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Olimpiyad 
Meş'alesi Belgradda 

DUn yapllan m&rasimde 
nutuklar söylendi 

Cumhuriyeti·n Ve Cumhuriyet Ese>•foin Bekçisi, Saba1ıları Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

- lngiliz anlaşması 
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lstanbul 27 (Yeni Asır) - Erkanıharbiyei umumiye çıkan Vreme gazetesi Londra muhabirinden aldığı 
reisi Mareşal Fevzi Çakmak bugün Tınaıtepeyle Ça- telgrafa atfen şunları yazıyor: 
nakkaleye hareket etti. Mareşal Fevzi lstanbuldan ay- _ lngiliz siyasi mahfilleri Montrö mukavelesiyle 
rılmadan önce Atatürkle görüşmüştür. Akdenizde ehemmiyeti bir kat daha tarsın edilen genç 

1 

Çanakkale 27 (Yeni Asır) ·- Bugün burada bekle- Türkiye Cumhuriyetiyle Akdenizde tek taraflı bir 
nen Mareşal Fevzi Çakmak büyük merasimle lcarşılana- anlaşma yapmıya ciddi surette taraftarlık etmektedir. ~ 
caktır. Büyük erkanıharbiye reisinin yeni tahkimat mın- Filvaki Yugoslavya ve Yunanistan bu mukavelenin N 

takasını teftiş etmeleri muhtemeldir. hükümsüzlüğUnü ilin etmelerine mukabil Türkiye bu 
Istanbul 27 (Yeni Asır) - Sofyadan bildiriliyor: Bul- şekilde hareket etruemiştir. Türkiyenin şimdiye kadar 

gar gazeteleri Montrö zaferinin neticesiyle meşguldur- müteaddit defalar denenmiş olan müsellem kuvveti, 
lar. (Zora) gazetesi muzafferiyetimizin sırrını kendi ira· böyle bir anlaşmayı lngiltere lehine icab ettirecek 
demize ve kuvvetimize olan itimadımızda bularak diyor vaziyettedir. 
ki:"Türkiye hayati davalarının hallinde her şeyden evvel Bu hususta Londrada müzakerata başlanacağı zanne· 
kendisine ve ordusuna güvendi,, diyor. l clilmektedir. 
~hn~l,n(Y~iA~rm~ahlrinde~-Be~radda --~- B~z~ mu~v~~~~~ ~n~a.~~~~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bir Demokrasi 
Tehlükede .. · ... 

ispanya, kin dalgaları ve 
dahili harb ateşi içinde çal
kanıyor • Bu sefer isyan 
bayrağını kaldıranlar, kral
hğı mezanndan çıkarmak için 
ordunun mürteci unsurlarına 
dayanan .Faşistlerdir. 

iT AL YAN İLHAKINI TANIYACAKLAR 

Almanya Habeşistanda ltalyan 
ilh kını tanıdığını Romaya bildirdi 

Italyanın 
Fransa ve 

Lokarno 
Belçika 

konferansına iştiraki için 
da ilhakı tanıyacaklarmış 

Paris 27 ( Ö. R ) - Roma
dan ~elen kısa bir telgrafta 
Almanyanın Adis - Abebadaki 
sefaretha11esini konsolosluğa 

tahvile karar verdiğini bildir
miştir. Bu keyfiyet Almanya
nın Roma elçisi vasıtasiyle ltal
yan Hariciye Nazırı Kont Cia
noya tebliğ edilmiştir. Habe· 
şistanın ltalyaya ilhakını Al
manyanın kabul etmiş olduğu-
nu ima eden bu karar müm.se
betiyle Kont Ciano hükumeti-
nin teşekkürlerine terceman ol· 
muştur. 

Alman gazeteleri hükümet 
!erinin bu kararından memnuni
yet beyan etmektedirler. 

Roma 27 (Ö.R)- Salahiyet
tar nıahafilde söylendigine göre 
şimdiye kadar Avrupanın üç 
mühim devleti Habeşistanm 

ltalyaya ilhakını tanımışlardır. 
Pek yakında Fransa-lngiltere 
ve Belçika hükumetleri de ltal· 

(ımoal Otaz}'ani. k 1111ıa11da11/ariyle koıwşuror 

yanın yoeni Lokarno anlaşmasına Adis • Abeba, 27 (Ö.R) -
iştirakini temin için ilhakı tanı- Sabık Necaşi hükümetinin en 
mağa mecbur kalacakl.ardır. - Sonu 3 ii11rii sahi/ede -

Manisa Valisi vefat etti 

Ölüme sebeb pankre
asta dejeneresansdır 
Merhumun cenazesi bu akşam· 

lzmirde törenle kaldırılacak 
Manisa valisi Murad Ger· ' 

men evvelki gün Manisada 
Moris Şinasi hastahanesinde 
yapılan bir ameliyatı ıbülen
kib ölmüş ve çok sevilmiş 

olan Murad Germenin ölümü 
herkesi derin bir teessüre 
gark etmiştir. 

Yaptığımız tahkikata göre 
Murad Germene mide ame· 
liyatı yapılmıştır. Ameliyat
tan iki saat evvel kendisinde 
hiçbir rahatsızlık yoktu, ma· 
kamında vazife görmekte idi. 
O sırada bir dondurma ye
miş ve birdenbire midesinde 
dehşetli bir sancı his· 
setmiştir. Doktorlar sancıyı 
hafifJetici ilaçlar vermişlerse--"'-·---.:.....-~~'-----""-' ....... 

Mrıltum Ma11isa Valisı 
Murat Orrmm 

mişlerdir. O sırada lzmirden 
de yıldırım telgrafla doktor

- - Sonu 4 11cii say/ada -

de sancı dinmemiş ve bu 
vaziyet karşısında toplanan 
doktorlar midenin delinmiş 
olmasına hüküm ederek der
hal ameliyata karar var-

,ı ... .-... i._lmll __ KmlBIE!lmll._._...zma~--~ 
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DINARLI - CiM LONDOS Ed k .. ı d. 

Bunlar, memleketin Bolşe· 

vizme sürüklendiğini, lspanyol 
Lenini "Largo Caballero., nun 
ideali tahakkuk ettiği gün asıl 
hüyük felaketin başgösterece· 
ğini, kilisaların, manastırla
rın enkazı üzerinde vicdan hür
riyetinin boğulacağını iddia 
etmek suretiyle kara taassubu 
körükliyorlar. Öyle ki asi
ler boyunlarındaki koskoca 
haçlarla sanki bir din har
bı yapıyorlar. irtica, panik 
saçarak galebe çalmayı zihnine 
koymuştur. Bu tahrikat karşı
sında Halk cephesi de kol
larını bağlamış değildir. işçi 
sınıfı en çok kimler yü
zünden ısbrab çektiğini bilir. 
Onun içindir ki, rejimi koru
nıak için amansız bir mü
cadeleye giren hükümet or· 
dusunun ya;ıında yer almıştır. 
lialk cephesine sadık kalan 
kütleler Faşist diktatörlüğün
den daha büyük bir felal<et ta
savvur edilemiyeceğini tecrübe 
etrnişlerdir. Dahili mücadelenin 
her zamandan sürekli, ve şid· 
detli olması da gösteriyor ki sağ
lar ve sallar son kozlarını oy
nadıklarına inanmışlardı r. 

1923 eylulünde General Pri
lllo de Riveranın diktatörlü· 
ğ-ünü kurmasıyle neticelenen 
kuvvet darbesinden beri ispanya 
sükun yüzü görmemiştir. isyan" 
hır, ihtilallt!r sık sık birbirini 

lstanbulda yağmur felaketi 

Tramvaylar işleinedi, 
zarar yarı ı milyon lira 

MAÇI DÜN YAPILMADI l en nutu soy e ı 

LONDOS Akdeni~ anlaşması daha 
Ağustos ayında b• .. dd ,. k J k 

lstanbulda Dınarhyle bir ır mu et mer } a aca · 
revanç yapacaklar 

lakib etmiştir. Sollar bu kanlı 
tecrübelerin her birinden biraz 
~aha kuvvet toplıyarak çıkmak 
1rnkan1nı bulmuşlardır. Nihayet 
halk cephesini kuran sol cenah 
Partilerinin son zaferinden sonra 
İrtica partilerinin bir daha ik
tidar mevkimi ele almak 
~~idleri baltalanmıştır. Hü· 
, ~ınıetçe alınan tedbirler esaslı 
bır tasfiyenin gecikmiyeceğini 
gösteriyordu. Ordudaki mürteci 
Unsurlar bir tasfiye yapılmadan 

- Sonu 2 111cı salu/eflı' -
Şev e1. Bi.lH"i:n 

·-·-.. ------
ık· tren kazasında iki vatandaş 

parçalanarak öldüler 
lstanbul, 27 ( Yeni Asır ) - iki gündür fasılalı devam eden 

tufanasa yağmurlar Istanbul sokaklarını geçilmez bir bale koyarak 
delik deşik etti. Seller birçok anbarları, evlerin zemin katlarını, 
istila etti. Bilhassa sağnakh yağmurlar Üsküdar tarafında büyük 
tahribat yapmıştır. lstanbulda Vt! Kadıköy - Üsküdar hattında 
tramvaylar işleyemedi. Zarar yarım milyon lira tahmin ediliyor. 

lstanbul, 27 ( Yeni Asır ) - Dünkü yağmurda düşen bir 
yıldırımdan bir adam öldü. 

lstanbul, 27 (Yeni Asır Muhabirinden)- Haydarpaşa hattında 
iki tren kazası oldu. Adapazar tenezzüh treni Sabancayla Arifiye 
istasyanu aı:asında hat üzerinden geçen bir yolcuya çarptı. 
Köylü lokomotif altında ezilerek öldü. 

Kızıltoprak önünde de 543 numaralı tren Yako adında birini 
çiğnedi. Y ako hastaneye kaldırılmış ise de yaraları çok ağır 
olduğundan kurtulamıyarak öldü. 

Atina, 27 (Yeni Asır)-Dün 
yapılacaiı ilan edilen Cim 
Londos - Dinarlı Mehmed kar· 
şılaşması, bazı mali sebepJcr 
yüzünden önümüzdeki hafta 
pazar gününe tehir edildi. Bu 
mühim karşılaşma pazar günü 
saat 18 de yapılacak ve bir 
Yunanlı hakem tarafından ida
re edilecektir. 

Daha şimdiden on beş bin 
bilet satılmıştır. Bu hafta pazar 
günü Dinarlının da iştirakiyle 
bazı gösteriler yapılmıştır .. Bu 
maçın neticesi ne olursa olsun, 
Dinarlı - Cim Londos karşılaş
ması ikinci defa lstanbulda 
yapılacaktır. Bu hususta bir 
mukavele imzalanmıştır. lstan
buldaki karşılaşma ağustos ayı 
içinde olacaktır. 

Alman yanın 
iştiraki 

beşler konferansına 
kat'i değil mi? 

Jngiliz eıkamhaıbİYf ıeisi vekili Sir H. Pt"lt}' 

Londra, 27 (Ö.R) - Siyasi ı göre hariciye nazırı M. Eden 
lngiliz mahafilinde söylendiğine - Son11 altwrı saı•Jada --



Bir De okrasi 
Tehlükede .. 

.. ll:lf-1•---
- Baş tara/ı birinci. salıiJede 

evvel ayaklanmağa karar ver
diler. Büyük erkanıharbiyeyi 
ellerine geçirdiler. isyan, bütün 
garnizonlarda birden patlak 
verecekti. Bu maksatla uzun 
boylu tertibat alınmışb.Fastaki 
Lejyonların eski kumandanı 
general Franko oradaki popü· 
Jaritesinden istifade ederek 
müstemleke ordusunun başına 

geçti. Çenubi lspany da Elce
zire, Sevil, Malaga, Kadikst 
Gırnata garnizonları asilere il
tihak ettiler. Bununla berab-er 
Halk cephesi erk m yeise düş
mediler. 

Hukümete sadık kalan kuv
vetler işçilerin teşkil attikleri 
milislerle takviye edilerek bütün 
cumhuriyetçilerle bir bayrak 
alhnda toplandılar.Kavga henüz 

bitmedi. Her iki taraf inadla 
hedefine varmak azmindedir. 
Sollar galebe ederlerse bu ga
lebe Sosyalizmin zaferi olacak, 
aksi takdirde Faşist diktatör
lüğü yeniden ispanyayı kasıp 

kavuracaktır. 
lspanyol isyanının beynel

milel akisleri de az değildir. 
Jberya yarım adasında Sosya 

lizmin veya Faşizmin galebesi 
Akdeciz anlaşmaları üzerin· 
de müessir olabilir. Bugün 
Halk cephesiue dayanan F ran· 
sız resmi mehafili ile lngilizler 
ve ltalyanlar lspanyol isyanını 
büyük alakayla takib ediyor
lar. Bilhassa Fransa lspnnyol 
Halkçılarmm zaferini candan 
temenni ediyor. 

lspanyol milletinin haleti ru
hiyesini bilenlerce muhakkak
tır ki, krallığı ve Primo de Ri
veranın ezıcı diktatörlüğünü 
deviren lspanyol cumhuriyet
cileri bugün makfts bir tali 
neticesi olarak mağltib olsa
lar bile ispanyada Faşizmin 
yerleşmesi mümkün olmıya
caktır. 

, .......................••••••.•••••.••... 

Zabıta haberleri: 

Şikayet 

Selanikli Halil oğlu Kazım, 
Konak vapur iskelesi önünden 
arkadaşları Şakir, Hayri, Ali 
ve Ömerle Bahribaba park1na 
giderken Hayri ve Ömer taraf· 
Jarmdan 11 lira parasının ça
lındığını zabıtaya şikayet etmiş 
ve tahkikata başlanmıştır. 

lzmirdeylz 
Birinini kardonda Şehir ga

zinosunda oturan Musa oğlu 
Ali, garson Hasan oğlu Salibe: 

- Sokulma yakarım, diye
rek ustura gösterdiğinden tu
tulmuştur. 

1 karpin hır ızhğı 
Karantinada Cami sokağın

da boyacı Y aşo ve Mustafa 
Münevver ve Naime tarafların
dan kendilerine verilen dört 
çift ıskarpini çalap kaçmışlarsa 
da takib neticesinde yakalan-
mışlardır. 

Kumar 

lkiçeşmelik caddesinde Ce
mal oğlu Hüseynin kahvesinde 
Hüseyin, Mehmet ve Ali, kah
vecinin malumatı altında kumar 
oyııarlarken tutuimuşlardır. 

Müessif bir kaza 
Eşrefpaşada otomobil taksi 

yerinde bir kaza olmuştur. 
Şoför Aziz oğlu llyasın 28 
numaralı otomobilinin benzin 
deposu deJinmiştir. Benzini 
boşaltmış ve depoyu su ile 
yıkadıktan sonra tamir için 
tenekeci Hasan ustayı çağır

mıştır. Hasan usta deponun 
kapağını üfürdüğü sırada depo 
kapağında kalmış olan benzin 
nasılsa iştial etmiş ve Hasan 
ağzı ile yüzünden yanmıştır. 
Zabıtaca tahkikata başlan-
mıştır. 

YENi ASI~ 

936 fuvarı hazırlıkları 
lsviçre, Roman 

renlerin e 
a ve 

tenzilA 
ısır hükii eti, lzmir resmen · ştirak 

bi dirdi 
fuvarına 
komitesine edeceğini 

Kültürparkta kurulacak olan 
arsıulusal fuar için hazırlıkla
rın tamamlanmasına geceli 
gündüzlü ~alışılmaktadır. Bele
diye reisi doktor Behçet Uz 
hergün fuvar yerine giderek 
faaliyeti yakından tedkik et
mektedir. Gazinonun inşaatı 
çok iJerlemiştir. Devlet demir• 
yolları bu sene de fuvara iş
tirake karar vermiştir. Bu mak
sadla esaslı bir pavyon inşası 
için tedkikat yapmak üzere 
devlet demiryolları umum mü
dürlüğü merkez hareke~ mü
fettişi F eridi şehrimize gön
dermiştir. 

Almaoyaya ısmarlanmış olan 
ve fuvardaki büyük havuzdan . 
renkli su fışkırtac;.k tesisat 
bugünlerde gelecektir. Mısır 

hükumetinin de resmen lzmir 
fuvarma iştirake karar verdiği 
fuvar komitesine bildirilmiştir. 

Macaristan, lsviçre ve Ro
manya hükumetleri demiryol
Jarmda lzmir fuvarı münase-

Borsada 
intihabat bugün 

1 Ağustostan itibaren · işe 
başhyacak olan borsa idare 
heyeti intihabatına bugün saat 
onda borsada başlanacaktır. 

intihabat münasebetiyle borsa 
binası d.ün bayraklarla süslen· 
mişti. Saat ondan itibaren her
kes gidip sandığa raylerini 
atacaklardır. Akşama kadar 
atılacak olan reyler ekseriyet 
gösterirse akşam üzeri reyler 
tasnif edilecek ve yeni borsa 
idare heyeti seçilmiş olacaktır. 

•••••••••••• 

Sedad an su 
Ankara Yüksek Ziraat ens· 

titüsü birinci asistanlarından 
Sedad Kansu Türkiye bakliyah 
üzerinde hazırlamış olduğu tez· 
de pek iyi derecdee muvaffak 
olarak arsıulusal doktor agri· 
küitüra ünvanını kazandığı du· 
yulmuştur. Sedad Kansuyu 
tebrik ederiz. 

Çanakkale 
seyahatı 

Asker mütekaitleri cemiyeti 
Izmir şubesinin Çanakkaleye 
bir seyahat tertip etmeğe karar 
verdiklerini yazmıştık. Haber 
aldığımıza göre seyahat lstan
bula kadar uzatılacaktır. Ça· 
nakkalf!, Boğazı gezildikten 
Meçhul askerler abidelerine 
çelenkler konduktan sonra sey
yahlar vapura dönecekler ve 
vapur lstanbula hareket ede-
cektir. Vapur temini için acente 
ile görüşmelere devam edil· 
mektedir. ............. 

Tirede 
Bir cinayet 

Tire kazasındaki Dereköyün· 
de oturan Çomak oğlu Halil 
ile Mehmed oğlu VeJi arasında 
kavga çıkmış, V eJi sopa ile 
Halili öldürmüştür. Katil tutul
muştur. 

panayır 

Oc(ell seneki pa11ayırda ltalvan pavyonıı 
betiyle yüzde otuz ila yüzde ihalesini fuvar komitesi dün 
elJi tenzilat kabul edilmiştir. akşamki toplantısında yapmış· 

Kültürpark civarında inşa tır. Bu yolların inşasına derhal 
ediJecek yolJardan bazılarmın başlanacaktır. ......... 

Türkelli cinaye i mahkemede 

Suçlu, ağlı E ini öldür
mediğini iddia e • 

ıyor· 

Menemen kazasının Türlcelli 
köyünde dağlı Emini öldür· 
mekle maznun Mehmed oğlu 
Hüseyinin muhakemesine dün 
ağırcezada başlanmıştır. Oku
nan istintak kararnamesinde 
maznunun, Türk ceza kanunun 
450 nci maddesi mucibince 
(idam) duruşmasının yapılması 
isteniyordu. Davacı yerinde 
maktul Eminin karısı Emine 
vardı. Emine: 

- Hem tazminat isterim, 
hem de kıydığı cana karşı can, 
demiştir. Maznun ise cinayette 
hiç bir alakası bulunmadığı
nı söylemiştir. Şahit olarak 
dinlenen küçük bir çocuk maz
nun Hüseyni köy kenarında 
gezen Eminin üzerine birden
bire atıldığı sırada gördüğünü 
söylemiştir ve demiştir ki: 

- "Emini birdenl>ire kucak
ladı çukur bir yere yatırdı, 
sopa ve ta~la başına vurmağa 

başladı. Emin hiç sesini çıkar· 
madı. Ben gidip muhtar oda
sında bulunanlara haber ver
dim. 

Dinlenen diğer bir şahid de 
Emine admda bir kadındı. 

Yirmi beş adım kadar uzak· 
tan kendisine arkası dönük 
bir adamın yanında bulunan 
birşeye vurduğunu gördüğünü 
ve sonra kaçtığını, kaçarken 
dönüp bakınca bunun maznun 
Hüseyin olduğunu anladığını 
söylemiştir. 

Diğer bazı şehitler dinlen
miş ve bunlar Hüseyinle Dağlı 
Eminin evelce aralarında bir 
kavga geçmiş olduğunu, bu 
yüzden Hüseyinin Emine iğbi
rarı olduğunu söylemişlerdir. 
Gelmemiş olan şahitlerin 

celbi için muhakeme başka 

bir güne bırakılmıştır. 
.._ 111111 

Tirede 
Bir hadise oldu 
Tire kazasının kara gazi ma

hallesinde oturan Ahmed oğlu 
Alinin evine hırsızlık için gi
ren Arap Mehmed oğlu Ali, 
kendisini yakalamak istiyen Ali 
oğlu Muhiddini tabanca kur
şunile omuzundan ağır surette 
yaralamıştır. Yaralı Tire has
tanesine kaldırılmış, arap Ali 
tutulmuştur. 
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TELEFON 
3151 TAYYARE Sineması 

Bu hafta dünyaca tanınmış iki şaheser filim birden 

1 - Çardaş F ürsti 
Marta Eggerth'in güzel sesi ile yarattığı meşhur operet 

2 - Ekmekçi Kadın 
Bütün dünya dilJerine çevrilen büyük romanın canlı kopyesi 

FiYATLAR ıa - 20 - ao KURUŞTUR 
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SEANS SAATLARI 
Her gün 16-19.40 Elcmelı:çi kadın 17.50-21.25 

Çardaş Fürstin 
Cumartesi pazar günleri 14 te Çardaş Fiirstin ile başlar 

inhisarlar 
Vekili lzmirden 

ayrıldı 
Beş gündenberi şehrimizde 

bulunmakta ve inhisarlar ve 
gümrük işlerini tetkik ve teftiş 
etmekte olan gümrük ve inhi
sarlar vekili Ali Rana Tarhan 
dün sabahki Ankara treniyle 
Ankaraya dönmüştür. 

Vekil Basmane istasyonunda 
vali Fazlı güleç, müstahkem 
mevki kumandanı general 
Bürhaneddin, belediye reisi 
doktor Behçet Uz, inhisarlar 
umum müdürü Mitat Yenel, 
tuz şübesi müdürü cavit, tuzla 
müdürü Sezai, gümrük başmü
dürü Seyfi, iuhisarlar başmü

dürü lbrahim ve şubeler mü
düd ~ri taraflarından uğurlan

mıştır. 

* .. "' 
Şehrimizde bulunmakta olan 

ihisarlarlar umum müdürü Mitat 
Yenel ile tuz şubesi müdürü 
Cavit de dün Ege vapuriyle 
lstanbula gitmişler ve vapurda 
oğurlanmışlardır. 

C se • 
ın 

Hüviyeti tesbit 
edildi 

lzmir Kemalpaşa yolunda 
Kavaklıdere köyü civarında 
bir foodalıkta ihtiyar bir kadın 
cesedi bulunduğunu ve hüviye
tinin tesbitine çalışılmakta ol
duğunu yazmıştık. Tahkikata 
el koyan müddeiumumi mnavi'1i 
Ali, kadının hüviyetini tesbit 
atmiştir. 

95 yaşında olan ve Rebia 
adını taşıyan bu kadın Eşref
paşada oturan ve Liman işleri 
müdürlüğünde amelelik eden 
Yasinin anasıdır. Ara sıra ev· 
den ayrılarak akrabaları nez
dinde kalmakta idi. Son defa 
beş gün evvel evden çıkmış ve 
bir daha gelmemiştir. Fakat 
bu defa Kemalpaşa yolu kena
rında cesedi görülmüştür. ihti
yar kadının orada dolaşırken 

havanın fazla sıcak oıması se
bebiyle kalb sektesinden öl
düğü muayenesi neticesinde 
anlaşılmıştır. 

.. 1 ••••••• 

Bursa' da 
Koyunlara aşı 

yapılıyor 
Bursa bavalisinde halk elin· 

deki kıvırcık koyunlara meri· 
nos aşısı yapan heyetle bir
likte çalışan lzmir mücadele 
baytarı Cemil Ziraat Vekaleti
nin emrile lzmire dönmüştür. 

Haber aldığımıza göre, me
rinos mıntakasında mütehassıs 
Fahri Aras'ın riyasetinde sun'i 
tohumlama işleri için 15 baytar 
çalışmaktadır. Halk elindeki 
kıvırcık koyunlardan bin tane· 
sine sun'i tohumlama yapılmış-
tır. Almanyadan getirtilmiş 
olan damızlık merinos koçları-
nın mahsulleri yapağı ve et 
cihetinden çok mükemmel ye
tişmektedir. Halk merinos ye· 
tiştirmek için büyük alaka gös· 
termektedir. Beş ay sonra 
köylü ve sürü sahibleri meri· 
nos kuzularını elde edecek· 
lerdir. 

Ydan bahğı ıstiyorlar 
Almanyadan bazı firmalar 

Türkofise müracaat ederek 
yılan balıgı istemişlerdir. Ofis 
külliyetli miktarda yılan balığı 
ihracı için tetkikata girişmiştir. 

2e Temmuz e.-os 
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KOŞ :MDEN 

Ekmek 
Yaz geldi, geçiyor, hasıJat 

k:ığnı kağnı köylere, vagon 
vagon memleketlere dağıtıldı. 

Bu sene her tarafta buğday 
mahsulünün bol olduğunu ve 
hatta hasada bile, yetişemedik
lerini öğrendim. Afat da olma
dı. Şu halde ortalık; üç beyaz
dan birinci beyazan bolluğu ile 
dolu demektir. 

Birşeyin bolluğu, varlığı her 
halde bir alametle beUi olur. 
Buğdayın, unun bolluğunu gerçi 
biz; ekmeklerin ucuzlamaması 
ile farkedemiyoruz amma, bunu 
ben başka türlü farkettim: 

Ay başında aldığımız bir iki 
kuruş maaş parasının arasına, 
bazan bankadan beş liralık da 
sokuştururlar. Bozulması bayii 
hüner ve kahramanlık olan bu 
beş Jiralık bankanotu bakkal& 
götürürüm: 

- Beş liram olsa Deveye 
biner, Mekkeye giderim der, 
bozamaz! Esnafa g?türürüm: 

- Beş Jiram olsa beş yüz 
kerre ona selam C.ururum! de: 
nihayet bozulması kale zapt
edilmesi kadar zor olan beş 
lirayı: 

- Fırıncıya götür! Derler 
götürürüm, hakikaten orada 
bu kale fethedilir. Hatta cep
lerinden çıkan onluklara, yüz
Jüklere hayran hayran bakarım 
da ağzımın suyunu akltır, içimi 
çekerek: 

- Ah keşki bir beş yiizlük 
getirip bozdurmak bana nasib 
olsaydı hasretini duyarım. 

Unun bolluğuna bu birinci 
alamettir. ikinci alameti fari
kası da uncuların ve fırın
cıların 936 modeli otomobil· 
ferde gezmeleridir. 

Bir de durmuşuz de : 
- Ekmekler on birden aşağı 

indiği yok, her halde buğday 
gelmiyor, un yok! Ne yapsın 
fakirler, ticaret kar ve zarar 
meselesidir deriz .. 

Bu telakkiyi değiştirelim, bin 
kere Hamdedelim, yüıbin kere 
şükür ki iş bunun aksidir, buğ
day da boldur, un da.. Ancak 
biz bunu ekmek fiatlarıoa ba
kıp farkedemiyoruz· 

işte bukadardır ol görüş 

farkı!.: 

TOKDIL -·· ... .,. 
tal a 

Döviz • 
vermıyor 

ltalyaya ihraç edilecek olan 
malların bedellerinin ltalya hü
kümetince döviz olarak ihracı 
menedilmiş olduğundan bu 
para mukabilinde Italyadan 
mal almak zarureti baş göster· 
miştir. Bu cihetin nazarı dikka
te alınması ve alakadarların 
zarara uğramaması için Ankara 
Türkofis :nerkezi lzmirdeki 
alakadarların nazarı dikkatle
rinin celbini Türkofis şubesine 
bildirmiştir: 

Uyurken 
Bahribaba parkında bir ka· 

napede uyuyup kalan Mustafa 
oğlu Ibrahimin beş lirası ça· 
Jınmışbr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Askerlik şubesından: 
1 - lzmir şubesinde kayıtlı 

(312) dahil (326) dahil doğum
lu piyade yar subayları ( zabit 
vekilleri) 1 Ağustos 936 da 
tayin edilmiş olan kıt'alarında 
bulunacaklarından muamtlele· 
rini ikmal eylemeleri için 29-7-
936 Çarşamba gün:.i lzmir as· 
kerJik şubesine müracaat et· 
mel eri. 

2 - lzmır şubesinde kayıtlı 
olmayıp ta bu civar kıtaatta 

vazifelerini görmek istiyen ya
bancı yarsubavların (zabit ve· 
killerinin) de kezalik mezkur 
günde lzmir şubesine uğrama· 
lan ilan olunur. 



aa Temmuz 1sae ._... 

Yunan kabinesi 
Romaya göre, yakında 

mevkiini kaybedecek 
Bazı kimseler 
aleyhine teşvik 

orduyu 
etmekte 

Yunan başvekili Metaksas ve SoJıı/is 

kabine 
imişler 

• 

Roma, 27 (Ö.R) - Gazete- lefet mevkiine geçtiklerinden 
lere Atinadan gelen bazı ha- kabinenin düşmesi yakındır. 
berlere göre, Metaksas kabi- Kral Yorgi vaziyeti yakından ve 
nesinin mevkii sarsılmıştır. ehemmiyetle takib etmektedir. 
Liberal partisinin arhk Metak- Üç gündenberi Atina askeri 
aas kabinesine müzaheret et- mahafilleri de parlamenter va-
ıniyeceğini bildirdiği söyleni- ziyetten hoşnudsuzluklarııu İz• 
yor. Buna sebep hükumetin har etmişlerdir. Bu mahfil-
parlamentar usule uygun hare- !erin ani bir müdahalelerin-
ket etmemesi imiş. Filhakika den korkuluyor. Yine söy-
hükumet hergün toplanan kon· lendiğine göre iktidar mev-
trol komisyonunun ileri sürdü· kiinde bulunan bir zat as-
iı:ü fikirlere hareketini uydur· kerleri müdahaleye teşvik 
ınamaktadır. Liberaller muha· etmektedir. 

Yağmurlar zarar verdi 

n!ftf ASIR öanıte 3 
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Sivas -Erzurum hattı 
Umumi müfettiş Tahsin Uzer dün 

inşaatı teftiş etti • 
yenı 

Erzurum, 27 tA.A) - Umumi müfettiş Tahsin 
, Uzer Askale nahiyesinde yapılmakta olan Sivas

Erzurum demiryolu inşaatını görmek V<! çalışan 

amele ile temasta bulunmak üzere belediye reisi 
ile memleketin ileri gelenlerinden on kişilik bir 
heyeti Askaleye gönderdiler. 

Demiryolu güzergahını takib ederek Askale
nin yedi saat garbında Tercan hududuna kadar 
gitmiş olan heyet bu kısımda yapılan inşaatı 
görmüş, dün akşam geç vakıt Erzu'ruma dön-

müştür. 

inşaat güzergahına yakın köylülerin yollarda 
arabalariy:e taş ve kum ve malzeme taşıyarak 
kazanması bu civar halkının yüzünü güldürmüş
tür. iş almak için Of, Epir, Bayhurt kazaların
dan ve daha uzak yerlerden de gelenler vardır. 
Heyet inşaatta , çalışan amelenin vaziyeti hak
kında edindiği malümatı umumi müfettişe bil
dirmiş ve umumi müfettiş bazı yolsuzlukların 
düzeltilmesi için icabedenlere emir vermiştir. 

meşalesi 
Dün saat on birde Belgraddan 

hareket etti 
Belgrad, 27 (Yeni Asır) - Bulgar atletlerinin 

Yugoslav hududuna kadar getirdikleri Olim· 
piyad meşalesi bu sabah saat dokuzda Belgrada 
geldi. 

Belgrad spor meydanında beden terbiyesi 
nazırının önünde büyük bir geçid resmi yapıldı. 
Belgrad belediye reisi bu miinsebetle söylediği 
nutukta: 

- Yugoslavya çocukları Berlin Olimpiya
dına kazanmak için veya kaybetmek için git· 
miyorlar. Yugoslavyanın spor şerefini yükselt· 
mek için gidiyorlar. Orada iyi çalışacaklardır. 

Muvaffak olurlarsa bütün memleket kendilerini 
alkışlıyacaktır. Yanlış anlaşılmasın.. Biz galibi· 
yet değil; muvaffakıyet bekliyoruz, demiştir. 

Meş'ale saat on birde Macaristana hareket 
etmiştir. 

Erkin 
Denizaltı gemisine 
DUn merasimle bayrak 

çeklldl 
lstanbul, 27 (A.A) - Alman

yadan satın alınan ve Erkin 
adı verilen denizaltı ana ge
misinin bayrak çekme töreni 
bugün yapılmıştır. 

Menemenci oğlu 
döndü 

Ankara, 27 (A.A) - Montrö 
konferansında hükumetimizi 
temsil eden heyeti murahhasa· 
mız azasından dış işleri bakan
lığı genel sekreteri Numan 
Menemencioğlu bugün şehri

mize gelmiştir. 

Yugoslavyada 
sokul gösterişi 

Belgrad, 27 (Ö.R) - Sama· 
jeste kral ikinci Pi yer le, ana 
Mari, genç sokul teşkilatı ta
rafından yapılan gösterilerde 
haıır bulunmuşlardır. 

Beşler konferansı 
Paris, 27 (Ö.R) - lngiltere 

hükumeti, Eylülde toplanacak 
olan Beşler konferansının Lon
drada toplanmasını teklif et
mek niyetindedir. Fransa hü
kumeti, bu konferansın Brük
selde toplanmasına taraftardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Öd . d k. h Rusyada tahsil eden Mısırlılar memnun oldu 

elmhış ovası~ a ımta - Altmış dokuz mensucat Yenimuahedeninimzası-
su asara ugramış ır .. h d. . d. l ld h ı k ·· t ·ı· 
Ödemiş 27 (Yeni Asır) - Cumartesi günü öğleden sonra mu en ısı ıp oma a ı na sa ırsız ) gos erı ıyor 

başlıyan yağmur bir buçuk saat büyük bir şiddetle devam ede-
rek oldukça büyük hasara sebebiyet vermiştir. Ödemiş çarşısın· Moskova, 26 ( A.A ) - Mensucat sanayiini tııhsil eden 69 Roma 28 (Ö.R)- Arap gazeteleri Mısırın askeri statüsü hak· 
dan geçen çay korkunç bir vaziyet arzediyordu. Saat 5,15 de Türk mühendis ve ustabaşışının diploma tevzi merasimi dün ya· kında lngiltere ile Mısır arasında akdolunan askeri mukavele 
hareket eden Ödemiş - lzmir treni ilk kurşun istasyonuna tehirli pılmıştır. Merasimde Türkostroy müdür muavini ve başmühendis münasebetiyle memnuniyetlerini bildiriyorlar. Kahire gazetelerine 

Ziglin, Türkiye maslahatgüzarı ve konsolosu, dış komiserlik mü· göre bu ittifak muahedesinin imzası günü Mısırın istiklal tarihin-
gelmiştir. messili ve dig" er birçok zevat hazır bulunmuştur. d Jd k d B k B · ·ı d 1 k 'h" d d Akşama dog· ru şiddetlenen yag· mur bütün ovayı sular altında e o uğu a ar üyü rıtanya ı e ost u tarı ın e e unu-

Ziglin merasimi açış nutkunda. Tiırk talebenin teknik tah· ı k 'h b' k'I d k p f d ı k bırakmış ve ovadaki harmanları sular istila etmiştir. tu mıyaca tarı i ır gün teş ı e ece tir. ara e e i en mu a-
silinde elde edilen parlak neticeyi k<'·ıdetmiş ve Nazilli kombi· ı h k ı · J ·ı· ı k ı Ah k ı K h d k' Evlerde bulunanlar ancak üst kısımlara çıkarak kurtulmuşlar- ve e ü üm erme göre ngı ız er uvvet erini u ir e a ire e ı 

dır. Evlerdeki erzak ve eşyalar sular altında kaldığı için maddi nasının vazifelerini başaracakları kanaÜe Türk mütehassıslarına askeri kuvvetlerini Süveyş sahillerine çekeceklerdir. Diğer mad-
tevdi olunduğunu söylemiştir. 

%arar fazladır. Biıtün mahsuller bir nisbet altında zarar görmüş· de Mısır limanlarından hiç birinin lngiliz deniz üssülharekesi 
t .. T h h · d f ı d iki dost Cumuriyetin şefleri şerefine içilmiştir. ur. ütün ma sulünün zararı epsın en a7.. a ır. olmıyacağını tasrih etmektedir. Yalnız harp halinde iki memle-

1 1 b 69 talebeden 62 si pek iyi ve yedisi de iyi derece ile tah· k · .. t k f l · · b .. · kd" d ı ·1 M 
Dl.nar ko·· ylu"' su .. n u·· n e ı· e ı· r etın muş ere men aat erı ıca ettıgı ta ır e ngı teıe ısır 

u sillerini bitirmişlerdir. limanlarında bir deniz üssülharekesi tesis edebilir. 

hükumet konağı yapıldı Mektup ve telgraf ücretlerinin 
Dinar 27 ( A.A) - Çol ovası nahiyesinde köylü tarafından tenzili İcin tetkikler yapılıyor 

Yapılan yeni hükümet konağının açılma töreni dün Afyon valisi 
tarafından yapılmış, kaymakam ve kaza erkanı ile parti ve be- Ankara, 27 (Yeni Asır muhabirinden) - Posta - Telgraf 
lediye ve köy teşkilatları nahiye halkı törende hazır bulunmuştur. idaresi mektup ve telgraf ücretlerinin tenzili için bir proje 

Bu münasebetle bir söylev veren Durmuş Evrendi! Cumhu· hazırlamıştır. Proje Bayındırlık Bakanlığına verildi. Tetkikat 
riyet eserlerinden birine daha kavuşan köylüleri tebrik etmistir. hitam bulunca projenin filiyat sahasına konması bekleniyor. 

ltalyan ilhakını tanıyacaklar 
nafiz erkanından biri olan Posta 
telgraf ve telefon nazırı ltalyan 

işgal hükümetine inkıyadını 
bildirmiştir. Mumaileyh nüfuzlu 
bir şahsiyet olup eski Necaşı 
kabinesinde en büyük siklet-

!erden biriydi. Halk tabakalari 
üzerinde prestiji büyükl:ür. Na
zır teslim olurken bundan sonra 
her türlü mukavemeti lüzumsuz 
saydığını, ltalyanların Habeşis
tana tamamen hakim bulunduk· 
!arını söylemiştir: 

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

SAFI 
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''------·--------------------·-oynı}ordu. Olan şeyler, olma
'ını temenni ettiklerinin tama
llıen aksi idi. O kadar çok 
kı~kandığı sevgilisi kendini teş
hire, reklam etmeğe koşuyordu. 
Eski şato, çamurlu yollar, Lo
ransın çiftliği, bunların hepsini, 
her adımda bir hatıra taşıyan 
bu güzel yerleri istemiye iste
llıiye terkediyordu. 
Köpeğinden ayrılışı kesin ol

du. Puval Dö Lu efendisin!n 
teessürünü anlamıştı. Onun 
~akları dibinde yuvarlanıyor. 
anından ayrılmak istemiyor

~u. Emmanuel dalgındı. Tren
k e, kendisini Loransla karşı 
d~rşıya gördüğü zaman ken· 

1ne gelebildi. Ve ancak o za
~aıı. korktuğu hakikatı anladı. 
tnı bir hayata, veni bir talie 

doğru gitmekte olduklarını dü· 
şündü. Lorans küçük burjuva 
elbisesiyle bütün Parisin başı
nı döndürecek kadar güzeldi 
Sütçü kadın elbiselerini çı
kardığı günden beri ilk de
fa olarak burjuva elbise· 
sının Loransı inanılmıyacak 

kadar değiştirdiğine dikkat 
etmişti. Klasik alnında yarınki 

, şöhretinin yıldızı parlıyordu. 
Koyu siyah saçlarının parıltısı, 
yeşil gözlerini halelendiren 
uzun kirpikleri, beyaz yanak
ları, vücudunun kusursuz hat· 
!arıyla bu kadına kim Viyö 
Kontinin sütcüsü diyebilirdi? 
Lorans tasavvur edildiğinden 

daha cazib ve daha korkunç 
bir akıbete doğru gidiyordu. 
Gözlerinin düsünceli bakısla· 

Belgratta belediye intihabatını 
hükumet partisi kazandı 

Belgrad: 27 (Ö.R) - Bugün yapılan belediye intihabatı çok 
hararetli olmuş ve akşam üzeri neticesi alınmıştırr. Neticede 
ulusal radikal partisi on sekize karşı 236 reyle ekseriyet temin 
etmiştir. Belediyede hükumet partisinin 16 azası, nıuhalefet par· 
tisinin iki azası bulunacaktır. 

rında: kının kendine aid olduğunu 
- Nereye gidiyoruz? söyliyerek Mustiyenin müdaha-
Demek istiyen bir mana lesini protesto edecekti. Para· 

vardı. sızlığı buna mani oldu. Çiftli-
- Nereye gidiyoruz? ğinden kiraları alma zamanı da-
Emmanüelin kendine on defa ha gelmemişti. Kroniklerin mu· yüz defa sorduğu sual bu idi. 
Lorans anasına ve nişanlı- sahabelerine yer v~rmeyi vaade-

sına eğilerek şunları söyledi: den revülerden bir haber alma· 
- Yanıma Paris'te işimize mıştı. Zaten bu tasalı ve ke-

yarıyacak olan eşyadan başka derli günlerde yazı yazabilmek 
birşey almadım. Herşeyi Viyö cesaretini nereden bulacaklı? 
Kontide bıraktım. Anne eski Lörans, eski tenor tarafın-
siyah şalını aramam ... Onu bir dan tutulan apartmanı kabule 
zavallıya verdim Paris'te ye- mecbur oldu. Emmanüele ge· 
nisini alacağız. lince, annesinin yanına dönme· 

Pariste... ğe karar verdi. Kafası ve iş-
Bu kelimeyi dişlerinin ara· leri intizamını buluncaya kadar 

sından sıyrılan neş'cli bir te- orada kalacaktı. Kazancını yo· 
bessümle söylüyordu. !una koymağa başlayınca karı· 

Loransın ifadesinde, tabiatın sıyla birlikte sığınacakları mü-
sinesinde geçen güzel hayatını tevazi, fakat sevimli yuvayı 
terketmenin teessürü yoktu. bulacak, onun tanzimiyle uğ· 

Mustiye, Pariste, Martir so· raşabilecekti. lhtimalki düğün-
kağınde üç odalık bir daire !eri de o zaman yapılacaktı. 
kiralamıştı. Burası Mustiyenin Bu yeni hayat güneşinin do-
kendi evine yakındı. Emmımüel, ğacağı güne kadar daha iki 
Loransın müstakbel zevci sı- sene, gizli işe, gizli aşka kat-
fatiyle ona bir ~v tutmak hak·~_ !anmak lazımdı. Bu zahmeti 

Olimpiyat fikstürü hazır 

Türkiye ilk karşılaşmayı 
Norveçle yapacaktır 

Berlin, 27 (Ö.R} - Olimpiyatta futbol karşılaşmalarının ilk 
temaslar programı şu suretle tesbit edilmiştir: 

Mısır milli takımı Avusturya ile 
Peru - F enlandiya ile 
Büyük Britanya • Çinle 
Polonya - Macarlarla 
Türkiye - Norveçle 
Almanya - Lüksemburgla 
lsveç • Japonya ile 
ltalya - Birleşik Amerika ile karşılaşacaklardır. 

Löransın operaya girmesi, mü· 
samereler ve zenginlik takib 
edecekti. Emmanüelde emindi 
ki Lörans hasretle beklediği 
şöhrete pek çabuk erişebilir. 

Vagonun bir köşesine gömü· 
len delikanlı çukurlaşan ya· 
naklarının canlandığı derin bir 
teessürle bunları düşünüyor: 

Yeni bir mücadelenin başlamak 
üzere oldugunu hissediyordu. 

- Karımın ismı gözleri ka
maştıran bir yıldız gibi bütün 
l'ars'i tuttuğu gün onun ya
nında silik ve sönük bir var· 
lık halinde kalmamak için şim
diden para kazanmağa, meş
hur olmağa çalışmalıyım. Ya
bancıların yanında gülünç mev
kie düşmek istemem. 

Hayallere alışkın olan göz
lerinde ateşli bir gayretin kı
vılcımları tutuştu. Bir müddet· 
tenberi Lorans gözlerini ona 
dikmiş, dostunu dikkatle takib 
diyordu. Emmanüel bu nazar· 
!ardan sıkılarak başını kaldırdı. 
Sonra bütün varlı2ını bu mü· 

tebessim ve hakim kadıııın 

okşıyan gözlerine terketti. 
ANNESiNiN YANINDA 

Emmanuel nişanlısını Martir 
sokağındaki dairesine bıraktı. 

Oradan ayrılınca annesinin evi
ne koştu. Büyük salonda ma· 
dam Jül Landolen Baron Har
tö ile çaylarını içmek üzere 
idilı:r. lki kadın Parise bir dıı
ha dönmiyeceğini söylüyen de
likanlıyı müstehzi bir tebes
sümle karşıladılar. O günden 
bu güne pek az zaman geç
mişti ve Emmanüel işte koşa· 

rak yine anasının evine dönü
yordu. Emmanüel onların ken· 
disine sual sormalarına va!at 
bırakmadan sözü açtı : 

- Anne, madan Lorans Fö
yantın ismini ve adını Maya 
siz mi verdiniz? 

- Evet ... 
- Fakat niçin bunu yaptı-

nız, niçin yaptınız anne? 
- Bir tesadüf eseri olarak 

değil yavrum .. Bilerek ve dü
şünerek .. 

- Bitmedi -



Gece - saat iki buçuk 

• • • lığı a zı ı 
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Vur abalıya tabiri tastamam 

müret ipler içindir ... 
GECE SAAT iKi BUÇUK •• 
Mürettib arkadaşlarla bir· 

ilkte, evlerimize gitmek üıere 
gecenin zifiri karanlığ1nda Gazi 
bulvarından geçiyoruz. Beledi
ye elektrikleri gibi ay mehtabı 
da ziyas1n11 lzmirin en büyük 
bulvanndan kıskandığı ıçın 
düşe kalka, bir adım önümüzü 
görmeden yolumuza devam 
diyoruz. Yanlış bir adım attığı 
için cadde üzerinde boylu bo
yuna uzanan bir mürettib ar
kadaş, haklı bir isyanla söy-

. )eniyor: 
- Biz başkalarının şikayet

lerini, isyanlannı' acılarını mü
temadiyen sütunlarımıza geçir
diğimiz halde, kendi şikayet
lerimizi yazacak bir yer bula
mıyoruz. Mehtaplı gecelerde 
sabahlara kadar yanan elektrik· 
ler hiç yanmasa da, şu karan· 
lık gecelerde yolumuzu aydın
latsa ne kaybederler. 

Mürettip arkadaşın bu tarizi 
bize idi ... 

O sözlerine devam ediyordu: 
- ispanya isyanı, Bolivya -

Paraguay harbı, Habeş çetele
rinin faaliyeti, Japonya zelze
lesi ve saireyi haber almak ve 
yazmak için gece yarılarından 
çok sonraya kadar bekliyoruz. 
Elde kompas 14 saat, ayak 
üzerinde bekliyoruz, ga
zeteyi hazırlıyoruz da, Sabah· 
leyin uyku mahmurluğu içinde 
evlerinde ç.kan okuyucular, 
müvezzie beş kuruş vermek 
için nazlanıyorlar. 

Mürettip arkadaşın bu tarizi 
de okuyuculara idi •. 

Mürettip arkadaş tarizler sil
silesine devam ediyordu : 

- Şu mürettipliği İcid eden 
mnbterem zata ne kadar küf· 
retsem yeridir. Bizi öyle bir 
belanın içine sürükledi ki, 
elinde ise kendini haklı çıkar. 
Fıkra muharriri bay ( ...•. ) 
falan günkü fıkrasında bir zu
hul eseri olarak matbuat kanu· 
nunun biJmem kaçıncı madde
sine aykm bir cümle kullanır. 
Tahrir heyeti bu zuhulü tashih 
eder. Fıkra mürettiphaneye 
tashih edilmiş şekliyle gelir ve 
geldiği şekliyle tertib edilir. 

Ertesi günü fıkra muharriri 
kıyametleri koparır. ikinci bir 
fıkrasında mürettipleı i defe ko
yarak (Allah hiç kimseyi mü
rettip milletinin eline düşür

mesin. Diledikleri adamı bir 

hamlede rezil eder, çıkarlar) 
şeklinde son sistem bir çatma 
vesilesinden de istifade eder. 

Bu tariz, fıkra muharrirJe
rinedir. 

Ya musahhih arkadaşlara ne 
demeli? Gece yanlarindan son
raya kadar elli küsur sütun 
tashih ederken yorulan musah· 
hihler, son ta!'ıhihlerinde en 
büyük harflı yazılarda kosko· 

caman gaflar yaparlar. Bunu 
yaparlaJ da ertesi güo, gazete 

kocaman bir yanlışla çıkhğı 
için evvela okuyucular, müret-
tiblerin arkalanndan pek de 
hoşa gitmiyen birşeyler okur-

lar. Sonra gazetenin yazı mü· 
dürü haklı olarak mürettiblere 
çatar: 

- Koskocaman hatayı gör-
mediniz mi.. Hepinizin haftalı
ğınızdan şu kadar ke5ilecektir. 

Der ve hemen idare müdürü 

faaliyete geçerek icabını ye
rice getirir. 

Bu tariz musahhis arkadaş
lar içindir .. 

Haydi hepsini yutalım. Ajans
la telgrafhaneyi nasıl affetmeli? 

Gecenin saat ikisidir. Zir, 
diye telefon ederler: 

- Şimdi Ankaradan telgraf· 
haneye 5000 kelimelik bir tel-
graf verildi. Telgrafhane pek 
yakında almıya başlıyacak •. En 
çok bir saata kadar elinizdedir. 

Beklemiye başlarız.. Ajans 
haberlerini beklerken vakıt 

geçmesı ıçıo Radyoyu açmak 
isteriz. Haber gönderirler. Mu-

harrirler rahatsız oluyormuş .• 

Mümkünse radyoyu kapamalı 

ımışız.. Çok eyi, çok güzel 
amma, uyku gözlerimizden akı-
yor. Radyoyu kaparsak uyku 
bastıracak... O zaman iş daha 
fena olacak .. 

Saat dörde kadar bekleriz 
de telefon tekrar haber verir: 

- Ufak bir yanlışlık oldu. 
Falan telgraf telgrafhaneye 

verilmedi. Yanna kaldı. Mazur 
görün. 

Şafak sökerken, uykusuzluk 
içinde bu mazeret telefona pek 
te kolayca mazur görülmez 

ama, neyse.. işte okuyucunun 
beş kuruş mukabilinde satın 
aldığı emeğin en mütevazi ve 
ufak kısmı budur. 

.A.d.n.a:n... Bilge't 

··············~--~······························ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Milli Roman 
Yazan: Adnan Bilget - 2!> -
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"Yaf ında bir çocuğunuz olacakmış •• Bu hareke-
fniz belki r1e esasta hakhdır. Fakat 

netice 1 beni mah etmeğe matuftur,, 

- Acı lc onuşuyorsun Sabiha .. 
Benim hateketim belki de yan-
hş ve kaba idi. Ancak sen, 

benden daha hatasız değilsin. 
Son mektubundaki tehdidi asla 

unutmıyacağım. Bütün hareket
lerim içinde bir gün seni terk 
etmek istiycceğime dair en ufak 
bir pürüz yok.. Sen beni, bir 
daha düşünmemekle tehdid 
ettin.. Eğer böyle birşey ol
saydı, ciddi surette hayatın 

manasını kaybetmem mümkün 
olacaktı. 

- Artık böyle konuşmıya
lım Ahmed .. 

Peki Sabiha.. Öyfe ya, bir
birimizi incitmekte ne mana .. 

Bahusus ki çocukça sözlerle 
kaybedılecek zamanlarımız 

azaldı. Yakında ikimiz de ço
cuk sahibi olacağız. O zaman 
kendi arzularımız tamamen te
vekkuf edecek ve biz, yalnız 
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anisa Valisi vefat etti 
•• 

lüme sebeb a 
sa dejeneresa 

kre-
ır 

Merhumun cenazesi bu akşam 
lzmirde törenle kaldırılacak 

- Baştaıafı I ncı say/uda -
lar istenmiş ve doktor Ekrem 
Hayri, operator Esat Cimcoz, 
operator Adil otomobille bir 
saatta Manisaya gitmişlerdir. 
Şehrimizden giden doktorlar. 
hastayı hastanede ameliyat 
masasmda ve karnı dikilmek 
üzere bulmuşlardır. Fakat 
ameliyattan sonra hasta iyi· 
leşmiyerek vefat etmiştir. 
Müddeiumumilik hadise üze
rine tahkikata girişmiş ve 
otopsiye lüzum göstermiştir. 

l 
cağı muhtelif rütbeli subay
lardan hangilerine tebliğat 
yaparsa saat 17 de Karşı
yaka iskele meydanında me-

Vali Murad Germenirı pan
kreas guddesinin dejenere 
olmasından öldüğü anlaşıl• 
mıştlr. 

Cenaze bugün Manisadan 
törenle kaldırılarak lzmire 
getirilecek Soiukkuyu me
zarlığına gömülecektir. 

lzmirde yapılacak cena7e 
töreni için vilayetimiz tara· 
fından şu program hazırlan
mıştır. 

Vilayet makamından : 
1 - Cenaze töreninin Ma

nisaya aid kısmı orada yapı
lacak ve merasim bittikten 
sonra karadan otobüsler ve 
otomobillerle Karşıyaka So-
ğukkuyu mezarlığına nakJo· 
lunacaktır. 

2 - Cenaze takriben saat 
17, 18 de Karşıyaka iskele 
meydanına gelmiş bulunacak
tır. 

3 - Bu törenee süel mu-
zika ile Müstahkem mevki 
komutanlığımn münasip göre
ceği bir kıta ve buna uya
rak jandarma ve polis ve 
belediye zabıtası müfrezeleri 
Karşıyaka iskelesi önünde 
saat on yedide hazır bulana
caklardır. 

4 - Müstahkem mevki 
komutal'lığı bu merasime 
iştiraklerini tensib buyura-

rasim kıt'alariyle birlikte 
bulunacaklardır. 

5 - Devair rüesası ve 
parti İlyönkurulu üyeleri ve 
şarbaylık erkanı ile vilayet 
idare heyeti ve vilayet encü
meni ve belediye encümeni 
azaları bu merasimde hazır 

bulunacaklardır. Kezalik on
lar da saat 17 de Karşıyaka 
iskele meydamnda hazır bu
fonacaklardır. 

6 - Merasime iştrik ede
cek zevahn mümkün olduğu 
kadar siyah vestun veya ko-
yu renk elbise ve yine im
kan nisbetinde melon şapka 
iktisa etmeleri temenniye 
şayandır. 

7 - Cenaze Karşıyaka 
iskele meydanına gelir gel
mez önde muzika ve nizam 
vaziyetinde kıtaat ve çelenk
ler ve onu takiben tabutu 
hamil araba olmak üzere 
sırasiyle merhumun aile 
ve akrabası, daha geride 
diğer zevat olarak yürüyüşe 
Kemalpaşa caddesi, Soğuk
kuyu tramvay yolunu takiben 
devam olunacak ve namazMa 
nisada kılmmış olacağından 
doğruca mezara gid lecektir. 

8 - Mezar başında Vali 
tarafından merhumun tizkar 
( namı için bir nutuk irad 
edilecek ve merasim burada 
hitam bulacaktır. 

9 - Bu programın inti
zam dairesinde tatbiktna 
Karşıyaka nahiyesi müdürü 
nezaret edecektir. (Askeri 
inzibatın temini mevkii müs· 
tahkem komutanhğından İcab 
eden zata havale buyurula· 
cakhr. ) 
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Filistin de 
12 yaralı var 

Kudüs 27 (Ö.R)- Bir yahudi 
kolonisıni yağma etmek istiyeo 
Araplarla lngiliz müfrezeleri 
arasında müsademe olmuştur. 
Araplardan on iki yaralı var
dır. 

Yugoslavyanın eski tü
tünleri tamamen satılıyor 

Belgrad 27 ( Ö.R ) - Eski 
yıllar mahsulü tütünler üzerin
den mühim satışlar olmuştur. 

Almanyaya iki milyon kilo, 
Mısıra 280,000 kilo satış ya
pıldı. Fiyat:ar iyidir. 

onun gülmesi, neş'elenmesi için 
kendi zevklerimizi onun üze
rinde toplıyacağız. 

- Onu öyle seveceğiz ki.. 
- Çocuğumuz dünyaya gel-

dikten sonra başka şeylerle 
uğraşmıya vakıt bulamıyacağız. 

Hep onu konuşacağız. 

- Eğer kız olursa onu daha 
çok sevecekmişiz gibi, bende 
bir his var. Benim de bir · kı
zım, kucağımda okşıyacak bir 
insan olacak .. Onu herşeyden 
ve herkesten kıskanacağım ve 
hiçkimseye okşatmıyacağım. 

- Eğer erkek olursa bana 
biraz daha yakın olacak. Ona 
bakarken daima seni hatırhya
cağım. Onu sevt!rken gözlerim 
önünde sen bulunacaksm ve 
daima kuvvetli varlığınla ya· 
hancı kalan gölgeleri yanım
dan uzaklaştıracağım. 

- Ona bir ad takalım Sa
biha .. 

- Bunun imkanı var mı 
Ahmed.. Ya ölü doğarsa ve 
yahud da hic doğmazsa .. 

Ecneb· 
Talebeler Vana 

gittiler 
En:urum, 26 (A.A) - Alman 

ve - Çekoslovak üniversite ve 
lise son sınıf talebesinden 35 
kişilik bir ilim kafilesi Türk 
ve Alman doçentlerinin neza-
retinde doğu illerimizde bir 
seyahat yapmaktadırlar. 

Dün şehrimize gelen bu ka
file bugün Karaköse yolu ile 
Vana gitmişlerdir. Orada Van 
gölü ile Murat dağında tetki
kat yapacaklardır. 

- Bu çok müthis Sabiham. 
V - Böyle bir ihtimali gözö-

nünde bulundurmak bile başka 
bir mahzur daha vaLErkek mi, 
kızmı olacağını şimdiden bile
miyoruz. 

- Kız olursa, müsaade et 
de adını ben vereyim. 

- Kabul, erkek olursa be~ 
nim vereceğim adı alacak •. 

- Sormağa unuttum Sabiha .. 
Kocandan ne haber ? 

- Yeni birşey yok. Hepsini 
mektuplaramda yazmışbm. Hala 
ayni vaziyet devam ediyor. 

Ahmedin çehresi kızarmıştı. 
- Olsun Sabiha .• Ben onları 

senin ağzmdan dinlemek isti
yorum. Yalnız kocandan bah-
sederken adını anma.. Kocan
dan - o - diye bahset .. 

- Nedenmiş bu böyle? 
Ahmedin çehresindeki al 

renk biraz daha kızıllaşmışh .• 
- Artık onu kıskanıyorum, 

Sabiham .. 
-Teşekkür ederim Ahmed .• 

Öyle zannediyorum ki çocuğu-

iki milli bankamı-ı 
zın b·r teşebbüsü 

iş ve Ziraat bankalan, iz
mirde üzüm fiatlarmın istikra• 
rını temin etmek için kurulan 
Tariş gibi, Türkiye elma ibra
cahnı tanzim etmek üzere de 
bir şirket kuracaklardır. 

Geçen ay içinde, meyve is
tihsal mmtakalannda, Ekonomi 
bakanlığının yaptırdıgı etüd
lerden . sonra bu şirketin kurul
masına karar verilmiştir. 

Şirket, ilk olarak Karadeniz 
sahilinde Atinada bir kuru 
elma fabrikası kuracakbr. Ta
biatın istandarize ettiği bu ha
vali elmalarmdan bir kısmı yaş 
olarak ihraç edilecek ve geri 
kalan kısmı makina ile soyulup 
kurutulduktan sonra dışarıya 
gönderilecektir. 

Bir çok Avrupa piyasalari 
ve bilhassa Almanyanın yaş ve 
kuru elmalanmız için iyi bir 
mahreç olacağı kuvvetle umul
maktadır. Şirket Atinadaki 
fabrikada mütehassıs işçi ye
tiştirdikten sonra diğer elma 
istihsal mıntakalannda da fab
rikalar açacakbr. Fabrika için 
bir mütehassıs getirtilmektedir. 

iki milli bankamızın elmadan 
sonra, diğer meyveler üzerinde 
de meşgul olacağı haber veril
mektedir. 

Bina ve arazi vergi-
leri ve hususi idare 

Bina ve arazi vergilerinin 
vilayet hususi idarelerine devri 
dolayısile, hasara uğrıyan arnzi 
vergilerinin ne suretle tabak· 
kukattan indirileceği hakkında 
Dahiliye Vekaleti vilayetlere 
bir tamim göndererek bu hu
susta vekaletten mezuniyet 
alınmasını bildirmiştir. 

Arazi vergileri için 2 ve 
bina vergileri için de 4 taksit 
tesbit edilmistir. Hususi idare
ler bu günlerde tahsilata baş
lıy acaklardır. 

Yalnız Dahiliye Vekaleti ile 
Maliye Vekaleti arasında, 2871 
numaralı kanunun 8 inci mad
desinin sureti tatbiki üzerinde, 
bir 11oktai nazar ihtilafı çık
mıştır. 

Mali sene tahsilatı tahakku
ka esas ittihaz edilirken,. sa-
bıka ve haliye tahsilatmıo her 
ikisi mi, yoksa r bwılardan yal-
nız haliye tahsilahnın mı nazan 
dikkate alınacağı bu ihtilafın 
mevzuunu teşkil etmektedir. 
Her ikisi birden gözönünde 
tutulduğu takdirde, idarei hu
susiyelerin eline geçen miktar 
çok azalmaktadır. Bu yüzden 
hususi idareler bütçelerinden 
tenzilat yapmak icab ettiğin
den bazı vilayef bütçelerinin 
tasdiki de gecikmiştir. 

Mamafih, bina ve arazi ver
gilerinin husui idarelere devri 
nihayet mahalli idareleri ikdar 
ve terfih etmek olduğuna göre 
bu ihtilafın pek yakında halle
dilecegini alakadarlar temin 
etmektedirler. 

muza kendi adını vermekten 
çekinmiyecek.. Şimdilik bana 
hiç görünmiyor. Akşamlan bir 
gölge gibi sessiz eve geliyor. 
Selam bile vermeden odrutına 
çıkıyor. Saatlarca oturuyor. 
Sonra yemek vakitleri aşağıya 
iniyor. Onunla yemek masa· 
sında, otel restüranlannda bir

leşen iki yabancı gibi selamla
şıyoruz. Sıhhatımı soruyor. Her 
zaman olduğu gibi iyi olduğun
dan bahsediyorum. işte bu ka
dar .. 

Hasta yattığım günlerde, o 
da bir defaya münhasır olmak 
üiere odama geldi. Yabancı 
bir ziyaretçi gibi sandalyalar
dan birinin ucunıt oturdu: 

- Hastalığınız ne? 
Dedi. Hastalık ve saire de

ğil, ·dedim. insan tenbelliğe 
alıştıktan sonra bir türlü kaik
mak istemiyor. 

- Halbuki bana öylr. söy
lememişlerdi, dedi. Ya~ında 

bir çocuğunuz olacakmış. Bu 
mevzu üzerinde konusmak İSr 

2e ı emmL..z ısa& 

ir fıkra 
Yazan: Eczaa !(emal Aklaş 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sıfırı tüketmek 
Dört kişi idik, güzel 2üz 

konuşuyorduk, bilmem nasıl 
oldu, laf yaş bahsine açıldı. 
içimizden biri dedi ki, bereket 
versin aramızda kadın yok, 
kadınlarla yaş lafı edilmez. 
Maruf sözdür kadına yalan söy· 
letmek istersen yaşını sor der· 
ler gülüştük, daha da gülü· 
şüyorduk, birisi dedi ki nahak 
yere kadınların adı çıkmış ... 
Sanki biz erkeklerden y anı 
saklı yanlar yok mu? Ben biri
sini biliyorum bol bol elli beşi 
geçmiştir, kendi yaşı belli ol
masın diye oğlunun yaşını kü
çültür durur. 
Köşede oturup bizi sakin 

sakin dinliyen en yaşhmıza 
yaşını sordum, sigarasından 
dalgın dalgın bir nefes daha 
çekerek ihmalkar tavırla kırkı 
bitirmek üzereyim dedi. Sözüqe 
bir fasıla vermek üzere siga • 
rasını silkti. 

- Evet kırkı bitirmek üze
reyim gelecek sene elliye ba-
sıyorum cümlesini ilave etti. 

Nüktesini sonradan anlamış
tım. O yaşları onar onar sayı-
yordu. Elliye basınca elli do
kuza kadar yaş elli idL Elli 
dokuz.u bitirirken elliyi bitiri
yorum, altmışa basacağım di
yecekti. Sigara tiryakisi dos· 
tum dedi ki : iş elliyi, altmışı , 

yetmişi bitirmekte değil, sıfm 
tüketmekte azizim. Arkadaşı-
mın hakkı vardır. Altmış~ yet· 
mişi, sekseni bitirmek bir şey 
değildir; sıfırı tüketmemek ge· 
rektir. 

Kömür yakan 
vasıtalar sergisi 

Şark demiryollan idaresi, 16 
ikinci Kanun 1937 de Ankara 
ser~i evinde açılacak olan kö
mür yakan vasıtalar sergisine 
ziyaret maksadile gelecek olan
lara umumi tarife fiatları üze-
rinden yüzde 50 ve teşhirci
lerle teşhir eşyası için yüzde 
70 nisbetinde tenzilat yapmağı 
kabul etmiştir. Tenzilattan isti-
tifade için sergi komiserliğinin 
tasdiknamesini ibrar etmek 
lazımdır. 

Bu tenzilat serginin küşad 
tarihinden 5 gün evvel başh-

yacak ve kapamş tarihinden 
5 gün sonray'! kadar devam 
edecektir. 

Doyçe Levant Layn vapur 
kumpanya!l da vapurlarile 
Hamburg, Bremen ve Anvers 
limanlarından sergi için liman· 
lanmıza getirilecek eşyalar için 
yüzde 50 tenzilat yapacaktır. 

Tenzilat sergiden iki ay evvel 
başlıyacak ve sergi kapandık
tan bir ay sonraya kadar ya-
pılacaktır. 

temezdim, Bu hareketiniz, bel
ki de esasta haklıdır. Fakat 
neticesi beni mahvetmeğe ma
tuftur. Zemini hazırlanmıyan 

bu ani babalık, benim bütün 
maneviyatımı altüst ettiğini 

zannediyorum. Şimdi siz"n için 
yapılacak hareket çocuğunuzu 
kabil olduğu kadar, etrafa 
gürültü sirayetine meydan ver· 
meden dünyaya getirmektir. 

- Bu vaziyet hakkında ne· 
ler düşündüğünüzü öğrenmek 
isterdim. 

- Hiç bir şey düşünemiyo
rum. Düşünmek işime. de ge~~ 
miyor. Siz J.Jenim resmen ka-
rımsınız. Sizden aynlmayı ha
tırımdan geçiremem. O 1aman 
hayata ebediyyen gözlerimi 
yummak lazım gelecek. Şimdi-
Ek bu kadanna cesaretim yok. 
Yalnız bir noktaya merak edi-
yorum. Çocuğunuzun babası 
kim diye .. 

- Müsaadenizle bu mevz.u 
üzerinde konuşmak istemiyo-
rum. 

-Sonu Var-



" -:,~an : Tok Dil 

llt " ~ •rdarın kafa11nı alının, ne 
'lanı getiririm. isterse be
ı. boynumu alsan! dedim ve ,,l. 
~ır Ahmed paşaya olanca 
ii-.· 'ttinı!e hadisenin çirkinli
'lt 

1
• "e doğacak fecaatı açtım. 

n:~r bana hak verdi. Ertesi 
~,l ~arının getirilmesinden 
'ıeçılmiş ve fakat batında 
İcli_ r edilmişti. Bu kadarı kafi 

' ı. b~ni de zorladılar, fazla 
~ ~ gıtmiyecek olsam yerime 
~ 'tkası senin üzerine saldı

ttlctı. Bir kulpunu bulurum 
Ceaiyle senin ırzım kur-

Tefrika No: 40 

tardıktan sonra batını da kur· 
tarırım diye bunu kabul ettim, 
anladın mı? 

V ardar, lbıirin bu son söz
lerini dişleri gıc1rdıyarak odayı 
arşıohya arşınlıya dinlemiş ve 
dalmıştı. 

lbşir: 

- Anladan mı? Diye tekrar
ladı .. 

Vardar Ali paşa arkası dö-
nük mmldandı: 

- Anladım! dedi. Anladım •. 
Hızla geri döndü: 
- lbşir! timdi ıen karw ali 

orduna dön!.. Yann sana Sı
vası teslim edib çekileceğim, 
fakat sen nasıl tevil edib de 
benim başımı almadığını anla
tabilecek, kendi başını kurta
racaksın? 

- Kaçlı! derim. 
- Gammazlamazlar mı? 
- Benim buraya gelib se-

ninle görüıtüğümü bilenleri •.•• 
- E! tamamlat.. 
- Mahvederim. 
V ardar lbıire sokuldu, bur· 

nuna kadar sokuldu, kahırlı 
ve mllıtehzi bir sesle: 

- Aşkolsun sana! 
Diye döndü, çıkb .. 
On dakika sonra la>şir paşayı 

Vardana silahlı adamları kol
larından tutub, yaka p'lça; ka
nsiyle beraber kale kapısının 

dışına bırakıverdiler .. 
. . . . . . . . 
• Vard.; k~ndisi~d~n ~yn.lmı~ 
yacak olan askerlerine emirler 
verildi. Mutaıarr1flık konağ. bir 
an içinde toplandı, atlara denk 
oldu. Etraftaki ağalara haber
ler saldı. Ertesi günü Sıvasta 
toplanan ağalara, Vardar: 

- Ağalar dedi! din uğruna, 
bak uğruna, namus uğruna, 
millet uğruna yolumuz isıtaneye 
açıldı. Sıvasın dışındaki asker· 
leri gördünilz, lbşir paşa oğlu-
n.uz isılan~den benim başımı 
almağa, vilayete Mutasarnf ol
mağa elinde fermanla gelmif, 
biz ise onwı arzını muhafaza 
etmiştik. Maamafih lbşir oğlu
muz bunu yapmadı, biraz mud
lik ıöıterdi, bir ıözll için ken-

e 5 

SON DAKiKA: 
Eski ispanya kralı Al
f ons is il ere iltihak 

dislne küçük bir ders verdim -
se de yine h:brını tatyib ile 
benimle bir olmasıoı temin 
edeceğim. Biliyorsunuz, anlat
mağa hacet yok. Başımızdaki 
deli Sultan arhk saltanat sür
meğe layık değildir, başındaki 

tac ahnıb bir başkasına veril-

mek gerektir. Allahın inayetiyle 
biz buna karar verdili, azmı· 
mızdan dönmeyiz. Benimle bir 
olub arkadaşlarınızı alarak İs
lambola hareket etmeğe ve 
devlete bu büylik yararlığı ey
lemeğe davet ediyorum. Avnı 
hakla ankaribilzzaman bu deli 
Sultan tahtandan indirilib, Sul
tanlıktan hal' edilerek yerine 
başkasının geçmesi işi bize na-
sib olmuştur. Hemen durmayın, 
abdestleriniıi tazeleyib, mtiaa· 
cat namazlannızı kılarak bana 
iltihak ediniz. 

Eli, yüzü nurlu bir müslüman 
ve fakat Boşnak olan Vardarın 
uzun nutkunu koyu koyu din· 
lediJer ve hepsi de Vardardan 

- Bilmedi -



Sahne a YENi- ASIR 

iSYAN HAREKETi SöNMEDI 

Sosyalis 
• 
ıs yanı 

ve anarşist kadın fırkaları 
bastırmağa çalışıyorlar 

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

Malaga limanında üç yüz gemi battı 

, ' ' .. 

Paris, 26 (A.A) -
Bitaraf devletler is
panyadaki dahili mü
cadelenin ne suretle 
neticeleneceğini he
nüı kestirememekte
dirler. Bu mücadele
nin beynelmilel bir 
takım aksülameller 
hasıl etmesinden en
dişe edilmektedir. 
Bütün devletler ta
balarının hayatlarını 

temin etmek için uğ
raşmal<tadırlar. Bra
zeo adındaki lngiJiz 
torpido muhribi 148 
lngıliz ve Amerikalı
dan mürekkep bir 
kafileyi hamil olduğu 

f-rnnsızlamı Ba}'Oll /imam/la /spanyol /faik cephesi hlikfimeti namına sillilı almağa gelen 

halde Malaga'dan Cebelüttarı
ka gelmiştir. Yolcular Malaga 
da 300 geminin batmış, 500 
kişinin ölmüş ve 2000 kişinin 
yaralanmış olduğunu söylemek
tedirler. Sokaklarda birçok ce· 
setler yatmaktadır. 

Borea torpido muhribi 112 
yolcuyu hamiJ olduğu halde 
Huelga'dan buraya gelmiştir. 
Bu yolcular seyabatları sırasın
da Tarifa'yı bombardıman eden 
iki lspanyol denizaltı gemisi 
görmüşlerdir. 

Saint Nazaireden bildirildi-
ğine göre, lspanyol bayrağını 
hamil şalüpe 100 kadar mül
teciyi hamil olduğu halde bu 
limana gelmiştir. Mültecilerin 
Fransız memurları tarafından 
muayene edilmeden evel ka
raya çıkmalarına ruhsat veril
memiştir. 

Seville telsiz istasyonu asi
lerin muzaffer olmakta olduk
larını bildirmektedir. Dün ak-
ıam bu telsiz istasyonu gene
ral Franco'nun b:r tebliğini 

neşretmiştir. General bu teb
liğinde, Madrid istasyonu tara
fmdan verilmekte olan bütün 
haberleri tekzib etmektedir. 

ISY ANI KADINLAR 
BASTIRACAK 

Madrid, 26 (A.A) - Hükü
met milis teşkilatı vücuda ge
tirmek üzeredir. Hususi bir 
kadın taburu vücuda getiril~ 
miştir. Bu tabur Sosyalist ve 
anarşist kadınlardan mürek
keptir. 

Harbiye nazırı Carthagene
deki üssübahriyi ziyaret etmiş
tir.Oradaki hükümet kuvvetleri 
nazıra hararetli bir kabul resmi 
yapmışlardır. 

Madrid, Alicanta, Murcie, 
Carthagene ve Albaceta ara
sındaki telefon muhabereleri 
kesilmiştir. 

Albacetada hayat normal 
sel;lini almıştır. Asilerin bir 
tayyaresi Algesirasta yere dü
şürülmüştür. Milislere ekmek 
yetiştirmeleri için fırıncılara 

kat'i emirler verilmiştir. 

isyan hareketinin başlangı
cındanberi BargeloTJda öl~nle
rin mikdarı üç yüz ona baliğ 
bulunmaktadır. 

AS\LER ÖLMÜ ' 
· Madrid, 26 (A.A)- Alba~e

tadaki asiler, reislerinin mun-

tazam kuvvetlerin şehre girmiş 
olduklarını öğrenir öğrenmez 

kendilerini öldürmüş oldukları 
bildirilmektedir. 

Fransız muharrirlerinden An
dre Marlax buraya gelmiştir. 
ISPANYOL HUDUDUNDA 

Madrid 26 (A.A) - Phebııs 
ajansının öğrendiğine göre, asi 
general Mollanın karısı Biar
ritze hareket etmişt i r. General 
Mollanın kumanda etmekte ol
dui(u kuvvetin Guadarrame 

Arabonwıdi vnp11111 

mıntakasında 2000 kişi telefat Sebastiende ıiddetli muhare-
vermiş olduğu söylenmektedir. beler vukua gelmiş olduğu ha-

F aşistlerin geçmesine mani ber verilmektedir. Orada jan-
olmak için Navarre'deki lspan- darma kıyafetine girmiş olan 
yol hududu tamamiyle kapatı- genç faşistler gazinonun tara-
lacaktır. çasına mitralyözler yerleştir-

MÜHiMMAT ALIYORLAR meğe muvaffak olmuşlardır. 
Paris 26 (A.A) - Matin ve Hük\imet kuvvetleri bunlara 

Eko Dö Paris gazeteleri lspan- karşı taarruza geçmiş ve bir 
yol hükümetinin yapacağı mü- saat süren bir muharebe ol-
bayaata tahsis edilecek 144,000 muştur. Muharebenin sonunda 
altın lngiliz lirasını hamil bir faşistler beyaz bayrak çekmiş-
lspanyol tayyaresinin Bour- lerdir. Bunun üzerine askerler 
get'ye gelmiş olduğunu haber gazinoya yaklaşmışlarsa da şid-
vermektedirler. detli bir tüfenk ateşi ile kar-

Berlin 26 (A.A) - lsveç se· şalanmışlardır. Bunun üzerine 
firi , ispanyadaki lsveçlilerin hi- muharebe daha büyük bir şid-
mayesini Alman hükumetinden detle yeniden başlamış ve fa. 
iltimas etmiştir. Alman hüku- şistler yeniden beyaz bayrak 
meti bu taleb üzerine İcab eden çekmişlerse de askerler onları 
talimatı vermiştir. hezimete uğratıncaya kadar 

FRANSIZ TEBAALILARI muharebeye devam etmişlerdir. 
Paris 26 (A.A) - Fransız Diri olarak ele geçirilen fa-

tebaasım almak üzere ispanya şist lideri Moles hemen idam 
sularına gönderilmiş olan gemi- edilmiştir. 
ler gönderildikleri yere varmış- Madridde sükün hüküm sur-
lardır. Veyabud varmak üzere- mektedir. Otellerin çoğu has-
dirler. Dugueıme kruvezörü tahane haline getirilmiş olup 
Barselona vasıl olmuştur. Emile milis kuvvetleri tarafından iş-
Bertin kruvazörü Bilbaoya va- gal edilmektedir. 
sıl olmuş olup oradan Saint AVUSTURYA TEBALILARI 
Andere gidecektir. Berlin 26 (A.A) - Avustur-

Kersaint torpito muhribi bu ya, lsveç hükumetleri Almanya 
akşam Majorgue adasında kain hükumetinden ispanyada bu-
Palmaya varacaktır. ldomptable lunmakta olan Avusturya ve 
ve 68 Chasseur muhripleri lsveç tebasını muvakkaten hi-
Saint Selıastiene vasıl olmuş- mayesi altına almasını iltimas 
)ardır. etmişlerdir. 

Umumi transatlantik kum· Isveç hükumeti de lsviçre 
panyasınm Mexike vapuru dün tebasının ispanyadan hareket 
lspanynaın garb sularına hare- edecek Alman vapurlarına bin-
ket etmiştir. Bu vapur Sain melerine müsaade edilmesini 
Sebastien'den 27 yolcu almıştır. iltimas eylemiştir. 
Ayni vapur 25 yolcu aldıktan Alman hükumeti ispanyada 
sonra Bilboaya giderek 150 Alman sefarethanesi ile kon-
yolcu daha alacaktır. soloshanelerine icap eden tali-

HÜKÜMET KAZANIYOR matı vermiştir. 
Madrid 26 ( A.A ) - Dün AMERiKA SEFlRI 

vaıiyette bir değişiklik yoktu. Hendaye, 26 (A.A) - Ame-
Eyaletlerden pek az haber alı- rikanm ispanyadaki sefirinin 
nabilmiştir. Yalnız hükümetin kızı ile karısı Henteradaki köşk· 
bir az muvaffakıyet kazanmış )erinde hertaraftan alakaları 
olduğu bildirilmiştir. kesilmiş bir halde bulunmak-

Albay Mangadanın kumanda- tadırlar. Sefaret katibi gece 
sı altında buluna hükumet kuv• Sen Sebastiyene gitmeğe mu-

vetlerine Cvilla üzerine yürü

meleri emredilmiştir. Ancak bu 
kuvvetler Villaeastin'e doğru 

ileri hareketlerine devam et
mişler ve oradan Leon geçidi
ni geçmeğe teşebbüs etmiş

lerdir. 
Guadarrama'dan gelen mi· 

Jisler hükumet tayyarelerinin 
asilerin topç•J kuvvetlerinin bu
lunmakta olduğu Piertolen ge
çidini bombardıman etmiş ol
duğunu beyan etmişlerdir. 

iyi malumat almakta olan 
mabafile göre, Guipuzcoa eya
leti tamamiyle hükumetin elin
dedir. Asiler ise Navareye ha
kim bulunmaktadırlar. 

FAŞiSTLER BEY AZ 
BA YRAT< ÇEKTILER 

Marlrid. 26 I A. A ) - San 

vaffak olmuş ve sefirin ailesi
nin lsyanyadan ayrılabilmeleri 
için icabeden makamlar nez
dinde teşebbüslerde bulun· 
muştur. 

Paris, 26 ( A.A ) - Şarki 
Prenelerden alman haberlerde 
Balear adalarının asilerin elinde 
olduğu teeyyüd etmektedir. 
Yine bu haberlere göre, bir 
asi barb gemisi Sen Sebasti
en önünde dolaşmaktadı!'. Ge
minin şehri bombardıman et
mesinden korkuluyor. 

Eşrefpaşa hastanesinde 
Şehrimiz Eşrefpaşa emrazı 

zühreviye hastanesi başhekimi 
doktor Cevdet Fuadın elli Jira 
olan başhekimlik ücreti Sıhhat 
vekaleticce 75 liraya çıkarıl
mıshr. 

Komşularımızın düşünce1eri 

Boğazlar mukavelesi ve 
Türk - Bulgar dostluğu -"1922 askeri zaferiyle haşlanıış olan 

Kamili Ata-haklı bir k n rtarıcı eser, 
Montröde'ki tfrk'iin 

zaferiyle 
diplonıatik 

tamaınlanıyor ... " ·-·-·-Sofyada çıkall ve hiikfimetin 01· 

gam olan La Paıole. 811/gare g a
zetesi bof!azlar anlaşmasını göz
dm geriren 21 temmuz tarihli baş 
yazısında şun/an J'azıı·or : 
Yeni boğazlar mukavelesi 

Montröde imzalanmıştır. Ayni 
saatte, askerlik dışı bölgenin 
Türk kıtaları tarafından işgali 
suretiyle, Ankara hükumeti yeni 
mukavelenin mt>riyete girdiğini 
dünyaya ilan etti. Kemalist 
Türkiyenin bir milli bayramı 
ehemmiyetini alan bu hadise 
bütün memlekette büyük tö
renlerler)e kutlandı. 

Türk milletinin sevincini biz 
çok iyi anlıyoruz. Leman gölü 
kıyılarında bu ayın 20 sinde im
zalanmış olan mukavele, Kamal 
Ata türkün vatanına karşı kazan
mış olduğu yeni bir liyakatin ifa
desidir. Sevr muahedesi, Av
rupa ve Asyada bir çok vila
yetlerin kaybedilmesinden baş
ka, boğazları Türklerin elinden 
alarak IstanbuJ, Çatalca'da yer
leşmiş olan Yunan ordularıyle 
Boğaziçine ve Çanakkaleye ba
kim olan itilaf donanmalarının 
insafına terk etmişti. Fakat 
Gazi Mustafa Kemal'in muaz
zam zaferi Sevr andlaşmasını 
gömdü ve 1923 Lozan andlaş
ması bunun yerini aldı. Tür
kiye Şarki Trakya ile Çanak
kale boğazının iki kıyısına ye
niden sahih oldu. Fakat galib 
olmasına rağmen, Tiirkiye, 
boğazlar hakkında tahdid edici 
ve emniyetini tebdid altında 

bırakan bir rejim tesis eden 
bir hususi uzlaşma imzalamaya 
mecbur oldu. işte dün Montrö
de imzalanmış o!an mukavele 
ile bu rejim ortadan kaldırılmış 
ve Türkiye, yeniden boğazların 
askeri müdafaasını hazırlamak 
hakkının kazanmıştır. 

1922 askeri zaferiyle baş
lamış olan haklı bir korta· 
rıcı eser, Kamil Atatürk'ün 
Montrödeki diplomatik zaferi 
ile tamamlanıyor. 

Fakat Montröde adaletle bir
likte bir başka kurtuluş pren
sipi de zafer kazanmıştır. Tat
bik edilemez hale gelmiş 

olan andlaşmaların barış yo" 
luyla tedil edilmeleri. Türkiye 
Avrupanın bulanık vaziyetinden 
istifade ederek onu Lozan 

andlaşmasının tek taraflı feshi 
emri vakii karşısında bırakmak 
istememiştir. Meşru yolu tercih 

etmiş ve Milletler cemiyeti pak
tının on dokuzuncu maddesi 
hükümlerini hatırlatarak Lo
zan andlaşmasının yeniden 
tedkiki meselesini diplomatik 
yoldan ortaya koymuştur. 
Doğrudan doğruya alakalı 

bütün devletler Ankara hükü
meti tarafından tercih edilmiş 
olan bu yolu hakiki kıy
metiyle takdir ettiler ve dip
lomatik teşebbüsünü muvafık 
bir şekilde karşıladılar. Türki
yenin davası daha o zaman 
manen kazanılmıştı. Türkiye 
cumuriyetinin sahih olduğu 
milletler arası itibar, ittifakları 
ve dostlukları ve dış bakanı 
Rüştü Arasın malum mahareti 
gerisini tamamladı ve bu su
retle Montröde dünkü neticeye 
varıldı. Bu hadise tarihi bir 
hakikati bir kere daha teyid 
etmaktedir: Tahdid edici and
laşmalar ebedi değildir ve 
bunların yeniden tedkiki harbı 
ifade etmez. 

Montrö'de her cihetten Bul
garistanı doğrudan doğruya 

alakadar eden milletlerarası 
ehemiyette bir dava muvaffa
kıyetle halledilmiştir. 

Fakat iki düşünce diğerleri
ne hakim olmuş •e daha baş
langıçtan beri Bulgar hüküme
tinin durumunu tayin etmiştir. 
Bu düşüncelerden biri iki kom
şu devlet arasındaki dostluk 
ve güvenin Bulgaristan için, 
Boğazlar hakkındaki yeni mu
kavelenin hükümlerinden daha 
kıymetli olmasıydı. Serbest de
nize mahreci olmıyan bir kara 
deniz devleti olmasına rağmen, 
Bulgaristan, Türk talebinin bo
ğazlar milletlerarası deniz yo
lundan geçişi tahdid etmekte 
olması keyfiyetini hesaba kat
madan bütUn mütevazi yardı
mını Türkiyeden esirgememiş
tir ve Türk-Bulgar dostluğu
nun Montrö konferansından, 
her iki milletin menfaatine 
olarak, daha kuvvetlenmiş ola
rak çıkmış olduğunu ilmid edi
yoruz. 

Diğer düşünce de manevi 
mahiyettedir. Bulgaristan, Nöy
yi muahedesiyle tesis edilmiş 

olan bir eşitsizlik rejimi altın
da bulunan devlet sıfatiyle ce
nub komşusu ve dostu tarafın
dan yabancı kontrölünden tam 
bir surette kurtulmak için meşru 
yoldan açdmış olan mücadelede 
ona yardım etmeye kendini ma
nen borçlu addediyordu. Tür· 
kiye boğazlar üzerinde tam 
hakimiyetini tesis etmekle ve 
onları yeniden askerileştirmek 
suretiyle milli emniyeti kuvvet• 
lendirmekle, milletlerarası mü
nasebetlerde bir eşitlik ve ada-
let prensibi zaferi kaydetmek
tedir. Bulgaristan ve diğer 
mağlub küçük devletlerin bu 
zaferden sevinmeğe ve bunu 
kendi zaferleri gibi telakki et
miye hakları vardır. 

Öte yandan aym gazete, bir 
gün evvelki sayısında Başba-

kan Köseivanofun Bulgar-Yu
goslav dostluğunun başka bir 
devlete karşı bir tehlüke teş
kil edemiyeceği hakkındaki 

sözlerini tefsir ederken Türk
Bulgar münasebetleri hakkında 
da şunları söyliyor: 

Gürçi, Balkan topraklarında 
Bulgaristanla komşuları ara
sında daha verimli bir elbirliği 
yapmak için gerekli şartlar 
henüz yeter derecede olgun
laşmış değildir. Fakat şurası da 
şüphe götürmez ki bu şartlar 
olgunlaşmaktadır, ve Bulgar -
Yugoslav yakmlaşmasmın böyle 
bir elbirliğine engel olamıya
cağı gitgide daha aşikar bir 
hale gelmektedir. Şimal kom
şumuzla, pek güç olmıyan da
ha bazı halledilecek meselele
rimiz vardır. Türkiye ile halle
dilecek biç bir ihtilafımız yok· 
tur ve onunla münasebetleri
miz, güoden güne daha dostça 
bir manzara almaktadır. Bo
ğazlar meselesi, Bulgar hükü
metine, komşu cumuriyete gü
ven ve dostluk hislerini apaçık 
bir tarzda göstermek imkanmı 
vermiştir. 
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Fransız nazırları 
Pariste 

Paris, 26 (A.A) - Lebrun, 
Jean Henry, Heryo, Daladier 
ve Delbos dün akşam Vimy· 
den buraya gelmişlerdir, 

2& -ı emmuz 19.:t& 

Eden 
Natuk söyledi 
- Baş tarafı l inci sahi/ede -

bugün avam kamarasmda Ak
deniz anlaşmalarının feshi bak-

kmda mühim beyanatta bulu· 
nacaktır. Salahiyettarların söy· 

lediğine göre kamaranın bu· 
günkü toplantısı çok ala· 

kala olacaktır. B. EdePı 
sanksiyonlar kalktıktan son· 

ra da bu anlaşmalarda ioı· 
zası olan devletlerin dab• 

bir müddet teminatlarmı muha· 
faza etmeyi i~temiş olmaları 

hasebiyle anlaşmanın geri kal· 
dığmı söyliyecektır. Diğer ta· 

raftan temin ec!ildiğine göreı 

Yunanistan bu anlaşmayı feshe 

karar vermiştir. Yugoslavya ise 
Akdeniz anlaşmasını tasdik et• 

miş değildir. Bütün bu cephe· 
ler Edenin beyanatını takviye 
edecektir. 

Londra, 27 (Ö.R) - Baldvi· 
nin riyasetindeki nazırlar mec• 

]isinde Edenin avam karasında 

yapacağı beyanat üzerinde gö· 
rüşmeler olmuştur. 

Daily Telegraph. Edenio 
avam kamarasında Akdeniı 

anlaşmalarmm otomatik bir su· 
rette feshini ilan edeceği hak· 

kında verdiği haberi bugün de 
teyid ediyor. Bu gazete diyor 

ki: "Geçen kanunu evvelde 
verilen teminat yaJmz lngiltere 

tarafından tutulmuştur. Diğer 

devletler mes'uliyetteo sakın· 

mışlardır. logiltereoin bu 
jesti, Italyanın beşler konferan· 

sına iştirak için yapılan davete 
müsaid bir cevab vermesini 
istibdaf etmektedir. 

Ayni gazetenin Roma muba· 
birine göre ltalya beşler kon· 
feransına iştirak için yeni baıı 
şartlar ileri sürecektir. Mamafih 

ltalya Habeşistan üzerindeki 
hakimiyetinin tasdikini istemi· 

yecektir. ltaJyanın kat'i kararı 
Almanyanın vaziyetine bağlı 
bulunacaktır. 

. ·-·····-"' Dahiliye vekaletinde 
tayinler .. 

Dahiliye vekaleti, yeniden 
ihdas edilen, beş vali muavin• 
liği, dört idare heyeti azalığı 
ile vekalet seferberlik müdür• 
lüğünün iki şube müdürlüğüne 
tayinler yapmış ve müddetle• 
rini doldurduklarından şarktaP 
garbe nakledilecek kaymakam• 
lara aid değişiklik listesi ile 
beraber, milli iradesi alınmak 
üzere başvekalete takdim eyle• 
miştir. Bu arada bazı valiler 
arasında değişiklikler yapıla" 
cağı da haber verilmektedir. 

Vekaletin merkez teşkilabn" 
da yapılan ilaveler üzerine 
açılan vazifelere de peyderpe)' 
tayinler yapılmaktadır. 

Bayındır yangını 
Geçen hafta Bayındırda UzuP 

çarşıda çıkan yangın hakkında 
bu çarşıda sütçü Hasan oğltJ 
Süleyman Meriç bize bir mek• 
tuh göndermiştir. Bu zat yan" 
gının kendi dükkanından çık" 
madığını ve en son kendi dük .. 
kanının yandığını bildiriyur· 
Tashih edivoruz. ,. 
Menıur aranıyor 

Türkçe, Fransızcayı ve 

usulü muhasebeyi bilir tica

ret usullerine vakıf yazı ma· 
kinesi kullanabilir bir bay 
lazımdır. Bunlarla beraber 
Almancayı bilenler tercih 
edilecektir. 

istekliler ikinci kordon 
Şahi zade sokağında No. 18 
de Ahmet Rağıp üzümcü ti· 
carethanesine müracaatları. 

1-5 1557 S.6 
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Şövalye sararmaksızın yeni
den: 

- Ahi Bu adamı tanıyor 

ınusunu1.? Fakat bundan sonra 
ne hükmü olabilir? 

ihtiyar Pardayan: 
- Marjansiyi pek iyi bilirim. 

Burası güzel bir kontluktur 
Konnetable'in zaptettiği arazi 
olup yalnız bir kısmı Piyen 
ailesinin elinde kalmış bir kü
çük parça idi. Şüphesiz bu 
kontluk tekrar teessüs etmiş 
olabilir. Belki de asaleti şüp
heli bir nam budalasının bura
sını sabn almış olması ihtimali 
de vardır. Fakat bizzat böyle 
bir adam da tanımıyorum. 

Şövalye sükünetle: 
- O kadar ehemmiyetli bir 

şey değil babacağım r 
Dedi. 
Bir kaç dakika kadar biç 

bir kelime söylemedi yalnız 
Şövalye dudak altından gülü
yordu. ihtiyar Pardayanda hid
detle ve strt adımlarla odada 
dolaşıyordu. Şöyle bir durak
ladı : 

- Souk kanlılığına hayran 
oluyorum. Bu muameleden hiç 
te müteessir olmıyorsun değil 

mi? 
- iyi amma hakkımda nasıl 

bir muamele yapılmasını isti
yor sunuz? Kendisine şu yaptı
ğım bir iki ufak hizmete mu
kabil Mareşal beni yanında alı
koydu ve misafir etti. Nerede 
bulunduğunuzu bili yor musunuz? 

- Evet, senin dairende .. 
- Fakat bu oda, Konne-

tablı ziyaret etmek için bu 
konağı teşrif eden kral Han
riye verilen odadır. O zamandan 
beri bu yatakta kimse yatma
mış, benim gibi meyhaneden 
meyhaneve gezen geceyi açıkta 
geçiren bir serseri için ne bü
yük ve ne erişilmez bir saa
dettir. 

Şövalye bu sözleri söyledik
ten sonra güldü ve sözüne de
vam ederek: 

- Bu yatakta yatmaklığın 
ne kadar şerefli birşey oldu-
ğunu düşününüz. Mareşal bun
dan daha büyük ne gibi bir 
İltifat ve ikramda bulunabilir? 

- Pek güzel, o halde bu
radan hemen gidelim. 

- Hayır! 
- Öyle ise şimdi seni bu-

rada kim tutuyor? 
- Mareşal ile beraber git

rniyecek miydik? Size rica et
tnişti. Onunla beraber gide
ceğiz. Bir kere şatosuna gire
rek emin olsun ... Şayed benimle 
beraber ölmek arzusunda ise
tıiz bazı işlere girişmek için 
ölümle boğuşuruz. 

- Mareşal cenaplan niçin 
kont dö Marjansiyi refakatına 
Çağırmıyorlar? 

- Belki yolda rastlıyacağız. 
Burada bulunmuş olsa bile 
Lüizi emniyet altında bulun
durmak hakkı bana aiddir: Bu 
hakkı ona terkedemem. Kızca
ğız yalnız beni imdadına ça
ğırdı. O dakikamı asla unuta· 
marn. Devini yer' deki odamda 
bulunuyordum .•• Eyvahl iyi ki 
~klıma geldi. Ufak bir borcumu 
0 demek için oraya uğramak
lığım lazım... Paramı var mı 
babacığım? 

- Üç bin lira kadar var. 
- Vay canına! Zengin imişiz. 

D - Evet, bunu mareşal dö 
b amovil arzusu hilafına olarak 
J1°a verdiği son hediyedir~ 

sta Landeriye borcunu ödeye
ceğini söylüyordun değil mi? 

- Madam Hogete de ... 
- Her ikisinede mi borçlu-

sun? 

- Evet usta Landeriye pa
ta, Hokete de minnettarlık ..• 

Evet babacığım geçen bu eski 
hatırayı hiç bir zaman unuta
mam ve her şeyden ziyade 
severim. Ben Deviniyerdeki 
odamın penceresinden bakıyor
dum. Sokağa mı yoksa havaya 
mı baktığımı bilmiyorum. Bir
denbire onun pençeresi açıl
dı ve beni çağırdı. Beni !... 
ismini henüz bilmediğim hal
de beni çağırdı. Halbuki 
onunla asla konuşmamıştım. 
Sanki onun arkadaşı imiş gibi 
beni çağırıyordu. Onun içindir 
ki Lüizi işin sonuna kadar hi
maye etmeğe hakkım vardır. 

Bu kol ve kalb onundur. Evet, 
senin sözlerini dinlemedim, 
öğüdlerini tutmadım. Bunu iti
raf ederim. Fakat babacı~m 
sen af et. Hem de bu geceden 
tezi yok Paristen gitmeliyiz. 
Mareşalın muhafızları bir ma
niaya tesadüf ederlerse çarpış
mağa mecbur olacaklardır ki 
bu da iyi değildir. Hem kuv
vete ve hem de hileye muh
tacız. Damoyil mühim bir düş
mandır. Arkamızda bir sürü 
ehemmiyetsiz köpek de vardır. 

- Bu gece bize faydası do
kunacak bazı açık gözleri bi~ 
lirim. Bir kere Teruanders cı
varmda bir dolaşmaklığım 
lazım .. 

- Öyle ise gidiniz! Fakat 
tedbirJi hareket etmek te şart .. 

ihtiyar kurt şöyle bir oğluna 
baktıktan sonra başını sallaya 
sallaya çıkıp gitti. Şövalye de 
oturduğu ko!tuktan kalktı. Do· 
Jaşmağa başladı. Mutadı olan 
gülüm~eme dudaklarından ay-
rılmadığı gibi ağlamıyordu ve 
bir teessür eseri de görülmi-
yordu. Herşey içinde kalıyor-. 
du. Hayatını delicesine geçir
mekten zevk alıyordu. Pek 
ziyade rikkati kalp sahibi idi. 

Tanımadığı bir adamın çek
mekete olduğu elem kendisini 
müteessir kılıyordu. Geçtiği 
her yerde bahtsızların gözyaş-
larını dindirmek için son dere· 
cede zengin olmayı tahayyül 
ediyor, felaketzedeleri, maz• 
lumları teselli ve zalimleri 
mabv ve perişan etmeyi düşü
ünyordu. Nefsini asla hesaba 
katmıyordu. Yalnız babasına 
kalbindeki aşk ve muhabbetin 
artık tahammül edilemiyecek 
bir halde olduğunu söylemiş ve 
buna ölmekten başka bir ça
renin de bulunmadığını ilave 
etmişti. Ayni sadelikle de san· 
ki lüzum his etmiş gibi ağla
mıştı. 

Katerin Dömediçiyi hayretler 
içinde bırakan, Jan Dablirenin 
~akdirini kazanan, Dük Danjo
yu güldüğünden dolayı tahkir 
eden, Fransa kralile eğlenen 
her yerde mareşal Dö Damvili 
mağlup ve perişan eden ve 
mareşal Dö Monmoransi tara
fından bir kral gibi misafir 
edilen bu kahraman işte böyle 
bir arslandı. 

O kadar fakir idi ki babası 
tarafından yağma suretiJe elde 
edilmiş üç bin lira olmasa bu 
konaktan çıktığı gün beş para
sız kalacakb. 

Altının hürmet ve itibardan 
daha kolay elde edileceğine 

kanı olduğu için para mesele
sile meşgul olmıyordu. 

Samimi merhametli, alaycı, 
mülayim, her heyecana kabili-
yetli, hergül kadar kuvvetli, 
bir prens kadar centilmen ve 
zarif olan bu delikanlı şanlı 
bir taliin neticesi olarak bir 
şahrahı zaferde yürüdüğünü an
lamaksızın ömrünü geçiriyordu. 

Yalnız kalınca mareşalı ka
bahatlı bulmıyordu. Çünkü bir 
serserinin mühim bir servetin 
yegane varisi ile evlenemiye
ceğioi bildiğinden işi cereya-
nına bırakıyordu. . 

- Sunu var -

Tefti Al:Rft 

Gümrük kaçakçılığı 

Suçlulardan j.Alyotinin 
de sorgusu yapıldı 

Bu zat, hadisenin cereyanında 
hariçte buıunduğunu söyledi 

Bergamada Avram Korlddi Izmir gümrükleri baş direk-
tarafından tesis edilen ve mal- törlüğünden gelen teskere 
zemesi gümrük resminden muaf okunmuş, Ticaretodasından 
olarak dış memleketlerden it- beklenilen cevabın -alınmadığını 
hal edilen un ve zeytinyağı ve bu yüzden sorulan suallere 
fabrikasını sat\n alarak başka- mufassal cevab verilemediği 
larına satmaktan suçlu Alyoli anlaşılmıştır. 
Biraderleri ticarethanesi sa- Maznunların vekili avukat 
hiblerinden müdür jozef Al- Mustafa Münir, satılan yalnız 
yoti ve şerikleri Remo Al- bir makine olduğu ve bunun 
yoti • ile Niko Manussonun teşviki sanayiden istifade eden 
muhakemelerine, kaçakçılık da- Kasabada poyraz zade Meh-
valarını rüyete memur üçüncü med ticarethanesine satıldığım 
asliye mahkemesinde devam söylemiştir. Gümrük vekili Ha-
olunmuştur. ~velki celsede da- yati fabrikanın bütün makine-
hil dava edilen müdür jozef lerinin gümrüksüz geçirildiğini 
Alyotinin sorgusu yapılmıştır. ve maznunların hem alma ve 
Kendisi Türkçeyi iyi bilmedi- hem satma fiilini işlediklerini 
ğinden tercüman rica etmiştir. iddia etmiştir. 

Mezkür ticarethanenin mu- Avukat Mustafa Münir Jo-
basibi Servet mahkemece ter- zef Alyotinin vekaletini ar-

k b dığını ve kendisinin diğer cel· cüman olarak a ul edilmiş 
ve tercüman vasıtasile sorgusu 
yapılmıştır. 

jozef Alyoti şunlan söyle
miştir : 

- Bu iş yapıldığı zaman 
ben Avrupada idim. Malüma
tım yoktu. Geldiğimde mutta
li oldum. Kanuna aykırı bir 
hareket olmadığına kanaatııp 

vardır. 

seferde isbatı vücud etmemesini 
dilemiştir. 
Makamı riyaset, bir maze-

ret zuhur etmediği takdirde 
diğer celselerde hazır bulun
masına kanun yoJuyle işaret 

etmiştir. 
Muhakeme gümrüğe yazılan 

tezkerenin tekidine karar ve
rilerek başka güne talik edil
miştir. 
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Atletizm müsabakaları 
Pazar günü yapı~an müsabakalarda 

e:ıl1nan dereceler ... 
Pazar günü atletizm heyeti

nin tertip ettiği atletizm birin
ciliklerinin birinci hafta müsa
bakalan icra edilmiştir. Ahnan 
dereceler şunlardır: 

100 metre; birinci Hasan ir
fan (Altay), rekor 11,2/5 

ikinci Hasan Bilal (Altay) 
rekor 12, üçüncü lbrahim (K. 
S. K.) 

Gülle atma. Birincisi Salih 
( Altay) Rekor 10/11 

ikinci Suha ( Altay ) Üçüncü 
Şerif ( Altınordu ) 

800 Metre birincisi lbrahim 
( K. S. K. ) 2/12 ikinci Mu
zaffer (Altay ) 

11 O Metre mania : Hüseyin 
Şükrü ( Atınordu ) ve Suha 
( Altay) birinci geldiklerinden 
berabere haftaya finalı yapıla
caktır. Üçüncü Suat ( Altay ) 

Cirit atma. Birincisi Cahit 
Buca, rekor 42 metre, ikinci 
Mehmet Göztepe 

200 metre birincisi Bilal, 
rekor 24,2-5 Altay. ikinci F ah· 
reddi Altınordu 25 rekor. 
Üçüncü Suad Altay, 

4+1500 birincisi K. S. K. 
dan lbrahim, Asım, Servet İb
arhim. Rekor 20, 7-2·5 ikinci 
Alhoordudan Hasan, lbrahim, 
Necati, Besim 

Yüksek atlama birincisi Sü
reyya Göztepe, 1,75 ikincisi 
Mustafa Altınordu. Rekor 1.70 
üçüncüsü Suha Altay. Rekor 
1,65. 

5000 metre birincisi lbra
him K. S. K. Rekor 17,24 
3-S ikinci Ali Altay 
4+400 birinci Altınordu takı
mı gelmişse de favul yaptıkla
rından diskalifiye edilmiş bu 
suretle Altay takımı birinci 
Göztepe takımının ikinciliğine 
hakem heyetince karar verilmiş-
se de bilahare atletizm ajan· 
lığının saha çizgilerinin kontrö-
lünde çıkış çizgilerinin eksik 
çizildiği anlaşılmakla bu koşu 
neticesinin muteber addedil
mcmesine lüzum gördüğünden 
önümüzdeki hafta tekrar edi
lecektir. Proğramı bundan ev
vel ilan edildiği veçhile önü
müzdeki hafta geri kalan bütün 
müsabakalar ikmal edilecektir. 

Fuvar 
iz mire 

münasebetile Edirneden 
bir tenezzüh tertib edildi 

Edirne, 27 ( A.A ) - Edirne Turing ve Otomobil kulübü 
Trakyadan lzmir Vilayetini ve lzmir Fuvarını ziyaret için 50 ili 
100 kişilik bir tenezzüh tertib etmektedir. Bu iş için seçilen 
özel bir komite Umumi müfettiş general Kazım Dirik'in hima-
yesi altında şimdiden hazırlıklara ve tren ve vapur tarifeleri 
için temaslara başlamıştır Seyyahların lzmir ve Fuvarından 
başka vilayetin görülecek yerlerini, Ödemiş, Tire, Çeşme, Ber
gama gibi büyük ve ileri kasabalarını ve antikitelerini görebil· 
meleri için zengin bir program hazırlıyor. 

Avusturya - Almanya 
münasebetleri inkişaf 

Turistik 
edecek 

Viyana, 27 (Ö.R) - Başvekalet ekonomik direktörünün riya
setinde bir heyet Avusturya - Almanya arasında Turistik müna
sebetleri eski şekline irca yollarını bulabiJmek için bugünlerde 
Berline gidecektir. Avuı;tur~a ~!manya arasında ı:urist!e!e 
fevkalade kolaylıklar gösterılecegı, pasaport formalitelerının 
basitlestirileceQ-i muhakkaktır. 

Valimizden 
bir rica 

Aldığımız mektuptur: 
lzmir civarı eski asırlardan

beri şifa membalannın çokluğu 
ile meşhurdur. Fakat nakliye 
vasıtalanoın pahalı ve banyo 
ücretlerinin yüksek olmasından 
dolayı halk istifade edemiyor 
ve umumi sıhhat bundan zarar 
gö,.üyor. hükumetin ve beledi
yenin bu işte rehber olmaları 
umumi menfaat ve sıhhat ıca
bıdır. 

MeseJa her gün saat sekizde, 
amma tam sekizde Hükümet 
önünden bir otobüs kalksa, 
(Ağamemnun ılıcalarma halkı 

kafile halinde götürse, ve ora
dan da saat on birde, giden 
kafileyi getirse ve bu gidiş ile 
geliş için banyosu da dahil 
olmak üzere bir lira alsa; hem 
otobüs, hem banyo idaresi ve 
hem de halk faydalanır. 

Valimiz, belediyemiz için dahi 
güzel bir muvaffakıyet olur. 

Bir doktor 
( imza mahfuzdur ) 
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Borsa Haberleri " 
N Dün Borsada 

Yapllan Satışlar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıc.ı Fiat 
18 Şınlak Z bi. 9 50 9 50 
16 Alyoti bi. 9 375 9 375 

34 Yekun 
521264 Eski satış 
521298 umumi sabş 

Zahire 
Çu. Cinsi 
830 Buğday 

1567 Bakla 
101 Kumdan 

s 75 
4 25 
4 25 

Fiat 
6 75 

4 3125 
5 25 

30 ton " " " " " 
26 Nohut 4 4 625 

333 bal ye pamuk42 44 25 
Ekonoıni hakanlı-

ğında yeni tayinler 
Ekonomi bakanbğı Sınai mül

kiyet müdürü Necati, küçük 
sanatlar müdürlüğüne, değerli 

hukukçularımızdan Hıfzı Oğuz 
Bekata sanayi umum muame
lat müdürlüğüne ve şube mü
dürlerinden Sadi de Sınai mül
kiyet müdürlüğüne tayin edil
mişlerdir. Yeni müdürlere bu 
vazifelerinde de muvaffakıyet
ler dileriz. 

~anua ,. 

Lehistan - Italya 
ticareti 

Varşova, 26 ( A.A) - Ma
liye, ziraat ve ticaret banka-

lan mümessillerinden mürek
keb bir grub ItaJya ile bir 

ticaret mukavelesi müzakere 
etmek üzere Romaya hareket 
etmiştir. 

Polonyanın ltalyadan 20 mil

yon frankhk bir alacağı ol
duğu tahmin edilmektedir. 

Sulh konferansında 
Paris 27 (Ô.R) - Paristeki 

büynel~ilel sulh konferansı 

dün neticelenmiştir. Bu müna
sebetle konferans reisi tara
fından verilen söylevde küçük 

devletlerin son zamanlarda 
sulhu koruma yolunda göster
dikleri yüksek hamlelere te-

şekkür edilmiş ve büyük dev· 

Jetlerin de buna tebeiyet etme
leri temenni edilmi~tir. 
,. 1 
1 Meşhur Meddah 

Bay Hakkı İzmire geldi 
Alsancakta Gökçen kıra

athanesinde geceleri gülünç
lü hikayelerine başladı. Fır

satı kaçırmayınız. 

s. 7 ( 1523 ) 2 - 6 ;•,,.,. 
Manisa icra memurluğundan: 

Vasfiyeye olan borcundan 
dolayı Ankarada umum mat

buat müdüriyetinde müstahdem 
iken Bulgaristana gittiği anla-

şılan Praviştah Ali oğlu Mur..a
dm tahtı hacze alman Çoban

isa timarında kain bagının be
her metre murabbaına rakdir 

olunan on bir lrnruş kıymete 
ve haczedilen on bir çuval 

üzüm haczma icra ve iflas ka

nununun 103 üncü maddesi 
hükmüne göre, karşı bir itira

zı varsa ilan tarihinden itibaren 
on beş gün zarfında 936-414 

numaralı dosya ifadesiyle Ma
nisa icra dairesine müracaatla 

tahriren veya şifahen itirazım 

bildirmesi ve bu müddetin hi· 
tamından sonra vuku bulacak 
itirazın nazara alınmıyacağı 

malum olmak fü.ere keyfiyet 
ilanen teblig olunur. 

2336 (1553) 
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-........~ RESSAM - DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve şr. 
İST AN BUL VE MÜNIH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSiNDEN MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYON. BOYA VE BUYUN 
1 ESISATI KABUL EDER. 

ŞERiTClLER - 5. 7 - TELEFON 3492 

;· . . . . ~~ .. - : ,· : ~ . : l • . . . ' ' ; j;_ - ... . 

Daimon cep vantilatörleri 
En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

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

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 

lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28·9 Ödemişi~ 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 



Sehffe e 
lzmlr beledlyeslnden: 
1 - Karşıyaka şubesi te· 

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

Başkitiplikteki şartnamesi 

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

2 - Karşıyaka şubesi temiz
lik hayvanları için beher kilo
su dört kuruştan alb yüz lira 
bedeli mubammenle başkitip

Jikte şartname veçhile on beş 
bin kilo arpa alınacaktır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 14 8-936 
Cuma günü saat on altıdadır. 

iştirak için kırk beş liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü.· 
mene gelinir. 

3 - Karşıyaka şubesi temiz
lik bayvanlan için beher kilosu 
bir kuruştan yOz elli lira be
deJi muhammenle on beş bin 
kilo saman alınacakbr. Başki
tiplikteki tarlname v"çhil açık 
eksiltme ile ihaleai 14-8-936 
Cama glnli •••t 16 dadır. lşti
rlk için 12 liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile eöylenen 
giin ve saatta gelinir. 
28-31-4-8 2350 (1555) 
- Çayırhbahçede 84 sayıla 

adanın 219 metre murabbaın-
daki 34,35 sayılı arsalan beher 
metre murabbaı yüz yirmi beş 
kuruştan iki yüz yetmiş üç lira 
yetmi, beş kuruş bedeli mu· 
hammenle başkatiplikteki şart
name veçhile 7 -8-936 cuma 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için yirmi bir liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile 1'Öylenen 
gün ve saatta encümene gelinir. 

22-25-28-31 2254 (1509) 
Cinsi Miktan Tonu Lira 

Font 25 12 300 
Hurda demir 6 4 24 

324 
Hava gazı fabrikas1nda mev· 

cud yukarıda cinsi ve miktarile 
muhammen bedeli yazılı font 
ve hurda demirler baıkitiplik
teki ıartname veçhile 7-8-936 
cuma günü saat on albda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
lıtirik için yirmi beı liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
s&ylenen gtın ve saatta encü
mene gelinir. 

24-28-31-4 2299 (1530) 
· 1 - Bedeli muhammeni bin 

beş yüz lira ve yüz on iki in· 
celik kaptı kaçdı şasesi üzeri
ne karuseri başkitipJikteki 
tarlname veçhile imal odilmiı 
bir if otomobili satın alınacak· 
tır. Açık eksiltme ile ihalesi 
7-8-936 Cuma günü saat on 
albdadır. lştirik için yüz on üç 
lirahk muvakkat teminat mak
buzu veya Banka teminat mek
tubu ile siiylenen gün saatfa 
encümene gelinir. 

2 - Temizlik işleri hayvan
larının bir senelik ihtiyacı için 
kilosu b~r kuruştan bin betyüz 
lira bedeli muhammenle baş
kitiplikteki ıartname veçhile 
yüz elJi bin kilo saman ahna
cakbr. Açık eksiltme ile ihalesi 
7 - 8 - 936 cuma günü saat on 
altıdadır. lttirik için yüz on 
llç liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
aaatta encümene gelinir. 

3 - Temizlik işleri hayvan· 
Jarının bir senelik ihtiyacı için 
kilosu dört kuruştan beş bin 
lira bedeli muhammenle başka· 
tiplikteki şartname veçhile 
yüz yirmi beş bin kilo arpa 
alınacaktır. Açık eksiltme ile 
ihalesi 7 - 8 • 936 cuma günü 
saat on altıdadır. iştirak için 
üç yüz yetmiş beş liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu veya 
Banka teminat mektubu ile 
siiylenen gün ve aaatta encü
mene gelinir. 
24-28-31-4 2300 (1531) 

1 - Şükrü Kaya bulvarında 

- YENi ASii( 

• • •••••••••••• 
Doktor - ()ı>eratör :::::::::::: Neşesiz Ve kırgın :::::::::::: 

Yusuf Ziya 
ÜSTÜN 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastahkları 
cerrahi mütehassısı 

Hastalarım pazardan başka 
her gün İkinci Beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 41 
numara!ı muayenehan~sinde 

kabul eder.Ameliyatlarını Al
sancakSIHHAT evinde yapar 

[

uayenehane 3586 
TELEFON Evi 3909 

ıhbat Evi 2974 
H.3 (978) •'----=-----· il! _ _. __ ..... ___ _ 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

llçten aonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numarala mua-
yenehanesinde bastalannı 
kabul eder. ( 3436 ) 

Doktor· Operatör 

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarım pazardan başka 
her gün ikinci Beyler sokağı 
Müzayede salonu karşısında 
78 numarah muayenehane
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 404 

H.3 \ 979) 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: KöprU t"apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

~.Q'~?.LZYZD'12BWZZ-.zra. 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuziie KemeraJtmda An
kara kıraathanesi ittisalindeki 
tuva'et salonuna müracaatları 

2 - 10 
.,.,..~,..... --· 
Tevfik Rüştü Aras caddesi 
ağzma rastlıyau meydanlığa 

kesme kordon taşı çekilmesi 
ve orta parterinin ve etraf 
yaya yolların1n imla ve tesviyesi 
başkitiplikteki şartname ve 

keşfi veçhile 14-8-936 cuma 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. işin 
bedeli keşfi altı yüz yirmi yedi 
lira kırk beş kuruştur. iştirak 
için kırk yedi liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene 1l;elinir. 

2 - Metre murabbaı elli 
kuruştan kırk dokuz lira elli 
kuruş bedeli muhammenle Tire 
kapusu sokağında 509 adan1n 
on bir sayıh arsası başkitip
likteki şartname veçhile 14-8-
936 cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile
cektir. iştirak için üç yüz yet
miş beş kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile ıöylenep 
gün ve saatta encümene gelinir. 

28-31-4-8 2351 (1556) 
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Başı, dişleri 
ağrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge· 

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

• Grip 

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

.................. GB. p· N .................. 1 1 
•••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
Karşısında derhal ricale mecbur olur 

Devlet Demiryollarından: • 

8 inci işletme Alsancak ye Halkapınar depolarana gelecek 
22000 ton kömürün vagonlardan yere tabliye ve istif yapılması 
ve lokomotiflere verilmesi 10-8-936 pazartesi gün6 saat 16 da 

lzmir Alsancakta 8 inci işletme binasında kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel kömürün tahliye ve istifi için ton başına 
15 ve lokomotiflere verilmesi için ton başına 25 kuruştur. 
isteklilerin (660) lira muvakkat teminat vermeleri ve aranılan 

vesikalarla işe girmeye kanuni manileri bu!unmadığına dair 
beyannameleri ve teklif mektuplannı ayni günde saat 15 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. Şartnameler Alsancakta 
8 inci itletme m6dürlüğilnden parasız alınır. 

Akciğeri olmayan her hay
vanı öldüren keskin Flitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü· 
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla sahhr. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize lazım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanışla ve dayanıklı Flit 
tulumbalan, sivrisinek müca· 
delesi için her evde bulun· 
ması mecburi olan mikrop 
öldürOcü mazot, asidfinik, 

28-1 2307 (1550) 

karaolin ile göktaş, benzin, . 
alkol, her nevi asid, oksijen kayD(tğı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zelılirlerini bizden arayınız. 

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

Kolonya, diş macunlan, krem, kokulu Rabunlar ve daha 
pek çok çeşitleri mi~ görmek isti fenler bir defa depomuza 
u~rasınlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

Müflis A.Malamo ve ıürekisı 
şirketi iflis idaresinden: 

Miiflis şirkete aid değirmen 
makineleri, motörler, motörlerin 
yedek parçaları, hava makine· 
leri, büyük destere, variller, 
muhtelif zımbalar, yazıhane eş
yası, yazı makinesi, dolaplar 
ve sair bilcümle emval ve eş
yanın satılmasına karar veril
mittir. Satış; müflis şirketin 
çalıştığı ve mallann bulunduğu 
lzmirde Mimar Kemalettin cad· 
desinde 3 numaralı sokakta 13 
numarala mağazada 936 senesi 
Ağustosunun üçüncü Pazartesi 
günü saat onda başlıyacak ve 
•aat on üçe kadar devam ede
cek ve on üçten on dörde ka
dar fasıla verilecek on dörtte 
tekrar başlıyacaktır. Satış bir 
günde bitmiyecek olursa aynı 
suretle Ağustosun dördilncü 
Salt, beşinci Çarşamba, altıncı 
Perıembe günleri de saat on-
dan itibaren devam edecektir. 

Satılığa çıkarılacak emvalin 
birinci artbrmasında verilecek 
bedel o maJ için takdir edilen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulmazsa satış geri bırakılarak 
aşağıda yazılı günlerde ikinci 
bir arttırma yapılacaktır. ikinci 
artırmada verilecek bedel · her 
ne olursa olsun mal en çok 
arttıranın üstünde bırakıla
caktır. 

Emva!in ikinci arttırması; 
936 senesi Ağustosunun onuncu 
Pazartesi günü saat onda baş· 
lıyacaktır. Satış o gün bitmiye
cek olursa 11 Ağustos Sah, 
12 Ağustos Çarşambe, 13 
Ağu_stos Perşembe günleri de 
birinci arttırmada olduğu gibi 
devam edecek ve ikinci def'• 

IZMIR ASLiYE iKiNCi 
HUKUK MAHKEMESiNDEN: 

llmirde Eski Mahkeme 
önünde Büyük Paşahanında 
Priştineli Rece:boğlu Haşim ta· 
rafından Bucada Aşağı mahal
lesinde karısı Fatma Haşime 
aleyhine açılan boşanma dava
sının muhakemesi sırasında 
müddeaaleyh Fatma Haşim enin 
g6sterilen bu adresten çıkıb 
nereye gittiği bilinemediği ve 
zabıtaya yazılan müzekkerede 
de hilen ikametgihın1n meç
hul olduğu bildirilmiş olduğu 
cihetle kendisine bu husustaki 
tebligatın ilanen yapılmas1na 
ve muhakemenin 12.9.936 cu· 
martesi günü saat 1 O a bıra

kılmasına karar verilmiş ve 
diva arzıhalinin bir sureti de 
mahkeme divanhanesine asıl
mış olduğundan müddeaaley
hanın o günde ve saatte lzmir 
asliye mahkemesı ikinci hukuk 
dairesinde asaleten hazır bu
lunması veya bir vekil gönder
mesi, aksi takdirde hakkında 
gıyab karan çıkarılacağı hu
kuku usul mnbakemeleri ka • 
nununun tebligat faslına tev· 
fikan teblig makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

2348 [1552) 
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sablığa çıkarılacak mallar en 
çok arttıranın üstünde bırakı
lacaktır. 

Emvali satın almak arzu 
edenler yukarıda yazılı gün
lerde ve saatlarda orada bulu
nacak olan iflas memur ve ida
resine müracaat etmeleri ilin 
olunur. 2347 (1554) 

-

RADYOLIN 

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

lamak llzımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

:······································································ . . 
: TAZE TEMiZ UCUZ E . 

• • 
llAC E . 

HAMDİ NÜZ~IET ~ . 
Sıhhat Eczanesi ~ • . 

BAŞDUR_AK 
• . 
• • • • . 
• . Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında • 

········· ............................•............................... : 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

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

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 
karyola 100 • 75 diğer kısımlarda gene insan başına ~ atak· 
sız 1 inc:i 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Milstecirleri : 
Kemahh' Ahmed Hamdi ve All Balcı 

Jzmir inhisarlar başmüdürlüğün
den: 

Dairemizce bir sene zarfında satın alınacak tahpıi•en üç mil
yon kilo sıkletinde üzüm incir ve sair çuvallı malların arabadan 
indirip vezin ve istif etme ve çuvaldan boşaltıp paçal yapma; 
çuvallara doldurup dikme kurşunlama ve baskülde çekilerek 

arabalara yükleme i şleri açık eksiltmeye konulmuştur. Bedeli 
muhammeni (iki bin yüz} muvakkat teminata (yüz elli yedi buçuk) 
liradır. isteklilerin şartnamesini görmek ve eksiltmeye girmek 
için 7 ağustos, 936 günü saat on beıte başmüdürlüğumiızdeki 
komisyona srelmeleri. 28-1 2312 (1551) 



2a Temmuz ısaa 

F arteUi Sperco 
Vapur Acentası 
l<OY ALE NEERLANDAlS 

KUMPANYASI 
VULCANUS.vapuru 13 tem· 

muzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup Anvers, Rot
terdam, Amsterdam, Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

CERES vapuru 27 temmuzda 
gelip bir ağustosta An· 
Ve:-s, Rolterdam, Amsterdam 
Ve Hamburg limanları için yük 
alacakbr. 
SVENSKA ORIENT Linien 
GOTLAND Motörü 20 Tem

muzda Rotterdam, Hamburg, 

Copenbag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg , Oslo ve lskandi
navya limanları için yük aJa
caktır. 

VASLAND motörü 30 tt-m
rnuzda bekJenmekte olup yü
klinü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzig, Gdynia, Gotebur$! 
O slo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA J ULlYA vapuru 30 

lenımuzda geJi p 1 Ağustosta 
Pire, Malta, Marsily ve Bar
selona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

llandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsiJiit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasıoda FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edılmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Parıs fakültesinden diplomalı 
tş tabipleri 

M İı za f ter Eroğul 
Kenıal (:etindağ 
Hastalarım lıer gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
I ey!er - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
b ahul ede rler. 

T clefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

4adar mem!:;ke t hastanesinde 

N. V. 
W. F. ll. Van ller 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 

1 
ANGORA vapuru 20 tem

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar A nvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 

ACHAIA vapuru 31 tem
muzda bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük boşaltacaktır. 

CHlOS vapuru 10 ağustosta 
bekleniyor. 15 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük a' acaktır. 
~ 

Amerikan E:xport Line-s 
EXMISTER vapuru 31 tem

muzda bekleniyor.Nevyork için 
yük alacaktır. 

... l><l •• 

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 1 ağus
tosta bekleuiyor. 

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

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

Budapest 
BUDAPEST motörü 28 tem

muzda bekleniyor. lskenderiye 
için yük alacaktır. 

DUNA motörü Danub liman
lara için yük almak üzere 7 
ağustosa doğru beklenilmek· 
tedir. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri Ye navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi
rişiJmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 . 2008 

lzmir slclU ticaret me
murluğundan: 

lzmirde Kerestecilerde 32 
numarada demir ticaretini Mu
ammer Lütfü unvanı altında 
yapmakta iken bu kere (Mu
ammer L. Demirkurt) unvanmı 
almış olduğundan işbu yeni 
ticaret unvanı ticaret kanunu
nun hükümlerine göre sicilin 
1784 numarasına kayt ve tes
cil edildiği iJan olunur. 

lzmir Sicili Ticaret Memur
luğu resmi mührü ve 

F T enik imzası 
(1549) 
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lznıirliler lstanhulda nerede buluşurlar 

~t • ' ...... 
1 • 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
•• 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

BütUn bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Ferit Diş macunu 
O işleri inci gibi beyazlatır 
ağız ve diş hıf:ııssıbhası için 

lüıumıu bütün evsafı haizdir 
Büyük tübü 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Sıhhi .-
Sağlam 

Zarif ve 
çok ucuzdur 

M.DEPO / /. 

S. Ferit Eczacı başı Şifa eczanesi 

YENi ASIR 

' Oliver Ve Şii. 
LiMİTET 

Vapur Acentası 
CENDELI HAN BıRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

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

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li
verpool ve Glasj!'OV için yük 
alacal...tır. 

DRAGO vapuru temmuz or-
talarında Londra, Hull ve An-

• Doktor 

Fahri Işık 
lzmir MemJeket Hastanesi 

Rontken miltebaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürliycmiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
ikinci Beyler sokak fınn 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

• 

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

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

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da flamburg, ve Bremende n 

H 3. (182) 
İilll~ .................. BI 

gelip yük çıkaracaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va 

purJarın isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suJiyet kabul edilmez. 

/; : .• ·> _-.~ \~ ' .· ... . ~, -· ... ·.' -·· 

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 likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaklar•, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazam1zda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

\ , 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

1-26 
- .. .. .. ~ -· -· 

-. "'*'::._". ... • • ·: 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvf:tJendirir ve besler. Komojen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vudır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

Aleksandr Margaritis 
Yuvan Haleplioğlu Damadı 
MERKEZ HAL No. 34 IST ANBUL 

Hiiyiik Meyva Ve Sebze Ticaret Evi 
t 'f H A L i\ 'f · J 11 il A C A 'f 

Türkirenin her tarafında, Suriye, Filistin, Mısır ve 
Avrupada mümessilleri vardır. 

Doğruluk 
MUkemmei teşkllAt 

Süratli muamele 
Telgraf adresi: DAMAT ISTANBUL 

H.3 1 - 8 -· 

, _yatmazden evvel PERLOOENT d ış 

macununu kullanmak suretile ağızınızı 

yıkama)'I kendinıze bir vazife bllinlz. 

PERLODENT kıyas kabul etmez bir 

muzaddı taaffOndOr. -·-ı..A'""' ve d.i,,teA.Au . ~~· «.:, "'~ o~ ~-. 
~ af4 ·ve~~~ <A:t:r~ .(.Q~ ~~4. 

5ahlfe s 

A s . 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem

lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Ya!oız loptan sa

tışlar için lzmirde Sahhağa hanında umum acentelik Nef'i 

Naci ve j. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

Fenni Gözlükcülük 

ECZANESİ 

HİLAL ECZANESİ 

HER NEVİ FENNf GÖZLÜK 
Altın, nikel, yal, elektroviz, selloloit bas baga her türlü çer

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 

veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 

güneş ve toz gözlükleri, ile bütün opkatmin bütün icabah. G6ı 

hekimleri için muayene kutuları, alat ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

iş Bankasına memur alınacaktır 

Türkiye iş Bankasın-
dan: 

Bankamızın merkez ve şubelerinde çalışbrılmak üzere lise 

vera ticaret liseleri mezunlarından müsabaka imtihanile memur 

alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar arasında aynca yüksek 

tahsil görmüş oJanJar ve yabancı lisanları iyi bilenler tercih 
olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvaffakıyet ve tahsil dere

celerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verilecektir. 

Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 Cumartesi günü saat onda 

Ankara, lstanbul ve Izmir şubelerimizde yapılacaktır. En son 

yazılma tarihi 10 Ağustos 1936 dadır. 
IstekJi olanlar, gırme ve imtihan şartlarJDa ait izahnameyi 

bankamızın Ankara, lstanbul ve lzmirdeki şubelerinden a labilirler. 

Başka yarlerde bulunan:ar bu izahnameyi bankamızdan tahriren 

de ta'ep edebilirler. Ancak bütün taliplerin çok vazih a dres 

vermeleri lazımdı. 20-23 - 25-28-30- 1- 4 - 6-8 (1502) 
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ispanya hükllmet kuvvetleri Saragusaya girdiler 

•• u 
s a y a silih • 

1 

anlaşmazlı 1 

D iZ 

im aması arar) 
s·nde 
ştı. 

Paris 27 (Ö.R) - Madrid 
kaynağından gelen haberlere 
göre harbiye nazırı Gedera
naya $!İtmiştir. Burada hüku
met kuvvetlerini teftişte bulun
muştur. Sen Sebastiven Hüku
mete sadık olan kuvvetler elin-
dedir. 

Reisicumhur Azananın karısı 
Madritte 60 yataktı bir hastane 
teşkil etmiştir. 

Barselonda vaziyet düzelt
mektedir. Ecnebilerin şehirden 
çıkarılması devam ediyor. Se
firler tabaalarının himayesi için 
hükumetten teminat almışlardır. 
Tayyareler Las Palması bom

··~ı 
< 

l 

Ea.rbi febaalılarım almafa eiden Fmnsız haıp gemileıi 
bardıman etmişlerdir. saya hakim olmak için büyük 1 Molladın Madridin şimalinde 

iT ALYA SiLAH MI SATTl Kabi11esi11de ayn/ık çıldılfı söJ•lmen gayret sarf ettiklerini biJdirili- olduğu, pek yakında vaziyete 
Paris, 27 ( Ö.R) - ispanya l..eo11 Blmn yor.Muhabir son dakikada hü- hakim olmak ümidini kaybet-

ya hareket için Fransız hükü- KANLI HARBOLUYOR kümet kuvvetlerinin muzaffer mediği biJdiriJiyor. 
metinin ispanyaya silah ve mü- Londra 27 (Ö.R) - lspan- olarak şehre girdiklerini, asile- FRANSIZ MECLiSiNDE 
himmat satmasını bekliyen Is- yada vaziyet hakikatın öğrenil- rin binlerce ölü ve yaralı ter- Roma, 27 (Ô.R) - Paristen 

mesine imkan bırakmıyacak 
panyol tayyarecileri ikinci bir kadar karışıktır. Saragossa et- kederelc kaçbklarım, bir çok· bildiriliyor: Nazırlar meclisinde 
emir almışlardır. Fransız sos- rafında kanlı muharebeler ol- larının teslim olduklarını bildi- lspanyol halk cephesine yapı· 
yalist gazeteleri ltalyaoın Is- muştur. Bu şehrin de dakika- diriyor. Saragossa şehri son 24 Jacak maddi yardımlar mese-
panyol Faşistlerine silah ve dan dakikaya hükumet kuvvet- saat içinde iki defa bombardıman lesi görüşülmüştür. Bazı maha· 
mühimmat verdiğini iddia et- leri eline geçmesi bekleniaor. dildiği cihetle hasarı büyüktür. filde söylendiğine göre bu top-
mekte iseler de Giornale D'lta· Unayted Pres muhabiri de Asilere aid kaynaklardan Jantı çok gürültülü olmuştur. 
Jia bu haberleri yalanlamıştır. hükumet kuvvtleriııin Saragos- gelen haberlerde ise ceneral Naıırlar arasında fikir ihtilafı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••• • • • ••••••••• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• çıktığı ve bu yfizden halk 

lngiliz kralı Edvard :::.~i::di!:k~·:i~7ği 0!;:::; 
ediliyor. 

Silcilı satılmasına fara/tar o/11uyan 
lvon Dflbos 

kuvvetleri asilerin kısmı külli
sini Endülüste hırpalamaktadır. 
Hükumet kuvvetleri denizde 
mahreç bnldukları için iaşeleri 
artık temin edilebilmektedir. 

MÜTEKAIDLER 
Madrid 27 (A.A) - Resmi 

ıazetede neşredilmiş olan bir 
kararnamede mütekaid zabit
lere Cumhurjyete hususi hizmet
lerde bulunmadıkları takdirde 
faal orduda vazife almak hakkı 
bahşetmektedir. 

Vjmy' de 11 bin Kanadalı asker adına 
dikilen abidenin açımına riyaset etti 

Roma 27 ( Ö. R ) - Gaze
telerin Paris muhabirlerine gö· 
re Leon Blum kabinesinde na
zırlardan bazıları lspanyol Halk 
cephesi hükumetine geniş mik
yasta maddi yardımlar yapıl

masını istedikleri halde diğer 

Hendaye 27 (A.A)- Gene
ral Cabanellas F errer Bnrgosda 
muvakkat bir milli müdafaa 
komitesi teşkil etmiştir. Bu 
komite general Molanın yük
sek otoritesi altında bulunmak
tadır. Komite hükumete aid 
bütün salahiyetleri üzerine al
mıştır. Komite ecnebi memle· 
ketlere mümessiller göndere
cektir. 

Paris 27 (Ö.R) - Vimy' de 
dikilen heykelin küşad merasi
mine İngiliz kralı sekizinci 
Edvardla Fransız cumhur baş
kanı Lebrun hazır bulundular. 
lngiliz kralı tayyare istasyonun
da lngilterenin Paris büyük el
çisi sir Corç Klark tarafından 
kar~ı tan mıştır. 

Merasim Ingiliz Kralı tara
fından yapılmış; bundan sonıa 
Fransız Cumhur başkanının 
teklifiyle kısa bir gezinti ya
pılmıştır. Kral halkın samimi 
ve sıcak tezahüratı arasında 
Fransız topraklarını terk et
miştir. 

Portsmouth, 26 ( A.A ) -
Kral Sekizincı Edvard Galai
siye gitmek üzere saat 1.37 de 
Enchantress yatına binmiştir. 

J bazıları müdahelenin ne şekil
de olursa olsun şiddetle aleyh
tarıdırlar. 

Hava nazırı Kot ispanyaya 
silah satılması lehinde bulun
duğu halde Hariciye nazırı Del· 
bos sıkı bir bitaraflık muhafa-

ASlLER DENiZ MAHRECi 
ARIYORLAR 

Hendaye, 27 (A.A) - Na
varre asileri denizde bir mah· 
reç ele geçirmek maksadiyle 
Pasgos üzerine yürümektedir
ler. Asiler bu teşebbüslerinde 
muvaffak oldukları takdirde 
lrun ile Pampolume arasındaki 

faza edilmesini istemiştir. Sagv - demiryolu münakalatı kesile-
cektir. 

lara mensub gazeteler ise akli Sao Sebastien yakınında kain 
selimin nihayet üstün gelme- Loyalanin isyan hareketine ka· 
sinden memnundurlar. rışmış olan garnizonunun hare-

SARAGOSENIN ket sahasından kaçmağa mu-
BOMBARDIMANi vaffak olduğu ve hali hazırda 

Madrid, 27 (A.A) _ Haber Sen Sebastitmi çeviren dağları 
işgal etmekte bulunduğu haber 

verildiğine göre, asiler Alba- verilmektedir. 
cetede mutavaat göstermişler- AMERiKA ELÇiSi 
dir. Saragosenin bombardımanı Hendaye, 27 (A.A) - Ame~ 
devam etmektedir. Madridin rikanın ispanyadaki büyük elçisi 
şimalinde Guadarrama dağla- B. C. N. Oland Bovers dün 
rındaki muharebe de devam Gayouga adındaki Amerikan 
etmektedir. Asilerin mukave- gambotu ile ispanyadan ayrıl

mıştır. 

meti kırıldığı bildirilmektedir. Madrid, 27 (A.A) - Hükü-
Askerlerin çerçevelediği köylü met kendisine sadık kalmış 

o1an harb gemilerinin yeniden 
dün öğleden sonra Coutayı 
bombardıman etmiş olduklarını 
bildirmektedir. 

Barselon, 27 (A.A) - Hü
kümet kuvvetlerinden üç kol 
Saragosse üzerine yürümekte
dir. Perez Tarrezin kumandası 
altında bulunan birinci kol Le
ridayı ele geçirmiş olup hali 
hözırda Saragosseye 35 kilo
metre mesafede bulunmaktadır. 

ikinci kol Sarinenayı zaptet
miş ve Baragosseye 60 kilo
metre mesafede kain T ardien
teye varmıştır. 

Üçüncü kol Casteyi ele ge· 
çirmiş ve Alcanize vasıl ol-
muştur. Bu kol 16 ncı piyade 
alayı ile topçu kuvvetlerden ve 
milis efradından müteşekkildir. 

Öğrenildiğine göre, Aragon 
eyaletindeki asi kuvvetlerin 
başkumandanı olan general 
Catanella Yacave Huescadan 
takviye kıtaatı istemiştir. Hü
kumet kuvvetleri tarafından 

ihata edilmiş olan Huesca'da 
beyaz bayrak çekilmiş ise de 
asiler henüz teslim olmamıı
lardır. Asiler halihazırda Hues
caya hakim iseler de Kale 
eyice bombardıman edilmiştir. 

Barselonda sükün hllküm 
sürmektedir. 

Vaşington, 27 (A.A) - Bar· 
selon'daki Amerikan- konsolosu 
Franklin hariciye nezaretine 
bir telsiz göndererek haliha· 
zırda Malaga'ya gitmek üzere 
yolda bulunan Guinoy adındaki 
Aerikan kruvazörünün Ameri
kan mültecilerini almak üzere 
hemen Bars el ona gön derilme· 
sini istemiştir. 

Konsolos göndermiş olduğu 
telsizde bütün münakalitın 

tehlükeye maruz bulunduğunu 
ilave etmektedir. 

Bahriye nezareti Franlinin 
bu müracaatını hemen Guinoy 
kruvazörüne bildirmesi ıçın 
Okahama kruvazörüne talimat 
vermiştir. 

HÜKÜMET KUVVETLERi 
Madrid, 27 (A.A)- Dahiliye 

nazırı hükumete sadık kuvvet-
lerin vaziyetinde dün mühim 
bir salah hasıl olmuş oldutunu 
bildirmiştir. Memleketin muh
telif noktnlarında asiler mağ
h'.ip edilmiştir. 

Sivillerle tayyareler hükumet 
kuvvetlerinin icraat ve faaliye
tina müessir surette yardımda 
bulunmuşlardır. 

Brüksel, 27 ( A.A )- ispanya 
sefareti maslahatgüzarı ile 
katibi istifa etmişlerdir. 

Vimy, 26 (A.A} - lngiltere 
Kralı Sekizinci Edvard tahta 
çıkbktan sonra ilk defa ola
rak Fransayı ziyaret etmiş ve 
Fransa Cumur reisi de beraber 
olduğu halde Vimyde harbda 
ölen 11,000 Kanadalı ıçın 

1?, __ ı:m-. __________ Dm __ mml! ______________ ~ 

FURUNLANMIŞ VE TAM KURUTULMUŞ dikilen abideyi açmıştır. 
Vimy tepesi esaslı bir mü

dafaa hattı olmuş ve burada 
bütün harb müddetince çok 
kanh müsademeler cereyan 
etmiştir. 

Fransa hükümeti bu Maziyi 
Kanadaya hediye etmiştir. 

Londra 27 (A.A)- Vimyden 
gelen kral saat 20,40 da Hen-
don tayyare karargahma inmiş
tir. Müşarünileyh Calais'de tay-
yareye binmiştir. /11gi!ir. ktalı. Vimblet!Oll la}'J'ate istasvo11u1111 zfııaırtinde 

Londra 27 ( Ô. R) - lngil- nm cenubunda geçirmek tasav- mükellef o!an memurların işle-
tre Kralı ispanya vekayii do- vurundan vazgeçmiştir Çünkü rioi bir kat daha artırmak is-

.. ' 

GURGENLER ZINGAL 
:0.A. BUL UN"UFl 

R~tubet ve sıcakta kat'iyen şeklini değiştirmez kereste ararsanız 

ZINGAL GüRGENi 
Mb·ı K.A.LIN"IZ o . 

o ı ya, aroseri imalatı için ideal kereste G R G E N D 1 R ' -- ,, 
laıısiJe tatiJ zamaDJDJ Fransa- kend" · · ö e o 
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