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Yunanistan 1 
Muntrö Mukavelesini 

Tasdik etti. Yugoslavya da 
tasdik ediyor 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
i 

Dü abah kla li • • 
tı-1 e 1 -

ka etin •• • h dı s varı r 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

iş cephesi 
-·- bilenmiş bir süngüye benziyor,,,~ 

Devlet eliyle 

t:.?~~~br~~~::~!i~~~ t<Yüzlerce tank ve hava filoları manevralara iştirik etti Mareşal 
;i~:~:..~~1~=~~::1~e~~i~~:~:~~~ ~Fevzi Çakmak ve generalleri karargihı Babaeskide kurdular-
miz şeylerdir. Yüzlerce defa ~ lstanbul, a (Yeni Asır muhabirin- . '\ ..... ~ "' 'd"."lı'f: ,.111~~.:;- ıüngü halindedir. 
etüd edilmiş, mahiyetleri iyice N den)- Trakyada bUyUk askeri manev- - ~"':"' , , . ..., ,i ~ ~ıs."". °' Manevralar ordumuzun yüksek kudretini, her 
anlaşılmış, fakat bir şekle, bir ~ r1: ~- ~- ' N ralara gece yarısı başlandı. BUyUk fü~ A• ,. ~ f. · . bakımdan göğsümüzü övünçle kabartacak bir 
neticeye bağlanmadan Lırakıl- v;: .J 1· <" Erkinıharblye reisi Mareşal Fevzi ~,. C.:.Y\ ,:ı , , şekilde meydana koymaktadır. 
mıştır. ~-<ııo ~ 

Mesela, istihsal mevsiminin N Çakmak beraberinde bulunan Or ve ~ .'\ r~ ~ .. lstanbu) 8 (Yeni Asır) - Sabah, Kırklareli - ' 
en civcivli zamanında, mahsulü ~ Kor generallerle birlikte karargAhını Jl ~~!~~( ~ . Babaeski istikametinde müthiş bir süvari mu· N 

toplamak, kaldırmak için ihti- N BABAESKIDE !c.urdu. Gece tam 24 te ~ · ·' · ' harebesi başladı. Manevra muharebeden farksız- N 
yaca yetecek kadar amele bu- manavraya iştirak eden kuvvetlere ' l *~- dır. Tayyarelerimiz gece yarısındanberi mütema- ~ 
J d w d "kA d·ı· hareket emri verildi. unma ıgm an şı ayet t ı ır. diyen uçuyorlar. Piyadenin harekatı inkişaf et-

Halbuki, memleketin birçok Hareket fevkalade disiplin içinde cereyan mektedir. Topçularımızın isabetli atışları takdir-
yerlerinde, işsizlikten sızla- ediyor. Manevra sahası Kırklareli - Babaeski - ler uyandırmaktadır. 
nanlar vardır ve bunla· ~ L''I b h d M ı k M l d "d · u e urgaz sa ası ır. anevraya yüz erce tan , anevra ar an sonra muazzam geçı resmı 

rın sayısı azımsanamıyacak tayyare filoları iştirak etti. Harekat dört beş . yapılacaktır. Başvekil lsmet lnönünün de ma· 
haldedir. Kahveler vakitlerini gün sürecektir. Trakyanın bu parçası bilenmiş . nevra sahasına ~itmesi muhtemeldir. 
boş yere israf edenlerle dolu- \,irzLZ/.7.7-7.7..7...z7..7...7.Z7.ZX7.Z7.ZZ7.77.Z7JYJ.z:zr,AZ'ZZ7.z;r;zz~cc/.7.ZT,oaL:r:/'JZZT'..LT~~rz7J..ZZfFZR.YKTJU7rme~ZZTZZZ!!"Q2'?.'?h~±iZT.7J.X/..z7..7772:ZZ7.Y:YZZZ77ZZ7.7JJJA 

dur. On beş, yirmi Jira aylıklı HARB TEHLu·· KEsı· VAR 
bir it için, yüzlerce kişinin, MI? 
ayni kapıyı aşındırdıkları görü· 

lür. Bu acıklı müşahede ile is- Almanyanın muhtemel bı·r taarruz~na 
tihıal mınakalarından yükselen 

şikayetler · arasındaki tezadı k ç k ı k M 
telife imkan yoktur. Fikrimizce arşı, e 0S ova ya ve acaristan 
en kestirme hal yolu iş cephe· 

•İ•!;.~~~·!:~dir~. kadar işsiz geceli ~ündüzlü çalışıyorlar 
vardır? iş kabiliyetleri nedir ? 
Niçin şehirlerden ayrılmıyorlar? 

Bütün bunları apaçık bil
meliyiz. Devletin iş büroları 
işsiz_lerin sayısını, istihsal ka
biliyetlerini tesbite muvaf
fak oldukları gün, istihsal 
merkezlerinden bir şikayet se
sinin yükselmesine yer kalmaz. 
Devlet kendi vF..saitiyle ihti· 
yacı karşılayabilir; işliyecek 
kol arayan mıntakalara kafi 
miktarda ziraat amelesi gön
derilir. istihsal hayatımız bun
dan faydalanır. içtimai bir afet 
olan işsizliğin de önü alınır. 

Roma, 8 (Ö.R) - Amerika 
matbuat trösterinden birinin 
mümessili Alman şansölyesiyle 

mülakt etmiştir. Führer muha· 
birin sorduğu suallerden bir 
çoğuna cevap vermiştir. 

Suallerden bazıları şunlardır: 
- Harbtan içtinabm kabil 

olduğunu zanneder misiniz? 
Ve nasıl? 

- harbın önüne geçmek 
için beraberlik fikrinin iyize 
anlaşılmış alması lazımdır. 

- Milletler Cemiyetini re· 
forme etmek mi, yoksa büs
bütün ortadan kaldırmak mı 

lazımdır? 
- Sonu 2 inci salli/eae -

I-Iitlerin fikri nedir? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ce11evreae milletler Cemio,•eti binası 

Yunan parti şefleri 

Diktatörlüğün yıkılma
sını kraldan istediler 

Kral cevaptan imtina ettiği 
Atinadan ayrıldı 

Atina, 8 (A.A) - Yeni dev
let müsteşarlarının tahlifinden 
sonra kabinenin bugünkü va
ziyeti şudur: 

Metaksas, Baıbakan, Dışiş
leri bakanı, Harbiye, Bahriye, 
v~ hava bakam. 

Zavitanos, Başbakan muavini 
Finans bakanı ve muvakkat 
bir zaman için milli ekonomi 
bakam, MiUi banka genel di
rektör muavini Korziş, içtimai 
muavenet bakanı, ekononin, mü· 
nakale bakanı Logotetis adliye 
bakanı Kiryakos ziraat bakaı 
Y orgakopulos kültür bakauı 

Papabalas başbakanlık müste
şarı Padimas harbiye müste
şarı Papavasiltu bahriye müs· 
teşarı Passeris hava müsteşarı 

• • 
ıçın 

-- Sonu 4 ncü sayfada - Yunan KMlı Yorgı 

Filhakika şehirlerdeki işsizlerin 
çoğu, teşebbüs kabiliyetlerini 
inkişaf etmemiş olması yüzün· 
den köylere, ziraat merkezlerine 
akın etmeğe teşne değildirler. 
Daha doğrusu cesaretleri yok· 
tur. Tabiatla kucaklaşmanın 

ne kadar sevimli ve çekici 
olduğunu bilmezler. Teşvik 

edilmeğe, cesaretlendirilmeğe 
muhtaçtırlar. Devlet bu gi
bilere rehberlik edebilir. Sa· 
nayiimizi mucizeli bir kud
retle planlaştıran devlet iş cep
hesini de tanz'm edemez mi? 
Göğsündeki serveti fışkırmak 
İçin işleyecek kolları bekleyen 
toprakları, ışsız durmaları 

memleket hesabına büyük bir 
zarar olan bu koJlarla doldu

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

ramaz mı? 
Her vatandaşın iş ve ekmek 

hakkı hayat ve hürriyet hakkı 
kadar mukaddes olduğuna 
göre, bizim uyanık devletcili-
ğimizin, bu kadar hayati bir 
dava karşısında, kendi vasfına 
yakışan büyük hamleleri yap
maması imkansızdır. 

iş cephesin"n tanzimi demek, 
memleketin istihsal kudretini, 
refaha kavuşma imkanlarını 
arttırmak demektır. Muhakkak-
tır ki, bizde işsizlik anfaşılma1 

Çirkin bir hadise 

Kainbiraderinin eşine 
taarruz eden öldürüldü 

----·-.-··------
Istanbul, 8 ( Ö.R ) - Fenerde çok çirkin bir aile faciası ol

muştur. Emin namında bir şahıs kaymbiraderi Talhanın karısına 
tesallut etmiştir. Talha eniştesini öldürmüştür. Adliye hadiseye 
vaziyet etmiştir, katil yakalanmıştır. 

•••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
birşeydir. Sürprodüksiyon teh· olan bir memlekette işsiz 
didi altında işlemekten durmuş vatandaşların mevcud olu· 
fabrikalarımız yoktur. Bilakis şuna iki kat eseflenmeliyiz. 
sauayiimizin busrünkü varlığım Onların şahsi sefaletleri kadar 
birkaç katına çıkarmağa ihtiyaç gayretlerinin heba olması ba· 
vardır Toprak mahsullerimiz· bakımından ... 
den satılmamış bir nesne gös· Kendi bayat yollarını ta· 
tcrilemez. Bugünkü istihgal yin edemiyecek kadar şaşkın 
kudretimizi yüzde yüz arttırır- bir vaziyette olanlara rehberlik 
sak ayni vaziyetle karşılaşa· edecek bir teşkilata ihtiyaç 
cağımıza, mahsullerimizin tama- vardır. Bu teskilat ancak dev-
men elden çıkacağına emin let elinde olarak memlekete 
olabiliriz. istihsal için inkişaf fayda verebilir. 
imkanları bu kadar geniş Şe-vk.e1; :eı.ıgt.:n. 

ŞiLEDE MÜESSiF BiR 
DEHiZ KAZASI OLDU 

•••••••••••••••••••••••• 

Bir Motör 

Batlı 
. -

içindeki 6 ki~i 

Boğuldu 
Bir köy mnhtarı da 
yüzerken boğuldu 

Şile, 8 (A.A) - Hugün ilçe
mizin Kabagöz köyü kıyıların-

da bir motör batmış ve sekiz 
kişiden mürekkeb olan tayfa-
larınden 6-sı boğulmuş ve ikisi 
sandalla karaya çıkmışlardır. 

Yine Agva tüccarlarına aid 
o!an yüklü bir kayık Bozgaca 
açıklarında batmış isede nu· 
fusca zayiat yoktur. 

Şile açıklarında denizde yı
kanan ve Kervansaray muhtarı 
Yusuf da dalgalara kapılarak 
boğulmuştur. 

Roma haoer • 
verıyor 

lapanyanın Ankara sefiri 
de istif asını verdi 

Roma, 8 (Ö.R) - ispanyanın Ankara şefirinin de, komünist· 
lerin bakim bulundukları bir hükumete hizmet etmeği reddede· 
rek vazifesinden istifa ettiği söyleniyor. Bu suretle ispanyanın 
Avrupapaki sefirlerinden büyük bir kısmı Madrid hükiimetile irli· 
hatlarını kesmiş bulunuyorlar . 

Yeni Asır - Ankara lspanyol sefirinin istifası hakkında Is
tanbul ve Ankaradan hiçbir haber gelmemiştir. 

Paris, 8 (Ô.R) - Sağlara mensub olan " Liberte ,, gazetesi 
ispanya işlerine ademi müdahale meselesini mevzuubahs ederek 
diyor ki: 

r 
" lspaoyol hükümeti tarafından beş Fransız tayyaresinin mu· 

saderesi yapılan şekilden daha şiddetli protestoları tahrik et· 
meliydi. Zaten bu hal devam ederse Fransa mes'ul olmadığı bir 
çok şeylerle itham edilecektir. ,, 

Yine ayni gazetenin aldığı malumata göre, Kedorsey'de ha
zırlanan bitaraflık. tezi bitaraflığın mutlak ve kat'i olmasını, 
yani ne hükumete ne de asilere ne adam, ne gönüllü, ne milis, 
ne teknisyen verilmemesini mutazammın bulunmaktadır. Zaten 
ıulhu korumak için bundan başka çare yoktur. 
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Dil bahisleri : 

•••••••••••••••••••••••• 

Sarf asıllar!nın 
teori bakımından 
tetkiki 

•• • •• ••• 
Yazan: Avni Ulusav 

-5-
lslm ve fiil : 
Her dilin sarfı umumi olarak 

başlıca iki varlığa bölünür. 
1 - isim. 
2 - Fiil. 
Hakikatta, dil varlığı birdir. 

O da iç veya dış alemde id
rakimize giren her şeyin her 
hareketin bir adı olmasındadır. 
Yani, dil " ad ,. larla şekil alır. 
DiJlerin sarfında bir çok bölüm
ler yapılması öğrenme ve öğ
retmede kolaylık içindir. 

isim ve fiil bölümü beşer id
raki ile başlar = Yukarıda gör
dük ki, idrakimizin ilk merte
besi sezimler iledir; yine gör
dük ki seziml~r iki türlüdür. 

1 - Sahmsız sezimler. 
2 - Salımlı sezimler. 
Bu bölüw.e göre dil varlığına 

şekil veren adlar da iki türlü 
olur : 

Birincisi - Kökü 
sezimlerle yapılı olan 
kelimeler ki bunların 

salım sız 

söz ve 
hepsi 

isim bölümüne girerler. 
Baba, bacı, kaya, dere, dede, 

gibi sözlerle çiçek, kayalık, du
dak, kaynak, kapalı, güzel gibi 
kelimeler isim zümresindendir. 

ikincisi - Kökü salımlı se
zimlerle yapılı olan söz ve ke
limeler ki bunların hepsi de 
fiil bölümüne girerler: 

Ak, yapmak, ısırmak, sızdı, 
görürü, gelecek gibi söz ve 
kelimeJe: de fiil zümresinden
dir. 

Dil varlığının bu bölünüşü de 
bize ispat eder ki, obje ve 
muvman teorisi dilin her saf
hasında cari ve hakimdir. id
rakimiz ilk hamlede, ya obje
nin sezgisine bağlıdır; o halde, 
ifade edeceğimiz _şöz veya ke
kelime isimdir.. Yahut, muv
manın sezgisine bağlıdır; bu 
halde de ifade edeceğimiz söz 
veya kelime "fiil,, dir. 

Her harfan mina veren bir 
sezimi oluğu gibi; sahm halin
deki çelimine veya durumuna 
göre bir kaç da vash bulun· 
duğu için iki vaya üç harfla 
şekil alan sözlerin ve iki 
veya daha ziyade sözle ya· 
pılan kelimelerin mutlak 
olarak isim veya fiil bölümün
de bırakılması. vasıflarının li· 
yıkı ile anlaşılmasına meydan 
vermez. isim ve fiil zümrelerini 
bir takım bölümlere ayırarak 
bu vasıfları kolayca anlatabi
liriz. Bir dilin sarfında gaye 
de budur. 

TÜRKÇE iSiMLERDE 
iLK VASIF 

lsimlerın ilk vasfını, hayatı 
ilk idrakin işareti olan ve bi
rinci mertebeli ilkin salımlara 
vücut veren "ağ,, hecesi yapar 
Hangi sezimli veya fehimli bir 

sözün sonuna bir "ağ,, katıla

cak olursa meydana gelecek 
isim isrui mevsuf olur. 

Türkçe ismi mevsuflar şu 
şekilleri alır: y + ap = yap 
aslandan: 

A - yaba, yapağ, yapak. 
B - yapı, yapığ, yapık. 
"P J • "B "w 1 · "k ,, erın 11 , g 11 erın ,, 

oluşu tcbadül ve ahenk kaide
lerinin icabıdır. 

A - Serisindeki kelimeler 
üstün çeJimde oldukları için 
vücut verdikleri ismi mevsufta 
bir faillik ve ş~yiJik vardır. 

B - Ser;sindeki kelimeler 
ise esre çelimdedirler, bu ismi 
mevsufta mefu 1 ik vardır. 

Birinci serideki kelimelerden 
mekam veya alet ismi alanlar 
c\a bulunur : Uçak, yatak, kış
la, durak kelimesi gibi. 

ikinci serideki kelimelerde. 

Behçet Uz 
Istanbula gidiyor 

Belediye reisi Dr. Behçet 
Uz'un lzmir fuarına ekspozan 
celbi ve fuarın diğer bazı işleri 
için temaslarda bulunmak üzere 
yarın deniz yolife Istanbula 
gideceği haber alınmıştır. 

Yeni yollar 
Vilayetçe Bergama - Soma, 

Bergama - Dikili, Çamdibi -
Mersinli ve Tire - Çatal yolla
rının inşasına aid münakasa

Jarı yakında müteahhidJerine 
ihale olunacaktır. Çeşme yo
lundaki köprüler de tamir 
ettirilecektir. . ...... .. 

Uykuda 
Parasını çalmış 

Memleketine gitmek üzere 
Basmane istasyonunda trene 
binmeğe giden Gedizli Mustafa 

oğlu Alinin yanına sokulan 
Afyonlu Ismail, Alinin 22 lira· 

sını çalarak kaçmıştır. 
lsmail, Afyona gitmek üzere 

trene bineceğini ve yol arka· 

daşhğı etmelerini Aliye teklif 
etmiş ve onu kandırarak T e
pecikte belediye fidanlığının 

arkasına götürmüştür. Orada 
konuşurken vakıt geçmiş ve 
uykuya dalmışlardır. O sırada 
lsmail, Alinin parasını çalıp 
kaçmıştır. Sabıkalı aranıyor. 

llMll _.. 

Adliyede : 

Bir cinayet 
Davasında yalan şahitlik 
eden adamın isticvabı 
Karaman sokağında Kayserili 

Aliyi öldürmekle maznun Reşad 
ve Mustafanın muhakemelerine 
dün ağırcezada devam edilmiş
tir. Evelki celsede yalan yere 
şahitlik eden ve Milstantiklikte 
vermiş olduğu ifade haricinde 
sözler sövliyen şahid lsmail 
hakkında yalan yere şahitlik 
etmek suçundan hazırlanan 

tahkikat evrakıyJe mahkemeye 
getirilmişti. lsmail de maznun 
Reşad'la Mustafanın oturduk
ları maznun san dalyasına 

oturtulmuş ve isticvaba baş
lanmıştır. 

Ismail şu suretle geçen cel
sedeki ifadesini düzeltmiştir. 

- Benim mahkemeye hiç 
geldiğim yoktur. Birden bire 
şaşırdım. Ne söylediğimi ken
dimde bilmiyorum. Maktul Ali
nin elinde vak'a esnasında bir 
ustura görmüştüm. 

Bu sözlerle şahit evvelce 
müstantiklikte vermiş olduğu 
ifadeye dönmiiştür. Mahkeme 
heyeti lsmailin yalan yere şa-
hitlik suçundan beraetine karar 
verdikten sonra maktul Alinin 
anası Şerife tarafından mah
kemeye gönderilmiş bir is
tida okunmuştur. Bunda Şerife 
oğlunun öldürülmesinden dolayı 
tazminat istemekte idi. Mahke
mece bütün varislerin mahke
meye çağırılmalarına karar ve
rilmiştir. Gelecek celsede varis
ler de dinlendikten sonra du
ruşma bitecek ve karar tefhim 
edilecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
şeyilik olmadığı gibi alet veya 
mekanı ismi olmak hassası da 
yoktur. Bunlar bir vasfı ifade 
eden ve mefulliığe işaret olur
lar. Açık, yanık, kışlık geli
melerinde olduğu gibi. 

Bunun bir de, ötrö çelimli 
üçüncü serisi vardır ki bir ta
raftır, faillik veya mefullük gös
termez; kuru, Doru, soluk, 
kavruk, donuk kelimeleri gibi. 

- Deranı edecek -

Dün üç mahbus kaçtı 

Hastanenin mahkiimlar 
koğuşundan delik açtılar 

Çardaktan soka~a atlayarak kaç
mışlarsa da tekrar yakalandılar 
Şehrimiz Memleket hastane· 

sinde mevkuf ve mahkumlara 
ait koğuştan üç mahkum kaç
mışbr. Zabıtanın . aldığı sıkı tet-

Memleket kastanesi 

bir neticesinde evvela ikisi ve 
dün akşama doğru üçüucüsü 
tutulmuşlardır. Kaçanlar esrar 
kaçakçılığından birer seneye 
mahkum Uşaklı Süleyman oğlu 
topal lsmail ile Mehmed oğlu 
Ahmed, ve hırsızlıktan mev
kuf bulunan Tahir oğlu Ahmet 
F eyzullahtır. 

Mahkumlar yatmakta bulun
~ukları ko~uşun sokak tara

fına doğru olan pencerelerin· l 

den birinin demir parmaklık

larından bir demiri itmek su
retiyle geniş bir aralık vücuda 

getirmişler vt buradan asma 
çardağı üzerine çıkmışlardır. 

Delik, bir insan geçebilecek 
derecede idi. 

Mahkümlar, asma çardağı 

üıerine çıktıktan sonra sokağa 
atlıyarak kaçmışlardır. 

Tahir oğlu Ahmed ve Tatar 
Ahmed, Şehid Fahreddin mev
kii dahilinde Karataşta tutul

muşlardır .. Topal Ismail de dün 
akşam Tepecikte bir bataklık 
içinde, kargılar arasında sak· 
)andığı yerde tutulmuştur. 

Kaçtıklarından dolayi hak
larında kanuni muameleye baş· 
lanmıştır. 

Vazifelerini ihmal ederek 
bunların kaçmalarına sebebi
yet verdikleri anlaşılan Mah
mud ve Salih adnıda iki jan
darma ile gardiyan Fehmi 
haklarında da tahkikata baş-

Bunlar hasta olduklarından 

hastanede tedavilerine lüzum 
görülmüş ve hastanenin mah
kumlara aid koğuşuna yatml
mış:ardı. lanmıştır. ... ... .. .... 

Zeytin bakımı Yolkesenler 
Bornova Ziraat mketebinde 

açılmış olan zeytin bakımı 

kursunda ders gören ve 
şimdi zeytin bakım memuru 
olarak zeytin mıntakalannda 

çalışan ziraat memurlarından 

köylülerimiz çok istifade et
mişlerdir • Bu memurlarımız 
köylülere her sene mahsul al
mak için zeytin ağaçlarının 

fenni bakımını öğretmektedir
ler. Baymdırda yeni usul ba-
lumın tatbikine başlanmıştır. 

Mekteblerde 
Talebe kaydına 22 

Ağu&losta ba,ıanacaktar 
22 Af'ustos Perşembe gü

nünden itibaren Orta mekteb
Jerle Liselerde talebe namzedi 
kaydına başlanacaktır. Kayıd 
muamelesi 15 Eyhile kadar 
sürecektir. Eylulde Orta mek
mekteblerle Liselere alınacak 
parasız yatılı talebenin imti
hanları yapılacak ve imtihanlar 
3 gün içi~de bitirilecektir. 

1 Eylülde Türkçeden iki Ey
lulde riyaziyeden ve üç Eylfılde 
de tarih ve coğrafyadandır. 

1 Birinci Teşrinde orta mek
teblerJe liselerde derslere baş
lanacaktır. ilk mekteblerde ise 
bir Eylülden itibaren kayıd 
muamelesine ve on beş Eylfılde 
de derslere başlanacaktır. 

Menemenin Sa-;allı köyünden 

Mehmed oğlu Hüseyin ve kar
deşi Receb, aynı köyden Hü-

seyin oğlu Mehmedin yolunu 
keserek kendisini sopa ile döğ

müş ve ağır surette yaralamış
lardır. Vak'a failleri jandarma

Jar tarafından tutularak adliye
ye verilmişlerdir. Yaralı, lzmir 

memleket hastanesine getiril· 
miştir. 

~ooperatifler 
Kemalpaşa kazasındaki kredi 

kooperatifleri ortakları evvelki 
gün vali Fazlı Güleçin başkan-

lığında olarak Kemalpaşada 
bir toplantı yapmışlardır. Bu 
toplantıda ortaklar yeni usule 
uyma kararı almışlardır. 

Vali Fazlı Güleç bugün Öde
mişe gidecek ve bazı işleri 
teftiş edecektir. 

Donanmamızı 
ziyaret 

Limanımızda bulunmakta olan 
donanmamızı dün de binlerce 
halk ziyaret etmiştir. Kayıklar 

ve yelkenliler halkı kafileler 
halinde ve sabahtan akşama 
kadar donanmaya taiımışlardır. 

Dün Burnovalı bir musevi kızı 
müslüman olmuştur 

Dün Burnovada musevi Maşovanın kızı 319 tevellüdlü Zünbül 
namında bir kadın senelerdenberi Zeynel isminde bir Türk 
genciyle evli bulunduğunu ileri siirerek müslüman olmak arzusunu 
izhar etmiş, ve müftülükte müslüman olmuştur. Ayrıca mahke
meye de müracaat ederek müslüman. o.lar~k tescilini yaptıracak
tır. Zünbiilün üç çocu_ğu vardır. Yenı ısını Leman olmuştur. 

Tayyareci Tevfik yelken planöriyle 
yedi saat havada kaldı 

Ankara 8 (A.A)- Dün Inönü yelken ~çuşu kam~ında Ru'lya
dan dönen muallim muavinlerinden Tevfık Aylan bır P .S.2 yel-
ken planörü ile 7 saat 35 dakika havada .kalarak Vecihinin 
geçen hafta tesis etmiş olduğu 5 saat 45 dakıkalık rekoru kır
mıştır. 

V rgiler -. -
Maliye veKa.letinin 

tamimi 
Maliye vekaletinden ecnebi 

memleketlerdeki müesseselere 
mensub olupta Türkiyede çalış
makta olan hizmet erbabının 

ne suretle kazanç vergisine ta
bi tutulacaklarına dair vilayete 
bir tamim gelmiştir. Bu gibiler 
mutlak surette kazanç vergisi
ne tabi tutulacaklardır. Ücret
lerinin Türkiyede veya ecnebi 
memlekette ödenmesi bu hük
me tesir edemez. 

Kanun mucibince bu gibi 
hizmet erbabının vergileri 
onla rı T ürkiyede ça lıştıran ve 
yahud isti hkaklarını ödeyen 
müessese tarafından verilecek· 
tir. Tahsilatı güç olduğundan 
bahisle bu gibi mükelleflerin 
vergilerinin tahakkuk ettirilme
mesi gibi bir muameleye mey
dan verilmemesi emredilmiştir. 
Ecnebi işçilerin gündelik gayri 
safi kazançları memleket da
hilindeki amele ve müstah
demlerin yevmiyelerine kı

yas edilemiyeceğinden ecnebi 
memleketten gelen bu kabil 
işçilerin gündelik gayri safi ka· 
zançlarının kanunun yirmi ü
çüncü maddesi mucibince ye
niden takdir edilmesi ve bu 
takdir edilen gündelik kazanç
ları üzerinden vergiye tabi tu
tulmaları lazımdır. Bu muame· 
le ücretleri Türkiyede ödenmi
yenlere munhasırdır. Ücretleri 
Türkiyede çalıştıkları müesse
se veya başka bir müessese 
tarafından ödenen bu gibi hiz
met erbabı hakkında 29 ncu 
madde hükmü dairesinde mna
melc yapılacaktır. . ·-·· ···-,... 
Zahıta hahPrleri: 
.,.., ' 4 

Kavgadan sonra kan 
Menemende Eruiralem nahi· 

yesinde Hasanlar köyünde Hü
seyin oğlu Mehmetle Çoban 
Mehmed arasında alacak mese
lesinden kavga çıkmış, çoban 
Mehmed, diğer Mehmedi bi
çakla göğsünün sol tarafın
dan ağır surette yaralamıştır. 
Memur sUsU lakınmı' 
Keçecilerde Lale sinemasına 

giden Mercan oğlu Sait ken
disine taharri memuru süsü ve· 
rerek sinemaya parasız girdi
ğinden tutulmuştur. 

Kıza sataşmış 
Tepecikte kağıtane cadde

sinden geçen ve evine git-
mekte olan Süleyman kızı Za
rifenin yolunu kesen Mehmed 
oğlu lbrahim nereye gittiğini 
sormuş ve bıçakla üzerine hü-
cum edeceği sırada tutulmuştur. 

Çalarken tutuldu 
Şehidlerde Demiryolu soka

ğında 21 numaralı evde oturan 
Ahmedoğlu Hasan Hüseynin 
evine giren Abmedoğlu Emin 
bazı eşya çalarken yakalan
mıştır. 

Hırsız yakalantlı 
Pınarbaşı köyünde vaktiyle 

yaptığı hırsızlıktan ötürü yaka-
lanarak adliyeye sevkedilirken 
kaçan Mehmed oğlu Kazim 
Tepecikte zabıta memurları 
tarafından yakalanmıştır. 

Keçi hırsızı 
Karantinada Sam; sokağında 

Mehmet oğlu lsmailin keçisini 
çalan Ahmet oğlu Mehmet Ali 
tutulmuştur. 

Esmanın marifeti 
Karşıyakada istasyon cadde

sinde ekmek istemek bahane
sile Abdürrahim oğlu Hasanın 
evine giren Fahri kızı Esma 
on beş liralık bir saat çalmışsa 
ela tutulmuştur. 

i Vii .. ---

BugUn~U edebiyat 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Foça kıyılarında ... 
r ora kıı•ılaruıda bır peıl kızı varmış, 
Bu kızı gönnek ıruı gelitlemuş bu Jere. 
Oenr, ılıtiyar lıer gören ateşivle J'O· 

naımış, 

Oömille11mıyen J okmuş bu tılsımlı 
dtlbelf • 

Klilı k11ş f!ıbi 11ça11111ş f!Ök/eıde sii· 
züleıek, 

/(alı beııaz bulut olm rem it1ei seı· 
ptımiş. 

Yıldızlaşaıak bazall göz kırpmak, 

l!rll'lrlt 
Vyuran salu//eıin gül rüzi'inii öpcımiş. 

Renk, ışık ı•e ili/izaz, işle : gıdası 

bllJ'nlUŞ, 
UJuklamı f!Ülltşli /111/esfrmiş ~Hlit!i. 

Kamullmı zı7mıntten, 1akntta11 ôu 
alıurmuş, 

Ôyle bır !!ÜZelmiş lu, cilıo11da rok
muş dengi. 

OörC11/er diroı larmış alim sarlı hıı 
Pflİ, 

/(01a11/ıkla11r11tar11/lfk/arı 1'akaın11ş. 
Vakıt ı•akd l oça11111 (/(ov) lannda 

Sf!S{'ft 

Dolaşaıak sıı r:ıbi f!Ö1titlleıc akal!luş. 

JJ111şık saran kızı merak ettim atadım, 
Açık mavi göklnin mozavık kubhe

sind,., 
( Ülker ) it• iipflşürkm göıdtim ve 

lıatu/ad111ı 

R11!ı11111/a olan m111ıis vakmlıifı sesinde. 

Ba11a doğıu 11zalldı s11111alı , pullu cJı, 
solgun ı•tiziinde sezdim iizüntülii bit 

mtlôl. 
O mu/ıf{'fİS f!Öz/er ki, olmuş şelıveı 

kandili, 
Uyaızı111dı rnlıumda ateşli bir ılıtil!ıJ. 

Foça: H. Avni Ozan -
Askeri 

Mektebe talebe 
alınıyor 

Askerlik şubesinden 
Konya gedikli erbaş mekte

bine talebe kaydına başlandı . 
1 - Konya gedikli mektebi 

ikinci teşrin 936 dan itibaren 
orta okul derecesine çıkarıl
mıştır. 

2 - Köy mektebinin üçüncü 
(ve beşinci) sınıflarını bitiren-
ler Konya gedikli erbaş mek
tebinin ihzari (ve orta) sınıfla
rına kubul edilmektedir. 

3 - ihzari sınıflarına 13, 15 
orta birinci sınıfına 15, 17 ya
şında bulunanlar alınmaktadır. 

4 - Kaydükabul müddeti 
1 - Ağustos - 936 dan Eylül 
sonuna kadar iki ay devam 
edecektir. 

5 - Şeraiti haiz olan istekw 
Jilerin lzmir Askerlik şubesine 

müracaatları. -
Harb 

Tehlükesi var mı? 
- Raşfa1a1ı buıncı sav/ada -

- Eski sistem iyi değildi. 
Şimdi onun yerine bonsans ve 
adalet mefkiiresine dayanan 
yenı bir sistem ikame etme
Jidir. 

Muhal.irin diğer suaHerine 
ekonomi bakanı doktor Schacht 
cevap vermiştir. 

Roma, 8 ( Ö.R ) - Macar 
gazeteleri, Çekoslovakyada bir 
milli müdafaa cephesinin ihdas 
edilmiş olmasım büyük ehem
miyetle ka yd ederek Macaris
tanın gelecek bir barba ciddi
yetle hazırlanmakta olduğunu 

yazıyorlar. 

Aynı gazetelere göre Çekos· 
lovakyanın silah ve mühimmat 
fabrikaları harb zamanlarında 
olduğu gibi geceli gündüzlü 
olarak tam randmanla çalış
maktadır. 

Sovyet zabitlerinin de iştirak 
ettikleri bir teknik komisyon 
Çekoslovakyanın Bir Alman 
taarruzu halinde hudutlarını ne 
suretle müdafaa edeceğini, Sov
yetlerle askeri elbirliğioin ma-
hiyetini tetkik etmektedir. 

Prag genel Erkanıharbiyesi 
sınırların tahkimine aid hazır
lıklarını fevkalade olarak art• 
tırmıştır. 



lng ·ıiz kralı E a 
Dün tayyare ile Ki oydondan i-1eç
hul bir istika ete doğr hareke~ etti 

ı 

İngilz kralımn yalı 
Londra, 8 (Ö.R) - K.,..aı se- leri ve meb'uslar gelmiştir. 

kizinci Edvard bu akşam Başlıça Ingiliz gazetelerinin 
Kroydon tayyare meydnından muhabirleri de gelmişlerdir. 
meçhul bir istikamete doğru Sinema ve fotoğraf muhabirleri 
hareket etmiştir. de gelmişlerdir. Bugün Dobrov-

Londra 8 ( ô.R ) - Kralın nik ~İf;Danma . i~i lngiliz ha~b 
P · h k t tt'v • .. v .1 gemısı gelmıştır. Yat henuz 
arıse are e e ıgı ogrenı - 1 . . D 

1
. M 1 · t' ge memıştır. ey ı ey gaze-

mış ır. t · · B 1 d h b' · B l d 8 ( Ö R ) _ S M esının e gra mu a m ga~ 

5 k~ ·gr~ Ed d t ' il' zetesine gönderdiği bir telgraf-
e !zıncı . var ayyare e ta Yugoslavya hükumetinin 

Parıse gı~ec~k; oradan .. Dal- Kralı karşılamak üzere icab 
maçya sahıllerıne gelmek uzere eden tedbirleri aldığını, Mert 
yola ~ı~acaktı:-. .. Yugoslavya milletinin lngi-

lngı!ı~ Kr~h : ~goslav~a hu- liz kralını, kendi kralları gibi 
kümetının mısafırı olmagı ka- karşılıyacağını bildirmiştir. 
bul atmiştir. Belgrad emniyet Bugün dük ve düşes 
teşkilatı, lngiliz Kralının emni- dö kent Belgrada geimiş-
yetin'i temin için İcab eden lerdir. Kralın Dalmaçya 
ihtiyat tedbirlerini almıştır. Bu sahiJJerinden sonra BJatt'e git-
gün Belgraddan Dalmaçya'ya mesi de muhtemeldir. Bu hafta 
220 polis ve muhafaza memuru Ingiltereden Dobroniğe otuz 
gitmiştir. lngiliz yatı gelecektir. lngiliz 

Dalmaçya sahillerine lngilte- kralı Yugoslavya kraliçesi Mari 
reden birçok asil lngiliz aile· ile görüşecektir. 

ispanya hükumeti bütün 
borçlarını affetti .. 

• 
vergı 

lstanbuJ, 8 (Yeni Asır - telefonla) - Madridden bildiriliyor: 
ispanya hUkiimeti halka parasız ekmek da~ıtmağa başlamıştır: 

işsizlere yevmiye verileceği ve bütün vergi ve diğer borçların 

affedileceği, kiliseler teşkilatının ve kiliselerin tamamen hüku
metçe vaz'ıyed edildiği ilan edilmiştir. Hükumet memurlarınm 
maaşlarına yüzde on, amele ücretlerine yüzde on beş zam 
yapılmıştır. 

Çocuk esirgeme kurumu genel 
yüksek yardımı merkezinin 

Ankara, 8 (A.A) - Çocuk esirgeme kurumu genel merkezi 
16-7-936 tarihinden 1-8-1936 tarihine kadar 1533 çocuğa yardım 
etmiştir. Bunlardan 351 basta çocuk ve anne genel merkezin 
polikılniklerinde bakılmış ve tedavi edilmişlerdir. 

Ayrıca diş bakım evinde de 286 çocuğun dişleri bakılmış ve 
tedavi edilmiştir. 604 çocuk ve anne genel merkezin pavyonla· 
rından istifade etmiştir. Süt damlasından her gün 88 çocuğa süt 
verilmiş ve on beş günde yekun olarak 690 kilo süt bedava 
tevzi edilmiştir. 

Zayıf okul çocuklariyle 
açılan aşevinden hergün 
miştir. 

çocuklu anneler için genel merkeıde 
200 anneye sıcak öğle yemeği veril-

Yardım için genel merkeze başvuran 4 yoksul yavruya 24 lira 
90 kuruş değerinde yardım yapılmıştır. 

, ... _. ... _______ .~--------·-------· 
SAFI AŞK 
- 66 - Türkçeye çeviren : R. B 
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Loıans, yedi defa sahnede 

görünerek halkı selamlamağa, 

tebessüm etmeğe mecbur kal
dı. Heyecanından titrediği bes
belJi idi. Onun için kimse 
" Bis ,, bağırmağa cesaret ede
miyordu. SeyirciJerin büyük bir 
kısmı kulisleri doldurmuştu. 

Emmanuele gelince, nihayet 
bir yol açarak Loransın yanı

na sokuldu. ilk işi onun göz
lerini aramak oldu. Bir zaman
lar yalnız kendisinin olan, yal
nız kendisi için söylenen bu 
şarkıyı bu sefer de Lor ansın 
'kendisine ithaf ettiğini ümid et
meğe cesaret edemiyordu. 

Loransın etrafını alan Pari
sin en maruf en güzide insan
ları hep birden onunla konu· 
şuyor, Fransanm san'at sema· ·-

sında doğan yeni yıldızı tak
dir eden kelimeleri bulmak için 
birbirleriyle müsabaka ediyor
lardı. Emmanuel ona ancak 
bakabildi. Sevinçle dolu olan 
tebessümlerini, hepsine cevab 
vermek isteyen yeşil bakışlarını 
gördü. Ve bakışları gibi, onun 
da gözlerinde bu sehirli göz· 
lerden uçan bir kıvılcım par
ladı. Hepsi bu kadar ... Umumi 
sarhoşluk havası içinde Lorans 
sanki temyiz hassasım kaybet
mişti. Hayranııklarını izhar 
edenler arasında Emmanueli 
de tanımamış mıydı yoksa? 

Delikanlının kalbini kemiren 
sual işte bu idi? 

Muvaffakıyet ve şöhret sar
hoşluğu ona aşkını, kalbinin en 
mukar'des hazineısi olarak ken-

on 

rn 
e e 

elgraf Haberleri 

ye e nakledilmiş 
anlı bir muharebe üküm sür
rafta galibiyet · diası a ır ar 

.~~~~~~~~~--------~~--------~~~e.m--------~~~----~~~~--------~----~~-----

ted lb ediyor. Şehirler bombardıman Hükumet tayyareleri asileri 
Anarşistler yeniden edildi . 

Tanca 8 (0.R) - iki gün
denberi Madridin şimalinde, 

Sen Rafsel'de kanlı bir muha
rebe cereyan etmektedir. Asi
leri iltizam eden menabiden 
verilen haberlere göre bu mu
harebede hükumet kuvvetleri 
ağır zayiat vermişlerdir. Bu 
muharebelerin asilerin tefevvü
kuyla neticeleneceği zannedil
mektedir, 
Morning Post muhabiri, lspan· 

ya Cumur re:si ile kabine er
kanının ve hükumet adamlan
nın Valansyede bulunduklarını 

haber vermektedir. Hükumet 
erkanının Madridden ayrılma

ları, Madrid civarında cereyan 
etmekte olan muharebelerin 
hükumet lehine netice vermi· 

yeceği endişesinden ileri gel
miştir. 

Hükumet haberleri Valans· 
yedeki bir harb gemisi telsi
zinden yayılmaktadır. Asilerin 

sivil radyosu ile verdikleri bir 
habere nazaran Valansiyede 
ve civar köylerde kanlı hadi
seler cereyan etmektedir. Anar· 
şistler kiliseleri yakmakta ve 
büyük binaları ateşe vermek-

tedirler. Valansiyede 46 papas 
anarşistler tarafından öldürül
müştür. 

LONDRANIN MÜDAHALESi 
Londra, 8 ( Ö.R ) - Harb 

malzemesi ticareti yapan bir 
lngiliz firmasının Madrid hü-

kumetinden aldığı mühimmat 
siparişi temin edilmiyecektir.Hü 
kiimet, ispanyaya silah ve mü-

himmat gönderilesini yasak 
etmiştir. 

ELCEZlRENlN 
BOMDARDIMANI 

Cebelüttarık, 8 (A.A) - Hü
kumete aid Jaime harb gemisi 
dün Algesiras şehrini şiddetli 

surette bombardıman etmiştir. 

Punta Camero ve Getares is
tihkamları yakıninde mütead
did mermiler patlamıştır. 

lngiliz makamları Basilik 
ismindeki muhribin asi bir 
gemi tarafından 6 defa bom
bardıman edilmesini Franko 
nezdinde resmen protesto et· 
miştlr. Bu ~ambot Basilik muh· 

disine verdiği sevgiyi de unut
muşmuydu? 

Emmanuel annesiyle hemşi

relerinin de Loransa doğru 

yürüdüklerini görünce bir iki 
adım geriledi. Annesi ve hem
şireleri şimdi ne kadar bambaş
ka bir tavırla, ne kadar anla
şılmaz bir riya bulutuyla ç~v

relenmiş olarak ilerliyorlardı. 

Yüzlerce omuz arasından sty· 
rılarak ilerliyorlardı. Madam 
Landölen nihayet Loransa yak
laştı. Yüksek sesle hitab edi· 
yordu: 

- Bu sanat ilahesini ortaya 
çıkaran ben'im. Onu ilk defa 
olarak Maye ben tavsiye ettim. 
Bilirmisiniz ki benim gelinim· 
dir bu kadın? 

Bu sözlerde binlerce kişi
nin alkışlarından, takdirlerinden 
kendisine de bir küçük pay 
ayırtmak istiyen bir hal vardı 

Loransı omuzlarından tuta
rak yapmacık bir şefkatla ya
naklarından öptü. Lorans ken· 
disini bu kadar samimiyetle 

kiliselere ateş verdile.r ... 
ribine 6 defa ateş açmışsa da salimdir. 
isabet ettirememiştir. Cebelüttarık istihkamları ku-

Diğer taraftan Britanya hü- mandam Amiral her iki tarafı 
l<ümeti ispanya hükumetine aid da şiddetle Protesto etmiştir. 
qarb geıniJerinin Cebelüttarık ALMAN GEMiLERi 
sularında Britanya menafii için Tanca, 8 (A.A) - Döyçland 
tehlükeli o1abilecek mevcudi- ve Luchs isimli harb gemileri 
yetlerinden dolayı Madrid hü- Akdeniz istikametinde hareket 
kum eti nezdinde şiddetli pro· etmişlerdir. 
testoda bulunmuştur, Döyçland Ceutadan ayrıldık-

GEÇEN HADiSEDE tan sonra Algeriras ve Cadixe 
Tanca, 9 (A.A)-5Ağustosta uğramıştır. 

cereyen eden deniz muharebe- F AŞISTLERI KURŞUNA 
si esnasında general Franko DIZECEKLER 
kıtaatı boğazı geçtikleri sırada Hendaye 8 ( A.A ) - Ha-
liükiimete ait harp gemileri vas Ajansının muhabiri Almi-
tarafından atılan mermilerden rante Cervera asi Amiral ge-
ikisi Cebelüttarıkfaki lngiliz misinin Gijonu borebardıman 
arazisine lpodrom civarına 22 ettiğini bildirmektedir. 
tanesi de açığa düşmüş, bir asi Halkçılar cephesi milisleri, 
tayyeresinin attığı bomba da Asi gemi derhal ateşi kesme-
Polo oynamakta bulunan bir diği takdirde Gijon'da mahpus 
kadınının 50 metre yakınma bulunan 2500 faşisti derhal 
isabet etmiştir. Kadın sağ ve kurşuna d:zmekle tehdit etmiş-

•••••• 
Yunan hükômeti de 

Montrö mukavele.name-i 
sini dün tasdik etmiştir 

lstanbul, 8 (Yeni Asır - Telefonla) - Atinadan verilen bir 
1 telgraf haberine nazaran Yunan hükumeti Montrö de imza 

edilen Boğazlar mukavelenamesini tasdik etmiştir. Keyfiyet 
Ankaraya bildirilmiştir. Belgraddan verilen bir habere göre 
Yugoslav ve Romanya hükumetleri de önümüzdeki baaa içinde 
Boğazlar mukavelenamesini tastik edeceklerdir. 

Atina, 8 (A.A) - Yunanistan Montrö boğazlar mukavelesini 
tasdik etmiştir. 

Adis-Abeba elçimiz dönüyor 
Adis-Abeba 8 (Ö.R)- Türkiyenin Adis-Abeba elçisi bu gün 

Cibuti yoJiyle Adis-Abebayı terketmiştir. Türk elçiliğinde yalnız 
bir sekreter kalmıştır. 

Bir hafta içinde gümrük 
teşkilitı doksan iki 
kaçakçı yakaladı 

Ankara 8 (A.A) - Geçen bir hafta içinde gümrük muuafaza 
örgütü beşi ölü biri yaralı 92 kaçakçı, 938 kilo gümrük kaçağı 
602 kilo inhisar kaçağı 324 Türk lirası 20 altın lira 10,913 def
ter sigara kağıdı 4 tüfenk 1 tabanca ve 32 mermi ile 53 ka
çakçı hayvanı ele S{eçirmiştir. 

ihata eden kadının Emmanue
Jin anası olduğunu görünce 
şaşırmsştı. Saflıkla: 

- Bonjur madam diyebildi. 
Her kafadan bir ses yükse· 

liyor, herkes birşey soruyordu. 
- Normandiyahsınız değil

mi madam? Normandiyalı? 
- Hayır Juralıyım ... 
O söze başlarken herkes 

susuyor, sanki bu tılsımlı sesin 
en küçük bir aksanını kaçır

mak istemiyorlardı. 
Emmanuelin büyük hemşiresi 

yanındakilere söyliyordu: 
- Giizel... Hem de çok gü· 

zel bir kadın ... 
Loransa yaklaştı. Otoriter 

bir eesle: 
- Şerefinize bir ziyafet ter· 

tib edeceğim madam? Nişan· 
lınız Emmanuelle birlikte gele
ceğinizi umarım. 

Sonra kulağına daha gizlice 
şunları fısıldadı: 

- Parisin en büyük münek
kidlerini de çağıracağım. istik
balinizi lıa::rlamağa yardım 

edeceğim. 

Konserin organizatörü olan 
May Loransın kolundan çeke· 
rek bu teklifi hemen kabul 
etmesi iycab ettiğini anlattı. 

Genç kadın cevab vermek 
üzere ağzını açmıştı ki Emma
nuel yanına sokuldu. Kolunu 

şiddetle çekti. Ve karşısında 
duran annesini selamlamadan 
Loransın kulağına : 

- Bunu yapamıyacaksın sev
gilim ... Bu daveti kabul etmi· 
yeceksin, dedi. 

Lorans dimdik ona baktı. 
bakışlarında acı bir sertlik ma-

nası vardı. Başkaları tarafın· 

da da duyulabilecek bir surette: 
- Sen bizi rahat bırakır 

mısın Emmanuel, dedi. 
Emmanuel üç adım geriledi. 

Kimse onun yüzündeki teessü
rün manasını farketmemişti. 
Zira halk yalnız muganniye ile 
meşguldü. 

YEiS DAKiKALARI 
Emmanuel üçüncü mevki 

Jerdir. 
Dünkü gün zarfında Saint 

Jeanda Luze birçok yabancı 

ve lspanyol mülteci gelmiş· 

Jerdir. 
BOMBARDIMAN 

Londra, 8 (A.A) - Valence· 
den hareket eden aJtı tayyare 
dün Balaer adalarından lbizayı 

bombardımaıı etmiş ve ahali 
teslim olmadığı takdirde ada-
nın bütün evlerini yakacaklan 
tehdidini havi kağıtlar atmış
lardır. 
FRANSA VAPURUNA ATEŞ 

Cebelüttarık, 8 ( A.A ) -
Dün E~rarengiz bir tayyare 
Gezairden Anverse gitmekte 

bulunan Roubaisien isimli Fran

sız aapurunu Cebelüttarıkın 5 
mıl açığında 3 defa bombardı
man etmiştir. 

Bombalar takriben 300 met· 
re yakinine düşmüştür. 

Rabat, 8 (A.A) - iyi haber 

alan mahfeller General Fran
konun dün Tetuan dan Seville 
geldiğini bildiriyorlar. 

Fasdan ispanyaya yeniden 
asi kıtaat geçtiği haberi teyid 
edilmektedir . 

KANARYADA 
Kap 8 ( A.A ) - }{oyterin 

hildirdiğine göre, Kanarya ada
ları ile teJi'raf muhaberatı ke
silmiştir. Sanıldığına göre, bu 
adalar ahalisi asilere karşı kı
yam etmişler ve işçiler umumi 
grev ilan etmişlerdir. 

DONANMADA iSYAN 
Kartajen 8 ( A.A) xanen mu

hafız gemisi l\'lalegadan bura· 
ya gelmiştir. Öğrenildiğine gö· 
re, sahil muhafız gemisi Fer· 
rolda iken hükumete sadık 
kalan mürettebat isyan edecek 
asilere iltihak etmiş bulunan 
zabitJeri hapsetmişler oradan 
kalkarak Malagaya varmışlar 

ve orada zabitleri selalıiyettar 

hükumet makamlarına teslim 
etmişlerdir. 

Hendaye, 8 (A.A) - Sabah
leyin 4 kadın ve on çocukla 
beraber 27 karabinye asilerden 
kaçarak buraya gelmişler ve 
hükumete karşı harbetmek is
temediklerinden dolayi kaçtık· 
larını bildirmişlerdir. 

bir vagunda yerleşmiş hare
ketsiz duruyordu. Ölüm halinde 

yaralanan bir avın sürüklen· 
mesi gibi o da son nefesini 

vermek için Viyö Kontiye gi· 
diyordu. Tiyatrodan nasıl çıka-

bilmiş, nasıl bir arabaya atJa
mış, nasıl otele gelerek eşya· 

)arını hazırlamış, hesabını gör· 

müş, madam Lekuvana odasını 
hazırlaması için telgraf çek
mişti? Bütün bunları nasıl yap
mıştı? Kendisi de bilmiyordu. 

Şimdi bu vagonda hemen he
men yalnızdı. Vakonun öbür 

ucunda horlıyarak uyuyan bir 
askerden başka kimse yoktu. 

Bildiği bir şey vadı. O da 
içindeki kalp sızıst idi. Başı 
dimağı yerinden oynayacakmış 
gibi ağrıyordu. Bir çocuk gibi 

hınçkıra hınçkıra ağlamak is· 
tiyordu. Boşluğa o kadar dik-

katle bakan bu gözlerde ne 

kadar yakıcı yaşlar toplanmıştL 

-Sonu Var-



Apandfslt anketi 
•ııs.11111111•······ .. ••••• 

pcratör S. Sumermanın fikirleri 

L alk tarafından ço 
sorulan noktalardan bir· 
Müdahaleyi müteakih ve hazan daha sonra 

devam eden sancıların sebebi ne dir? 
-2-

Manisa memleket hastanesi Ope
ratörü Dr. Semih Sıımermanuı all
ketimize cevabınıll iki11ci kısmım 

bugii.tı yazıvotUz: 

Apandisit meselesinde, fazla 
hasta olduklarım1z meyanında, 
hamile kadınlan da zikretmek 
icab eder. Filhakika, gebelerde 
kör bağırsak iltihabının ne 
kadar ehemmiyetli ve vahim 
seyrettiği meşhur Pinard'ın 

1900 de Fransa hb akademisine 
verdiği raporla anlaşılmışhr. 
lhtiyarlar meselesi de mühim
dir. Apandisitlerin, filhakika, 
yüzde seksenden fazlası 10 ile 
40 yaş arasında görülüyor. An
cak, ihtiyar.lan •pek nadirdir., 

. zannile ihmal edenler bu la
kaydinin vahim cevabile kar· 
şı!aşmağa mahkumdurlar. Biz, 
70 yaşındaki hastalarda apan
disit ve buna bağlı abseler 
gördük. 

Bilhassa müzmin apandisitler 
bizi çok defa düşündürüyor. 
Zira bu nevi kör bağırsak ilti
habları, bambaşka rahatsızlık
larla iltibas ediyorlar. Bir 
çok mide hastaları., nöres
tenikler, ve hatta iştibasız
Jık ve zafiyetleri yuzun 
den tüberküloz gibi telakki 
edilen hastalar vardır ki apan
disit bamilidirJer ve ufak bir 
müdahale, şifayı müjdelemek 
için, onlan bekliyor. Yine bir 
çok barsak iltibabları, kabızlık-

lar, neşvünema noksanlıktan, 

adet bozuklukları vardır ki kör 
barsağın kaldmlma~iyle sahne
den kaybolacaklardır. Bugün 
bilgili bir rontgen mütahassısı 
elinde apandisitin müzmin şe
killerinin teşhisi çok tekemmül 
etmiştir. Müzmin apandisitlerin 
iyi teşhis edilmesine ve llasta
lann yerinde ve isabetli bir 
müdallaleye tabi tutulmuş bu
lunmasına itina etmek, şüphe 

yok ki en mühim noktadır. 
Halk tarafından ~kgeriya so· 

rulan noktalardan birisi de 
ameliyat sonrasındaki ağrılar
dır. Bazı hastalar, müdahaleyi 
müteakib, bazıları daha sonra 
sancılarının devam ettiğinden 

şikayet ederek bize gelirler.Ve 
hallerinden endişede oldukları 

anlaşılır, Değru teşhis edilmiş 

vak'alarda da görü 'en bu halin 
sebebleri mubtelifdir: Ameliyat 
sonrasında!ii iJtisaklar, serb de
diğimiz bağırsak örtüsünün müz 
min iltihabı, kör bağırsağın 

hini ameliyede kaidesinden kıs
men noksaa kesilmiş bulunması 
bazı hastaların müdahele son
rasmda daha bir müddet de
vama mecbur oldukları rejime 
riayetsizlikleri, apandisin. yapış
dığı kalın bağırsak kıt'asının 

oynak oluşu ve esnayı ameliyede 
bunun tespit edilmemesi... hep 
ameliyat sonrasındaki sancılara 
sebebiyet verir. Bu amilleri ve 
burada zikretmediğimiz ben
zerlerini ortadan kaldırmakla 

arızamn bertaraf edilmesi müm
kündür. işaret etmek istediği
miz cihet, ameliyat sonrasında 
sancılardan zaman zamc.n şika
yet edenlerin, sebebsiz buıda 
endişeye düşmelerine mahal 
olmadığıdır. 
Şu ufak hakikatJarı hulasa 

edersek diyebiliriz ki, apandi
sit işi te.şhis işidir, bilgi işidir, 

halkın müracaatını teshil eden 
tenevvür işidir. Tedavisi cer
rahi olan bu derdin, vaktmda, 
isabetli bir a:ııeliyatJa kökün
den kaldırılmasına imkan veri-
lince kurtarılmış, muvaffakiyet 
ile neticelenmiş güzel vak'a
rın dizisi önünde inşirah duy
mak mukadder hale girer. 

Manisa Memleket Hastanesi 
Operatörü 

Dr. Semih Sumer-man 

Yunan parti şefleri 

Diktatörlügün yıkılma
sını kraldan istediler 

- Baş tarafı 1 ıncı salu/ede -
isçi 6İndikaları sabık genel 
sekreteri Dimitratos milli eko
nomi müsteşarı Perikles Redia
tes Ticareti bahriye müsteşarı 
Mikolopulos münakale müsteşar 
doktor Alivizatos sıhhiye müs
teşarı Mayakos iaşe müsteşarı. 

Atina, 8 (A.A) - Başbakan 
Metaksa§ hükümetın isçi sınıfı 
lehine lazım gelen her türlü 
tedbirleri alacağı hakkındaki 
teminab tekrar etmiş ve işçi 
sindikalar.i sabık- g enel sekre
teıi Dimitratosun MiUi ekonomi 
müsteşarlığına getirilmesinin bu 
hususta bir delil teıkil ettigini 
bildirmiştir. 

Belgrad 8 ( A,A ) - Atina
dan bildirildiğine göre, Kral 
Korfoya hareket etmezden ev
vel 6ugün partiler şeflerini ka-
bul eylemiştir. Kaf andaris, 
Konstantin Tsaldaris Papanas
tas1~u ve Gonatas diktatörlük 
ilan edilmesini, ve parlamento
nun dağıtılmasını şiddetle pro
testo etmişlerdir. 

Parti şefleri bundan 5:onra 
Kafandarisin evinde top 1anarak 
parlamento dahilinde bir kabine 
kurulması hususunda hemfıkir 
olduklarını müşahede eylemiş

ler, diktatörlüğün derhal kal
dırılinasını ve bir saltanat mec
lisittin toplanmasını ta le b etmiş-

!erdir. 
Siyasi mahafilde teyid olun

duğuna göre, Kral derhal ce-
va b vermekten içtinab eyledi
ğinden dolayi Korfoya harekete 
karar vermiştir. 

Emin bir kaynaktan öğrenil· 
diğine, parti şefleri diktatör
lüğün bir aydan fazla devam 
etmesine kat'i surette muhalif 
bulunmaktadırlar. 

Atina, 8 (A.A) - Kral bir 
torpıdo muhribine binerek dün 
saat 17 de Korfoya hareket 
etmiştir. 

Kral Eylülün onheşine kadar 
K-0rfoda kalacak ve başbakanla 
baıbakan muavinini ve başba
kanlık müsteşan kralı vaziyet-

ten haber.dar. etmek ve imıa
lanacak evrakı takdim etmek 
üzere münavebe ile Korfuya 
gideceklerdir. 

Atina~ 8 (Yeni Asır) - Yu
nan diktatörü general metak
sas diktatör hükümeti aleyhine 
harekete geçmek üzere terti-
bat ala 'n siyasi firlraJar şefle
riyle görüşmi~ştür.. General bu 
buhranlı gün!erde parti şefle
r:nın hükiımet aleyhine tertibat 
alma•arından ictinab etmelerini 
tavsiye etmiş; vaziyetin icap 
ettirdiği her hareketin yapıla
caaından emin olmalannı isle-o 

mistir.. 

ehir 
ı 

ve 
a 

arşı 

kasabalarımızın havadan 
ası i · n tedbirler alınacak 

iki mühim 
Ankara 7 (Özel) - iç işleri 

:.ıakanlığı hava saldırışlarına 
karşı, yeni yapılacak ehemmi
yetli binaların giz!enmesi, sığı
naldar inşası ve büyük yangın
lara karşı tedbirler alınması 

hakkında yeni bir kanun pl'o
jesi hazırlamıştır. 

Bundan sonra yapılacak dev
let binaları, fabrikalar ve hun· 
lara benzer büyük binaların 

inşasından önce bunların h~yati 
ehemmiyeti haiz olub olmadık
ları tetkik edilecek ·ve bu de
rece ehemmiyetli görüldükleri 
takdirde havadan tahrip bakı· 
mından yerleri, gizleme ve 
müdafaa keyfiyetleri göz önü· 
ne alınacaktır. Eğer bu tür
lü binalar şehirJer civann
da inşa ediliyorsa şehirden 
ne kadar uzakta yapılma

ları lazımgeldiği alakadar ma
kamlardan sorulacaktır. Ka
nun projesinin mucib sebebler 
layihasında deniliyor ki: cıGe
lecek harblerde bilhassa tahrib 
bombaları taşıyan büyük hava 
kuvvetleri mukabil tarafm ha· 
yati ehemmiyeti haiz yerlerine 
tevcih edilecek ve buralarını 

tahrib ve imha etmiye çalışa· 
caktır. Mühim devlet binaları, 
silah ve mühimmat fabrikaları, 
erzak ve cephane silo ve de
polan mühim garlar ve emsali 
yerler havaya ka!'şı büyük he
defler teşkil ettikleri ta1'dirde, 
yerden müdafaa edilmiş olsalar 
dahi gene havadan bombardı
man edilmekten kurtulamazlar. 

Bunun içindir ki, bir çok 
memleketlerde, evelden yanya
na yapılmış olan böyle mühim 
binaları dağıtmak, ve yeni ya
pılanları da mümkün mertebe 
birbirinden uzak yerlerde in~a 
etmek ve münferid binalar ha
linde yapmak usul ittihaz edil
miştir. 

Memleketimizde rejimin par
lak ve ıükrana layık eserlerin
den olan genç ve muvaffakı
yetli endüstrimizi ve mühim 
devlet binalarını kurma devrin
de olduğumuz şu sıralarda mil
yonlara mal olan bu binaları 
havadan kolayca görünecek ve 
büyük hedef teşkil edecek 
tarzde yan yana sokmayarak, 
münferid şekilde ve münasib 
yerlerde yapmak doğru ve mü
him bir keyfiyettir. Bu bina
ların inşasında göz önünden 
uzaklaştırılmaması lazım ge
len esas, tahrib bombala
rının tesirile hep birden harab 
olmıyacak kadac biribirinden 
uzakta yapmakbr. 

Belediyelerin zehirli gazlara 
karşı şehir ve kasabalarda 
11mumi gaz sığınakları yaptır

malarına karşthk olmak üzere 
bütün belediye ve hususi idare 
varidat büdçeleri tutarı üzerin
den her sene yüzde bireri iç 
işleri Bakanlığı emrinde olarak 

Belediyeler Bankasına yabrıla
cakbr; ve sığnaklar iç işleri 
Bakanlığının çizeceği şekil ve 
plan dairesinde yaptmlacakhr. 

Gelecek hat'plarda, şehir 
ve kasabalar gibi geniş sahaları 
kaphyan ve düşman tara· 
fından tahribi arzu edilen 
yerleri, tahrib bombaları is· 
timal suretiyle imha etmek 
müşkül ve aynı zam~nda çok 
masrafa mütevekkıftır. Bu iti
barla böyle yerleri gaz bom• 
ba'ariyle gazlamak daha uy· 
gun olaceıktır. Bunhrı düşünen 
birçok memleketler, melhuz 
olan bu tehlükelere karşı alı
nacak tedbirlere senelerce ev-

kanun • • 
pro1esı 

Bir bombaıdıman taııyaresi 

vel başlamışlar ve tertibata sığınağı yaphrmağa mecbur· 
ikmal eylemişlerdir. durlar. 

Gazlara karşı en iyi tedbir Gaz sığınaklarının vasıf ve 
gaz maskeleri ve gazdan ko- şartJarmı içişleri Bakanhğı bir 
runma sığmaklarıdır. Fakat bir talima.tname ile tesbit edecek 
memleketin bütün efradına gaz ve alakadar makamın tasvibin· 
maskesi ve elbisesi giydirme- den geçirecektir. 
nin paraya taaJluk eden müş- iç işleri bakanhğı büyük 
külatını bir tarafa bıraksak da, şehir ve kasabalarımızın hava-
hastalarJa çocuklara yine başka dan yakılmaması için lizımge

bir tedbir düşünmek icabede
cektir. Bu itibarla şehirlerde ya· 

şamıya mecbur olan halkın aktif 
kısmından başka yani pasif 

halk kütlesi için gaz sığınak-

ları yapmak zarureti meydan· 
dadır. Gaz sığınakları ayoı 
zamanda yangın ve tahrib bom
balarının parçalarına karşı da 
mahfuziyeti temin ederler. ,. 

Kanuna göre, harb ı:ama
nında içinde çalışılacak ve otu
rulacak olan resmi binalar, 
umumi resmi ve hususi mües
seseler, mektebler, hastaneler, 
fabrikalar, ticaretlianeler ve 
umumi binalarla bunlara ben
ziyen diğer yerler birer gaz 

len tedbirleri, alakadar diğer 
bakanlıklarla birlikte tesbit ve 
vekiJler heyetinin tasvibinden 
geçirdikten sonra tatbik edile 
cektir. 

Tayyarelerden atılacak yan
gm bombalan ahşap evleri çok 
olan şehir ve kasabalarm en
büyük düşmanıdır. Bu sebeple 
şehir ve kasabalarımızı her 
şeyden evvel ahşap mahalle
lerde kurtarmak lazımdır. Düz 
toprak veya beton damlar, 
ahşab çatılara müreccahhrlar. 

Yaz tatili biter bitmez Kamu
taya arzedilecek olan bu kanun 
projesinin büyük ehemmiyeti 
üzerinde durmağa bile lüzum 
yoktur. 

Mısır ve Kapitülasyonlar 

Muhtelit mahkemeler işi 
henüz halledilmemiştir. 
Mısırlılar adli hakimiyetlerine mutlaka 

kavuşmak 
Kahire 8 (Ö. ııı:·W:f?'.'~ 

R.) - Mısırda ~,~~~ ·.•' , 
> 

kapitülasyonla-
rın lağvı işi Mı
sır hükümetiyle 
büyük Britanya 
arasında bazı 

ihtilaflar çıkma
sına sebebiyet 
vermiştir. Şöyle 
ki Mısır hüku
meti :i.lakadar 
devletlerin mu
vafakatını iste
meden muhtelit 
mahkemeleri 5 
sene içinde kal-

dırmağa salahi
yettar olmağı 

istemiştir. logil
tere buna itiraz· 
ederek muhtelit 

mahkemelerin il
gasından evvel 
alakadar dev
letlerin reyi so· 
rulmasında ıs
rar ediyor. 

Bununla bera
ber F oıaynofis, 
mali kapitülas
yonlarm kaldmlması için Mısı
rın noktai nazarını tamamen 
kabul etmiştir. 

Mısar milliyetperverleri mem· 

istiyorlar 

Mıs1r klalı Fa,.uk 
leketJerinin istikLili bakımın
dan adli hakimiyetlerinin mali 
hakimiyetleri kadar hayati bir 
elaemmiyet tapdığını hild\rmit· 
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Yazan: Eczacı 1<..rmat Aktaş 
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J..,tanbul şivesi 
lstanbul ile lzmir arasında 

uzun bir mesafe olmayışına ve 
ötedenberi sıkı teması bulun• 
masma rağmen yine kulağa 

' çarpacak kadar bir dil şive 
farkı vardır. İstanbul şivesi 
kadın ağızlarında gevrek he· 
celerle, hecelerin tonlarındaki 
yayık duruşlarla bir tatlı olu
yor. Ben doğma ve büyüme 
Istanbullu uluşuma rağınen de
mirbaş lzmirliyim de.. Eczacı
lığın verdiği hususiyetle hassas, 
ince terazimin bir küfesinde 
bir lstanbullu öteki küfesinde 
de bir lzmirli bayana laf etti
riyorum. lzmirli, Karşıyakaya 
gidersez derken İstanbullu dol .. 
gun ve berrak (Modada bulu
şalım) diyor. Ben ltulaklarımm 
ayırt ettiği bu aksan farkını 
ne lstanbullunun lehine oe de 
lzmirlinin aleyhine işaref ede
miyorum. İstanbulda Kalamışta 
Belvu gazinosunda neş' elenen bir 
Istanbullu ile lzmirde Şehir ga
zinosunda şakrak kahkahalar 
atan bir lzmirlide benim duy
gum bir fark bulmiyor. Görü
yorum ki lstanbuJiu oluşum 
kadar İzmirli de olmuşum. ls
tanbulda lımiri, lzmirde lstan
bulu arıyanlar vardır. lşte ben 
onlardan biriyim. 

Bence Istanbulda İzmir, lz
mirde Istanbul pek güzeld\r. 
Tayyare postaları bu çeşniyi 
bozacaklardır zannediyorum.ls
tanbuJda iken lzmirde, lzmirde 
ikenlst•mhulda olmak pek tuhaf 
olacaktll' tahmin ediyorum .• 

••• 
Sağlık 

Bakanı Y ozgatta 
Y ozgad 8 ( A.A ) - Sağlık 

bakanı Refik Saydam göçmen 
işlerini gözden geçirmek üzeıe 
dün buraya gelmiş Boğazfiyan 
ve Sorgun ilçelerine yerleşen 
göçmenlerin durumlanna ince ... 
lemiftir. 

Bakan Bugün de inceleme
lerine devam edecektir. 

ltalyaya 
Mukabil teklifimiz 

Istanbul 8 (Yeni Asır)- ltal
ya ile hülUlmetimiıı araS1nda 
yeni ticaret mukavelesinin akdi 
için müzakerelere devam olu
nuyor. Ita]yamn teklifine muka
bil tekliflerimiz bildirildi. 

lzmitfe koyunlara 
aşı yapıldı 

IZMIT 7 (A.A) - 1936 Se· 
nesi Nisan, Mayıs, Hatiran ve 
Temmuz aylarında vilayetin 
muhtelif kazalanuda hastalık 
çıkmamış olan sürülerde 14981 
koyun, 2346 keçi 1478 sığır, 
121 manda, 11 at vaki suret
te dalak ve şarbon aşısına ta
bi tutulmuştur. 

Aynca hastalık çıkan sürü
lerde de 4593 hayvana bu aşı 
tatbik edilmiş ve hastalığın si
rayetine meydan verilmeden 
çıktıkları yerde hastalık söndü
rülmüştür. 

Belgrad 
Elçimizin ziyareti 
Belgrad 8 (Ö.R) - Türkiye

nin Belgrad elçisi Ali Haydar 
bugün öğleden evvel Yugoslav 
başvekili Dr. Milan lstoyadino
viçi ziyaret ederek bir müddet 
görüşmüştür. .......................................... 
!erdir. Dün Londradan Kahi~ 
redeki loı;ıiliz murahhaslarına 

telsırafla yeni talimat gelmiftir. 
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Balın olımpıyadmda atletlere mada/J'a/ar tevzi edılulwı Anıeıikalı zenci Ovens yüz metre finalında Yiiz mette seçmesi galip/eri Amerikalı Ar tür ile Frank Vıko/ Sekı. metre srrme nıiisabakıılatında Fıssışe yaklaşırkm 

Berfin, 8 ( Ö.R ) - Bugün 14 dakika 29 saniye ile üçün· \ Hollandalı atlet ikinci gelmiftir. 
Berlinde spor· temasları çok cülüğü kazanmıştır. Bu atlet· Üçüncülük iki atlet arasında 
hararetli olmuştur. Alınan de- ferin üçü de Olimpiyad reko· tayin edilecektir. l edeceklerdir. tin lngiltereyi 0-11 mağlup ede- RESMi TASNiF 

FUTBOL rek bir altın madalye ile olim· Olimpiyad komitesi tarafın· 
Bugün kar final müsabaka· piyad şampiyonu ilan edilmiştir. dan neşredilen resmi gazt:teniıı 

rece!er şunlardır: runu kırmışlardır. DEKATLON: 
5.000 metre mukavemet ko· 400 metrenin finalini Willians Dekatlon müsabakaları çok 

!arı yapıldı. ltalya • Japonya HOKEY verdiği tasnif neticesi şun· 
maçı çok heyecanlı oldu. ltal- Hokey finali, tuhaf b' r lardır : 

şusu finalinde Fenlandiyalı (Amerika) 46·5 saniyede yapmiş enteresan olmuştur. Bu müsa-
Hoggart bu mesafeyi 14 daki· Brovn (lngiliz) 46·7 saniyede baka için atletler aşağıdaki 

yan milli takımı 0-8 galib gel- tesadüf eseri olarak bü- Amerika atletizmde 56 bu· 

ka 22.2 saniye ile katederek ikinci, Lovell ( Kanada ) 46.8 'f • 1 1 d 
saniyede üçüncü gelmiştir. tasnı e ugratı mış ar ır: 

miştir. yük Britanya ve Hindistanı vanla birinci, Almanya 50 pu· 
Almanya-Norveç milli takım· kaışı karşıya getirmişti. Maç vanla ikinci, Italya ve Maca-

altın madalya almıştır. Fenlan· BiSiKLET Amerikalı Clark 4199 puvan, 
diyalı Sektinen ayni mesafeyi Bisiklet finali bin metrelik Amerikalı Moris 4102 puvan, 

ları maçında Almanlar 1-3 ga· hararetli cereyan etti. Hindis· ristan on beşer puvanla üçi:n· 
lib geldiler. tan ekibi O· 7 lngiltereyi mağ- cü oldular. Japonya ve Fransa 

14 dakika 25.2 saniyede kate- pist üzerinde yapılmıştır. Al- Amerikalı Parker 3888 puvan POLO lüb ederek cihan şampiyonu onar puvanla dördüncü kal-
derek ikinciliği, lsveçli Yansen man Merhous birinci, bir sayile bu müsabakalara devam Po' o müsabakalarında Arjan· oldu. mışlardır. 
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Elli iki 
Hitlerin 

millet.o sporcuları 
önünden geçtiler 

Berfin, 2 ( Hususi muhabi
rimizden-1 Ağustos 1936 On 
biriııci olimpiyat oyunlarının ilk 
günü bütün dünyaya alınan 

teşkilat kabiliyetini bir daha 
ispat etmiş oldu.Ben bu günün 
azametini unutamıyacağım. 

Sabah saat 6.30 dört buçuk 
ilyonluk şehir muhtelif isti

kametlerde geçen askeri bando 
! e uyandırılıyor .. 

Prusyalılardan kalma büyüle 
şenlik günlerine mahsus bir 
iidet. Herkes ne de çabuk so· 
kaklara döküldü. Saat yedi 
Berlinin meşhur "Muter den 
Liuden,, inden geçmek şöyle 
<!ursun, ayakta duracak yer 
bile yok. • Öyle ya Berlinin 
kendi 4.5 milyonuna 400.000 
ecnebi bir de bu kadar da 
Almanyanın başka şehirlerin
den gelen misafirleri hesap 
edıverin. 

Herkes bu kadar çiçeği de 
nereden buldu. Hadi her ev 
ve dükkanın baştan aşağı do
nanmasını hükümet icbar etti 
diyelım, heman her pencerenin 
her balkonun rengarenk gülleri, 
karanfilleri ne oluyor. 

Herkeste mütebessim bir 
çehre, 53 devletin bayraklarile 
baştan aşağı donanmış, süslen 
miş pür neş'e bir şehir.. işte 

1 ağustos sabahı saat s~kiz
deki Berlin .. 

Saat 9. Ve drafı bir sükiın 
sardı. Kilise çanları uğuldama
ğa başladı. . Beynelmilel olim· 
piyat teşkilat komitesi St.Hed
vig kilisesine dini merasime 
1tidiyorlar. Önde Beynelmilel 
olimpiyat komitesinin reisi Bail
let Latour sonra Alman olim· 
piyat komitesinin reisi Pr. Le
vold; sefirler ve daha birçok 
devlet adamları. 

Hedvig kilisesindeki merasim 

karşısındaki meçhul askerin 
abidesine çelenk koyma faslı 

takip etti .. 
Baron Baillet Latour "Bütün 

Olimpıı•at komitesi reisi Baitlı!t-latöıu 

dünya gençliği namına Alman 
askerinin namını yadederken 
eminim ki orada hazır bulunan 
herkesi bir ürperme sardı 

Olympia ate~i gelıyor ... Ne 
güzel bir fikir ... Yunan genç· 
liğinin milli meras"mle tarihi 
"Olimpia., da güntşin şuaından 
tutuşturdukları alev meşaleden 
meşaleye yedi devletin hudut
larını aşarak Berline getirili
yor. Olimpia alevi Olypiadan 
Berline kadar üç bin gencin 
elinden geçerek gelmiş.. Bu 
ateşle yakılan Stadyumdaki 
alev on birinci olimpiyadın 
açılışını ilan edecek.. işte me· 
şaleli koşucu şehir hududuna 
yaklaşıyor. Belediye reisi ve 
muazzam bir halk kütlesi ko· 
şucuyu karşılamağa hazırlanı

yorlar. Olimpiyat stadyomunun 
yüz on bin kişilik pavyonları 

dolmağa başladı. O ne teşkiiat; 
hiç bir noktada tehacüm yok.. 
Bir taraftan elektrikli trenle ge· 

Yabancı takımlarla temas 

Spor kulüpleri 
toplantısında 

delegelerinin bir 
alınan kararlar 

Altay, lzmirspor, Altınordu, 

Göztepe ve K. S. K. kulüb
lerinin gönderdikleri delege· 
terden müteşekkil bulunan ya· 
bancı kulüblerle temas komi· 

cek yabancı takımların lzmire 
gelme programları şimdiden 
kendilerile angajman yapılarak 
tespit edilmiş bulunacaktır. 

4 - Yabancı takımların da-
tesi dün ilk içtimaını yapmış vet edileceği günler aşağıdaki 
ve 936 - 937 yılının futbol şekildedir: 
mevsimi için mühim kararlar A • 29 ilk Teşrin Cumhu-
almıştır. riyet bayramı olan Perşembe 

Bunlar meyanında en mü· ve Cumartesi Pazar günlerinde 
himleri şunlardır: olmak üzere 3 temas. 

1 - Önümüzdeki futbol mev· B • 15 birinci Kanun Şeker 
siminde lzmire davet edilecek bayramı Salı, Perşembe günleri 
yabancı takımların program- iki maç. 
tarını yalnız bu komite tertib C - Bir ve 2 ikinci kanun 
edebilir. çarşamba, Perşembe günlerinde 

2 - Ajanlığa yardımı olan 2 temas. 
bu komite harice gidecek iz- Ç • 4 mart perşembe, 6 mart 
mir takımlarının teşkilinde cumartesi ve 7 mart pazar 
memleketin onurunu korumak günleri olan Kurban bayramı· 
noktasından ilgili bulunacaktır. nın ikinci, dördüncü ve beşinci 

3 - Hariçten davet edile- günlerinde 3 maç. 
1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tramvay, otobüs yolcuları, hu· çekildi resmi geçit oaşlıyor.En 
susi otomobille gelenlere ayrı önde Yunanlılar sonra alfabe 
bir yer hazırlanmış. Saat 3.30 sırasile elli bir dı!vlet ve en 
Herkes yerinde... Stadyomun sonda Almanya, ve rengarenk 
üzerinde uçan muazzam Zep· bir resmi geçit.. Her devletin 
pelin (Hindenburg) manzaranın , Hitlerin önünde selam alırken 
azametini bir misli artırıyor.. bir alkış tufanı kopuyor. Nazi 
Stadyomun bir ucundaki olim- selamını alan Fransızlar en çok 
piyat çanı uğuldamağa başladı. alkış toplıyanlar oldu. Ameri· 
Hitler geliyor .. " Heil! " sada- kalıların grubu en büyük, ve en 
lan dakilralarla d.:vam ediyor. güzel giyiyenler Almanlar ol-
Olimpiyat komitl'si ( Führer )i muş.. Baştan aşağı beyaz. 
karşılıyorlar.. Olirr.piyat çanı Resmi geçit bitti, 53 devle-
hala çalmakta ... 

tin 4844 gençi olimpiyat bay· 
işte Olimpia rneş'a'esi, ka-

rağı altında yer aldılar. 
şucu stadyomun bir ucundan 

Sıra olimpiyat yeminine gelgiriyor, el:nde taşıdığı alevin 
di.. Gençlik, şereflerile çarpı-

ehemmiyetini müdrik koşarak şacakların: vadederken,Richard 
Hitlerin önünden geçiyor .. Her S 
k d trauss bu münasebetle bes· este erin bir süküt.. Koşu· 

!elediği Olimpiyat şarkısını 
cunun meş'alesile stadyum ate· Berlin filarmonik orkestrası ça-
ş:ni tutuşturduğu anda Hitlcr larkeıı heyecan had dereceyi 
mikrofon başında on birinci buldu ... 
olin:p:yadın açı:dı,ii'ıııı ilan edi- Stadyumdan ayrılırken her 
yor .. Ayni anda nereden gel· kt:s bir fıkirde .. Aşkolsun Al-
dikleri belirsiz binlerce güver- manlara .. 

D • Milli hakimiyet bayra
mına tesadüf eden 22 ve 23 
Nisan çarşamba perşembe gün
ler!nde iki maç. 

S • Bahar bayramı olan bir 
Mayıs Cuma günü iki üç ma
yıs günlerinde yine iki maç. 

F - Hakimiyeti milliye'>in 
ilanı günü olan 2 haziran salı 
gününde bir maç. 

Bu tarihlerde memleketimize 
gelecek olan yabancı takım!arın 

isimleri kendıleriyle yapılacak 
olan angajmandan sonra bilin· 
miş olacaktır. 

Yunanistan milli kümesine 
mensub ve Yunan futbol 
!ikinin birinci ve ikincisi olan 
Olimpiyakos ve Pan Atinaikos 

takımları lzmire gelecek olan 
takımlar meyanındadır. 

lstanbul mmtakasına mensub 
Fenerbahçe, Galatasaray ku
lüpleri de yukarıda bildirilen 
tarihlerde lzmire maç yapmak 
üzere gelmiş bulunacaklardır. 

Futbol görgüsünün artması 
ve memleket futbolunun te'l'ak
kisi hesabına merkezi Avrupa 

milletlerine mensub ve futbol
da pek ileri durumda bulunan 
Avusturya, Çekoslovakya ve 
Macaristan takımlarından bazı· 
larının da bu meyanda şehrimize 
getirtilmesine ça:ışılacaktır. 

İzmir bölgesinin seçme takı
mın gelecek mevsimde şehirler 
arasında yapacağı asgari üç 
maç proğramı bilahare şehir
lerle yapılacak muhabereden 
sonra tesbit edilip ilan edile
cektir. 

lzmir takımının Atinaya gi
dip gelme temasının temini 
ve Yunanistan federasyonuna 
mensub yukarıda adları geçen 

ah udi 
Kongresi toplandı 

Cenevre, 8 (Ö.R) - 32 Mil
lete mensub 300 Yahudi mu
murahbası burada beynelmilel 
bir kongre halinde toplanmış

lardır. Kongreye Stefan Zayis 
riyaset etmiştir. Yahudilerin 

Flistindeki vaziyetleri ve muha
ceret iş eri görüşülmüştür. 

Ze Jzele o!du 
Istanbul, 8 ( Yeni A,ır ) 

Kandilli rasathanesi 8 Ağustos 
günü (dün} lstanbuldan 750 

kilometre uzakta şiddetli bir 
zelzele kaydetmiştir. 

Belçika'da 
Brüksel, 8 (Ö.R) - Marki

sit meb'uslardan biri hüküme
tin harici siyaseti ve bilhassa 

Ha~eşistaaın ltalya tarafından 

ilhakı hakkında izahat verme
sini istemiştir. 

Ademi müdahe
le meseiesi 

Paris, 8 (Ö.R) - Kedorseyin 

salahiyettar mahafili alakadar 

devletleriı. tasvibine arzedile

cek olan ademi müdahale pren
sibi hakkındaki tezini formüle 
etmiş bulunuyor. 

General Gaınelin 
Varşovaya gelecek 
Varşova, 8 (A.A) - Resme• 

bildirildiğine göre, Fransız or

dusu erkanıharbiye reisi ve 

yüksek harb divanı ikinci reisi 

General Gamelin Ağustosun 

on beşine doğru Varşovayı 
ziyaret edecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
suııda derhal teşebbüsata giri· 
şilmiş bulunmaktadır. .. 

• • 
Hususi surette öğrendiğimize 

göre Partimizin henüz yapılma
mış olan 934-935 Şild maçlan

nın bir eyliılde yapıl~asına ve 
bu maçlarla yeııi spor sonuna 
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Gar o a-dondü 
Kalbinde aşk ejderi yatan l(adın 

bu yaz Camille'i çevirecektir ... 

Harb sonrası yılları Avrupa
ııın muhtelif yerlerinden ve bil
hassa Almanya ve şimal Avru
pası memleketlerinden Ame
rikaya sayısız yıldız namzetleri 
gönderirken, hiç kimse Greta 
Garbo'nun b;rgün gelipte bu 
günkü göz kaıı;aştırıcı zirveye 
çıkacağını ümit edemezdi. Gar
bo, memleketinden ayrıldıktan 
sonra birkaç yıl tecrübe devre· 
ei geçirmiş, hazan sukutu ha· 
yale uğramış ve çırpınmış; ne· 
ticede sinema perdesinin adını 
albn yazıyla yazacağı bir artist 
olmuştur. 

Garbo beyaz perdenin aşıkı 
olmakla kalsaydı; belki de sa· 
yısız yıldızlar arasında fazla 
bir kıymet ifade etmezdi. Fakat 
o cidden bir artist zevkiyle 
sırf san'at için çalışmış; san'at 
kıymetini ortaya koyarak oy· 
nadığı rolleri şahsında temes· 

sül etmiştir. Esasen Garboyu 
beyaz perde kraliçesi yapan 
da bu meziyetidir. 

Garbo şayanı hayret dere· 
ce aşka meyyal bir insandır. 

Her kızdan fazla sevgi ahla
kını benimsemiş; daima sevmiş, 
daima aşkı için gözyaşı dök
müştür. Onun bütün aşkları 
eflatuni olmaktan kurtulama
mıştır. Platonik a?ka ve her 
hareketinde başkalarından ay
rılmıya kıymet veren Garbo, 
şimdiye kadar sevdiklerinden 
hiçoirini unutmuş değildir. 
Kendi tabiriyle, onun kal
binde daha çeken ve arzu
lıyan bir aşk ejderi var· 
<1ır. (Sweat - Hear) lar ne ka
dar çok olursa Gaı bo o kadar 
büyük bir emniyetle onları sev· 
mesini bilmiştir. O severken 
daima bir kişiyi düşünür ve bir 
kişi için hislerini ve hareketle
rini tanzim eder. 

Greta Garboyu (bu 
bevaz perdede sev
diren hususiyetlerin
den biri de hareket
lerindeki başkalarına 
benzemeyiştir .. Onun 
gozunun, dudağının 

bir oynayışı, saçlarını 
mühmel bir hareketle 
arkaya atışı ve bil
hassa konuşması, onu 
tanıyanları tahrike 
kafi gelmektedir. 
Greta Garbo Hol

livuddan bir kaç 
aylık bir ayrılmadan 

sonr tekrar (Ebedi mesken)ine 
dönmüştür. Halbuki o son ay
rılışında bir daha Hollivud'a 
dönmiyeceğini söylemişti. Bu 
dönüşü çok sessiz oldu. istas
yonda kendisiyle görüşmek is
tiven gazetecilere - lmperyal 
otelinde saat üç - için randevu 
vermişti. Bu gazetecilik bakı
mından cidden nef:s bir atlatma 
olmuştur. Çünkü muayyen va
kıtta otel terasında toplanan 
gazeteciler Garbo'nun yalnız 
bir kartını almakla iktifa et· 
mişlerdir. 

Garbo bu yaz sıcaklarında 
( Camille ) filmini çevirmeye 
başlamıştır. Camille hazin bir 
aşkın romanıdır. Garbo'yu bu 
kış mevsiminde Camille rolün
de tanımak mümkün olacaktır. 
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Bir yıldız kaçırıldı 
Ve tıpkı kaça mal kaçırılır gibi .. 
P~merikalılar bundan müteessirdirler 

' 

Slr/Ji Dıı11a 
Holivudu alemini dedikoduya (Kukaraşa filmini çeviı rnişti. 

sevk eden yeni bir hadise.. Kukaraşa bir Kübalı dansöz 
Siyah güziü, karanlık bakışlı, tip!dir. Bu filmde Duna ile 

köm""r siyahı saçlı yı!dız Steffi beraber Fredrik Març'da oy-
Duna bir lngiliz film firması namıştır. 
tarafından tıpkı kaçak mal Bu filmde gös~crdiği kabili· 

kaçırılır gioi Londraya kaçırıldı. yetle lngili:r. stüdyolarının na-
Renkli filmlerde rol alan ve zarı dikkatını celbeden Steffi 
müstesna hir muvaffakiyet ka- Duna Londrada dört renkli 
zanan Duna, Holivudda bu yıl film çevirmek üzere angaje 

edilmiştir. Bu filınler bu yıl 

ikmal edilecek tir. 
Bu renkli fiim!er kraliçesi 

bir Macar yıldızıdır. Mavi Tuna

nm kcçük bir kasabasında 

doı":"muştur. Arkadaşı Çekos-
lovakya!ı Françis ile yeni film
lerde oynıyac:ıktır. Duna, ço· 

, 

cukluğunu geçirdiği köyde 
çingene kızlal'ından ~arkı söy-

Valantinodan sonra 
Kadın kalbini teshir etmekte rekor 

kıran artistler hangileridir 
KaJbur kulaklı Clark Gableyi kadınlar niçin severler? - Robert 

Taylor hütiin rekorları nasıl kırdı? aşıklarının yılda 
gönderdik]eri 130 bin mektuba nasıl cevab veriyor? 

Rodolf Valantino dünyaya 
gözlerini yumduktan sonra, Ho
livoodd'a ve dünya sinema me
raklıları arasında büyük bir fır
tına koptu. Rodolf şüphesiz 

erkek yıldızlar içinde en fazla 
rağbet görenlardendi ve bütün 
dünya kadınları çantalarında 
onun resmini taşırdı. Hatta 
Rodolf öldükten sonra geride 
bırakdığı aşıklarının bir çoğu 
intihar bile etti. Hollivodun bu 
esmer ve yakışıklı erkeği dünya 
dan çekilince, birçok kimseler 
(onun yerini dolduracak başka 
bir erkek Holyvood'a gel-
miyecektir!) diyorlardı. Haki-
katen aradan yıllar geçti
ği halde Rodolf Valantino 
ayarında bir yıldız belirmedi. 
Bir vakıtlar Clark Gable onun 
yerini tutar gibi oldu. Clark 
Gable Rodolf kadar güzel de
ğildi. Kulakları çok büyüktü 
ve iki yana sarkıyordu. Holi
vodun genç yıldızları ondan 
bahsederken şaka olsun diye 
(Kalbur kulaklı sevgilimizi) de
mekten kendilerini alamazlardı. 

Clark Gablenin ayni zaman
da yüzü de o kadar güzel de· 
ğildi. Fakat bütün bunlara rağ
men bir hafta içinde almış ol
duğu aşk mektupları, Rodolfun 
kırdığı dünya rekoruna yakla
şıyordu. 

Amerikada sinema gazetesi 
( Clark Gableyi niçin seviyor
sunuz?) Diye kadınlar arasın
da bir müsabaka açtığı zaman 
aldığı binlerce cevapta şunlar 
yazılı idi : 

Clark Gable güzel değildir, 
lakin onda büyük bir sempati 
ve seks - apil var. Oynarken 
takındığı erkekçe vaziyetler ve 
sesinin çok tatlı oluşu bizi 
kendine ramediyor .. 

Clark Gabl'den sonra 
Holllvud'da en fazla aşı
kı olan kimdir? 

Şüphesiz son zamanlarda 
beyaz perdede görünmiye 
başlıyan erkek yıldızlardan 

Robert Taylör'ü tanımıyan 

yoktur. Son bir kaç ay 
zarfında Robert Taylor Ro
dolf V :ılantinoyu da geçe
rek dünya rekorunu kırmıştır. 

Ondan Hollyvoodun en büyük 
sinema mecmuaları büyük sita· 
yişlerle bahsetmekte ve fazla 
satış temini için çifte çifte re
simlerini basmı.ktadırlar. 

Robert Taylorun bir hafta 
içinde aldığı aşk mektublarının 
sayısı 2500 den fazladır. 

- Zavallı Rober Taylar bu 
vaziyet karşısında büyük bir 
sevinç ve gurur duymakla be
raber ne yapacağını şaşırmış 

kalmış ve her hafta gelen bu 
kadar mektubun ayrı ayrı o
kunup münasip cevaplar yazıl
ması için on beş tana katip 
tutmak mecburiye!inde kal
mıştır. 

Haftada 2,500 mektup bir 
senede 130,000 eder. Bu mek-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lemesini öğrenmiş, çingene 
danslarını meşk etmiş, Maca· 
ri,tanda meşhur ola.o çingene 
müziğindeki yüksek kudreti 
takdir ederek onu taklid et
miştir. Bu güzel yıldızın küçük 
bir de aşkı vardır. O Maca
ristanda sevdiği erkeğin ken· 
disi için Tunanın derin sularına 
atıldığını işittiği gündenberi 
biç kimseyi sevmemiştir. Kal
binde daima bu küçük aşkı 
muhafaza etmektedir. 

,. 

• 

Clark 
tupların her birine birer 
adet de fotoğraf koymak 
lazımdır. Katiplerin aylıkları, 

fotoğraf, kağıt ve pul masrafı 

zavallı Robert Taylora bir se
nede 250 bin dolardan fazlaya 
mal olmaktadır. 

Robetl 7 ay/om Holrvood'ta ve 
diinva iiurinde biiliin kadınlar tıi(ilı 

bu kadar cok seviyorlar? 
Amerikada bir sinema mu

habiri Robert Taylorun binler· 
ce aşıklarıyla mülakatlar yap
mış ve şu neticeye varmıştır: 

Robert Taylor oyunlarını\a 

fevkalade tabii oynamaktadır. 

Robert Tay1or yüzünde şim· 
diye kadar biç bir erkekte bu
lunmıyan hususi bir tatlılık 
vardır. Onda tam ve ideal bir 
Amerikan güzelliği bütün ma-

Oable 
nasile yer bulmuştur. 

' , 

Robert Taylorun fazla sevil
mesinin en büyük sebeblerin· 
den biri de çok sade, fakat 
temiz giyinmesi, sporu fazla 
sevmesi ve en ıraribi de filim· 
!erinde kadın yıldızı öperken, 
şimdiye kadar biç bir artiste 
bulunmıyan jestler yapması imiş 

Robert Taylorun bu şöhre· 
tinden istifade etmek istiyen 
bir çok sinema kumpanyaları 

ona büyük paralar teklif et
mekte ve uzun kontratlar için 
adeta yalvarmaktadırlar. Ya
kında Holivudun ve bütün dün
yanın pek çok sevdiği ve 1936 
senesinin Rodolfu olan Robert 
Taylorun yeni filmlerini büyük 
bir zevkle seyredeceğiz. 

Mari Stuart faciası 
beyaz perdeye çekiliyor 

• 

lngiliz stüdyolarından biri, 
tarihi bir facia olan Skoçyalı 
kraliçe Mary Stuart'ın hayatını 
beyaz perdede göstermeğe 
teşebbüs etmiştir. Filmin çekil-

mesine şubat ayında başlanmış, 
ölü mevsimin gelmesi münase• 
betiyle birinci teşrine talik 
edilmiştir. 

Tarihi bir haile olan ve in· 
giliz milletini daima yakından 
alakadar etıniş o!an bu filmin 
beyaz perdede görünmesi bir 
hadise teşkil edilmektedir. t1ary 
Stuart roliinde Katherine 1 lep-

bum görünecektir. Şahsi b:r 
teşebbüs net:cesi olarak F red· 
rik Març ta Katherine Hep· 
burn 'la birlikte bu filmde bu· 
lunacaktır. 
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Ayni zamanda kraliçe oğlu
nun elinden tutarak gatnrdil. 
Onu bir çok odalardan geçirdL 
Aşağıda eğlence gürilltlileriyle 
keman sesleri işidiliyordu. 
Katerin koridorlardan geçerken: 

- Zadeginlardan bahsedi
yordunuz. Aceba kime emniyet 
ediyorsun uz? Kııemi yoksa asi
leri konağına kapayan Monmo• 
ransiye mi? 

- Madam bu isiler kim? 
- Parisin ortasında Janti-

yomlarınıza, askerlerinize karşı 
koyan, saray içinde bile bizlere 
hakaret eden serserilerden ..• 
Şimdiye kadar ele geçirilemi· 
yen edepsiz iki Pardayan çap
kuadan •.. 

- Monmoransi bunlan hi
maye mi ediyor ? 

- EYet, açıktan açığa za· 
deginlar bile isyana hazırlanı
yorlar. Millete gelince; dinleyi• 
niz L 

Katerin krah açık bir pen
cerenin yanına gltlrdll. Şarl 
eğilince Luvr Ar&JIDID biraz 
&lesinde birbiri herine yığıl
mıı halk: 

Y ap81n proteataalarl Geb~r
ıin blktolarl 

Diye bağırıp çağmyorlardı. 
Arkasından daha kuvvetli : 

- Yaşasın Kizl Yapsan baş 
kamandaoımızL. 

Sesleri çıkıyordu. 
Şarl ellerini birbirine vura• 

rak kraliçeye döndtı : 
- Bu ne demektir ? Baş 

kamandan kimdir ? 
Dedi. 
- Bunu milletini& ıize aöy· 

leyor. Ba, kamandan Hanri 
Dö Kizdir. 

- KilDiD 'bat k1uİlalldam imif? 
- Katolik kıtaabnın ... 
- Ne oluyoruz, Madam! Ak .. 

hmızı mı kaybediyoruz? Bu ka· 
tolik kıt'ab nerededirler? On
ları kim teşkil etti. 

Katerin sahte bir hiddetle: 
- Şarl hakikaten •khana 

kaybettiğinisi 1&111J01'81L Ba 
kıtaatı bütlba millett• mlltqek· 
kildir. Proteatanlann bak eline 
mensup katolilder gibi muamele 
edilmesine tebamm&I edemiyea 
sinyorlardır. Bltiba miDetinis, 
dinimizi kurtarmak İçİD lillba 
sarılıyor. Ba ordu bir bq 
kumandan ilteyor. Çinki. Fran· 
sa kralı kendilerine kumanda 
etmek istemiyor! 

Dedi. 

Dokuzuncu Şarl öfke ile pen
çereyi kapadı. Ve oda içinde 
seri adımlarla dolaşmağa baş
ladı. 

- Ne yapmalı? Ne yapmalı? 
Diye mırıldanıyordu. 
Katerin ellerini kavuşturdu: 

- Yapılan biricik iş varsa; 
o da krallık vazifesidir. 

- Ne söylediniz? Kendisine 
bir baha gibi muamele edildi
ğini görünce sevincindan ağla· 
yan biçare Kolini ve daima 
dostluğundan bahseden zavallı 
Hanriye mi ihanet edeyim? 
Aıla madam! Siz istediğinizi 
yapını%. Ben bu işlere karlf• 
mıyorum. 

Dokuzuncu Şarll Bütün ha
yatını bu kelimelerle anlatmq 
bulunuyordu. 

Katerin kralın kendisine 
verdiği bu mllsaadeyi klfi 
prmedi. Daha ziyadesini isti
yordu. i'leman oğlunun yanına 
gitti, elinden tuttu, biylekir 
gizlerini onun meyua pıderi
ne dikti •e boğuk yavaş bir 
ıesle: 

- Şarl. kalbin çok temizi; 
Ha iyilik belki hayabna mal 
olacakbr. Baht.az çocuk! Han
ri Bearn 1ana doıtluğmıdan 
bahsediyor değil mi? Bal· 
Yaya hareketinden enel Sen 
onu La Roşel ordugahın

da bulunduğunu zanederken 
nerede bulunduğunu biliyor 
mısın? Bu baausta polis nazı· 
nnı sorguya çek de o sana 
söylesin ... 

Sözlerini söyledi. Katerin 
sözlerine devam ederek: 

- Pekala! O Koode, Andelo 
ve Kolini ile beraber Pariste 
idi. Bar.ya ae ;yapmap geJ.e 
diğini biliyor mısın? 

Korkudan zihni altüst olan 
sinirli dokuzuncu Şarli11 adbı 
gerginlqmişti. Bu nzi1eti g&· 
ren Katerin de sözleriai endi
ıeli yollara seYk etmek hile
klrlağını çok iyi idare ediyordu: 

- Evet, onun buraya gel
mai, aenin taç ve tahbnı elin· 
den almak içindi. Bir isyan ter
tib etmek maksadını glldl
yordu. 

Kral mo1mor kesileli Ye taf• 
km ,q1aa etrafına bakıamağa 
baflamlfb. Şüphesiz Katerin 
anulannı eline geçiriyordu. 
Şimdilik daha fazla ileri git-
memek için oğlunun kulajına 
1avq aeale: 

- Bit111edi -

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatarler &ç 
adet pille İf)er. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat 
yapar. Bankalara ve yazıhanelere, evlere, hastanelere ve 
her yerde lbım olan bir ihtiyaçtır.Bilhas!la ~aatta bir kuru, 
gibi .az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır. Taniye 
ederaz. · 

Sataf yeri ve depoıu : lzmirde Suluhan civarında No.28-9 
Ödemi li HU1e in Hüsnü 

rENI AatR 

lzmir Esnaf ve Ahali bankasından: 
isimleriyle .hisse senedler:nin cinsleri ve numaraları aşağıda 

yazılı olan hıuedarlanmız hısseden müteYelJid borç bakiyelerini 
6demekten imtina ettiklerinden ellerindeki hi11eler eıH muka· 
velenamemizin on sekizinci maddeıi hllkmtıne g&re Istanbul 
kambiyo borsasında satbrılmış ve iptal olunmuttur. Sabn alanla· 
ra yeni bine senetleri verilecektir. 
D. S. mtıeı· hisse hisse isim ye adresi 
No. ais adedi No. 
287 1 50 304 lzmir : Karataı tramvay cadde

ıinde sarraf boca ~ade B. Halil 
Ragıp. 

405 

463 

519 

615 
83 

142 

163 

288 

303 

339 

346 

392 

555 

620 

624 

700 

869 

1171 

1179 

1325 

1350 

1506 

1988 

2240 

2696 

3520 

3557 

3810 

40'l6 

4027 

4028 

4029 

4030 

4031 

4033 

4034 

4037 

4040 

4041 

4526 

1 50 

1 50 

1 so 

1 50 
s 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

s 

1 

3 

1 

2 

5 

1 

3 

10 

1 

415 lzmir: Kemeralh Şamh sokak 
No. 16 - 18 belediye kantarcısı 
hacı Mebmed oğlu 8. Mehmet 
Ali. 

933 Seydiköy : Atıf bey mahallesin· 
den hacı Mehmed oğlu B. Ahmed 

749 lzmir : Keten çarşısında demir 
tüccan Ôdemitli B. Şaban Ziya 

804 Kemalpaşa : Tüccar B. Haydar. 
324 ili 328 lzmir : Kuzu oğlu çarşısı Broşo· 

lo ve Şaol. 
500 " 503 lzmir : Selanik banka11 memur-

4607 lanndan B. Ahmed kın bayan 
Şerife. 

545 lzmir•: Karaosman oğla hanında 
kunduracı kalfası Abdullah oğlu 
Mustafa F ebmi. 

ıtl 7 lzmir : Kadastro maliye aza11n· 
dan B. Ali Riza. 

8i4 lzmir : Ticaret ve lisan okulu di
rektör muavini B. Hüsnn Osman. 

20033 15761 lzmir: Tapu kadastroda merkez 
it B. 18927 tapu kitıbi B. Akil . 

917 lzmir : ihracat gtimriiğü kitip
leriaden bay Ahter. 

1006 lzmir: Evkaf direktörlClğtl tah
sildarı B. Osman. 

1240 ili 1243 lzmir : Keçecilerde Çeşme pa• 
3069 zarı bakkaliyesi Şerif Ef. zade 

B. Kemal. 
2877 lzmir : Ticaret ve Hsan okulu 

sınıf 3 No. 33 la B. lsmail. 
1419 ili 1421 lzmir: Ticar'et ve lisan okula 

sınıf 1 No. 319 lu Bay Niyazi. 
1459 lzmir : Kız lisesi sınıf 8 No. 

253 lu bayan Meliha. 
1500 2880 lzmir : Ticaret ve lisan okulu 

sınıf 2 No. 112 lu Mustafa KemaL 
1744 1745 lzmir: lskln dairesinde messah 

B. Recep. 
21903 21404 lzmir: Iskln tevzii arazi kltibi 

20172 Şakir. 
4748 4749 lzmir: Mezarlık başında Evkaf 

6100 hanı karşısında B. Mehmet 
Temk 

'668 ili 672 lzmir: Kal'flyaka belediye so-
7205 ili 7209 kak Nu. 24 B. Mustafa Cahid. 

3200 lzmir: Karpyaka Kemalpata 
caddeıi N o. 90 terzi Salih Zeki. 

5 5759 ili 5763 Menemen: Koyundere Mebmed 

l 
oğlu Osman. 

20972 4109 Seferihisar: Sığacık nahiyesi 
3910 21147 otomobilci B. Kadir. 

21200 
1 8451 8359 8360 Çeıme: Zeytinler kiyi Kadlo-

4360 8142 4359 vacıkfı 8. Sülevman. 
8143 

6 8778 ili 8783 Berıama: Albnova nahiyeıi ka· 
dı mahallesi müskirat bayii B. 
Hidayet. 

5 9663 ili 9667 Bergama: A Jbnoya nahi1esi Kı-

2 

1 

1 

rath köy Mehmet oğlu irfan. 
8870 8871 Bergama: Turanh nahiyesi Fi

ruzlar k6y Hacı Mebmedin Mus• 
lafa O. EmiD. 

8880 Bergama: Turanh nahiyesi Fi· 
ruzlar köy Naim Ef. oğlu B. 
Rahim. 

8879 Bergama: Turanhnın Firazlar 
kayn Upkh Halil otlu Hilseyin. 

1 5412 ili 5414 Bergama: Turanlının Firuzlar 
köyil piti Hiili oğlu B. ILmaiL 

l 5415 .. 5417 Berpma: Turanlınm Finalar 
k6yll Upklı Hacı lbrabim. 

l 5418 • 5420 Bergama: Taranbma Firuzlar 
k&yll topal Ali Riza oğ'lu Ra• 
mazan. 

1 5421 • 5423 Bergama: Turanlının Firuzlar 
köyil K.uagllll otlu Mehmet 
O. Mutafa. 

ı 5426 11 S428 Bergama: Turanlının Fırudar 
k&yll lbrahim Ef. oğla Alim. 

1 5434 .. 5436 Bergama: Turanlı nahiyesi Fi-
ruzlar k6y Hardal Hasan oğlu 
Mehmet. 

1 5441 .. 5443 Bergama: ·ruranlı nahiyesi Fi-
ruzlar köy demirci Hasan Htl· 
ıeyin. 

1 5451 " 5453 Bergama: Turanlının Firuzlar 
k6ytı sak oğlu Mustafa. 

1 5454 " 5456 Bergama: Turanlının Firuzlar 
k6yll Ahmet oğlu mebmet 
Muıtafa. 

' 570 .. 3748 Balçoya: Tırulık6yl Kml Ômer 

Sahife -, . , • 

Sevincin bir ifadesidir. 
GDzel ve sehhl dı,ıer her inanı zfJade
sile memnun eder. 
GDzellik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
isterseniz siz de emsalsız olan 

.. PERLODENT" 
dlf macununu kullanınız Burwlan elde 
edece~lniz mükemmel neticeden çok mem-
nun oa.cekaınız " 
~ -~~ • ~. o/"4 -•w•u•-- o&.~,.. 
.,... ve. cıWfl&w o<..c. ~~ Jl&ciA.l --~~ • 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlannı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadar. Yalnız toptan sa• 
tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 
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10676 
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10871 

10873 
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1 

1 

1 

20 
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1 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
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Posta Kut. 22• Telefon 34&5 

16003 " 16005 Bayındar: Çevikler köyü arap 
Hasan oğlu Hasan. 

16009 "16011 BayJndır: Hacı Halil oğlu Halil 
Çevikler köyünden 

16021 "16023 Bayındır: Çevikler köyü Hatip 
O. Hasan• 

16039 ili 16041 Bayındır: Çevikler köy bacı Yu· 
nus Mustafa oğlu Çolak Mebmecl 

· 346 347 Seydiköv: Giaerdea Hacı beJ 
Z. Ahmed. 

5604 5605 Seydiköy: Karakuyu köy koca 
Ali O. Ali. 

5936 15006 Torbalı: Abmedbeyli köyü hafız 
Hasan oğlu Mebmed. 

5335 ili 5337 Torbalı: Arslanlar köyü Hayred· 
din oğlu Tabir. 

2142 ili 2144 Bornova: Pınarbaşı köyl dibek 
aokak Veli bey oğla B. Nuri. 

10042 ili 10944 Burnova: Pınarbaşı köyü dibek 
sokak Ahmet kızı bayan halice. 

2156 ili 2158 Bornova: Pınarbaşı köyü Oı· 
maa oğla Kham. 

2159 ili 2161 Burnova: Pıaarbap köyB Flori· 
nah lbrabim oğlu Şaban 

11513ili11514 Burnova: Işıklar köyü Hüseyin 
11565 ağa zade bay Mehmed. 

10976 10977 BurnoYa: Pınarbap köyü Buldun 
2137 ili 1141 oğlu Ali çavuş. 
2162 ili 2164 BurnoYa: Pınarb.şı k6yü Fazh 

oğlu Ali. 
10939ili10941 Burnova: Pınarbaşı köyü Rados· 

lu hacı Yakup oğlu Ali çavuş. 
10907 ili 10909 Burnova : Pınarbaıı köyü AO 

oğlu Küle. 
4701 13509 ili Yeni Foça: Kozbeyler köyü Şe-

13514 13586 rif Ali oğla bay Ha.eyin. 
13591 

2 5939 5940 Yeni Foça: Kasap bay Rağıp, 
4 12146ill12161 Yeni Foça:Mustafaoğlu Hüseyin 

12191ili22198 
1 4757 ill 4759 Yeni Foça: Çulha oğla Namaa 

çavq. 
6 51981922 Z.B. Karaburun: Kocabaş bay Meh· 

515718770 " med. 

8 

5 
s 

10 

5 

3 

1 

1 

2 

5 429 

445884/694 " 
726/6 Ye 5353 Karaburun: Antalyah bay Meh· 

5354 med Basri. 
6323 ili 6327 Urla: Tahrirat kltibi bay Naci. 
6838 ili 6843 Urla: Nüfus memura bay Sabri. 

7039,7045,5238 Urla : Dispanıer tabibi ba1 
S239, 7249, 7283 Mebmed. 
6685,5887 
6939,6727,7184 Urla : Yelki k6ytl bakkal baJ 

7024 Hasan. 
6929 ili 6932 Urla: Çamh k6yil ince Mebmed 

O. Muıtafa. 
5123/837 Z. B. Karaburun: Ziraat memuru bay 
54191208 Z. B Raşit. 
5122/836 Z. B. Karaburun: Nüfus memuru bay 
54191208 Z. B. Mahmud kansı bayan Azra. 
745/2 lzmir: Büyük Salepçi oğlu ha· 

nında tüccardan bay Ali Suavi. 
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RESSAl\1 - DEKORA1,ÖR 

Kadri Atamal ve şr. 
İSTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSİ~DEN MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYON. BOYA VE 
TESISATI KABUL EDER. 

ŞERiTC\LER - 5. 7 - TELEFON 3492 

. . '. - . '!t ·-· ·t . '.. - . . --

. . . ,., .. . . . -· .... : . . ~ .. : . 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZllliB 
MERK:Ji~Zl : BKRLlN 

Almangada 175 Şubesi Mevcuttur 

YENl -ASIR 

RADYOLIN 

Beımaye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 Raybsmuk 

Tftrkiyede Şnbeleri: lSTANBUL ve lZMf R 
Mısırda Şubeleri: KAHiRE ve lSKENDERlYE 

Her türlü banka muaıoelatnı ifA ve kabul eder 
c ALMANYAHA ıeyabat, ikamet, tahsil ve ıaire için 

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

ehven 1,1eraitle RRGJSTRRM ARK eRtıhr. • (h-1) 
lamak lizımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN 

Merkez hastanesi 
Operatörü 

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

Telefon evi 3203 ·-------11------DOKTOR 

Hulüsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

ilçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalannı 

kabul eder. ( 3436 ) 

Doktor 

Kemal ~atir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t'apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

~..Y.7.ZZZ7..7.ZZZZZi"7.Z7177.aJ. 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta N 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeraltında An- '.'.; 
kara kıraathanesi ittisalindeki ~ 
tuva'et salonuna müracaatları 

9 - 10 

w 

1 • • t f' I • ' i •. • i,, .~~ • ~ .... \ '': • ( •t. O\'\ t ~ .";• .J· I • 1 :.ı, ~ ... ,..( '<>f. •' .. .......................... ı... il 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

- uma~ a rı a~ı ,.. 

l,arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAll -------- • :zABIF 
c m m m • n • 

V-E UCUZ ı >UR 
S b b 1 111UJCl.,,.r,gur,zzr.AJ<Mif6G'~Z/JLLZLLZ~ 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

::~::::::::::~:~:: SATIŞ YERLERi · :::::::::::::::::: 
--~J.7..ZJ GÇ/f/::XJ':/ZY:TJ:-/.J 
:::::::::::::::::: .. :::::::::::::::::: 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda ŞARK HALJ T A ş 
186 Numarada • n.• 

Mimar Kemaled- FAHR• K d • ""' J 
din caddesinde ı an emır og u 

m ın • ıa~~rzy.v~ırrJföl!l:mr:AX~rz~zrAZ7..z-An 

Ayni kumaşlar Izmirde Sağırzade ve Asım Riza 
K d 1 . S .......................................................... .. 

ar eş erı ve tru~o .. ~~.~~~.1!1.1.~~!.!~~-~~!~~!~.~~~~!~.~!.~!!!'.~~!!~.~!! 
-------------~ZlılD! •t 1 ·~ 
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~ Başı, dişleri 
v 

agrıyor 
Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederd= 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip . ................. GRı· -•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Karşısında derhal ~ic~ te mecbur olur 

,11 .. m- .. aıauaumaw'ı 

Karahisar Maden Suyu 
Türkiye 

Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

NASl'R 1LAC1 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

Devlet demiryollarından: 
IZMIRDEN SEVKOLUNACAK EŞYA YA MÜHiM TENZiLAT 

lümirden Denizli, Alaşehir ye Somaya kadar olan mıntaka

daki istasyonlara nakledilecek eşya ücretlerinden mühim tenzilat 
yapılmıştır. Bu hususa dair dağıtılan el ilanlarının okunma91 ve 
istasyonlardan tafsilat alınması sayın halk ve tüccarın menfaatı 

l1593\ 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

CERES vapuru 27 temmuzda 

gelip bir ağustosta An

vers, Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 

GOTLAND Motörü 20 Tem

muzda Rotte rdam, Hamburg, 

Copenhag, Dantzig, Gdynia, 

Goteburg, Oslo ve lskandi

navya Jimanlan için yük ala
caktır. 

VASLAND motörü 30 tf>m

muzda beklenmekte olup yü

kUnü tahliyeden sonra Rotter

dam, Hamburg, Copenhage, 

Dantzig, Gdynia, Goteburı< 

OsJo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktı r. 

SERY ICE MARiTiME ROUMAIN 

ALSA JULIY A vapuru 30 
temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Marsily ve Bar

selona hareket edecektir. 

Yo'cu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tabliye 

binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO acentesine müracaat 

edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 
1iiiô)' 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

l\ 117dllfer "Eroğnl 

Keınal Çetindağ 
HastaJarmı her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

bekleniyor. Anvers ve Ham· 
burgdan yük çıkaracaktır. 

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

Amerikan Export Lines 

EXMINlSTER vapuru 2 ağus
tosta bekleniyor, Nevyork için 
yük alacaktır. 

-· C!:iaoof ... 
Den Norske Middelhaslinjen 
(D/S A/S Spankalinjen) Oslo 

BOSPHORUS vapuru 22 
ağustosta bekleniyor. lskende-

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

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

Budapest 
DUNA vapuru 7 ağustosta 

bekleniyor. Belgrad, Novessat, 
Komarno, Budapest, Bratislava 
Viyana ve Linz için yuk kabul 
edecektir. 

Johnson Varren Lines Ltd. 
JESMOORE vapuru 15 ağus• 

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

Service Maritim Roumain 
Bucarest 

DUROSTOR vapuru 5 ağus
tosta bekleuiyor. 

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

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahbOde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lznıirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristo) otelinde 

Sirkecid.:_Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi Izmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstnnbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütnn bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Akciğeri olmıyan her hay· 
vanı öldüren keskin Ffitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatJa satılır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize lazım nl'lf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanışlı ve dayanıklı Flit 
tulumbalan, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun-

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

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

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu ~abunJar \'e daha 
~ pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

au: ...... 4 • - .-· I,...-~~ 

YENi ASIR 

Bütün dünyanın tanımış olduğu 
Vı•T.LER Marka her boy Lüks ve ucuz bisikfet

r lt:ri ZüNDAP marka motosiklet petro-
maks lüks fener lambalan sıhhi Apostel ağızlığı her çeşit 
gramofon plaktan hediyelik 2.arif saat ve kristal likör, kom
posto, çay, pa!ta takımları. Kıymetli vazo, fenni çocuk oyun
cakları, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları yemek ısıtmak 
çay vesaıre mağazamızda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DA LAPINAR 

~· ~· . •ı_.~ rı \ t:• 0••.Z."• :'.;.•Jiı.:_~~· • '.'!"'• :;-: ·-.C•" ;"'·~..._·"· •.;''°' •., w.·./._,-:n ··-~_:,, ... - ... , . . ..._-.. .1·····... . ~ \ ~ .... ... ı•~ . .... . • ' '·~-, 

Afyon yetiştiricilerin 
nazarı dikkatine 

Uyuşturucu Maddeler inhisarından: 
Afyon yetiştiricilerin menfaatlarını göz önünde tutan idaremiz, 

bu seneki mahsulü Türkiye Ziraat Bankası vasıtasile doğrudan 
doğruya müstahsilden alacaktır 
Aşağıda gösterilen şehir ve kasabalar alım merkezi ittihaz 

edildiğinden Afyon yetiştiricilerin kendilerine en yakın olan 
mezkur şehir ve kasabalardaki Ziraat Bankası Şube veya 
sandıklarına müracaatla İcab eden tafsilatı almaları lüzumu 
ehemmiyetle ilin olunur. 

ALIM MERKEZLERi: Amasya, "Akşehir - Ilgın" Afyon
karabisar, Aydın, Balıkesir, Çorum, Eskişehir, Bilecik, Gümüş

hacıköy, Konya, Kütahya, "Isparta - Burdur" Malatya, Tokat, 
Zile. 

8-9-11 2520 (1617) 

Gümrük ınuhafaza alayı 1 nci tabur 
kumandanlığından: 

1 - Şarlname ve nümunesine göre 125 lira muhmmen bedelle 
50 adet makinalı tüfek şarjur kılıfı yaptmlacaktır. Şartname ve 
nümunesi Komisyunda her gün görülebilir. ihalesi 14-8-936 
Cuma günü saat 14 de Pasaportta Gümrük muhafaza Satın 
Alma Komisyonunda icra kılınacaktır. istekliler 2490 sayılı kanun 
hükümlerine göre % 7,5 teminatı muvakkate paralarını lzmir 
ithalat Gümrüğü veznesine yatırıp alacakları makbuzla münaka
saya glıeceklerdir. Teminatı muvakkate parası 9 lira 38 kuruş-
tur. 30-4-9-13 2388 (1563) 

lzmlr Beledlyeslnden : 
Mevkii Cinsi mesabası beher metre mu- heyeti umu- sahibi 

Met. S. rabbaı kıymeti miye kıymeti 
Lira Lira K. 

Gaziler Arsa 179 40 2 359 58 Despina 
Dönerli bin ti 
çıkmazı Y anako Kutba 
Yukarıda mevki cins ve kıymeti yazılı arsanın belediyece is

timlikine tevessül olunduğundan istimlak kararnamesinin 8 inci 
maddesi mucibince bu yerin haritası tanzim kılınmış ve kıymeti 
heyeti umumiyece takdir edilmiştir. Keyfiyet malum olmak üzere 
kararnamenin üçüncü maddesi hükmüne tevfikan tarihi ilandan 
itibaren 9 gün zarfında mülk sahibinin bir itirazı varsa llbaybğa 
müracaab iJin olunur. 2525 ( 1621 ) 

lzmlr beledlyeslnden: leceğine göre isteklilerin mek-
60 lira aylıkla bmir bele- tep şahadetnameleri ve nüfus 

diyesi ayniyat muhasipliği için tezkereleriyle mezkür vakıtta 
14 Ağustos Cuma günü saat belediye muhasebeciliğine mü-

racaatları ve evrakı mezkureyi 
dokuzda müsabaka imtihanı hamil olmıyanların imtihana 
açılacakhr. Lise veya orta kabul ediJmiyecekleri ilan olu-
mektep mezunlarının kabul edi- nur. 2530 (1620) 

Çil, )eke, buruşuk ve güneş 
yan1klar.na karşı fevkaladedir 

1,,01:.TAN P•:RAKENDE 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

V pur Acen ası 
CENDELl HAN BıR iNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

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

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li· 
verpool ve GlasS!'OV !cin yük 
alacaktır. 

DRAGO vapuru temmuz or-
talarında Londra1 Hull ve An-

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

LESBIAN vapuru 15 tem
muzda Liverpool ve Svansea• 
dan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutsche Levante • Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hamburg, ve Bremenden 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTICEN 

.uayenelerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. . (182) 
~ ....... 11111 ............ .. 

gelip yük çıkaracaktır. 
NOT : Vilrut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değiıikliklerinden me 
suiiyet kabul edilmez. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
; TAZE 1~El\1iZ C Z ~ 
• • • . . 
. llAC ~ . 

HAMDİ NOZllET 

Sıhhat 
. 

czanesı 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı kar~sında 

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

Menemen Urbaylığından: 
1 - Kasabaya 20 kilometre mesafede ki Kara göl men baların· 

dan isalesi mukarrer su için bu kerre tadil edilen şartnamesi 
mucibince tanzimi icabeden proje ve keşif evrakının tanzimi işi 

1-8-936 tarihinden itibaren yeniden 15 gün milddetJe açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme işi 15-8-936 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat 12 de belt-diye dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Bu işin muhammen kıymeti 2000 liradır. Projeler Nafia 
bakanlığınca tasdik edildikten sonra bedeli def'aten verilir. Ta
lipler bunun üzerinden % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat ver
mekle beraber ihaleyi müteakip bu teminatı % 1 S şe iblag et

mek şarttır. 
4 - Müteahhit eksiltme şartları dairesinde noterlikten mu

sadrlak mukavele aktedecektir. Noler masrafı ilan ücreti pul ve 
delliliye masrafı talibine aittir. 

5 - Taliplerin mühendis olması ve su tesisa ı projesi yapa
bileceğine dair Nafia vekaletinden musaddak vesika ibraz et
mesi ve proje tanzimi işinin dört ay zarfında bitirilm:ş olması 

şarttır. 5-10 2469 (1596) 

lzmir Ziraat mektebi direktörlü
ğünden: 

1 - Okulumuza Orta okulu bitirenlerden 16 - 19 yaş aruın
da öğrenci alınacaktır. 

2 - Kayıt müddeti 20 Eyliile kadardır. 
Girme şartları okul direktörlüğünden ve tarım direktörlüğün

den öğrenilebilir. 
9 - 19 - 23 - 2 2486 ( 1619) 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret iç.inde bm1kmışhr 

F eminen Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhalıra ) ( Menekşe) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokuları 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha İs· 
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş 1 
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1 
Alnıanya ve lngiltere Fransız teklifini kabul ettiler 

• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,-~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ecnebi tebaasını himaye için bitaraf 
mıntaka teşkili fena karşılandı 

lngiltere hükômeti, Cebelüttarık mıntakasına düşen 
obüsler münasebetiyle Madride protesto nota ı verdi 

Paris 8 (A.A) - Kabine 
dün B. Leon BJumun başkanlığı 
altında saat 18-den 22-ye ka
dar içtima etmiş ve Fracsanın 
bitaraf kalarak ispanyanın 

iş'erine müdahale etmemesine 
karar vermiştir. 

Londra, 8 (A.A) - Selahi
yettar mahcıfilin söylediğine 

göre, Ingiltere hükümeti gerek 
ispanya hükumeti gerek asi 

makamatı tarafından gösterilen 
alakasızhğa binaen ispanyadaki 
lngiJiz sefirinin himayesini 
kendi vesaitiyle temine karar 
vermiştir. 

Aynı zamanda bir ademi 
müdahale anlaşması vücuda 

getirmek maksadiyle faaliyete 
devam edilecektir. 

Alman hükumetinin Sovyet 

1 

1 

• 

Rusya tarafından Madrid hü
kômet kuvvetlerine yardımdan Madriditı 93 /ulonıdıe mesafesinde Somo Sietra'da sitalırı san/atı Milisler 

sarfınazar edilmesi şartiyle Zannedifdiğine göre gerek YENi NOTA 

Fransanın ademi müdahale Von Nörat gerek lngiliz elçisi Paris, 8 (A.A) - Fransa 

tekliflerini kabul ettiği haber 
veriliynr. 

mevzuu bahis teklife muhalif alakadar hükumet merkezlerine 

Diğer taraftan Portekiz hü· 
kiimeti de kendi noktai naza
rını bildirmiştir. Bu hükumetin 
istekleri şunlardır: 

1 - Her iki muharib tara
fın Tancanın bitarafhğına rıa
yet etmesi, 

2 - Sovyetlerin diğer beş 

devletle birlikte ademi müda
dahale formülünü kabul etmesi, 

3 - lngiltere ile Fransanın 

P<>rtekiz arazisinin tamamiye
tihi tekeffül etmesi, 

Müzakeratın uzayıb gitme
sinden ve arada ciddi hadise
ler tekevvün etmesinden kor
kuluyor. 

noktai nazar kabul etruişlf>rdir. 
Mamafih her iki diplomat ha
kikaten anarşistler tarafından 

kargaşalık çıkarıldığı takdirde 
meselenin tekrar tetkik edil
mesine karar verilmiştir. 

Madridden buraya gelen son 
haberler bu kabil kargaşalık
ların vukuu pek muhtemel ol
duğunu göstermektedir. 

ALMANYANIN 
PROTESTOSU 

Berlin 8 (A.A)- Barselonda 
kurşuna dizilen dört Alman 
genci hakkında A!nıan başkon
solosunun protestosundan ına

da Alman hükumeti Sevila Al
man yük gemisinin lspanyo! 

ispanya meselelerine ademi 
müdahale anlaşması hakkında 
yeni bir nota vermiştir. 

Paris, 8 (A.A) - Paris dış 
işleri bakam bugün logiJiz bü
yük elçisiyle Çekoslovakya 
maslahatgüzarını kabul etmiştir. 

ZiYARET 
Berlin, 8 (A.A) - Fransa 

büyük elçisi bu akşam dış işleri 
bakanı Bay Von Neurathı zı

yarat etmiştir. 
Sanıldıgına göre Fransa bü

yak elçisi ls?anya meseleleri 
lrnrşısında muhafaza edilecek 
bitaraflık hakkındaki pratik 
proje metnini Alman dış işleri 

bakanına tevdi eylemiştir. 

İıı.l!ıltctcnin p1otcsfosu11a sebrp olan Cl'bcliittnnk boğazı 
SIHHiYE HEYETi RAZI OLMADILAR hükumeti açık cJeniz torpito 

Londra, 8 (A.A) - Salahi- nıuhriplerinden Almirante Cer- Londra, 8 (A.A) - GönüUü 
yettar bir menbadan haber al- vantes tarafından bombardıman doktor ve hasta bakıcılardan 

mfü ek kep seyyar hastane önü

müzdeki hafta başında Londra· 
dan ispanyaya hareket edecek 
ve Hükumet kuvvetleri yanında 
çalışacaktır. 

dığımıza göre, büyük Britan- eclilmi~ olmasından do:ayi f\1! ad-

yanın Berlin büyük elçisi dün r!d hükumeti nezdinde protes-
akşam Von Nöratla görüşmüş toda bulunmuştur. 
ve Madrit'te Anarşistler tara- Lizbon, 8 (A.A) - Portekiz 
fından kargaşalıklar çıkarıldığı dış işleri bakanı Fransa ve In-
takdirde ecnebi tebaanın hima- giltere mümessillerini kabul 
yesi için beynelmilel bir kuv- etmiştir. Bu mülakat esnasında 
vet teşkili lüzumunn dair olarak ispanya meselelerine ademi 
Madritteki ecnebi elçiliklerden müdahale işi görüşülmüştür. 
biri tarafından iJeri sürülen Bay Motcironun itirazlarda 
teklifi ır. 

FRANSIZ KABiNESi 
Paris 8 ( A.A) - Kabine 

dün akşam başbakan B. Blu
mun başkanhğında toplanmış 
ve üç saat süren müzakere es
nasmd 

mütalea eylemiştir. 
Dlş işleri bakam B. Delbos 

kabine arkadaşhrına ispanya
daki vaziyet ile ispanya i~leri
ne ademi müdahale anlaşma

sma varalmasını istihdaf eden 
Fransız teşebbüsleri hakkında 

malômat vermiştir. 
Kabine bu hareketi tasvib 

etmiş, B. Delbos'un bu hare
kete devam etmemesi lüzu · 
munu müşahede eylemiş ve 
Fransanm hiçbir suretle is
panya anlaşmazlığına karışma· 
ması fikrinde bulunmuştur. 

Kabine parlamentonun en 
geç çarşamba gecesinden 
sonra tatil yapmasına karar 
vermiştir. 

Kabine bugün öğleden sonra 
Reisicumur Lebrunun başkan
lığında toplanacaktır. 

iHTAR EDiLDi 
Londra, 8 ( A.A) - Cebe-

lüttarık mıntakasının bombar
dıman edilmesi dolayısile is
panya hükumeti ile asilere ya
pılan ihtarlarla beraber lngil
tere hükumeti yeni hadiselerin 

vukuu takdirinde lazım gelen 
her türlü tedbirlerin alınması 

için alakadar makamlara tali
mat vermiştir. 

LONDRADA ENDiŞE 
Londra, 8 (A.A) - ispanya 

hadiselerinin son inkişaf saf
haları bilhassa Almanyanın 

Madride verdiği protesto Lon
drada endişe ile karşılanmak

tadır, 
Londra bu protestonun haklı 

oluğunu kabul eylemekle be· 
raber Madrid hükümetinin bu
günkü şerait altında Madridden 
dışarda bulunan her hangi bir 
kimseyi nasıl himayt! edebile· 
ceğini soruşturmaktadır. 

Bu sebebden dolayı bu va
ziyetin bizzat lngilterenin hattı 
hareketi üzerinde yapması muh
tem.el tesirleri endişe ile müşa
hede olunmaktadır. Zira bariz 
olan birşey varsa o da lüzumu 
kadar çabuk l i.- tarzda ace ni 
müdahale hakkındaki Fransız 

bbüsünü bir netice e var-

dırmak için gayret sarfetmekle 
beraber lngiJizlerin muhasım 
taraflara lngiltere bandırasına 

hürmet adilmesi hakkındaki 

ihtarların. muvaffakiyetsizliği 
takdirinde bu bandıranın şere-
fini bizzat muhafaza etmege 
kalkacağı keyfiyetidir. 

BIT ARAF MINT AKA 
Londra 8 (Ö.R)- Salahiyet

tar Londra mahafilinde söyJen-
diğine göre Cebelüttarıkta ve 
ispanyanın muhtelif sevkulceyş 

noktalannda beynelmilel müna
sebatın ehemmiyeti bakımından 
bitaraf mıntakalar teşkil edile
ceği haberini teyid edecek ma
lumat yoktur. 

Pasis,8 (A.A) - Londradan 
gelen haber(ere göre İngiliz 
hükumeti Fransanın ademi mü
dahale formülünü esas itibarile 
kabul etmiş olup bu mahiyet
teki Fransız teşebbüsüne yar-

Madıidde hlikli.met kuvvetim 
dımcı olacaktır. Almanya da bu 
noktaya iştirake karar vermiş
tir. 

BELÇIKANIN CEVABI 
Paris 8 ( Ö. R ) - Çekos

lovakya hükümetinin siiah ve 
mühimmat imal eden bir mem
leket sıfatile ispanya işlerine 
müdahale hakkında Fransız is
timzacına ne cevab vereceği 

bilinmiyor. 

Cenup otdulan kumandanı 
General Kevpo dö Lrıno 

Mamafih Çekoslovakyanın 

cevabı müspet olması, müşkül
leri ortadan kaldıracak değil-

dir. Cenevrede 925 de imza 
edilen mukavele şimdiye kadar 
hiçbir suretle meriyet mevkiinc 

konmamıştır. 
Filhakika bu vesika harp 

malzemesinden ne kastedildi
ğini tasrih etmektedir. Fakat 
bitaraflık meselesinin daha bir 
çok engelJer!e karşılaşacağı 

muhakkakbr. 
Bilhassa lngillz hükumetinin 

lngiliz kanunları mucibince 
sivil tayyareler ihracını mente 
hakkı yoktur. __________ ........ -..~•4•~ ...... 4 ..... __________ _ 

Yunan hükumeti meb'usların maaş
larını işsizlere tevzi edecek 

Atina 8 ( Ö. R ) - Bütün memlekette sükunet hükümrandır. 
ldarei örfiyerıio ilanı üzerine beklenen karışıklıklar çıkmamıştır. 

Kral Yorgi dah:li vaziyeti kafi derecede sükunet bahş gördü
ğünden Korfo adasında istirahat edecektir. Hükumet, idare ma
kinesinde büyük tasarruflar yapmağa karar vermiştir. Memurla
rın sayısı asgari ihtiyaç haddine indirilecektir. Böylece mühim 
miktarda memurun açığa çıkarılacağı anlaşılıyor. 

Parlamento Çarşanba günü feshedildiğinden, o tarihten itiba-
ren maaşlar da kesiJmi . tir. Bütün bu tasarruflar sosyal yardım 
işlerine ve işsiz amelelerin ihtiyaçlarına karşılık olacaktır. 

Şansölye Hitler Alman spor 
nazırını kabul etti 

Berlin, 8 (Ö.R) - Berlinde olimpiyad müsabakalarını takib 
için gelen Yugoslav terbiye ve spor nazırı bugün Yugoslvyaoın 
Berlin elçisiyle birlikte Alman meçhul asker abidesine bir çe· 
lenk koymuştur. Nazır bilahare şansölye HitJer tarafından kabul 
edilmi ti 


