ,·'t· .. , ........ "\~ .,,,, ... 
, • ..,.. • • , ı ,,..,. • .fT. r f 

nuncusu i d i . Finlandiyalı 

1 Jörvinne'nin zafer kazaoacağı 

~/J/GöZliüf ımr~~ 
RESSAM • DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve şr. 

MİT AT OREL ~ 
Adres - Beyler Numan "' 

zade sokağı Ahenk mat- ~ 
~ 

~ baası yanında. ~ 
Numara: 23 ~ 

Telefon : 3434 ~ 
" (229) ~ 
~(/./J...L/.7/.7/./ L ZL//.7/ 7.77 ///.// Zn 
~rrr.L7X/7Z7Z7.Z71727.ZZ/J.Z:T.J 

~ Hususi muallim ~ 
ikmale kalan ilk ve orta l\ 

mektep talebeleri süratle im- s 
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) ~ 

t-; rumuzile KemeFa!tında An- ~ 
~ kara kıraathanesi ittisalindeki ~ 

tuva'et salonuna müracaatları ~ 

İSTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSİNDEN MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYON. BOYA VE SÜTUN 
T ESiSATI KABUL EDER. 

ŞERİTCiLER - 5. 7 - TELEFON 349&:? 

, 1 
Bayındırlık direktörlüğünden: 
Açık bu!unan 110 lira aylak ücretli Baymdırhk atelyesi maki

nistlik müsab~ka imtihanı 20-8-936 Çarşamba gününe talik edil-
miş olduğundan isteklilerin askeri ve ehliyet vesikalariyle hüsnü 
hal · · i te adı e en ünleme te Ba ındırlık 

firperverliğine ve Olimpiyad 
oyonlarmın organize edilmesi 
için sarfettiği büyük gayrete 
teşekkür etmiştir. 

HALTER 

Berlin, 6 (A.A) - Cirid ve 
halter ağır siklet: 

Birinci: Joseph Manger, De
velope 132.5, Arrase 132.5, 
Epole 155 yekun 410 kilo. 

~ 

Diiıı11a rekotlamıı ytikleıll'ıı 

Amnikalı zenci atletler 
Olimpiyat dılt 

Sekiz metrelik seri: 
rrkotnte1ıleıi11dm Anufikalt Bari/ette 

Berlin, 6 (A.A) - Modern 
Pentathlon ilk dört müsabaka 
neticesinde ilk üç birincinin 
vaziyeti şudur: 

Birinci teymen Handrik (Al~ 
man) 19.5 puan 

Birinci Norveç, ikinci Alman
ya, üçüncü Isveç. 

Star serisi: 
Birinci lsveç, ikinci Hollan· 

da, üçüncü lngiltere, dördüncü 
Almanya. 

Altı metrelik seri: 

Arjantin takımı Meksika ta
kımını 5-15 sayı ile mağlup et• 
miştir. 

Berlin 7 (A.A) - Futbol: 
lngiltere Çio takımını 2-0 

mağlup etmiştir. 

ikinci teymen Thofelt (lsveç) 
23 puan 

Üçüncü teymen Leonard 
(Amerikan) 32 puan. 

Birinci Norveç, ikinci 
tere, üçüncü lsviçre. 

Haftayımda vaziyet 0-0 idi. 
Peru Fenlandiya takımını 

lngil- 7-3 mağlup etmiştir. 

KOTRA 
Kiel, 6 (A.A) - Kotra ya

rışlarının ikinci günü neticeleri: 
Monotipler: 
Birinci Hollanda, ikinci ln

ıziltere, üçüncü Polonya, dör
düncü Almanya. 

Berlin 7 ( A.A) - Gülle ve 
Halter: 

Ağır sıklet : Birinci Joseph 
Manger ( Alman ) olimpiyad 
birincisi Develope 132,5 Arra
se 122,S Epole 155 yekun 410 
kilo. 

Berlin. 7 (A.A) - Polo: 

.,,. ...... , .... mukabilinde bOyOk bır- tOb PER:: 
LOOEN T dış macunu alabılirsınlz~ 

PERLOOENT fennt bır tarzda hazırtan
mış, iyi, idareli ve cok hoş lezzete malik 
'otub, nefesi serinletir ve dişleri mo-
kemmel ~surette temizler. · --·-~144 ve~• l'ERLOPENT·t ~ ~4.U 1.... 

!~ o&ın.. ~~ ~ ~' 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılıttaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde SalJhağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Haftayımda vaziyet 3-1 idi. 
• Bertin, 7 ,(A.A) - Üç adım 
uzun atlama: 

Birinci Tajima (Japon) 16 
metre. Olimpiyad şampiyonu. 

ikinci Harada (Japon) 15,56 

metre. Üçüncü Metcalfe (Avus
turalya) 15,50 metre. Dördüncil 

Voelner (Almanya) 15,17 metre. 
Beşinci Ochima (Japonya) 15,07 
metre. 

BerJin, 7 (A.A) - Hendbol: 

Avusturya Romanyayı 18-3 
mağlup etmiştir. 

Haftaymda vaziyet 5-1 idi. 
1500 FiNAL 

Berlin, 7 ( A.A ) - 1500 
metre finali: 

Levolock (Yenizeland) olim· 
piyad şampiyonu 3,47, 8110 
dünya rekoru, ikinci Gunning• 
ham (Amerika) 3,48,4/10 üçün
cü Beccali (ltalyan) 3,49 2/10 

Berlin, 7 (A.A) - 80 metre 
manialı: 

Kadınlar: 

Birinci Valla (Ita:yan), ikinci 
Steuer (Almanya', üçüncü Tay
lor (Kanada). Her üçü de 11 
saniye 7 /10 da bitirifmiştir. 

Kiel, 7 (A.A) - Olimpiyad 
kayık yarışları: 

8 metrelik yelkenli tekneler: 
Birinci Isveç, ikinci Norveç, 

Üçüncü Fenlandiya, 4 cü Al
manya, 5 ci lngiltere, 6 cı ItaJ
ya. 

6 Metrelik tekneler: 
Birinci ltalya, ikinci Arjantin, 

üçüncü FenJandiya, 4 cü lsviçre, 
5 ci Norveç, 6 cı Ingiltere. 

Yole: 
Birinci Felemenk, ikinci In

giltere, Üçüncü Almanya 5-cü 
Şili, 5-nci Fransa 6-cı Amerika. 

Beynelmilel Stars: 
Birinci Almanya, ikinci ln

giltere, 3-cü lsveç, 4-cü F ele
menk, 5-ci ltalya, 6 - cı Türkiye. 

Bertin, 7 (A.A) - Olimpi· 
yadların beşinci günü bir çok 
spor hünerlerinin gösterilmesi-



YENi ABIR 

Kalp dramları: No: 5 •.. idam! 
Ümidsiz aşkının hatırası bir kadının kalbinde 

ebediyen kalsın diye kendini işkenceye 
teslim eden adamın ölümü •.. 

~-----------------------------------------------------=---------------------------------~~------~-------
Alaca karanlık söndü. Gece 

bastı. Nöbetçileri değiştirdiler. 
Bu saatta sokak muharebe

leri muhakkak neticeye yakla
ıı yordu ve harpten gelenler, 
zaferin diktatöre yar olduğunu 
temin ediyorlardı. 

Bir şişenin boğazına yerleş-
' tirilmiş bir mum parçası, han- ' 

garın içine zaif ve titrek bir 
bir ışık serpiyor ve sırasiyle, 
kih bir sarışın çehreyi, kah 
rahat halinde bir nöbetçinin 
parlak süngüsünü panldatı
yordu. 

Çok geçmeden, on beş asi 
zabit buraya istif edildiler. Yer 
o kadar dardı ki bunlann beşi 
için bile uzanacak yer buluna
mazdı burada. 

Gece karanlığında son bir 
esir getirdiler. On albncı. üni
forması perişan, toz ve kan le
keler:yle kirli idi. Yarası ona 
müthiş bir istirap veriyor olma
lıydı, zira boğazından, kamı 
yarılmış bir hayvanın iniltile
rine benzer boğuk hınlblar 
çıkıyordu. 

Bununla beraber basta bakı
cıların sedyesini reddetmişti. 
Ayakta ölmeği tercih eden 
muhariblerden olduğu için Ber
linden, şu on kilometre uzak
taki hangara kadar, zaaf eseri 
göstermeden yürümüştü. Ya
nındaki muhafızlardan biri, 
yolda kaybettiği kan işaretiyle 
izini takibetmek mümkün ol
duğunu söylemişti. 

Uk önce kimse onu tanıya
mamıştı, fakat cıhz alev yüzünü 
tenvir ettiği zaman, esirler ara
sından uzun bir fısı1h yükseldi. 
Frederik Herman, yı:hod anıyla 
sanıyla: "herşeyi yakan!,, .. 

Vaktiyle Haydelberg liniver
sitesinde ona verdikleri lakab 
bu idi. Frederik Herman yo
rulmak bilmez bir kumarbaz 
ve bir çc.pkındı. Kılınç ve pala 
düellosunda onu yenecek kimse 
yoktu.Aşk düellosunda da öyle •• 
"her şeyi yakann··· Eğer bu 
lakab mevcud olmasaydı onu ica
detmek yaraşırdı, zira Frederik 
Herman mütbiı lakabı her ma
nada teyid ediyordu.Onun için 
payıtaht:n kulüb ve barlarmda 
" şeytanın arka ayağı, derlerdi. 
Her dokunduğu şeyi yakar. 
Yanından eksik oJmıyan bir 
şeamet var. ,, Mesela düello mu 
edecek, rahat rahat, son dere· 
ce lakaydi ile silahını doldurdu· 
ğu görülürdü. Tabancasını gö-
7.Ü üzerine kalclırmağa zahmet 
etti mi, mermi fırlıyor ve has
mını tam istediği gibi, alnının 
veya göğsünün üzerinden vu
ruyordu. 

Yahut bir aşk macerasına mı 
atılacaktı? Ayni soğuk kanlı
lık, ayui göze görünür Jikay
dilik, ayni istihkar ile kabul 
edilen ayni değişmez muvaffa
kıyet. Arkadaşları çok iyi ha
tırlar, altı ay mütemadiyen en 
parlak arkadaşına bir kadının 
kalbini fethetmek için rekabet 
etmişti. Nihayet onun açıkça 

kendine meylettiğini hissedin
ce, rakibini herkesin önünde 
yakından uıaklaşbrmasını iste
di ve bu parlak fedakarlık ken· 
disine babşedHdiği anda, her~ 
kesin hayreti karş1S1nda bir
denbire birinin ve diğerinin el
lerini tutarak yüksek bir tavır
la birleştirdi ve giılümsiyerek 
şu sözleri söyledi : ' 1 Gidiniz, 
artık!.. Tanrı yardımcınız ol-

Zaten " her hususta herşey zum görülmemişti. 
yakar n dı. 

Yirmi defa, Bavyera Kralı 

Lui tarafından erişilmez bir 
cer.net gibi telakki edilen tam 
yıkım devrine gelmişken, onu 
ebediyyen ezilmiş sandıkları 
dakikada, felaketten mucize 
gibi kurtularak, herzamandan 
daha debdebeli bir halde, su
yun yüzüne çıkardı. 

Frcd11k Haman 
kuışuna dizililken 

Gerçi onun !kadar sarfe"den, 
onun kadar borçlanan başka 

çapkınlar da yok değildi. Fa
kat hiçbirisi onun kadar fütur
suzluk, onua gibi kudretli bir 
mukavemet gösteremezdi. Onun 
büyük asılzade tavrı kimsede 
yoktu. Kimse onun gibi yürll
mesini, giyinmesini, selam al
masını bilmezdi. Sözlerinde 
daimi bir zarafet sezilir. Fakat 
onda ahlaktan eser görillmezdi. 
Hele alacaklılannın haddi he
sabı yoktu. 

On beş esir biraz daha sı-
kıştılar. Kurşunlar tarafından 

esirgenmiş olanlar mantolarını 

çıkardılar. Hangarın bir köşe
sinde yere serdiler ve böylece 
hazırlanan sedye üzerine Fre
derik Herman çöküverdi. 

Bir mitralyöz kurşunu sol 
kolunu kırmıştı. Fakat ikinci 
bir yara daha taşıyordu ve 
yüzünün alt kısmını örten kaba 
taslak pansumanı çıkardığı za
man, çenenin bir pala darbew 
siyle koparılmış olduğu görü!dü. 
Herkes pek iyi biliyordu ki 
ona en çok ıstırab veren bu 
ikinci yara idi. Zira yüzünün 
zarafetini siliyor, onu her za
man için çirkinleştiriyordu. 

Yavaş yavaş, zemininden bir 
gün evvel oraya kapanmış hay
vanların bıralchkları öğürtücü 

koku yükselen sefil mahbeste 
sesler kesildi. Saatler birbirioi 
takib ederek gece ilerledikçe 
dakikalar daha ağır geçiyordu. 

Takattan kesilen ve sabaha 
kadar ayakta durmağa mah
kum olan adamları eğlendire
cek birşey yoktu. Ancak, giden 
ve gelen nöbetcilerin ölçülü 
adımları, yahud dışarda bir at 
kişnemesi, bir trampet güm
bürtüsü, bir boruzanın işareti, 

karakolların selim resmi, hu
lasa bir kışlanın sessizliğini 

mütemadiyen kesen bu değişik 
gürültüler birbirini takib edi
yordu. 

Zaten, galibler tarafından 

bir karar alınıncaya kadar, 
hiçbir yardım ümidi de yoktu. 
Şafakla beraber muhakkak 
idam edilecek olan bu yarah· 
lara ~~"'bir sıhhi mudavata lü· 

* ,,. .. 
Birdenbire, Hangar etrafın

dan birbirine karışan sesler 
geldi. Zemine çarpan ağır çiz
melerin ölçülü gürültüsüne ka
rışan bu boğuk sesler esirlerin 
dikkatini çekti ve on altı çeh
re, aynı anda, şiddetle itilen 
kapıya döndü. Eşik üzerinde 
birçok zabitler durmuşlardı. 

içlerinden birisi gruptan ayrıl
dı, asilerin içine yürüdü ve bir 
çakmak ışığı altında, hükmünil 
okudu: "Burada hazır ve iha
netle suçlu bulunan on altı 

esirden on ikisi, Silezyada bir 

kaleye hapsedilecek ve diğer 
dördü, güneşin ilk ışıkları al
tında, kurşuna dizilecektir .• Bu 
tefrik kur'a yolile yapılacak ve 

bu kur'a da, işbu hükmiiB kı· 
raetini müteakip, hemen çeki
lecektir.,, 

Hiçbir fısıltı duyulmadı ve 
her biri, belki de idama 
mahküm dört kişiden biri 
olacağını düşünen bu adam
ların yüzlerinde hiçbir ada
le kımıldamadı. Hayatın bir 
kumar mevzuu olmasa, bir 
zar darbesile ölüme karar ve· 
rilmesi bütün bunlar hayret 
vermiyordu artık. Hükmün 
okunmasını o kadar fütursuz 
dinlemişlerdi ki, her ıztırab ka
biliyetini kaybetmış sanılabi
lirdi. 

Üzerlerine " hapis ,, kelimesi 
yazılan oniki küçuk murabba 
kağıtla " ölüm ., kelimesini ta
şıyan diğer dört kagıt katla
narak boş bir sepete atıldı. 

Her asi kendi kısmetini çeker· 
ken bir zabit kağıdı elinden 
alıyor, açıyor ve tesadüfün 
hükmünü yüksek sesle ilan 
ediyordu. 

Esirler, tereddüt etmeksizin, 
geç kalmaksızın kısmet 8epeti 
önünden geçiyorlardı. Her biri 
kendi payını alıyordu. En ta-
katsız, en mecalsiz olanlar bile, 
vaktile Hindenborgun ellerinden 
meşhur Tannenberg bayrakla
rını almak için yaphklıarı ge· 
çidde imişler gibi, ayni sakin 
ve azimkar adımlarla meşum 
sepete yaklaşıyorlardı. 

"Her şeyi yakan,, lakabile 
amlan Frederik Herman ilk 
olarak çağrıldı. Yarafar;nın 

ölüm verecek mahiyette olma
dığına artık emin olabilirdi, 
zira ıstırabı artmıyordu ve sıkı 
çenelerini hiç bir humma raşesi 
titr etmiyordu. 

Kuraya memur zabit ona 
doğru yürümeğe davrandı, fa
kat Frederik ayağa kalkarak 

meşum kağıdı bizzat çekmek 
cesaretini gösterdi. Uzun bir 
takipten bitab kalmış yırtıcı 
bir hayvan gibi, en kudretli 
günlerin esil ve azimkar çeh
resini celladına göstermek isti
yordu. 

Onun tezkeresinde "Hapis,, 
kelimesi vardı. Şu halde, şafak 
sökerken kurşun yağmuru al
tınCla can vermiyecekti. Bakış
larında sevinçli bir alev par
ladı, fakat ayni saniyede sönü
verdi. 

Bunu takib eden diğer üç 
Asi de, ayni suretle kale bapi
sine mahk6miyetleri hükmiinü 
çektiler. Beşinci çağmlan Otto 
Von Brant idi. Bu, muharebe
den sağ salim çıkan Po
meranyalı bir mülazimdi ve 
bütün esirler içinde yalnız o 
Frederik Hermana tek söz 
söylem emişti. 

Bu iki adam, bu iki silAh 
arkadaşı birbirinden nefret 
ederlerdi. Ayni ideal her ikisini 
ayni isyan bayrağı albnda bir
leştirmişti, Fakat ne üç gün
denberi hükumete sadık kıtaata 
müştereken verdikleri barblar , 
ne tehlükeler, ne de şimdi 
omuz omuza çektikleri müşte

rek ıstırab ve imtihan onların 
iki kalbini birbirine yaklaşhra
mamıştı. 

Bu kin herkesin malumu idi. 
Fakat sebebini kimse bilmi
~ordu. 

1 Adı çağırılınca, Otto von 
Brant dik başla, parlak bakış
larla Pomeranya suvarilerine 
has olan geniş ve kudretli 
ad•mlıula ileriledi. 

Evinde çok sevdiği karısını 
arkada bırakacağı içib endişe
leri ne kadar can yakıcı oloıaa 
o)suc, pusulasını titremeden 
çekti ve muhteviyatını ilAna 
memur askete tevdi etti. Bu 
adamın dudaklarından bir tek 
kelime çıktı: " idam! ,, ve bu 
kalime, karanlıklar içinde, bir 
kurşun ıslığıyla çınladı. 
Otto von Brant, "Bekliyordum 

zaten demek ister gibi bir ta
vırla hafifçe alnını eğdi, 

sonra üç adım geriledi ve 
yerine geçmezden evvel , 
Frederik Herman tarafına 
döndü, onun yüıünü süzdü, 
göderini gözlerine dikti ve 
orada merhametsiz bir zafer 

' 
kindar ve katil bir memnuni-
yet ışığı gördü. Fakat bu ba
kışı da söndürmek için biran 
yetti. Frederik Hermanın başı 
çevrildi ve eğildi, ve Otto von 
Brant bu düşman simada, ani 
bir azab, mütbit bir mücade
lenin izlerini sezer gibi oldu. 
Belki de hatta acı bir neda-
metin verdiği ıstırablan ... Hiç 
şüphesiz, "berfeyi yakan,, de
niJen Fredrik Herman bu da· 
kikada kendi keneinden nefret 
ediyor ve böyle müthi, bir fe
laket karıısında içinde sevinç 
duyduğundan dolayı utanıyordu. 

Yaşayacakları şu son kısa 
gece içinde zaten caniler gibi 
muamele görmüş olan dört ölüm 
kurbanı oradan çıkarılarak 
a~rı bir hangara yerleştiril
dıler. Muhafaza altında götü-
rülmek iizere iken, Otto Von 
Brant bir dakika duröu. Frid
rik Hermana işaretle onu bir 
köşeye çekti ve şu sözleri 
söylodi : 

- Rakib idik, artık dost 
olabiliriz. Madem ki siz de onu 
sevmiştiniz, ölümümü ona ne 
kadar ihtiyatla bildirmek ic:ab 

edeceğini takdir edeceksiniz •• 
Heyhat, belki de bu habere 
mukavemet edecek kuvveti bu
lamıyacaktır. Onu sevdiniz, bel
ki hala da seviyorsunuz. Ha
yattan ne kadar hudutsuz bir 
teessürle ayrıldığımı ve onu bir 
daha göremiyeceğim için ne 
kadar ıshrab çektiğimi herkes
ten daha iyi, sız ona söylüye
bileceksiniz .. 

* •• 
lşte o vakıt, iki adamı uzak-

tan seyredip bu tuhaf ve be
lirsiz muhavereden meraka 
düşenler, Otto von Brantın 
çehresine bir ölüm sarılığmın 

yayıldığını ve dinç vücudünün 
ihtilaçlı bir hıçkırıkla sarsıldı

ğını gördüler. 
Simdiden ölüm içinde nefes 

ahr gibi sayılan bu zavallının 
rit-asına hangi insan lakayd 
!kalabilirdi? Bir taş bile bundan 
rikkate gelirdi. Bununla bera
ber, ele avuca sığmaz Frede
rik Herman, Otto von Branta 
nihayete kadar amansız kin 
beslemek azmiyle gerilmiş olan 
çehresinde biç bir hareket gös
termeksizin onu dinledi. 

Bir muhafız bu sahneyi kesti, 
Otto von Brantı kapıya sürük
ledi ve zavallı bir vaad, batta 
bir ümid gölgesine kavuşma
dan kayboldu. 

Taliin daha müsaid davran
dığı on iki asiden başka kimse 
hangarda kalmayınca, bu adam
lara hangi kalede hapis edile
cekleri hakkında hemen bir 
karar verileceği bildirildi. Bunu 
takib eden süküt içinde, ku
mandan ilave etti : 

- Vahim bir sebeble şim
diden bir izahat vermek veya 
bir ricada bulunmak i11tiyen 
biriniz varsa hemen ortaya çık
sın, zira lıüküm derhal tatbik 
edilecektir. 

Bir tek adam ltımıldadı, dik
tatörün mümassili önüne ç.ıkh. 
Bu adam Frederik Hermandı. 
- Benim bir ricam var, ku
mandan. 

- Söyleyiniz. 
- Evet •.. Fakat burada de-

ğil... Sizinle benim aramızda .. 
Baıbaşa ... Bu bekJeniJmiyen ih
tiraz kumandanı bir saniye şa
sırttı ••• Neden bu kadar iaraı a 
lüzum g6riiyordu?. 

Fredrik Hermanın yüzünü 
süzdü. Şüpheli bir bakışla onu 
ihata ettı. Bu şahsın şöhretini 

ve "herşeyi yakan" lakabını 
biliyordu, hiç bir ıeyden, bir 
tuzaktan, bir •uika•ttan, bir 
cinayetten çekinmiyeceğine va
kıkıftı. 

Fredrik Herman muhatabının 
merakını sezdi. 

- Neolu r, kuman, ben si· 
lahsız, fazla olarak da yaralı 
bir esirim. 

Kanlar içinde sarkan sol 
kolunun yarasını gösterdi: 

- Benden korkulamaz. Sizi 
nasıl öldürebilirim? 

Bunu söylerken dudaklarında 
alaylı bir tebessüm belirdi: 

- Hiç çekinmeden bana 
inanabilirsiniz. 

Zabit bala tereddüd ettiği 
ıçın: 

- Peki, dedi. isterseniz baş 
başa görüşelim... Yanınızda 
sizinkilernen kimi isterseniz 
muhafaza ediniz. Yeter ki, bu
rada bulunan benim silih ar
kadaşlarım dan hiçbirisi muha
verede hazır olmasın. 

Bunlar, hiç şüphesiı, onun 
düşman tarafına geçecegını, 
yahud mükafat mukabili iha
nette bulunmak istediğini far· 
zettHer. 

Frederik Herman on bir 
çift endişeli bakışm üzerine 
dikildiğini hissetti. Bir sözle 
tereddütleri izale etti: 

- Bu defa da söz söyliyen 
asker, esir değildir. Adamdır .. 
Hususi adam .. 

Tasrih etti : 
- Bu bir erkek işidir. 
Kumandan: - Peki, dedi. 
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ricanızı kabul ediyorum, çıka
lım! 

Frederik Herman iki muha
fız arasında kapıdan geçti. 

Bunu takip eden dakikalar 
esnasında, meş'um kulede bu 
esrarlı hadise üzerinde teati 
edilen fikirler bir uğultu ha
linde yükseldi. 

* . .. 
Kimse şüphe etmiyordu ki 

bu hadise ile bir an evttel, 
Otto von Brante hummalı ve 
esrarJı bir istirham halinde 
11Her şeyi yakanla,, karşılaşh
ran mülakatı arasında bir mü
nasebet vardı ... Fakat nasıl bir 
münasebet? Nasıl bir rabıta? 

Şimdi hepsi Otto von Branh 
düşünüyorlardı. O kadar genç, 
o kadar güzel, o kadar kah
raman olan bu adam, bayatı 
son derece kıymetli iken, anu 
kaybetmek dakikarı gelince 
kt!odinde tam bir tevekkül 
bulmuştu. 

Rakibi Frederik Hermanın 
ona son nefsine ~adar, böyle 
amansız kin tutması için, husu
metleri çok müthiş dereceyi 
bulmuş olmalıydı! Bir silah ar
kadaşının yuvarlanacağı meza
rın kenarında, unutulamıyacak 

gayz kahr mı? 
Bununla beraber, bu on bir 

kişi içinde bir tek insan vardı 
ki bu dramın karanlıklarına, 

isteseydi, biraz ışık serpebilirdi. 
Bir tek, bu da yüzbaşı Sigvard 
von Ayfeld idi. Yani Otto von 
Brantın çocukluk arkadaşı ve 
aile hayatının sırdaşı! Fakat 
onun sakladtğı sır iki kat mu
kaddesti, zira onu bir kadın

dan öğrenmişti ve bu kadının 
kocası olan Otto von Brant 
şafakla beraber cellatların kur
şunları altında can verecekti. 

Bu sırada, Fredrik Hermanın 
gaybubeti devam ediyor, böcre 
arkadaşlarının endişeli mera
kmı arttırıyordu. 

Birdenbire kapı açıldı ve 
Fredrik Herman bir gölge gibi 
sessiz ve esrarengiz, içeri girdi. 

Hermeıı durakladı ve duvara 
dayandı. Kapıyı yarı açık bı
rakmıştı ve ufuklarında büyük 
ormanların teressüm ettiği uzak 
manzaraya dalmış gibi kalan 
gözleri bir daba bu manzara
dan aynlmacL .. 

Ne diılinüyordu?. Son saat
ları birbiri ardınca çalan güzel 
Otlo von Branh mı ? Birkaç 
dakikaya kadar kurıuna dizi
lecek adama ebediyen kalbini 
verdiği için badisini ıafaa
tından mahrum bırakan kadını 
mı? Ölü veya diri, rakibinin 
onu ebediyen kendisinden ayır
dığını düşünüyordu. 

Bir aralık Sigvard von Ay· 
feld Otto von Branbn arka· 
dap yalnız baıına hulyaya 
dalan adama yaklatb ve kısık 
sesle ona birdenbire sordu : 

- Demek onu bu derece 
çok seviyorsunuz? 

Bu tecesaüıün bir hiddet 
hareketiyle veya hiç değilse 

hayretle karşılanması beklene
bilirdi, Öyle olmadı. Uzak 
manzaradan gözlerini ayırmadı. 
Fredrik Herman kendi fikirJe
rine cevap veriyormuı gibi söy· 
lendi; 

- F vet, onu ıevıyorum. 
Bunca kadınların benim için 
tebessüm ve şefkati hiç esir
gemedikleri bu koca Alman· 
yada onu sevdiğim gibi kim
seyi sevmedim. Onu, aynı ada
mm hayabnda hiç bir zaman 
iki defa duymadığı en derin 
aşkla seviyorum. 

- Ya o? 
- O mu ? Onun dOnyada 

yalnız bir fikri vardır. Sadece 
bu adam için... Ve bu adam 
sayesinde yaşar .. 

Bu kadının biricik hatırası
nın onu tamamiyle sardığı o 
kadar belli idi ki ~özleri 
ilk ışıklarm belirmeğe başl adığı 
şarktan çevrilen titreyen du-

- Lül/tılfevİlina-
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dakJarından bir nevi ümidsiz 
f eryad yükseldi ... "Sevgili.. Be· 
nim sevgilim, sizi ne kadar 
sevdiğimi yakında görecek
siniz ... ,, 

Birdenbire elini Sigvard von 
Ayfeldin eli üzerine dayadı: 

- Size son bir veda.. Sizle
re de sevgili arkadaşlar. 

Silah arkadaşlarına döndü ve 
onları birbiri ardınca kucakladı: 

- Beni şefakJa beraber bek
leyorlar. Sizden ayrılmağa mec
burum. 

Sonra geri döndü ve muha
fızlarının önünden geçerek gü
neşle parlayacak şaşaalara 

doğru gider gibi ileriledi. 
Bir kaç dakika geçti ve üç 

hayal hangara yaklaştı. iki 
hasta bakıcı ve bir cerrah ni
hayet mecruhları tedaviye ge
liyorlardı. 

En vahim yaraları süratle 
pansuman ettiler. Sonra bir 
desti su bırakarak çekildiler. 
Nöbetçi esirlere uyumalarını 
tavsiye etti. 

Uyumak, söylemesi kolaydı. 
Fakat bu on bir esirin hangi 
biri, ilk güneş şuaı albnda can 
verecek arkadaşlarını unutabi
lirdi? 

Şimdi, kuşların sabah şarkı
larına trampetlerin sesi karıştı. 
Bir silahlı manganın muntazam 
yürüyüşü zemin üzerine çınladı. 
Orada olan on birler bu asker
lerin nereye gittiklerini hemen 
anladılar. Kalpleri duracak gi
bi oldu. Dudakları kurudu. 

Hangarın kapısı şimdi tama
miyle açılmıştı. Eşik üzerinde 
toplandılar. Çok geçmeden fi
şenkliklerin kuru gürültüsünü 
duydular. Manganın, iki sıraya 
ayrılarak, muntazam bir hare
ketle silahları doldurduğunu 
gördüler... Ayakta dört adam 
vardı. Bunların hayali semanın 
soluk maviliği ve ormanların 

açık yeşilliği berinde gaze 
çarpıyordu. Bunlar, kurşuna 
dizilecek dört arkadaştı ... Haf f 
sesle isimlerini tekrar ettiler .• 
Von Danzer... Von Kopşaver .• 
Von Bösing... Birdenbire on 
birler sustular ve bakıştılar, 
zira dördüncü Otto von Brant 
değildi. 

Onun yerine geçen adam, 
hangar cihetinden gelen boğuk 
oğultuyu duydu mu?Geri döndü, 
tebessüm etti. Çehresinde ge· 
niş bir istirahat ve kat'i bir 
hl'Zur tavrı vardı. 

Manevra mecrasını takib 
etti. Emirler birbirini takibedi 
yordu: Hazırotl .. Nişan! .. Ateş! 
Yanık silahlardan bir alev 
yığını fışkırdı. Yakın tepeler, 
uzun bir akis halinde, çifte 
bir infilak gürültüsünü tevali 
ettirdi. 

O vakıt, onbirler, muhafız
larının yasağına rağmen, idam 
yerine doğru ilerilediler. Üç 
cesed tabutlara yerleştirilmişti. 
Dördüncüsü, Fredrik Herman 
kolları açık yüzükoyun yah
yordu. Birçok kurşunlar kal
bini delmişti. 

Gözleri henüz açJktı ve du
dakları üzerinden on bir arka
daşı için hafif bir tebt:ssüm 
geçer gibi oldu. 

Bir saniye sonra Otto von 
Brant arkadaşlarına mülaki 
oldu ve öğrenildi ki F rederik 
Herman dünyada en çok nefret 
ettiği adamın hayatını kurtar
mak için kendi hayatını kuman
dana teklif etmişti. 

"Her şey yakan,, lakabı ve· 
rilen adamın ölümü böyle oldu .• 
Daha iyi bir ölüm olabilirmi? 
Ümidsiz aşkının hatırası bir 
kadının kalbinde ebediyen kal· 
sın diye kendini işkenceye tes
lim eden bu betbahtın büyük
lüğüne üstün, efsanelerde bile 
bu büyüklük var mı ? ,, 

RA~DYOLIN 

Bayan RadyoJinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 
sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fuça
Jamak lazımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 
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lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapmar
daki kurnaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumnşJarJa, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zar11fet itibarile herkesçe malüm olan mamuJatmı muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biJiriz. 

Toptan sataş yeri : Birinci kordon No 186 
Şark hah Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manif aturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar azarı F. Kandemiroğlu 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

lzmlr beledlyeslnden: 
1 - Karşıyaka şubesi te· 

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

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

2 - Karşıyaka şubesi temiz· 
lik hayvanl:ırı için beher kilo
su dört kuruştan altı yüz lira 
hedeti muhammenle başkatip

likte şartname veçhile on beş 
bin kilo arpa alınacaktır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 14 8-936 
Cuma günü saat on altıdadır. 
iştirak için kırk beş lirahk mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

3 - Karşıyaktı şubesi t~miz
Jik hayvanları içb beher kilosu 
bir kuruştan yüz elli lira be
deii muhammenle on beş bin 
kilo saman alınacaktır. Başka· 
tiplikteki şartname v~çhil açık 
eksiltme ile ihale3i 14-8-936 
Cuma günü saat 16 dadır. işti
rak için 12 liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile eöyleuen 
gün ve saatta gelinir. 
28-31-4-8 2350 (1555) 

1 - Şükrü Kaya bulvarında 
Tevfik Rüştü Aras caddesi 

ağzına rastJıyan meydanlığa 
kesme kordon taşı çekilmesi 
ve orta parterinin ve etraf 
yaya yollarının imla ve tesviyesi 
başkatiplikteki şartname ve 
keşfi veçhile 14-8-936 cuma 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. işin 
bedeli keşfi altı yüz yirmi yedi 
lira kırk beş kuruştur. iştirak 
için kırk yedi liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene qelinir. 

2 - Metre murabbaı eJJi 
kuruştan kırk dokuz lira elli 
kuruş bedeli muhammenle Tire 
kapusu sokağında 509 adanın 
on bir sayılı arsası başkitip
likteki şartname veçhile 14-8-
936 cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile
cektir. iştirak için üç yüz yet
miş beş kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene gelinir. 

28-31-4-8 2351 (1556) 
Belediye emlak ve akann

dan Haliınağa çarşısında yeni 
yolda 6 sayılı dükkanın sene
lik kirası 36 lira bedeli mu· 
hammenle başkatipliktedi şart
name veçhiJe bir senelik kirası 
21181936 Cuma günü saat on . . 

edilecektir. iştirak için üç lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta en
mene gelinir. 
4-8-11-15 2461 (1584) 
1 - Çocuk yuvasının 936 

yılı ihtiyacı için başkatiplik
teki şartname veçhile ve ilişik 
cedvelde otuz üç kalemde cins 
ve miktarı yazılı mualece 
18-8-936 salı gücü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Bedeli muhammeni 
bin iki yüz on iki lira beş ku
ruştur. iştirak için doksan bir 
liralık muvakkat teminat mak-
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

2 - 95 sayılı adanın 325 
metre murabbaındaki 2 savılı 

arsası beher metre oourabbaı 
yirmi beş knruştan seksen bir 
lira yirmi beş kuruş bedeli 
muhammenle başkatiplikteki 
şartname veçhile 18-8-936 salı 
günü saat on altıda açık art
tuma ile ihale edilecektir. 

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

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

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

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

işin bedelinin yedi bin do
kuz yüz yirmi lirasına mukabil 
müteahhit, başmübendislikce 
verilecek istihkak raporlarile 
bayındırlık sahasında müzaye
deye çıkarılacak arsalardan ala-

caktır; mütebaki iki bin sekiz 
yüz otuz sekiz lirası nakden 
verilecektir. iştirak için sekiz 
yüz yedi liralık muvakkt temi
nat makbuzu veya bank& te-

minat mektubu ile 2490 sayılı 
kanunun tarifi dairesinde ha
zırlanmış teklifler ihale günü 
saat on beşe kadar encümen 
başkanlığına verilir. 
2 - Cinsi Mıktarı Tutarı 
Beygir keçesi 75 52,50 
Semer " 200 110 
Hamud " 7 top 23,10 

185,60 
Yukarda cins ve miktarlari

le bedeli muhammeni yazılı eş
ya başkitiplikteki şartname 
veçhile 18 - 8 - 936 Salı günü 
saat on albda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. lttirik için 
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dişleri 
'IJ 

agrıyor 
Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip 
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Karşısında derhal rlc~ te mecbur olur 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

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

Fiyatlar Banyo dahil olmak üıere insao başına otelde 

karyoJa 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına ~atak· 
sız 1 inc·i 50, ikinci 40, iiçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve Ali Salcı 

KREM BAL SAMİN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi bes!er, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
edet. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu lstanbul 

minat makbuzu ile söylenen 
gün ve satta encümene gelinir. 
31 - 4 - 8 - 12 (1572) 2407 

8-8-936 taribinde11 itibaren 
• 1 ...,. • 1 

kuruş ve on paraya ve ikinci 
nevi ekmeğin kilosu 7 kuruş 
yirmi paraya satılacaktır. Ali
kadarlarca bilinsin. 

r .. ,. ,.. n1 



F artelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

N 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINIE 

CERES vapura 71 temmmda 1 G. m. b. H. 
ıelip bir ağuıtoıta An- ACHAIA vapuru 2 ağustosta 

bekleniyor. Anven n Ham-
ten, Rotterdam, Amsterclam b d lik k kb 
te Hamburg limanlan için yük 
alacakbr. 
SVENSKA ORIENT Liniea 
GOTLAND Motarl 20 Tem-

llauzda Rotterdam, Hambarg, 
Copenbag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oılo ve lakandi
llavya limanlan için yt1k ala
caktır. 

VASLAND motörü 30 tf'm· 
IDuzda beklenmekte olup yli• 

knnn tahliyeden 10nra Rotter
clam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzig, Gdynia, Gotebull( 
Oılo ve lıkandinavya limanlan 
İçin yük alacaktır. 

IERVJCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIY A vapuru 30 

temmrzda gelip 1 Ağutoata 

Pire, Malta, Manily ve Bar
ıeJona hareket edecektir. 

Yolcu ve y6k kabul eder. 
Dandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değifikliklerden 

•centa mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafıiJAt içiD ikinci 

lcordonda Tahmil ve Tahliye 
binuı arkaunda FRA TELLi 
SPERCO acentelİDe mlracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

teıinden diplomah 
nı, tablplerl 

~luzalfer Eroğul 

Kemal <;etindağ 
HaataJanm her glin Abab 

saat doka&cl• Mthyarak 
lleyler • Numan zade S. 21 
namrah maayeaebaaeleriade 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hutanesinde 

urg an y çı araca r. 
ARKADIA vapuru 10 ağuı

toıa doğru bekleniyor. tS 
ağaatoA kadar Anven, Rot
terdam, Hamburı ve Bremen 
limanlan için ylk alacakbr. 
~ 

Amerikan Export Linea 
EXMINISTER vapura 2 afu1-

tosta bekleniyor, Nevyork için 
yük alacakhr. 

•• 181 •• 

Den Norske Middelbaslinjen 
(D/S A/S Spankalinjen) Oslo 

BOSPHORUS vapuru 22 
ağustosta bekleniyor. Iskende-
riye, Rouen, Dieppe ve Nor
veç limanlan için yllk alacaktır. 
~ 

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

Budapeıt 
DUNA vapuru 7 ağustosta 

bekleniyor. Belgrad, Noveuat, 
Komarno, Badapest, Bratiılava 
Viyana ve Linz için ylik kabul 
edecektir. 

••••• 
JohnlOn V arren Lineı Ltd. 
JESMOORE vapura 15 ağuı• 

toata bekleniyor. Anven, U
verpuldan y8k bopltacak ve 
V arna, Klıtence, Galatz ve 
Braila için y8k alacaktır. 

Senice Maritim Roumain 
Bucareıt 

DUROSTOR vapuru 5 ağus
tosta bekleaiyor. 

Klıtence, Salina, Galaı 
ve Galatz aktarma11 Belgrad, 
NoviAd, Baclapeıt, Bratialava, 
Viyana ve Liu İçİD ,lk kabal 
edecektir. 

V aparlann ilimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
laalrkmda Wt Mr tllalahlcle p 
riıilmez. 

N. V. W. F. Hami Van Der 
z •• & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lzmirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

Beyo=Bristol otelinde 
Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin mOsteciri TOrlderden en eski otelci 
olan ve berkeae kendisini sevdiren bay Omer Lut
fldlr. Bay Omer Llltfi lzmir Askeri otelinin müeı
lisiclir. Kırk bir ıenelik tecrilbeli iclareıini herkes 
bilir. latanbalcla her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki nhab buJacaklarclar. 

Blitlba bu fevkalldelildere iliveten fiatlar 
mtithİf ucuzdur 

Akcijeri olmayan her hay· 
vam lldllren keakia Flitlerin 
pek çok çeıitleri, ufak bil· 
ylik kutularda, tifelercle ve 
d6kmeai ehven fiatla Atılar. 

Menimi geçmek üzere 
olan ve hepinize IAzım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanıth ve clayamkb Flit 
tulumbalan, IİYl'İIİnek mlca· 
delesi için her evde balun-
llla11 mecburi olan mikrop 
&ldllrlcB mazot, uidfinik, 
braolin ile glktaf, bensin, 
.ıkol, her nevi atid, oksijen kaynaiı için karpit, ıu, macun 
ve baiday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk ilzerine Kız markalı meşhur " Arti ,. kumat 
boyasam unutmayınız. 

Kolonya, dit macunlan, krem, kokulu ubanlar 9e daha 
pek çok çefitlerimizi girmek i.tiyenler bir defa depomma 
!'lr.unııfar, her halde memn1111 olacaklardır. Telefon: 3882 

iş Bankasına memur alınacaktır · 

Türkiye iş Bankasın-
dan: 

Bankamızın merkez ve şubelerinde çalqbnlmak llzere lise 
veya ticaret liseleri meaunlanadan mDıabaka imtibauile memur 
alınacakbr. Bu imtihanda kazananlar arUJDda aynca yüksek 
tahsil g6rmliı olanlar ve yabancı lisanlan iyi bilenler tercih 
olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvaffakıyet ve tahlil dere
celerine gire 70 ile 100 lira al'Ulncla aylak verilecektir. 

Yaza ile imtihan ıs Ataato. 1936 Cainartui glnll -t onda 
Ankara, lstanbul ve lzmir ,ubelerimizde yapılacaktır. En son 
yazılma tarihi 10 Atustoı 1936 dadır. 

istekli olanlar, girme ve imtihan ıartlarına ait izahnameyi 
bankammn Ankara, lıtanbul ve lzmirdeki pbelerindea alabilirler. 
Bqka yarlerde bulunanlar bu izahnameyi bankamızdan tahriren 
de talep edebilirler. Ancak btitun taliplerin çok vazilı adres 
vermeleri Jizımdı. 20-23-25-28-30-1-4-6-8 (1502) 

Aleksandr Margaritis 
Yuvan Haleplioğlu Damadı 
MERKEZ HAL No. 34 ISTANBUL 

Büyük Meyva Ve Sebze Ticaret Evi 
iTHALAT- iHRACAT 

Türkirenin her tarafında, Suriye, Filistin, Mım ve 
Avrupacla milmesıilleri vardır. 

noıruluk 
MUkemmel te,kllat 

SUralll muamele 
Telgraf adresi: DAMAT ISTANBUL 

H.3 1 - 8 (1541) 

Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığı 
lzmir Direktörlüğünden: 

Cinlİ En az En çok Tutan Teminat akçesi 
Kilo Kilo Lira Lira. Kurut 

KoJ1111 eti 2000 2SOO 875 6S 63 
Dana eti 1500 1700 42S 31 88 
Sağır Dilsiz ve K6rJer Müessesesinin bir ıenelik ibtiyaca olan 

ve yukarda isimleri ve mıktan ve Muhammen bedelleri ve 
teminab muvakkate akçeleri yazah iki kalem etin kanana tevfi
kan 20 gOn mllddetle açık eksiltmeye çıkanlmııbr. 20 • 8 - 936 
Peffembe gllnll Aat 14 de Sıhhat ve içtimai muavenet Mldlr
lllğilndeki Sahnalma komiıyona11da ihalesi yapılacağından 
isteklilerin malaaadaklan teminat akçeıi makbuzlarile birlikte 
mllracaatlan ve prtnameyi girmek için herp Sıhhat MOdir
lllbe bq Ylll'ftlalan ilin olunur. 

4-8-12-16 2442 (1587) 

Afyon · yetiştiricilerin 
nazan dikkatine 

Uyuşturucu Maddeler inhisarından: 
Afyon yetiftiricilerin menfaatlanm ı: ln&ade tutan idaremiz, 

1 
ba 1e11eki mahıulll Tirkiye Ziraat kuı vaatuile doğraclan 
dojıaJ& m&atamildea alacaktır 
Apğada giderilen phir ve kaubalar ahm merkezi ittiW 

eclildipden Afyon yetiıtiricilerin kendilerine en yalan ola 
mezktr ıehir ve k-balardaki Ziraat Bankaa Şube veya 
sandaklanna mlracaatla icab eden tafıilab almalan ilzama 
ehemmiyetle illa olunur. 

ALIM MERKEZLERi: Amasya, "Akıehir - Ugm" Afyon
karabi•r, Aydın, Bahkeıir, Çorum, Eskiphir, Bilecik, Gllmllf
hacakly, Konya, KOtahya, "Isparta - Burdur" Malatya, Tokat., 
Zile. 

t 8-9-1 ı 2520 (1617) 

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

TOPTAN PERAKE DE 

Oliver Ve Şü. 1 D kt 
LllllTET o or 

Vapur Acentası Fahn· Işık 
CENDELI HAN BaRINd 

KORDON TEL 2445 lzmir Memleket Hutaneai 
THE ELLERMAN UNES L TD. Rontken mlltebaau1S1 

GRODNO •apara 25 hezi- Her Nevi RONTKEN 
randa beklenmekte olup Londıa Muarenelerl 
ve Hull içiu yllk alacakbr. Ve Elektrik Tedeavileri 

MARDINIAN vapuru 27 ha- y . b ·11uı 
ziranda beklenmekıe olup Li· lirllyemıyen ve 1118 

verpool ve Glugov ı,in yak RAŞiTiK çocuklara Ultra -
alacal..br. Viole tatbik ve Rontk• 

DRAGO vapura temmuz or· ile KEL tedavileri yapabr. 
talarmda Loadn, Hali ve An· ikinci Be,ter Mak mm 
versten gelip yük çıkaracak ve karŞISı No. 25 
ayni zamanda Londra, ve Hull Telefon: 2542 
için ylk aJacakbr. H 3. (182) 

LESBIAN vapura 15 tem
muzda Liverpool ve Svanıea• 
dan gelip ytik çıkaracaktır. 

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da ffamburg, ve Bremenden 

gelip ylik çakaracakbr. 
NOT : Vnrut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun llc
retlerinin değitikliklerindea me 
auliyet kabul edilmez. 

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

i TAZE TEMiZ UCUZ : 
• • 

~ llAC 
• 

i HAMDİ NÜZHET 
i Sıhhat Eczanesi 
• • • • • • • • • 1 

BAŞDURAK 
BllJtlk Salebçi othi ..... ........ela 

:.. .................................................................. .. 

Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VITLER 
Marka her boy Ltıkı ve ucuz 
bisikletleri ZONDAP marka 
motosiklet petromaks IBks fe
ner lambalan sıhhi Apoıtel 
atızlajı her çqit gramofon 
plaktan laedf,elik arif -t 
Ye kriıtal likor, komposto, çay, puta takımlan. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaklar1, elektrikli iitii çaydanhk ve ocakları 
yemek ıııtm'ak çay vesaire mağazamtzda her vakıt bulunur. 

No. 156 BalcaJar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

Zümrüt damlası kolooyası 
Eczacı Kemal Aktaşın pheseri 

Kokacaluk Alemini f&fll'bmf herkeıi hayret içinde bır11lmuftır 
Feminen Dişi Maskülen Erkek 

iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

İ ( Baharçiçefi) ( Glnill) ( Fulya ) ( Sonluıbra ) ( Meaek_.) 
( Akf8m ıtınqi ) ( Leylak ) ( Limou çiçeji ) (Y ...U.)-

Kemal Aktaı kokulan yerine bqka ıeyler veriline kabul et• 
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Klmil kokulan 
yerine verilecek ıeyler, HiJAI eczanesinin kıymetini bir daha iı· 
pat edecek, Kemal Aktaıı size bir daha alkqlatacakbr. Zevk. 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatanclat 1 

1 LAN 

inhisarlar lzmir fabri-
kası müdürlüğünden: 

Fabrikamızda yapılacak haza tadilit ve tamiratın 24-8-936 
Pazar gOnl Aat on bqte açık eksiltme ile illaleai icra edile
cektir. 

Iateklilerin buna müteallik l&rlnameleri görmek üzere F enal 
ehliyetleriyle birlıkte o tarihe kadar fabrika alım aabm komia-
,.au bqbıilapaa mlracaatlan. 3-8-13-18 
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Fransanın . ademi teşebbüsü suya düşüyor 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Mu ss ol i" n inin Fransaya tevcih ettiği 
üç sual tefsirlere vesile oldu ... 

Fransa ikinci bir tez hazırhyor. Berlinin vereceği 
cevap Pariste büyük biı- alikayla bekleniyor 
~~~ 

Düşmesine uztizar l'dilen Sanagossadan btr göliiniiş R.ambladalu rarpişma/ardan bir inüba 

Madrid 7 (Ö.R) - Hemen yette cevaplarından sonra Al· ittirak etmesinin şartlan olarak 
bütün devletler ispanya işine manyanmda bugün Berlin Fran· telakki etmesi takdiri de bey-
ademi müdahale için muvafakat sız elçisine cevabını vereceği nelmilel çoVvahim bir gergin• 

sını serdetmektedirler. 1 
iyi malümat almakta olan 

mahafiJ ispanya hükumetinin 
ecnebi tebaasının emniyetini ta
mamiyle te~in edebilecek bir 
halde olmamasından korkmakta 
ve ~Almanlarla ltalyanların yeni 
birtakım hadiseler zuhuru halin-

iKiNCi NOTA 
Paris, 7 (A.A) - Salihiyet· 

tar mahaf il lspanyol işlerine 

müdahale edilmemesi hakkında 
Fransanın pek yakında ikinci 
bir nota göndereceğini bildir
mekte ve Paris hükumeti tara· 
fından devletlerin bitaraflığını 
temin için teklif edilecek ameli 
tedbirleri sayıb dökmektedir. 

iki muharib taraftan biri hak-

i kında yapılan manevi müzahe
retin velveleli ve tehlükeJi bir 
müdahale teşkil edip etmedi-cevabı vermişlerdir. Siyasi mü- tahmin ediliyor. Bundan sonra lik huzuruna sebebiyet verme-

ıahidler Fransız hariciye neza- daha nazik bir işe başlamak sinden sndişe etmektedir. Ayni 
retinin hazırladığı planın ka- lizımgelecektir. Zira ademi Mahafil ltalya tarafından bu 
bulü takdirinde bir takım müş- müdahalenin şeklini tayine kabil şal tJar ileri sürilldüğil 
külit çıkmasından korkuyorlar. ihtiyaç vardır. Ademi müda- takdirde Fransız teşebbüsünün 
Gelen haberler endişe vericidir. hale ispanyaya barb levazımı 
Zira yapılan teşebbüsün l{eç ihracını men'e mi münhasır 
kalması muhtemeldir. Fatizm kalacaktır? 
taraftarlara Asilere ıimdiye ka- ~u halde, şu veya bu mem-
dar birçok yardımlar yapmış- leketin sivil tayyarecileri "harb 
lardır. mab:emesi,, şeklinde mi telekki 

ALMAN GEVABI edileceklerdir. Bu tayyareciler 
Paris. 7 (Ö.R) - iyi mallı- bombardımanlarda mühim bir 

mat a'au mahafilde söylendi- vasıta olarak kul!anıldıklarına 
ğine göre, Almanya Fransız göre dahili harb üzerinde tesir 
teklifıne ltalyanın verdiği ce- yaptıkları muhakkaktır. Devlet-
vab şeklinde bir cevab vere- ler bitarafltklarını muhafaza :çin 
tektir. ispanya iJe bütü ticaret mün-

Bu suretle Kedorseyin te- sebetJerini kesecekler midir. 
şebbüsü muvaffakiyetle neti- işte burada tavziha muhtaç 
celenmiş sayılabilecektir. Zaten bir çok noktalar bulundugu 
lngiltere, lngiliz - Fransız be- için ltalya bitarafhktan ne kas· 
raberliğinin bir nişanesi olarak tedildiğini öğrenmek istemiştir. 
Fran1ız teşebbüsünü himaye Diğer devletler bitaraflığı 
etmek azm'ndedir. tasrih etmiş değillerdir. 

Paris lngiliz büyük elçi~; Sir iHTiLAFLAR 
Corc Klark, Kedorsey ve .._on- Bu meselede fikir ihtilafları 
dra Fransız e!çisi ile Forayn bulunduğu muhakkaktır. BH-
Ofis arasında sıkı temaslar hassa ticaret tayyareleri mese-
vukubulmaktadır. lesi başlı başına bir ihtilaf 

Par s, 7 Ö.R) - Hariciye mevzuu olacaktır. 
nazırı lvon Delbos bu sabah Kedorsey şimdi ademi mü-
Portekizin cevabını almışhr. dabale mdodlarını izah eden 
Portekiz hükümeti Fransız tek- bir tez hazırlamakla meşgu!-
lifine bazı itirazlar serdetmiıtir. dür. Diğer taraftan Belçika 

ANLAŞMALARIN FESHi ispanyaya silah ihracatına mü· 
Paris, 7 (Ö.R) - Fransanan saade etmiştir. 

lspanyol işlerine ademi müda- Paristeki Belçika sefiri Fran-
bale için devletlere ikinci bir sız hariciye nazırile mülakatın-
nota daha vereceği ve bu no· da, :rlelçikalıların Fransız nok-
tanın ameli bazı tedbirleri ihti- tai nazarına iştirak edebiJece-
va edeceği söyleniyor. Fransa, ğini söylemiştir. 
ispanyaya silah gönderilmesine iT AL YANIN SUALLERi 
dair şimdiye kadar yapılan Londra, 7 (A.A) - Havas 
bütün anlaşmaların feshıni tek- Ajansından: · 
lif edecektir. Siyasi mahafil M. MussoJini· 

ADEMi MÜDAHALE nin lspanyol işlerine müdahe-
NEDIR? lede bulunmaması hakkında 

Paris, 7 (Ô.R) - Rusya, Fransa tarafından vaki teklife 
lngiltere ve faşişt ltalyanın vermiş olduğu üç suali'I ltal-
Fransız teklifine müsbet mabi- yanın akdi mütasavver itillfa 

Srn Sebastien sokaklanndan bir göıünüş 
suya düşeceğini beyan etmek- de müdahelede bulunmaları ihti-
tedirler. mali mevcud olduğunu beyan 

FRANSA ISRAR ETMELi eylemektedirler. Akdı mutasav-
Yine bu mebafil Fransa hü- ver itilafı kabule ltalyanın ya-

kumetin:n bir takım müzake- naşması takdirinde bile Alman-
reler icrası suretiyle vakıt ge- ya ve Sovyet Rusyanın muva-
çirmesine mani olmak için fakatını istihsal etmek güç ola• 
Roma hükumeti nezdinde ısrar• caktır. Filvaki Havas Ajansı 
da bulunması lazım olduğu muhabiri Almanyanın ltalyanın 
mütalaasmdadır. lngiltere bü-

şartlarının ayni şartlar derme
biımetinin yeni Fransız teşeb-
büsüne müzaherette bulunması yan etmek tasavvurunda oldu-
için Romadakı lngiliz sefiri Sir ğunu ve Sovyet Rusya lspan-
Eric Drum Montada talimat yol asilerine bazı devletler ta-
vermesi ihtimal dahilindedi. rafından yapılmakta olan yar-
Bütün bunlara rağmen siyasi dıma hemen son verilmesini is-
mahafil müıakeratın varacağı tiyecektir. Sovyet Rusya bu ta-
netice hakkinda şüphe ve te- Jebi ile Almanya ve ltalyanııı 
reddüt içindedir. Çünku Al- hattı hareketini tefmih el-
man tebeasının mal V'! can- mektedir. 
Jarının himayesi meselesinde Büyük Britanya ile Fransa-
dün Almanyanın yapmış olduğu nın Avrupanın biri Faşist ta· 
protesto üzerine Alman hüku- raftarı diğeri faşist aleyhtarı 
metini tatmin etmekte Madrid iki bloka ayrılmasına mini ol-
hükfırnetince izharı aczedildiği mak için yapmış oldukları uz-
takdirde Almanya ile ltalyanın }aştırma teşebbüsünlin akamete 
general Francoya açıkça müza· uğramasından endişe edilmek-
herette bulunacakları mlitalea· tedir. 

Öğrenildiğine göre, Fransa 
ispanyaya silah gönderilmesine 
dair olarak şimdiye kadar ak
dedilmiş olan bütün itilafların 
feshedilmesini teklif etmek
tedir. 

Londra, 7 (A.A) - lngiltere 
hükumeti, Fransanın Roma ve 
Lizbon hükumetleri nezdindeki 
teşebbüslerine müzaheret et
mektedir. 

ÜÇ SÜAL: 
Roma, 7 (A.A) - B. Ciano 

Fransız sefirine lspany a işle
rine müdahale edilmemesi hak
kında ve Fransa tarafından 
vaki teklifi ltalyanın esas iti
barile kabul etmekte olduğunu 
söylemiştir. 

Kont Ciano ile Kont Dö 
Şambrun arasında görüşmeden 
sonra neşredilen bir tebliğde 
aşağıdaki üç mesele ileri aii
rülmektedir. 

1 - ltalya umumi nümayiş· 
ler, matbuat mücadeleleri ve 
gönülJü kaydedilmesi suretiyle 

diğini sormaktadır. 
2 - ltalya akdedilecek ade

mi müdahale itilafının bütün 
dünyaya şamll olup olmıyaca
ij-ını ve bu itilaf ile yalnız hü· 
kumetlerin mi yoksR aynı za
manda eşhası hususiyeninde mi 
mukayyed olup olır.ıyacağını 

sorar. 
3 - ltalya Fransünın ica

bında ve bir takım kontrol 
usulleri de tatbik ed·!J etme· 
mek niyetinde olduğunu da 
öğrenmek ister. 

ÇEKOSLOVkA YANIN CEVABl 
Pari, (AA)- Fransız diplo

masısilspanya meselelerinin ade• 
mi miidabale anlaşma11nın metni 
üzerin çalışmaktadır. Bu anlaşma 
mucibince ispanyaya lspanyol 
Fasına ve ispanya hakimiyet aJ.. 
tında bulunan araziye her türlü 
silah, cepane, harb levazımı 
tayyare ve harb gemisi satmak 
memnu olacaktır. 

Az çok farklı ve nuansh ol
makla beraber lngiltereoin, 
Almanyanın, Sovyetler birliği
nin, Belçikanın, Hollandanın 

ve Çekoslovakyanm müsbet 
cevabları Parise gelmiştir. 

Şimdiki halde yalnız Porte· 
kizin cevabı beklenmektedir. 

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

Erzurumda açılacak ehli hayvan 
sergisi hazır:ıklarına başlandı 

Erzurum 7 (A.A)- Bu yıl vilayetimizde açılacak ehli hayvao 
sergisi için kayıd muamelesi bitmiş ve bugün puvantaja başlan
mıştır. Puvanlaj üç gün sürecek 9 ağustos pazar günü sergi 
açılacaktır. Sergi üç gün devam edecektir. Sergi aygır deposun
dan taylı kısraklara ve aygır deposundan menşe şahadetnamesi 
bulunan veyahud Ziraat vekaletince müseccel üç yaşından beŞ 
yaşına kadar taylara iki yaıından dört yaşına kadar şarlun kır 
mızı renkli boğa ineklerine mahsus olmak üzere dört şubedir. 

Puvantaj heyetince beğenilib seçilecek olan hayvanlara dai•· 
tılı.cak mliklfatıa yek6nu iki bin liradw. 


