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Türk, konukseverliğiyle ta
nınmıştır.Misafiri ağırlamak, 
kendisine güler yüzle hüs
nükabul göstermek, bizde, 
bir anana baJini almıştır. 
Geçirdiğimiz büyük inkılap
Jara bakarak, haddinden 
fazla materyalist bir alemin 
bize bu en belirli vasfımızı 
kaybettirdiğini zannedenler 
çok yanılırlar. Türk milleti, 
konukseverliği, asil ruhunun 
bir ziyneti, manevi varlığı
nın ayrılmaz bir vasfı olarak 
saklamışbr. Şu halde mem
leketimizi dostca ziyaret 
edenlerin koJlarımızı açık 
bulmalarına şaşılamaz. Fa
kat en sade bir hüsnü ka
bul içinde bile beHren bazı 
samimi tezahürat vardır ki, 
ınsan onun karakteristik 
hususiyetme bakarak bir 
milletin şuur ve vicanında 
yeretmiş olan temayülleri 
fark edebilir. 
Türk, vuruşkan olarak ta-

nınmıştır. Vatanın müdafaası 
mevzuubahs olduğu zaman, 
muhakkak ld, yeryüzünün en 
kahraman ve en centilmen 
cengaveri odur. Milletimizin 
hayatiyetini belirten bu kudre
timiz, dünyanın sulhu en çok 
seven insanları olmamıza asla 
mani teşkil etmemiştir. İnsanlık 
mefkuresine karşı bağlantımız, 
bizim gibi sulhu sevenlere, 
sulhu yaşatmak istiyenlere sem
patimiti izah eder. Biz, insan
lığın mukadderatını tayin ve 
ıslah edecek olan yolun harb 
Y'>lu olduğuna, harbın tarihi 
bir zaruret teşkil ettiğine kani 
değil'iz. Milletler, bonşanslarmı 
muhafaza ettikleri müddetçe, 
sulh yoluyla hallcdilemiyecek 
bir dava da tasavvur etmiyoruz. 
Bu yolda, bizim gibi düşünen
lerle daima beraberiz. Onlarla 
ne zaman karşılaşacak sempa
timizi bildirmek isteriz. 

lştc • arnaJcslr scki:iuci 
EılvrO"ıl' w ÇL1 ua1/kle r:e Is
icmbulu ciym·etleriııde kuy
lulet·imize ı·m·ıw;cıycı h'mlm· 
heı· yenle, liallı111 co )nm 
le:a/ıitmti11te kar§ılalJma
lcın. milletim iz şu u ,. ve 
vicclanrnclau, bii!liik Jugi
li:.: mil/eliniıı s1tlllJU'l'l'eı·
liyi ·içi ıı, !Jltktielcıı lw ym 11-

lıl; d11yqulcu·w111 bi1· 1fa

dc~idfr. 
Aynı zamanda, dünya sulhu-

T~·n . istikrarı ıçın, Kema~i~t 
urkıyece takib edilen po ıt .-

kanın halk kütleleri arasında 
ne kadar eyi kavranılmış bu
lunduğuna delildir. Bu politi
~anın B~lkanlardan. tutunu.z .da 

asra korfezine, Hmd denızme 
kadar yayılan bir tesiri vardır. 
Ve bu tesir göze çarpacak de
recede sulbçudur. 

Bir zamanlar Avrupanın en 
Sonu 2 met sahifede -
ee""Vke1; .etıg:tu 

Deyli Meyil muhabiri diyor ki: "Türkiye halkının kralımıza 
gösterdikleri ~ıcak alakadan haklı bir gurur duyabiliriz.,, 

~~~~~~~~~~~~----~~~~~~----.. ---~~---:-~~~~~~~~--,~~~~~~~----
"Şunu tebarüz ettirmek lazımdır ki iki devlet reisinin mülakabnda bariz bir samimiyet ve yakınlık vardı. SA MAJESTE 

ATA TÜRK'ün yanından ayrılırken neş' eli ve mütebessimdi.,, - Deyli Meyil gazetesinden -

SA MAJESTE YARIN GECE BALODA BULUNACAKLAR 
Istanbul, 5 (Hususi muhabirimizden) - Büyük dost 

misafirimiz kral sekizinci Edvard, gece yemeğini lngiliz 
sefarethanesinde yediler. Sefarethaneye giderken ve 
dönerken Beyoğlunu dolduran binlerce halk tarafından 
alkışlandılar. 

Atatürk Sa Majesteyi yatta ziyaret etti. 
Bir saat suren bu mUUikat çok samimi oldu. 

Parls ve Berlin radyoları lnglllz krahnın 
lstanbulu ziyaretini kuvvetle tebarüz ettir-
mekte, Sa r..1ajestenln Atatürkle görUşme
ıerlndekl s"yasi ehemmiyeti 1 aret etmel<
tedlrler. 

Gazete bunu izah ederken Türk - lngiliz dostluğunun 
yüksek değer ve ehemmiyetini işaret etmektedir. 

Londra, 
rediyor: 

ROYTER AJANSININ TEBLIGI 
5 (Ö.R) - Royter ajansı şu tebliği neş· 

-
11
Sa Majeste sekizinci Edvardın lstanbula muva

salahnda Nahlin yatı, Yavuz başta olmak üzere bütün 
Türk filosu tarafından istikbal edildi. 

TUrk matbuat. krahn yüksek meziyetini 
takdlı- ediyorlar. Şehirde b"yram vardır. 
Pazar gUnU Modada y pılacak deniz yarış
larını takib edecek olan baloda krahn da 

SA MAJESTE MÜZELERDE bulunacağı şüphesizdir. Kral bu baiodan 
IstanbuJ, 5 ( Hus•1cıi muhabirimizden) - Kral bııgün onra Viyanaya hareket edecektir. 

öğle vaktı Ayasofya ve Sultanabmed müzelerini ziya- A.tatürkiın uç v~go "2.n ibaret lan hu!:ur;i tren· se-
ret etti. MüzeJerde uzun müddet kalarak birçok kıy- kizinci Edvar.?ın emrine tahsis olu 1muştur • ., 
metli eserleri büyük dikkat ve alakayla gözden geçir- TURKIYE HAr.:Kf BÖYLE BiR MİSAFJR 
diler. Bilhassa Ayasofyada verilen izahatı ehemmiyetle . KARŞıLAMAMIŞTIR 
dinlediler. Belgrad 5 (Ö.R)- Istanbuldan telefonla bildiriHyor: 

Müzelerden dönUQte yol ar iki tarafh ha:.Ht- Denilebilir ki Türkiye Cümhuaiyeti hükumeti şimdiye 
la dolmuştu. Türk ve lnglliz bayra tarı bU- kadar böyle muhteşem bir ziyaret kabul etmemiş, Tür-
tUn caddelerde yan yana dalgalanıyol"d~. kiye halkı hiç bir misafir önünde bu kadar içli bir he-

yecana kapılmamıştır. Tarihlerinde şanlı sahifeler bulu-
lstanbullqlar her vesile ile lngiliz rarına lunan Türk ve lngiliz milletlerinin en salahiyetli adam-
bUyük sempatilerini gö termek e istical ları buluşurlarken balkın gösterdiği alakanın büyüklüğü 
ediyorlardı. i11gi/iz Kralı Sekizinci Edvard yaı~ll/c biılıkte lisanla anlablamıyor. 

TIMES BİR ANANEYi Baştan başa donanan lstan-
BOZARKEN bul şehri içinde kralın gez-

Istanbul, 5 ( Hususi mubabi- diği yerlerde toplanan on bin-
rimizden ) - Londradan biJdi- Jerce insan sanki kendi reisle-
riliyor: rini selamlıyorlarmış gibi lngi-

Times gazetesi kralın Islan- liz kralının önünde hürmetkar 
bulu ziyareti münasebetiyle davranıyorlar. 
şimdiye kadar muhafaza ettiği Sekizinci Edvard • Atatürk 
bir ananeyi bozarak 

11
Constan- mülakatının büyük ehemmiye-

tinople,. kelimesi yerine "]stan- tine rağmen gazetelere hiçbir 
bul., kelimesirıi kullanmağa baş· haber sızmarmştır. Türk mah· 
Jadı. Bc11/rıbrı•i sataıımm bır l!<'1ıii111iş_11 - onu 3 neti Sav/atla -
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Türk gazetecileri Belgrad'da ı:?A;i
1

k,.,.::;;;ı;; 1 Fransanın müdafaası 

Bu~ün Larisa' da büyük ~ .. ,f·;~~~~·~ l ... skerlikmüddetiniartır
askeri oyunlar yapılacak~ H~::~a d~·;:ı;:e :.ıa;~m ması da muhtemeldir 

BeıgutdO!l 

Be/grad, 5 (Hususi muhabiri
mizden) - Sa Majeste Kral 
ikinci Piyerin on dördüncü yıl
dönmü münasebetile yarın Bel
grad civarınd Larisa mevkiinde 
yapılacak askeri oyunlara Tür
kiye Bulgaristan, Çekoslovk
ya Romanyadan heyetler gel-

miştir. 
Türkiyeden Ulus gazetesi 

başmuharriri Falih Rıfkı Atay, 
~urun gazetesi başmuharriri 
Asım Usı Akşam gazetesi sa
hiblerinden Kazım Şinasi, Tan 

bıı f!OflİlltİŞ 

gazetesi sahibi Ahmed Emin 
Yalman, Son Posta muharrir
lerinden Ercümend Ekrem Talu, 
Açık Söz sahibi Etem izzet 
Benice bu akşam gelmişlerdir. 

Türk gazetecileri istasyonda 
Türkiye elçiıı Ali Haydar, el

-Sonu 3 ünrü salti!tdr-

~ bir harp oldu 
"' ..... 

~ iki taraftan da zayiat 
~ vardır.. ı...; 
~ lstanbul, 5 (Telefonla) -
~ Romadan bildiriliyor: 

Fransız hududunda Ispan
~ ' .. yol asi kuvvetleriyle Fransız ~ 
N nöbetçileri arasında yarım 
~ saat devam eden bir müsa
~ deme olmuştur. Müsademe ~ 

bir aralık adeta harp halini ~ 
~ almıştır. ~ 

Fransız hududuna iltica ~ 
~ eden 164 kadar lrun müdafii ~ 
, hududu geçerek Fransız top

raklarına dahil olmuşlardır. N 

N Asi kuvvetler bunların ar-
kalarına düşmüştü. Asiler de 
Fransız toprağına girerek 
iki kilometre kadar ilerle

- Sollu Ü(iincii salıi/tdr. -

Paris 4 (A.A)- B. Blum ile 
B. Daladier'in harb malzemesi 
stoklarını muntazam ordu ef
radı miktarını artırmak ve or
dunun motörleştirilmesini tacil 
etmek suretiyle Fransanın mü
dafaa sistemini takviye etmek 
tasavvurunda bulunmakta iseler 
<ie askeri hizmet müddetini 
artırmağı düşünmemektedirler. 
Muntazam kuvvetlerin 100 bin-
den 200 bine çıkarılması muh
temeldir. istihkamlar mıntaka
sında yeni kışJalar inşast ihti
mal dahilindedir. 

Brüksel 4 (A.A) - Askeri 
komisyonun 35 inci celsesinde 
Liege ve Namur müstahkem 
mevkilerinde yapılacak ıslahat 
hakkında bir karar ahnmıştu. 
Varşova 4 (A.A)- Lehiıtan 

maslahatgüzarı dün Prağda dı~ 
bakanlığına bir nota vererek 
Çekoslovakya devletinin emni
yetine karşı ıuikaat tetebbiiail 

f·ra11sız başı•rkili l.ro11 /Jlum 
ile maznun ]ohan Bocek ismin
de biriyle diğer bazı kimseler 
hakkında Maehris Ostran mah
kemesinde görülen muhakeme 
esnasında müddeiumuminin bu 
şehirdeki Lehistan i.şgüderini 
methaldar göstermeğe çalıtmıt 
olmasını protesto etmiştir. 



..... 
Bir Türk - lngiliz 
a lanh muhakkak 
sayılıyor 

- s.,MN/11 illd ""'""" -
bntık ....... alali .......... 
IC!maHanin sistematik gayreti. 
.u.t .... clnletiaia para 
laillipta MWn W- laonvo
W.•rle. fimdi _. •• • '9k 
emaiyette oldağu bir balge ha· 
Jiae geWI. 
Tlddıe - lru - Efpziıte• -

Irak __.. Wr >..,a pakta 
p-k 1ç1a wf••• ıarret

de neticelenmiı sayılabilir. 
Asya pakb, dlnyanm ba par· 
~ tlseriacle .......... ,... 
tiluyan kuvvetli bir ıulb ileti 
olacakbr. 

T&rkiye, sarpta ve şarkta, 
ıuD.. aadece pretapaiati 
olmllkla bbz••t. •• 
mümk6n oldap kadar mmı 
bir hayata mazhar W..k 
için ameh bir tanda ça--
_,. da biv 0 '6r. Viallla 
ptirdiiiaais ... ••t-i, 
sulha çala....-k istiyea sis
temlerle elllhliii ppuak 
~lemek istldadmı haiz· 

Fakat Tiirlö1eaia ea mü· 
lıııim rol8, tan1dn aeyrhU '*ftn· 
bqa değiftirmit olmua•. 0.
.. ah lmparatorlup blyük 
cleYletleria rekabet ~ 
i& Almanlar "saltanat laatb. 
llemmı verdikleri " Bajdad 
llatb " keriadeld emeleriyle 
prka doin r . ., .. ,k m.-
ken, Çarlık, JstıaW. Ye Bo
" _I!-...... • -- ıi8liaoır c...a geça -

lagiltere, bu iki emelden 
ele eaclitede idi. Zira ikİIİ de 
811,ek Britaayama m,...tor
hlk yolları üzerinde ciddi tela-
lllreler yaratabilirdi. Kat'I za• 
fsle i.tildlliae kanpa m• 
1fetli Tlrlriye, ba iki telallbri 
Wrden ortadan lraldınlt. Tir-

, u.. -::~ --
deniz stalhunun da all
kadu olan devletlerin, ~ıclmle 
•lterenin de emniyetine yar• 
dm etmif oldat-a kanidir. 
ı.11tere, zaif Mr Tlrld,enln 
badisi için fellket olacajmı 
aalaanttır. Hm IODrUI 11la
nnda batglderea bir çok hi· 
dileler bu anlaJlllD bir kanaat 
llalnde tecellsiae ,..._ et• 
.... ~çl , ..... r
- nefret eden 181bpener, 
lmnet& bir Tlıtiyenin Birik 
~fada tevecdllale bqı...._.11111 sebeW t.d•. Sa
-jelle Seldziaci Echranl'• 
•ımlıketimisi aipıetleiirle bir 
Irat dalla ehm:ri,.et ---
eak olan Tirk • lngilia utua-
bma bir emrivaki .. ,. ....... 
icab ettiren sebe~r 4e bu· 
rada t.planauftır. 

1!11 e"Vlıte• Elt.11Shı 

Buhran • • 
vergşı hakkında 

Mütekaitlerden ücretli bir vazifede çalışanların 
vergileri nasıl kesilecektir 

1 
Otobüsler 

• •• 
Sür'at yarışı 

yaptılar 
MIHekaidlerden ncret& bir 1 diğer cihetten olan istihkakı, 

1 

ve 70 lira &cretli olan bir mü· Bir otobllsUn lln lusım· 
vuifecle çalıpnJann tekalid maafl,et temillbu tabi tutul- kellefia (A•kara haricinde) 20 ları parçalandı 
mza•n ile lıcretleriein ildiwll •*- bmç y-.illİ tewld- liradan ibaret teblt---• tama· Dün alqam saat 8 de birİllei 

-·- ---r Kordonda postahaae önWe 
...._ nrıiai mwafiyetilldea fatmla bakire kalan •iktan men iatİIDa edUdikte11 lftl'a 30 Alsancak tarafı.da• srelen 48S 
ne wetle i9tifade edeaekleri ............. verp.i kesi• liralık maafiJet Mddiain baki- ve 455 sayılı iki otobBs birhi· 
hakkında Maliye Veklletindea lecektir. MeselA eski tekald yeli olan 10 Brası da 70 lira· riai geçmek üzere JUlf yapar• 
Yillyete bir tUIİID gehaiftir. kuınuma g&re 45 &ra tekalld hk 6cretİDİa, kazaaç vergiıi larken &ndeki 483 numaralı 
Bnda deniliyor ld: .... alaa ve aynca seksen tevldfabnclaa bakiye ka1an kıs· otobllıün ini olarak durması 

- Eski •e yeni tebW lra- lira &cretle mldahdem bulanan mıadan tenzil edilecek ve geri nzerine 455 numaralı otob&s 
111ınlan hGklmlerine gire ken• bir mlkellefiajAakua haricin• ~alanm~an buhran vergisi ke· olanca ıiir'atiyle 483 numaralı 
dilerine tekalcl •Ufl talısia el S firadaa 'ibaret tekaiit ma• 91lecektir :L- d ba otobüse çarpmııtır. 
eclilrif olanlarda aJDi um... ap tamama ••efSiden ldiam :.e:ı ~~~ &-L U:~ gire 455 ... rah otobilla lllü 
d •-- tli b. -~~-... b ta eauaıılf waauu maa" hurclehat on-tur. Her iki oto· a ""'"e il' Ta&Ucue ça f&D• edileeek ve 80 llrabk 6cretia ak L--'-- ı .. ti -
Jar hakk•da (1890) ......,... kaza . . tarifatmd ba alm ta u ....... an ann ucre e büs&n de dolu olmasına rağ· 
kananda ,..ı. muafiyet hlklm· la,.~ mik liz •.n d • istihdamları halinde tekaiid men nüfusça bir zarar vukua 
1-irilı ,,-1.. _. etlilaJa.& L-L- •• ~ ilennldi~n maatı ile &lijer cihetiaden olu gelmemiftir. Hldiseye tledlal 
~ •• ıHı ..... u vergm aeı ece r. :....:hkaJa ekin edilecek polisçe el koaalmaftw. 

aala111iiiıı&r. Mtltekaicl maqa, iktisadi buh· -"'~ . Jr~ - •e •n • •• .. • 
Şa mretle maaaele yap.ta- • • L- da -•- maa&yet haddi bu yeldin uze- Artı•stle~e 

na v..- aanuaun J•~ -t-..aea tenzil olmac:akbr Me· • · 
cakbr· _,;;.J&-a. • .ıdind -~ ol rmu • . 

· -,.-~ • ~•· -- ıell 60 lira tekalcl maaşı ve • f ·ı k 
Tekaüd maqa 1890 numara• lana lcretl bir vazifede .... L.. 80 1!- il-eti ola L! t k ;;_ zıya et verı ece 

h k ·•-!- . cici • • ~ .-a .....- • Ulr e a1: 
anaaaa lllWIG ma emnm malan halinde tekalcl maqiyle düa 60 liralık tebld mUflJI· Şelarimizcle bulamakta oı-

cl fıkramada ,.ala ...&yet diler cihetten olan istihkakı daa 30 lirabk buhran maafiyeti ve fuarda açık bava tiyatro· 
laaMi=•• fala ile tekalcl ,-_-.. !O liralık maa• tenzil edildikten __.. geri ıunda temsiller veren lstanbal 
ma•t•• tamamı bu kaauam fiyet laaddi tenil eclildikt• kalan tekald maqa tserinden şehir opereti artistleri şerefine 
•JDİ •sıldı ' • A t•w ma- IODIA pri bJaa lzerilldea .......... •erıiai blilecek n 80 faar komitesi tarafından bugila 
ciblnee ildmadt ...,_ ·~ ...... •erıiai kMilecektfr. lirallk lcret de -'iJet tea- ltleyia laeiraltında bir ziyafet 
liad• iatilM eclilecek fakat llaell 20 lil"a telralcl 1DUf1 r.ilibu tabi ~acakbr. verilecektir. 
......... •••••••••••••••••••••••••••• ......... aıııuı ....... ••••••••• • •••• ... r ... •••••• .. •••• .. as .................................. •••••••••••••••• ... •••••• 

BW?,~yada 1 Türkofis müdürü öldü 

Orta mekteb ı ----ÜyÜk ölünün mezann-
kuruluyor h • t•• Jd 

Kllltlr bakanbfı,Banaov... 8ZJD oren yapı 
bir ada mektebe olan ihtip-

CIDI uzan itibara alarak ... Vali Fazlı Güleç s;-,.:..-:r .. ppbflDllb. 
merhumun 

anlattı ~ Yekalet 

Jaa UIDJU Jeriae getirerek 
81Jl'll09acla bir orta mekteb 
teabini muvaflk glrmllftlr. 
Bornon orta mektebi için _.. 
uicl bir biaa arumaktadlr. 
VeUlet yalowla mektebia 
.. 1&. bclwa da t&Jİll 
edecektir. . , .•.... 

Vali Fuarda 
VaH we puti reİIİ Fala GI· 

·~ ... ofled• - ,..,. 
gelerek birçok ,..,....,. ,.. 
mit ye •Jn •Jft tetkik et•ip. ...... _ 

E ,.. ...... rt 
EmaiJet mlfeltiti IClma Ye 

Şii ti ... Ae•••Maa ıellri· ... ..... .... ...... 
1111 _....... tellip ..... .............. 

u ... ueewlaaheri hata 
bıl - ........ ,... .. 
..... ZiJaA...-,dlaaa· 
W-. tedaYI albwda ........... ........ ....ı,. lıaİtanelia• 
de yefat etWttir. Cemıreei 
... ildifa• bldadmat •• 
wl bllrWsea dehedilmiı· 
tir. 
C•aıe tkniac:le vali Fazla 

Gllec, t.eledi,e reili doktor 
Bel.cet. ... ,w Saad, Tlrk-
o&a. Ticuet odaa erkim, 
faara iflirak et.it bah-ae 
tlmret od•lan mlaKılilleri 
hazar ............ Ye bl· 
ylk -... mewma bir '°" çelwkler kofmutlar
clar. Çok temiz Ye çok meYi• 
len bir zat olan Ziya Arta• 
m lllml herkesi mlteeMir 
etmiftir. 

Maclaılar; 
Şmdi eWi lllbegiluaa 

terkettipm kıymetli arka
daP.ız Ziya, gllzel buyil~ 
•e d•llst ahllkiyle, nezake· 
tiyle hepimizi keaclisine bai· 
la...,t:. Ben merhamu bir 
,.W..beri tamy .... 

Ba mikldet ~ kendi
aiae karp bellediğim iyi 
danalar ber gllll biraz cla
laa-1'aneflenmifti. Benden 
&.ce taD!plllan da bu histe 
........... _. Dada he-
.. çok ~ IUzmetler 
1apahilecek bir yafta ike11 
biadea •Jfl•rtv. Keaclim 
Ye camlmriyet blkimeti adı· 
na teealılerimi ifade eder
kea hepiaise llat .pı dile
n.. 

* • • 
Y eai A.J, - llerJaumcaa 

Sirk 
• IWw .ı-1•---

F aaliyete geçti 
llacarimmdaa cellteclilea Sirk 

batla ilk •eaDS11U verecektir. 
Da. gece bilet almak lise 
bir çok kimHler mlraeaat et· 
miftir. Biletlerin daba eneldm 
temini lizam1r. 

••••••••• 
Ziyaret 

Şehrimiz Amerik• Gemeral 
kmlalan, clh Vali Fula Gi· 
leçi ziyaret etmiftir. 

•••••••••••• 
Adam öldüren hırsızlar 

T epeeildeki bir incir balaçe
aiade iacir çalarkea siriildlk
leri için balaçe ulaibi Rasim· 
daj'erken ölümüne sebebiıet 
vermekle maznua Emia ojlu 
Ismail, Ferhad oğlu Cavid, Said 
oğla Ramazan haktarmda birin· 
ci Mtlatantiklikçe yapılmakta 
olan tahkikat bhit •• Tlrk 
ceza ba•w 452 inci mad· 
desi mucibince muhakeme edil· 
meleri içia Aiuceza mahkeme
sine sevklerine karar verilmiı
tir. •..... _, 

Zerllllllk 
Yangın sahasında makarna 

hbrikaıı yanından geçen Ha· 

ELH MRA TELEFON 
atl73 

Vali Fazh Glleç Z ya 
Arpau meaan batanda çok 
hazin bir hitabede bulunarak 
des Ettir ld: 

kederdide ailesi ile Türkofis· 
çilere en kalbl teeniirleri· 
mizi bildiririz. 

'UD karı11 kırk yqlarmda Fat· 
manin öaiine çakan Said otlu 
Ali, elinclld para çantama zorla 
almak iatedijiaden zabıtaca 
tatulm111tw. 

Siaemaahk dtbaJUllllll .ıa&ae teadlf ohm•mıyan bu 
mütetem prop,a.a ill•e olarak bliynk .-firİl!liı lnrUiz 

Sa M•ielte .. 11 .... 

V'A i 11 ı > 
m Çna1sbWelri tiarp sahalanaı ziyareti 

" ı.-.ı.aıa t11u helen.iz 

k filmler geleli. Y apdan ldiıat meruimi, muazzam resmi 
.,geçitler, olimpiJat •et•'e-i-;n getirilmesi, ilk mllsabakalar 
ve plipleri Onu. Olaya birincisi Yaıar fillmde.Kalaraman 
glregilerimizin iatubllla avdeti, vapurda ve nhtımda 
yapılaa istilclaal ..,..._ ve tezahürat Tllrkçet izabath •• 

Ayni zaıpanda ıeçea hafta yetişemedijinaen f6sterilemi· 
ıea re Venedik aruuluu.1 filim mlisabakuıada birinciliği 
illru ederek V olpi bpuı01 kazanan 

YA ALI 

n ı>ı: 

heyecanla 

KLUSKi 
GEL 

SiRKi 

•• 
KOŞEMDEN 

Tiryakilik 
Dün Felek'in bir fakrauu 

okudum. Cigaradan baı.edea 
" Felek " bir tanfta, cigara 
içenlere kızmadığını &a7IGyor, 
bir tarafta da memurlana İf, 
bakkalıa, çakkalm da abı ve
rit bqmda ciıua içmelerini •ot girmiyor. lllb.lilik .,.. 
ror. Bua bhrsa: Kau .... 
berzaman ve herhalde kızar, 
kızmıyan adam da taş çatlaa 
hiçbir nlut kazmaz. 

• Felek .., alllnl Acem in· 
haaa çeYinniş. 

Hem; " Felek " kızsa da, 
kızmasa da cigara tiryakiai 
olanlar bundaa vuıeçeaeı. 

Ben tiryaki değilim, mlda
faam bu ; itibarla değildir; 

Hayatuada bir çok vak'alara 
rutlamıpmdır amma, ıu son 
gb)ercle f8hidi oldui- bir 
vak'a .. "Felekt"e bir cevab ver
meğe mecbur etti: 

Tanıdıiumz Ye sevdiii•iz 
bir arlraclaf'm&Z ftl'. S. arka· 
dq günde iki, iç paket siga
raya ıeamisia? Demez, içer 
atar, gerisini de mevla bilir .. 
O derece tiryakilidir. lcmese 
yapamaz.. 

Ba arkadq1a izerillde ufiz 
ve biüa ve sigara içealwe de 
zat oıa.a bir zat, •u siıaradan 
vazgeçir.ek istedi, uirq!ı, 
çalqb. lirledi ve ni'hayet on
daıa bir s6z aJdı: 

- Peki, bir tecrübe yapahm. 
ben yarın biç 11gara içmiyece
ğiml dedi. 

Ertesi günli, daireye vazife
sine gelen im ark•dapD çeh-
resi çablr,taTtrları asabit, s6ı.· 
leri hafia ve mert idi. 

Sert sert: 
-Vallalai.Sallalalan aiz-a laiç 

bir "'' almaclan asara içerim, 
bugün yapmaclam. dedi. 

Fakat tamama de 8İllİr ke
silmifti. Aradan bir saat seç
ti . Eli iş tutmaz, gözleri 
ikide birde biiyir, kendi ken· 
dine de: 

- Lihavle! 
Çeker .. iki saat 014',, bq· 

ladı &fkelenmep; hatrit sa,ıhr. 
kalbi kınlmaz bir zatı bile 
qata yakarı paylamafa bl
kqb, duramadı. Nibapt yal
varclJ: 

- 8ea İf giremiyorum, feu 
oluyorum, etrafımı ve sizi hot 
görmiyorum, niyeti bozd11m, 
müsaade edinde bir aagara 
içeyim. 

Diye ısrarlayınca, Asaba ide· 
ta bozulan arkatlqmnza izia 
verdik. Bir aiıara içti.. Siıa
ranın son nefesini çekerka, 
gizleri gülüyordu • 

- itte eledi, timdi bea it 
görebilirim.. e., ... , ne -.. 
ediiiyorse yapalım •• 

* •• 
Şa vak'a ile bu arkada.tan 

halioi ve tiryakilijioi öjreadik. 
.. F eJek ,, dedeye ıuau anlat· 
mı4 olayım ki : Gerçi tİf'Jakilik 
kötü şey .•• Fakat ~gara tir)'a· 
kisi oJan bir kimse, ister me-
mur olsun, ister olmasın, U,ara 
içmesi vazifesinde lailbatiHği, 
mevki ve vaziyetine saygısazhğı 
ifade etmez. Netelrim tiYJ*lcı 
olanlar sigarasını içmede" •a
zifeaini bite yapamıyorlar. Adet · 
lerini yerinıe getirmek kiipyi~ · 
!erini temin eteek olayor. 
Şu halde. İf; sigara içme.in 

laübalilik c:!oğurmasında dejı . 
ona tiryaki olmak ve o!ma
ma kta ... 

Tiryakilik aslaada meam• 
bir hal.. Velev vücuda zuarb 
olmıyan şeylerde de keadilli 
gösterse ... 

• •• 
"Felek.in l&Bba'ilik saydıit 

sıgara içmesi, tİTyalrisi ohmJU• 
lara mabıustar, herif dad•k 
keyfi yaparda, etrafile eğleei
verir. 

- Paffft Diye sanrw .. 
Etrafa liübaJi: 
- PiifH Savuıa.W 1•• 

böyleleri deji~r .ki... 
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Sahife a ı 

Edirne - lzmir n c cı 
--------------- 3 lki memleket gençliğinin dostane karşı-

Son Telgraf~ ··Haberler1. 
laşması, muhitte alaka uyandırdı 1 

Bugün Edirnenin değerli proğramm daha zengin olma-
sporcuları b:mirle karşılaşıyor- sım temin maksadiyle 13 Ey-
lar. Edirne muhteliti genç oyun- lüle te'hir edilmiştir. Bu müsa 
cularden müteşekkildir. Buna bakalara herkes iştirak edecek 
mukabil lzmir muhteliti Vahab, ve kazananlara ikramiyeler ve-
Said, Hakkı, Fuad gibi dört rilecektir. Bu eylenceler Incir-
oyuncudan mahrum olduğu gibi altında yapılacaktır. hazırlanan 
Altay - Altınurdu şi l d maçı mü- proğram hafta ininde ilan edi-
nasebetiyle bu iki kulübü- lecektir. 
ınüzden de oyuncu alma- Futbol ajanlığınca lzmir seç-
ınadığından lzmirin Edirne me takımına çağrılan oyuncular 
karşısına çıkaracağı B. takı· şqnlardır: 
mile elde edeceği neticı: tah· Karşıyakadan: Selim, Cihat, 
min edilemez. Mamafih öğren· Hilmi, Asım, lbrahim. lzmirs-
diğimize göre Edirne:ilerin pordan: Ibrahim, Fethi, Zihni 

k IsmaiJ, Adnan, NurulJah, Reşad, 
arşısına şild maçları için uzun 

Ömer. Göztepeden: Mahmud, 
zamandanberi çahşmakta olan 

Halid. Demirspordan: Rıza. . 
lzmirspor takımmın bazı hat-
larında ufak bazı tadi- Burnovadan: Rasim. 

l l MaçJarın hakemleri: 
atla çıkarılması ihtima i 
vardır. Bu takdirde anlaşmış Saat 13 de Buca - Egespor: 
bir takım olarak bu şekiJ Hakemleri, orta hakem Fehmi 
tatbik edilirse misafirlere karşı (Altay) yan hakemleri Küçük 
iyi bir netice elde edileceği Mushfa (Altınordu) Baba Ko-
daha ziyade kestirilebilir. Al- noralp (Altay). 
tay - Altmordu maçına gelince Saat 15 de: Altay • Altmordu 
her iki tnrafda en iyi birer Şild maçı, orta hakem Sabri 
oyuncusundan mahrumdurlar. (lzmirspor) Ahmet Ôzgirgin 
Kuvvet itibarile her iki takım ve Ismail (Göztepe). 
da ayni derecede olduğundan Saat 17 de: Edirne • Izmir 
maç heyecanlı ve alakah ola- seçme takımları maçı: Orta ha-
cakbr. kem, Mustafa (Altınordu), yan 

6 Eylülde yapılacağını evelce hakemleri: Fehmi (Altay} Sabri 
bildirdiğimiz deniz eylenceleri, (lzmirspor). ........... 

E1,lrLRM.~!!21Jl!m!lf§J~~/.77LZ//., 
1
,r7..L/ZLX7/77Z//.Z/7//77ZT.7J1..'' 

Borsa Haberleri ~ ~ Asi kuvvetler ~ 
DUn Borsada ~ 1 ~ ........................ ~ , 

~·•ar~~ Fransız ~ 
UzUm ~ Huduna girince yarım ~ 

Çu. Alıcı Fiat ~ saat dev, m eden ~ 
884 F Solari 9 75 14 50 ~ bir harp oldu ~ 

322 M J Taranto 9 19 ~ _ Bası:raı~ 'btr;n•;i ~ahi/ede - N' 
284 Vitel ve Şü. 8 25 14 50 ~ mişler ve dur emrine itaat · 
189 K Kazım 8 75 17 50 etmemişlerdir. Fransız nöbet- ~ 
185 J Kohen 9 17 50 ~ çilerinin ateşine asiler şid· N 
182 H Alyoti 12 50 15 detle mukabeJe ederek iki 
180 Albayrak 7 15 • Fransız askerini öldürmüş-
117 Beşikçi O M 9 11 25 N lerdir. Burada yarım saate ~ 
103 S Celardin 8 10 50 yakın devam eden müsade- § 

96 Alyoti hi. 11 375 12 me adeta bir harp şeklini ~ 
89 Ş Riza Halef t'i 25 14 50 almış; Fransız kuvvetleri ~ 
83 Ş Remzi 10 50 11 50 bunlara daha şiddetli dav- ~ 
51 D Arditi 11 50 13 75 , ranarak seri ateş açm~ş ve ~ 
32 A R Üzümcü 12 50 13 püskürtmüştür. Asiler~.o 1~ ~ 

7 S G 1 8 50 16 50 
yaralı _bıraktıkları soylen ~. 

ome ~ mektedır. ~ 
13 P Klark 11 11 50 '-"L//-Y/YY//JY-L/./LL./LL/.//Z# 

2817 Yekfın 
57667 Eski yekun 
60484 umumi yekfın 

incir 
Çu. Alıcı 
375 B Alazraki 
215 P Paci 
176 K Kazım 
175 H Şeşbeş 
119 M J Taranto 
90 F izzi 
83 F Pakers 
62 B Franko 
51 A Karako 
41 G lzzet 
34 A Haydar N 
30 A Lafont 

Fiat 
6 50 10 
s 25 s so l 
9 40 9 40 
8 75 8 75 
9 9 
6 50 6 50 
6 625 7 25 
7 375 7 50 
7 625 7 625 
7 25 11 
8 25 8 25 
7 50 7 50 

24 ER Roditi 11 50 11 50 
1475 Yekfın 

35652 Eski yekun 
37127 Umumi yekun 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiyat 

2986 Buğday 5 75 6 75 
1 vag. Arpa 3 50 3 50 

76 Kumdarı 3 50 3 So 
13 Nohut 6 6 
63 Fasulya 8 8 
16 balye pamuk43 43 
25 K kepek 3 275 3 375 

Filistinde 
hadiseler 

Kudüs, 4 (A.A) - D. N. B. 
Bildiriyor: 

lngiliz - Arab görüşmelerine 
rağmen Fi!istinde karışıkhk 
devam etmektedir. Hergün ölü 
ve yaralı kaydedilmektedir. 

Linkolnsayir alayı ile Iskoçya 
alayının müfn.zeleri Nab!us 
Tulkerim arasındaki Bela ya· 
kıninde 60 kişilik bir çetenin 
taarruzuna uğramışlardır. Mü
tearrızlar tayyarelerin müda· 
halesi sayesinde dağıtılmışlar
dır. lngilizlerden bir tayyare 
zabiti ile bir rasıt ve bir pi
yade neferi ölmüştür. ikisi 
zabit olmak üzere dört yarah 
vardır. Araplar 10 ölü ve 6 
yaralı vermişlerdir. Çetenin 
gizlendiği bela köyünden altı 
ev yıkılmıştır. 

Yeni hükumet 
Madrid, 5 ( A. A ) - Yeni 

hükumet sosyalist Largo Cab
rallero'nun başkanlığında ku-
rulmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••• 
: Telefon atsı : • • •••••••••••••••••••••••••• TAYYfl .. RE 

Yirm·n • 
ı asrın 

Bu hadiseye geniş bir yer verecekler 
diyor ki: "Türkive halkının kralınııza 

• J 
DeyJi Meyl ıuuhabiri 
gösterdikleri sıcak alakadan haklı bir gurur duyabiliriz.,, 
-- Baştaıafl 1 ıncı sahi/ede -

fillerinin bu mülakata verdik
leri ehem miyet çok geniştir. 

Kral yarın akşam (hu akşam) 
lstanbula veda edecektir. 

DEYLt MAiL MUHAB!RI 
RILDJRlYOR 

Londra, 5 ( Ö.R ) - Deyli 
Mail muhabiri Sa Majeste Se
kizinci Edvard'm ziyaret · hak
kında aşeğıdaki malumata ve
riyor: 

Yırmınci asrm tarihini yazan
ların Atatürk - Sekizinci Ed
vatd mülakatına verecekleri 
yer zannedildiğinden çok daha 
fazla o)acaktır. Şunu tebarüz 
ettirmek lazımdır ki iki devlet 
reisi müiakatında bariz bir sa· 
mimiyet ve yakınlık vardı. Sa 
Ma.ieste Atatürkün yanından 
ayrılırken neşeli ve mütebes
simdi. Gününü müzeieri gezmek 
ve istirahat etmekle geç\rd~. 

Türk şefinin yeni ve kuvvetli 
Türkiyeyi yaratmasmdaki azını 
şüphe edilemez ki ender rast· 
lanmış hadiselerden biridir. Se-
kizinci Edvard şerefine, hem 
de hususi bir ziyaret esnasında 
lstanbul halkının gösterdiği sı

cak hüsnü kabulden Ingiliz mil
leti haklı bir gurura kapıla-bifü. 

lstanbul, 4 (A.A) - Majes~e 
Sekizinci Edvard bu gün on 
ikiye on kala Galata yolcu sa-
Jonuoa çıkmış, sırasi ie Sultan 
Ahmed camiini,Ayasotya mü
zesini ve Kapalıçarşıyı gezdik
ten sonra saat 13/15 de yatına 
dönmüştür. 

MATBUAT DIREKTÖR~Ü 
GÜNÜN HEDiYESi 

lstanbul, 5 (A.A) - Matbu· 

at tarafından genel direktkrlü- Sekizinci Edvard T opkapı sa-
ğü tertib edilen ve lstanbulu rayının hazine dairesini ve mü-
ziyaretleri hatırası olarak Ma- zeleri gezdikten sonra Nahlin 
jeste Kral Sekizinci Edvarda yatına dönmüşlerdir. 
takdim edilmek üzere lstanbul lstanbnl 5 (A.A) - Cumhur 
abidelerini. tabii manzaralarını reisi ATA TÜPK refakatında 
iht:va eden gayet güzel bir başbakan ISMET INÖNÜ, Ha-
albüm, bugün matbuat umum riciye vekili Dr. Aras, Londra 
müdürü tarafından lngiliz se- büyük elçisi Fethi Okyar ve 
fir ne takdim edilmiştir. hariciye vekaleti genel sekre-

KRALIN IADEI ZlY ARETI teri Numan Meoer:r.encioğlu 
lsatanbul, S ( A.A ) - Ma- olduğu halde Nahlin yatına git-

jeste l<ral Sekizinci Edvard mişler ve yatta Majeste kral 
saat 14 - 45 de Dolmabahçeye tatından karşılanmışlardır. 
gelerek Atatürk'e ıadei ziyaret Yattaki Kokteyl partisi derin 
etmiştir. Majeste kral sarayın bir samimiyet içinde geçmiştir. 
rıhtımına çıktığı zamırn . büyük Atatürk ve Majeste kral bir 
bir memnuniyet duyduğu yü- saatten fazla böyle bir samimi 
zünden · anlaşıhyordu. bava içinde görüşmüşler ve 

Cumur reisimiz Atatürk yan- müteakiben Cumur reisimiz re-
larında Dışişleri Bakanı Doktor fakatJarındaki zevat ile yattan 
T e\•fik Rüştü Aras ve Londra ayrılmışlar ve Dolmabahçe-
Büyük elçisi Fethi Okyar oldu- ye avdet buyurmuşlardır. 
ğu halde çok neşeli bir tarzda NURDAN BiR ŞEH\R 
Ma jesteyi rıhtm~dan karşılamış lstanbul, 5 (A.A) - Bu gece 
ve iki devlet reisi yanyana lstanbul büyük misafiri Majeste 
samimi konuşarak saraya gir- Sekizinci Edvardm şerefine 
mişlerdir. baştan başa donanmış bulun-

Majeste kral Cumhur reisi- maktadır. Sayılı gecelerinden 
mizin yanında yarım saat kadar birini yaşamakta olan lstanbul 
kalmış ve çok samimi mülakat şehri halkının bu sabahtauberi 
sırasında kendi- lerini yata bir kendi aralarmda bulunmakta 
koktey partisine davet etmiştir. olan İngiltere kralının bu mi-
AT ATÜRK bu daveti meser- safirliğini kutlamak için Nahlin 
retle kabul etmişlerdir. yatı önünde tertib ettiği deniz 

Majeste kral saat 15,20 de fener alayı çok yüksek bir 
saraydan ayrılmışlar ve ATA manzara arzetmekte idi. Dt!-
TÜRK tarafından rıhtıma ka· nilebilir ki lstanbul limanında 
dar uğurlanmışlardır. bulunan bütün gemi ve nakil 

KRAL TOPKAPU vasıtalarının hemen hemen 
SARAYINDA hepsi bu tezahürata iştirak 

lstanbul 5 (A.A) - Majeste etmiştir. 

Almanya müstemlekelerini istiyor 

Bavyeradaki Rayş valisj General 
Von Epp'in şayanı dikkat bir yazısı 

''Alman toprağı nüfusuna yetmiyor.,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlin, 4 (A.A) - Bavye· Alman müstemlekit birliği Alman Afrikasmdaki muhase-
radaki Reich valisi General Alman müstemlekelerine ko- matı 5 Ağustos 1914 tarihinde 
Von Epp Almanyanın eme- nulmuş o'an haczin kaldmlma• bir lngiliz kruvazörü açmıştır. 
linin Versay muahedesi ile sını ve Almanyaya iade edil- Vilsonun 14 maddesinin 5 in· 
elinden alınmış olan müstemle· mesini istemektedir. Alman cisi müstemlekat meselelerinde 
keleri istemekte olduğunu Eu- müstemlekelerinin haczı çok hakem usulüne müracaatı der· 
roaische Revuede yazmış ol· ağır bir adaletsizliktir. Zira piş etmektedir. Versay muahe

denamesinin 119 uncu maddesi dugy u bir makalede beyan devletler Congo muahedena- bu maddeyi ihlal etmiştir. Al-
etmektedir. mesinin 11 inci maddesi muci- man müstemlekelerinin kıymeti 

General Nazi partisinin müs
temlekat bürosu şefi ve Al
man müstemlekat birliği rei
sidir. Generalın bu bapta irat 

etmiş olduğu deliller şunlardır: 
1 - Almanyanın elinde nü

fusuna kafi gelmiyecek dere
cede ufak ve dar arazi vardır, 

2 - Bu arazide esaslı ipti
dai maddeler istihsal edileme· 
mektedir, 

3-Müstemlekelerinden mah
rum kalmış olan Almanya ikinci 
derecede bir devlet vaziyetin· 
de bulunmaktadır. 

Sineması 

hince Avrupa harbını müstem- tesbit edilen tamirat bedeli 
lekelere teşmil etmemeği res- arasına ithal edilmemiştir. Bin-
mi surette taahhüt etmişlerdir. netice Almanya eski müstem-
Congo muahedesini ihlal eden lekelerinin iadesi talebini hu-
d~vl~t Almanya değildir. Şarki kukan doğru bulmaktadır. 

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

Sivas şenlik yaptı 
Tören varlığımız tarihinin başlangıç 
yeri olan lise binası önünde yapıldı 

Sivas 5 (A.A) - Türk kur- askeri kıtaları, halk ve esnaf 
tutuşunun ilk adımı olan 4 Ey- teşekküllerinin iştirakiyle bü-
lül Sivas kongresinin toplan· yük geçit resmi yapıldı. 
dığı günün yildönümü dün Si- Müteakiben bu varhk günü-
vasta fevkalade parlak mera- nün yaratıcısı Atatürkün şeref 
simle kutlandt. Şehit baştan verdikleri tarihsel salon bin-
başa 'donanmış ve Cumhuriyet lerce yurddaş tarafından coş-

lzmir fuan ve 9 EYLÜL kurtuluş bayramı şerefine mevsimin en kuvvetli programı alanmda birçok taklar kurul- kun bir heyecanla ziyaret edil · 

VE TAHT AŞK 
Plerro Richard Villm ile Natalls Paley tarafından temsil edilmiş olan büyük 

bir aşk ve ihtıras romam 

A M 1 Dünyada mevcut her cins maymunun yaşayış 
yrıca: aymun ar tarzı ve türlü maskarahkları 

FiATLAR ao - 40 - so KURUŞTUR 
Seans saatları : Hergün 15 - 17 • 19 - 21,15. Cumartesi ve pazar ünleri 13 te ilave seans 

muştu. Bu kutsal günde bulun- di. Gece büyük bir fener alayı 
mak için komşu il ve ilçeler• yapıldı. 600 davetliye müsa-
den de birçok kimselerde gel- mere verildi. 
mişti. Bugün ve bu geceyi ayakta 

Tören varlığımız tarihinin ve neş'e içinde geçiren Sivas 
başlangıç yeri olan lise binası Atatürke bağlalık sesleri ve 
önünde yapıldı. Hatiplerin bu- heyecanile baştan başa coşkun 
günkü Türkün hayatındaki bir tezahür alanı oldu. Gece 
müstesna ehemmiyetini teba- bu mutlu gün şerefine büyük 
rüz ettiren nutuklarından sonra . bir balo verildr. 

Avenol 
Romaya gidiyor 

Roma, 5 (Ô.R) - Milletler 
cemiyeti sekreteri Avenol pek 
yakın-:la buraya g elecektir. Bu 
seyahatın sebepleri meçhuldür. 

Maarif vekilinin 
tatkikleri 

İstanbul 5 ( Yeni Asır ) -
Maarif vekili Safvet Arıkan 
Bugün üniversitede tetkiklerde 
bu!undu. Rektör ve Dekatla 
görüştü. Vekil yarın Ankaraya 
dönecektir. 

Giinırük kaçakçı lığ 
Ankara, 5 (A.A) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük mu-
hafaza örgütü birisi ölü üçü 
ağır yaralı 83 kaçakçı, 3054 
kilo gümrük kaçağı, 12 kilo 
Inhisar kaçağı, 990 sıgara ka
ğıdı, 9 altın lira 307 Türk lirası 
iki tüfenk, 3 tabanca 28 
mermi ile 34 kaçakçı hayvanı 
ele geçirmiştir. 

s~unsun, Ankara 
güciinii 1-3 yendi 

Samsun, 5 (A.A) - Samsun 
bölgesi ve Karadeniz şampiyo-
nu idman yurdu takımı ileAn
kara gücü arasında yapılan 
maçı idman yurdu bire karşı 
üçle kazanmıştır. 

1~iirk heyeti 
Noskovada 

Moskova, 5 (A.A) - Voks 
cemiyeti başkanı B. Arrosov 
Türk Pedagog heyeti şerefine 
bir kabul resmi tertib etmiştir. 
B. Rüştünün başkanlığındaki 
Tiirk heyeti Tiirk büyük elçiliği 
memurları ve Türk maslahat
güzarı, Kültür ko!Diseri B. Bub-
nov, dış işleri bakanhğı şark 
bürosu şefi B. Zuckermonn, 
Inturist başkanı ve dış işleriyle 
kültür bakanlıkları erkanı bu 
resmi kabulde hazar bu'.unmuş· 
lardır. 

B. Arrsev ile B. Rüştü nu-
tuklar teati etmişlerdir. 

Yeni Madrid 
hiikfiıneti 
Barselon. 5 ( A.A ) - Yeni 

Madrid hükumeti burada iyi 
bir tesir yapmı~tır. Umumiyetle 
zannedildi~ine göre, asilere 
karşı yapılmakta olan müca
delede daha ziyade enerji te
min edecektir. 

Erzurum fu,.bolü 
Erzurum, 5 (AA} - Erzu

rum sporcularından 20 kişilik 
bir kafile futbol maçları yap~ 
mak üzere Trabzona gitmiştir. 
Bugün Trabzon sporcuları ile 
karşılaşacaklardır. Erzurum 
sporcuları Bayburd' dan geçe
rek orada yaptıkları maçı bire 
karşı beşle kazanmışlardır. 
Voleybol maçlarını da 1-5 6-15 
ve 12615 le kazanmışlardır. 

Türk gazetecileri 
Belgrad'da 

- Baştara;ı bumcı srıv/ada -

çilik erkanı, Yugoslav matbu
at umum münürü ve gazeteci· 
ler tarafından hararetle karşı· 
landılar, Türk gazetecileri ya
rın ('mgün) merasimde bulun
duktan sonra Da maçya sahil
lerinde uzun bir tetkik seya
hatı yapacaklardır. 

Belgr ad, 5 (Hususi mz ha biri· 
mizden) - Buraya gelen Bul
gar heyeti hararetle kaqılandı. 
Yarın öğleden sonra yapılacak 
geçit resminden sonra askeri 
o}'unlar başhyacaktır. Bu oyun
larda Sa Majeste ikinci Piyer
le, Yugoslavyanın ana kraliçe
si Marı, Naib birinci Pol hazır 
bulunacaklardır. 

Belgrad, 5 (Hususi muha
birimizden) - Türk gazeteci
leri pazar sabahı meçhul asker 

. abidesine çelenk koyacaklardır. 





ispanya kabinesi dün değişti 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sulh dünya ko 

rayında açıldı ... 
B.Heryonun bahsettiği for

mül şudur: 

siler lru şehrine ayak basınca şehir b · r mezbaha
1 h i a d . Şehrin ideali t m ·· dafile i öldü öldü 

Brüksel 4 (A.A)- Sulb dün· 
ya kongresi dün akşam binden 
fazla murabhasın huzuru ile 
Şenlikler sarayında açılmıştır. 
Lord Roberd Cecil otuz yedi 
miJletin murahhaslarına hoşa• 

medi beyan etmiş ve müteaki
ben B. Kot kongrenin muhtelif 

Hakem usulü, emniyet, silah
ları tahdid. 

Bay Heryo sözüne devamla 
demiştir ki: 

Eyi düşünelim barba karşı 
yegane çaremiz, yegane ümidi
miz milli sahalarda elde edil
miş olan neticeleri beynelmilel 
sahada elde etmektir. Akdedil
miş mukavelelerin halelden vi-

urşuna dizi enler Sahne çok müthişti. 
kadınlar, memede çocuklar ve 

arasında kocalarına 
ihtiyarlar da vardı 

sadık 

milletlerin Milletler cemiyetinin 
gayretlerine müzaheret ve sul
hu muhafaza etmek hususun
daki hareketlerini hemahenk 
kılmak gayesini elde tutmak 

! tasavvurunda bulunduğunu söy· 
i lemiştir. 

kayesini temin eylemektir. Bir 
müddet evvel durmuş ve fakat 
yeniden ve sür'atla başlamış 
olan silahlanma yarışına mani 
olmağa da çalışmak İcab eder. 

Madrit, 5 ( Ö.R ) - lrun 
şehrinin asiler eline düşmesi 
üzerine Jirard kabinesi yerine 
Largo Kaballera'nın başkanlığı 
altında açıktan açığa müfrit 
sol bir kabine teşekkül etmiş
tir. Yani kabine altı sosyalist 
nazırla bir sol cumhuriyetçi, 

Baş~ıJJut olan komiuzisl şefi J(ompauis 
bir katalan anarşisti ve üç ko· 
münist nazırı ihtiva ediyor. 

Hariciye nezaretini sosyalist 
Alavarlo deruhte etmiştir. Eski 
başvekil Joze Jirald portföysüz 
nazır olmuştur. 

Paris, S ( Ö.R) - Havas 
Ajansının lrundaki muhabiri 
bu şehrin sukutuna ait olarak 
şu tafsilatı veriyor: 

Şehir, sokakların göğüs gö· 
ğüse vuku bulan bir muhare· 
beden sonra sukut etmiş ve 
Kızıl bayraklar yerine üç renkli 
asi bayrağı geçmiştir. 

Bir avuç insandan ibaret 
olan müdafilerin kendilerinden 
kat kat faik olan kuvvetlere 
karşı bu l<adar uzun bir mu· 
kavemet göstermiş olmalar1 
halk cephesine mensub kuv· 
Vetlerin ne kadar ısrarla mü
cndele ettiklerini meydana çı· 
karmaktadır. lrun'un zaptı hak· 
l<ında bir İngiliz gazetesinin 
muhabiri de şu mali'ımall ve· 
riyor: 

Yazan: Tok Dil 

Deli lbrahim almış yürümüş· 
l" u. Kadınların ortasında dün· 
Y"Yı gözü görmüyordu. Gelsin 
şarab, gelsin çalgı, gelsin cari· 
~eler, ~iizeller ve gelsin anber .. 
Sakalının incisiyle daha şahane 
görünüyorum? Diye sarayın mu· 
tena odalarında, yeşil ve ha· 
vuılu bahçelerinde yaz günle-

rinde bile samurdan ince kürk· 
ler · gıyerek sabahlara kadar 
işü nü ile vakıt geçiriyordu. 

Sadrıazam Vezir Ahmed paşa 
Padişahından, yani sekiz, dokuz 
Yaşındaki karısının babası olan 

Müthiş... Kelimelerin ifade 
edemiyeceği kadar müthiş .• 
Asiler daha şehire ~yak basar 
basmaz bütün şehri baştanbaşa 
bir mezbaha oldu. Şehri kah
ramanca müdafaa eden ve bü
tün hareketlerinde şayan hay• 
ret derecede idealist olduğunu 
gösteren komünistler ve sos
yalistler son neferine kadar 
kurşuna dizilmişlerdir. 

Fakat kurşuna dizilenler 
yalnız sosyalistler, yalnız ko
münist ve anarşistler mi? On-

larla birlikte bütün günahları 
kocalarına sadık kalmaktan 
ibaret olan kadmlar, şehri ter .. 

kedemiyecek kadar kötürüm
leşmiş ihtiyar kadınlar, henüz 
memede çocuklar. • Bunlar da 
kıhçdan geçirildiler. Korkunç 
ve iğrenç bir manzara idi. 

bunlar .• 
Işledilderi cinayetlerden sonra 

bütün bu kindar çehreleri bir 
görmeli idiniz . O zaman 
Badacoz'da katliamlar ya-
pıldığı hakkındaki haberin 

ne gadar gerçek olduğunu 
gözlerinizle görmüş gibi an
lıyacakhnız. 

Roma, 5 ( Ô. R) - lrunun 
zeptı üzerine Hendaye binlerce 
komünist ve anarşistin gelmiş 
olması sağ cenah Fransız ma• 
hafilini endişeye düşürmüştür. 
Daha şimdiden vuruşmalar ol· 
duğu söyleniyor. 

Hendaye, 5 (A:A) - Saat 
14,10 da Nasyonalistler lrun 
beled;ye binasını ele geçirmiş
lerdir. Yangın devam etmekte 
fakat sokak muharebeleri şid
detini kaybeylemektedir. Bir 
çok Milisçiler Fransaya iltica· 

Kendi kendine 
karaya oturdu 

Bayonne 5 (A.A) - Madrid 
hükumetine aid bir topçekeri 
kendi isteğiyle Fransız mınta
kasında karaya oturmuştur. 

Bu gemi asilerin eline geçme· 
mek ve şimali ispanyadaki asi 
kruvazörler tarafından bombar
dıman edilmemek için bunu 

yapmıştır. 

Tefrika No: 70 

kaimpederindan yüz buldukça, 
onun bu gafletinden istifade 
ederek, gözü Sarayın dışını 
görmiyen deli lbtahimi, daha 
ziyade avutub, her şey yerinde 
devlet, millet ve siyaseti duz· 
göslerib dışarıyı eline almıştı. 

Haraç onun elinde idi, man-
sıplar onun elinde idi. Ölüm 
onun fermanında diş sırıtıyor· 

du. 
Vezi Ahmed paşaya: 
- Dev!etlul 
Deniliyordu. Zira devlet ta· 

mamen onun eline bırakı~mışh. 
Ahmed paşa manst~arı alame-

etmekte ve burada silahtan 
tecrid edilmektedir. Hendaye
den iltica edenlerin mil<tan 
beş bin kadardır. Behobia, 
hükümetçi milisleri bu sahada 
mukavemeti bırakmışlar ve hu
dut lcöprüsünü geçerek Fransa
ya iltica eylemişlerdir. Hudut 
köprüsü Halen Nasyonalistlerin 
elindedir. Bunlar beynelmilel 
köprliye ellerinde kırmızı ve 
mavi renkli eski lspanyol bay
rağı olduğu halde gelmekte ve 

yaşasın Fransa, yaşasın lspan· 
ya diye bağırmaktadırlar.Bizzat 
asilerin de talebi üzerine Hen-

daye meydanın<\a vücuda geti
rilen seyyar hastane yaralı 
almakta devam eylemektedir. 

Hendave 5 (A.A) - Yan
makta olan ve adeta bir ateş 
kordknu teşkil eden binalar 
asileri lrun merkezini işgal et
mekten menetmektedir. Bun
Jarın sabaha kadar beklemek 
mecburiyetinde oidukları sanıl
maktadır. 

lrunda kalan iki, üçyüz ka-
dar hükumet taraftan son mü
dafaa teşebbilslerinde bulun
maktadırlar. Asi kuvvetlerin 
San Sebastien etrafında olan 
tepelerden geçerek bu şehre 
doğru ilerledikleri sanılmakta
dır. Asiler Fransa hududunu 
kesmek ve lrunu tamamivle 
işgal eylemek için arkada kafi 
miktarda kuvvet bırakmakta· 
dırlar. 

Guadelüpe kalesi birkaç kişi 
tarafından hAlii müdafaa olun· 
maktadır. Saat 13 te 10 ili 20 
hükümetçi lrun köprüsü fize· 
rinde mukavemet eylemekte 
ve bu esnada kamyonlar ve 

1 Kral Boris 
Sof yada 

Belgrad, 5 (Ö.R) - Bulgar 
kralı Boris, yanında Kraliçe 
Cinvaona olduğu halde bu sa· 
bah saat on birde BeJgraddan 
Sofyava mfiteveccihen hareket 
etmişlerdir. 

s~fya, 5 (Ö.R) - Kral ak· 
şam saat 7 de Sofyaya vasıl 
olmuş ve hararetle istikbal 
edilmiştir. 

Jeinnas, açık arttırma!? ile satı
yor, alamadığı rüşvet paralan· 
nın tahsiline ferman yazıyor, 
tahsildar salıyordu. 

Ortalık müthiş bir karışıklık 
içinde, korkunç. ~ir ıstırab 
içinde çalkanırken her taraftan 
gelen avaz avaz şikayetlere 

ceJladlar satır sallıyor. kemend 
atıyor ve Vezir Istanbulun semt 
semt güzel yerlerinde kaşane
ler kuruyor, keselerle kendi 
kasasını dolduruyordu. 
Anayı ağlatan Kadı, kimden 

kime davacı olunsun? 
Fehvasınca lstanbul halkı, 

Barse/onun nıüda/aasında 
otomobiller halkçı cephe mü
dafilerini Fransaya geçirtmekte 
tdi. Bazılarıda ootomobil depo
sunu ve garı yakbktan sonra 
Fortarbie'ye ricat etmekte 
ıdiler. Miliscilerin bir çoğu 
hesusi trenlerle Barselona git
mek üzere hareket eylemişler· 
dir. 

lrun cephesi, 5 ( A. A ) -
lrun yangını yavaş yavaş sön· 
mektedir. Gece bir müddet 
rüzgar kesilmiş olduğundan 
evlerin büyük bir kısmı kurta
rılabilmiştir. Askeri vaziyette 
değişiklik yoktur. Beynelmilel 
lrun köprüsü hali on milis ta
rafından müdafaa edilmektedir. 

JRUN'UN ZAPTINDAN 
SONRA 

Hendaye 5 (A.A) - lrunun 
sukutu üzerine San Sebastien 
ile bütün kara muvasalas1 ke
silmiştir. Rehine mahiyetinde 
saklanan 400 esirin akibetleri 
hala meçhuldür. Asiler bu mu
vaffakiyeti metodlu ve soğıık 
kanlı hareketleriyle kazanmış
lardır. 

Behobia üzerine hücumdan 
evvel Penboluneden takviye 
kıtalarınm gelmesini beklemiş· 
ler ve ancak ondan sonra ha
rekete geçmişlerdir. 

1 
~ lspanyol murahhası Carlos 

Alvares yumruğunu kaldırmak 
suı etiyle kongreyi selamlamış 

• ve şiddetle alkışlanmıştır. Di
' ğer murahhaslar da ayni hare· 

kette bulunmuşlardır. 

Pundn başka B.Heriyo bun· 
dar. on iki sene evvel Fransa 
namına aşağıdaki formüle isti
naden vücuda getirilmiş bir 
protokol şeklinde sulh kanu
nunu vücude getirmek için 
sarfetmiş clduğu mesaiyi hatır
latmıştır. 

B. Heryo silahların imali hu
susunun millileştirilmesi ile mü
teknbil yardım esasını da mü
dafaa etmiştir. 

Brüksel, 4 (A.A) - Vander
velde'in başkanlığı altında bu-
lunan sulh düuya toplantısı 

bir Fransız hava filosunun 
uçuşundan sonra iJk celsesini 
açmıştır: Heryo, Pierro Cot, 
Lord Roberd Cecil bu celsede 
söz almışlardır. 

ovye aske lerinin a ududu-
nu geçt·k eri söy erıiyor 

Moskova, 4 (A.A) - Dışişleri komiserliği ik:nci şa.rk bürosu 
şefi Koslovksyi ziyaret eden Japon maslahatgüzarı Şaşon Sov-

yet hudud mubafızlilrile bir Sovyet tayyaresinin 28 ağusto1;da 

Tanghing mıntakasında hududu geçerek Japon topraklarına gir· 
melerini protesto etmiştir. 

Bu protestoyu şiddetle reddeden Koslovsld 27 ağustosda Ja
pon Mançuko askerlerinin birgün evvel Sovyct muhafızlarına 

karşı ateş etmelerini bizzat kendisinin prote'tto etmi'l olduğunu 
hatırlatmıştır. 

Koslovski o tarihte hadisenin tahkikini ve suçluların tecziye
s ini istemişti. Koslovski bundan sonra müsbet ve doğruluğu kon· 
trol edilmiş malumata istinad eder~k Sovyet hudut mubahzla· 
rının Japon topraklarına girmeleri akkında Japon hükümeti 
tarafından alınan haberleri kat'iyen asılsız olduğunu söylemiştir. 

A 

59, 60 sayı ı 
mutlaka 

D 

iN 
pavyo larını 

• • 
gezınız 

Bu müessesenin yara bğı en son modern 
mobllyeleri görUp hayran a acaksınız 

Anadolu halkı derd dinletecek, ' 
merall\ ıınlatıb, yanıb yakıla
cak merci bulamıyorlardı. 

tarak, allandıra, pullandıra 

naklediyorlardı. 
acuze olan Voyvoda kızı, i k 
günüJıden itibaren padişahın 
gözüne girdi. Her gün taze 
masallar dinJiycn deli lbrahim 
nnbcrini İçerek, kızlara sarılı-

. . . . . . . . ' . 
Türkiyeye dışarıdan mal ge

l"yor, fakat ecnebi Türkiyeden 
mal almıyordu. Devletin hali 
son harabisine \'armıştı. 

fi 

• • 
Deli lbrahim, kadından, iç-

kiden ağır ağır istiğna göster
meğe başlayınca onuıı zevkini 
bozmamak için masal söyle
meğe koyuldular. ÇaJgtlar 
durdu, nedimeler Jeli lbrabimi 
masalla avutmağa koyuldular. 
Artık gece uzun masallar ha· 
zırlanıyor. söyleniyor ve ekse
Tiya im masallar şehvet ve 
fuhş mevzuu ile dolu o!uyordu. 
Deli lbrahim masal sevdasına 
dü,ünce etraftan genç, ihtiyar 
masalcılar toplanmağa başladı. 

Masal bulamıyan nedimeler, 
dışarıdan masal satın alıyorlar, 
para ile söylettikleri masalı 

dinleyib, kenditerioe mal ede
rek deli lbrabime bire bin ka-

Bir gün, masal söylemekten 
yorulan ve artık masal buln
mıyacak acze dayanan cariye
ler aralarında meşveret kur
dular: 

- Biz bir çok masal bilen 
tecrübeli ihtiyar kadınlar ara· 
malıyız, dediler. 

Binbir gece hikayelerinin 
esib, geçtiği Saray halkı bu 
acz içinde kıvranırken, onlara 
bir İmdad ulaştı. Dediler ki: 

- Eyib'de oturan Voyvoda 
km derler, hem falcı, hem ma
salcı bir ihtiyar kadın va;ciır. 
Eğer onu Saraya alırsanıı, Sul
tanın son dakikasına kadar 
masal icad eder, söyler .. 

Sanki büyük bir meta imiş 
~ibi, bu acuze kadın palas 
pandıras Saraya getirildi, me· 
rasimler, takd mlerle padişaha 
arzedildi. 
Kaşlarmda rastık, saçlarında 

kına, dişleri bo-ıuk kepaze bir 

yor, dinlediği masaJlardaki ha
yatları bütün inceliklerine l•a-
dar yaşıyor, yaşatıyordu. Bir 
gün Voyvoda kızı; bahçenin 
ortasındaki geniş havuzun kar
şısına kösiilmüş dc1iye koyu 
koyu masal anlatıyordu. 

- Sultanım, evvel zamanda 
b~r varmış, bir yokmuş, bir pa· 
dış:ıh varmış .. 

- Benden üstün mü'? 

- Haşa! değil, sen:n aya~ı-
nın tiirabı bile olama7.mı~. bu 
~adiı-;ahın Lir sarayı varmış, 
Sarayının kapısının içinden tut 
da, ayak basılacak yol mer-
merlerine, merdivenlere, du-
\'arlara, odalara kadar samur 
kürkii ile kaplı imiş, elbiseleri 
İnce samurdan örülme, yatak· 
!arı samurdan yapılma, yorgan, 
yastık, şilte, sedir, masalar hep 
samurlarla kaplanmış imiş .. 

- E? .. 
- ."ıoıı:' \'ar -
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emleketimizde 
k ·yet azanacak 

e ç k 
filmler 

Greta Garbonun tehlükeli rakibi olan Katharine 
Hebburn İekoçya taritinin en heyecanli bir sahifesini yaşatacaktır 

Son senelerde her şeyde bü
yük değişiklikler, ilerlemeler 
olmuştur. Fakat hiç bir sine· 
macılığm uğradığı mazhariyete 
nait olamamıştır. Sessiz gördü
ğümüz filmler daha pek yakın 
mazide iken şarkılar, danslar 
artistlerin kıvrak sesleri hepi
mizi mest etti. Bun1arın tesi-

\ 
F-tetJ Aslam· Ouwe10 Rogers 

yük tarihi filimler, milyonlar 
sarfedilen kalabalık avantörler 
çok ince aşk ve ıztırap yahut 
zevk ve neş' e filimleri sinema 
alemini kendine bağlamıştır. 

Onun için sinema evleri bu 
şekilde filimler hazırlamağa 

başlamıştır. Bu sene memleke
timizin muhtelif sinemalarında 

A.allzamır llcbbum /slwn•a kraliçesı Ma1y fl>ltinde 
rinden kurtulmadan baştan ba
şa renkli, danslı, müzikli film
Jer etrafı kapladı. Şimdi de 
mücessem filmler hazırJamağa 
uğraşıyor ar. Bütün bu ilerleme 
film evlermi hakiki bir şekilde 
endişeye düşürmektedir. Çün-
kü her değişiklik kasadan bir 
kaç milyonun akmasına mal 
oluyor. Bilhassa çevrilecek film
lerin intihabı halkın bu her gün 
biraz daha yükselen ve deği
şen zevki karşısında çok güç
leşmıştir: Eskiden güçük mev
zular, mütevazı hayatlar, halkı 
memnun ederken şimcii bu bü-

ı• 

görecegimiz (W arner bros ) un 
(Kaptan BJood) ve (Beyazgüllü) 
{R. K. O. Radyo) nun (Kraliçe 
Meri) ve ( filoyu takibedelim) 
gibi filimleri bu tasnifin en 
kuvvetli birer misalidir. Bun
lardan ilk üçü hakiki hayat 
romanlarının bu adam fiJimle
rinden sinma sahnelerine akma
sı, dördüncUsü de yirminci as
rın neş'e, zevk, müzik ve dans 
çılgınlıklarının gözleri mestt:tme
sidir. bunları birer birer tahlil 
edersek halkın niçin bunları 
beyendiğini pekala anlayabi
liriz. 

Yusuf Rıza Okulu 
... ~W**r.ım ... mş~•sıı:-= .... .a ............. .ııı~or .... ~-.. mll 

E 5K1 

DARÜ·L'İRFAN 
Memleketimizin en eski bir hususi okuludur. ANA ve 

iLK kısımları havidir, ANA kısmı 4 - 5 - 6 yaşındaki 
çocukları kabul eder. 

OKUL, en yeni usuHerle çocukları hayata ve ORTA 
okul tahsilıne hazırlar. 

Fransızca dili iLK kısmın ikinci sınıfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 'ı ~YLÜL tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 
Müracaat zamanları : Saat dokuzdan onyediye kadardır. 
KestelJi caddesi, No. 76, Telefon : 2914 

s 3 (1748) 4 - 15 , .............................................. . 

Kaptan Blod - Bize Vene
dik korsanlarının hakiki haya
tını, asaletle ıstırabın çı.ırpış
masım, engin denizlerin ren
gini değiştirecek kadar kor
kunç olan kanlı mücadelelerini 

nihayet aşkın zaferini o kad;t; 
kuvvetli bir şekilde öyle niha
yetsiz milyonlar arasında anla
tıyor ki, bu azametli eser kar· 
şısmda berkesin hayranlık duy
maması imknn haricinde ka
lıyor. 

Kraliçe Meri - lskoç tari
hinin en lcanll bir sayfasını 
teşkil eden kadın saltanatının 

entrikalarını, o zamanın haş· 
met ve saltanatife temsil eden 
yegane bir filmdir. 

Greta Garbonun teblükeli 
bir rakibi olan Katbarine Heb· 

burn ve Fredrik Marş bu fil
min çok ağır olan yükünü 

omuzları fü~tünde muvaffaki
yetle taşımışlardır. 

Beyaz Melek - Yine herkes 
tarafından takdirle hatırlanan 

meşhur lngiliz hastababcısı 
" Florans NaytifeyJ ,, in haya· 
tını tasvir eden ince bir fılm-

dir. Bu Fransız ve lngilizlerin 
Türklerle müttefik olarak işti-

rak ettikleri meşhur Kırım 
harbı zamanında memleketi
mizde Haydarpaşada lngiliz 

hastanesi diye anılan yerde 
geçmiştir. Hastabakıcı rolünü 

yapan " Kay Françis ,, fev
kalade muvaffak olmuş, tıb 

tarihinde hatırası altın harflerle 

yazılı olan bu İn5anlık ve şef· 
kat timsali olan hastabakıcıyı 

bir kere daha kudretile ya· 
şatmıştır. Filmde memleketi· 

mizin bir kaç güzel yerlerini 
göreceğiz. 

Filoyu takib edelim - iki se-

nedenberi dünyayı ayaklarının 

ahengine takan, gözleri gönül
leri kendilerine bağlayan meş-

hur karyoka yıldızları ( Fred 

Astaire ) le (Cinger Rogers) in 
çevirdiği en güzel filmlerden 
biridir. Vak'anın Amerika fi
lolarından birinde geçmesi bu 
film için bu kıymetli sanatkar
ların hususi danslar, şarkılar ve 
müstesna bir müzik hazırlama
ları eserin kıymetini çok yük-
seltmiştir. . 

(Cinger Rogers) bu fitimde 
yaptığı danslarla o kadar fazla 
beyenilmiş ve takdir edilmiş ki 
Amerika donanması kendisine 
f abri amirllık rütbesini tevcih 
etmiş1• Sevgili amiralın bu fi· 
loyu dolduracak kadar peres-

aç ce:ı 

G E:ylOI 1936 

n stüdyo arınd 
Marlenin "Ona benziyor muy 

filmi mühim bir yer tutacaktır 
İngilizler en 

en mühim 
çok klasiklere rağbet gösteriyorlar, Fakat mevsimin 
hadisesi Roland Y oung'nn yarattığı şaheserdir 

lngiliz stüdyöleri yeni sine
ma mevsimine girerken proğ

ramlarını yedi büyük ve mu
tena f;Jmle süslediler. Bu yeni 

yıldız fılmin yıldızları Katherin 
Hepburn, Jessie Matthews, Ge

orges Arliss, Anna Sten ve 
Fredric March'tır. 

Yeni mevsimin asıl mühim 

hadisesi çok muvaffak bir eser
le yıldızlar arasına karışan Ro
Jnnd Young'ın ibda ettiği şa-

heserdir. Bu fılmin adı "Çalış
mıya mecbur tutulan adam"dır. 

Roland Y oung Londrada doğ
muştur. HoUyvood'da kaldığı 

birkaç sene esnnsında tecrübe
lenmiş ve san'at tekniğini iler
letmiştir. 

Çahşmıya mecbur tutul~m 
adam bir mütefekkirdir. Ona 
mühmel bir cemiyet uzatmış-

lardır. Fikrin çok yükselmiş ve 
ve kendi cemiyetini, muhitini, 
aşmış olduğu halde hala bunun 
tesiri altındadır. Bin bir keşfi 
ve çalışmaları arasında kendi 
mensub olduğu cemiyeti yük
seltmek için büyük bir proje 
hazırlamıştır. Bu proje tatbik 
sahasına konulduğu gün bütün 
dünyada kuvvetli bir aksül'amel 

1 
sokak aralarında dolaşarak 
müşteri arıyan bir fahişedir. 
ikinci hüviyeti namuslu bir 
insandır. Onun ikinci hüviyetine 
inanmıyarak daima içini kemi-

ren şü._pheyi kendi kendisine 
sorma ı ve "Ona benziyormu· 
yum,, demesi filmin ruhunu 
teşkil ed·yor. 

Georges Arliss'in " Kadın 
sedası., filmi bekar bir t:rkeğin 
hayatının son yıllarında evinin 

duvarları arasında aradığı sesi 
bu'nmamaktan m~tevella ıstı-

raplarını, isyanlarını çok güzel 
bir şekilde canlandırıyor. 

Fılmin kahramanı gençliğin· 

de daima evliliğin aleyhinde 
bu'unmuş ve serbest zevhı aile 

hayatına tercih etmiştir. Onun, 
ni1e.lerin harimlcrıne kadar so
kularak evli kadınları kandır
masından ve yuvaları bozmasın
dan mütevellit acıları, hayatının 
son demlerinde çok güzel bir 
şekilde canlandırılmıştır. 

Yine Londra sinemalarında 
gösterilecek filmler arasında 
(Şark adasındaki mahküm) fil-

Mar/en Dil!iclı Climlrs /Joycr ile Aıla/1111 bahçrleıi Jilmindr mi de müstesna bir kıymette-
yapmış ve ihtilaller, isyanlar " Ona benziyormuyum ,, filmi dir. Meşhur Amerikalı inkılapçı 
başlamıştır. de yeni sinema mevsımının Abraham Lincolin'in ölümüyle 

Bu film Ingiliz ruhunun bir klasikleri arasında mühim bir alakalı olarak yakalanan bir 
türlü değiştirmediği muhafaza- yer işgal etmektedir. Marlen suçlunun Şark adasında geçir-

kar bir zihniyetin bütün pü- bu filimde iki ayrı hüviyyetle diği üzücü hayatı canlandır-
rüzlü yerlerini açığa vurmakta görünmektedir. ilk hüviyyeti maktadır. 
ve bu cemiyeti bir çok yerJe- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••• 

rine sıkıştırılan nükteler ve ta- ,-1 ~ mı·r ve Taşra 
rizlerle baltalamaktadır. 

jessie Matthews'un çevirdiği BAYANLARINA MU .. JDE 
(Yalnız Aşk) filmi yalnız sinir-
lilik zaafların değil; aynı za-

manda sembolik aşkın da bü

yüklüğünü yaşatmaktadır. Bu 
film, son yılların üstün eserleri 

arasında sayılmaktadır. 

Marlen Dietrih'in çevirdiği 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tişkarı olduğu da söylenmekte
dir. 

işte halkın beyendiği filim-

lerin küçük bit tahlili.Bu filim
leri henüz biz görmedik. Fakat 

geçtikleri Avrupa şehirlerini 
bir kasırga gibi altüst eden 
bu müstesna ese:rleri biraz he
yecanla, merakla hatta sabır
sızlıkla bütün sinema sevenle
rin beklediğini biliyoruz. 

• • ~' ~·... .......... •• l .... ~··,, • ~ .. • • 

iki Buçuk Liraya s aylık garantili Permanat 
ve saçlarınızın zer af eti rengini muhafaza etmek istiyorsanız 

IVı:UTL.A.~.A. 
KARAN1.,JNADA . me~hur Perm~natçı 

• Hamid ve eşı Saa-
det tuvalet salonuna uğrayınız . 

CY7/777..77/..Z7.Z7J7..7.7.Z7../Z.Z:/.J 
r/-77.72..ZL/ZZL//.7/7..Y.7.Z/../LLJ 

En son model VELLA markalı oodülasyon makinesile 
saçların güzelliğini, zarafetini bozmadan istenilen şekillerle 
en modern formalar yapılır. 

··~--..--~--------
Senelerdenberi muhterem müşterilerinden gördüğü rağbet 

ve teveccüh münasebetile e EYLUL PANAYIRININ 
devamı müddetince bir sürpriz olmak için fiyatlarda 
mühim tenzilatı yapmıştır. 
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Nişan 
Şehrimizin tanınmış mimar· 

lanndan Kemal Tetik kıı.ı 
bayan Nermin ile genç sü
baylarımıı.dan asteğmen Ef· 
dal Arıkamn nişan törenleri 
lzmir ordu evinde beş eylw 
gecesi yap1lmışbr. 

Bn mes'ut törende iki ta
rafın dostları, şehrimizin ta
nınmış birçok aileleri hazır 
bulunmuşlardır. Genç nişan
lıları tebrik ederiı.. 

Kiralık Han 
Iımirdc Keçecilerde 108 nu

maralı büyük Abdülkadir Paşa 
hanı kahvesile kiraya verile
cektir. Taliplerin lzmirde Ba· 
karcılarda Emir hanında 8 nu
maralı yazıhaneye müracaatlart 
ilin olunur. 1 - 5 ( 1835 ) • •• Doktor operatör 

Ceva~ Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergUn saat 3 

ten 6 ya kadar lkınci Beyler 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 • •• 
Doktor 

Kemal Şatir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi : Köprü t"apur iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ew, Telefon No. 2545 

lOz.Hifi~ 
MITAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokagı Ahenk mat-
baası yananda. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

Ot 

iLAN 
lzmi Tramvay ve Elektrik sosyete

sinden: 
Şebeke ameliyab dolayısite cereyanın 7-9·1936 da saat 9 dan 

12 ye kadar Tramvay caddesinde Muallim mektebinden Teşvikiye 
sokağına kadar, Teşvikiye. Tire kapmm sokaklarile Halil Rifat 
Paşa caddesinde ve mücavir sokaklarda kesileceği sayio abone
lerimiı.ce bilinmek üzere ilan olunur. 

No. 8041 No. 8041 
Oaimon markalı bu fenerlerin ayrı ayn meı.iyetleri var

dır. Bir adet küçük pille işler. Altını~ metre mesafeyi 
aydınlabr, ayarlıdır. Ziyayı yakınlaştırır. uı.aklaşbrır, dağıtır 
ve toplar, bozulmaz. Kontak yapmaz. Kristal, düz camlı, 
yuvarlak camla, renkli ve beyaz pek çok çeşidi vardır. 

Tavsiye ederiz 
--t .•.-·· ~~, ..... ~.-.·: ..... :_:_ ~-:~t·ı·•,. .. : J..: 

Milli Emlak müdüriyetinden: 
icar No. 
98 Çuha bedesteninde 114/116 taj No.lu iki dükkan 
99 Bayraklı Salhane Menemen C. 35 eski No.lu d"!po 

100 Birinci Kordon Balıkhane altında 1 No.lu dükkan 
101 Karantina Gönül S. 12/14 taj No.lu dükkan 

Yukarıda yazılı emvalin birer sene müddetle icarları on beş 
gün müddetle arthrmaya konu'muştur. ihalesi 21~9-936 pazartesi 
günü ~aat 16 dadır. Taliplerin Milli emlak müdüriyetine 
ıınüracaatları. 6 15 275 (1829\ 

iLAN 
Bayındırlık direktörlüğnden: 
841 lira 28 kuruş k~şif bedelli olan Gazi ilk okulunun geri 

kalan yapısının icra kılman açık eksiltmesinde verilene fiat layıkı 
hadde görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti 27 Ağustos 936 
dan itibaren on gün uzadıldığından isteklilerin 2490 sayıh yasa 
tarifatına göre hazırlıyacaklan depozitolarımn banka mektubu 
veya vezne makbuı. ilmühaberi olmak üzere ehliyet vesikalarile 
birlikte ihale günlemeci olan 7 Eyliil 936 Pazartesi saat onda 
vilayet daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 208 (1824) 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Dosya No. Altı Aylık 

Lira 
472 Darağaç Paralı köprü Tramvay caddesi eski Vudoplu 25 

sokağında 23 eski 11 - 13 taj numaralı depo. 
,, Darağaç Paralı köprfı tramvay caddesi eski Vudoplu 18 

sokağında 21 eski 9 taj numaralı depo. 
469 Ahmed ağa mahallesi Vakıf hoca Yeni yol sokağı 

27 numaralı maza. 
48 

Yukarıda yazılı Yunan emvalinin alta aylık icara verilmek ilzere 
on gün müddetle artırmeya konulmuştur. lbatesi 17 Eylül 936 
Perşembe günü saat 6 dadır. Alıcıların Milli Emlak MüdürJüğüne 
müracaatları. 272 (1827) (229) 

rzzzrz..D"ZZfl'~/'A.lt2.. ;;;;;;;Ç;;;;;;;;;;;a=m=a=ı=tı=m~iı=. d=iı=. ,=ı=ü=ğ=ii=n=d;.::;e=n=:~~;;;:;;;;;;;;;= 

Doktoı .. - Operatör Tavalardaki tuzları vagonlara yükletme işi ihale edilecektir. 

A 
'f N y Bu gibi işleri yapıpta bu defa talip olacakların pazarhğı için 

rl 1 Urcu eyliil yedinci pazartesi günü saat üçe kadar Tuzla müdürlüğünde 
müteşekkil komisyona 300 lira teminat akçeleri ile beraber 
müracaatları ilin olunur. 6-8 (1832) 

Merkez Hastanesi Operatörü 
Hasta'arını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 

Müzayede salonu karşısında 
78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp
rüde Berat aparlımanı No. 5 

11:.==~=Z~Z:!l7!.~~~~~'.:J.~!'-~5&'~JB.::'-:'zev.:.l==ME=~ 
Hususi muallim 

ikmale kalan ilk ve orta N 
mektep talebeleri süratle im

t\ tihana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip t icarethanesi yanmda 
Mehmed Ali tuvalet salonuna N 
(Z.M) rumuzile müracaatları. N 

r., O'~LZ7.LL./..zzzz7J.7..7.:rLZ7...7-2J l!!j 

ilan 
Kemalpaşa 

rasından: 

• 
ıc-

. Azmi ve Adıllere borçlu 
~reııde hazinedar oğlu Sadık_a 
aıd Örende bulunan yağ fabrı· 
kasında bulunan 30 beygir 
kuvvetinde Suberya markalı 
motor ve 6 adet Jamarinadan 
lanca ve b:r add oksunne ma 
teferruat ve motor deposu bir 

iLAN 
Bayındırlık Direktörlüğünden: 

3659 lira 24 kuruş keşif bedelli olan lımir - Seferihisar yo· 
lunun O t-000 - 11 +925 kilometreleri arasında yolun esaslı ona
rılması için yapılan açık eksiltmede verilen fiat layıkı hadde 
görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti 27 ağustos 936 dan 
itibaren on gün uzatıldığından isteklilerin 2490 sayılı yasa tari
fatma göre hazırlıyacakları depozitolarmm banka mektubu veya 
vezne makbuz ilmühaberi olmak üzere ehliyet vesikalarile bir• 
Jikte ihale günlemeci olan 7 eylql 936 pazartesi günü saat onda 
vilayet daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 209 [1825] 

Çamaltı müdürlüğünden: 
inhisarlar idaresi Çamalb tuzlasında yaptıracağı 2133 lira 39 

kuruş keşH bedeUi Beton arme su deposu kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Proje keşif ve saire evrak Çamaltı müdürlüğünden alınabilir. 
Eksiltme 15-9-936 Salı ~~ünü saat 11 de Tuzlada yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 160 liradır. isteklilerin ihale tarihinden evvel 
gelerek vaziyeti maha'Jen tetkik etmeleri ve ba gibi işler yap
tıklarına dair vesilcalariyle birlikte münakasa günü Tuzlaya mü-
racaatları ilan olunur. 689 281 (1828) 

cağından a!ruak istiyenlerin 

ihale vaktinde Ören köyünde 

yüzde yedi buçuk pey akçesile 

satış memuruna müracaatları 

ve fazla izahat istiyenlerin 

şartnameyi tetkik eylemeleri 
ilan olunur. (1835) 

YENi ASIR 

Her pakette bir k~n. her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulabndan LiKÖR. 
KANYAK, LOKS SiGARA, AV MALZEMESİ verilir 

A ~RiCA - Hediyelerle beraber alacağımı kur'a ııumaralarite yılbaşında çekilecek 
BÜYÜK YENICE PIYANGOSUNDA Fordor Touring 1936 modeli zarif bir Ford 
otomobili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık 
BLAVDUNKT radyolan, REVUE SAATLARI. iÇKi SERV SLERl SOFRA TA-
KIMLARI V. S. V. S. V. S. 

IZMIR 
ARSIULUSAL 6 ınc! ser

gisinin 99 numaralı 

BOZKURT 
VE 

HALK 
Traş biçakları 

Pavyonunu ziyaret ediniz 

• • j J - ... , - .... 

. ' :ı· 

frns bsçaldıırı 

f üfr n hrrlıidardan uçJülldılr 
TANESi 
5 kr. 

TüRKIYE 
Sergilerinde_ 
llk defa olarak 

rl'eşhir edilen yalnız 

BOZKURT 
VE 

HALK 
Traş biçakJarı olnıuştur 
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RADYOLIN 

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

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

NAS1RilAC1 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

il~. 
:-ı'• 

:.~~~: 
~. . . 

~ ·. ' 

m .. 
OZAR.. 

DOKTO~ JEMSiH 
En eski nasırları hile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: lngiliı Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

iLAN 
lzmir-Göztepe Amerikan kız kolleji 

Yeni öğrenci kaydma başlanmıştır. Kayt zamanı Pazardan 
başka hergün 9-12 ye kadardır. 

Eski öğrencilerin kayıtlarını yeniletmeleri lazımdır. 
Bütünleme imtihanları Eylülün 19, 21, 22 inci günlerinde ya-

pılacaktır. 

Derl'lere Birinciteşrinin ilk günü başlanacaktır. 

Leyli öğrenciler Eylülün otuzunde okulda bulunmalıdırlar. 

Fazla malumat almak istiyenlerin KoJlej direktörlüğüne 
müracaatları. Telefon No. 3401 Müdüriyet 

6~8 (1833) 

1 lA AN 
Bay!ndırlık direktörlüğünderı: 

620 lira 28 kuruş keşif bedelJi olan 1\1.ersinli ÇaD?dibi ycılunun 

1+190 - 1 + 832 kilometreleri arasında şosenin csasiı onarılması 
için yapılan açık eksiltmesinde verilen fiat haddı Jayık görül-

mediğinden ötürü eksiltm~ müddeti 27 Ağustos 936 dan itibaren 
on gün uzadıldığmdan isteklilerin 2490 sayılı yasa tarifahna 

göre hazırlıyacak1arı depozitolarmın banka mektubu veya vezne 

makbuz ilmühaberi olmak üzere ehliyet vesikalarile birlikte 
ihale günlemeci olan 7 ey:uı 936 Pazartesi günü saat onda 
~iliyet daimi encümenine ıelmcleri ilin olunur. 205 (1826) 

VENfJ(Sfl 

lzmir Slclll Ticaret memurluğundan : 
lzmirde Yeni Tuhafiyecilerde ticaret yapan müseccel (A. La

font ve mahdumları Jimitet şirketi) esas mukavelenamesinin 
4 üncü maddesini değiştiren layiha ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1843 numarasına kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mühürü 
ve F. Tenik imzası 

A. Lafont ve mahdumları limit d şirketinin esas mukavelesinin 
4 üncü maddesinin muaddel madde layihası 

Şirket mukavelesinın 4 üncü maddesinin eski şekli : 
Madde 4 - Şirketin sermayesi 20.000 Türk lirası olup bun· 

lardan : 
15000 on beş bin liralık hissesi Arthur Lafont 
2500 iki bin beş yüz liralık hissesi Lafont oğlu Arthur 
2500 iki bin beş yüz liralık hissesi Otmar Lafont tara· 

fından ahz ve taahhüt edilmiştir. 
Şürekayı mumaileyhin isimleri hizalarında srösterilen meblağın 

tediyesini taahhüt ve nısıf hisselerini berveçbi peşin tediye ey· 
lemişlerdir. A. Lafont mahdumları Limitet şirketi. 

Muaddel 4 üncü maddenin yeni şekli : 
Madde 4 - Şirketin sermayesi 50000 elli bin Türk lirası olup 

bunlardan : 
15000 Türk lirası nakten. 
8000 Türk lirası Yeni Tuhafiyecilerde 26-24 numaralı bina 

olarak. 
6000 Türk lirası lımir Gündoğdu mahallesinde Demirçenber 

sokak 17 numaralı binadan müteşekkil. 
29000 liralık hissesi Arthur Lafont 
18500 liralık hissesi Otmar Lafont 
2500 liralık hissesi Lafont oğlu Arthur tarafından ahz 

ve taahhüt edilmiştir. 

Şüreka yeniden vazını taahhüt 
veçhi peşin tediye eylemişlerdir. 

ettikleri hisselerinin nısfı her
A. Lafont ve mahdumları 

Limitet şirketi 
A. Lafont ve Mahdumları Limitet şirketi esas mukavelename· 

sinin 4 üncü maddesini değiştiren işbu değişiklik layihası tetkik 
edilerek muvafık görülmüş olmakla tasdik olunur. 

İktisat vekili N. 
Mümtaz 

Pul üzerindeki resmi mühür ve imza okunamamıştır. 
Damga kanununun 26 ıncı maddesi delaletiyle 12 inci mad

desi mucibince alınması Jazımgelen binde iki nisbetinde 60 lira
lık pul vekalette mevcut layiha ya yapıştırılmıştır. 280 (1831) 

iLAN 
Bayındırlık direktörlüğünden: 

4929 lira 80 kuruş keşif bedelli olup lzmir - Çeşme yolunun 
6+300 • 8+0.70 inci kilometreleri arasındaki şosenin esaslı ona
rılması için yapılan açık eksiltmede verilen fıyat layık hadde 
görülmediginden &türü eksiltme müddeti 27 ağuston 936 dan iti
baren on gün uzatıldığından isteklilerin 2490 sayılı yasa tarifa
tına göre hazırlıyacakları dipozitolannın banka mektubu veya 
vezne makbuzu ilmü haberleri olmak üzere ehliyet vesikalariyle 
birlikte ihale güniemeci olan 7 Eylül 936 Pazartesi günü saat 
onda vilayet dimi encümenine gelmeleri ilin olunur. 

207 (1823) 

Devlet demiryollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 2119/936 pazartesi günü saat 15 te 

lzmir Alsancakta 8 inci işletme komisyonunda ayrı ayrı kiraya 
verilecektir. isteklilerin eşağıda yazılı miktarda mnvakkat temi
nat vermeleri ve işe girmeğe kanuni bir manileri bulunmadığına 
dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona müracaatları 
lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta komisyondan parasız alınır. 
1 - lzmir - Alsancakta Birinci kordonda Çelikel sokağında 

84 ve 586 kapı ve 40, 42 harita No. lu depolar bir sene için 
açık artırma iJe kiraya verilecektir. Muhammen senelik kira 
bedeli 360 lira muvakkat teminat 2700 kuruştur. 

2 - lzmir - Alsancak istasyonu büyük holo içinde bulunan 
135 kapu ve A 59 harita No.lu satıcı barakası büvet üç sene 
için paı~rhk suretiyle kiraya verilecektir. Muhammen üç senelik 
kira bedeli 360 lira muvakkat teminat 2700 kuruştur. 

6--10 243 (1822) 

e EylOI teae 
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Başı, dişleri 
v 

agrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 

Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip 
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Karşımnda derhal rfc-te m t= Gbu~ o'ur 

1~e~~ 

Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 

motosiklet petromaks lüks fe

ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 

plakları hediyelik zarif saat 
ve kristal Hkor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaklan, elektrikti ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir. 

.. 
No. 156 Balcılar 

NECİB SADIK 
DAMLAPINAR 

Türk Hava kurumu Balıkesir şu
besi başkanlığından : 

Balıkesirde Hükumet caddesinde Uray kurağı karşısındaki 
arsaya kurumumuz tarafından yaptırılacak olan 10594 lira 41 
kuruş bedeli keşifli iş evinin 31-8-936 tarihindeki münakasasına 
giren olmadığından münakasa 11-9-936 tarihine kadar temdit 
edilmiştir. 

İnşaata ait planlarla şartnameleri tedarik epnek ve bu hususta 
tafsilat almak isteyenlerin Ankarada Havarl<urumu genel mer
kezine lstanbuJ, lzmir ve Bahkesirde de şube başkanlıklarına 
müracaatları. 3-7 230 (1802) 

ALDANMAYINIZ 
HALEP YAGT DEPOSU 

Nefaset\le meşhur YEŞiL URFA SADE YAGLARININ top
tan fiyatına satış mahaJli : lzmirde Girit hanında 

F. Simsaroğlu ve S. Iler 
ticarethanesi deposudur. 

DiKKAT • 2256 Numaraya 
• telefon edilirse mahallinize 

kadar bir teneke bile siparişiniz gönderiJir. 

Haftalık Fiyatlarımız : 
Fevkalade 
Ekstra 
Birinci 

Urfa 
Urfa 
Urfa 

Emlaki Milliye Müdüriyetinden i 

80 kuruş 
75 kuruş 
70 kuruş 

H. 3 3-13 (1764) 

Satış Lira K. 
491 Buca aşağı mahalle eski mecidiye yeni belediye C. 48 00 

eski 65 taj 63 No. Ju 58, 63 metre murabbaı arsa. 
492 Buca aşağı M. Eski mecidiye yeni belediye C. 56 ka· 50 00 

62 taj No. lu 74, 80 metre murabbaı arsa. 
496 Buca aşağı mahalle pınar sokak 2 • 4 taj numaralı 59 22 

237,28 metre murabbaı arsa. 
499 Darağaç soğan - hücum S. 19 eski 13 taj No. lu 85 50 

114 metre murabbaı arsa. 
501 Darağaç Papağan sokak 2 • 4 ve 4 eski 6 - 1 taj 130 00 

159,12 metre murabbaı arsa. 
509 Göztepe mesire sokak 2 No. lu 175,75 metre mu- 52 80 

rabbat arsa. 
511 Üçüncü Karataş Enveriye sokak 93 - 95 kapu No. lu 59 70 

199 metre murabbaı arsa. 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ö~enmek 

üzere on gün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 21 - 9 -
936 Pazartesi ~ünü saat 16 dadır. Alıcıların Milli emlak müdü
riyetine müracaatları 

6-15 274 ( 1830 } 

Çamaltı müdürlüğünden: 
Tavalardaki Tuzları Vagonlara yüklema işi ihale edilecekt~r. 

Bu gibi işler yapupta bu defa talip olacakların pazarlık için 
Eylfılün 7 inci Pazartesi günü saat üçe kadar Tuzla Müdürlü
ğünde müteşekkil komisyona 300 liralık teminat akçelerile 
birlikte müracaatları ilin olunur. 

5-6 256 (1813) 



e EylOI tasa VENi ASIR 

Fratelli Sperco 1 N V. 
Vapur Acentası W. F. H. Van Der 
ROY ALE NEERLANDAlS Zee & Co. 

KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINIE 
ORESTES vapuru elyevm li- G. m. b. H. 

manımızda olup 4 eylülde An- ARTA vapuru 5 eylillde bek· 
vers, Rotterdam, Amsterdam leniyor. 9 eylüle kadar Anvers 

H k Rotterdam, Hamburg ve Bre-
ve amburg limanları için yü men Fmanlan için yük ala· 
alacaktır. calchr. 

GANYMEDES vapuru 10 PLANT vapuru 15 eylülde 
eylülde Anvers, Rotterdam1 bekleniyor. 18 eylüle kadar 
Amsterdam ve Hamburg liman- Anvers, Rotterdam, Hamburg 
lan için yük alacaktır. ve Bremen için yük alacakbr. 

HERCULES 3 SOFIA motörü 24 eylülde ~ 
vapuru ey- bekleniyor. 29 eylüle kadar 

lülde gelip ayni gün yükünü Anvers, Rotterdam, Hamburg 
tahliyeden sonra Burgas, Var· ve Bremen için yük alacaktır. 
na ve Köstence limanlarına ADANA vapuru 6 birinci 
hareket edecektir. teşrinde beklenmekte olup 10 

HERCULES vapuru 19 ey- birinci tesrine kadar Anvers, 
lülde beklenmekte olup 24 ey- Rotterdam, Hamburg, Bremen 
lülde Anvers, Rotterdam,Ams- liman•arı için yük alacakhr. 
lerdam ve Hamburg limanları ATHENA vapuru 15 birinci 
İçin yük alacaktır. teşrinde beklenmekte olun 20 

TRiTON vapuru 30 eylülde birinci tesrine kadar Anvers, 
gelip 5 birinci teşrinde Anvers Rotterdam. Hambursr, Bremen 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham Jimanlan için yük alacaktır. 
burg limanları için yük ala· Armement H.Scbuldt Hambcrg 
caktır. TROYBURG vapuru 1 O ey-
SVENSKA ORIENT Lımen lülde tahliye için beklenmekte 

olup avni zamanda Anvers Di-
NORDLAND motörü 28 rekt, Rotterdam, Hamburg li· 

agustosta beklenmekte olup mantarı için vUk alacaktır. 
yükünü tahliyeden sonra Rot- .. B2t9 • 

terdam, Hamburg, Copenbage, American Export Lines 
Dantzig, Gdynıa, Goteburg, EXPRESS vapuru 10 eylülde 
Oslo ve Iskandinavya limanları beklenmekte olup 1 l eylüle 
için yiik alacaktır. kadar Boston, doğru Nevyork 

BIRKALAND motörü 14 ey- için yük alacaktır. 
lülde beklenmekte oJup Rot- Den N~ııılinje 
terdam, Hamburg, Bremen, Co- BANDEROS vapuru 20 ey-
penbage, Dantzig, Gdynia, lülde beklenmekte olup Direkt 
Goteburg, Oslo ve lskandinav- Dünkerk,Havre Direkt, Dieppe 
ya limanları için yük alacaktır. Direkt ve Norveç limanları 

HEMLEND motörü 29 ey· için yük alacaktır. 
lülde Rotterdnm - Hamburg - • • ıs;o ,,. _ 
Bremen • Dantzig • Gdynia- S. A. Royale HonS?roise de Na-
Goteburg _ Osfo ve lskandi- vigation Danubienne· Maritime 

Budapest 
navya limanları İçin yük ala- DVNA vapuru 28 eylülde 
caktır. 

Beo~rad. Novisad, Budapeste, 
EGLUGA POLSKA Bratislava, Vienne, Linz liman-

LEV ANT motörü 1 eylülde farı için yük alacaktır. 
gelip 5 eylülde Anvers, Rot- ~ 
terdam, Amsterdam ve Ham- Service Maritime Roumain 
burg limanlan için ylik ala- DUROSTOR vapuru 30 ey-
caktar. lülde bekleniyor. Köstence, Su-

SARMCJA motörü 20 ey- Jina, Galatz ve Galatz aktar-
lülde gelip Dunkerk, Anvers, ması olarak Belgrat, Novisad, 
DantziR" ve Gdynia limanları Komarno, Budapest, Viyena 
için yük alacaktır. ve Linz için yük kabul ede-

Daha Fazla tafsilat için ikinci cektir. -. lı-®• .. ., 
kordonda Tahmil ve Tahliye Vapurlann isimleri, gelme 
binası arkasında FRATELLI tarihleri ve navlun tarifeleri 
SPERCO vapur acentalığına hakkında biç bir taahhüde gi· 
müracaat edilmesi rica olunur. rişilmez. 
Navlunlardnki ve hareket ta- N. V. W. F. Hanri Van Der 
rihlerindeki değişikliklerden Zee & Co. 
acenta mesuliyet kabul etmez. Birinci Kordon Telefon No. 

Telefon: 2004-2005-2663 2007 • 2008 

iLAN 
Denizli orman direktör:üğiinden: 

1 - Denizli ilinde Acıpayam ilçesinde hudutları şartnamede 
Yazılı hozdağ devlet ormanından No.lanmış ve ölçüfmüş 6616 
~etre mikiiba muadil (4797) adet N.lı devrik çam ağacı yirmi 
bır gUn müddetle arttırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 16-9-936 Çarşamba günü saat on beşte kapalı 
zarf usuliyle Denizli orman müdürlüğünde yapılncaklır. . 

3 - Beher gayri mamul metre mikfıb muhammen bedelı 235 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat (1167) liradır. 
.. s - Şurtname ve mukavele projesini görmek istiyenlerin bu 

ınuddet içinde her gün orman müdürlüğüne ve Ankarada orman 
umum müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

29-30-1-2-3-4-5-6 181 (1774) 

iLAN 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti: 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünden : 

1 - Kuşadası kazası Sahil Sıhhiye idaresi~in önünde r.a~tı~~: 
Jacak Rıhtım ile bahçe duvarlarının inşası lzmır nafıa mudurlu 
ğünce tasdik edilen keşifname mucibince 1051 lira bedelle .ve 
26-8-936 tarihinden itibaren on beş gün miiddetle açık eksılt· 
•neye konulmuştur. . 
. 2 - Bu inşaata aid preje ve şartnameler Kuşadası Sahıl Sıh

hıyc idaresi memurluğunda bulunmaktadır. 
3 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için şartnamede ~azılı e~

safı haiz bulunmak ve eksiltme başlamazdan evvel keşıf bedeh-
nin 0/0 7,5 nisbetinde pey akçesinin yatırılm~sı mec~uridi~: 

4 __..: Eksiltmeye girecek taliplerin k~nu~i ıkaıne~.g~.h .. ~~ster
meleri ve bu işi yapabileceklerine daır Naf.a mudurlugunden 
alınmış vesika ibraz etmeleri Jazımdır. .. .. 

5 - ihale 10 Eyiıil 1936 tarihine ra~tlıyan .. Perşem.~e gun~ 
saat ] 5 de Kuşadası kazasının Jimanakı me\•kmıde kam Sahıl 
Sıhhiye binasında yapılacaktır. . . .. . 

6 - Talib olanların yukarıdaki şa~tlar dahıl~nde ve .. gosterılcn 
günde Kuşadası Sahil Sıhhiye idarcsı memurluguna muracaatları 
ilan olunur. 25-29-2·6 117 C1741) 

2 ve 20 komprimelik ambalajlnrda bulunur. 

~idil Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

liğin timsali olan EB markasını arayı nız 

ARSJULUSAL IZMiR FU
ARINI GöRMEYE GELEN 
YUR1'DAŞLARi\ SAYGI 
BORCUMUZU öDEMEK 
IÇiN 

Telefon 3882 

Bir Aylık Tenzilat 
lımir tecim ve endüstri odası pavyonunda köşemi2i 1 
Balcılar içindeki magazamızı ziyaret ediniz. 

TELEFON: 

iktisat Vekiletinden: 
Men'i tağşiş ve ihracatın mürakabesi ve korunması hakkın

daki 1705 ve 3018 numarala kanunlara müsteniden mer'iyete 
girmit ve girecek olan nizamname ve kararname hükümlerinin 
tatbikini mürakabe etmek işiyle tavzif olunmak üzere 30 kadar 
kontrolör yetiştirilecektir. Bu zevat, iki ay kadar bir müddtle 
devam etmk üzere Vekaletçe açılacak ihtisas kurslarmdan ehli
yetname aldıktan sonra 15 Birinci Kanun 1936 dan itibaren eh
liyetlerine ve vaufelerinin ehemmiyetine göre 150 - 250 lira aylık 
ücretlerle memleketin muhtelif ihraç merkez ve 1 manJarında js
tihdam olunacaktır. Kurs müddetince kendilerine 100 lira kadar 
aylık ücret verilecektir. 

Talipferin haiz olmaları İcab eden başhca vasıf ve şartlar şun· 
tardır: 

1 - En az lise veya bu derecedeki ticaret mektebi mezunu 
olmak: 

2 - Askerliğini yapmış bulunm~; ; 
3 - 40 yaşından aşağı bulunmamak: 
4 - Hüsnühal eshabından olduğunu tevsik etmek; 
Yüksek ticaret veya ziraat tahsili görmUş olanlar ve lisan bilen

ler tercih olunur. 
Taliplerin, Yukarıdaki vasıf ve şartları haiz olduklarını gös

teren vesikaları rapretmek suretiyle birer istida ile en geç 10 
Eylfıl 1936 tarihine kadar bizzat veya tahriren iktisat Vekaleti 
iç ticaret umum müdürlüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur: 29-2-6 608 - 164 (1771) 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kolonya ve esansları 

Bütün Türkiycmizde büyük bir mevki 
ve şöhret kazanan ve her yerden se
ve seve aranılan 

lzmir kokuları hiç şüphesiz 
S. Ferit Eczacıbaşi kolonya 

ve esanslarıdır. 

Bahar. Altındamlası. Dalya. Yasemin 
Ful. Muhabbet çiçeği. Unutma beni. 
Senin için. Manulya. 

Yeni çıkan kokularımız : 
Nergis Nuvar, Revdor Ferit 

Yakında çıkacak kokularımız 

Krep Jorjet. Leylakblan 

Bu yüksek ve ince eserler tabii çi
çeklerden istihsal olunmuştur. Benzer 
ve yakın isimler<: aldanmayınız. 

S. Ferit isim ve etiketine dikkat. 
M. DEPO ŞiFA eczanesi 

Hükumet sır ı 

- -
Olivier Ve Şii. 

LİMİTET 

Vapur Ace tası 
BİRİNCi KORDON REES 

BİNASl TEL. 2443 
TRENTINO vapuru 9 eylufe 

kadar Londra ve HuU için yük 
alacakbr. 

FHILOMEL vapuru 19 ey
Jule kadar Londra, Leith ve 
Nevgastele yük alacaktır. 

POLO vapuru 8 ey!ulde 
beklenmt:kte olup Londra ve 

Anversien yük çıkaracaktır. 

DIDO vapuru 29 eylule ka
dar Londra ve Hull içtn yük 
a'acaktır. 

LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru J 9 teş
rinievvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktı. 

Uverpool hatb 
FLAMINIAN vapuru 10 ey

lule kadar Liverpool ve Glas
gov için yük alacaktır. 

~ahlfe e 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

l\f ıızaff er Eroğul 
Kcnıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

MARDINIAN vapurn 17 ey· 

lülde Vverpool ve Svanseadan 

gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda 23 eylfıle kadar Bel

fast, Liverpool ve Glasgov için 

yük alacaktır. 

Bristol Hatlı 

TORf INJARL 20 eylüle ka
dar Bristol için üük alacakbr. 

NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc

retlerinin değişikliklerinden me 

suliyet kabul edilmez. 

Fuvar için gelen 
lzmirin sayın misafirleri 

Güzel lzmiri gördünüz, gezdiniz belki 
de sevdiniz .. 

lzmirin bir şyi emeşburdur 

Eczacı Kemal Karni in 

Bahar çiçeği 
olonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

f,üyük Hilal Eczanesi 
lzmirden götürülecek en şık en ince ve en 

makbul hediyeniz Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesı ko

i>uculuk üzerine ciddi yürüyen bir 
müessese · olmuş, kokuculuk iile
mını şaşırtmış bulunmaktadır. 

Hilal eczanesini, eczacı Kemal Kamili 
işindeki ciddiyeti, kolonyalarını 

lzmirJilere sorunuz. 

Yakın ve benzer isimlere aldanmamanız 
için şişeler üzerinde Kemal Kamil adını 
görmelisiniz. 

AYIN 

Mobi!ye evi ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipar i ş üzerine kabul edilir. 

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

rrAZE 'fJi]\1iZ lJCUZ 

HAC 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

·····•··•····•··•·······················•···········•···············•· 
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Sahife 10 YENİ ASIR 
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1 
lrunda tarihin en büyük faciası 

Asiler müdafileri katliam ettiler 
imdi Sansebastiyene saldırıyorlar 

Maksadları Okyanos sahillerinde hükômetin elinde 
bulunan bütün araziyi alnlaktır-Alkazardaha düşmedi 

Hendaye, 4 (A.A)- Bu sa
bah lrun şehri ihtilalcilerin eli
ne geçtiği esnada çok müdbiş 
katliam sahneleri görülmüştür. 
Şehri müdafaa edenler şehri 
tahliyeye başladıkları sırada 
sabahın sisinden istifade eden 
~eneral Molanın kuvvetleri ani 
surette bunlara taarruz etmiş
lerdir. 

Halkçılar cebhesi milisleri 

binaları ateşe vermekte olduk
ları ve henüz gitmemiş olan 
kadınlar ve çocuklar Fransaya 
geçmeğe hazırlanmakta bulun
dukları esnada ani olarak ih
tilalcilerin iki kolu tarafından 

yapılan taarruza uğramışlardır. 
Milisler katliam edilmiştir. ih
tilalcilerin bombardımanlar ve 
yangınlar yüzünden harab ol
muş bir şehir bulacakları tah
min edilmektedir. 

SEN SEBASTIYEN'IN 
DÜŞMESi BEKLENiYOR 

Hendaye, 4 (A.A) - lrunda 
hala seyrek tüfenk atışınm 

devam etmesine rağmen şe

hirde sükünun teessüs etmesi 
artık bir saat meselesidir. Şeh
rin işgali tank ve zırhlı oto
mobillerin himayesi altında ya· 
pılmıştır. lrunun tesliminden 
sonra denizden ve karadan 
kuşahlmış bulunan Saint Se
bastiyenin de yakında a~iler 

tarafından işgal edileceği söy
lenmektedir. BaşlanıJan askeı i 
harekatın muvaffakıyetle neti
celenmesinden kat'iyen şüphe 

etmiyen General Mola Burgosa 
dönmüştür. 

ON BiN BAŞ MI 
Hendaye, 4 (A.A) - Irunda 

hala binaların pençereJerinden 
ateş etmekte olan Kızıl Mifüs
lere karşı el bumbereleri kul
lanmaktadır. Hayatta kalanlar 
çekilirlerken bir takım fitiller 
ateşlemekte ve hunlar da infi
laklara sebebiyet vermektedir. 
Fransız topra~ına girmiş olan 

' 
mültecilerin miktarı 10,000 i 

!Jr11se/011 ltaıb lieyeca11ı içınde 

1 

Jerini elde etmeyi değiJ Atlas 
Okyanusu sahilinde hükumet 
kuvvetlerinin elinde bulunan 
bütün araziyi işgal etmeyi is
tihdaf etmektedir. 

IRUN MÜDAFiLERi 
KA TLIAM EDlLDI 

Hendaye 4 ( A.A) - Nas
yonalistlerin beynelmiJel köprü 
istikametinden Bikassoa nehri 
sahiJini takibeden bir kolu pek 
feci bir katliam sahnesine se
bebiyet vermıştir. Bozgunluğa 
uğramış olan milislerin kadın

ları ve çocukları Fransız me
murları tarafından açılmış olan 
köprüyü geçerken asiler bun
ların Üzerlerine ateş açmışlar

dır. Ölülerle yaralılar düşüyor. 
Dehşet içinde bulunan mülte
ciler ise Fransız toprağına Isa
çarak canlarını kurtarmak için 
bunların cesetleri üzerine basa
rak köprüyü geçmeğe çalışı

yorladı. 

Irunda esir edilmiş olan mü
dafilerin kaffesi öldürülmüştür. 
Bu katliam Badajoz katliamın
dan çok daha feci olmuştur. 
Asiler şimdi San Sebastiene 
taarruz etmektedirler. Bu şeh
rin vaziyeti ümjtsizdir. Çünkii 
mühimmat yoktur. 

DÖRT TAYYARE 
DÜŞÜRMÜŞLER 

Burgos, 4 (A.A) - Burgos 
telsizine göre, general Franko 
kıtaatı Madrid istikametinde 
25 kilometre ilerlemiş ve hü
k ümetçilere 400 kişi zayiat ver· 
dirmiştir. 

Milliyetperverler Tolcdo ya
kininde 4 hükümet tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 

ALKAZAR MUHAREBESi 
Paris, 4 ( A.A) - 6 hafta

danberi T o!edonun Alkazar 
sarayında çevrilmiş bulunan 
bin milliyetperver hükumet 
topçusunun devamlı bombardı· 

• manına rağmen mukavemet et
mekte devam ediyorlar. Alka

, ;a. ~ 
*: ~;1 ~ - ~ ;. 

zarın bir kısmı obüslerle tahrib 
edilmiştir. Soldaki büyük ku
lede içerden vukubulan infilak-

ler neticesinde harab olmuştur. 

Mahsurlar birkaç gündenberi 
~rhk ateş etmiyorlarsa da hü-

kümet kıtaatı bir ç1kış hare
ketinden korkarak bütün ka-

pıları ve çıkış yerlerini aydın
latmitkta ve buraları mitralyöz
lerle tutmaktadır. 

MÜTEMADiYEN 
ÖLDÜRÜYORLAR 

Seville, 4 (A.A) - General 
Llano tarafından telsizle neş

redilen bir haberde ihtilalci
lerin dün öğleden sonra T ale-

vera şehrini zabtetmiş olduk
ları bildirilmektedir. Hükiime· 
tin milis kuvvetlarinden 400 
kişi öldürülmü~tür. ihtilalciler 
dört tayyare on top ve birçok 
mitralyöz ve kamyon ele ge· 
çirmişlerdir. 

Şimdi Toledo şehri yolu ta· 
mamile ihtilalcilere açılmı,tır. 
ihtilalciler halihazırda cenubu 
garbi cihetinden Madride 117 
kilometre mesafede bulunmak
tadır. 

HÜKÜMETÇILER MUV AF
F AKIYFT KAZAN DiK 

DiYORLAR 
MADRID, 4 ( A.A ) - Hü

kumet kuvvetleri ihilalcilerin 
taarruzlarını defettikten sonra 
Huesca şehri kapılarına dayan
mışlardır. ihtilalcilerin bir bö· 
Iüğü bütün mevcudile hükfı· 

metçilere iltihak etmiştir. As 
turies milisleri Oviedodan Al

bay Arsıda tarafından gönde
rilmiş olan bir kuvveti boz
muşlardır. 

Hükumet kuvvetleri Talevera 

Oropesa cephesinde düşmana 
taarruz etmişler ve onu püs
kürtmüşlerdir. 

Guadarrama cephesindeki 
hükumet topçu kuvvetleri ihti
lalcilerin Puerto Lon'daki mü
himmat depolarını tahrib etmiş · 
tir. 

San Refael yakınind~ 300 
asi öldürülmüştür. Hükumet 
kuvvetleri bir çok esir almış-

Arsıulusal 

lznıir Panayırında 
Turan yağ ve sabun fabrikaları pavyonunu her 

halde ziyaret ediniz. 

Bütün mamulall teşhir olunmaktadır : 

Rafine ( musaffa ) zeytinyağı 
Rafine pamuk ve çitlenbek yağları 
Nefis Turyağ (nebati tere yağı ) 
Kokozin 
Tuvalet sabunları, Perlodent diş macunu, kremler 

ve saire ve saire. 
····················· - ············-······-

Reklamlı Perlodent diş macunu satılmaktadır. (25) 
kuruşluk büyük bir tüp diş macunu alana (10) ku
ruşluk bir tüp ücretsiz olarak verilmektedir. 
Fırsatı kaçırmayınn:.. 

lar, harb malzemesi 20 mitral
yöz ve bir çok tüfenk zaptet
mişlerdir. 

Binbaşı Bayo Majork ada
sından çekmiş olduğu bir tel
grafnamede ihtilalcilerin tayya
relerinin milislerin mevzilerini 

bombardıman etmiş olduğunu, 
hükiimetin harb gemilerinin de 
bir çok kasabaları topa tutmuş 
oldukJarmı bildirmektedir. 

Bir çok sivillerle asilerden 
bir takımı hükumet kuvvetleri 
tarafına geçmişlerdir. 

MADRIDE 200 MiTRAL
YÖZ GÖNDERILDI 

Paris 4 (A.A) - Jur gaze~ 
tesi halk cephesine yapılan 

silah sevkiyah hakkında yeni 
bir haber neşretmektedir. 200 
mitralyöz yüklü bir Norveç 

1 Eylulde Verdon lima-

. \ 
.{ 

1 
1 

lnı11ılan bir manzarr. 
o.na gelmiştir. Mitralyözlar dün 
ispanyanın Paris büyük elçi
liğinin bir delegesi ve lspanyol 
Tanca cephesine mensub iki 
kişi öuünde boşaltılmış ve iki 
vagona yükletilmiştir. 

MÜHiM BiR HADiSE 
Seville, 4 (A.A) - Nasyo

nalistler Madrid harbiye nazı-
na aid olan ve içinde bir ko
münist bir Fransız kadını ol-
mak üzere birçok kimseler bu
lunan bir otomobili zaptetmiş
lerdir. Bunların hepsi Burgosa 
nakledilmişlerdir. 

Bu.rgosa mühim harb mal
zemesi gelmiştir. Nasyonalistler 
Abonal ve Harrera mevkilerini 
zaptetmişler, 270 markisisti öl
dürmüşler ve 200 tüf enk ve 6 
kamyon ele geçirmişlerdir. 

Nasyonalistler Oviedo yald-

1 
ninde buiunan Trubia ve Gue-
vademora mevkilerini de zap
tetmişlerdir. 

KÖPRÜ HADiSESi 
BÜYÜYECEK Nl? 

Paris, 4 (A.A) - Sağ cenaha 
mensup gazeteler lrun ile Hen-

daye arasındaki beynelmilel 
köprü hadisesine hususi bir 
renk vermektedirler. Saint Se-

bastıenden otomobii;e gelen 
Fransız büyük elçisi bazı Is
panyol anarşistleri tarafından 
tehdit edilmiş ve H endaye'de 
bulunan Fransız kuvve tleri el-
çiyi kurtarmak için hadise ma
halline gelmişlerdir. 

KURŞUNA D!ZİLENLER 
Paris 4 (A.A)- Barselondan 

bildirildiğine göre dün halk 
mahkemesi tarafından idama 
mahküm edilen topçu albayı 
Kose Clama Quintilla ile Lor· 
res Chacon ve Fer<linand Daisi 
adlı diğer iki topçu zabiti bu 
sabah knrşuna dizilmişlerdir. 

Lizbon 4 ( A.A ) - D.ario 
De lısbea gazetesinin hususi 
muhabiri eski Vispayon iç ba-
kanı Saluzar Alonozonun dün 
sabah Madridde kurşuna dizil
diğini bildirmektedir. 

Akvam cemiyetinin emrine bey ıel
milel bir hava kuvveti veriiecektir 

Brüksel, 5 (Ö.R) - Dünya kongresinin tayyarecilik komisyonu 
sivil tayyareciliğin beynelmilel olmasına ve cemiyeti akvamın 
hizmetine konulacak beynelmilel bir hava kuvveti teşkiline karar 
vermişt ı r. 

Sindikalar komisyonu bir dünya sulh günü kabul edilmesini 
ve o günde yer yüzünün her tarafında sulh bayramları yapı !ma
sını, demokrasilerin faşizme karşı müdafaası için tedbirler alın
masını teklif etmiştir. 

Italya ve Alman.ya 'nın ambargo 
kararı çok müsaid karşılandı 

Paris. 5 (Ö.R) - "Le Temps,, gazetesi ispanyaya silah 
sevkıyatı özetine Almanya ve Italyanın ambargo koymuı 

olmalarından memnundur. Bu gazete bu hareketi sulh yolunda 
bir adım sayıyor: 

.. Jurnal de deha" lspanyel hadiseleri hakkında yaıdsğı . 
•ulhüa hili bir kıl üzerinde durduğunu iddia ediyor. · 

' 


