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Tehlüke 
·-· 

Çanları her tarafta 
duyuluyor 

Avrupa teblllkecleclir. Telı· 
lüke çanları her taraftan du
yuluyor. 

1918 denberi, Avrupa bu 
kadar bubranh, sulha karşı 
bu kadar gilvenaiı bir çehre 
arzetmemiıtir. Versay muahe
desi ayakta iken bu muahe· 
deyi, arsıulusal elbirliğine, sul· 
bun iıtikra.rma biricik engel 
olarak g6steren Almanya, ıim· 
di, Versayın yerinde yeller 
estiği bir zamanda, bolşevik· 
liji bir paravan olarak ileri 
sirüyor. 
manyayı gölgede bırakan ailih· 
lanma yarışlarımn saiki bu ol
duğunu söylüyorlar 

Almanlara göre, bugünkü 
Avrupayı nizam ve anarfİ kuv· 
vetleri olarak iki parçaya ayır· 
mak kabildir. Nizam kuvvetleri 
faşist diktat6rlilkleriae, anarşi 
kuvvetleri de Sovyetlere, Halk 
cebbesi btık6metlerine verdik
leri ftllflardır. 

Ba taınifin ıekli bile, F aşiıt 
Alemin -JeDİ bir •Ehli Salip,, 
yaratmak emelini ı&sterir. Fa· 
ıiıtler d.mek ~yorlar ki, Av
rapada lidnln istikranyla me· 
deniJetln .... 6tıa11 için Bol
ıevizme br11 mlttehid bir 
cebbe karmak, amuıız bir 
mücadele ıçnıak lizımdır. Öy· 
le ki, bitin demokrasiler, ken
di akidelerine ihanet ederek 
Faşizmin zaferine çalışmah, hiç 
olmazsa Almanyayı Sovyetler 
aleyhindeki mOcadeleaiade ser· 
best bırakmalıdırlar. Hatta 
F ranta Ye Çekoalovakya, Al
manya ya hot ,erinmek için, 
Sovyet Rusya ile dostlukların· 
dan vazgeçmelidirler. 

Fraaııblara gare, " Yeryii
zünde e11 bayük harp teblükesi 
Hitlerizmdir.,, Onun varmak is
tediği pJe, yalnız Sovyet Rus
yanın inbidammı hazırlamaktan 
ibaret kalnuyarak Pancerman · z· 
min yeni battan uyanan emelle 
rini tahakkuk ettirmektir; en az 
Fransayı, Avrupa diplomasi 
konserinde ikinci derecede bir 
alet haline indirmek, askeri, 
politik Ye ekonomik hekemoa· 
yayı Almuyanın eline vermek· 
tir.S..ndan &ttirildlr ki, Fransız 
gazeteleri, ufukta bay.ilk, teh
lükeler toplandıtım iptei edi· 
yor, Acil tedbirle.- abnmasmı, 
Frauamn gafil ritanmamasmı 
iıtiyorlar. 

Berlia bu beyecan1, bo en· 
diteleri yer• aayıyor. 

- Asli tehlikede olan Fran· 
sa detiJ, Almanyadır, diyor. 
Fraua ve matte~ salb 
halinde ftç milyo111uk bir orda 
i e Almanyayı ıardıklanm, Hit· 
lerin bir demir çenberi kırmak 
için mukabil tedbirler almağa 
teveas61 ettitini iddia ediyor. 

Hlllia ı&ı'.lfflyor ki, •iden, 
soldan yağdırılan kqkırtma 'ar· 
da derin bu itimadsızldr, mu• 
•azeauizlik Wkimdir. 

Bitaraf mllpbicller, bu ınu-
•azt-.naizlifn ıebepleriai at•t
hlvk• ~tereDİD ı•elerden 
••#Wr .,......,ıu-

- ~'1it1Mlllitii#-

, SAMAJESTE SEKiZiNCi EDVARD -Saat ikide TQPhane rıhbmma çıkblar 
Sahilleri on binlerce ki • doldurmuştu. Samajesteyi Atatürk, 
ismet lnönü, Tevfik Rüştü Aras ve Loiıdra elçimiz karşdad 
ATA TÜRK KRALLA birh1cte otmnoblle Mllt1;;' ıNGıuİ sefarethaneaine gidildi. Kral 2,45 te Atatürkü ziyaret etti. 
DOLMABAHÇE'deki mülakat 35 dakika siqiü. Fransız siyasi mahaftlinde bu göıiifmeye büyük ehemmiyet veriliyor. 

Ufukta ye-1 bir TGRI( -• 1NGILıZ antaıib teressüm etmittir, deniliyor. 
~~~--------~~..,_ ...... ________ .. ____________________________ __ 

ISTANBUL BOGAZ 
lıtanbul 4 (Yeni A11r muhabirinden) - Kral 

Sa Majeste sekizinci Edvard'ı hamil bulunan 
Nahlin yab ••t onu Jnrk bet geçe latanbul ıu
lannda girtlndü. Sahiller 1'1ylk miaafiri karp• 
Jamak için sabırsızlık gösteren on binlerce kip 
ile dolmuftu. Denizde Tlrk ve lngiliz a.,,.koı; 
Jariyle ıiıılenmiş yüzlerce mot&r toplanmııb• 
Nahlin, süzüle süzllle ilerlerken her taraftan 
(yap) ve aJkıı sesleri yiikıeliyordu. Yat, Dol· 
mababçe sarayı iSniiDde Ertuğrul yabnın yanında 
demirledi. · 

KRAL TOPHANEYE DOGRU ÇIKn 
Kral Sekizinci E4vard Tophane nhbmmda 

-karaya çıktılar. Ve lam uat on ikiyi on d6rt 
geçe karaya ayak baahlar. Gri bir elbin 
tapyorlardı. Rthbtıi T&rk-lagiliz bayraldariyle 
ıftJleıımifti. Yerlcrd~ Didar .rarclı. l' ophaneye 
plea cadde&,• Ya; -tiiWl".._,.._ • M ta cW~ 
lllUflu. Her taraftan (rap) aealed ,ebeliyonla. 
Haşmetli misafir, blyük ıefimiz Atatlrk tara• 
fından karplandı. 
Rıbbmda Baıvekil ismet ln&aO, Hariciye ve

kili Tevfik Rüştü Aras, Dahiliye vekili Şökrll 
Kaya, Londra sefiri Fethi, Atatllrkla hemıire· 
leri ve Profes6r Afet göze çarpıyordu. AtatGrk 
llciverd elbise giymişti. 

INGILIZ SEFARETHANESiNDE 
Kralla birlikte otomobile bindiler, lngiliz ıe• 

farethaneıine gidildi. Burada bir mlddet iıtira• 
bat edildikten sonra Kral Yat'a 

döndn, 6ğle yemeğini y at'ta 

yedi. 
DOLMABAHÇE MÜLAKATI 

Öjileden sonra 2,•• 
de oormabahç•Y• gide
rek ATATURK'U ziyaret 
enı. Kral •••t •,20 ye 
kadar. S•r•-• katrfı. 
•• d•klls• ~ .. mlmt 
bir ilave lçlıtde .,..11....,_ 
lan bu glrUıma.._ •• 
re Sa MaJeeta tekrar 
Yat'a dlildO. 

Akpma doğru yattaa Top
IMaae nbbauu karak emirle• 

Filistinde kaynaşma var 

Çete müsademesinde 
ölüler, yaralılar vardır 

VENEDIK 

Kıal Edvaıdm seyahat inti/Jala11nda1t 

Bu haber yalandır 
•••••••••••••••••••••••• 

Stalin 
Kalenini bile 

letlla ettirmek 
niyetinde lmı, 

Berlin, 4 ( 0.R ) - Almaa 
gazeteleri bermuted :Ruayaclald 
vaziyeti haddinden faz•a vahim 
göstermekte ısrar ediyorlar. Bu 
gazetelerin netriyahna inanmak 
IAzım gelirse Stalin Kalenini 
bile istifa ettirmek niyetinde 
imiı .• 

Roma, 4 (Ô.R) - lstefani 
ajansı K'"'1Cla Stalin aleyhtarı 
bir suikaatl keşfedildiğini, Gir· 
ciatanda vaziyetin •uik olda-
iunu. Stalillin mhlı bir tren 
İçinde Tiflise gitmek niJetiade 

GECESi YAŞIYOR .. 
riDe mutam bulunan otomobiBerle mlzeleri, 
Yerebatuı ziyaret ettiler. Samajeate Yollarda 
toplanan halk tarafmdan ıiddetle alkıfhandı. 

ı.tanbal sevinç içinde bayram yapıyor. He1 
taraf bayraklarla ıUılüdür. Bu gece ıehir baı
taabap tenm eclilmiftir. 

BiR VENEDIK GECESi 
Belgrad 4 (Ô.R)- lıtanbuldan teJefonla bil· 

diriliyor: 
lngilizler krah Sa Majeıte sekizinci Edv.,._ 

muvaHlatlan prefiae bitim latanbul ,elıri ı.k 
" lnaWz baıraklariyle doaablOi.Pr. Şıılria 
muhtelif yerleriacleki taka zaferlerin iizerinde : 
•Jngilizler Krah boş geldi" clmlesi yazılıdır. 

Bolazlçlndekl TUrk harp ve ticaret 
gemileri nur lçlnd.. ldeta bir Vene-
dlk gecesi ıatabyor. Şehrin her ıerl ............... 

tlOl.AKATTA BULUNANLAR 
Bel;ı.I 4 ~) - latUlmldU telefoala wı.; 

diriliyor: 
KilidiJbahir ve Sedd&lbabiri ziyaret eden Kraf 

Sekizinci Edvard sabahın saat onundu aoara 
latanbul şehrine pref verdiler. Cumhur bafkam 
ATA TORK, refakatlerinde baıvekil iSMET 
INONO, Tllrkiye mı itleri bakanı Dr. Temk 
Riıtü Aru, Tlrkiyenin Londra biylk elçili 
Ali Fethi ve lngilterenin Ankara blyllk ~ 
tarafmdu haruetJe iatikbal ecli.ldiler. 

lngiltere Krala ljledea IOD

ra Tlrkiye C•hur batkuı 
AtatGrk& ziyaret ettiler. Mlll· 
katta Tilrkiye Cumhur reisi ve 
lngiltere Kt-ahndan bqka Bq
vekil ln6n0, Dıı bakanı Araı, 
İngilterenin Ankara elçisi ve 
l&lrkirenin Lon.dra eltili ıı.111 :aı:!!ı~ 
b~aaclular. 

AtatQrk llfed• SCHlt.e 
ladelztYareltebdlndul 

YfJNANISTANA 
MO~KfR 

Atina 4 ( Ö • R ) - 1aii1Z 
elçisi baıvekil General Metak· 
a11 ziyaret ederek lngiliz-Krah 

- Sonu 5 ind sa/U ede -

- -· WIKt ... ...---~ .... • ~~~.·1'-. . ........ 11 ... 



eblüke .... 
anları her tarafta 
uyuluyor 
- Başlaıa/ı 1 ind llllılJtde -

11111 gibi görünmesini baılıca 
Hbep olarak ileri alrllyorlar. 
Ve diyorlar ki : 
Eğer bllyilk Bıilanya, keqdi 

nllfuz ve •tmetillia saamek 
kere oldup1111 icWia etmekte 
menfaattar olanlarm a~idz 

tahmiııleriııe kuvvet veren bazı 
hidiıeler önünde üç asırdan 
heri kullaomağa ahıhğı Ve
ta,u kullanabilseydi, harp
t• yüzdeyüz •kınmağa karar 
vermiı oldwğu kanaatiai u1aa
dırmasaydı ne ltalya, ne dtr 
Almanya meydan okumalarında 
bu derece ileri gitmiyecek, 
doju Afrikasındaki harp bu· 
glllkil .. klini almıJacak, Ak
d•iz mwazenai bu kadar 
fipheli bir hale p.lyecekti. 
Mamafih lngilterenin hir inhitat 
deninde olduğunu zannedenler 
y•ıhyorlar. Düayama en •i
lam, en muvazeneli varhldana· 
da birini yaşatan büyük Bri
tuya işlenen hatalan görmüş, 
zaJlf noktaları tesbit etmiştir. 
fnriltere şimdi harp içindeymif 
gibi hazırlanıyor. Dünyanın en 
bol bpaklarma dayanarak 
da&al ifittjrebilecek ea bl11k 
ldvazene UD8llnl olıllafa çala
PJO'• Akclenizcle bnetleriae, 
taabhltlerindeki tadakatlanna 
ghenebileceği unsurlarla ıı

lu doethtldar k•-k istiyor. 
Şu llalde lngilterelli• çok daha 

aktif bir siyaset takib edeceği 
glnler de gelecektir. 

ae; evke~ El:l.Igtn. 

Küçük haberler 
Fuerı zlrarel eclelller 

.,. ·-- -' ikir• fnn tiyattt e.teilleria 
sayısı 26661 dir. Civar vilayet
ler ve kazalarla iç villyetferi-

mlzden fuarı giSrmek &zere Iz
mlre gelenler pek çoktu. 

Supbl ZIJ• 
Fau miaasebetiyle teluimize 

gelmif olan Roma ticaret k•
aifemlıı: Suplai Ziya dhktı 
....... htaahula ıibaitfir. 

Ondu Romaya g,deeektir. 
Ormen yan11nı 

Seferihisar ile Dojanbey 
nahiyesi arasandaki ormanda 
y•guı çdanq ve aım.a terti
batla aindOrülmiiftlir. Y anpı-
da mGtevellid zarar tesbit 
edUmektedir. 

B.AdH 
ViJayet muhasebei hususiye 

mlcllrl Adil Sayar bir hafta 
izinle bugtln Bahkesire gide
cektir. 

Bele ye daimi eacümeni 
dila belediyede doktor Behçet 
Uı'un reisliti altında toplan
mlf ve baza kararlar ılmıfbr. 

Cellid 
Gölünün kurutma 

faaliyeti ilerledi 
Ull• k8daP açll•11 kanal

dan sular denize 
akmapbafladl 

T orbalada Cellid gölüniha 
kurutma faaliyeti çok ilerle
miştir. Denizden Cellid pline 
kadar açılmıı olan ana kanal 
ile sil 81'UUM1a iMe bir kual 
vücada getirilmif •• gll ıulan 
bu kanaldan denize akmağa 
başlamıştır. 
Şimdiye kadar Cellad gölüa· 

deki ıalardaa çekilen miktar 
1,33 meLreyi bulmuştur. Göl
den her gGn iMi kanal n•ta
siyle deni• dakülen su miktarı 
2 santimetredir. Ktt 7akla.
.. 1ıta dld•padun iN Mite ka
çlık MeadereaiD taşkmlağllla 
mani olmak içio tedbir abnma
sına başlanmışhr. Mutaahhid 
ana kanalı açmış olduğu için 
ıekia kazı makınelİlli Tire ka
zasına geçirmit ve Tirenin ltık
lar, Rahmnlar klyleri ara..cta 
a11I fe1eun kaaahnı aebrmata 
............ .. Selle CellAd 
glll civanadaki köJler • laf'" 
kımnclaa zarar görmiyecelder-
dir. G&I karuyunca mlhim mik· 
tarda münbit arazi meydana 
cabcak ve kövler laaJla da 
sıtmadan kurtalacakbr. 

.a-w.-.. 

Türkofis reisi 
Kemelp .. a ballannı 

tettdll etti 
Şehrimizde balunmalda olan 

Tlrkofiı reisi doktor Meedet 
Alma .. .... 1'ı•a'r••• 
.__ plenk .... nzl. 

yeti hakkında tetkikler yap
IDlflır. 9oktor Mecdet Alkm, 
ha tetkikat esnaııada ldm 
kurumu bailanncla Kaliforaira 
llzlmleri tarznada ilAplz Ye 
slnetle kurutulmak llll'etile 
elde edilea lruru üzlmleri sk
milttllr. Kudieiae kasa Tlrk• 
ofiı mlmeuili Nuri .. • tet• 
kilr. gezisinde refakat etaüttir. 

1111111-

Balonlar 
başladı mı? 

Ola boruda izim fiatlerİlli 
dU ... ek icia pil çirkin pJi• 
alar çabnldıit ljreailmiftir. 

Ba ........... tire..,. 
Aı.-,a ...._.. izim 16a
lib Ue ... 1iatlerini tahdid 
etmif imif. 

Alakadarlardan yapbi'Jmız 
tahkikata pe ba tı.berler 
baJoaclan bqb bir tef de
ğildir. 

• • ••••••• 
AIUI llllwllllr 111117 

JCarwabda o-.-. ... 
kat-M••Alollm-
him, ıebepllz olarak anası 01-
feti dövduğiinden hakkında 
tahkikata lulflaam'fbr. 

EL HAMRA TELEFON 
.. 7. 

BERLi1 
auaa 

OLiMPi DL RI 
Dk film er geleli. Y apdan kifad meruimi, mauzam resmi 

seçiciler, o'impiyad meplesiuin getirilmai, ilk mllabakalar 
•e galibleri mqbur AYem. Dibıya Wriacili YAŞAR filmde 
Kahraman gürqcileriaaizin latanbula awcleti, ~~ela ve nh
bmda yapılan iltikbal 81er111İmi ve tezalmrat Tllrllçe ızabb. 
Aynı zamanda ıeçen hafta 1etl1&•diiiedea ıhterileme· 

len ve Venedik ar1ıulaal film mhabaka9111da birinciliği 
ılanz ederek Volpi kupumı kazaDaD 

YA ALI KUŞ 
Panla W essely Reji. Willy Forst 

Dikkat : Cuma ve cUM1111eel gUnU 

ÇANA K K AL E fi~~ı:i:C:~ti::k 
~nılar : 3 - l> 7 - 9, 15. Cumartfti ve pezar 1 de ba 

Vergi mükellefiyeti 
Beyanname usulünde 

o)anlann taahhüt 
vergiye tabi 
bedelleri 

Beyanname uıul&nde vergiye 
tabi mikeJlefJeria tediye .... a
sında wergiıi kesilmiı üahhlid 
bedelleri ve beyiye aidah ve 
hanlara aid masraflan beyan• 
namelerinde nasıl gösterecek· 
leri baklanda Maliye V eklle· 
tinden Villyete l>ir tamim gel• 
miıtir. Beyanname usulünde 
vargiye tabi olan ve ayni za
maada kanunun sekizinci 
madcluloin birinci fıluaun• 
da yazılı müesseselere karfl 
taalahld if leriDe giritenlerle 
pul bayiliği yapan mükellefle
rin verecekleri beyannamelerde 
•-.W tedi1• sır .. ncla kelil
IDİf olan ba taabhlld bedelleri 
ile beyiye aidatı ve bunlara 
taalluk eden maaraffarı ne su
retle gCSstereceklerinde bazı 
yerlerde tereddld edildiji 
unlaşılmışbr. Kazanç vergisi 
kaDaD•aD MkiziDci .. ddesi
aia hiriaei fakra.ada pzala 
............ kartı taahhld· 
de m -•lana Ye keza 
pal •• ka,...tli enak bey'i
ye aidatmm ldkellefi,.t teki 
ve •ersi llİ8betJeri kananda 
lı.....t ve istiaa1 bir sarette 
tayin edilmit olmua itibarile 
mlana be,uname Yermep 
imiz•• eclea diğer tefebbb
lerdea mltelıauil Urlara ka· 
l'lfbnlarak otuz ikinci maddede 

yazıh nisbetlere g3re vufiye 
tibi tutalma11 dotra olmaz .• 
Diğer taraftan taahhüt bedel
leri ve bey'iye aidah hiç bir 
masraf tenzil ettirmeksizin te
diye-ırrasında verfiye tibi tubll· 
makta olmasma binaea ba itlerin 
beyannameye tabi diğer işlerle 
memzucen yapılması halinde 
umumi masraftan bunlara isa
bet eden miktarın diğer kir· 
Jardaa indirilmesi de kabul 
edilemez. Bu gibi müe!IM~ 

1elerin bil11m•• ham!at ve 
masraflan memzuç bulunacak
sa da tediye sırasında vergisi 
keaibiş olan taahhiit bedeli 
ye bey'iye aidatınıP umuml 
·muamele yekunundan indiril
dikten sonra vt: bu taahhüt 
bedeli veya beyiye aidatiyfe 
umumi muamele yeküna ara
sındaki nisbet dairesinde mas
riftea de tenzilit yapılarak 
geri kalama 32nci madde 11111-

cibiace Yergiye tibi tatulmaaı 
ve • ıibi taahhid bedelleri 
Ye bey'i1e aidabmn koatrola 
tabii makıadile beyannamede 
aynca ghterilmesi lizamcbr. 
Tealahld yeya bayilik itleri bir-
birinden a1n olarak idare edil· 
diji takdirde bunların hesap
lan ela zatea &Jrılmış olacağın· 
dan ba haautaki heaaplarıa 
aynlma1111cla esasen bir gOçlOk 
olmadljı bildirilmiştir. 

iki ktşiyi öldürmüşlerdi 
*( 

Kapdaa kua11ma DavatJar 
k1J11H1e pba llemifle hlYi
J.tİ beliniz birini lldlrmekle 
..._., Giritli Melmedali, 
Ahmed ve ı...;n anahakeme• 
)erine Ağm:ezadc devam edil
miftir. 

Maznun Mehmedalinin karısı 
Nelibe a. cet.ede plaid ma• 
tile dimleemif ve demiftir ki : 

- Kocam, 9 Eyl61 kartulat 
ba~ llllauebetile lzmire 
sitmifti. Erteli gla kiye da.
da, makbll Memit kızımla be
nber yanımda kahrch, fakat 
hiç bir •ılat biz kendilerini 
yalnız berıkmadık. Kaza tatal· 
lat ettiii içia l!cllrtllldltl 1•· 
luclar. 
•••• llnmeclıliaia ka1m 

valiclai ele api tekilde plait· 

lik etmittir. Ginayet yerinde 
balunaa manerin nzerinde par
mak izi olup olmadığı tedkik 
edilmek kere mavzer Istanbul
da daktilo.kopi mltehas11slrğı
aa gladerilmifti. Gelen cnab 
dünkli muhakeme celsesinde 
okunmuştur. Bunda silahın üze· 
riade tatbiki k~~ _p~k izi 
lrllemediti bildirİllDİftİr. Ba
~ tedkilder içia mahakemeaia 
de••• bqka bir glae bara· 
kılmlfbr. ........ 
Maliye teşkilatı 
Y ellİ maliye tefkillb yapd• 

111a11 mlDuebetile maliye me
murlarmdaa apkta bırakılan 
memurların IAJlll 58 i balmut
tar. Açap ç.bnlaa memurlar 
ansmda talıakkak memarlan 
da nrclar. T efldlat beak ... 
teldiai ........... 

Feci 
Bir otomobil kazası 
Neticesinde 5 yaşında 

Hasan öldü 
Dün Eşrefpaşada Katipoğlu 

caddesinde feci bir otomobil 
kazaıı olmattur. Torbalutan teh· 
rimize gelmekte olan, şoför 
Ahmed oğlu Rifabn idaresin· 
deki on numaralı otomobU, 
Hakkı o;ıu bet Y•flncla HaN
na çarpmış ve öllmliae sebe• 
biyel vermiştir. Otomobilin 
tekerlekleri çocuğun başını ez-
miştir. Kazadan aonra şoflr 
tutulmuş, fakat yapılan tahkl· 
katta şoflhDn kazada hiç bir 
Rçu olaıadıit aalaşıldıiında11 
ıalaverilmulne karar werilmiıtir. 

Çocuk ansızın otomobilin 
önünden geçmek istemiş ve 
altında katarak ezilmittir. 

Sirk 
ilk senns bugündür 

Fuar için Macaristandan celb 
e~D strk dtia altı bin toak1k 
buauai bir vaparla ıebrimize 
getirilmittir. Sirk bay•anlaraa 
yapardaa çıkarılmua ve fuar
daki hueusi yerine aakli mühim 
bir iı olduğu için hayvaalarua 
vapurdan ~kanlmua dün gece 
yarısından aonraya kadar de
vam etmiştir. 

Üç traktörle geu yansından 
sonra fuar yerine getirile11 
sirk hayYaaatı sabaha kadar 
ç.ahf1larak yerlerine koaal· 
m111tur. 
Buıüa oğleden ıonra fuarda 

ıirkin ilk sean11 verilecektir. 
Siılc ve valafi bayvaba tqhiri 
bilhassa talebe müşahedeleri 
için de çok miibim oWağundaa 
bir çok talebeler sirki pre
ceklerdir. 

Tirenin kurtuluşu 
Vali Fazlı Güleç düD Tireye 

giderek Tirelilerin kurtuJuı 
bayramı tnablrahna riyaset 
etmiştir. Ayni zamanda kazanın 
muhtelif işlerini de teftit et
mittir. 

T ireuiD kurtulut bayram& 
fevkalide tezahtiratla kutlulan· 
nnşhr. 

Terfi 
S.bhat ve içtimai muat'eaet 

müdür& Dr. CeYdet Şakir Sa· 
raçoilunan 70 lira maath 3 &a• 
el sımf 11hhat miidlrllğlille 
terfi ettiği öğrenilmiştir. 

•••••••••••• 
B. Fadll 

F aar dolayısiyle şehrimize 
gelmit olu Dabir.ye vekileti 
viJlyetler -• ... iri Fac:ld 
dlin Ankaraya dlamlfllr. 

~~~~~~ca.~~';!~ 

KLUSKi SiRKi 
GEL Di 

oyunlarına 

•• 
KOŞEMDEN 

Fıkralar 
Yolaamuıı üzerinde, bııan 

fayton, bazan şat, baıen ~ift •• 
tek ath atıbalara rastlarım, 
hazan de ar"asında bif bir 
tekerlek ılltiiklemiyen hay•an
lara .. 

Hayvanlann itinde; it Ana· 
doludalri tablrile •gıcalr,. dni
len boıuklan ••r, hetı•&ytnin 
bütün tenbih ve ihtimamlanna 
rağmen bir çoklarının ajızla
rına muhafaza konmayan bu 
hayvanların, yamndan, 3nttn · 
den, arkasından geçmek adeta-
bir tehlükedir, kulaklanm 
kısarlar, serbest bırakılan 
ağızlariyle, insanın llereıiııden 
olursa olsun ııırmağa çalışırlar, 
ben bir mekteb talebesinin ko
lundan ısmldığana şahid oldum. 

Birçok yerlerde böyle bozuk 
huylu havvanlann ıslah edil
mezse imha edildiğini ok•yor, 
işidiyoruz. 

Sahiblerine ders ve intibah 
olsun ki belediyeain ihtarıaa 
rağmen hayvanlarını ba11 boş, 
ağzı muhafazasız buakmak ni
hayet kendileri.ne birçok za
rarlar tevlid eder, zira halk 
eza ve a:ıab çekiyor, bunun da 
bir derecesi vardır. 

* •• 
Ceza kanununun bir faslı 

mahsusunda: Hayvanlara eziyet 
edenler hakkında cezai hü
kümler vardır, hu hlikDmfe-
rin tatbikini çok iyi bilen 
belediyemiz; sokak ıokalr, ba-
cak bucak her hayYanm arka
sından adam gezdirecek de
ğildir. Can taşıyan maldlkla· 
ım ııhrabı; vicdau temas 
eden bir meseledir. Ben ka
çına rutladun ki: 

Arabasına hayvaolaruwı çe· 
kebileceği yükten iki kat fazla 
yük yüklemiı, üıtüoe de ken
disi çıkmış ve hayvanların ıkı
nıb, sıkınarak zorla, çatlarca· 
sına çektiklerini az gBrmtiş, 

hayvandan daha hayvan sahib· 
leri var. Atlan çatlata; kamçı 
ıalflyor, yerlere kapaesa i111af
ıızca, gebertircesi11e d&Ylyw. 
Onlara: 

- Siz onlarıa yeriade ol•a· 
nız ne yaparsmız? 

Sualini ıormamak e!dea ge!· 
mı yor. 

Sahiplerine ihtar olsun ki ne 
belediye ve ne de devlet ka· 
nunları böyle insafsızca hare
ketlere göz yummaz, l!İr kere 
kaçsa, iki kere kaçsa liçiincft 
insafıızhkları yakalanır, nete-

. kim: Bayle yakalananlann za
bıta elinde ciyak ciyak plyar· 
dıklannı giriiyorm, fakat bay
'fanm dili olsayda, oelar da ba 
ineafsızlara, insafsuWduı za
manında böyle yalvarırlardı, 
onların ff'caabm anlamayu ve 
onların sırtından karın doyuran 
inaafsızlara bu da ehemmiyet a 
bir ders olsun.. ihmal edilmez. 

" ,, " 
Fabrikaların bazılarının; ev-

lerin ön veya arkasında baa· 
lunduğunu gördüm. Geçen gftn 
böyfe ev!erden birisinde b r 
arkadaş ziyaret" ne gitmiştil!!: 
arkasrndakı fabrika, incir fal-· 
rikası idi, derken, ıiblmizi ' 
ortasına patı! patı! delafd 
bir gürültü kantb . 

- Bu ne? ded·n1. 
- lacir f .. ori"asa. 
- Yahu! mo'lr'uini baYaJ 

verip aJem·n rahatını bozau 
gürültü yapbracak}arına, biı· 
tok fabrıka sahibleri gibi l'J· 
rültüyü koyu erek mow-
rün sesini k ya! 

- Sen anla 
mUbart?kler 
7aratı.k diyor e itt 
le ne rahat kahyor, ne de 
1 ar kasından pis kokulan 
~•liL 

o·ye bu arkadaş dert yandı .• 
* •• 

Şu işler hakkmda beledire· 
tıin ehemmiyetli tamimferi, ta• 
kipleri var, her ıey teferraa· 
tına kadar takıb eddmez, ıu· 



Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Son Telgr~f Haberleri ·Mal tanın 
••••• 

Yapllan Satıflar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

1473 Alyoti bi. 8 18 
376 H Alyoti 6 675 14 50 
186 M J Taranto 12 75 18 
181 Vitel 11 14 
192,S S Sotari 8 12 50 
171 A Muhtar 9 25 15 
140 Ş Remzi 8 75 11 501 
83 Beşikçi Mus. 10 50 13 50 
83 lnhi!!ar idare.-.i 6 1 
77 K Ka11m 8 75 11 
72 Ş Riz Halef. 10 50 12 50 
58 P Klark 9 50 15 
58 Ü Kurumu 10 11 25 
57 J Kohen 7 50 11 75 
47 B Alaıraki 11 14 
21 J Taranto M 11 75 15 
20 Koo ittihadı 12 14 
19 D Arditi 11 75 12 
4 S Celardin 9 50 9 50 
3 A Debas 6 50 6 50 

3321,5 Yekfın 
54335 Eski yekun 
57655,5 umumi yekun 

incir 
;;u. Alıcı Fi at 
227 Ş Remzi 8 625 8 625 
200 B Alazraki 9 9 
143 Ş Riza Halef 6 12 
119 M J Taranto 7 75 10 
100 H Şeşbeş 8 10 50 

82 B Franko 7 8 50 
14 E R Raditi 8 11 
31 A Muhtar 6 6 
22 J Taranto Mll 11 
18 Benmajor 8 25 8 25 
16 P Paci 8 8 

1032 Yekun 
34630 Eski vekfın 
~5662 Umumi yekün 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiyat 
675 Buğday 5 50 6 50 
208 Bakla 5 5 

harici Rumen siyaseti 
Romanya dış bakanı dün Bük -

reş elçimizi kabul . etti 
Bükreş, 4 (Ö.R) - TıtüJeskonun kabine ha

ricinde kalmasından umumi efkar memnun değil
dir. Büyük memurlardan birçoğu hoşnutsuzluk
larını açıkça izhar ediyorlar. 

MiJ!i banka nezdindeki hükumet komiseri 
istifasını vermiştir. Söylendiğine göre başvekil 
Tataresko, Titüleskoya çektiği bir telgrafta 
öyle teveccühkar bir Jisan kullanmıştır ki Titü
Jeskonun da ayni mahiyette bir cevap verır.e
mesi imkansız sayılıyor. 

Parise hareket eden yeni nafia nazırının Cap 

Martin' de durarak Tıtülesko ile görüşeceği talı .. 
min ediliyor. 

Roma, 4 (Ö.R) - Romanya hariciye nazın 
Antanesko,· ltalyan hariciye nazırı kont Ciyano
ya bir telgraf göndererek Faşist ltalyanm 
hayranlarından .biri olarak ltalya ile samımı 
münasebetler tesisi azminde olduğunu bildir
miştir. 

Bükreş, 4 (A.A) 
Tanrıöver · dış işleri 
edilmiştir. 

- Türkiye elçisi 
bakanı tarafından 

Suphi 
kabul 

Polonya Başkum~ndan~· 
Büyük Fransız manevralarını başın

dan sonuna kadar takib etti 
Daladye V crdunda mühim bir nutuk söyledi 

Raims, 3 (A.A) - General RYDZIN CEVABI huzurunda cereyan eden bü-
Rydz Smigli ile general Ga- General Rydz Smigli her iki yük Fransız manevraları hak-
melinin hazır bulundukları ma- ordunun zaferlerini ve Pilsuds- kında geniş malumat vermek-
nevralar bu sabah şimal kuv- kinin harpten sonra Parise tedir. Bu manevralarda bilhas-
vetlerinin bir hücumu ile hi- yaptığı z.iyareti hatırlatarak sa nıotörlü kuvvetlerin hare-

d demiştir ki ; b Ih tam bulmuştur. Bu hücum an ketleri i assa nazarı dik-
t klar Ben burada mareşal Pilsuds- kati celLeylemiştir. Bu mo· 1 vag. Nohut 6 6 

75 balye pamuk43 50 43 
evvel harekete geçen an kinin fikirJerini devam ettirmek 

50 · 'f d de~ek sür'atle törlü kuvvetler arasında sisten ıstı a e e · için bulunmakla bahtiyarım. -·--Komünist 
maznunları 
Dün asliyecezada 
muhakeme edildiler 

Komünist maznunların dan 
Hayrı Tekin, Mehmed, lsmail, 
Salibettin ve arkadaımın '!'1~
bakemelerine dün şehrımız 
asliye ceza mahkemesinde de
vam edilmiştir. 

Bunlar, şehre beyannameler 
atarak teşkilatıesasiye kan~
nuou değiştirmeğe teşebbus 
etmek suçundan ağırc~zada 
muhakemeleri intaç edılerek 
dörder sene hapse mahkum 
olunduktan sonra hapishaneye 
gönderilmek üzereler iken ad
liye koridorunda enternasyonal 
marşını yüksek sesle söylemek 
ve gürültü yaparak jandarma
lara karşı gelmek suçlarından 
maznundurlar. Muhakeme son 
safhaya gelmiş olduğundan 
dünkü celsede iddia makamını 
işğal eden müddeiumumi mua
vini Hulusi tarafından iddia 
serdedilmiş ve maznunların bu 
suçu işledikleri delillerle ve 
şahitlerin ifadelerile sabit oldu
ğundan cezalandırılmalarını is
temiştir. Maznunlar, müdafaa
larını hazırlamak üzere iddia
nın birer suretinin kendilerine 
Verilmesini istemişler. Müdafaa 
için muhakeme on eylule bıra
kılmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
urlu, vicdanlı, insaflı insanlar, 
bu takyidati kendi insani var
lıklarile ölçüb, biçip yerine ge: 
tirmelidirler. Yoksa, her şeyı 
kanundan, her şeyi nizami ve 

ilk hedeflerine varmışlar ve General Fransız ordusunun yetmiş ton ağırlığında ağır 
makinalı bir alay da cenubdan büyük şeflerini hürmetle ana- hücum tankları vardır ki, bun-
taarruza geçmiştir. rak sözlerini bitirmiş ve B. lar 14 kişilik mürettebatı, top-

Generat Rydz Smigli hususi Daladier ve Frırnsa ordu ve ları, çifte mitralyözleri ile ba-
hir araba içinde manevraların milletinin şerefine kadehini kikaten seyyar kalelere ben-
büyük bir kısmını takib etmiş kaldırmıştır. zemektedirler. Bunları kapla· 
ve makinalı bomba manevrası MANEVRALARIN NETJCESI 

1 
makta olan zırhlar o derece 

bilbaua alakasını celbetmiştir. Paris, 4 ( AA ) - Fransız sağlamdır ki, on buçukluk mer-
NANSIDE TEZAHÜRAT gazeteleri Reisicumur Lebru- miler iizerlerinde hiçbir tesir 

Nansi 3 ( A.A ) - General nun, Harbiye bakanının, gene- yapamamaktadır. Ancak otuz 
Rydz Smigli ile general Ga- tal Rydz Smiglinin, Polonya ton sıkletinde gayet seri Ho· 
melin Nansi'de şarbayı, ilbayı büyük elçisinin ve erkanıhar- ckis tankları bilhassa nazarı 
ve 20 nci kolordu kumandanı biye reisi general Gamelinin dikkatı celbetmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tarafından Stanislai meydanın- Filistinde kaynaşma var 
da toplanan halkın heyecanı 
arasında karşılanmışlardır. Bir 

piyade alayı tarafından ya~ıla.n Çete mu··sademesı·nde 
selam resminden sonra mısafır 

ru::~~:.~~smi geçitte hazır bu· ölüler, yaralılar vardır 
Şehir bayram günlerin~ ma?.

sus canlılık göstermektedır. H~
kümet dairesi, otel ve şehır 
bütün gece donanmıştır. 

DALADIYENIN NUTKU 
V erdun 3 (A.A) - Dün sa

bah B.Daladier tarafından şe
refine verilen bir ziyafette ge
neral Rydz Smigli bir nutuk 
.. liyerek kendisine karşı gös-

soy J'kt 
terilmiş olan misafirperv~r ı en 
dolayı Fransız hükümetıne. ~te
şekkür etmiş ve şunları ılave 
etmiştir: 

General Gamelinin geçen-
lerde Polonya ordusuna yap· 
mış olduğu ziyareti iade etmek 
.. e çok derin bir heyecan uzer h' . 

ok samimi bir dostluk ıssı 
ve ç ld' 
besleyerek Fransaya ge ım. 
General Gamelinin Polonyada 

k 1 t v samimi hislerle 
arşı aş ıgı b · 

Fransaya ayak bastığımdan erı 
bana karşı gösterilen do~t:a: 
hisleri Fransız ordu ve m~l e ~ 

- Baştaıatı 1 tntı saııfada -
run yakınında arap'arla saat
larca vuruştular. Bir türlü mu
hasara çenberini yarmağa mu
vaffak olamadılar. 

Vaziyetten haberdar olan 
lngiliz yüksek komiserliği mü· 
him tayyare kuvvetlerini ha
dise mahalline göndererek 
şiddetli bir hava bombardı· 
manı sayesinde lngiliz bölük
leri kurtarılmış; Arab çeteleri 
dağıtılmıştır. 

Müsademenin en heyecanlı 
bir anında araplar tarafından 
atılan mermilerle bir lngiliz 
tayyaresi arap mevkileri üzeri
ne inmeğe mecbur kalmıştır. 
Tayyarenin pilotiyle telsiz me
murunu araplar öldürmüşlerdir. 

Londra, 4 (Ö.R) - Harbiye 
nazırının emri üzerine büyük 
askeri manevralar tatil edil-

Bunun sebebi hükumetin Fi
listine yeni takviye kıtaatı 
göndermek niyetinde bulun
masıdir. 

Press Associatiou bu hususta 
diyor ki: 

Araplar şiddet hareketinden 
vazgeçmedikleri için lngiltere 

· hükumetinin uzlaşma zihniyeti 
göstereceği sanılamaz. Filistin
deki lngiliz askerleri bugün 
taburdur. Fakat bu kadar as
ker eğer manda altında bulu
nan bütün arazide örfi idare 
ilan olunursa hiç de kafi de
ğildir. 

Öğrenildiğine göre, Filistin
deki karışıklıklar neticesinde 
şimdiye kadar 401 kişi ölmüş-
tür. Bunlardan 325 i Arap, 65i 
Yahudi ve 11 i lngiliz askeri
eir. Birkaç bin de yaralı vardır. 

Londra, 4 (A.A) - lngiltere 
bahriye bakanı Sir Samuel 

LoydCorç 
••• 

Berline gitti 
Munich, 4 (A.A) - B. Loyd 

Corç buraya gelmiştir. 
Berlin, 4 ( A.A ' - Royter 

muhabirinin bildirdiğine göre, 
Loyd Corç bu akşam Munib
den hareket edecek ve B. 
Hitlerle görüşmek üzere Berc
hörstergaden<: gidecektir. 

Munih, 4 (A.A) - Macaris
tan başbakanı B. Gömböş bu-
gün öğle üzeri refikalariyle 
birlikte tayyare ile buraya 
gelmiştir. 

Ş. Karahisarda 
Şarkikarahisar, 4 (A,A )-Bu

gün toplanan belediye meclisi 
1936 bütçesini tetkik ve tasdik 
etmiştir. Meclis kadınlarımızın 
manto giymelerini kararlaştır-

mış ve bu kararın Cumuriyet 
bayramına kadar tatbikini 
ona'ylamışbr. 

Yeni kanunu 
Londra, 3 (A.A) - lstefani 

Ajansı bildiriyor: 
Maltanın yeni kanunu esa

sisi lngiliz Vali Sir Bonham 
Karter tarafından resmen ilin 
edilmiştir. ltalyanca resmi ha
yattan kaldırılmıştır. Resmi 
Jisan ınln ı z lngiJizce ve Maltit 
lisanıd ı r. 

Bolu panayırı 
açıld! 

Bolu 4 (AA)- Bolu panayırı 
her yıl olduğu gibi bugün açıldı. 

9-9-936 tarihine kadar beş gün 
devam edecektir. Uray tarafın
dan panayır mahaJline baraka
lar yapılmış ve geceleri elek
trikle tenvir edilmiştir. Çocuk 
eğlenceleri, davullar ve milJt 
oyunlarla panayır meydanı 
adeta bayram yeri kadar zevkh 
ve eğlencelidir. Bu yılki pana· 
yır daha kalabalık, daha neşeli 
ve daha alış verişli geçiyor. 

...... 1 •• ,.. 

Türk dili kurumunun merkez 
kuruluna seçilen zevat 

~~tanbul 4 ( A.A ) - Türk Dil kurulu genel sekreterliginden: 
Uçüncü dil kurultayı bitmiştir. Kurultayın kabul ettiği yeni 

ana tüzüğe göre, Kurum genel merkez kurulu şöyle seçilmiştir: 
Başkan : Saffet Arıkan, Kültür bakanı Erzincan cıaylavı. 
9enel sekreter: lbrahim Necmi Dilmen, Burdur saylavı, 
Uye : Besim Atalay ( Kütahya saylavı ) Ahmed Cevad Emre 

( Çanakkale saylavı ) Ali Canib Öntem (Ordu sa vlavı ) Hasan 
Reşid Tankut ( Maraş saylavı ) Ismail Müştak Mayakon ( Siirt 
saylavı} Naim Onat (Konya saylavı) Refet Ülgen (Urfa saylavı) 

Yeni genel merkez kurulu toplanarak Etimo'oji kol başlığına 
Hasan Reşid Tankudu, Gramer Sentaks kol başlığına Ahmed 
Cevad Emreyi, Lugat filoioji kol başlığına Refet Üfgeni, Derle
me kol başlığına Naim Onatı, yayın kol baş'ığına lcımail Müştak 
Mayakonu seçmiştir. 

Berlin elçimiı de Nurenberg nasyo
nal sosyalist kogresine çağırıldı 
~erlin, 4 ( A.A ) - Hitler geçen yıl olduğu ·gibi bu yıl da 

Berlindeki ecnebi elçileri Nurnnber~ Nasyonal Sosyalist Kon
gresinde kendi misafirleri olarak bulunmak üzere davet eyle· 
miştir. Şimdiye kadar: 

Türkiye, Polonya, ltalya, Şili ve Brezilya büyük elçileri. 
lsveç, Mısır, Bolivya, Arjantin, Peru, Romanya, Yunanistan, 

lrlanda,_ Portekiz, Kolornbia, Uruguay, Cenubi Amerika Birliği, 
Küba, lran, Irak, Letonya, Afganistan, Yugoslavya, Macaristan, 
Nigaraguay, Deminken elçileri ve: 

Guetemela, Panama, Eguator, Bulgaristan, Estonya, Venezü
ella, Litvanya, Danimarka, Çekoslovakya, Meksika, lsviçre ve 
Avusturya maslahatgüzarları bu daveti kabul eylemişlerdir. 

Yabancı memleketlerde oturan 
Almanların kongresi toplandı 

Erlangen, 4 ( A.A) - Yabancı memleke~lerde oturan Alman
lar nasyonal Sosyalist teşkilat başkanı B. Le GauletierBohle bu
gün yabancı memleketlerde oturan Almanların 4 üncü büyük 
kongresini açmıştır. Bu kongreye dünyanın her tarafından gel
miş olan beş bin Afman mümessil iştirak etmiştir. B. Bohle nut
kunda Nasyonal Sosyalist partisinin yabancı memleketlerdeki 
faaliyetlerinden bahsetmiş ve bu faaliyetin istihdaf eltiğı mak
sadın Alman milletine bugünkü kuvvetini ve büyüklüğünü veren 
birlik fikrini yabancı memleketlerde yaşayan Almanlara da aşı
lamış olduğunu bildirmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hoare Arethusa krovazörü ile musademe çok müthiş oldu. 
bugün Hayfaya varmıştır. Bu iki lngiJiz alayına mensub 
gece ayni krovazör ile Kıbrısa mu"frezel N bJ · d k. 
h k t d kt. er a u! cıvarın a ı are e e ece ır. .. 

Pola mevkımde 50 kişilik bir Tebarüz ettirildiR-ine göre 
bahriye bakanının Filistini zi-
yaretinin sebebi yalnız teknik 
deniz işleri ile alakadar olup 
siyasi hiçbir mahiyeti yoktur. 

ÖLENLER 
Londra, 4 (Ö.R) - Busabah 

Nablus civarında cereyan eden 

çetenin taarruzuna uğramıştır. 
lngilizlerden bir tayyare za

bitile iki nefer ölmüş, bir yüz-
başı yaralanmışhr. Araplar üze· 
rine mitralyöz ateşi açılmıştır. 
On arap ölmüş, altı kişi dt: 
yaralanmıştır. 

Beldi tekayyüdatın takibind~~ 
ararsak ve onlar da böylesını 
isterse yuuf ! Medeni v:. içt!
IIlai yaşayışa ... biraz degıl, b~r 
çok kendimizi, etrafımızı du
ŞÜnmek mecburiyetindeyiz, böy
le olmıyanlar ancak dağ ada
mıdır. 

d e mılletı ile Polonya or u v ~ 

nda mevcud sıkı bagları 

miştir. Manevralara iştirak eden 
on sekiz bin kişilik metrepol , ,, •• ,.. • • • .., 1 • 1 ı t 

arası 

TOK DiL teyid etmektedir. 
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IST ANBUL6ö~~i~EGE BENZER 

.. 4 F·lim 25 Kısım 
BUGUN 1 

1 - ISPANYOL OYUNLARI l 
2 - ilk defa kamil en renkli MIK 

D .. ınanı 3 - 2 Numaralı Halk uş il ) 
4 - Kontinental (Karyoka kra arı 

Bir kısmı bir kuruşa 
-- - ........ J 

12 kısım ... 

fırkası silah altında muhafaza 
edılmiştir. Bu fırkanın hemen 
Filistine göndeirileceği tahmin 
ediliyor. 

Sekiz büyük nakliye gemisi 
Filistine yapılacak nakliyat için 
emre amade bulunuyorlar. 

FAClANlN PLANCOSU 
Londra, 4 (A.A) - Harbiye 

bakanlığı mahfilinden öğrenil-
diğine göre, Essex eyaletinde 
cereyan etmekte olan manav-
ralar yarıda bırakılmış ve kıta
lara kıılalarına dönmek emri 
v erilmiıtir. 

TAYYfl~RE Sineması 
•••••••••••••••••••••••••• 
: Telefon 31St : . . 
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lzmir fuarı ve 9 EYLÜL kurtuluş bayramı şerefine mevsimin en kuvvetli programı 

AŞK VE TAHT 
Plerro Rlchard Vlllm iJe Natalls Paley tarafından temsil edilmiş olan büyük 

bir aşk ve ibtıras romam 

Ayrıca. Maymunlar Dünyada mevcut her .. cins maymunun yapyış 
• tarzı ve türJu maskaralıkları 

FIATLAR ao - 40 - ao KURUŞTUR 
Seans saatlan : Herıiln 15 - 17 - 19 - 21,15. Cumartesi ve paZ.. Onlert 13 te ilAve seau 



YENi ASIR Eyıoı teae - • , 
Sahne tenkldlerl : Kurtuluş bayramımız 
Operet 
Fuarda büyük 
muvaffakıyetler 
kazati1yor 

(9) Eylül 
b••tün şehir 

inkişaf yolundayız 
bayramına H·•kA . k .. 1.. .. k Ik b 
hazırlanıyor u umetın, oy unun a nm sı a-

Yiğit askeri kuvvetlerimizin üç koldan 
girişleri çok parlak olacaktır 

şehre kımından sevindirici mühim bir kararı 
Istanbul Şehir tiyatrosunun 

operet kolu fuarın açıldığı gün· 
denberi şehrimizde bulunuyor. 
Memleketimizin en tanınmış ve 
en çok sevilen sanatkaarlarını 

içinde toplayan bu temsil hey
eti, Istanbulda geçen sene bel
ki yüz defa oynanmış ve her 
defasında büyük rağbet ve 
muvaffakiyet kazanmış olan 
"Deli dolu,, operetini üçüncü 
defa olarak fuar tiyatrosunda 
bu akşam da verecektir. 

"Deli dolu,.yu iki defa gören
ler, dahR bir defa görmekten 
kendilerini alamıyorlar. Operet 
çok hakiki ve sevimli bir mev
zua dayanıyor. Müzik neş'eli

dir. Bilhassa büyük sanatklr 
Behzad, Hazim, Vasfi Riza Mu
ammer, mahmut sahnemizin bu 
beş tanınmış siması başta olmak 
üzere bütün artistler rollerinde 
cidden büyük bir kudret gös
teriyorlar. 
Kadın sanatkirlardan Bedia, 

Şaziye ve arkadaşları, güzel 
bir balet heyeti .. Deli Dolu"
nun neş'esini artırmaktadır. 
Orkestra heyeti IstanbuJ kon
servatuvarının hocalan bulu
nuyor. Ve orkestrayı kıymetli 
bir müzisyen olan Cemal Re
şid idare ediyor. 

Şehir bandosu müdürü Ce· 
mil, Ekrem Besim T ektaş, Se
zai Şirin, Hadiye Çermyavski, 
Ferdi Şmatser, Glazer gibi 
tanınmış müzisyenler orkestra· 
nın zenkinliğini artırmıştır. 
Muhakkaktır ki, atraksiyon ba· 
kımından Fuann en cazib ta· 
rah tehir operetidir. 

Burnovada 
Bir orta mektep 

Burnovada yeni bir orta 
mekteb açılması için yapılan 
teşebbüsat alaka ile karşılan· 
mıştır. Dün Maarif vekaleti ta
lim terbiye heyeti azasından 
Hikmet Türk Burnovaya gide
rek orta mekteb binası için 
Burnova müdürü Şefik ile tet
kikatta bulunmuşlardır. Bu 
güzel teşebbüs Burnovada se· 
vinçle karşılanmıştır. 

lzmirin büyük kurtu'.uş bay- Beyler sokağındaki merkezinde 
ramı olan (9 Eylül) e büyük toplanacaklar ve oradan Hal-
hazırlıklar başlamıştır. Cumhu· kapınardaki Şebitli~e gidecek-
riyet Halk partisi, çarşamba lerdir. Saat sekiz otuzda Hal-
gününe rastfıyan lzmirin en kapınardaki Şehitlikte aziz 
büyük bayramı için bir proğ- şehitlerimizin mezarı başında 
ram haıırlamışhr. 26 Ağus· Halkevi adına lstanbul edebi-
tosta başhyan büyük taarruz, yat fakültesinden Abdülkadir 
büyük şef ve başkumandan Karahan tarafından verilecek 
ATATÜRK'ün . yüksek dehası söyleve Şehitler anıtı karşısında 
eseri olarak 9 Eylül .sabahı iz- yer alacak olan atlı müfreze 
mir kapılarında sona ermişti. komutanı cevap verecektir.Söy· 

lzmirin biiyük kurtuluş bay- Jevler bittikten sonra muzika 
ramı yakın tarihin en canlı bir lstiklil marşı çalacak ve süel 
hadisesi olduğu için halkımızın müfreze havaya silah atarak 
bu bayramı layık olduğa ehem- saygı ödevıni yerine getire-
miyetle kutlulaması için herke- cektir. 
sin ayrı ayrı hazırlanması şart- 2 - Bu törenden sonra yi-
tır. lzmir kapılarında tahakkuk ğit askerlerimiz aşağıda gös-
eden büyük zafer yalmz iz- terilen şekilde üç koldan lımire 
mirlilerin değil; bütün Türki- gireceklerdir. 
yelilerin bayramı olduğu için Birinci kol: Eşrefpaşa .. Kışla 
lımir halkı bu bayramı layık ikinci kol: Tepecik - Kışla 
olduğu ihtişamla yaşayacaktır. Üçüncü kol: Halkapıoar·Kışla 
O gün gençlik tarafından ya- Hu kol saat onda hükumet 
pılacak gl>sterilerin büyük bir 
kıymet ve ehemmiyeti vardır. 

Hazırlanan program muci
bince Çarşamba günü sabah 
ve öğleden sonra merasim ya• 
pılacaktır, Ancak resmi mera• 
simin haricinde her lzmirlidn 
büyük ve en kutsi günümüzde 
evlerimizi, dükkanlarımızı, ma• 
ğazalarımızı donamamız ve ha
reket göstermemiz lazımdır. 

O gün Ege'nin muhtelif yer
lerinden bir çok ziyaretçiler 
lzmire gelecektir. Partimizin 
hazırladığı program şudur: 

bmirde bulunan saylavlarla 
sivil memurlar, süel erkan, 
ümeta ve subaylar, Cumuriyet 
Halk Partisi ilyönkurul başkanı, 
parti il, kamun ve ocak yön· 
kurulları ve parti ürgütleri şar· 
bay ve uray erkanı, basın, 
banka, resmi ve gayri resmi 
tecimsel kurumlar başkanları, 
direktörteri ve mümessillerile 

bütün yurddaşlarımız aşağıda 
yazılı olduğu veçhile lzmirin 
kurtuluş törenine çağırılıdırlar. 

1 - Sabahleyin saat sekiz
de resmi dairelerle parti ve 
özel kurumlardan davetli olan
Jar Cumuriyet Halk Partisinin 

ve kışla komutanlarının uygun 
bulacaklan yerde duracaklar· 
dır. 

3 - Saat 10.15 de Kadife-
kaleden ablacak topla kışla ve 
hükumet konağına Halkapmar
dan gelen askerlerimizin önün· 
de yürüyerek gelmiş o'an atlı 
müfreze komutam tarafından 
bayrağımız çekilecektir. Bay
rak çekme töreninden önce 
kışla balkonundan hbay ve 
partibaşkanı Fazlı Güleç bir 
söylev verecek ve bayrak çek· 
me töreni sırasında bando is
tiklal marşını çalacaktır. 

4 - Birinci top atılınca şe
hir içinde ve limanda bütün 
halk ve nakil vasıtaları bir 
dakika bulunduktan yerde ka
lacaklardır. 

5 - 10,30 da ntılacak ikiı:u:i 
topla uçaklar şehir üzerin~e 
uçacaklar; lokomatifJer,fabrilta
lar, vapurlar düdüklerile oto
mobiller kornalarile Ordunun 
lzmir'e girdiğini müjdeleye· 
cekler ve genel sevinçe katı
lacaklardır. 

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

6 - Her yuddaşm sahibi 
bulunduğu evini, dükkanını 
bugünün şercfile uygun bir 
şekilde donatması ve gece de 
ışıklandırması rica olunur. 

DARÜLBEDAYI 

ŞEHiR TiYATROSU 

Bu akşam 
FUAR TİYATROSUNDA 

7 - Bu programın hüsnn 
tatbiki için merkez kamutan· 
lığı, emniyet teşkilatı, zabıtai 
belediyenin memur edilmesi 

S.A..Z -- C.A..Z 
BÜYÜK OPEREET 

•• 1 
ilgili makamlardan rica edil
miştir. 

ÔGLEDEN SONRAKi 
TÖREN 

1 - Saat 15,30 da Parti 
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işte o zami n balkondan biraderinlzln odasına 
geçerek filmleri çalmış ol r cak ••• 

Cava bu hıkiiyeleri an!atana 
döhdü, baktı. Bu ufak tefek 
güzel bir çinli kızı idi. 

VI. Mis San Şun 
Cavanm uzun müddet üze· 

rinden gözlerini ayJrmadığı 

Çinli kız hakiketeo hayret 
edilecek b:r mnhlüktu. Beyazla 
sarmm karışıp meydana getir-
diği çok tatlı bir rengi vardı. 
Yüzü bir az uzunca idi. Elma· 
cık kemikleri hafif bir çıkıntı 
teşkil ediyor, yuzune ayn 
bir güzellik veriyordu. lnce 
uzun kaşları şakaklarına doğ
ra kavis yapıyor çökük göz
lerim b&abiitla me,dôa çtka· 
rı7ordu. (1 ne ka· 

dar güzeldi bilseniz ! insan ha· 
karken bütün mevcudiyetinizin 
eridiğini hissedersiniz. Dudak· 
l::ırı, renksiz yüzünün üstünde 
tıpkı bir bıçak yarası gibiydi. 

Siyah parlak saçları monta· 
zam bir surette çiçeklerle örül
müş ve şık kimonosunun üze· 
rine dökülmüştü. 

Güzeldi, çok güzeldi. Üze· 
rinde şarkın bütün füsununu 
toplamıştı. 

Mis Nora Çinli kızı yeni ge· 
lenlere tanıttı : 

- işte Mis San Şun, bana 
korkunç hikayeler anlatan genç 
arkadaıım, kardeşim Kalagan 
ve Mister Cava. 

San Şun Çinlilere mahsus 
tatlı ve peltek şivesiyle çok 
güzel lngiJiı..ce konuşuyordu: 

- Çok memnun oldum dedi. 
- Sonra Kalagana dönerek -
kardeşinize o kadar heyf'canlt 
hikayeler anlattığım halde bir 
türlü korkutamadım. Amerikan 
kadınlarının hepsi böyle cesur 
mudur? 

- Evet, fakat Nora hepsin
den de baskındır. 

Bu sırada San Şun'ur. ~ülen 
gözleri demindenberi kendisini 
süzen Cavaya takıldı. Bir an 
için o neşeli simaya bir dur· 
guoluk çöktü. Sonra Cavanın 
karmakarışık elbisesine baktı. 

- Bu efendi, dedi. Size 
daha korkunç hikayeJer anla· 
tabilir. Baksanıza kavgadan 
yeni çıkmışa benziyor. 

Cavanın yüzünü kan bürüdü 
kaşları çatıldı. 

Fakat Çinli kız hiç oralı ol
madı. Noraya dönerek: 

- Sizi yalnız bırakayım de
di. Gizli koDuıacak ıeyleriniz 
vardır. 

Bu sene pancar rekoltemiz fazladır. Çiftçinin teahhüd 
fazlası pancarı da teahhüd fiatına alınacak 

Ankara, ( Hususi muhabi
rimizden) - Bu sene memle
ketimizin pancar rekoJtesi cok 
iyidir. 
Ağustosun onundan itibaren 

sırasiyle kampanyalarına baş· 
lamış ve başlıyacak olan şeker 
fabrikalarımız için bu yıl, mü
him bir faaliyet senesi ola· 
caktır. 

PANCAR VE ŞEKER 
ISTIHSALATINDA iNKiŞAF 

Pancar zeriyatı ve şeker İs· 
tibsalatı yurdda ehemmiyetli 
bir surette inkişaf etmektedir. 

Yalmz Uşak ve Afpullu fabri
kalarımn 1926 senesinde istih· 

sal ettikleri 615,000 kilo şeke
rin, yine bu iki fabrika tara
fından 1932 de 27,435,000 ki
loya kadar artınldığım gör· 
mekle daha o zaman bu sana
yiin istikbalinden iyi neticeler 
beklenmekte idi. 

Bu netice gecikmedi; 1933 
ve 1934 de birbiri ardı sıra 
Esldşebir ve Turhal fabrikafa
n da açılınca pancar zer'iyah 
ve şeker istihsalatımız tabia
ti v le kemalini bulmağa başla
mış ve mesela 1934 senesi için
de dört fabrikamız;n şeker is· 
tihsalatı yekunu 58,797,000 ki-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ürgütleri, ilk mekteb talebe
leri, orta mekte~ ve liselerin 
ve muallim mektepleri izcileri 
kurumların mümessilleri kışla 

baliçesinde toplanacaktır. 
2 - Kurumlar otomobillerin

de birer büyük çelenk bulun
duracaklardır. 

3 - Önde müstahkem mevki 
bandosu olduğu halde saat 16 
da kışladan hareket olunacak 
ve kordon üzerinde Gazi hey• 
keli önüne varılacaktır. 

4 - Heykel önünde istiklal 
marşı çalınacak ve istiklil 
marşını müteakib halk, lise, 
orta ve ilk mektebleri de marşa 
katışır. istiklal_ marşı bittik
ten sonra parti namına bir 
söylev verilecek ve balkevi 
namına bir manzume okunacak. 

5 - Çelenk koyma mera
simi bittikten sonra Mustafa 
Enver caddesine kadar yürO· 
yilşe devam ederek oradan 
dağılacaklardır. 

6 - işçi ec;naf birliği tara
fındnn gece fener alayı yapı

lacaktır. 

C. H. P. 
IZMİR HALKEVI 

- Gizli konuşacak ne!eri
miz olabilir? Aramızda gizli 
bir şey yok ki,. 

Siyah gözler bir kahkaha 
bulutu ile doldu. 

- Bilir miyim? Mister Cava 
cak'Ja ne!cr k'>nuşacağmızı 
nereden bileyim? ve hafif bir 
baş eğmesiyle odadan çıkh 

gitti. Cava genç kızın yürüyü· 
şünü gözleriyle takib etti. Sonra 
Mis N(lraya dönerek sordu: 

- Siz bu kıza benden bahs
ettiniz mi? 

- Belki ... Fakat hayır .. Ha
yır hiç bahsetmedim. Eminim 
ki hiç ~ahselnıedim. 

- Peki benim ismimi bili
yor. Acaba nereden öğrenmiş. 
Kim dedinızdi bu kız? 

- Mis San Şun. Kendi an· 
!atışana bakılırsa babası Singa
purda ticaretle meşgulmuş. Ban 
işleri için bir kaç haftadır bu
rada bulunuyorlarmış. 

- Allah vere de doğru olsa. 
Pek inanamıyorum ya - Kala· 
~ana dönerek - şu arkamdaki 

loya varmıştır. 
GEÇEN SENEKi PANCAR 

REKOLTESi 
Geçen 1935 yılı içinde vazi· 

yet ise büsbütün dikkate şa

yandır. " Türkiye Şeker Fab
rikaları Türk Anonim Ş;rketi,,
nin bilançosuna göre dört mm
takada geçen yıl elde edilen 
pancar 334,046 tondur. 

Bu pancar, Alpullu fabrika
sını 89, Eskişehir fabrikasını 
63, Turhal fabrikasını da 67 
gün çalıştırmıştır. 

işlenen bu 334 046 ton pan
cardan 33,257,061 kilo kristal 
ve 19,880,050 kilosu da kesme 
olmak üzere cem'an 53,137,111 
kilo şeker elde edilmiştir. Hal-
buki, bundan başka 283,398 
kilo kri~tal şekere tekabül 
eden 339 bin sekiz yüz on dört 
kilo ham şeker elde edilmiş ve 
geçen yıldan anbarlarda kal
mış olan 664,946 kilo ham şe
ker de işlemek suretile aynca 
570,484 kilo kristal şeker alın· 
mıştır. 

PANCAR ZERİY ATiNiN 
EHEMMiYETi 

Şeker meselesi sadece bir 
sanayi işi değil, aynı zamanda 
şümullü hir ziraat işidir. Bu 
sanayi, yurtta yeni ve verimli 

bir ziraat faaliyetine geniş bir 
saba açmıştır. 

Bugün bu yüzden on üç vila
yet ıçinde ve kırk bin hektar· 
lık toprak üzerinde seksen bin 
çiftçi ailesi, yani, yarım milyon 
nüfus geçinmektedir. Bunun 
para ile ifadesi şudur ki; ge
çen sene pançar parası olar ak 
bu çiftçiye dağıtılan mıktar 
dört milyon liradır. 

İNÖNÜ HÜKÜMETININ 
GÜZEL BıR KARARI 

Bu sene pancar ziraatçıları· 
nın yüzü iki bayırlı şekilde 

gülmüştür. Bir defa pancar 
mahsulü çok iyi ve bereketli
dir. Sonra, şimdiye kadar pan
car zürraının her sene fahri 
kaya taahhüt ettiği miktar~an 
fazla verdiği ve nisbeten te
ahhüt fiyatından aşağıya alı

nan miktarı da, bu sene lnöoü 
hükumetinin verdiği bir kararla, 
fabrikalarca aynı teahbüt fiya
tına alınacaktır. 

Bu haber, gerek pancar zi
ra atçıları ve gerekse alakadar 
mahafil üzerinde çok iyi bir 
tesir bırakmıştır. Köylünün kal· 
kınması bakımından ah nan ted • 
birler arasında bu tedbirin de 
yüksek bir kıymeti olduğu aşi-
kardır. S. 1. 

Tepecik cinayeti 

Marangoz Mehmed, eşini 
nasıl öldürmüştü 

Tepecikte karıst Hamideyi 
bıçakla mütaaddid yerlerinden 
yarahyarak öldürmekle maznun 
marangoz Mehmedin muhake· 
mesine dün ağırcezada devam 
edilmiştir. 

Kevser adında bir şahid din
lenmiş ve maznunun aleyhinde 
olan şu izahatı vermiştir: 

- Suçlu marangoz Meh
medle kız karde~i Hayrünnisa 
evimizde idiler ve görüştüler. 
Bu görüşme cinayetten iki gün 
evvel oldu. Marangoz Mehmed 
ablası Hayrünnisaya: 

- Abla, seninle aramızda 
eskiden geçmiş bazı meseleler 
vardır. Seninle helallaşmağa 
geldim, dedi. 

Bunun üzerine, hayrola oğ· 
lum ne var, bir yere mi gidi
yorsun diye sordum. Bana şu 
cevabı verdi: 

wa M '*r" SiP 
elbiseyi çıkarmak istiyorum. 
Bana bir kat kostüm verirsin 
değil mi? 

- istediğin kadar. Şimdi 
cdana bırakırım . 

Andi Kalagan çıkb. Cava 
Noraya dönerek: 

- Tuhaf şey dedi. Bu kızın 
ismimi öğrenmesi çok garib. 
Madamki siz söylemediniz, 
acaba nereden öğrendi? 

- Ben o kadar hayret etmi
yorum. Çünkü ben daha sizinle 
tanışmadan evvel üç, dört yer· 
den isminizi işittim. Bu genç 
kız da sizi görmüş ve isminizi 
duymuş olabilir. 

- lnşaallah öyledir. 
Bu sırada Andi içeri girdi. 

Yüzü sapsarı idi. Halinden pek 
ciddi bir hadisenin vukua ~el· 
diği anlaşılıyordu. Cava Cak 
sordu: 

- Ne oldu, ne var? 
- Ne olacak, filmler kayb· 

oldu. 
- Nel Kayboldu ha, nasıl 

olur, b:risi çalmıı olacak. 
- Sonu wJr -

- Bir yere gitmiyorum, ya· 
rın karım Hamideyi öldürüb 
hapishaneye gideceğim. Onun 
için helal!aşıyorum, dedi. Ben 
de: 

- Kendine yazık edersin, 
sakın öyle bir şey yapsyım 

deme, gençlij?in var dedim. 
Mehmed buna karşı: 

- Hayır ben planımı çizdim. 
Beni hiç bir kimse bu fikrim· 
den vazgeçiremez. Allah ta 
siz de şahid olun, dedi ve çı
kıp gitti. 

Şahidlerden Ganimet şunları 
söyledi: 

- Vak'adan bir kaç gün 
evvel anasının evinde bulunan 
Hamideyi evine getirmek için 
marangoz Mehmedin annesine 
söyledim. Benimle birlikte Ha· 
midenin evine gitmek istemedi. 
Fakat Mehmed de çok yalva· 
rınca kabul etti. Birlikte Meh-
medin çalıştığı marangoz dük· 
kanına gittik. Mehmed, karısı 
Hamideye verilmek üzere bir 
mektui> yazmış, bunu anasına 
okumak istedi. Anası okuma
masını söyliyerek mektubu al· 
dı. Fakat Mehmed son satır· 
ları okudu. Bu satırlarda: 

- "Bana Mehmed derler. 
Kelimeleri va:dı. Bu sırada 
maznun Mehmed dükkanda bir 
tahta kaldırdı. Altından çıkan 
uzunca bir biçağı bize göster· 
di ve: 

- Siz ona söyleyin, sonra 
fena olur, dedi. Gidip mektu· 
bu Hamideye verdik. Hamide 
ertesi gün kocasının evine geldi 
fakat kocası Mehmet yine ken· 
disini döğmüş, kadın elinde ko· 
casının mektubu olduğu halde 
karakola gidip şikayet etmiş, be· 
nim bildiğim bu kadardır. Mah· 
kemece maznun Mehmedin 
anası Ülfetin Konya mahke· 
mesi vasıtıısile ifadesinin alın· 
masıoa karar verilerek muha· 
kemenin devamı başka bir 
güne b1rakılmıştır. 

' 



itham ediliyor 
Resmi ispanya, dahili harbın insanileştirilmesi hak
kında diplomatlar komitesinin teklifini reddetmiş 

Roma, 4 (Ô.R)- ltalyan ga· h~kümetini !spanyaya. silah sine ~e hakim o!uyor. mamasına, heyecana düıürme-

Fransız hükômeti 
--------------------------------~c.:a 

ıetelerinin yazdıklarına göre gonder~_ekle ıtbam. edıyo:1~r. ~a.rıs, -~ (A.~].- Övr gaze- mesine ve bu suretle haksız-
Madrid hükümeti Sen Jan dö Entransı1an gazetesı, kom unıst tesınm ogrendıgme göre, dün Lklar yapılmasına Aik olma-
lns'da toplanan diplomatlar ko- partisi reisi Thoreı'in dünkü Portekiz hükümeti tarafından maıını dikkat etmeliyiz. Ka-
mitesinin dahili barbı insani- nutkunda Fra.nsanm lspanyay~ hariciye nezaretine verilmiı ranlıkta çahpn tedhiş arbk 
leştirmek tek:ifine menfi bi~ y~rdı~ .etme~n. hakkında re.smı o~~n .nota. !-'pa~yol _işlerinde dinmelidir. Ve onun yerine 
cevap vermiştir. Burgos ası ~zlerını tenlcid ederek dıyor gozetilmesı ~stenılen bıtaraffık- millet malıkemeleri kaim ol-
hükümeti ise kendisine daha kı : .. . • .. _ . • taa _beklenilm~lde .. c;lan ~eti- mahdır. Eğer kan fedakirhğı 
bir t kl'f k b lmadan evvel - Berlındekı buyük elçımız celena suya dupuı olc!acnınu li -ıa- k • b d. e ı vu u u . . . . A • • 6- &ıu, o urme ıca e ıyorsa 
dahili harbı insanllectirmeğe ispanya ışlennde bıtaraflık te- ılan etmış demektedır. bütün dünyama bu t db" 1 . ır • • 1 k Tl 1 l' H d e ır erı hazır olduğunu bildirmiftir. mmme ça ışır en a~res a ev ı en aye, 4 (~.Al-: Frente icabettiren esbabı görmesi ve 

R 4 (ô R) 
Fransız sözlerla bunun aksioı elde et- Popular gazeteaı Madndde ça- 1 da d d 1• oma, . - k k .. . an aması &J111 erece e a-

nıe · ı. f d u reisi Le· meğe uğraşıyor. Bazı yabancı an omutnst Mundo Olnero z d 
SBJ IKOD e rasyon ı F. ve Barselonda çık So r ım .... 

on juho ve Duclos Madridde memleket erin cesmi ransanın · · an sya ı~t Londra 4 (A.A)- Resmi bir 
b .. kş fikirlerine niçin kıymet vermek Solıdarıdat Ohaero gazetelen- __ . . •. 

ulunmakta olub dun a am . d'kl . . d. laş lı nın neşretmiş olduktan bi menbadan ogrenıldıgıne göre, 
bu şehrin radyosunda Fransız ıs.teme ı ~r~ şun ı an dı yof~· tebliği aynen sütunlarına der: So~et Rusya, Macaristan ve 
· il . . l l · ·ı ·ı be- Zıra resmı rl'ansa yamo a ı· . F ı.:-d· •--d tşç eranın ıpanyo 119 ene . . .. . cetmektedırler. Bu tebliğde en1&11 ıya ya~m a Londrada 
raberliğini ilan eden bir kon· kırlerı. aynı derecede muessır ezcümle deniliyor ki: toplanacak olan lspanyol işle-
ferans yermiştir. olan hır T~orez ~vardır •. O yal- Kan dökmek elzemdir ve aine ademi müdahale tanzim 

Roma 
4 

(Ô.R)- Sağ cenah nız h&lk kutıelerıne hitab_ et- m_ecburi~i~.Fa~atk~nı~_kınnı%ı- komitesine ittirlk etmeğe mu-
F ran tbuab Leoa Blum mekle kalmıyor. Blum kabıne- hg1nın bazım gozlerımızı karart· vafakat e,lemiş!erdir. 

sız illa ......... ••••••••••••••••••••••••• .. ••• .. •••••••••••• .. ••••• .. ••••••••••••••• .............................................................. . 
•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 

Thorez Mühim ifşaat var 
Polonya harbiye nazırına Varşova
dan ayrılırken talimat mı verdiler .,. 

Moskova, 4 (A.A) - Gene- lomasini karakterize ctmiı ve 
ral Gamelin ile Rydz Smigli P~lonyanın diş .siyasa hakkında 
arumda yapılan mütekabil zi- takibettiği maluadlar etra-
yareüeri mevzuu baluederek fında esrar enp bir bava 
lzvestiya gazetesi diyorki: yar.atan diplomatik oyun be-

F raa .. ile PolonJ• ....... da-- ab bitmeaüştir. Bütiia dünya 
ki münasebetlerde kaydedile- matbuatı genaral Gamelinin 
cek \ıer inkişafı a1\oşlamak Varşovada ikameli sırasında 
lazımgeliyor. Bu iki memleket Almanya idarecilerini teskin 
arasında son senelerde mevcut etmek maksadiıle Polonya d11 
olan anlaşmamaı!ık sulhun ga· işleri bakanı muavininin B. 
ranlisi i~in almacak her t~d: Hitlere vapbğı &İyacetle ifaret 
bire bir maoi teşkil etmekte ıdı. etmitlerdir. 
Aynı zamanda Almanya mü· General Rydz Sıaiglioio Var· 

tb.k. de ıovadan hareketi sırasmda 
tecaviz politikasının ta ı U1 
bu anlqmazhktan uami ~u: neşredilen gazete Poskamn bir 

kt 
"d' Ikı bacnıakaleaiode Bekin Gene• 

rette istifade etme e ı 1
• r-

d 
· ı..: .. af eden rale Berlin tarafından aüdülen 

memleket arasın a JD.aAoW &-

doatluk bavuı ve hareketleri maksadlara uygun bir hatb 
hadiaeleri olduğu gibi görmeye hareket takib etmek emrini 
ve tam bir siyasal hüküm ver- verdieinin aulqaJdığanı yaz.-
meye b·r mani tetkil edemez. maktadır. Bu maksadJar her ne 
Bu hadiseler gösteriyor ki pahasına olursa olsun Fransız 

•e Fransız Sovyet müteka .. 
bil yardım paktını bozmaktır. 

Polonya guetelerinin At
man gazeteleri ile birlik ola

rak yapbkları Sowyet aleyh· 
tarı neşriyat bu yolda güdü· 

len maksadlann mahiyetini ay

dıalatmaktadır. Ba ne,riyat 

General Rydz Smiglinin Parise 
harekete hazarlandığı bir 11ra

da en had devresini bulmuştu. 

Sovyet Rusya aleyhinde ur· 
durulan şayiaların ve yapılan 

mücadelenin bu memleket ile 

Almanya arasında vukuu mu
hakkak askeri bir çarpışmada 

Fransız Sovyet paktının Fran

sa için teşkil ettiği tehliikele
re dair Paris bükftmetine g6s
terilen delilleri takviye etmek 
maksadım takib ettiği muhak
kakbr. 

son seneler içinde Polonya dip· Sovyet münasebetlerini kırmak 
------------------·· .. ·~··~·~· .. -------------------kuvvetler Belediyeler ...... 

IJanka~ı toplantı ı 
Ankara, 4 (A.A) - Beledi

yeler bankasmın 935 besab yılı 
umumi heyet toplanbsı saat 

1 S de divanı muhasebat top· 
lanta salonunda di•anı ınuhaıııe
bat reisi Seyfi Oranın reisliği 
altn,da yapılmıştır. 

Umumi heyet ruznamede 
yazılı hususatı müzakere ile 

bilinçoyu tasdik ve idare mec· 
lisini ibka etmiştir. 

Türk heyetinin 
tetkikleri 

Moskova, 4 (A.A) - Türk 
Pedagoglarından mürekkep 
o'an heyet üç Eylülde Mosko
vanın iki mektebini ziyaret 
ederek Sovyet Rusyada orta 
tedrisat hakkıııda tetkiklerde 
bulunmuştur. Heyet bundan 
sonra pedagoji enstitüsünü 
ziyaret etmiştir. Burada bir 
talebe mümessili heyete hita
ben bir nutuk söy1emİf, heyet 
bqkanı B. Rüttii de muka· 
m•kabele de buluamuftur. 

Asi 
lrun şehrini ev ev işgal ettiler 

yan tulumbacmnın Baraeloada 
ö'.dütüldüğü haberi geç vakıt 
haber almm1ttar. Derhal ltal
yan mümeuilliği tarafından 

tahkikat açılmış ve hidiıe 
protesto edilmittir. 

Paris, 4 ( Ô.R ) - General 
Mola lataab bu sabah hun' u 
işgal etmişlerdir. Kısa bir 
piyade ve mitralyöz çarpııma
ıından sonra ıehrin müdafileri 
Fransız toprağına sığmmıılar-

dır. 
Heodeye, 4 (Ö.R) - lrun 

ı~bri ateıler içinde yamyor. 
Asiler şehri ev ev zaptetmek 
mecburiyetinde kalauşlardır. 
Mütearrizlere karşı koyanlar
dan 5 bin ~ f.rans&z toprak
lanaa iltica etmişlerdir. 

Roma, 4 ( ô.R ) - On bin 
tonluk Pola adlı ltalyan kru· 
vazörü Barselon'a hareket et-

miştit. 
Roma, 4 (Ö.R) - Bir ltal-

Fransız kabinesi 
PARIS, 3 (A.A) - Paıar

tesi gunu öğleden sonra 

toplanacak olan kabine kon
seyinin cumartesi günü saat 

13 de toplanması kararlaştırıl
mıştır. Bakanlar heyeti Pazar
tesi ıüaü toplaaacaktar. 

Paris 4 ( Ô.R ) - Barselon
da öldürülen Italyan işçisi bak
landa alman malumata göre; 

bu cinayetin saiki işçinin üzeria
de dini mahiyette bir takım 
resimler bulunmasıd1r. 

ltalyan gazeteleri bu sabah 
bu haberi büyük manşetlerle 
neırederek Italyanın tehlükede 
olan tebaalarının himayesi için 
lspanyot sulanndaki deniz kuv
vetlerini arthrmağa karar ver
diğini yazıyorlar. 

Nevyorktan Londraya 
Nevyork, 3 (A.A) - Tay· 

yareci Merill ve Rihman saı.t 
20 - 37 de Londraya uçmuı
lardır. 

TltUleskonun sıhhatı 
Montekarlo 3 (A.A) - B. 

Titüleskonun sıhhi durumu bu
•in daha iyidir. 

••••• 
Fransız komünist 

partisi reisi 
Parlste çok mUhlm 

bir nutuk söyledi 
Paris, 3 ( A.A ) - Fransız 

lc:omüoiat partisi, taraftarlarını 
Paria banliyosuoda }ıoulogoa 
Billancourt'da yapılacak büyük 
mitinge davet etmişti. Bet bin 
kişilik bir dinleyici kütlesi 
önünde aöz alan parti genel 
sekreteri Thorez beyneJmiJel 
sulhun bllyiik bir tehJüke ge· 
çirmekte olduğunu söylemiıtir. 

Thorez vaziyetin bir hayli 
nazik olduğunu ve F ransanın 
bütiia samimi devletlerle hatti 
Almanya ile bile görüşmeler 
yapmak teşebbüsünde bulan
ması lazım geldiğini söyle
miştir. 

Fransada askeri hizmetlerin 
uzablması hakkında dolapo 
şayiaları mevzuu bahseden 
hatib komünist partinin böyle 
bir tedbiri tasvib edemiyece· 
ğini kaydetmiştir. 

Thorez Fransız dip1omasi 
metodlarının derhal değiştiril
mesini ve küçük devletlere 
Fransanın dost ve müttefikle
rine yard\m etmesi lazım gel
diğini söylemiştir. 

Nihayet hatib halkçıhjan bü
tün çalışkan halka teşmil sure-

tiyle tqkil edilecek o!an bir 
Fransız cephesinin kurulması 

hakkındaki p~oını iıah et· 
miştir. 

Slmanyanın 
cevabı 
Berlın, 4 ( A.A ) - Ingiliz 

maslahatgüzarı Nevton harbiye 
nezaretine giderek Almanya
nın lspan1ol işlerine ademi 
müdahale tanzim komisyonuna 
i~.tira.~ ~eselesi hakkında gö
rıışmuştur . Zannolunduğuna 

göre, Almanya komisyon te 
şekkül eder etmez bir mümes· 
sil göndermeye mütemayil bu
lunmaktadır. 

Bununla be.raber Almanya 
bu mesele hakkında şimdilik 
resmi beyanatta bulunmak is· 
tenmemektedir. 

Amerikada Şakiler 
D~etroit, 3 (A.A) - Ernost 

Gallagher isminde bir zengin 
müteadJit şakiler tarafından 

kaldırılarak bir ağaca bağlan· 
mı, ve rl•elftrle yarelaamtbr. 

- JJaştaıa;ı buuıcı sav/adll
Sa Majestenin Yunanistanda 
gördüğü iyi kabul yüzünden 
ötürü teşekkür ve selamlarını 
bildirdi. 
TÜRK - INGILlZ ANTANTI 

Parls, • (Ö.R) - lngl
liz Krall bugOn lstanbu!a 
geldi. Bulgar llrah da 
ayni gUnde Yugoslavya 
payiteht•n• ziyaret etti. 
Ufukta bir lnglllz - TUrk 
antantı teressUm eder
ken Bulga:rl$lan ve Y•J· 
goslavya arasında bir 
mukar&nelin ba,ıadıfiı 
duyuluyor. 

Şayanı dikkattır ki bu dört 
memleketten ikisi 1914 de it
tifak ve diğer ikisi itilaf züm
resinde bulunuyorlardı. O gün
denberi diplomasi çok iş gör
müştür. En köklü sanılan ge
çimsizlik sebeblerini ortadan 
ka!dırmııhr. 

Siyaai mahafil bu gÖrüfDıe· 
fere büyük alaka göstermekte 
olup Fransanın lstanbul ve 
Belgrad mülakatlanna yabancı 
kalmaması lüzuı;una kanidirler. 

Paris, 4 (Ö.Rl - Kral se
ldzinci Edvardıo lstanbulu ziya
reti hakkında Havaı muhabiri 
atideki tafsilatı veriyor: 

Nahlin yab bu sabah lstao
bul sulannda görünmiiJ ve harb 
gemilerinden ablan toplarla 
selimlanmııbr. Halle lngiliz 
Kralına çok sıcak bir hüsnü 
kabul göstermiştir. 

Sa Majeste, Dolma bahçede 
Atatürk, lstanbu1daki vekiller 
ve lngiliz büyük elçisi tarafın
dan karşılanmışbr. 

Bütün Türkiye gazeteleri bu 
!•ribi .hidiaeyi umn neşriyat 
de tahlil ediyorlar. 

FRANSIZ MEHAFIU 
Paria 4 (Ô.R) - Fraauz si

yasi mebafili Atatürk-Sekizinci 
Edvard mülakatına çok büyük 
bir ehemmiyet veriyor. Burada 
bakim olan kanaata göre, sul
hun direklerinden biri haline 
gelen Türkiye; lngilterenin sulh 
mesaisine yardım etmeği bir 
vazife telakki ediyor. 

Londra, 4 (A.A) - SaJihi
yettar mahafilden alman malü
mata göre, kral sekizinci Ed
vard iki üç gün de Viyanada 
kaldıktan sonra 14 veya 15 
Eylülde lngiltereye dönecektir. 
KRAL ÇANAKKALE HARB 

SAHNELERiNi GEZDi 
ÇanaklWe, 4 (A.A) - Sa 

Majeste Sekizinci Edvard Kil
yadan hareket edip Arıbur-

nuna azimetinde Orgeneral 
Fahreddin kendisine lngilizle
rin sağcenahında başlıyan harb 
safahatı hakkında izahat ar
zetmiş, Kanlı Sırtta ve Tek· 
çamda baş~ıyan bu izahat yo\
da harpten t·a!mış bazı tab
tel'nrz } oUarı ve üç metreyi 
geçmiyen tarafeynin siper1eri 
hakkında verilen i-ıahattan 
sonra Mebmedcik abidesine 
varı1mış, krahn abidede bu-
1unduğu tarihi va?.İyet ekademi 
sineması tarafından tespit edil
miştir. 

Bundan sonra Conk bayırını 
gidilmiş, Orgeneral Fabreddia 
7 ve 8 ağustos günlerinde Türk 
ordusunun duştüğü müşkül va
ziyeti ixab ve Atatürk'üo ku· 
mandayı eline aldık tan sonra 
hasıl olan sa1abı ve artık mu
kabil tarafın C<>nk bayınaı 
elden kaptırmakla neticeyi 
:nastl kaybettiklerini ve Ata
türkün taarruzu muvaff akiyct 
ile intaç ettikten sonra Conk 
bayırında muharebeyi nasıl 

idare ettiğine, tepede lngili1 
sperlerinde hali kuvvet durur
ken taarrnzlannda kendini 
tutamıyan Türk askerlerinin 
gerilerinde kalan düşm~n 
kuvvetJerini de nazarı dik
kate almıyarak nasıl ilerle
diklerini tafsi'aliyle anlatmıı, 

Atatürkün kurşun isabetiyle 

yüksek şahsiyetini bu millete 
bağışbyan saaboa kurşun isa
bet eden yeri göstermiş, ha'ea 
meclis reisi sanisi bulunan Nuri 

Cönkerin bugün duran beton
dan yapılmış tarassut siperini 
göstermiştir. 

Conk bayıra muharebelerinin 
barbın esas neticesine ne ka
dar mühim tesir yapbğma tak
dir buyuran kral hazretleri lna 
iuhab çok dikkat ve alika ile 
dinlemişlerdir. 

Oradan avdd edilirken ken
dilerine tahsis edilen Atatir
kün otomo.biUerini tetkik bu
yurmuşlar ve bu nezaket ae
rinden aynca mütehassis ol
muşlardır. 

Dönerken KiJya iskelesiede 
keniJerine iıtiyakla intizar dea 
halk ile ve bazı lagiliz tebaa. 

ile konuşmuş ve motöre biaer
lerken vilayet valisine balina 
gösteıdiği te:r.abiirattao ve uirı 

samimiyetten dolayı tekrar 
tekrar teşekkür etmişlerdir. 

Krahn yatı şimdi saat 22 de 
iki Jngiliz ve iki Türk torpitoaa 
ile lstanbula hareket etmittir. 

Kral Boris Belgradda 

Bulgar siyaseti Belgrada 
teveccüh edecek mi? 

Belgrad, 4 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Hal yada birkaç 
gün kaldıktan sonra memleke
tine dönmekte olan Bulgar 
kralı Boris bugün buraya gel
miıtir. istasyonda kendisine 
askeri merasim yapı'mıştır. 

Kral, Yugosta" kral naibi 
Prens Polu ziyaret ederek uzun 
bir mü!ikatta bulunmuıtur. 

Mülakat çok samimi olmuıtur. 
Prag, 4 (A.A)-" Ekseriyetle 

dış siyasa hakkmda sahih ma
lumat alan Sidone Noviny ga
zetesi Romanya kralının yca.nın
da veliaht ile dış işleri bakanı 

olduğu halde Çekoslovakya 
milli bayramı şenliklerinde bu-
lunmak üzere 27 T eşrinievvelde 
Prağı ziyaret edeceğini bildir
mekte ve bu seyahatın büyük 
bir siyasi ehemmiyeti olduğunu 
da illYe etmektedir. 

( Belgrad 4 (Ö.R) - Btdgar 
krala Boris saltanat naıbi prens 
PoJun nezdinde misafir kalmıı
lardır. Kral Eoris öğl~dea ~on· 
ra baş ve dış bakan doktor 
Milan lstoyad:noviçi kabul et· 
miştir. 

Belg,.ad, 4 (Ö.R) - Bulgar 
Yugoslav mukareneti için Sof
yada teşekkül eden komite 
Betgrada bir seyahat tertip ~t
miştir. Bu seyahat esnasında 

Ti!rk - Yugos!av dostluğu için 
yeni bir -.aha hazırlanması te
min edilecektir. 

Bulgaristan ve Yugoslavya 
gibi iki kardeş lslav milletinin 
sulh için çalışmaları çok şayana 
arzu görülmckted r. 

Bulgar heyeti yaran akşam 
Belgrada vasıl olacak ve pazar 
günü askeri geçid resmini ser-
redecelderdir. 





YEMi ASIR ---- Sahile , - r - .. 
Foça Asliye mahkemesinden: •IJllt_lml_mD _____ mı_m 
F oçanın ili köyünden A YOL c Nasuh kızı H tice tarafından 

kocası Kürt Ali aleyh.ne açh~ı 
boşanma dav sının ikametga-PARDAYANLAR N ALTI 
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hına meçhul a'muına ilanen 
yapılan tebliğ ta ravmen g-ef-
mediV-inden S!Jvabında bökılan 
muhakeme neticesinde boşan· Rahibin boğazı a iit iş 

bir hınçkırık boğuldu. F aka_t, 
bu adam nefsine o derece ha-
ki ·d- k" G yet eli katl m ı ı ı ... 
olan Katerinin kuJağına bu 
hınçkırık pek hafıf bir akis 

yaptı. . . 
- Evet doğru söyledmız:·· 

Bu kadın bir valide oldu. Bır 
gece ize teslim et ek üzere 
evrakımı çaldı. işte o vakıt, 
bunun da sizin bafiyelerioizden 
biri olduğunu anladım. 

Ana olduktan sonra asta 
döşeğinde sayıkla:nası aleyhim_ .. 
deki tasa vurabnır.ı söyledi. 
Ben de bunun üzerine kendi-
- e, oğlunu öldürdiiğünii be· 

l.iıteo mektubu yazdırttım. On-
k . . bu 

dan intikam alma rçm, 
ektubun elinizde ne kadar 
-thiş bir "!ah olac ğmı b_il· 

eliği den eme "ze teslım 
ettim. 

- Ah ! Ah 1 Demek ki, Alisi 
hakimlere teslim edeceğimi ve 

nun cefladın satırif e idam ofu
Dacağanı ve bu suretle de inti
bmmızın arınmış bulunacağını 

esap etmiştiııll öyle mi? 
Azizim, 

dolayı ·n tebrik ederim. 
- Haya a m, gerçi bi-

raz at.eşin d. ğa ise -
de yine sizi albnda 

ultmd yacak kadU da 
dala değilcr e· enaley 
zi tahtı tara·~IUd ıuu.uıı.. 
ili her eyiye 

Yakıf 

maksaclllD 
Si • 

öldürecek 
mucibi zzet e 
edemiyece·· iz! · ·-· i söyfe-

ektir. Bu mektub elinizde of
u - detçe, b Juaı ı bir 

• gibi kWlanaca~~ı~, . b_ir 
gün onun beni sevecegını, sızın 
mazisindekilerini affetmek lüt-
funda b • ve 
kalbinde bir hissi muhabbet 
uyanınca benim azab çektiğim 
ğibi onun da ıstırab içinde ho· 
ğulacağını ve bu veçhile arzu 
ettiğim intika n almmış bu.lu: 
nacağını d- ündüm. Sözlerımı 
hoş görünüz, çünkü mada1~ fikrimi serbestçe söylemek ı· 
ğimi emretmiştiniz. 

- Evet, işte pek doğru söy
liyorsu uz! Ben de si:ıden bn
nun aksini taleb etmemiş.tiaı! 
M k- . k r.... -k ve akıllı ar ı sız pc ouyu 
bir adamsınız, maahaza ba~a 
karşı bir hisi nefret beslemiş 

· f den olsanız bile yine mezıye ım 
d ı h.. tin" :.. de vardır o ayı urme .- . b . 
zannederim. Bi ·rs· iz kı e~ı 
tahkir eden kimseden bir istı-

hk- • unuta· fa.dem o!unca o ta ırı 
cak iktidarı haizim. . 

- Ah! Madam ... Sizi tahku: 
ettiğim cihetle b · ce -
eline teslim ı~deceğini:ı daki a 

ence pek mukaddestir!. Zira, 
o vakıt kendi elimle hayabma 
son veremiyeceğim. Bu hayat-

tan beni siz kurtarmış olacak
sınız! Benden istifade etmek 
bahsına gelince ... Yüzüme ba
lınız madam ... Artık insanlık
tan çıktım ... Benim için dünya 
nıevcud değildir. Dımağımı yor· 

ak kuvveti!e biran ümide düş· 
·· ... Bu veçhiı cenabı hakha 

- an deccğime l'uıniim ... 
- Allaha iman etmiyor mı· 

~12? 

- Hayır, madam, 
- Öyle ise size pek acırım. 
- Elimden geldiği kada~ 
şırını. Hüknolar a~eyhindekı 

did sözlerim oğlunuz Krala 
hrşı hücumlerim hissiyatımr 

- bütün galeyana getirme~· 
en başka bir netice vermedı. 

- Niçin? 
- Çünkü o kadma tekrar 

tesadüf eyledim. SöndüğWıe 
z hib olduğum ateşi aşk ve 
muhabbetim eskisinden daha 
ziyade bir şiddetle iştinle baş

ladL 
Katerinin gözlerinde bir şule 

parladı. 

- Artık elime geçirdim! 
diye düşündü. Birkaç dakika 

derin bir süküt hükümferma 
oldu. Katerin bu esnada şüp-

he doğuracak herhangi bir 
harekette bulunmaktan ictinab 

etti. Pani Garolanın bu anda 
kendisiyle m şgul olmadığını 

ve Alisiiı batırasile büsbütün 
tefekküre dalmış oldoğı.mu an
lamı tı. 

Rahib daldığı efkardan kur

t !ara nazarı istifhamını kra
. çeye dikti. 

Katerin: 

- Buraya gelmekliğimin se· 
bebioi öğrenmek istersin değil 
mi? Diye sordu. 

- Vazifem, zafı haşmetpe

nahiferini isticvab değil, dinle
mektir ... 

- Pe ala! B de, sanki siz 
ı m gı"bi 

ce b ence·· ; zira, gözleri
u~de böyle bir 1 a!aimi gö

riiyorum. arkİy beni bura ya 
getiren b"r icdan eseJesidir. 

G- ı çıkarmanız mak!a
ed" • ç- k- itikadı-

~ mmz öl adığım öyle bir 
küstah la söylediniz ki; Ben 
K terin dö ediçi olmıya idim 
doğruca teşe atılır ve ceza

zı çekerdiniz.:. 
Rabih yine eykel gibi eski 

id aziyatini aldı. HaJinde 
biç bir eseri hareket görülmü
yordtL 

- Rümedi-

malı.uma Foça Ac:live hukuk 
mahkemesinin 10-3-936 tarih 
ve 4116 No. ile karar verilmiş 
oldu~undan tar:bi ilandan iti
baren on beş ~ön zarfında 
müddeialeyhin mahkeme kaJe
mine müracaatla ilamı a'arak 
kanuni yollara teve~ ül etmesi 
akc:i takdir-le hükmün lce~bi 
kat'iyet edecei!"i t~bli~at ma

kal"?ına kaim olm~lc ih•PrP ilan 
o'unnr. 255 (1815) 

No. 22l3 
Daimon markalı bu fenerler üç: renldidir.Istenild ği zam 

beyaz, yeşil e kırmızı yanar. Kapakh, kapaksız, ayarlı 
ayarsız, olmak üzere dört nevi vardır. Arkalannda kayış 

askıları ve muhabt:re için alfabeleri ve düğmeleri vardır. 

Şimend"fercilere ve ask.eri m aoer:de kull~nı.lı~. 
Zabitan ve herkes içın lrnllanılmaJ?a elver.r.,,•.ş,;,.l...,ıd ... ı .... r. ____ ~r1:1 

Çama tı müdürlüğünde : 
T alardaki Tuzları Vagonlara yüklema işi ihale edilecektir. 

av ''-k • • Bu ibi i şler yapapta bu defa talip olacakların pazar~ _ ıç~ 
E •·1·· 7 i ci Paz ırtesi günü saat üçe kadar Tuzla M dudu• 
w ~·udun ··teşekkil komisyona 300 liralık temiuat akçeJerile gun c mu 
bUiikte mür caatlan ilan olmnu. 

5-6 256 (1813) 

- Tire şa baybğın~~n : . . . , . 
2S-8-936 günlemeeindekı ılk açık eksıltmcsıne 15le;<lı 

1 - - da yazılı su S"aatfan açık eksiftme müddeti 
çıkmıyan aşagı ~ı.... .. ·· t 15 k _ı __ 

11
_9_936 günlemccine rasu.s1 an cuma gunu saa e auar ou 

.. daha uzatı;mıştır. gun 
1 

2 _ F.laiftmcye konu.an su 
ııb en bedelleri 

saatlar ı : 

Yüzde 7,50 mu akkat teminat 
para farı 

K Adedi Nevi Lira Lira · 
3600 300 Türbin sisteminde !U saatı 270 
3 _ Şartname ve mukavele projesi bedelsiz olarak urayımız-

dan verilir. krf 
4 _ (!feklilerin eksiltme gününden en az üç gün evvel te .ı 

d ekferi su saatlarımn birer nümunesini şarbaylrğa teslim edıp 
e ~alarmı almalar.ı ve birinci maddede yazılı gün ve saatte 
vesı ti v• ·ı· 1 U daimi encümenine müracaa arı geregı ı an o unor. 

ray 240 (1811 ) 

Ek • Sivilce, er· ze ın genlik, yeni 

ve eııı\1 ek7ema ile kabuklu, 
kabuksuz <:ift yaraları için 
fpnni ve kat'i bir merhemdir. 

Sı·n·ırol ~in.ir növbetleri 
sınır agnlan, 

11v1cmmzluk i =ıcıdtr. 

P 1 1 Eski ve yeni 
u mo öksürüklerde, 

her nevi g~üs agnLmnda 
katiyetle sifa verir her ec
zanede bubcak~n1L 

b:mir asliye mahkemesi bi
rinci hukuk mahkeme~nden : 

Ha:ıine tarafından Karşıya• 
kada Şeref sokağında 1 - 1 
numaralı hanede oturan ltafyan 

tabaa~ndan Pol Korsini aley· 
b=ne açılan ecri misil davasın-

dan dolayı 27 - 5 • 936 çarşa -
ba günü at 10 raddelerinde 

icrası mukarrer tahkikat ve 
muhakemesi için amma çıka-

nbn daveti e varaka mü
başiri tarafından ve.rilen meş

rubata nazaran mezlcür numa
ralı hanede bo namda kimse
nin ikemet eb:nemekte olduğu 
beyanıyla iade kılınmış olmak
tan naşi ikametgah ft meske
ninin meç ol kaf dığı anla lan 
mumaileyh Pol Korsiniye ilanen 

tebligat icr asma karar verile
rek olbaptaki tahkikat ve mu· 

Bayan Radyolinden o adar memnundur i başka \ıiç bir diş 
macunu kullanmaL Dişlerinizin i ci gibi beyaz, parlak, güzel ye 
sağlam olduğunu isterseniz, siz. de yalnız ve daima RADYOLIN 
kuJlanımz, fakat sabah akşam güı:d.e i defa dişlerinizi fuça-
lamak lôzımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOUN RADYOLIN RADYOLIN 

Emlaki milliye müdürlüğünden.: 
icar o. Lira 
63 K rataş Halil Rifatpaşa 308 eski No lı dükkan 111ir:ı SOkuruş 
64 Karantina Nazmiye sokak 16 eski numaralı ev 63 
66 Göztepe Akgöz sokak 8-10 eski Numaralı ev 117 
67 Darağaç sepetçi so '"ağında bila No. arsa halinde bahçe 18 

68 Mersinli Çamd.bi evkiinde bahçe 42 
70 Tepecik Halkapınar üç dekar 2'51 metre murabbaı bahçe 65 

72 Kemer cadd~inde 127 e ki numara'ı kahvehane 155 
73 lkiuci kordon yeni aokak dört ea i numaralı arsa 65 

75 Kahramanlar meydan sokak yedi eski numaralı ey 62 
92 A'3ancalc Mes'udiye Halk s. 16 eslci ve taj nn aralı ev 216 

93 Ha aJ>Jn.ır çatalçeşme ka~ılhane caddesinde284 eski No.ev SS 
94 Kahra a ar sepe\çi sokak 38 eski n ara d-k A l 1 
95 Gazil r Kemer C. 208-2 eski umara1ı a ır 35 

96 Bayaafı umOYa caddesinde 34 ~ki numarah ev 30 
97 Karpyaka alaybey sütçü sokak 19 eski 88 yeni N o.le ev 27 

hakemesi 23 - 9 - 936 çarşamba 
günü saat 1 O raddelerine bı
rakılması tensip ve teblig olu
nac~k evrakın bir nusbast da 
mahkeme ciivanhanesıine talik 
kıl dığından yevmi mczkürde 

mahkemeye gelmediği veya ta
rafından bir vekil gönderme
digi takdirde hakkında gı1ap 
kararı çıkarılacağı lüzumuna 
mütedair davetname teblig ma
kamına kaiın olmak üzere key
fi yet Hukak usulü muhakeme
l~ri K. llD 141 ve 142 nci maQ.. 
deleri mucibince ilan olunur. 

259 (1814) 

Yokanda yazılı cmTalin birer senelik icarlan on beş gün 
müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 17 - 9 - 936 PUfetıbc 
günü saat 16 dadır. Taı-p!erin illi em ~k müdüriyetine ra· 
caatları. 154 ~1818) 
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Sahife • YENi AISIR 

Çol<·n~§a~at: ·öıaotoco: ·~'"vardir 

Faka~). ·yalbız 6ir l='Ll.T 
~~!i!!t!; .. 

tinJt~esf''üzerlnde•asker-re.sml yoksa· 
F L İ T ~eilldlr. 

Fena ve tesirsiz haşarat öldürücü ma
viler almakla paranızı beyhude yere 
israf etmeyiniz ve FLIT'in sahtelerin
den sakınınız. Aldanmamak için yalnız 
bir . FLiT olduğunu ve siyah kuşaklı 
asker reslmll sarı tenekeler içerisinde 
sat ıldıı}'ını hatırınızda tutunuz. Bu te
nekeler mühürlü olduğundan her türlü 
hlyleden drldirler. Hakiki FUT kullanıl
dıkda bütün haşaratı öldürebilirslnlz. 

KREM BALSAMİN 

Kumral, sarışın, yegane sıhhi 

kremlerdir. Cildi besler, çiJ, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfelJerin takdır ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

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

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyojllu lstanbul 

iLAN 
Bayındırlık direktörlüğünden: 
(3702) Lira keşif bedelli olan Türkeli - Foça yolunun 15+000-

26+807 nci kilometroları arasındaki şosenin euslı onarılması 

için yapılan açık eksiltmede verilen fiat layik hadde görülmedi
ğinden ötürü eksiltme müddeti 27/ağustos/936 dan itibaren on 
gün uzatıldığından isteklilerin 2490 sayılı yasa tarifatına göre 
hazırlayacakları depozitolarının banka mektubu veya vezne mak

buz ilmühaberi olmak üzere ehliyet vesikalarile birlikte ihale 
günlemeci olan 7/Eylül/936 pazartesi günü saat onda vilayet da-

imi encümenine gelmeleri ilan olunur. 206 (1820) 

Deliklere vı yanklara FLiT tozu 
koyıınuz. Ha~arat, to::a fımas 
edlr _ etmez tin-hal IJliirler. 

lzmirde L:.tirahat arayanlara 

lzmirde modern ve her türlü konforu haiz bir otelde is
tirahat etmek istiyorsanız Kemeraltmda biikumet karşısında 

Evliya zaJe oteıı· ne gidiniz O~alarının deni~e 
tam nezaretı vardır. Otelın 

bütün eşyast tebdil ve asri bir şekilde tecdid edilmiştir. Sıcak 
ve soğuk su banyo ve duşları daima ve meccanen savm müşte-
rilerin emirleri altındadır. 7-15 (1668) 

11:;. '"'!!i' 

i L 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar

daki kurnaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal v~ yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞIRKETI) 
mazasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zar~fet itibarile herkesçe malum olan mamulahnı muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satı, yeri : Birinci kordon No 186 
Şark han Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

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

Yünlü mallar pazan F. Kandemiro2'1u 
1 

iLAN 
Bayındırlık direktörlüğünden: 

4699 lira 66 kuruş keşif bedelJi Izmir - Torbalı - Tire }'olunun 
50+000-54+ 100 üncü kilometreler arasındaki şosenin esaslı 
onarılması için yapılan açık eksiltmede verilen fiat layıkı hadde 
görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti 27 Ağustos 936 dan 
itibaren on ~ün uzatildığından isteklilerin 2490 sayılı yasa tari
fatına göre hazırlıyacakları depozitolarının banka mektubu veya 
vezne makbuz ilmühaberi olmak üzere ehliyet vesikalariyle bir
likte ihale günlemeci olan 7 Eylul 9'36 pazartesi günü saat onda 
vilayet daimi encümenine gelmeleri ilin olunur. 210 (1819) 

e Ejl011 teaa 
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Başı, dişleri 

.., 
agrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip 

·················· GB. Pi 1W •••••••••••••••••• .................. • 1 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
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Karşısında derhal ricale mecbcr olur 
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Salihli l\urşunlu Banyoları 
Şifa hassalan muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

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

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere Inıan ba~ına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kııımlarda gene insan başına yatak
sız 1 inci 50, ikinci 40, llçUncll 30 kuruştur. 

Müıtecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

ALDANMAYINIZ 
HALEP YAGI DEPOSU 

Nefasetile meşhur YEŞiL URFA SADE YAGLARININ top· 
tan fiyatına satış mahalJi : lzmirde Girit hanında 

F. Simsaroğlu ve S. ller 
ticarethanesi deposudur. 

2256 Numaraya DiKKAT: telefon edilirse mahallinize 
kadar bir teneke bile siparişiniz gönderilir. 

Haftalık Fiyatlarımız : 
Fevkalade Urfa 80 kuruş 
Ekstra Urfa 15 kuruş 
Birinci Urfa 70 kuruş 

H. 3 3-13 (1764) 

9 EYLUL 
ECZANESiNDE 

ŞEREFiNE 
HiLAL 3 GüN 3 GECE UCUZLUK 

Kemal Kamil kolonyalarile Kemal Kamil mustahzaratıııda hütiin reçetelerle her türlü ahşverişde hiiyük tenzilat 

7, 8, 9 Eyliil Günlerine Mahsus 
Tenzilatlı fiatlardan toplu almayınız. Her müşterinin bir maldan bir tane almasını valvarırır.· 

Eczacı Kemal Kamil kolonyaları: (Baharçiçeği) (Zümrüd damlası) (Gönül) (Altınruya) (Fulya) (Son hatıra) (Yasemin) (Akşam güneşi) (Leylak) (Menc;!,.şe) 

Yakında çıkacak olan ( KREP Dö ŞiN ) 
Losyonunun Maskülen ve Feminen kokular üzerinde provalara devam edilmektedir. 

25 Kuruşluk kolonyalar 20 200 Kuruşluk kolonyalar 185 35 Nasirol Kemal nasır ilacı 25 Nikelaj traş makinesi 
35 Kuruşluk kolonyalar 30 25 Kuruşluk eHnslar 20 50 Dişolm Kemal 55 50 Kuruşluk Çiçek suyu 
50 Kuruşluk kolonyalar 45 35 Kuruşluk esanslar 30 50 Kuruşluk Okinolın Kemal 4o 30 Kuruşluk Çiçek suyu 
75 Kuruşluk kolonyalar 65 50 Kuruşluk esanslar 45 50 Kuruşluk gülsuyu Kemal 45 30 Korizol Kemal 

100 Kuruşluk kolonyalar 90 100 Kuruşluk esanslar 90 30 Kuruşluk 
" 25 Nikotini alan pipolar 

DAMLASI HER BOY 



Fratelli Sperco 1 · V. 
V A t W. F. H. Van Der 

apur cen ası Zee & Co 
ROYALE NEERLANDAIS • 

KUMPANYASI DElTl"CHE LEY ANTE LINIE 
ORESTES Yapuru elyevm li· G. m. b. H. 

•anım. d 4 l&LL A ARTA Yapan S eylllde hek· 
z a olup eyw n- leniyor. 9 eylOle kadar Anver1 

•erı, Rotterdam, Amıterdam Rotterdam, Hamburg ve Bre-
Ye Hamburg limanlan için ylik men liman!an için yük ala· 
alacaktır. cakhr. 

GANYMEDES vapuru 10 PLANT vapuru 15 eylülde 
ey-.We AnYerı, Rotterdam, hekfeniyor. 18 eyl&le kadar 
Amatenlam ve Hamhurg limall· >..ver•, Rotterd .. , Hambarg 
lan için yDlr alacaktır. ye Bremen için y&k afacakhl'. 

SOFIA motörü 24 eylülde 
HERCULES vapuru 3 ey· bekleniyor. 29 eylille kadar 

illide gelip ayni güa Jikilnil Anwers, Rotterdam, Hamburg 
tahliyeden ıonra Barps. Var· ve Bremen için yük alacaktır. 
Da ve Kaıtence lmularma ADANA vapuru 6 birinci 
hareket edecektir. teşrinde beklenmekte olup 10 

HERCULES vapuru 19 ey· birinci tesrine kadar Anvers, 
lülde beklenmekte oJup 24 ey· Rotterdam, Hambarg, Bremen 
!lllde Anvera, Rotterdam,A....- limanları içia ytik alacaktır . 
. e.rdam Ye Hamburr limanlan ATHENA vapuru 15 birinci 
ıçın yük alacaktır. teşrinde beklenmekte olun 20 
~RITON vapuru 30 eyWJde biriaci teşrine kadar AnYen, 

geli 5 bi Rotterdam. Hambarj2', Bremen 
R p rinci teşrinde Anverı &manları için yük alacaktır. 
b otterdam,Amsterdam ve Ham Armement H.Schuldt Hambcrg 
c=~~./imanları için yllk ala· TROYBURG vapuru 10 ey-

SVENSKA ORIENT , --·ea Jllde tahliye için beklenmekte 
....... olup ayni zamanda Anwers Di· 

NORDLAND motlril 28 rekt, Rotterdam, Hamburg li· 
8f111tosta beklenmekte olup maaları için tiik alacakhr. 
Yükllnü tahliyeden ıonra Rot• • ı• • • • 
terdam, Hamburg, Copeahage, American Export Liaea 
D
0

antzig, Gdynıa, Goteburg, EXPRESS vapuru 10 eylülde 
slo ve lakandina.,a lim••lara beklenmekte o•up 11 eyl61e 

için y&k alacakbr. kadar Boıton, doğra Nevyork 
BIRKALAND mot1r1 14 ey· için yik alacakbr. 

~ 

lülde beklenmekte ohlp Rot· Den Nonke Middelhavılinje 
terdam, Hambarg, Breme•, Co- BANDEROS vapuru 20 ey· 
penbage, Dantziw, Gdpia, lllde beldenmekte olup Direkt 
Goteburg, 0aJo Ye lakaadiu•· D&nkerlr,Havre Direkt, Dieppe 
ya limanları içia ,ak alacakbr. Direkt ve No"eç limanlan 

HEMLEND mot1r1 29 ey• için yük alacalrhr. 
liilde Rotterdam • Hna'-'ır • • ı ısa ı • 
Bremen. Dantzig • GdJBİa• S. A. Royale Hona-roiae de Na• 
Gotebarg • Oılo ve Iakucli- vigation Danubienne- Maritime 

• -Ak la Badapeıt 
Davya limanları içın r.. a • DVNA vapura 28 eyl61de 
caktır. 8e01{l'ad. Novbad, Baclapeste, 

EGLUGA POLSKA BratiılaYa, Vienne, Linz liman· 
LEV ANT motlrti 1 eylllde lan için yBk alacaktır. 

gelip S eylllde Aa•en, Rot- ~ 
terdam, Amaterdam Ye Jbm. Service Maritime Roamain 
burg limanları için yük ala· DUROSTOR vapuru 30 ey· 
cakbr. lllde heldeaiyor. Kl•tence, S... 

SARMCJA motarll 20 ey· &na, Galab ve Galatz aktar• 
liilde gelip Dankerk, Anvera, ma11 olarak Belgrat, Noviud, 
P~tzig ve Gdynia Jimanlan Komarno, Badapnt, Viyena 
•çın y&k alacakhr. ye Liaı için yilk kabul ecle-

Daha Fazla tahilAt için ikinci cektir. ,.1 ım 1 • 

kordonda Tahmil ye Tahliye Vapurlana isimleri, gelm~ 
binası arkasında FRA TEW tan1aleri ve navlun tarifeleri 
SPERCO vapur aceauhjma ••klonda hiç hir taahlalde gi· 
mliracaat edilmem rica olunur. rifilma. 
Navlualardaki Ye urelıet ta- N. v. w. F. Huri v .. o. 
rihlerindeki cWiifildilderdea Zee 6 Co. 
•centa meauliyet bW etmez. Birinci Kordon Telefon No • 

., Telefon: 2004-2005-2665 
2 

2007 • 2008 

iLAN 
Denizli orman direktör:üğünden: 

1 - Denizli ilinde Aapayam ilçeaiacle hudutlan tartnamede 
Yazda ~zdaj' devlet ormamadan No.la111D1f we &lçtiJmüt 6616 
llletre miktba muadil (4797) adet N.h devrik çam ağacı yirmi 

bir rün milddetle artbrmaY• konulmuftur. 
2 - Arbrma 16-9-936 Çarpmba güail saat oa bette kapall 

latf uaaliyle Denizli orman madürlüğüade yaplacaklır. . 
3 - Beher gayri mamul metre mikib muhammen bedelı 235 

kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat (1167) liracbr. 
5 - Şurtname ve mukavele projesini görmek istiyenleria bu 

hliiclclet içinde her giin ormaa müdiirliji•e ye Ankarada orman 

" 111U• müdürlilğüne miiracaat edebilirler. 
29-30·1·2-3-4-5-6 181 (1774) -

Ticaret lise5İ direktörlüğnden: 
1 - Orta kııma ilk okal mezunu kız ve erkek öğr~uciler 
2 - U. • • _.. abl •• im ye eıkek it•= ~r 
3 - Akşam kız kurauna kız öğrenciler kayıt edilecekl~r~~r. 

ailkadarlann bergiin okul direktörlüğüne müracaat etmeler• i&in 
,:-ur. 3-5-& 2"J9 (1801) 

lzmir Muhasebei Hususiye Müdür
.. ğünden: 

Bede& sabıkı Cialİ 
Ltra K. 
350() 00 Küçiik Salepçi oğlu hanı 

Yeri 

lzmirde Kemeraltı 
caddesinde 

ldarei Hususiye akaratJndan' olup yukarıdka yer v; O ci~si ı~· 
=:e• akar üç IUe mıllldetle kiıafa ftrÜllle izere pn m -

e temdidea artbrm•J• cıkanı-ttll'. !'! ..ı-
~- . . . . 1 . h r gün husuei hesaplar muuur-

~raı~ öğrenmek ıstıyen erın .. e ek istiyenlerin de ibale günü 
~ Yarıdat kalemıne ve peJ suna t 1 O da Depozito makbuzu 
-. 10 - 9 • 936 P~rıembe gün& saa dm ...-s ( 1111 ~ .... ı. ..... ••. , ... 1 ,..~. , 

ARSIULUSAL IZMiR FU· 
ARINI GöRMEYE GELEN 
YURTDAŞLARA SAYGI 
BORCUMUZU öDEMEK 
IÇiN 

Bir Aylık Tenzilat 
lzmir tecim ve endiiatri odasa pavyonunda kötemb.i, 
Balcılar içindeki magazamw ziyaret ediniz. 

TELEFON: 

Bütün dünyanın tanımış olduğu 
ViTLER M~ka her boy L&k• ve ucuz bisiklet· 

lt:n Z6NDAP marka motosiklet petro· 
makı ltlb fener lam~aları aıhhi Apostel ağızbğı her çe,it 
gramofoa plaklan hedıyelik zarif ıaat ve kriatal likör, kom
poıto, çay, paata takımları. Kıymetli vazo, fenni çocuk oyun· 
caklan, elektrikli itil çaydanhk ve ocakları yemek ıaıbnak 
çay vesaire ma;azamızda her vakıt balaaur. 

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na• 
zarı dikkatına 
Hayvanlannıza pamuk çekirdeğini olduğa gibi yedirerek 
mide cihazlannı ve neıçlerini bozmaJlnız. 

Turan fabrika1an, )'izde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuju çıkanlmıı pamuk çekirdeğinden mamul an ha
linde kllapeleri emrinize amade balandurmaktacLr. 

Ha,.anlanmza ( Okoz bap) markah Taran mamalAb 
klape yedirerek onlann f8J•aı hayret derecede aemiz· 
leyip kunetlendifiai ve iaeklerinizin verdiii ı6tlln fazla 
mikdarda çoğaldıjuaı garecekıiniz. 

Meccani namu11e ve tarifname için fabrikalarımız ma
ma,lh lımir 'e civan umum acenteliği Nef'i Naci ve 
j. C. Hemsiye milracaat ediniz. 

Posta kutu111 No. 224 

Telefon • lzmir 3465 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kolonya ve esansları 

Bittin Tnrkiyemizde blyik bir mevki 
ve ıöhret kazanan ve her yerden ıe-

ft 9"8 • '• 
lzmlr kokuları hiç 1u.,• 11iz 

S. Ferit Eczacıbaşi kolonya 
ve esanslarıdır. 

Bahar. Altındamı ... Dalya. Yasemin 
Ful. Muhabbet çiçeği. Unutma beni. 
Senin için. Manolya. 

Yeni çıkan kokularımız : 
Nergıs Nuvar, Revdor Ferit 

Yakında çıkacak kokular-ı 
Krep Jorjet. Leylakbl• 

Bu yükaek ve ince eserler t.bii çi· 
ç~lerclea istimi oluamuştur. lenzer 
ve yakın isimlere aldanmayırm. 

S. Ferit isjm ve etıketine dilikat. 
M. DEPO ŞiFA ecza .... 

H?I' .,._.. 

,.. 
Olivier Ve Şü. 

LIMITET 
esin en a· ılOllw 

oı, blblplerl 

Vapur Acentası 
BlRINd KORDON REES 

BINASI TEL. 24 43 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 

OPORTO vapuru 15 agustos 

1936 Londra ve Anversten g~
lip yllk boıaltacaktır. 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan baıbyarak 

-Beyler • Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

FLAMINIAN vapuru aguıtoa 

sonunda Liverpool ve Swanıe
adan gelip y&k boşaltacaktır. 

Telefon : 3921 
Cuma ve ıah 8 dea 10 a 

kadar memleket laaatanesinde 

şaJtacaktır. Deutıche Levante - Linie 
SAMOS vapuru 23 agustoa 

1936 bekleniyor. Hamburg, 
Bremen Ye Anverıten yilk bo-

NOT : V&nıt tarihleri, va· 
purlarm Wmleri Ye navlun ilc
retlerinin deiifikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Fuvar için gelen 
lımirin sayın misafirleri 

Güzel lzmiri gördünüz, gezdiniz belki 
de sevdiniz .. 

lzmirfo bir şyi emeşburdur 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köıesi 

F>üyük Hilal Eczanesi 
lzmirden götürülecek en fık en ince Ye en 

makbul hec:liyeaiz Eczacı Kemal Klmi&11 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. lzmirde HiW ecza11e11 lro
kucaluk üzerine ciddi ytlr6yea Wr 
mlleaaae ohaUf, kokuculuk Ale
mini f8fllbmı bulunmaktacLr. 

HiW eczanesini, eczacı Kemal Kimili 
İfİndeki ciddiyeti, kolonyalarını 

lımirlilere sorunuz. 

Yakın ve benzer isimlere aldanmamanız 
iç!n şiş~l.e~ Üzerinde Kemal Kimil adını 
gormelismız. 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAGLAM 

., Yemek Ye yatak odalan talnmları ıipariı herine kabul edilir. 

:-···································································· i TAZE TEMiZ UCUZ i 
• • • • 
5 llA~ i • • • • 

e HAMDİ NÜZllET ~ 
Sıhhat Eczanesi ~ . 

• . 
• BAŞDURAK i 
e BIJlk Salebçi oğla hanı karıwnda i 
• • .......••..•.......................................•................. : 

, 

341 sayıiı Ansızca Kooperatifin· 
den: 

1470 Nu. h Zirai Kredi k1>operatifleri kanununa göre kurul· 
mut olan 341 sayılı Ansızca Zirai Kredi Kooa>eratifi marnulibnı 
~836. sayılı kanuna uydurmamağa karar vermiş olduğundan tas· 
fiyeaıne başlanmıştır. 

. KoopH_a~ften alacaklı olanların bu tarihten itibaren en ~ 
b!r sene •.çınde alacak v~sika arını ve baıka suretle iddia ede
bıleceklerı haklarını heyetimize mlraaatla kaydettirmelui 
Kooperatif merkezinde buhmmadddarı takdirde taahhitlll bire; 
-..eld,pla heıotimiı.e b~ ~eleri ilin olanar. 258 fl81 
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• iSPANYADA DAHiLi HARBiN BİLANÇOSU 

, 
\ 

l 
1 

Bugüne kadar iki taraftan 
.bin ölü on üç bin yaralı 

seksen· 
vardır 

lrunun akıbeti pek ümidsiz görünüyor. Almanlar Fran
sayı Madride yardımda bulunmakla itham ediyorlar. 

Behobia, 3 (A.A) - lrunun 
akıbeti ümitsiz görünmektedir. 
Bununlıı beraber ihtilalcilerin 
müthiş bir mukavemete maruz 
kalacakları muhakkaktır. Bun
ların evvela ev ev Behobiayı 

soma da lrunu işgal etmeleri 
icabedecektir. 

Hükumetçiler lrunda siper
ler hazırlamaktadırlar. 

MÜTHiŞ ZA YIAT 
Paris 3 (A.A) - Figaro ga

zetesinin neşrettiği bir Lizbon 
haberine göre, ispanya iç har
bındaki zayiatın blançosu şudur: 

Hükumet taraftarları: 34,000 
ölü, 5000 yaralı, 

A.siler:46,000 ölü, 8000 yaralı. 
ALMANLAR İTHAM 

EDiYORLAR 
Berlin, 3 (A.A) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 
ispanyadaki dahili harbe 

müdahale edilmemesi hususun
da cereyan etmekte olan gö
rüşmeleri mevzuubahseden Al
man gazeteleri Fransanın is
panyaya yaptığı silah nakliya
tından bahsetmektedirler. An
griff diyor ki: 

Fransız hükumeti samimi bir 
bitaraflık sıfatını gitgide daha 
güçlüklerle isbat etmektedir. 
Öteki Avrupa devletlerinin 
böyle manevralara seyirci kal
malarım beklemek doğru ola
maz. Fransa l:ıu manevralarını 

onu daha iyi ayak altına al-

mak için icabeden bitaraflık 
ittifakına bağlamaktadır. 

Dresdener Neueste Nachri
chten gazetesi de şunları yaz
maktadır: 

Bu vaziyet bu şekiMe devam 
edemez. lspanyol dahili har-

miş olan Fransa bu ambargo
nun kendisi için hiç bir kıy· 

meti yokmuş gibi hareket et
mektedir. Her halde Fransa 
şimdiye kadar tayyare, levazım 
ve gönüllü nakliyatına mani 
olmak için hiç birşey yapmış 

lrnna gdiri/cn tsil/rr 
bına karşı bitaraf bir vaziyet değildi r. Fransa bu gibi hare· 
takınılmasını ve ispanyaya silah ketleri tasvib etmediğini bile 
gönderilmesinin men'ini dev· izhar etmemiştir. 

Jetlerden isteyen Fransa bu Fransanın öteki devletler ta· 
hareketi ile üzerine aldığı bü- rafından hürmet edilmesini is-
yük mes'uliyetten bihaber gö- tediği prensiblere hiçbir ehem-
ründüğünü yüksek sesle söy- miyet vermediğini kaydetmek-
lemek lazımdır. ten başka yapılacak birşey 

Flensburger Nacgrichten ga- yoktur. 
zetesinin kanaatına göre, silah- PORTEKIZIN V AZIYETl 
lar üzerine ambargo koymak Londra 3 ( A.A ) - Buraya 
hususunda bir ittifak teklif et- gelen haberlere l!"Öre, Portekiz 

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

Hükômetçilerin zaferı 
Asi Mola ordusu bozğuna uğradı 
Alkazardakiler teslim olacaklar 
Hükfımetçiler 

Madrid, 4 (A. 
A)- Salahiyettar 
mahafil Estrama
durede şiddetli 

muharebeler vu
kua gelmiş oldu
ğunu ve orada 
hükumet kuvvet
lerinin mukabil 
taarruza geçerek 
asi kuuvet!eri püs 
kürttüklerini bil
biriyor. 
ALKAZAR TES
LiM OLACAK 

Toledo, 4 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabiri, Hüküınet 

kuvetlerinin Alkaıada taba•sun 
elmi~ o1an ve yiyecek ve içe
cek fıkdanına rağmen üç haf
tadanberi nevmidane mukave

mette bulunan asilere karşı 

son bir taarruz icrasına hazır

lanmakta olduklarını bildir
mektedir. 

Daha şimdiden yarısı harab 
olmuş olan Alkaıara karşı 
yapılacak taarrut.a tanklar da 

Algezirası da istirdat edecekler 

• 

Al'[ez11a<laıı bır marz 11a 
i ştı riik edecekt ir. do'da asılerin vaziyetler ağır· 

ASi LER KAÇIYORLAR !a şmıştır. Sudan mahrum kal-
Madrid, 4 (Ö.R) - Etrı:ım a- ruışla rdır. Hükumet kuvvetleri 

dur 'deki harb, asileri çok kötii 
vaziyete düşürdü. Şimdi asi Algezirosa taarraz etmek üze-
kuvvetler dağınık bir halde re o!ub bu şehri ele geçirme-
kaçıyorlar. fer i gecikmiyecektir. 

General Mola ordusu büyük Diğer taraftan Burgos asi 
zay ı at vererek rical etmiştir. 
söylendiğine ıröre bu ordu mü- karargahı şu tebliği neşret· 
tekabil bir tecavüze girişmek miştir : 
için yeniden hazırlanmaktadır. " Beobide muvaffakıyet ka- ı 

OVIEDODA VAZIYET zandık. Muzafferiyetten iki 
Paris 4 ( Ö . R ) .......; O Vic- · parmak uzakta bulunuyoruz. ,. 

isyam akim bırak/lta!l 

komiiııfst şefi K.ompaniş 

hükümeti ispanya işlerine ade
mi müdahale hususunda alına• 
cak tedbirleri kontrol etmek 
için teşkil edilecek olan bey
nelmilel komiteye iştirak et
meğe haz!l bulunduğunu lngi· 
liz hükümetine bildirmiştir. 

Mamafih Portekiz hükumeti 
bu kabulüne bazı şartlar koy
maktadır. Bunlardan birincisi 
bu komitenin salahiyet ve icra 
kudretinin ilk celseden evvel 
tesbit edilmiş olmasıdır. 

GÖNÜLLÜLER 
Varşova 3 (A.A)- Lehistan 

hudut muhafızları Kroteszin 
yakınında Alman - Leh hudu· 
dunu geçmeğe teşebbüs eden 
üç şahsı yakalamışlardır. Bun· 
farın maksadı hükumete karşı 
mücadele için lspanyol yabancı 
lejyonuna gönüllü kaydedilmek 
imiş. 

BOMBARDIMANLAR 
DEVAM EDiYOR 

Hendaye 4 (A.A) - Sabah· 
tanberi lrun cephesinde hiç bir 
yeni büyük değişiklik olmamış· 
tır. Vaziyet dün öğle üzeri 
ole.o vaziyetin aynidir. Hüku
metçiler müteaddit barikadlar 
vücuda getirmişler, San Sebas· 
tienden ıı . ühim takviye kıtaatı 
almışlardır. Şimdiki halde asi 
topçu mevzilerini tahrib edebil
mek üzere tayyare lere intizar 
etme!<tedirler. 

Fontarabideki hükümetçi top· 
çu kuvvetlui asi mevzilerini 
mütemadiyen bombardıman et· 
mekted"rler. 

Hennaye, 4 (A.A) - lrun 
bugün öğle üzeri bir isi tay
yare tarafından bombardıman 

lm111111 bir 
edilmi~tir. Diğer bir isi tayya· 
re de lrunu Foritarabia'yaya 
bağlıyan yolu bombardıman 

etmiştir. 

lrundan gelen ve yaralıları 

taşımakta olan birçok hasta 
nakliye arabaları Fransız top· 
raklarına girmektedirler. 

BiR CASUSLUK 

Madrid 4 ( A.A )- Asiler 
lehine casuslukta bulunan geniş 
bit teşkilat meydana çıkarılmış 
ve aralarında bazısı ecnebi ol· 
mak üzere bir çok kimse tev
kif olunmuştur. 
HÜKÜMETÇILER HUESCA' 

YI SARDILAR 
Barselon, 4 (A.A) - Hüklı

met kuvvetleri Huescayı tama
miyle ihata etmişlerdir. 

Hendaye, 4 (A.A) - Halk
çılar cephesi komitesinin Sori

novaclan haber aldığına göre, 
ihtilalçiler hükümet kuvvetleri
ne karşı Huescayı müdafaa 
ederken boğucu gazlar kullan
mışlardır. 

T AKVIYE KUVVETLERi 
GÖNDERiLDi 

Hendaye 4 (A.A) - 4 Kam· 
yonla 300 kişiden mürekkep 
bir takviye kuvveti Pampelu
neden geldikten ve traktörler 

tarafından çekilen yeni bir ta• 
kım otomotralyözler ve büyük 
çapta iki top evvelce tabye 
edilmiş olan yerlere yerleştiril• 
dikten sonra ihtilalciler saat 
9 da çok şiddetli bir taar
ruz hareketi icra etmişlerdir. 

meydanı 

Bohobiada tüfenk ateşi devam 
etmektedir. ihtilalcilerin mer
kezleri geride ihtiyat kuvveti 
halinde kalmışlardır. Bu tak· 
viye kuvvetlerinin ekserisi kır
mızı berelerinden Carliste ol
dukları anlaşılan efraddır. 

Hüküme~in ;,ç tayyaresi ası· 

ferin ileri hatları üzerinden uç· 
muşlar ve bu hatları bombar
dıman etmışler ve bi r asi tay
yaresini kaçmağa mecbur ey
lemişlerdir . 

.. • • • • • • • 1 

lngilterede 
grevler 

Londra, 3 (A.A) - işçi sen· 
dikaları ile Gal memlekiti ce· \ 
nubi patronları arasında çıkan 

ihtilaf neticesi olarak gelecek 
hafta başlangıncında 128,000 
amele ve maden işçisinin bu 
mıntakada grev ilan edecekleri 
sanılmaktadır. 

Fr~nsız tecim bakanı 
Varşovada 

Varşova, 3 ( A.A )-Fransız 
tecim bakanı Jan Bastid Po
lonya hükümetinin daveti üze
rine on eylülde Varşovaya ge· 
lecektir. Bastid Varşovada 4 
gün kalacaktır. 
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ZINGAL ,, Parkeleri 
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En modern ve en son sistem usulle furunlanmış ve kurutulmuş, 
içinde haşarat yaşatmaz, şeklini katiyen değiştirmez, çok 

uzun müddet en modern konforu lemin eder. 

EVLERiNİZİN T ABANL·ARINI 
GAL ı fden 

YAPTIRINIZ 
,_ Satış mahalli : Hilal kereste fabrikası - Kerestecilerde : Telefon No. 3776 , 


