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Manisalıla 
Değerli. valilerini 

Göz y.:. fları arasında 
toprağa tevdi ettiler 
- Yazısı 4 ıi11cıi saJ'f ar/a -

ö;;;;;---_Fiya~ s ,, kuruştur. CımılııırilJeliıı Ve Oıtm1ıuri11ct Eserinin Bekçisi, SaballlaYı Çıkar Siyası Gasetodir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

"-O'ZT.L7JJ..Z.ZZLLY.Z7..7../..7.../...:LL / /.J Fevzi Çakmak Çanakkalede kıtaatı teftiş etti 

Atatürk Ankaraya hareket ettiler. 
Kamutay toplantısında :b·ulunacak 
lstanbul, 28 (Yeni Asır ismet lnönü ve Hariciye vekili Çanakkale 28 (A.A) - Dün Geliboluya geçecek; orada tet-

Muhablrinden)- Atatürk doktor Aras burada parlak saat 14 de Tınaztepe torpido· kiklerine devam edecektir. 
saat on beşde, bosusi merasimle karşılandılar. lstas- ıuyle Çanakkaleyi teşrif eden Ankara, 28 \A.A) - Başba-
trenle Ankaraya hareket yonu dolduran halk Montrö genel kurmay başkanı Mareşal kan Ismet lnönü beraberlerin-
ettller. Haydarpaşa Is- zaferi galiblerini coşkun te- Fevzi Çakmak Nara burnunda de dış işleri bakam Tevfik 
tasyonunda halk ve res- zahüratla alkışlamıştır. vali ve Tümgeneral tarafların- Rüştü Aras, iç bakanı ve C. 
illi zevat tarafından par- Ankara, 28 (Yeni Asır) dan istikbal edilmiş ve iskele- H. P. genel sekreteri Şükrü 
lak surette teşyi olun- Kamutay'" fevkal6--ıe de askeri komutanlar vilayet Kaya, adliye bakanı Şükrü 
dular. toplanhsında AtatUrkün erkanı ve bilumum subay ve Saraçoğlu olduğu halde bu sa-

Ayni trenle Kültür Bakanı de bulunacağı blldlrl- memurin ile askeri kıtaat ve bah lstanbuldan şehrimize gel-
Saffet Arıkan'da Ankaraya llyor. Kamutay ruznamesinde binlerce halk tarafından coş- mişler ve bayraklarla süslen-
h kun bir sevinç içinde tezahü- miş olan istasyonda kamutay 
areket etmiştir. Boğazlar meselesinden başlc a ratla karşılanmıştır. başkanı Abdülhalik Renda, 
lstanbul, 28 (Yeni Asır mu- askeri tekaüd kanununun bir lstanbul, 28 ( y eniasır ) _ bakanlar, sayJavlar ve bakan-

hahirinden) - Kamutayın fev- maddesinin değiştirilmesi, her- Büyük erkanı harbiye reisi laklar ileri gelenleriyle sefirler 
kalade toplantısında bulunmak berlerin hafta tatili kanunu da Mareşal Fevzi Çakmak'ın Ça- tarafından karşılanmışlar ve 
tizere şehrimizde bulunan ve- vardır. . nakkale havalisindeki tetkik- başta muzika olduğu halde 
killer bugün Ankara ya gittiler. Istanbul, 28 ( Yeni Asır ) - leri üç gün sürecektir. Mareşal asker ve polis müfrezeleri ve 

Ankara, 28 (Yeni Asır) - Burada bulunan bütün meb· Çimenlik mevkiindeki kıtaatı kalabalık bir halk tarafından 
._Iest~an111b!lulZ!lr!:d!'iian!!'BEd~öZin~e!';2n:ZZz.;B;oaşvekil uslar Ankaraya hareket ettiler. ffaıicive vekili Mo11trö dö11iişıi Büınik Seff. tazim/elini arzedivor teftiş etti. anakkaleden sonra selamlanmışlardır. 
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Fuvar 
Giinleri yaklaşıyoı· 

Kültürpark bir şantiye ha
lindedir. 

Fuvar hazırlıkları geceli gün· 
düzlü devam ediyor. 

Her sene, bu mevsimde, bizi 
tanh bir harekete kavuşturan 
lleş' eli gbnler geliyor demektir. 
Şuna kaniiz ki, düne kadar, 

Puvar fikrinin aleyhtarı olanlar 
hile, şehrimize mal edilen bu 
güzel eserin geniş bir alakayla 
Çerçevelendiğini gördükten 
sonra, ilmi bir kıymet taşımı· 
Yan fikirlerini terketmişlerdir. 

INGILIZ DIŞ BAKANI EDEN 
AVAM KAMARASINDA DEDi Ki 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Türk Hükumetine teşekkürü vazife sayarım,, 

"Çünkü yalnız lafzen değil; ruhan 
da teminatını yerine gCtirmiştir.,, 

Londra 27 (A.A) - Dış işleri 

bakanı Eden Avam kamarasın· 
da bütün saylavJar hazır ol
<luğu halde söylediği nutkunda 
Montrö konferansından bahse
derek demiştir ki : 

- Bu konferansta alman 
neticeler ziyadesiyle memnuni
yet bahşlır. M!)ntröde şurası 

sabit olmuştur ki beynelmilel 
taahhüdler çerçivesi içinde ve 
halen mer'i beynelmilel ahkam 
dairesinde şeraiti hazıraya ar· 
tık tevafuk etmiyen bir mua
bedenin Milletler cemiyeti kai
deleri mucibince tadiline varı
labilir. 

Montrö konferansı bir terak
ki teşkil etmekte olan sulh
perver ve meşru metodlarile 
bazı muahedeler;n yeniden na-

Eden 
zan tetkikten geçirilmesi key
fiyeti babsında Avrupaya kıy· 
metli bir misal vermiştir. Şura· 
sında şüphe yoktur ki, Türk 
noktai nazarı da dahil olmak 
üzere bütün haketmeğe kal-

kışması takdirinde alınacak ne
ticelerden çok daha memnu
niyetbahştır. 

Eden Montrö konferansı 
hakkındaki sözlerini ~öyle bi
tirmiştir: 

Türk hükumetine yalnız te
minatın elfazı için değil fakat 
aynı zamanda bu teminatın 

tedvin edilmesine amil olan 
ruhtan dolayı teşekkürlerimi 
bildirmeği kendime bir vazife 
addederim. 
Şüphe yoktur ki Büyük Bri

tanya hükumetiyle Türk hüku
meti arasında daha sıkı ve 
daha samimi bir antant boğaz· 
lar konferansının neticesini 
teşkil etmiştir. Çünkü Türkiye 
yalnız teminatın elfazı ıçın 
değil; ruhu için de çalışıyor. 

Yepyeni bir mes'ele 

ltalya, 
tecil 

eski borçlarını 
etmek istiyor 

Baz! memleketler, peşin 
ile mal alabilecektir 

para 

·-

Zem tedbirler kalk/ığı gtin Romada 
Roma, 28 (Ô.R) - Ecnebi 

devletlerle yeniden ticari mü
nasebetlere girişilmesi işi pek 
o kadar sür'atle ilerlemiyor. 

Büyük Britanya ve Belçika ile 
müzekereler inkıtaa uğradığı 
halde Fransızlarla devam edi
yor. Italyan müzakerecileri iki 

J0apıla11 11iimayışlerden bir intiba 
noktada ısrar ediyorlar : 

1 - Zecri tedbirlerden ev
velki borçlar için yeni bir he
sab açılması .. 

2 - ltalyaya müsaid bir ti
caret muvazenesi temini; dev
letlerin ekserisi Itafyaya mü

- Somı 3 ü11cii sa/ujede -

lzmirliler, iktısadi rüştümüzü 
dosta, düşmana teslim ettiren 
f uvarın kalkınmamıza müessir 
olduğunu bilirler. Geçen yılla
rın tecrübesi bu bilgiyi köklü 
bir kanaat baJine koymuştur. 
Şırndi inanıyoruz ki, yurd için
de, lzmir fuvarına karşı umumi 
llakanın artması dış pazarların 
da alakasını uyandırmaktan hali 
kaloııyacaktır. Yurdun her kö· 
fesinden akın edecek olan on 
binlerce ziyaretçi, ekspozanlara, 
'rı büyük gayretlerin bile fazla 
01rnadığını gösterecek, onların 
cesaretlerini artıracaktır. 

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

Bu bakımdan memleketi baş· 
tanbaşa kucaklıyan geniş bir 
;avnaşmanın yaradılmış olması, 
~varın muvaffakıyetini tah

ın.•nlerin üstüne çıkarabileceği 
~~bi, iç pazarda her zaman şi
l ayet mevzuu olan durgun
Ukla mücadeleye de yardım 
~~ebilecektir. Bunun içindir ki, 
k~l, Fuvara iştirak eden büyük 
Uçük ticaret evlerinin, iş ha

cınııannı genişletmek bakımın· 
diln, en hayırlı ve müsbet yolu 
;uttuklarına kaniiz. Ekspozan-
1 ar firmalarını tanıtmak, mal
Ftına ragbeti arttırmak için 
. Uvarda elde edebilecekleri 
~tlıkinları başka hiç bir sahada 
ulaınazlar. 

.Gerçe Panayırımız, beynel· 
taıfe) diğer panayırların ihtişa
taını, azametini henüz elde et
~enıiştir. Ve bunu elde etmesi 1 • 
Çın daha çok seneler geçe· 

ce1tr ır. Fakat seneden seneye 
- Sonu 2 met saltı/ede -
Ş e vk.e1. .El:ll.g:bı 

Dolu, felaket getirdi 

Mudurnudadoludan2 ölü 
bir çok yaralı vardır 
Lir kaç köy sellerden harap oldu 

Maddi zarar çok büyüktür 
Mudurnu 27 (A.A) - Ayın yirmi beşinde Mudurnuya ceviz 

büyüklüğünde dolu düşmüştür. Yarım saat süren dolu yerde elli 
santimi bulmuştur. Şimdiye kadar böyle bir dolu afatı görülme· 
miştir. 

Dolu bütün mahsulata büyük zararlar vermiştir. Dolunun en 
fazla zarar verdiği yerler Öğrencik, Albagut, Çini, Sarayar, 
Dolica, Sürmeni köyleridir. Bu altı köyde ekin ve hububat .kal: 
:mamışhr. 

Fırtınadan ağaçlar devrilmiş, yemişler mahvolmuştur. 
Albagut köyünde iki kadın ölmüş, davar ve sığır hayvanatı da 

oldukça zayiat vermiştir. 

Köyde bulunan araba ve ziraat aletleri seller arasında kal· 
mışlır. Selden köy evleri ve ambarlar oldukça harap olmuş, bir 
çok kadın ve çocuklar başlarından yaralanmıştır. 

Bir heyet mahalJinde hasar ve zararı tesbit edecektir. Aradan 
yirmi dört saat geçtiği halde köylerde hali dolu yığınları görül· 
mektedir. · 

INGILIZLER KRALI 
SEK IZINCI EDVARD 

• ••••••••••••••••••••••• 

· Nişanlanmak 
için Londraya 
derhal döndü 

...._.:.:........ ____ ._ ·-~· . 

lneiliz Kıalı askeri teftişlerinden hirintk 

- Yazısı a ncU ••hlfede -

Apandist hakkında bir anket 

Son yıllarda apandist 
hastalığı çoğalıyor mu? 
Operatör Ali Riza Sanul bunun 
doğru oimadığını söylüyor 

- Yazısı UçUncU sahifede -
••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lktısad vekili Balıkesirde 

Celal Bayar simli kurşun 
madenini tedkik etti 

~~~~---~·----·--~·._,,,--~~~~ 
Balıkesir, 28 (A.A) - Ekonomi bakanı Celal Bayar Ankara-

dan Balıkesire gelmişler ve istasyonda asker, polis müfrezt!sİ, 
roektebler ve çok kalabalık bir halk tarafından karşılanmışlardır. 

Celal Bayar büyük bir kısmı tamamlanmış olan Atatürk par· 
kını, daha sonra ziraat fidanlığını gezmişlerdir. 

Ekonomi bakanı dün Susurluk, Borasid ve Balya simli kurşun 
ruadenlerinde incelemelerde bulunduktan sonra şehrimize dön
müıler, gece uray tarafından Atatürk parkında şereflerine veri· 
len ziyafette bulunmuşlardır. 



Fuvar 
Güu leri yaklaşıyor 

- Baş taraJı 1 ıncı sahı/elie -
harici alakanın da genişlemesi 
bu yol üzerinde olduğumuza 
en kuvvetli delildir. Bugünkü 
Otarşi sistemi dünyanın satın 

alma kudretini asgari hadde 
düşürmüş, beynelmilel ticaret 
sabası daralmıştır. Dünya orta
çağ mahsulü olan bu sisteme 
ilelebed bağlı kalacak değildir. 
MiUetlerio daha geniş bir an
laşma zihniyeti ile suples ka
biliyetini yeniden kazanacakları 
gün, Fuvarımızın taşıdığı isme 
liyakat kesbetmemesi için hiç 
bir sebeb dü~ünülemez. Bu 
sene, propagandaya bir az daha 
fazla ehemmiyet verilerek Mı
sırın Fuvara iştiraki temin 
edildi. Biz, geniş iktisadi mü
nasebetlerde bulunduğumuz 
bütün yabancı memleketlerin 
panayırda bir pavyonu olmasını 
arzu ederiz. Bilhassa harici ti
caretimizin yüzde yetmişini Al
manlarla yaptığımıza göre, 
Alman dostlarımızın Arsıulusal 
lunir panayırında bir pavyonları 
olmaması büyük bir eksiklik 
olduğuna kaniiz. 

Şevk.et. Elt.J.g~ 

-~----

1936yılında 
Sovyet endüstrisi 

1936 yılının ilk üç ayı zar
fında Sovyetler birliği dahilin
deki endüstri müesseseleri, 16 
milyar 323 milyon 400 bin rub-
lelik istihsalde bulunmuştur. 
Bu mikdar, 1935 yılının ilk üç 
ayı zarfındaki istihsale nisbetle 
yüzde 31,9 fazJadar. 

istihsal vasıtaları istihsali. 
geçen yılın ayni üç ayma naza
ran, yüzde 35,8 nisbetinde, is
tihlak eşyası istihsali ise yüzde 
26 nisbetinde fazlalaşmışbr. 

Ağır endüstri, geçen yıla 
nazaran, yüzde 38,3 nisbetinde 
istihsalini fazlalaştırmış, hafif 
endüstri yüzde 27 ,5 nisbetinde, 
gıdai endüstri ise yüzde 32,5 
nisbetinde fazla istihsalde bu
lunmuştur. 

Milli Sovyet cumhuriyetleri 
arasında endüstri istihsalini 
en ziyade mahsus surette faz
lalaşbran, yüzde 79,8 ile Ta
cikistan ve yüzde 75,3 ile 
Türkmenistandır. 

Moskova'de:ı 
Rem br andt sergisi 

Sovyetler Birliği Halk Ko
miserleri Kuruluna merbut 
Ar komitesi 17 inci yüzyılın 

büyük Hollandalı ressamı ve 
Cravörü Rembrandt'a aid bü
yük bir sergi hazırlanmaktadır. 
1936 teşrinisanisine, Sovyet 
inkılabının 19 uncu yıldönümü 
münasebetiyle Moskova Devlet 
müzesinde açılacak olan bu 
sergide Rembrandt'ın Sovyet
ler Birliği müzelerinde mahfuz 
40 kndar tablosu ve bir kaç 
yüz resmi teşhir olunacak ve 
ayrıca meşhur ressamm bütün 
fi gar ta blolarmın kop yalan 
veyahut fotegrafları da bu ser
gide bulunacaktır. 

Kafkas yada 
havacılık faaliyeti 

Bu yıl Kafkas yada 8 yeni 
havacı'.ık kulübü açılacak ve 
bu suretle halen havacılık ku
lübleri olan Tiflis, Bakii ve 
Erivandan gayri Batum, Suhum, 
Lutais, Leninakan şehirleri de 
havacılık kulüblerine malik ola
caklardar. Batum, Suhum, Ku
tais ve Leninakanda redrisata 
şimdiden başlanmıştır. 

Ayrıca Tifliste açılacak Gür
cistan merkez planörcülük 
mektebi ir.şaatına da iptidar 
olunmuştur. 640 bin rubleye 
mal olacc.k bulunan bu mek
tebde 250 talebe okuvacaktar. 

Borsada -· -Yeni idare heyeti 
seçildi 

Ticaret ve zahire borsası 

yeni idare heyeti intihabatı dün 
sabah başlamış ve akşama ka
dar devam ederek neticelen
miştir. 

İntihabata saat onda borsa 
salonunda başlanmıştır. Borsa
nın iç ve dışı bayrakları

mızla süslenmiş bulunuyor
du. Borsa mensubları birer 
ikişer gelerek intihabat hey
eti önünde reylerini sandı· 

ğa atmıya başlamışlardır. 

Saat on yedide seçime son 
verilmiştir. Borsa azalarının 

hemen hemen hepsi reylerini 
kullanmışlardır. Saat 17 de 
intihap teftiş heyeti ablan rey
lerin fazlalığı karşısında inti
habata bugün de devam edil
mesini lüzumsu:ı: görmüş ve 
reylerin tasnifini kararlaşbr· 
mıştır. 

Tasnif neticesinde bir Ağu!i· 
tostau itibaren işe başlıyacak 
olan borsanın yeni idare heye• 
tine şu zevatın seçildikleri an
laşılmıştır. 

Tüccardan Hıfzı Menemenli, 
Mazhar lzmirli oğlu, Kazım 

Kırkağaçlı oğlu, Halim Alaiye
Ji, Mustafa Çömez oğlu, Şük

rü Cevahirci, Selami oğlu Ziya. 

Borsa idare heyetine ticaret 
odası idare heyeti tarafmdan 
seçilecek iki aza da bugün 
bildirilecek ve Cuma günü 
yeni idare heyeti ilk toplantı
sını yaparak borsa reisini se
çecektir, 

Yeni idare heyetini candan 
kutlular ve yeni vazifelerinde 
muvaffak olmalarmı dileriz. -·····-1! Bir usta 
Üç metreden dUferak 

yaralandı 

Sultaniye mahallesinde 1 nci 
Havai sokağında yapıcı ustası 
Numan. bakkal Hüseynin ye.ni 
yaptırmakta olduğu binada 
çahşırken iskele üzerinden mu
vazenesini kaybederek 3 metro 
yüksekten taşların üzerine düş
müştür. Ağzından fazla kan 
gelen Numan usta tedavi için 
Memleket hastanesine kaldırıl
mışbr. Numan tehlükeli vazi
yette yaralıdır. 

• • • • • • • il' 

Bir şikayet 
Meslekı hata var mı 

tet"lk edilecek 
Karşı yakada Zafer sokağında 

oturan kasab Mehmed karısı 

41 yaslarında Zeyneb 14 Tem· 
muz 936 günü bir doğum es• 
nasında ölmü_ştü. Zeynebin kız 
kardeşi ile biraderi müddeiumu
miliğe- müracaat ederek kar
deşlerinin doğum esnasında 
bir doktorun mesleki hatası 
yüzünden öldüğü ihbar ve da
va açılmışlar. - Müddeiumumilik 
derhal tahkikata başlamıştır. 
Şikayete göre Zeynepte doğum 
arazı baş gösterince doktor 
çağmlmışhr. Doktur Forsepsi 
tatbik etmiş ve neticede 
hem kadın hem de ço-
cuk ölmüştür. Cesed dün So
ğukkuyu mezarJığından çıka
rılmış ve otopsi yapılmak üzere 
Memleket hastanesine götürül
müştür. 

41. • • • • • ~ 

Şarbon 3\usı 
lzmirini bazı kazalarında ko

yunlara koruyucu şarbon aşısı 
tatbiki için ziraat vekaletinden 
şehrimiz baytar müdUrlüğüne 
~arbon aşısı 2elmi~ t r. 

Lise ve orta mekteplerde 

Parasız 
okumak 

yatılı olarak 
isti yenler 

Ne suretle imtihan edileceklerdir? 
Kültür bakanlığının bir tamimi 

--· 915 Numaralı kanuna göre 
Kültür bakanlığına bağlı lise 
ve orta mekteblerde parasız 

yatılı olarak okumak istiyen
lerin ne suretle imtihan edile
celderine dair Kültür bakan
lığmdan şehrimiz Kültür dire
törlüğüne bir tamim gelmiştir. 

Beden ve ruhça hasta, metli 
sakat ve kusurlu olanlar imti· 
hana alınmıyacaklardır. 

Zekası, çalışkanlağı, ahlakı 
tesbit edilmiş olacakhr. Seçme 
imtihanları vilayetlerde Lise
lerde, Lise bulunmıyan yerler· 
de de Orta mekteplerde, Orta 
mekteb bulunmıyan yerlerde de 
Kültür direktörlüklerinde yapı
lacaktır. Seçme imtihanları 
(Türkçe • Edebiyat) (Riyaziye), 
(Tarih-Coğrafya) derslerinden 
ve yazılt olacaktır. 

Kültür bakanlığına gönderilecek 
ve muvaffak olanlar Bakanhkça 
tesbit edilerek taliblere tehli
ğat yapılacaktır. imtihanlarda 
kazanma dereceleri bir olan
lardan şehid çocukları tercih 
edilecektir. 

* • • Muallim mekteblerine para-
sız yatılı alınacak talebe hak
kında da Kültür bakanlığından 
bir tamim gelmiştir. Bu tami
me göre Orta mektebleri iyi 
ve pek iyi derecede bitirenler 
imtihansız olarak muallim 
mekteblerine kabul edilecek
lerdir. 

Şehit çocukları ile öksüz olan 
talebeler tercihan alınacaktır. 

Litıe ~ınıflarından muallim 
mekteplerine geçmek istiyen 
talebeler de yalnız meslek ders
lerinden imtihana tabi tutufa-

imtihan evrakı toplanarak caklardır. ..... , ...... 
Yaralı 
hastanede öldü 

ikinci Aziziye mahallesinde 
Selim ağa sokağında oturan 
ve şoför Aziz oğlu llyasın 

deposuna benzin tıkanan oto
mobilini tamir ederken ateş 
alan benzinden )'ÜZÜ yanan 
!'imsar tenekeci Mehmed oğlu 
llyasın ağır surette yaralana
rak hastanede tedavi albna 
alındığını yazmıştık. llyas has-
tanede yaralarmm tesiriyle 
ölmüştür. 

Adliyece tahkikata dev.am 
edılmektedir. 

mahalle 
kavgası 

Kemeıde yiğitler mahalle
sinde Ahmed oğlu Hüseyin ve 
karısı Rasime ile oğulları Ah
med ve Reşad ayni yerde 
Mehmed karısı Gülsüm, oğlu 
Tevfik, Ha .. an kızı Ümmehan 
ve kız kardeşi Hatice arasm
da çocuk meselesinden kavga 
çıkmıştır. Hüseyin, karısı Ra
sime ve oğullar, Abmedle Re-

1 şad diğerlerini tokat ve yum
rukla dövmüşlerdir. Ümmehanla 
Hatice gebe olduklarından 
korku sebebiyle çocuklarını 
düşürmeleri muhtemel görül
müş ve hastaneye kaldınlmış
Jardır. Vaka failleri tutulmuş
lardır. 

• • ••• 1 ••• 

Belediye encümeni 
Belediye daimi encümeni dün 

doktor Behçet Uz'un riyasetin
toplanmı;t ve bazı kararlar al
mıştır. 

d 

20 bin lirayı çalan 
Kamil tutuldu 
Çorlu Ziraat bankası memuru 

iken yirmi bin lirayı zimmetine 
geçirib kaçmış olan Kamil Is
tanbulda yakalanmıştır. 

Kamilin lzmirde bulunması 
: muhtemel olduğu lzmir zabı
tasına da bildirilmiş ve aran· 
masına başlanmıştı. lslanbulda 
tutulduğu da ayrıca bildirilmiş 
ve aranmasından sarfıoaıar 
edilmesi istenmiştir. 

Bir köv muhtarı 
Ağırcezada muhakeme 

ediliyor 
Torbalı kazasında şehitler 

köyü muhtarı Seyfeddin zim
metine para geçirmek suçun · 
dan şehrimiz Ağırceza mahke· 
mesine verilmişti. Dün Seyf ed
dinin muhakemesine başlan-

mışbr. Fakat tetkik edilen da
va dosyasında istintak karar
namesi mevcud olmadığı gö
rülmtiş ve evrakın kararname 
tanzim edilmek üzere T orbah 
MüslantikJiğine gönderilmesine 
karar verilmiştir. 

Deniz yosunları 
Karataş koyunda biriken 

deniz yosunları yüzünden pis 
ve tahammül edilmez bir koku 
intişar etmekte olmasını nazarı 
dikkate alan belediye, buraya 
temizlik amelesi göndererek 
otları toplatmış ve halkı bu 
müz'iç kokudan kurtarmıştır. 

Her hafta koyda biriken 
yosunlar toplattmlacaktır. 

1 

TAYYARE Sineması 3151 

Bu hafta dünyaca tanınmış iki şaheser filim birden 

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

2 - Ekmekçi Kadın 
Bütün dünya dillerine çevrilen büyük romanın canh kopyesi 

FiYATLAR uı - 20 - ao KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 
Her gün 16-19.40 Ekmekçi kadın 17.50-21.25 

Çardaş Fürstin 
Cumartesi pazar günleri 14 te Çardaş 

Poliste ...... 
Bir merkeL me
muru taltif edildi 

Meıluz menuıru Jb1alıi11t 

b:mir polis kadrosunda birinci 
komiser iken merkez memurlu
ğuna terfi eden lbrahime em
niyet işleri umum müdürlüğü 
tarafından bir altın saat veril
miştir. lbrahim 184 talebesi 
bulunan Istanbul polis mekte
bini birbcifikle bitirmeğe mu
vaffak olmuştur. Dün emniyet 
müdür muavini Ismail Günay 
hlikumet konağı meydanında 
polis kısım amirlerinin ve me
murlarmıo huzurunda olarak 
bu saatı çalışkan memura ver-
miş ve kendisini tebrik etmiş
tir. lbrahimi biz de tebrik ede-
rız. 

Bir ihtilis 
Davası ağırcezada 

neticelendi 
Zimmet ve ihtilastan maznun 

Dikili muhasebei hususiye me
muru Süleynıan Naci ile lzmir 
muhasebei hususiye müdürlüğü 
başkatibi Hilmi, merkez me· 
muru muavini Süleyman, Dikili 
malmüdürü Mestanoğl~ Ahmed, 
sandıkemini Ahmed ve Ahmed 
Hamdinin ağırcezada devam 
etmekte olan muhakemeleri 
bitmiş ve diln karar bildiril· 
miştir. 

Mahkemece Süleyman Naci
nin zimmet ve ihtilas suretiyle 
16945 lirayı zimmetine geçir
diği sabit olduğundan 6 sene 
iki ay hapse ve zimmetine ge
çirdiği 16945 lira para ceza-
sına ve aynı miktarda parayı 
hususi muhasebe idaresine ver
meğe, beş sene amme hizmet
lerinden memnu bulundurulma-
sına karar verilmiştir. 

Dikili malmüdürü Ahmedin 
vaıifesini ihmal suretile bu 
suça sebebiyet verdiği netice
sine varıldığmdan yüz lira ağar 
para cezasına mahkum edil
mesine ve maznun Süleyman 
Nacinin ödemesine hükmedilen 
16945 lirayı birlikte ödemesine 
karar · verilmiştir. 

Diğer mazrıunlar ihmal suç
ları sabit olmadığından beraet 
etmişlerdir. 

Bir şikayet 
Tahl\ik ediliyor 

Çorakkapıda Türbe sokağın
da idris oğlu Ali Haydarın ka
rısı Lütfiye ile arası açık bu
lunuyormuş. Haydarın, hasta 
bulunan karısı Lütfiyeye zehrili 
ilaç vermek suretile öldürmaye 
teşebbüs ettiği hakkında Lüt
fiyenin karedeşleri tarafından 
zabıtaya şikayet edilmiş ve 
tahkikata başlanmışhr. 

Hasta kadın memleket has
tanesine kaldırılarak tedavi al
tına ahnmıştır. 

•• 
KOŞEMllEN 

Satılık canlar 
Hangi semte gidersem gide· 

yim, mutlaka elinde bir kafes, 
içinde serçe kuşları, tarla kuş
ları dolu bazı serserilere rast
larım = 

- Azatlık kuşlar, danesi 
yüz para !. Diye 

Merhameti galip !? olanların 
merhametini tahrik edip can 
satan bu serseriler, ben lzmire 
geldim geleli hala serbest ser
best iş görüyorlar. 

Ökse il~ yakalanan o zavallı 
kuşlar, insaf bilmiyen bu insaf 
VP. merhamet (?) tacirlerinin 
elinde tıka basa kafese doldu
rulup bir kaç merhameti galip
lerin parasiyle kafesten hürri
yetlerine kavuşunca sanki ra
hatmı kalıyorlar? Birkaç gün 
kafes içinde sersem olan bu 
yavrucuklar yine o sersemlikle 
azatlık kuşların kafesine gir
mekte gecikmiyorlar ve yine 
para ile azad edilip dönüp do
laşıp ayaklarını ökseye bası
yorlar .. 

Azatlık kuş satanların me-
deni bir şehirde, insanlık şıaarını 
taşıyanlar arasında can satarak 
ticaret yapmaları yakışmıyor. 

Bunlar ancak dinini menfaatma 
alet eden eski mutaassıb zih
niyetlere ve onlarm yaşadıkları 
köhne ve batıl akidelerle dolu 
eski asırlara göredir. 

- Yüz paraya azatlık kuşlar. 
Diye kuşlara değil kendi ce· 

bine merhamet dilenen bu mer
hametsiz satıcıların lzmir gibi 
bir muhitte yerleri yoktur. 

Ah! neredesin himayei hay-
vanat cemiyeti! .• 

TOKDIL · ·-·····~ Bir zavalh yere düşerek 
. öldU 

Dün sabah Karşıyakada De
debaşı köyünde kalb sektesin
den bir ölüm vak'ası olmuştur. 
Köy balkmdan Ahmed trene 
yetişmek için Dedebaşı cadde
sinde koşarak Karşıyakaya ge
lirken birdenbire yere düşmüş 
ve ölmüştür. Yapılan muaye
nesind~ kalb sektesinden öl
düğü anlaşılmışhr. 

Aygır depolarında 
Baytar müdürü Adil Tepe

köy aygır deposunun vaziyeti
ni tetkik için Tepe köye git
miştir. ----
Zabıta hah :ı.rleri: 

iki çocuk kavgası 
Şekerciler caddesinde Kadri 

oğlu 12 yaşlarmda Nihad ile 

Zekai oğlu 10 yaşlarında Os
man oyun oynarlarken Nihad 1 

tekme ile Osmamn hayalarına 
vurmuş ve zabıtaca tutulmuştur. 
Osman hastaneye kaldırılmışbr. 

Esrar mı içiyordu 
T cpecikte Demir oğlu Niya· 

ıinin üzerinde 25 gram 
esrar bulunmuştur. Zabıtaca 

hakkında tahkikata başlan
mıştır. 

Namus hirsızları mah
kOm oldular 

Menemen kazasında Ayşe 
adında birini zorla kirleten 
Hamid oğlu Salih ve Ibrabim 
oğlu Hasan Ağırcezada ikişer 
sene altışar ay hapise mahkum 
edilmişlerdir. 

ŞolörU yaralamış 

F evzipaşa boluvarında sarbuş 
olarak gürültü çıkaran ve Tev
fiğin kahvesine gidip orada da 
müşterileri rahatsız eden Şoför 
Hasana tecavüzde bulunan ve 
sandalye ile başından yarah· 
yan Mustafa oğlu Ahmed za· 
bıtaca tutulmuştur. 

&ıı..- 111111 

Çirkin 
Yazı çokluğundan dolayı 

"Çirkin,, romanınuzı vereme· 
dik. Özür dileri:ı 
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Nişanlanmak 
için Loııdraya 
derhal döndü 

Alman vellahtının genç 
hemşiresi Prenses 

5esll le ile evlenecek 
Paris, 29 (Ö.R) - Fransız 

gazeteleri kral Edvardın Riyo
yera sahillerinde istirahat fik· 
rinden vaz geçerek lngiltereye 
dönmüş bulunmasını muhtelif 
şekillerde tefsir ediyorlar. 

Ekodöpari lngiliz kralının 

Fransada ikametten çekinmiş 
olmasının sebebini Almanyada 
endişeler uyandırmamak arzu
ıuna atfediyor. 

Bu gazeteye göre Kral Bald· 
vinin ısrarı üzerine Riyoycra
daki ikametini başka bir za· 
nıana talika karar vermiştir. 

Figaro gazetesine göre kra
lın lngHtereye dönmesi büsbü
tün başka bir sebebden ileri 
geliyor. Eden ispanya hadise
lerinin Fransız halk kitleleri 
arasında büyük heyecan ya
ratbğı bir sırada lngiliz Kra
lının, 'Fransız topraklarında 
bulunması, tedbirli bir hareket 
olamıyacağını bildirmjştir. 

Büyük Britanyamn hariciye 
nazın, bu ikametin doğurabi
leceğ; tehlükeleri kralın göz
leri önünde canlandırmaktan 
çekinmemiştir. 

Londra 28 ( Ö. R )- Israr
la söylendiğine göre Kral se
kizinci Edvardm yaz tadilini 
Fransada geçirmekten sarfına
ıar edişi, nişanJanmasiJe alaka· 
dardır. Genç lngiliz kralı, Al
ınan veliahdının genç kız kar
deşi Prenses Sesil ile nişanla
ııacakbr. Prensesin bugünler
de Londraya bir seyahat ya
pacağı zannedilmektedir. Ken
disi 27 yaşındadır ve müstesna 
bir güzelliğe maliktir. 

ltalyadan iş birliği 
bekleniyor 

Paris, 28 (Ö.R) - Edenin 
beyanatı hakkında mutalea 
Yürüten gazeteler, ltalyanın 
Beşler konferansına iştirak 
etmemesi için artık hiç bir 
•ebeb olmadığını yazıyorlar. 

Övr gazetesi ltalyanın Ha
beşistandaki emrivakiin tanın
nıasını istiyeceğini yazıyor. 

Belgrad 
Müslümanları 

Belgrad, 28 (Yeni Asır) 
Portföyşüz nazırı Şevki Beh
lllen, Yugoslavya Müslüman
lannm din ninmnamesini ba
lırJıyan encümende uzun müd
det meşgul olmuş ve nizam
name hazırlanmıştır. Yarın 

(bugün) başvekile lakdım edi
lecektir. 

rl::m AGI~ 

s n Telgraf 
Karşılık)! tebrik telgrafları 

Montrö zaferinden sonra 
T""rkiye-Büyük Britanya arasında 

bir devre açılmıştır • 
yenı 

Ankara, 28 (A.A) - Boğazlar mukavelena- 1 Ekselans Antony Eden 
mesinin imzası münasebetiyle lngiltej·e hariciye lngiltere hariciye nazırı 
nazm B. Antony Eden hariciye vekilimiz Dr. Londra 
Tevfik Rüştü Arasa aşağıdaki telgrafı ~ön- Sir Porey Loraine avdat eder etmez ekse-
dermiştir: Jansınızın çolc naz"k telgrafını bildirdiği bu na-

Ekselans Dr. Tevfik Rüştü Aras zik dikkat eserinde"n derin surette mütehassıs 
Türkiye hariciye vekili olarak ekselansınıza en hararetli teşekkürlerimi 

bildirmeyi kendime bir vazife telakki ederim. 
Montrödeki Türk heyeti murahhasasının hattı 

Montröde birleşik kraliyetin muhterem dele
hareketinin bu derece geniş bir ölçüde 

geleri ile idame etmekle şeref duyduğum çalış
yardım ettiği mesud bir netice teşkil eyliyen 

ma birliği memleketlerimiz arasında cari sami-
boğazlar hakkındaki yeni mukavelenamenin mi dostlukla ve memleketferimizin sıkı iş birli-
akdi esnasında hissettiğimi ekselansınıza bildir- ğinin daimi inkişafı için kıymetli bir rehinedir. 
meyi kendime bir vazife telakki eder ve bu Türkiye Büyük Britanya siyasetinde açılan 
hadisenin memleketlerimiz arasında yeni bir yeni devrenin bizlerce pek aziz olan sulh eseri 
dostluk ve sıkı bir iş birliği devresinin başl~n- için çok mesu'd olacağına kani bulunmaktayım. 
gıcını teşkil eyliyeceği hakkında kalbi ümid- Ekselansımz tarafından bu derece dostane bir 

inhisar 
Afyon alıyor 

lstanbuJ, 28 ( Yeni Asır ) -
Afyon inhisarı müstahsilden 
ay başından itibaren afyon al-
mağa başhyacaktır. Satın alm~ 
muamelesini ziraat bankası ya-

• pacaktır. 

Dinarlının maçı 

lstanbul 28 (Yeni Asır)- Di
narlının Cim Londosla Atinada 
yapacağı maçtan sonra lstan
bulda Kav,iyanla yapacağı maç 
Ağustosun dokuzuna bırakıldı. 

Avusturyada 
Nazllerln nUmaylşlerl 
lnsburk: Avusturya, 28 (Ö.R) 

- 150 Alman seyyahının bura
ya gelmeleri münasebetiyle 
Hıtler lehinde nümayişlerde 
bulunmağa kalkışan 34 Nazi 
tevkif edilmiştir 

Habsburgların 
emlaki 

lerimi arzeylerim. surette izhar edilen ümid hakkında ekeselan~ı- Viyana, 28 (Ö.R) _ Habs-
ANTONY EDEN nızla tamamen hemfikır olduğumu beyan eder burglara ait emlakin yakında 

Hariciye Vekilimiz, Dr. T ~vfik Rüştü Aras ve en samimi hissiyatı vefakaranemi arzeylerim. bu hanedana iade olunacağı 
B. Eden'e şu cevabı vermiştir: Dr. TEVFiK RÜŞTÜ ARAS zannedilmektedir. 
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Belgradda 
Otomobil kazası 

Belgrad, 28 (Yeni Asır) -
Bugün Kışla mevkiinde bir te
nezzüh otomobili bir başka 
otomobilJe çarpıştı ikisi de 
devrildi. Belgrad dava vekille
rinden Yankof ve sekiz kişi 
ağır surette yaralandılar. 

Von Papenin 
taltifi 

Viyana 27 (A.A) - Von Pa
penin büyük elçi olarak tayi
ninden bahseden Reichpost 
gaıetesi diyor ki: 

Bu terfi Von Papen için hu
susi bir taltif olduğu kadar 
Avusturya için de bir cemile· 
dir. Binaenaleyh Avusturya Von 
Papenin şahsında ilk ecnebi 
devlet büyük elçisini selamlar. 
Almanyanm Avusturya istikla
lini tanımış olması bu tayin!e 
bir müeyyide bulmaktadır. 

On arab öldü 
Londra 27 (A.A) - Kudüs

ten bildirildiğine göre, lngiliz 
kuvvetleriyle araplar arasında 

bir müsademe olmuş ve on 
Arab ölmüştür. 

Feniksin emlaki 
Belgrad, 28 (Ô.R) - Ticaret 

nazırı, F eniks sigorta şirketine 
aid emlakin haczi için AdHye 
nazırına müracat etmiştir. 

Danzigde bir hadise 

Alman parti binasını 
kurnazca soymuşlar 

Danzig 28 ( A.A ) - Meçhul bazı eşhas dün gece milli Al
man muhalefet partisinin bürolarına girmiş, bütün mobilyaları 
kaldırmış, bunları sokakta bekliyen bir kamyona yerleştirmiş ve 
nihayet bir semti meçhule kaçmışlardır. 

Bu esnada sokaktan geçmekte olan bir polis memuru gece
leyin yapılan bu garip taşınma ameliyesi hakkında bu işi yapan· 
lara bir sual tevcih etmişse de bunlar bu taşınmanın parti genel 
idare heyetinin emriyle olduğur .. u bildirmişludir. 

Halbuki hakikat halde bu taşmmamn Alman muhalefet parti 
sine kaqı yapılmış bir soyguı.:luk olduğu bilahare anlaşıJmışbr. 

Hangi taraf kazanacak? 
Belli değil, şimdiHk her iki taraf da 

mevzilerini hazırlamakla meşgul 
Paris, 28 ( A.A ) - Havas 

Ajansından: 
Bitaraf müşahidler bu sa

bahki beyanatlarında lspanyol 
ihtilalinin ne suretle neticele
neceği hakkında hiçbir temin
de bulunamıyacaklarını söyle
mekte idiler. Her iki taraf da 
~evzilerini hazırlamakta olub 
kat'i muharebenin yapılmasına 
intizaren ehemmiyetsiz ufak 
tefek bir takım çarpışmalar 
yapılmaktadır. 

HavasAjansınin Li1bon mu
habiri ispanya ile Portekiz 
arasındaki münakalatın dünden 

itibaren normal bir şekil almiş 
olduğanu bildirmektediri 

Hendayeden bildirildiğine 
göre her iki tarafta vaziyetin 
ancak kedilerinin işgalleri al
tında bulunan eyaletlerde nor
mal olduğu iddiasanda bulun
maktadırlar. 

ispanyadaki Amerika büyük 
elçisi Saint Jeandeluzda Ca
youga adında Amerikan gam
botuna binmiştir. Sefir Vigo'ya 
kadar şimal sahili boyundaki 
bütün Amerikan konsoloshane
lerini ziyaret edeceğini beyan 
etmiştir. 

Habeşliler 
idam ediliyor 
Asmara, 28 (Ö.R) - Gon· 

dar' da ltalyan tezgahlarında 

ltalyan amelesine karşı yapı

lan bir taarruza iştirak eden 
iki Habeşli idam olundu. 

lngilterenin 
teslihatı 

Londra, 28 (Ö.P) - Bu sa
bah Baldvini~ riyasetinde na• 

zırlar meclisi toplanmııtır. Top
laotı da ecnebi devletlerin tes
lihatı üzerinde münakaşalar 
olmuş ve bu teslihat ile lngiliz 
silahlanması arasanda mukaye
seler yapılmıştır. 

Toplantı neticeleri dışarı
ya aksetlliemiştir. Müzakereler 
hakkıoda sıkı bir ketumiyet 
muhafaza edilmektedir. 

Varşovanın 
nüfusu 
Varşova 28 (A.A)- 1 hazi

randa yapılan umumi sayımın 

verdiği neticelere göre Varşo
vanın nüfusu 1,229,085 kişidir. 

Bir rekor 
Moskova 28 (A.A) - 26 

temmuzda tayyareci Mihail 
Alekseyef bin kilo eşya yüklü 
bir tayyare ile Moskovadan 
hareket etmiş ve 12 kilometre 
123 metre yükse~e çıkmıştır. 

,------------·.----------------.. mine dalarak Münzevi bir var· 
lığı tercih ettin. insan kaçkın-

Loransı, aşkının yaratıcısı 
olan kadın, bütün varlığı orada 

Nerdeyim? Ne oluyoruz bilmi· 
y.orum. Of bu can sıkıcı birşey ... SAFI AŞK 

- 60 - Türkçeye çeviren: R. B '------..... -------------------~ Ne demek istiyorsınız? 
- ~unu söylemek istiyorum 

ki bütün çılgınhklarına boyun 
eğmek, hepsine razı olmak ni
Yt:tinde değilim. Oğlumun, ta
şıdığı ismi unutarak bir sütçü 
kızıyla evlenmesini tecviz ede
mem. Böyle bir ltadının aile
llıiı arasına g!rmesirıi istemem. 
Böylece ailemizin şerefini ve 
analık hakkımı korumak için 
bütün bu işi senin şüphe ede
llıiyeceğin şekilde tanzim ettim. 
Seni burada alıkoymak için de 
~aıete işlerine yardım etmiş
lım. Sütçii kadının oraya mu
Vasalatından dört gün evvel 
~a!in teklif edeceği mukave-

Herşey istediğim gibi cere
yan etti. Muvaffak oldum, de
ğil mi ? O kadını Mustiye ile 
May'ın kollarına atmak suretiyle 
senin de vaziyetini ıslah ede
bileceğine eminim. Şan ders
lari, tiyatro ve Paris ... Anlıyor
sun ki bütün bunlar senin süt
çü kadını altı ay içinde değiş
tirmege yetecek şeylerdir. 
Yaradılışı da buna pek müsaid 
benziyor. Sevgilinin yabancılarla 
muaşaka1ara başladığını gördü
ğün zaman aklın başına gele
cek... Ne de olsa ananım. 

Seni korumağa mecburum. 
Babanı kaybettikten sonra 
burada bizim yaşadığımız 

şartlara uygun bir hayat sür
meni istiyordum. Sen ise Viyo 

ları gibi yaşıyordun. Bunlara 
tahammül ettim. Fakat bayağı 
bir kadanı ailemiz arasına sok
mak istediğin zaman her şeyin 
rengi değişti. Ananın taham-
mülü bu kadar ileriye varamı
yacağmı düşünmeli idin ... 

Emmanüelin rengi sapsarı 
olmuştu. işittiklerinden ölece· 
ğini zannetti. Annesi monoton 
ve mütebessim edası ile müt· 
hiş nutkunu bitirince: 

- Beyhude yorulmuşsunuz 
diye haykırdı. Ne olursa olsun 

ben Loransla evleneceğim. 
Bunları söyler söylemez aUaha 
ısmarladık diyerek kapıya 
döndü ve geldiği gibi annesi
nin evinden uzaklaştı. 
Sokağa çıkar çıkmaz bir 

arabaya atladı. Loransın yanına 
dönüyordu. Onun kolları ara
sına atılacak, teselli veren göğ
sünde ·yatarak ıstıraplarını 

idi. Her şeyi öğrenmişti. De
mek ki bütün acılarına felake
tine sebebiyet veren annesin
den başkası değildi. Arbk da-

ha fazla bekliyemezdi. Derhal 
evlenecekti. Birlikte yerleştik
ten sonra elbette maişetini te
min çaresini de bulacaklardı. 

Gazetelerden beklediği cevabı 
alıncıya kadar çiftliğin icariyle 
idare olmağa çalışacaklardı. 
Hatta İcab ederse borçlanabi
lirlerdi bile ... 

Martir sokağındaki apartma
nın beşinci katında büyük adım-
larla çıktı. Kapı açıktı. Dağı

nık eşyalar arasında Loransın 
annesi gözleri yaşlı, ellerini 

gökyüzüne kaldırmış söyleni
yordu: 

- Burası o kadar dar ve 
küçük bir yer ki... Bu eşyaları 
nasıl yerleştireyim? Sonra bana 

Sağır kadının kulaklarında: 

- Lot ans nerede cümlesi 
çınladı. 

- Lorans mı, o çıkalı bani 
oldu? Beni böyle, kolları böğ
rünc\e bırakmakla sıkılıyor mu 
zannedersiniz? M. Mustiye onu 

aramağa gelmişti. Birlikte çık
tılar. 

Bu çıktılar kelimesi Emma· 
nüeli çıldırtmıştı sanki... Eline 
geçen şeyleri bir yandan bir 
yana atıyor. 

- Nereye gitti? Nereye 
gitti diye haykırıyordu. 

ihtiyar lrndın fütursuzca ce
vab verdi: 

- Bilmiyorum dedim ya ... 
O kendi kendine söylen

mekte devam ederken Emanu· 
el başını duvardan duvara vur
mak ittiyordu. Annesinin meş-

sanne a 

Yepyeni bir mesele 

ITALYA 
Eski borçlarını 

tecil etmek istiyoı 
- Baş tara/ı biri11ci sairi/ede -

said bir ticaret muvazensi te
minini kabule hazırdırlar. Şu 

şartlarla ki muvazene fazlası 

ltalyan borçlarına tahsis olun
malıdır. Öğrenildiğine göre, 
ltalya yeni müzakerelerinde 
devlet'eri üç kısma ayırmak
tadır. 

1 - Zecri tedbirleri telbik 
etmemiş olan devletler. 

Bunlarla mevcut kliring an
laşması olan devletler. 

2 - Zecri tedbirleri tatbik 
etmiş olub ltalya ile kliring an
laşması olan devletler. 

Italya bu gibi devletlere an· 
cak peşin para mukabilinde 
ihracat yapacaktır. 

4 - Zecri tedbirleri tatbik 
etmiş olup ltalya ile klering 
anlaşması olmıyanlar ve yahud 
mali ablokaya iştirak etmemiş 
olan devletler .. 

Bunların ltalyaya ihracatları 

için üç aylık kredi açılacaktır. 

Yunan 
Kabinesi istifa 

ediyor 
Atina 28 (Yeni Asır)- Me· 

taksas kabinesini düşürmek için 
birleşen parti reisleri bugün 
bir toplantı yapmışlardır. Söy
lendiğine göre kabinenin 48 
saat zarfında istifası muhak
kaktır. 

Yugoslav 
Artistleri geliyor 

Belgrad 28 (Yeni Asır) -
Kızılay cemiyetinin Kermis eğ
lencelerinde hazır bulunmak 
üzere davet edilen Yugoslav 
opera arti&tlerinden üçü, cumar-
tesi günü lstanbula hareket 
edeceklerdir. 

lngiliz kabinesi 
Avam kamarasında 

ekseriyet reyi kazandı 
Londra, 28 (A.A) - Edenin 

izahatından sonra avam kama
rası 143 reye karşı 290 reyle 
dış işleri bakanlığı tahsisatının 
azaltılması hakkındaki liberal 
teklifini reddetmiş ve bu tah
sisatı 138 reye karşı 313 reyle 
kabul eyJeıniştir. 

Sof yada 
Feci bir kaza 
'Sofya, 28 (Yeni Asır) - Bu

gün Sofya civarmda feci bir 
kamyon kazası oldu. Devrilen 
kamyonda bulunan yolculardan 
üçü öldü. On yedi kişi ağır 

yaralıdır. 

makta idi. Demek ki daha 
Parise ayak bastığı gün Lo-
ransını elinden almışlardı. 

- Lorans kaçta dönecek? 
- Bilmiyorum. Hiç birşey 

söylemedi. Biraz konuşmağa 

bile vakıt bırakmadan beni 
bu belalı işe soktu ... Bugünler-
de başı hep havalarda ... Öyle 
kendinden geçmiş bir halde 

ki... Siz benden daha eyi bilir
siniz. 

- Ne korkunç şey bu ... 
Başını elleri arasına alarak 

karyolaya uzandı. Kederini 
otaya gömmek istiyordu. 

SAAT YEDiDE 
Lorans akşam yediye doğru 

döndü. Şapkası elindeydi. Bü
yük gözlerinde derin bir se
vincin izleri okunuyordu. 

- Bonsuvar dedi.. 
Sesi nP.ş' elidi. Lambanın ha · 

fif ziyası altında karyolaya 
yaklaşınca Emmanüeli gördb. 

tyı kabul etmesini temin et· 
lnişlim. Böylece projemin bo
lulnıası tehlükesi \'oktu._~_ ntid kövlülerinin :om.an.:tız.::._!--'1uıcllJ.U~klL----~~--~.........:-.ı~WllL.....~e.ct~...-k.ıme..._v.ıık..-JL...ı:am..-1ııuıen_JıW1.8JZJLWla.........cı.nıaL.:......L-__ ___:.. __ .::.J::i/J.illJ'-....Jı~:...=ııı=----



.. Temmuz 1eae 

Göz yaşları arasında 
Manisalılar sevgili valilerini kara 

topraklara tevdi ettiler 

Eden bir nutuk söyledi 

Merhumun eşi, cenazenin üzerine kapanarak herkesi 

lngiltere hiç bir şekilde kendi mandası 
altında bulunan yerlerden başkaları 

lehine fedakirlığa razı değildir 
ağlattı. Karşıyakada tören· yapıldı. 

Londra, 27 ( A.A ) - Eden 
bugün avam kamarasında bü
tün saylavlar hazır olduğu hal
de ve locaları dolduran büyük 
bir kalabahk huzurunda bey
nelmilel vaz ·yet hakkında mu
fassal beyanatta bulunmuş ve 
demiştir ki: 

bu devletlerin hiç birisi ile 
görüşmemiştir. 

lngiltere hükumetine gelince; 
Manda altındaki arazinin baş
kasına tavizi muhakkak suret
te ahlaki, siyasi ve hukuki 
ayle güçlükler çıkaracaktır ki 
lngiltere hüktimeti bunları hal
ledemiyeceğini açıkça bildir
mek mecburiyetindedir. 

Ölümünü derin bir teessürle 
bildirdiğimiz Manisa valisi Mu
rad Germenin cenazesi dün 
büyük merasimle kaldmlmış ve 
Karşıyakaya getirilerek Souk
knyu mezarlığına gömülmüştür. 

Cenaze saat 15 de Manisa 
Moris Şinasi hastanesinden 
kaldırılmış ve otomobille Mura

diye meydanhğına getirilmiştir. 
Cenazeyi lzmir valisi Fazla 
Güleç, merhumun ağabeysi 

Rağıp, kardeşi Aydın say
la vı Mazhar, kainbiraderi 
Sümerbank umum müdürü 
Nurullah Esad , Bütün Ma-
nisa halkı takib ediyor-
du. Alayın onünde giden 
Manisa ıehir bandosu ma
tem marşı çahyordu. Bir 
müfreze asker de alayın 
iki kenarından gidiyordu. 
Muradiye meydanlığında Ma• 

nisalılar namına bir muallim ve 
vali Fazlı Güleç birer nutuk sôy
lemiıler müteakiben cenaze hü
kümet konağı önünden geçirile 
rek Cumuriyet meydanına geti
rilmiıtir. Burada çok hazin bir 
vaziyet olmuş, merhumun rt!fi
kası tabutun üzerine kapana
rak ağlamağa başlamış, bütün 
Man"sa halkını da ağlatmıştır. 

Cenaze burada bir otomo-

Alethum Manısa valısi Muıat Oumen 
bile konmuş ve asker tarafın
dan selamlanarak lzmire hare
ket edilmiştir. 

KARŞIY AKADA: 
Cenaze Karşıyakaya getiril

diği nman saat onsekizi dokuz 
dakika geçiyordu. Bir müfreze 
asker, jandarma, polis ve as
keri muzika mevki almış bu
lurıuyordu. Merhumun dostları 

iskele meydanlığ1nda toplan
mışlardı. Manisadan gelenler 
burada otomobilden inmişler 

ve askeri muzikanın çaldığı 

matem marşı ile cenaze alayı 

harehet etmıştir. Genaze, Ke
malpaşa caddesini takiben so

ğukkuyu mezarhğına getirilmiş 
ve v.:.limiz Fazlı Güleç merhu-

mun mezarı başmda bir nutuk 
söylemiş, kıymetli idare ada-

mının bayatınd,n, muvaffakı
yetlerinden, memleket ve mil

lete olan merbutiyetJerinden 
bahsetmiş ve sözlerini şu cüm
lelerle bitirmiştir: 

Kıymetli ağabey; sana hitab 
ediyorum: 

- Mezarında rahat uyu. 
Milletine, medyun olduğun 

vazifeyi hakkiyle ifa ettin. Ho
rada bulunanların göz yaşlan 
bunu isbat ediyor." 

llbayın nutkundan sonra Til
ki hoca dini telkinatta bulun-

muş ve merasime nihayet ve
rilmiştir. 

Merhumun mezanna, lzmir, 
Manisa vilayetleri ve belediye
leri, C. H. Partisi, civar kaza
lar kaymakamlıkları ve parti 
ocakları adma ondan fazla 
çelenk konmuştur. 

- Bir çok meselelerden 
bahsedeceğim. Zira beynelmilel 
meslelerdeki güçlükler yalnız 

şu veyahut bu memlekete inhi
sar etmemaktedir. Beynelmilel 
siyasette berşey birbirine bağlı 
bulunmaktadır. 

LOKARNOCULARIN 
DAVETi 

Eden bundan sonra son Lon• 
dra konferansında kabul edi
len formül mucibince beş Lo
karno devletini ihtiva edecek 
yeni Lokaroo konferansını mev
zuu bahsetmiş ve bu hadise· 
nin beynelmilel siyasetin en 
mühim vaziyeti teşkil eylediğini 
tasrih ettikten sonra, lngilte
renin Berline sorduğu sualler 
üzerinde bilhassa ısrar etmiştir. 

Bu suallar, demiştir; Ne mü~ 
nazaa çıkartmak hissiyle ne de 
tecessüs hissile yapılmıştır. Bu 
sualler, Bu sahada bir terak
kiye varmak için namuskar bir 
gayrette bulunmak üzere veril
miştir. Eğer Alman hükumeti 
bu suallere çabuk surette ve 
yapıcı bir tarzda cevab vermiş 

Bunun içindir ki Ingiltere 
hükumeti halledilecek öteki 

/11giüz Başvekili Baldvın 

beynelmilel meseleleri nazarı 
dikkate alarak hiç kimsenin 
şimdilik Milletler önüne yeni 
vahim anlaşmazlıklar çıkarmak 
niyetinde bulunmadığını ümid 
etmektedir. 

AKDENiZ ANLAŞMASI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• olsaydı boş yere sarf olunan 
Apandist hakkında bir anket .ıuu bahsolabilir. Manda alhn- büyük enerjiler tasarruf edil-

Eden bundan sonra lngıltere 
hükumetinin zecri tedbirler 
meselesinde aldığı kararı mü
dafaa etmiştir. 

mütenasip olmıyan muazzam u;ıiş bulunurdu. 

S il d d apandisit meselesine tamamile ÜÇLERiN TOPLANTISI 

On Yı ar a apan ı•St halledılmiş nazarile bakabiliriz. 
Eden son Londra üçler kon· Apandisitin had dediğimiz 

Eden Akdenizde emniyeti 
temin etmek üzere lngiltere 
hükumeti ile akdedilmiş mua
hedelerin meriyette tutulmasını 
lüzumlu gösterecek şeraitin ar• 
tık mevcud olmadığını da bilh 1 v 1 ? patırhh, gürültülü, şiddetli san- feransı hakkında da şunları 

t gv çoga ıyor mu söylemiştir: as a 1 1 • cı ve ateşlerle gelen nöbetleri 
Bu konferans çok memnuni- dirmiştir. 

Operatör Ali Riza Sanul bunun 
doğru olmadığını söylüyor 

25 temmuz tarihli sayımızda 
son gtinlerde fazla allka uyan
dıran apandisit mevzuu &ze
rinde bir anket açmağa ve 
salahiyettar operatörlerimizle 
dahiliyecilerimizin fikirlerini 
yazmağa karar verdiğimizi bil
dirmiıtik. Okurlanmızı tenvire 
yar:ıyacak olan bu ilmi anke
tin alaka ile takib edileceğine 
eminiz. 

Dün bir muharririmiz Ope
ratör Ali Riza Sanul'u ziyaret 
edert:k fikrini sormuıtur. Se
vimli Operatör bize şunlan 

s6ylemiştir: 

Son zamanlarda birçok kim
selerin fikrini işgal etmeğe 

başlıyan apandisit denilen has
tahğın çoğalmakta olduğu %anna 
hiç de hakikate uygun değildir. 

Filhakika insanlar1n hayat 
ve tegaddi tarzlarının bazı has
talıkların doğmasında ve ço
ğalmasında mühim tesirleri gö
rülebilirse de, insan vücudunda 
rolü kalmamış olan fazlalık 

uzuvda bir küçük bağırsak 
parçasının iltihaplarında bu 
bayat değişikliğinin büyük ro
lünü aramak caiz değildir. 

lnsarılar her zaman apandi
site yakalanmışlardır. Şu var ki 
otuz k11k sene evveline geJin
ceye kadar hekimler apandisiti 
kalın b;tğrrsağm ilk kıt'ası olan 
kör bağarsağın bir iltihabı gibi 
telakki ediyorlar ve nadir 
vak'alarda karnın sağ alt kısmı 
cerahatJa dolup da henüz ha
yata gözünü kapamamış olan
larda ancak cerrahın bıçrğı 
imdada yetişebiliyor. Ve bü} ük 
bu çıbanı açar gibi cerahat 
dolu karnın alt kıımı açılıp 

Son kırk elJi sene zarfında 
bir taraftan dahiliyeci hekim
lerin çoğalan miıahedeleri di
ğer taraftan karın cerahiainde 
vuku bulan terakkiler esnasın
da büyük bir selamet ve em
niyetle kano ameliyatları yapıl
dıkça karnın içinde muhtelif 
unsurlardaki bozuklukları daha 
çok ve yakından görüb tetkik 
etmek imkin dahiline gelince 
bu mühim mesele de bambaşka 
bir renk aldı. 

işin batlangıcmda ileri gelen 
cerrahların henüz karanlıktan 
tamamiyle kurtulunmadığı bir 
zamanda apandisit üzerinde 
yaptıkları ameliyatların mesud 
neticelerini meslekdaşlanna her 
giin çoğalan va~'alarla göster
:neleri, bu zaid unsurun kendi 
bulunduğu yerde hazan da 
uzaklarda mühim karışıklıklara 
bozukluklara ve birçok defalar 
da çok tehlükeli hallere ölüm
lere sebebiyet verdiği bütün 
hekimler tarafından kabul olun
mağa başlandı. 

Bugfin arhk bütün dünya 
hekimliğini çok yormuş olan 
hali, tavrı, boyu posu ile biç 

MANDALAR MESELESi 
Mandalar meselesi hakkında 

da Eden şunları söylemiştir: 
Büyük Britanya hükumeti 

müstemleke, ham maddelerin
deu bütün memleketlerin ser
bestçe istifade edebilmesi mes
elesinin ehemmiyetini müdrik 
bulunmaktadır. Hükümet bu 
meseieyi Milletler cemiyetinin 
himayesi tahtında bir beynel
milel konferansta müzakere 
etmeğe amadedir. 

811 meseleler Milletler cemi
yetiaia oy 

olduğu gibi biç bir zaman h AVRUPA SULHU 
gftriiltft yapmaksızın sinsi yetba ş neticeler vermiştir. 

Fransa, Belçika ve Büyük Bri- Eden s6zlerine şöyle devam sınsı ilerleyen ve hazan 
bulunduğu yerden uzaklarda tanya yeni bir lokarnonun top- etmiştir: 

lanması ve Avrupanın garbın- lngilterenin bazı Avrupa 
mide bozuklukların muan;ıid mıntakalannda musarrah taah-
kabizlere, uzan süren baş d&n· diki vaziyet üzerinde mümkün 

ld " k d b k b" tt hütJeri bulunma111 Avropanm melerine, iştibasızlıklara zafi- o ugu a ar ça u ır sure e 
yetlere, kansızlıklara sebep yeni bir sureti halle vanlabil- diğer mıntakaları ile alakadar 
olan müzmin şekilleri de var- mesi hakkında müşterek bir olmadığını katiyen ispat etmez. 
dır ve bilhas~a bu ikinci nev'ia arzu göstermişlerdir, Bu mak- Bir Avrupa anlaımazlığı tahdit 
pek çok olduğunda ısrar etmek satla Almanyaya ve Italyaya edilemez. Avrupa sulhu bütün 
lazımdır. davetnameler gönderilmiştir Ya- Avrupayı alakadar eder. 

Apandisit teşhisi konduktan kında bu iki hükümetten mü- Maamafih her Avrupa mem-
sonra ilk hatıra gelecek şey said cevablar alacağımızı ümid leketinin diğer her memleket 
şüphesiz tedavisi cihetidir. Bu etmekteyiz. için harb etmek isteyib iateme-
mübim meselede hekimleri se· Eden bundan sonra Danzig- diği düşünülmüştür. Eğer her 
nelerce siıren münakaşalara deki vaziyetten bahsederek millet bir tecavüz harbma yal-
sevkettikten sonra nihayet son aylaun vekayiini bildirmiş nız siyasette değil fakat silahla 
apandisitin ancak ameliyatla ve doğru bir rapor almadan da yardım etmeği taahhüde 
teddavi edilebilen bir hastalık hiçbirşey söyliyemiyeceğiııi hazır ise bu mesele balledile-
olduğunu hemen hemen bütün ilave etmiştir. bilir. Halbuki gilçlük vaziyetin 

DANZIG V AZIYETI böyle olmama11ndadır. 
dünya hekimleri mfittefikan ka- Milletler cemiyetinin ıslaha 
b ı t k n b d· i Eden demittir ki: 

u e me ıure ı e u uzun av - Bu işde evveli Cenevre me• hakkında ileri sürülecek tek-
ya da ıan verdiler. Bugün or- liflerin hepsi bu vakıayı nazarı 
tad k 1 k 1 k 1. kanizmasının işletilmesine hay-

a a a 8 a anca ame ı· dikkata almabdır. 
yabn icraSI inının tayini, inti- ret ettim. Ve fevkalade layık 

k Oldug" u tarzda muamele go .. rme· Litvinof Milletler cemi1eti tihab eyfiyeti kaldı ki, ben 
sini taleb eyledim. balarının yüzde yirmi betinin 

bu hususta kat'i prenaib ola- konulan zecri tedbirleri tatbik Eden Milletler Cemiyetinin 
rak: Apandisit teşhiai konu- ıslahı meselesine de temas etmelerini saylemiştir. Bu hal 
lunca ameliyat da hemen ya- ederk, bu hususta şimdiden meselesinin gtlçl8ğflnft eyice 
pıhr düsturunu kabul etmişim- birşey saylemenin zamansız tabarüz ettirmektedir. 
dİ.I". Şimdiye kadar her çıkar- olacağını bildirmiş ve Loyd SiLAHLANMA MESELESi 
dığım apandisit bu maksadla Corç'un bir müdahalesine rağ- Eden nutkunun sonunda işçi 
açtığım her vak'ada gördük- men Eden bu noktainazarda partisi muhaliflerine hücum 
lerim istisnasız bu kanaahmı ısrar etmiıtir. edeı ek demiştir ki : 
kuvveUendirmeğe hizmet et- daki arazinin kati surette baş- Silahlanma meselesinde işçi 
miştir. kusına tavizi meselesine gelin- partisi mensuplarının aldığı va-

Növbet halindeki apandist• ce: Biitiin mandalar devletlerin ziyet yabancı memleketlerde 
lerde doktora müracaatta ge- siyasetini alakadar etmektedir. sui tefehhümler vücuda geti-
cikmek suretile teşhisi gecik- lngiltere hükümeti bu hususta recektir. Şurası doğrudur ki 
miş vak'aların bir kısmmda ...................... u............ ...... lngiliz silahlan Milletler cemi-

ve hasta nöbetinin hemen ilk · k d h K il bazı ahvalde matlup şeraitin yetı pa tına a ya ut e oğ 
vaziyetinin husulünü beklemek saatlannda azimli bir kararla pakbna muvafık olmıyan he-
(0 da her an ameliyata hazır hemen işe girişirler ve iyi defler için kat'iyyen kullanıl· 
bir halde bıılunmak şartile) şartlar dahilinde hekim ameli- mıyacaktır. Fakat eğer işçi mu-
mecburiyeti olduğunu da kay- yatını yapar hasta da sonu na- halefeti silahlanma hakkındaki 
dedeceğim, şunu bilmeli ki bu sıl biteceği biç belli olmıyan kredileri tasvipten içtinap eder• 
bekleyiş, mecburi hekime çok çok şüpheli bir dertten bütlin se lngilterenin me.s'uliyetlerinin 
endişeli günler geçirten bir omrlince kurtulur gider. tanınmasında da içtinab edi· 
bekleyiştir. Operalör yor demektir. Ba suretle itçi-

--kur~a Mb11hyordL Ne bah~chr ki A. Rize 8enul ler adalete de muhalefet et• 

~~~~'1M·..-~--.......... 

mekte ve yıldırma vasıtalarını 

red eylemektedirler. 
Bununla beraber hükümet 

silahların takyidi için çıkan bn
tün fırsatlardan istifade ede· 
cektir. Bu fırsatın zannedildi· 
ğinden çok daha çabuk silah
lanmanın ağır yükli bütün dün
ya üzerinde hissedilmeğe baş

lar başlamaz çıkması müm
kündür. 

GAZETELERE GÖRE 

Paris, 28 (Ô.R) - Dünya 
matbuatı Edenin avam kama-

rasındaki beyanatını büyük bir 
alaka ile tefsir ediyorlar. Fa
kat bu mütalealar aynı mahi
yette değildir. 

Popolo D'Italia, Edenin nut· 
kunun iki noktai nazardan 

ehemmiyetli olduğunu kayde
diyor. Bunlar da Lokarno ve 

Akdeniz anlaşmaları mesele
leridir. 

Bu meselelerin birincisi beş· 
ler konferansının toplanmasını 

temine matuf olub, oldukça 
karışık bir dava teıkil etmek· 
tedir. 

IHTIRAZKAR BtR NUTUK 

Popolo, Edenin nutkunda 
kullandığı cümlelerin çok ihti· 

razkir olduğunu ilave ediyor. 
Ayni guete, Akdeniz anlaş• 

malannın hiikümsüzlüğü ilin 
edilmiş olmasından memnun 

olmakla beraber Habeşistanda 
ltalyanın hakimiyeti de tanın
mahdır; diyor. 

Times, zecri tedbirlerle bir· 
leşik olarak aktedilmiş olan 
akid deniz hususi anlaı· 

malarının f ezhedildiğini bildiri· 
yor ve ltalya ile lngiltere ara· 
sında dostane münasebetlerin 

yeniden başlamaaına bir mani 
kaJmadığanı yazıyor. 

Morning Post. zecri tedbir· 
ler posalan hikayesinin kat'i 
olarak tasfiye edilmiş olduğunu 
yazıyor ve lngitere-ltalya ara
sında normal münasebetlerin 
iadesinden nikbin bulunuyor. 

Pötit Rarisiyen, lngilterenia 
esas hattı hareketini değiştir
mediğini ve kollektif emniyete 
sıkı sıkıya bağlı olduğunu ya
zıyor. 
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yaptlan Sab,ıar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
44 Ş Remzi 
12 Alyoti bi. 
8 s Emin 
5 Vitel 

9 75 10 50 
10 50 10 so 

9 75 9 75 
8 75 8 75 

69 Yekftn 
521298 Eaki sah, 
521367 umumi saht 

Zahire 
Çu. Cinai Fiat 
100 Buğday S 75 
409 Bakla 4 25 
20 Kumdan 4 875 

6 75 
4 2S 
4 87~ 

186 balye pamuk41 44 
················~······· 

Düşman 
elinde esir 
Filmi konsoloslu§un 
mUracaatı üzerine 
yasak edlll .. mi 

Önümüzdeki hafta Tayyare 
sinemasında gösterileceği ilan 
edilen •· Düşman elinde esir " 
adlı filmin şehrimizde gösteril· 
mesinin yasak editdiği haber 
ahnmııtır. Buna sebeb Alman 
konsolosluğunun vaki olan mü· 
racaabdır. Bu filim lstanbuJ 
ainemalannda g&terilmiftir. 



Asilerin teslimi kabul ediyor 
Ancak isi zabitlere dokunulmamasını şart koşu

yor. iki taraf ta son kozlarını oynuyorlar 

• re ısı • 

e=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Altı Alman • • ispanya sularına vasıl oldu .. 
Rorna, 28 (Ö.R) - Tance

den gelen haberlere göre ls
Panyada vaziyet bir durgunluk 
de\rresi geçiriyor. Hükumet 
kuv\retlerinin kazandıkları mu
\'affakıyetlerden sonra asileri 
~eslim almağa davet etmiştir. 
8Yanın başı olan general Fran

ko asi zabitlere dokanılmamak 
fattiyle silahlarım teslim etme
i'e hazır bulunduğunu bildir
lllişt i r. Hükumete tamamen sa
dık kalan filo kömür ihtiyacmı 
tenıin etmek suretiyle cenubi 
ispanya sahillerini sıkı bir ta
tassud altına almışhr. lspan
Yadan Fasa ve Fastan lspan
~aya her tllrlü sevkiyat yasak 
~dilmi,tir. Fastaki Franko 
kuvvetleri sıkı bir abloka altı
na alınmışttr. 

SiLAH TiCARETi 
Roma 28 (Ö.R) - " Petit 

~arocai ,, gazetesi Fransa bü
kttıneti tarafından lspanyol halk 
Ceplıesi bnkümetine mühim 
llıiktarda silah ve mühimmat 
•atılmış olmasını şiddetle pro
t~•to ediyor. Bu gazete diyor 

1 : "Fransa ispanyaya tayya
teferle mühimmat ve silah gön· 
~erdiği gibi Fransız pilotların 
kdare ettikleri tayyareler Asilere 
k arş~ barb etmektedirler. Bu 

tyfiyet Fransanın yabancı bir 
:emfeketin dahili işlerine mü· 

•balesidir. ispanyada iki kuv
het çarpışıyor. Bu dahili bir 
•rbin fevkinde bir şeydir. 

~arşılaşan kuvvetler komünist
h~le faşistlerdir. Yeryüzünün 
h Utün devletleri şu veya 
I u tarafa karşı besledik
tri sempatiye göre hareket 
tderek müdahalede bulunacak 
~lurlarsa rejim muharebelerinin 
d~ nazik devrinde ispanya ha-
~selerinden beşeriyet için bü-

)uk bir felakete sebebiyet 
"erilebilir . ., 

fi0K0MET KAZANIYOR 
h londra, 28 (Ô.R) - Fransa 
Uduttarındun bildirildiğine gö

~~ bükumet kuvvetleri Madri· 
ın şimalindeki hareketlerinde 

~Uzaffer olmuşlardır. Böylece 
~ç gündenberi asiler elinde 
k Ulunan Madridin içme suyu 
~nalizasyonu kurtarılmıştır. 

adrid artık susuz kalmak 

lspanvadaki lsva11 lıatekefinden bir intibaa 
teblükesine maruz değildir. ! hücum için tertibat almışlardır. 
Bazı haberlere göre şimdi aç· Bu harekata topçu ve tayyare 
lığa ve susuzluğa maruz kalan- kuvvetleri de iştirak edecek-
lar asilerdir. tir. 

DÖRT TAYYARE Buna mukabil asiler cenupta 
GÖNDERDıLER ilerlemekte ve Malagaya doğru 

Londra, 28 (Ö.R) - Daily yürümektedir, 
Herald gazetesinin verdiği ALMAN GEMiLERi 
malumata göre dört bü- Berlin, 28 (A.A) - lspan-
yük harb tayyaresi lngiltere- yol sularına Köln kruvazörü 
de:n portekize hareket et- ile ikinci torpido filotillası da 
mişlerdir. Bu tayyarelerin gönderilmiştir. Bunlar Deutscb-
Portekizden lsapnyadaki m-u land ve Amiral Scheer zırhla-
bariblerden birine gönderil- larını takviye edecektir. 
mesi muhtemel görülüyor. Üç Bu suretle lspanyol sulann-
motörlü olan bu tayyareler daki Alman gemilerinin adedi 
bombardıman tayyaresi olarak altıya baliğ olmuştur. 
çok önemli rol görebilirler. 600 ÖLÜ VAR 

SEFiRLER Cebelilttarık 28 (A.A) - Es· 
Roma, 28 ( Ô.R) - lspan· tempana'daki çarpışma netice· 

~:~:~:0::r~:!if b::~~rr~tl';;~k~~ sinde 600 kişi ölmüş ve 1200 
kişi yaralanmıştır. 400 ölii ve-

metlerinin emri üzerine Sen 
Sebastiyeni terkederek lspan· 
yol hükumetinin daha az teh
lükeli olarak 'gösterdiği muh
telif şehirlere gitmişlerdir. 

BÜYÜK HAREKET 
Londra, 28 (A.A) - Royter 

Ajansına Madridden gelen bir 
telgrafa ~öre, asilerin Madrid 
üzerine yapbkları tehdidi ber
taraf etmek için hükumet kuv-
vetleri yakında harekete ge
çecektir. 

ren hükumet taraftarı kuvvet
ler halen asiler tarafından 
ihata edilmiş bulunan Estem
pana önünde asilerin piştar 
kuvve' leriyle çarpışmaktadır. 

Saint Jean De Luz, 28 (A.A)
Bütün elçilikler mensubini dün 
akşam Saint Sebastien'den ha
reket etmişlerdir. 

SON TEDBiRLER 
Barselon, 28 (A.A) - Dahi· 

liye müsteşarı Espanya şu be
natta bulunmuştur: 

Tarragon kolu Alkanizi Al
dıktan sonra Hi2'ara do~ru 

yürümektedir. Pek yakında 
Sacajonaya yürümekte olan 
Leride kolu ile birleşecektir. 

Şimalde Miralay Villalba ko
lu Saragos ile Huesca arasan
daki münakaleyi kontrol et
mektedir. 

P ARiS ELÇiSi 
Paris 28 ( A.A ) - Yeni Is· 

panyol büyük elçisi Dealbarnoz 
dün gl!ce tayyare ile Parise 
gelmiştir. Büyük elçi hiç bir 
gazeteciyi kabul etmemiştir. 

Dealbarnoz büyük bir ihti
yatla hareket etmek niyetin
dedir. 

GAZETELERiN 
GÖRÜŞLERi 

Paris 27 (AA) - Temps 
gazetesi baş makalesinde is-

panyanın vaziyeti ve 'l>rada 
cereyan etmekte olan vakayiin 
muhtemel akisleri hakkında 
şöyle diyor: 

!ispanya ihtilali etrafında 
San Sebastiende evleri~ kapıları v~ 

pencereleri müsellah muhafız
ların nezareti altındadır 

Londra 28 (A.A) - Amele 
partisinin milli komitesi de
mokrasiyi müdafaa etmek için 
kanlarını döken lspanyol ame· 
lesine hitaben bir beyanname 
neşretmiştir. Bu beyanname 
T reduyonlar kongresi umumi 
katibi sir Valter Sitrine tara
fından imza edilmiştir. Mumai
leyh kougre namına lspanyol 
amelesine bin lngiliz lirası gön
dermiştir. 

Berlin, 28 (A.A) - Madrid
deki Alman büyük elçisi hari
ciye nezaretine bir telgraf gön
dererek lspanyol paytahtında 
sükun hüküm sürmekte ol
duj?'unu bildirmiştir: 

Barselondaki ltalyan konso
losu bir Alman harp gemisi ge
linceye kadar Alman teba· 
asmın hımayesini temin etmeye 
memıır edilmiştir 

Seville, 28 (A.A) - General 
Gueipoda Mellano telsizle bir 
tebliğ neşrederek Madrid ve 
Barselon radyolarının vermekte 
olduğu haberleri tek&ib etmiş· 
tir. 

General btık6met kuvvetleri 
tarafından Melilanın bombar
dımanına kalkışıldığı takdirde 
bu şehirde mevcud bahriyeli 
ailelere mensub 1300 kişinin 

rehine olarak muhafaza edile· 
ceklerioi beyan etmiştir. 

Mumaileyh asiler payitahtı 
ile şark sahilindeki memleket-
Jer arasındaki münakalat yol
larını kesmiş olduklanndan 
Madridde yiyecek şeylerin tü
kenmek üzere olduğunu söy-

gesirasdan gelen 
intizam ve asayişi 
etmiş olduklarım 

miştir. 

kuvvetlerin 
hemen iade 
ilave eyle-

Barselon, 28 (A.A) - Kata
lonyadaki kuvvetlerin başku-

mandana Albay Sandine birçok 
ısevkülceyş noktaların dün zap· 

tedilmiş ve Katalonyalılardan 

mürekkep bir kolun Madridli 

miJis efrad ile takviye edilmiı 
olduğu halde SaraJ usse üze-

rine yürümekte olduğunu be
yan etmiştir. 

Madrid 28 ( A.A ) - Dahi
liye neı:eretı hükiıınet kuvvet-

lerinin general Mola kıtaatını 

takib etmekle olduklarını bil
dirmektedir. 

Valansiya, 28(A.A) - Kata
lonya kıtaatı Barbastioyu işgal 

etır. işler. Bir kol Granaza üz.e
rme yürümektedir. Oviedo 

şehri Asturielerde asilerin elin
de kalmış olan yegane şehir· 

dir. Şark sahilindeki bütün 
limanlar hükumete sadık kal· 
mışlardır. 

Saint Nazaire 28 ( A.A ) -

Exigue adındaki vapur ile bu· 
raya gelmiş olan mülteciler Co-

ronia ve Astrias eyaletlerinde 
miUemadiyen bir takım feci 

sahnelere şahit olunmakta ol
duğunu söylemişlerdir. San Se
bastiende bütün evlerin kapı
ları ve pençereleri müsellah si
vil muhafızların nezar~ti aJ.. 
tın dadır. 

lemiştir. S d• • 
Bundan başka general Mol- toya IDOVIÇ 

lanın kuvvetleri paytabtın su J kt 
ihtiyacını temin eden Losoya pe e 
su depolarını ellerinde bulun- Belgrad, ~8 (Yeni Asır) -
durmaktadırlar. Başvekil doktor Milan Stoya~ 

General llanu San Regueda dinoviç bugün Raşkadan ipeğe 
geçenlerde bir takım kargaşa- gitmiş ve halk tarafmdan ha· 
Jıklar vukua gelmiş olduğu raretle istikbal edilmiştir. Har· 
haberini teyid etmiş ancak Al· biye nazm da ipeğe gelmiştir. 

...................................................................................... 
Hakikat halde bu dakikada başka temayüllere sahih birta-
hakiki mahiyetleri meçhul kım grublara ayrılmış bulunuyor. 
bulunan yekdiğerinden ayn üç Mesela kızıllar için Sendikalist 
kuvvet vardır. ve sol cenah cumhuriyetçileri 

Madrid eükumeti, Compan- grubları, beyazlar arasında da 
yanın tesis etmiş olduğu hi- mutedil cumhuriyetçilerle kral-
kimiyetin müfritler teıkilitla- Jık taraftarları ve hatta modası 
nnın sıkı bir kontrolüne talıi geçmiş oJan Den CarJos taraf-
bulunmakta oJdnğu Barollona tarlığını güden bir taktın kim-
bükümeti nihayet general Ca· 1 d B h ·· . se er var ır. u asım muca-
banellasıo rıyaseti altında asi· 
ler tarafından Burgosda teşkil 
edilmiş olan muvakkat hü
kumet. 

Bütün eyaletlerde beyazlar 
ile kızıllar arasında mücadele 
devam etmektedir. Bu iki par· 
tide yekdiS?erinden tama.mile 

delenin sonu ne o1ursa olsun 
ispanya uzun müddet dahili 
nifak ve kin dalgaları içinde 
çalkalanacaktır. Fransa nasal 
dünkü ispanyanın dostu ıse 
dahili siyasetinin istikameti ne 
olursa olsun yarınki ispanyanın 
da dostu olmalıdır. 

Hükümet kuvvetleri asileri 
bulundukları tepelerden kov• 
mak maksadiyle yapılacak kati 
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ispanyada hük6metin bilfiil 
hangi tarafın elinde olduğu 

hususunda da ayni kararsızlık 
vardır. Madritteki cumhuriyetçi 
hükumetin askeri isyanın ten
kili için kendilerinden yardım 
talebinee bulunmuş olduğu 
müfritler teşkilatları tarafından 
icraatında tamamiyle serbest 
bırakıldığını kabpl etsek bite 
ancak nisbeten mahdut bir sa
ha dahilinde sözünü yürütebil
mekte oldu~u ~örülebilmektedir 

~azan : Tok Dil 

'~tılnııysıya an<l içerek yolda 
'•kerleriyle iltihak etmek üzere 
~tdlarına döndiller. Vardar 

"•s halkından bir çoğunu ya
~•na alarak ve gerisiyle veda
~arak hazırlandı, lbşire haber 
~dı, lbşir askerleriyle Sıvasın 

Pılarından içeri girdi. 
ı, Atının üstünde lbşiri karşı-
Yan Vardar, lbşire bRğırdı: 

d,..._ Paşa kardeş! dedi sana 
'rkıldım zannetme, sana ancak 
~ adaşlarını ölüme sürükle
~lt~~n hazeretmeği ihtar eder 

e11:et yapbm. 
lbıir, bu kendisinden ihtivar 

Tefrika No: 4t 

paşaya hürmeten atandan ine
rek söıünü dinlemitti. 

- Evet pata kardeş decii, 
biliyorum, biliyorum amma kal
bimde bir hüzün hasıl oldu bize 
karşı tekdiriniz. 

- Kusura bakma. 
- Estağfirullah .. 
- Şimdi lbşir! bana nereye 

gidiyorsun diye sormadın! 
- Soracakh:n paşa, vakıt 

bırakmadınız! 

- Biz doğru lstanbula hare
ket ediyoruz, emrimde vafi as
ker var, deli Sultanın millete 
yaptığı zulüm ve işkenceye ni-

• 

hayet vermek merauundayız. 

lstanbula vanb fethederek lb
rabimi tahtından indirmek ye
gane emelimizdir. 

lbşir hayretle bakıyordu: 
- Evet fikrimiz budur. Öyle 

zannederim ki zaman ve sırası 
gelince bu emrü hayre siz de 
iştirAk edersiniz. Ben size mek
tuplarımla haber salanm. 

lstanbula kadar yolumuz üze
rinde bulunan ağalan, beyleri 
ve Mutasarrıf ve Valileri ve 
bunlaran askerlerini kendimle 
beraber aynı maksada doğru 
se•k edeceğim, kuvvetim yerini 

bulduğu zaman sit de bana il
tihak etmekten her halde çe
kinmezsiniz. 

lbşir: 

- Hay hay! paşam, hay! bayi 
Zaten bizim de muradımtz bu· 
dur, dedi. 

Vardar atını mahn.uzladı: 
- Öyle ise kal sağhcakla 

şimdi, Allaha ısmarladık: 
- Uğurlar olsun paşam .. 
Vardar atını sürdü ve ba

ğırdı: 

- Arkamdan! haydi gazaya!. 
Sıvasın kapısından geçen 

Vardarın ah; başını ovaya ve
rib sızlanırken, arkasından da 
yüzlerce silahlı atlı karma ka
rışık yollarda tozu dumana kat
mışlardı .. 

, . . . . 
Vardar Sıvastan Istanbula 

doğru yo) alınca ona söz veren 
ağalar köylerden, kazalardan 
katılmağa başladılar, Vardar 
her akşam bir çayırda, bir 
köyde, bir kazada mola vere-
rek gittikçe artan, gittikçe bin-

leri bulan askerleriyle yürü
yordu. 

Vardar tokat havalisine yak
laşıyordu. 

Saray Vardarın hareketini 
haber almıştı. Ferman ferman 
üstüne Sıvas valisi lbşir paşaya 
Vardarm arkasından yürümek 
ve başını getirmek emirleri sa
dır oluyor. Aynı zamanda da 
Bağdada yollanacak diye Üs
küdan geçen Yeniçerilere yeni 
bir fermanla Vardara karşı yü
rümeleri ferman olunuyor. Baş
larına Köprülü Mehmed paşa 
geçirtiliyordu. 

Köprlilti Mehmed paşa bin
lerce Yeniçeri ile Eskişehiri, 

Ankarayı boylamış, Vardarın 
yolunu kesmek ve başını almak 
için olanca sür'atiyle yola ko· 
yulmuştu. 

Vardar; Tokad yakınlarına 
gelmiş ve bir çayırda çadır 
kurdurub mola vermişti. 

Arasından iki saat geçme· 
den Vardana çadırın• etraf 

köylülerden bir heyet müsaade 
alarak el pençe girdiler. Vardar: 

- Ne var? 

Dedi. Köylülerin içinden bir 
kahramancası ilerliyerek: 

- Muhterem paşamız na 
olacak, biz size şekvaya geldik. 

- Ne diye? 
-- Müsaade eder misiniz ha· 

kikatı açalım? 

- Hay hay! 

- Sizin askerleriniz köyü· 
müze dağıldılar .. 

- Evet! 
Bizlerden erzak ve para 11-

tediler. 
- Evet! 

Vermiyenlere itkence 
yaptılar. Paşamız! biz zaten 
lstanbula; senede değil, ayda 
bir vergi vere vere takatsız ve 
aç kaldık. Alınacak bir canımız 
var, onu da bu kahra isyan 
eden paşamızın askerleri alırsa 
paşamızın meramı ve kastı ne
rede kalır? 

- Bitmedi -
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gustosun uç ne 
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Milli ekibimiz farzı muhal galip gelirse kar dömi finaii 
Alman milli takımiyle yapacağız demektir 

Olimpiyadlara iştirak eden 
lutbol takımlarından son daki
tada Portekizle Bulgaristanın 
akım göndermekten sarfınazar 
ttmeleri üzerine turnuvanın on 
ıltı miUet takımları arasında 
ereyan ettirilmesi mecburiyeti 
\asıl olmuştur. 

ilk olarak karşılaşacak gali- ' 
l>in alacağı 

Takımlar Rem;z 
Mısır - Avusturya A 
Lehisian - Macaristan B 
ltalya - Amerika C 
lsveç - Japonya D 
Türkiye - Norveç E 
lngiltere - Çin F 
_.\lmanya - Lüksenburg G 
Peru - Finlandiya H 

Kar dö final maçları aşağı· 

daki şekilde cereyan edecektir: 
Karşılaşacak Galibin alacağı 

takımlar remız 

H-A AA 
G-E BB 
C-D CC 
B-F OD 
Dömifinal maçları da BB-

CC ile AA-DO arasında ya
pı1acakbr. 

Bu vaziyete göre Türk takı
mının Norveç maçını kazana· 
caj?ını kabul edersek ikinci maç 
Almanya - Lüksenburg maçı
nm galibi ile yapılacaktır de
mektir. 

* • • 
Beyelmilel futbol f ederas-

yonu Olimpiyadlar münasebe
tile karşılaşacak takımların 

maç tarihlerini değiştirmiştir. 
Bu arada evvelce 4 ağustos 
sah günü Berlinde karşılaşa
cak olan Türkiye - Norveç 
milli takımları maçının tarihini 
bir gün evveline yani 3 ağus
tos paıartesi gününe almıştır. 
Bu maç evvelce de karar ve
rildiğ g ibi Berlin stadyumla· 
rının birinde yapılacaktır. 

Milli futbol takımımız Olim
piyadda ilk müsabakasını 3 
Ağustos günü Norveç milli ta
kımiyle yapacaktır. 

Norveç takımı • Bütün şimal 
milletleri gibi • çok yavaş fakat 
kombine ve emin bir oyun oy
nıyan bir ekiptir. 

Norveç federasyonuna dahil 
935 kulüp ve 40 bin kadar 

futbolcu mevcuttur . Ve Nor
veç federasyonu beynelmilel 
feuerasyona 1908 senesinde 
dahil olmuş!ardır 

Norveç milli futbol takımı 

şimdiye kadar 106 defa bey
beynelmilel müs:ıbaka yepmış 

ve bunlarm otuz üçünde galip, 
52 sinde mağlup olmuş ve 21in
de de berabere kalmıştır. 

1935 senesinde Danimarka 
takımını 1-0 mağlub etmişti. 
Gene 1935 senesinde Alman 
milli takımiyle 1-1 berabere 
kalmıştır ve Macarlarla Nor
veçte yaptıkları maçı 2-0 ka
'laomışlardır. 

1924 Olimpiyadından sonraki 
takımımız şimal turnesinde iken 
Norveçliler tarzında oymyan 
lsveç ve FinJandiyah'ara karşı 

iyi neticeler almıştı. Bu seneki 
Olimpiyatlardaki futbol maçla
rının da Ağustos ğibi en 
sıcak bir mevsİ.:'!te isabet 
etmiş bulunmasını şimalli ra
kibimizin aleyhine ve sıcaklar

da oynamağa alışmış olan bi
zim çocukların lehindedir. 

•'*• 
Olimpiyadlara jştirak ede-

cek olan Yunan sporcuları 

Berline ı;?"eldHer ve İs' as-

Berfin o/ımpivat sahası aksam111dall yımıibin kişilik açı~ !tava tivatrosu 
Resimde üç kat ttibiinlerden en aşağıdaki gözüküror 

yonda, başta bir bando muzi- Yunan kafile başkanı göste-
ka olduğu halde Almanyadaki rile hüsnü kabule teşekkür 
Yu?anlılarla olimpiyad komi- ettikten sonra, "Olimpiyad 
tesı erkanı tarafından mera· oyunlarının vatanından çok 
simla karşılandılar. kl d ı· ' uza ar an ge ıyoruz ve ora-

istasyon binası baştan başa d ,_.1 d Al ·ıı · I' · d y b au.ı er en man mı etıne 
0 ıkmlpı~al dve 

1 
onan Y ay- selam ve muhabbetler getiri-

ra arıy e onatı mışb. unan d d. • 
atletieri trenden inince bando yoruz,, e 1• Ve Yunan 

Yunan marşını çaldı ve olimpi
yad komitesi azasından bir 
Alman, Yunanla sporculara hoş 
geldiniz diyerek hazır bulunan
ları Yunan kralı ve Yunan 
milleti şerefine üç defa 11 Zig 
Hay!,, diye bağırmağa davet 
etti. 

sporcularını Alman milleti şere· 
fi ne üç defa "Zito Yermaniyasf,. 
yani '•Yaşasın Almanya!,, diye 
bağırttı. 

Yunan sporcular istasyondan 
doğruca kadınsız O .impiyad 
köyünde kendilerine tahsis edi
len evlere gittiler. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Berlln Mektubu : 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Muallimler Berlinde bü
yül ··sn·· kah lgördüler 
Dresden belediye reisi Türk -Alman 

dostluğundan bahsetti 

Dıesdrıı 'dm 
Berlin, 24 (Yeni Asır mu

habirinden) - Alman muallim
ler birliğinin da ve ti üzerine 
yola çıkan, biz Türk muallim
ler grubu üç gündenberi Al· 
manyada bulunuyoruz. Bunun 
iki buçuk gününü Dresden 
şehrinde ve yalnız yarım gü· 
nünü de Berlinde geçirdik. 

Daha dört gün BerJinde ka
larak (Alman üniversiteliler, 
yabancıları karşılama cemiyeti) 
nin misafiri o!acağ\z. Alman 
hududuna gireli beri baş dön
dürücü bir süratle adeta saat
lar içir.den dakikaları çalarak 
geziyoruz. Gördüklerimiz hep 
yeni .. Hatta eskiden Avrupayı 
görenlerimiz için bile büyük 
bir hayranlık uyandıran şeyler
dir. 

Büyük şef AT ATÜRK'ün 
şahsiyeti burada bütün büyük
lüğü ile münevver tabaka tara
fından hem de şayanı hayret 
bir vuzuhla tetkik ve takdir 
ediliyor. Onun misilsiz ınkılap
ları büvük bir sempati ile takib 

bir göıü11iiş 
ediJiyor. • 

Münevver Hitlerci Almanla
rın ağ11larından harfi harfine 
tespit ettiğimiz bir cümle : 

- .. Eğer ha. bı umumiyi mü· 
teakip bizim de başımızda 
ATA TÜRK gibi bir dahi bu
lunmuş olsaydı; geçirdiğimiz 

karanlık günlere meydan kal· 
mazdı.,, 

Bir başka cümle! 
-

0 ATATÜRK,ün bir mil
leti en felaketli bir halden en 
yüksek bir ikbale kavuşturması, 
biz Alman Milleti için en ilham 
verici bir örnek olmuştur. Ve 
size bakarak kendi davamızda 
daha büyük bir kuvvet ve 
inançla çalışmak imkanını bul
muşuzdur.,, 

Genç Hitlerciler her adım 
başında bize eski dostlukların· 
dan bahsediyorlar. Boğazlar 

meselesinin muvaffakıyetli ne· 
ticesi de burada lehimize, çok 
müsait tesirler uyandırmıştır. 

Dresdende çıkan (Freiheits 
Kampf) gazetesinin ilk sayfa· 
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e lin as eri nıüzikası, elli ikimilletin 
il .. marşlarını müşkül .. tla ö" rendi 

Galip milletlerin 
dalgalanırken 

oayrakları olimpiyat direğinde 
milli marşlar çalınacaktır 

Berlin (Hususi muhabirimiz
den) - Olimpiyadlara iştirak 

edecek olan kafileler birbiri 
ardınca geliyorlar. Olimpiyad 
komitesinin hazırladığı progra
ma göre, her defa müsabaka
lardan birinin ilk üç galibi bu
dirildikçe galiblerin bayrakları 

zafer direklerine merasimle 
çekilecektir. Ortadaki direkte 
ilk zaferi temin eden memle
ketin bayrağı dalgalanacak ve 
milli marşı çalınacakbr. 

Olimpiyatlara en az 52 millet 
iştirak edeceğine göre olimpi
yad törelerinde milli marşları 

terennüm edecek olan orkes
tranın vazifesi tasavvurun fev
kinde müşkül ve naziktir. Zira 
orkestra sürperizlerle kar· 
şılaşabilir. Galib milletin mar
şını bilmemek gibi gülün~ bir 
vaziyete düşmekten çekinmeğe 
mecburdur. Bugüne kadar hiç 
nazarı dik katı celbetmiyen - en 
ehemmiyetsiz bir milletin spor
cuları zafer kazanacak o1ur-
1arsa orkestra ne yapacakhr? 
Alman prpaganda nezareti bu 
ihtimali şimdiden düşünmüştilr. 
Berlinde milli marşları çaJmağa 
memur edilen ukert müzika 
haftalardan beri 52 milletin 
marşlarını öğrenmekle meşgul

dur. Şimdiye kadar müteaddit 
provalar yapılmıştır. Askeri 
bandoyu teşkil eden müzisyen
ler bu marşlardan mühim bir 
kısmını ezbrden çalmayı öğ
renmişlerdir. Bu suretle zafer 
direğinde galip milletin bayra
ğı görülür görülmez bando o 
milletin marşını çalmağa başlı· 
yacaktır. Ayni zamanda bütnn 
bu melodiler kuçuktan yaprak· 
)ar üzerine basılmıştır. Bu da 

1 

Olimpiyat köyünde spouulann müşterek vemr.k lokantası 
milli marşlariyle"Dolfuss marşı,, tanıyorum,, marşı, Yugoslavya· 
Holandanın "Wilhelmus von nın "adalet tanrısı,. marşı, Çek• 
Nassauen,, ile "Felemenk kanı,, lerin uvatamm nerede?,, marşı, 
adını taşıyan milJi marşları, Mac:arlarm "Allah Macaristanı 
lsveçin "Kaya gibi yüksek ve korusun,, marşı çalmacaktır. 
serbest,, "antik şimal memle- Küçük Sen Maren cumhuriye· 
keti,, marşı yanında kralın marşı tinin mar§ı bile unutulmamıştır. 
Türkiyenin "istiklal,, ve 0 0n ispanyanın milli bir :narşı ol· 
yıllık cumhuriyet ,, marşları, madığından bunun yerine Is· 
Fransanın ihtilalci "Marseyezi,,, panyol halk şarkılarından biri 
Polonyanın " Lehistan kaybol· çalınacaktır. 
mamışbr ,, tarihsel marşı, in- KIYELDEKI YARIŞLAR 
gilterenin "God save the king,,i Berline gelen yabancı ekip· 
Danimarkanın eski bir halk )erden çoğu gelir gelmez muh· 
operetinden alınan " kral kıris- telif kollara ayrılmışlarr, ant• 
tiyan direk önünde ayakta ,, renmanlarına başlamışlardır. Bu 
marşı, Norveçin " evet mem• kollardan denizci koJları Kiyele 
leketimizi severiz 11 marşı, Is- gitmişlerdir. Kiyeldeki şarpi 
Jandanın " memleketimizin al- yarışlarınıs 27 millet iştirak ede· 
lahı ,, marşı, Fenlandiyanın cektir. Şimdiye kadar bu de-
" vatanımız ,, kelimesiyle baş- rece kalabalık deniz yarışları 
lıyan marşlan, Romanyanın görülmemiştir. Denizciliğin bü-
" Kralımız sulh içinde ve tün kollarında büyük Britanya, 
şerefle yaşasın ,, marşı, Bul· Norveç, Italya, Amerika ve Al· 
garların " kızıl kana boya· manya denizcileri görülecek· 
nan Meriç,, marşı, Yunanlıların lerdir. Büyük kano yarışlarına 

"Seni müthiş mahmuzlarından yalnız 13 millet yazılmıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Atletizm müsabakaları 
müzısyenlerin her hangi bir ha· M 

1 
k 

1 4 400 taya düşmelerine yer verme- ania ı oşu ı· e x 
mek, ve yağmurlu havada bile 

notalardan istifadeyi mümkün b k k ı k 
kıl::~k~r!~.d!:i.,ik eden sebeb· ayra te rar yapı aca 
ler bu kadarla da kalmaz. Zira Bölge atletizm heyeti, dün 
birçok memleketlerin milli marş· öğleden sonra C. H. P. bina-
ları bir değil iki tanedir. Al- sında atletizm ajanı Feridin 
manların "Doyçland über alles,, başkanlığında içtima ederek 
ve " Hors Wesel Lied "' Ital- şu kararları vermiştir: 
yanların yüz senelik kral marşı 26-7-936 pazar günü yapılan 

110 metre manialı koşuya işti-
ile "Giovinezza,, faşist marşı, rak eden atletlerden Hüseyin 
Avusturyalıların Haydn tara- Şükrü ve Subamn berabere 
fından kompoze edilen eski kalmaları yüzünden müsa-

••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sında çıkan uzun bir makalede lngiltereyi bulacaktır. Türkiye-
Boğazlar meselesi uzun uzun nin Sovyetlerle olan münasebet 
tetkik ediliyor ve Türk siyas~- }erinin kendilerini bir macera-
tinin zaferi olarak tavsif edi- ya sürüklemesinden korkulursa 
liyor. Bu makaleden bir kıs- da bu ihtimal çok zayıftır. 
mını nynen naklediyorum: Çünkü Türkiye şimdiye kadar 

u Montrö muahedesinin dün· Sovyetlerle olan münasebet-
ya sulhü11e faydalı mı, zararlı- lerinde yalnız kendilerint~ fay-
ını olacağı şimdiden kestirile- dalı olacak şekilde idame et-
mez. Herşey, Türkiyenin bu miştir. Bundan sonrada bu şu-
muahededen ne şekilde isti- urlu tarzı hareketten ayrılacak-
fade etmek niyetinde olduğu- ları tahmin olunmaz. 
na bağlıdır. Türkiye, Montrö Yakın mazide bütün büyük 
muahedesile bütün arzularını devletler, Türkiyeye iltifatlarını 
yerine getirmiştir ve kendi Ankarada büyük bir gayretle 
evinin efendisi kalmıştır. ,, göstereceklerdir. 

" Şu dakikada Türkiye Bo- Dresdenden Berliue henüz 
ğazları istediği gibi tahkim geldiğimiz şu sırada dost Al-
edebilir. Umumi harp bunun man devletine mensub teşkilat-
ne kadar mühim, askeri bir 
mevı·ı· oldug-u · t t · t' lann kafilemiz hakkında gös-.. nu ıspa e mış ır. . . .. ~ 
Her millet gibi Türkiyenin de terdıklerı yuksek alakayı bu· 
hakkı olan milletler arası hukuk rada minnetle anmamak elimiz-
müsavatı, bu suretle tanınmış den gelmiyor. Dresden bele-
oluyor. Türkiye harici siyaseti, diye reisi, kafilemiz şerefine 
bu suretle büyük bir hedefine çok parlak bir kabul resmi 
ulaşmış sayılır. " yaptı. Dört saat devam eden 

Türkiye için balkanlarda her bu kaôul resminde Belediye 
hangi bir tehlüke mevzuu ba- reisi bir söylev vererek eski 
his değildir. Rusya ile esasen Türk-Alman dostluğunun hiç 
müttefiktir. Yegane hasmı ile- bir zaman hararetini haybet-
ride ltalya olabilir. Buna ka•·şı miyeceğinden bahsetti. 
da tabiiğ bir müttefik olarak H.A. 

bakanın önümüzdeki pazar 
gunune iki atlet arasında 
tekrarlanmasına keza ayni gün
de kulüpler arasında yapılan 
4X 400 bayrak yarışının saha 
çizgileri evelce yapılan koşu 
müsabakalarından bozulmuş ol· 
doğundan muntazam yapılama· 
dığı kanaatmı getirmiş ve bu 
suretle bu müsabakanın da tek
rarına karar verilmiştir. 

2 ağustos 936 tarihinde ya· 
pılacak atletizm müsabakaları· 
nm idaresi için aşağıda yazılı 
hakemler tayin edilmiştir: 

Altaydan Sa it, Fehmi, Baha 
Altınordudan Hüseyin, Marko, 
Sabahattin Göztepeden Agah 
Alaeddin. 

Şerif saha komiserliğini ifa 
edecektir. Halkevinden Ah-
med Özgirgin, lzmirspordan 
Muzaffer, Adnan, K. S. K. dan 
Sadi Agah, Cevdet, Bocadan 
Niyazt bu müsabakalara iştirak 
edecek olan kulübler atletleri• 
nin mufassal künyelerini hav! 
bir liste tanzim ve bu listeyı 
1-8-936 Cumartesi günü saat 
12 ye kadar bölgeye vermiş 
olacaklardır. ,. 

Memur aranıyor 
Türkçe, Fransızcayı ve 

usulü muhasebeyi bilir tica

ret usullerine vakıf yaı:ı 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 
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Fransada milliyetçilik yarışı 

Sollar ve sağlar arasında 
hakiki bir yarış başladı 

--~-----:•• & Hergün --- Doktor· ()peratör 

- .. t~-!.'!"-.; •• -f.~=~T.~~:: Yusuf Ziya 
Kadınların Ü S T Ü N 

Halkçı hükumetin muhalifleri hundan ensekökü 
böyle sarsılmaz bir duvara çarpacaklardır Ense ile ense k&kü arasında 

14 temmuz günll, Fransız mitli 
bayramının töıenle kutlanması, bütün 
Fıansada milliyetçilık ve bunun bağlı 
olduifu demokrasi ve hünivd ananesi 
lehıne büyült tezalıüTlu yapılmasına 
vesile olmuştur. Bu münasebetle sata 
ve solaı gazdelerin yazdllılan maka· 
leler, lıu Üti eıub tuasuıda Meta bit 
mil/iydçüik ya11şı başlamış oldııju 
hissini 11e1111ektedit. Bu yazılaNJan en 
enteusan ptuçalan aşagı alıyoruz: 

- , bir hayli mesafe vardır. insan-
MiLLIYETÇI KOMÜNİZM lann bel, dirsek, diz, ense g:bi 

Yukardalıi satırlara cevab yerleri pek barizdir de ense 
veren La Republique gazetesi kökil aart gibi yerleri bilmem 
diyor ki: elbiseden midir nedendir pek 

Massiani Rusyada olup bi- göz almazlar. Ense kök&, en-
tenleri ttipbesiz bilir. Sosyalist SP.ye nazaran daha az munisdir. 
Rusya yeniden yurdcu oJmuı- Vücudumuzun ınecazi manada 

F . latifeye kaçan tarafları vardır. 
tur. ransa, veya bıç olmazsa Meseli burun! Burun mizah 
sosyalist - komünist Fransa da, mevzu olduğu gibi ense kö~ 

k\l de latifeye şakaya yara
mal<ta burundan sonra gelir. 
Gözll bağlı hada bir insan 
bir şefkat levhası gibi dirde, 
burnu şişmiş olanın yüzünde 
bir hantallık, bir hım hımhk 
vardır. Yanağına dokunulan 
adamın duygusile ensesine do
kunulan insanın hisleri ba~ka 
baıke olur. Ensei balasına 1 di

Merkez hastanesi doğum 
ve kadın hastalıkları 
cerrahi mütehassısı 

Hastalarını pazardan başka 
her glin İkinci Beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 41 
numarah maayeneban~sinde 
kabul eder.Ameliyatlarmı Al· 
sancakSIHHAT evinde yapar 

~
uayenehane 3686 

TELEFON vi 39 
ıhhat Evi 2974 

H.3 (978) ., . , ,, 
1 Meşhur Meddah 
Bay Hakkı lzmire geldi 

Paıisten bir manzara 

Alsancakta Gökçen kıra
atbane11inde geceleri gülünç
lü hikayelerine başladı. Fır
sRb kaçırmayınız. 

ye latifenin Osmanlıca bir de 
terkibi izafisi aklıma geliyor. 
Kadınlar her neden ise son f'I 
moda kostümlerinde ense kö
künü ufacık bir yarık ile açık 
bırakıyorlar, enseyi geçerek 
ense kökü dediğimiz yer ile 
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SOS Y ALISTLERIN FiKRi yeniden tiddetle yurdcu ol-
Popolaire gazetesi yazıyor: maktadır. 
14 temmuz 1936 sala günü, SOLCU YURDCULUK 

ilmidleriai ilin etmiye gelmit La Matin gazetesi de yeni 
bir milyondan fazla insan için balkın yurdculuğunu kaydedi-
bir miibarek gün olmuştur. yor: 

Bu, memleketimizde ilk defa Bu geçid resmini seyreden 
Yaki olmakta, ve, yaşadığımız klrışık halk hayranlığını yeni 
glnlerde:, büyük bir milli ve bir şekilde izhar ediyordu. Sık 
tarihi hidise ehemmiyetini al- sık ititilen eski "Yaşasın ordu!,, 
.. ktadır. seslerine, - halkçı partilerin 

Milli, çünkü Peris, bütün emirleri üzerine - "yaşasın Cu-
camuriyetçi inkılibcı ruhiyle, muriyetçi ordu! yaşasın hükô-
lalrriyet dinini güden Fransız met,, ve ayni zamanda "yaşa· 
Yillyetlerinin heyecanlı imanını sın halkçı birlik,, haykmşlan 
J&Dkılamışbr. karışıyordu. Bu belki bir nevi 
Yaıamaya azmetmit cumu- humma yarabyordu, fakat bu 

riyetçi savaıçalaraa taııdıklara orduyu IYmek hususunda her-
le.ha üzerinde "hürriyet veya kesin derib bir surette birleştiği 
ilam,, sözleri okunuyordu. görülüyordu v~ yeni silihları-

Tarihi, çünkü hükümet mer- mızla birlikte, dünyaya, irade-
kezinin halkı, bakanlarına karşı sini saydnmaya azmetmiş bir 
onlara glivenerek ve onlan milletin birlik manzarasını da 
duıhyarak, sarsılmaz bir irade g6sterdiğimiz hissediliyordu. 
ile, halkçı h&k6metin riyakir Diin mevzuu bahsolan, dlhıya-
-.haliflerine bir kerre daha ya, imklnlann11zı ihmal etme-
gl.termiftir ki btH&n tetebb&.- nin nafile olacağını Ye Fran-
leri akamete mahkiimdur. sazlara, sulbçuluğun köylerimizi 

Halkçı hükümetin muhalif- ve ıehirlerimizi korumaya muk-
leri, baadan b6yle, unılmaz tedir bu ailiblara iatinad et• 
bir duvara ç.arpacaklardar. Ve meli 14zımgeldiğini göstermekti. 
bu hük6met, camuriyetçi ve Ve bunda kİIDle aldanmadı. 
iıçi yığınların kat'i ve heye- iKi ALAY 
canlı tasvib ve sevgi9indea al- Radlkal Oeuvıe gazetesi iki teza-
dığı kuvvetle, maaialuı lora- · lı/Uün eşit kıymetine ışaret ediyoı: 
rak ve manevralan bozarak. Sabahliyin, sulhu istiyen, her 
eserini tamamlaJ11cakbr. zaman için ideali umumi silah· 

Birleşmiş millet do;ra bir sızlanma olan, fakat kendi mü• 
göriitle bidi8elere Wik•met dafaasını kendi temin etmiye 
•ermiştir. HAdiaeleria ba yolda azmetmiş bir memleket namına, 
Yilrümesiai hiçbir py durdura- ukin halkın tezahürii. 
lbaz. Öğleden sonra, iki ay önce, 

SAGDA HAYRET elinde rey pusulası ile fikrini 
Liberte gazetesinde Martial bildirmiş olan, ve zaferinin 

Massiani diyor ki: yemiflerini, ne doğraclaa doğ-
"Gittiler (balk 11;ınlan), as- ruya bir tecavüze, ae de ken-

kerlerin ve bilhassa subay oku- disini dağıtmaya ç....... bileve 
Jq talebelerinin muntaum r.ar· kaptırmamaya azmetmiş olan 
lan k&rflımda; top, otomitral- bir millet namına, sakin kuv· 
Ylz. tank gibi •akiael 9İiah· vetlerin bir bqka tezahürü. 
I-.. kudreti kart•mda .. yraa On ıenkli Mynklara kızıl 
k-ıctılar. Gururla kaşlanm yu- sancaklar kanıarak, birbiri 
karı kaJdararak cebenaemt bir anlından Marseyez Ye En
l'lrllttı ile geçen tayyare f~ ternasyonal söyliyerek, bir 
laruu seyrettiler. milyondan fazla Fransız, daha 

Ve bu aabah .p. aolca iyi ltir iatikbale olaa mnudları-
lazeteJeri okurken ba blyiik nı izhar için ıaatle:ce aktılar. 
•ıkeri günün beyecanlannı can- Bu geçişin ifadesi sükiin, fa-
landaran taıvirler buldular. kat ayni zama'1da demokrui-
V 'il C • b nin önünde durulmaz koc:lre-aa ant - oaturier in ütün 
ı· tidir. ıriımi coşmuştu. 

Fakat, içlerinde bazıl!ln, dO· 
tiinceye dalarak, kendilerine 
ıasterilen bütfin bu mükemmel 
•ilahların böylece teşhirini aşi
kir bir "harb haleti ruhiyesi,. 
Yaratan, "tahrib ve ölüm silah-
la!•" olmaktan ne zaman çık
hrını belki kendi kendilerine 
lor&QJrludır. 

BLUMUN NUTKU 
lntransigeant gezeteainde 

Blumun nutkunu tefsir edea 
Gallus diyor ki : 
Başbakan demiştir ki : "Fran

sanın bugiinkü vaziyetinde te
rakkinin devamı hakiki niza· 
mm ea eaaah prtlarmdan bi· 
ıidiclir. Her daruı, ve daha fe-

sırt ara11 kostümün aralığından 
arkayı seyir etmektedir. 

Vücudun rengine, tİşman veya 
zayif oluşuna göre kadınlarda 
bu ense kökii modası aldı, yii-
rlidii. Herşeyin moda olacağını 
tahmin ederdim amma şu ense 
kökünün böyle alıb yürliyece• 
ğini hiç akhma getirmezdim, 
insan vücudunun azası içtimai 
telekkilerimizde yer tutmuştur. 
Meseli gözlerinizden, yanakla· 
rınızdan CSperim d~nilir de 
burnunuzdan, ensenizden, kulak 
lannızdan öperim denilemez. 
Gaz, yaaak, ağız yüzde h'1r· 
met yerlerini tutmuşlardır. 
Kulak kadınlarda klipelerile 
albe iıtirlk eder amma, burun 
ancak vahşi kadınlarında deli· 
nerek halka taşır •• Ense kadın 
vilcudünde tuvalete, tezyiData 
busene karışlı. Ne de olsa 
enıe kakü yine suttan .,.ta 
arta İfe karışmıştır. Kqlana, 
g6ılerle, kirpiklerin, yanaklarla 
dadaklann yanmda o yine 
enae k6küdGr, yine ense klldL. 
.. 4 • 

1 Hususi muallim 
ikmale kalan ilk Ye orta 

mektep talebeleri sliratle im
tihana ha11rlamr. ( M. Z. ) 
ramazile Kemerafbnda An
kara kıraathanesi ittiıaliacleki 
tava 'et salonuna müracaatlan 
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K• Jk ) Kına Kma 
ına o cevheridir. 

lştihasızlıkta, zaiflikte, sıra
cada, eski sıtmada bire 
birdir. 
V7A7ZZ7~~W<Jlii) 

Hazım Hapları: 
Bir tanesi inkıbazlarda linet 
verir. Üç tanesi müshildir. 
Hizım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. 
Her ~czaneden isteyiniz 

Doktor • Operatör 

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operat&rll 

Hastafannı pazardan baıka 
her gün ikinci Beyler aolrağl 
Müzayed9 uJoaa kal'f181DC1a 
78 nam•rala maa7eaebane
sinde kabul eder. 
ELEFON: Maayeaebaae 339 

Eri 404 
H.3 ( 979) 

TASHiH 
Dlnktl 28 Temmın. 936 ta• 

rihli gazetemizde intipr edea 
lzmir Sicili Ticaret memurlu· 
tundan gelen ilanm 7 inci sa
bnada Demir Kart diye 'lehven 
faaılmıfbr. Bana (Demir Kut) 
olarak tashih ederiL 

~ .. -. .. --- - . ... . 
naaa her gerileyiı karpphk 
olacak ve1a kargafahğa •be
biyet Yerecektir. • 

Bu fU demektir ki, laer illln
libı hemen bir yenisi takib et
mek icab edecek Ye blylece 
h8kiimet bir dakika bile dur· 
m11acağı bir ıele kapılmıf ola
caktır. 

ilk 16zlerinde B. Blum uZUll 
ıolakla bir esere girtstiğini s&J· 
lü1urda. Buglin öyle girinli
yor ki aym lisanı kaUauuyor. 
Bir yandaa Jljualan aceleden 
korunmaya daYet deiyer, &te 
yaadan keadiai de aceleye ka· 
plmıı görlnliyor. 

Bunanla benber, kendisi iş· 
çilerden fabrikalan işgalden 

vaıgeçmelerini tekrar etmiştir. 
Oolara izah etmiştir ki bu 
taktikte devam edecek olar· 
lana, hükümetin vazifesini 
gilçleftirecek ve halkçı bir
liğin dağılmaaana sebebiyet 
vereceklerdir. Fakat turall da 
dikkate değer ki bu aazler al
kıtlanmamıf, bilakis terakkinin 
de•amım ifade edenler alkıt· ............ 

KOMONISTLIRE GELiNCE 
L'H•IUUIJlile. 119Zllaindl B. Va

ülant - C.OuJuli,er 1flZl'IO': 

Dlnkl tinden sonra, yalnız 
milleti kendi kendisiyle barış
mat olmakla clefi1, aynı zaman• 
da orduyu da milletle banş
tırmıı olmakla övünebiliriz. 

Kendilerini evlerinde sanarak 
Roma veya Hitler •ulll selam
•1aa faşistler ordunun geçtiği 
yerlere dizilmiflerdi. Bunlar 
az zamanda halk dalgaları 
uasında kayboldular. Hakiki 
milletin llarseyyez'i, banlama 
tarkılanm bozdu. Ne didipne, 
ne şiddet. Fafiat lriifnderine 
yalnaz fU ıealer cenb veri7or· 
du: "Yaşasın cumhuriyetçi or
du!,, "Yapım cumhuriyelçi 
Fransa!,, 

Resmi kürailde arkadatları
mız Duclos Ye Ramette, hüku-
met azalannın yanında geçidi 
21eyrederlerken, Paıisin işçileri, 
kaldırımlar üzerinde uzayan bir 
şerid halinde, çocuklan, kar· 
deşleri olan askerleri selimh
yorlar ve askerler de onlara 
bir tebe116pıfe sanki •cumhu
riyeti mtldafaa hususunda bize ···--· .,....... 

R~SAM ·DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve ş..-. 
İSTANBUL VE MÜNIH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMiSİNDEN MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYON. BOYA VE BUTUN 
TESISATI KABUL EDER. 

ŞERITCiLER - 5. 7 - TELEFON a•ea 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa baualan muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyelledlr 

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

Fi1atlar : Banyo dahil olmak üzere iman bqana otelde 
karyola 100 - 75 diğer kıaımlnda gene inıan bqana >atak· 
az 1 İlu~ 50, ikinci 40, tiçüncü 30 'kuruştur. 

Müıtecirleri : 
Kemahlı Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

.. . . . - ·~ ~-

rooYçe o riyantbank 
DRESDNER BANK ŞURESI 

IZllliB . 
MERKEZi : Bl~HI.IN 

Abnangada 11fJ Şubt!al Mevcuttur 
t)eı maye ve ibtıyat akçeıı 

166,000,000 Kayb11mart 
Tlrkt7ede Şaltelerı: 18TANBUL ve IZMfR 

llııırJa Şubeleri: KAHiRE ve ISKKNDJi:RIYK 
Her törlö hırnlrs moaıoelatna ifa ve kabul eder 
• ALMAN Y Al>A seyahat, ikamet, talııil •e ıaire ıçin 

ehv11n ~eraitJe ın:OISTERMARK aatıhr. > ( h-1) 

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

Büyük Meyva Ve Sebze Ticaret Evi 
ITHAL"ı\T- iHRACAT 

Tlrkireaia her tarafıada, Suriye, Filistin, Mısır ve 
Avrupada •iimı11illeri vardır. 

Dolruluk 
MUkemmeı le•kHat 

8Uratll muamele 
Telgraf adresi: DAMAT JSTANBUL 

DOKTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her güa 

içten ıonra ikinci Beyler 
80kağmda 81 numarah mua-
yenelıaneaiade hutalannı 
kabul ( 3436 

H.3 1 • 8 (1541) 

Teşekkür 
Sevgi& babamın &lümü doı.

yısile kederime iştirak ve taziye 
lütfunda bulunan d09tlanma ve 
arkadaşlarıma ayn ayn bildir
mek imkanını bulamadığım te
tekkiirlerimi aaym ~azetenizle 
ilimn& lütuf ve tavusutunuza 
rica ederim. 

Türkiye lı Bankası isken
deriye tubesi müdürü 

FiRUZ SUN TEKiN 
2368 (1559) 



SaR1M e TENi ASIR 
E 

AŞK MACERALARI ' 1mmmm Neşesiz 
PARDAYANLARIN ALTI Başı, dişleri 

Ve kırgın :::::::::::: •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• 

YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 
, .............................. ! .............. . 

.., 
agrıyor 

-13- Halbuki bir tek 
Lüize de o kadar fena bir 

fikir beslemiyor ve son derece 
derin bir safiyetle: 

- Onun için ne felaket!Be
nim kendisini sevdiğim kadar 
dünyada onu kim sevebilir ? 
Zavallı Lüiz! .. 

Demekle iktifa ediyordu. 
Birkaç dakika düşündü: 
- Eğer bu hal sekiz gün 

daha devam ederse deli ola
cağım. Bu gece Monmoransi
deyiz. Yarın Parise dönerim. 

Bu esnada çok sevdiği kö
peği Pipo geldi. Başını dizle
rine dayayarak gözlerini Şö
valyeye dikti. Şövalye onu ok
şadı. Okşarken: 

- Senin sayende Bastilden 
ç.ktım. Benim çok sevgili kö· 
peğiml .. 

Oda kapısını açan ihtiyar 
Pardayan: 

- Pipo 1 
Diye seslendi. Şovalyenin 

yüzüne bakarak da : 
- Madamki usta Landriye 

olan borcundan dolayı endişe 

ediyorsun. ben de onu ödemek 
için Deviniyere pansıyonuna 
gidiyorum. 

- Size arkadaşlık edeyim mi? 
- Hayır 1 Bana köpek kafi .. 

Sakın sen buradan kımıldama .. 
Şövalye razı olduğunu bir iŞa

retle anlattı. Babası köpekle 
beraber çıktı. Tasarladığı keşif 
işini yalnız başına yapacaktı. 

Oğlunun borcunu ödemek ba
hanesile konaktan çıkmıştı. 
Maksadı konağının tarassut al· 
tında bulunub bulunmadığını 
anlamaktı. Kendi kendine: 

- Hele bir Marjansiye gi
delim. Bak onu nasıl beni takib 
etmesi için kandıra~ağım. 

Belki hilem işleri yoluna ko
yar. Torbamda böyle bir çok 
bud•alar vardır. 

Diye söylenerek sokaklardan 
geçti. Her şeyin tabii bir ha!de 
olduğunu gördü. Şüpheli bir 
şeye rastlamadığı için Sen neh
rini geçmek üzere sala kadar 
indi. Sen'de Nis sokağına gel
di. Ve bu fırsattan istifade 
ederek Kato'nun meyhanesine 
kadar gitmeğe de karar verdi. 

Usta Landeri korku ile ka
rışık bir hayretle Pardayanın 
geldiğini gördü. 

- Kim bilir? Belki bu sefer 
paraları alırım ! 

Diye ümit beslemişti. Henüz 
birbirlerinin elini sıkmamışlar• 
dJ. Pardayan söze başladı: 

- Usta Landeri, benim ve 
oğlumun borçlarını vermek üze
re geldim. Çünkü uzun bir se· 
yahata çıkacağız. Bir az ser
vet yaptıktan sonra ~diyoruz. 

Otelci gözlerini dört açtı. 
Pardayan: 

- İyi amma. Madam Hoke
ti göremiyorum. Oğlum tara
fından ona bazı şeyler söylü
yecektim. 

- Şimdi gelir. Biraz dışarı 
çıktı. Madem ki Paristen ayrı
lacaksınız. Beraberce yemek 
şerefinden bizleri ·mahrum et
mezsiniz değil mi? 

- Memnuniyetle aziz dos
tum! Ben yemek yerken siz de 
hesabı hazırlarsınız. 

Küçük bir masanın üzerine 
tabaklar konuyordu. Pipo ise 
yine eski adeti üzere matbaha 
girmişti. Pardayan sofraya otur
du. içini çekerek lokantada 
ğeçirdiği iyi günleri hatırladı 
ve etrafı seyre daldı. Usta 
Landerinin kendi eliyle hazır· 
ladığı sofraya koyduğu surahi· 
lerin güzelliğiyle beraber şık
lığı, göze çarpıyordu. Bunlar 
hep Pardayan içindi : 

- Para daima eyi bir şey
dirL Işte para yüzünden bana 

itibar etmiyorlar mı? Bu herifin 
ihtiram ve takdirini itibarla 
satın al.yorum. 

Diye mırıldandı. Tam bu es
nada, Hoket de içeriye girdi. 
Pardayan: 

- Daima, ağızda kıtırdayan 
taze bir kırmızı turp gibi, pem
be, yumuşak ve genç! 

- Dedi. Hoket Pardayanı 
görünce güldü ve yaklaştı elini 
sıktı. Hemen masada yer aldı. 
Konuşmağa başladı. 

Landeri şişeden, akikten bir 
çağlıyan gibi dökülen şarabı 
bardağa koyarken bir parça av 
eti keserek tabağa koyan Ho
ket : 

- Bizi terkediyorsunuz ga
liba ? 

Diye teessüflerini bildirdi. 
Pardavan sandalyanm arka

lığına yaslandı : 
- Sağımda hitüfkar Landeri 

bardağıma şarab koyuyor. Gü
zel Hoket te pembe ve tombul 
beyaz kollariyle solumda bulu
nuyor. Önümde şu nefis ye
mekler... Ahi Her gün burada 
bulun•ıa idim. 

Diye düşünüp hayflamyordu. 
Yersiz yurdsuz bir ihtiyar 

asker heyecanile söze başladı: 
- Evet, azizim Hoket... Bi

zim nereye gideceğimiz henü7. 
belli değil... Gitmeden evvel 

' oğlumla ben, buraya ufak bir 
borcumuz olduğunu diişündük. 

Landeri tatlı sözüyle: 
- Ah! Mösyö çok müteessir 

olduk. 
Hoket de: 
-Mösyö Lö Şövalyenin bana 

bir borcu yoktur. 
- Evet doğru söylıyorsun! 

Ayrıca sözlerini size tebliğ et
mekliğimi rica etti ve size 
borcu olmadığını söyledi. Yal
nız kendisini asla umıtamıy a
cağınızı daima tatlı ve en güzel 
hatıratı meyanında pek yüksek 
bir mevki işgal ettiğinizi söyledi. 
"Ona olan borcum para değil, 
iki busedir" dedi. 

Pansiyoncunun karısı Hoket 
sevincinden kızardı: 

- Sonu var -

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge· 

çer, rahat ederdi 

Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip 
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Karşısında derhal ricale mecbur olur 

:····································································· . 
: 1~AZE TEMiZ UCUZ 

llAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

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

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

Kullanışla ve dayanıklı Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun-

ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş. benzin. 
alkol. her nevi asid, oksijen kaynağı için karpit. su. macun 
ve buğday tanesi halinde fare :rehirlerini bizden arayınız. 

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

Kolonya. diş macunlan. krem. kokulu ~abunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
usrrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

. -- ' 
IZMiR YüN Mensucatı• 
Türk A. Şirketinin 

• 

· umaı a rı a~ı ,. 

l'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAll -------- :z.&BIF -------... :-VE;: .1.l~.T~l'.lJA 
Y enı yaptıracagınız elbıseler ıçın bu mamulatı tercıh edıniz 

================== SATIŞ YERLERi ================== •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• :::r:rr:fr:f:::::: : :::::::::::r:fr:?: 
sf ~~~~~:~r~'d~a ŞARK HALI T. ')~~~"$' 
~:::rafd:~i~1d:- F AHRi Kandemir oğlu 
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RADYOLIN 

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

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN ,..: •. 
DAIMON 

Masa vantilitörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç 
adet pille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat 
yapar. Bankalara ve yazıhanelere. evlere, hastanelere ve 
her yerde lazım olan bir ihtiyaçtır.Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır. Tavsiyt: 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu: lzmirde Suluban civarmda No.28-9 

• Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

KREM BALSAMİN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzeHik kremleridir. 

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

lngiliz KanzulC eczanesi Beyoğlu Istanbul 



29 Temmuz ıese 

F artelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

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· 
vers, Rolterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. ' 

SVENSKA ORIENT Linien 
GOTLAND Motörü 20 Tem

muzda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi· 
navya limanları için yük ala
caktır. 

VASLAND motörü 30 tf'm· 
muzda beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenbage, 
Danh.İg, Gdynia, Gotebur)ı! 
Oslo ve Iskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA ]ULIY A vapuru 30 

temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Marsily ve Bar· 
selona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tariblerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

• 

W. F. H. Van [)er 
z~e & Co. 

DEUTCHE LEV ANTE LINIE 
G. m. b. H. 

ANGORA vapuru 20 tem· 
muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 

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

CHIOS vapuru 10 ağustosta 
bekleniyor. 15 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 
~ 

Amerikan Export LinH 
EXMISTER vapuru 31 tem

muzda bekleniyor.Nevyork için 
yük alacaktır. .. ~ .. 

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 1 ağus
tosta bekleuiyor. 

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

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

Budapest 
BUDAPEST motörü 28 tem· 

muzda bekleniyor. lskenderiye 
için yük alacakhr. 

DUNA motörü Danub liman· 
)arı için yük almak üzere 1 
ağustosa doğru beklenilmek· 
tedir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taabbOde gi
ritilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 
~' 2Dllf~~su~st112 .... m!llJZ~~~1&• 

bmir ikinci icra memurlu-

' 
YENi ASIR 

Oliv~fMı~~ Şü. 1•--D-ok_t_o_r __ • 

Vapur Acentası F h • J k 
CENDELI HAN BiRİNCi a rı şı 

KORDON TEL. 2443 h:mir Memleket Hastanesi 
THE ELLERMAN LINES L TD. Rontken mütehaassısı 

GRODNO vapuru 25 hazi- Her Nevi RONTKEN 
randa beklenmekte olup Londra' Muayeneleri 
ve Hull içiu yük alacaktır. Ve Elektrik Tedeavileri 

MARDINIAN vapuru 27 ha-
%iranda beklenmekse olup Li· 
verpool ve Glasgov itin yük 
alacaktır. 

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

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

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

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hamburg, ve Bremenden 

Yfirfiyemiyen ve bilhassa 
RAŞlTlK çocuklara Ultra -
VioJe tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) .......................... 
gelip yük çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların iaimleri ve navlun üc
retlerinin değiıikliklerinden me 
ıqliyet kabul edilmez. 

{; 1 ' • • 1 .; ' ;... .a1' .. • / ) . • . . ... . -- • . .. - . 

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 

plaklan hediyelik zarif saat 
ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncakla,., elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

1-26 

- ? -

, ~-yatmazden evvel PERLOOENT dış 

macununu kullanmak suretile a~ızmızı 

yıkamayı kendinıze bir vazife biliniz. 

f>ERLODENT kıyas kabul etmez bır 

muz.addı taaffDndDr. -·-t.A'~ ve ""'1~ ·~~·"4j .... ~UWL ~ ~-. ' 
~ar ve 4~ o4.c. .(,J,;t.;a~ hı~ ~IU-4. 

:santte • 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlannı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 

ferini kullanınız.. Her yerde satılmaktadır. Yalnız loptan sa· 

helar için lzmirde Salibağa hanında umum acentelik Nef'i 

Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 
Posta Kut. 224 Telefon 34&& 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

ğundan: il 
Bir borçtan dolayı eve1ce 

tahtı hacze ahmp bu kerre 
paraya çevrilmesine karar ve
rilen bir adet Singer markalı 
ayaklı dikiş makinasınm birinci 
artırması 3 ağustos pazartesi 
günü saat 15 te Yeni müzaye-

(1521) • 
iz mir 

~---================;;;;;=-:;--.-----------------

Mn7~Uer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan bqlıyarak 
Hcy!er ·Numan zade S. 21 
numrab muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

de bedesteninde bilmüzayede 
satılat·akbr. Mal ylizde 75 ini 
bulmadığı takdirde ikinci ar
tırması 7 agustos cuma günü 
saat 15 te ayna yerde yapıla
caktır. Taliplerin mahallinde 
memuruna müracaatları ilin 
olunur. 2366 (1558) 

lzn1irliler lstaobulda nerede buluşurlar 

Sirkecide Osmaniye otelinde •• 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
lldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin müea
sisidir. Kuk bir aeoelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklayacaklar kendi 
evlerindeki rabab bulacaklardır. 

Bütiln bu fevkalidelikJere illveten fiatlar 
mlltlıiş ucuzdur 

Ferit Diş macunu 
Dişleri inci gibi beyazlabr 

ağız ve diş hıfzıssıhhası için 

lüzumlu bütün evsah haizdir 
Büyük tübü 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Stbbi 
Sağlam 

Zarif ve 
çok ucuzdur 

M.DEPO 
S. Ferit Eczacı başı Şifa eczane.si 

Türk hava kurumu şube-
sinden: 

1 - lzmirde Kültürparkta bir paraşut kulesi yaphrılacakhr. 

2 - KuleDİD tahmini keşif bedeli (39590) lira (1) kuru,tur. 

5 - PIAn ve prtnameler "25" Jira mukabilinde lzmirde T. 
H. K. lzmir ıuğbesindeo, lstanbulda T. H. K. lstanbul şuğbesin
sinden alınacaktır. 

4 - E~siltme 3 Ağustos 936 günli saat onaltıda kapalı zarf 
usuliyle lzmirde hava kurumu şubesinde yapılacakbr. 

S - Münakasaya girebilecekler: 

Diplomalı mimar veya mühendis o1malan ve inşaat müteahhidi 
olduklarına dair mukayyet bulundukln ticaret odasından vesika 

ibraz eylemeleri ve iktidarı malilerini gösterir bir banka referansı 
vermeteri ve şimdiye kadar bu şekilde mühim bir betonarma in

şası yapmış olduklarım vesaikle isbat eylemeleri ve bu vesaiki 
münakasa tarihinden itibaren asğari yedi gün evvel Türk hava 

kurumu lzmir şuğbesiııe ibraz ederek münakasaya girebilecek-
lerine dair vesika almaları ıarttır. · 

6 - Talipler "2970,, liralık muvakkat teminat mektubu ve 
ehliyet vesikalariyle birlikte teklif mektuplarına 3 Ağustos 936 
saat (15) e kadar hava kurumu lzmir şuğbesi başkanlığına teslim 
etmelidirler. 22-29 2197 (1510) 

lzmir sıhhat ve içtimai 
müdürlüğünden: 

muavenet 

Cinai 
Koyun eti 
Dana eti 
Kok kömiirii 
Pamuk 

En az 
kilosu 
2000 
1600 

10000 
1250 

En çok 
kilo sa 
2500 
1700 

14000 
kilo 

Tutarı 

T. L. 
1000 
425 
455 
567 

Teminat 
T. L. 
75 
32 
35 
43 

Sağır, dilaiz, körler müassesesinin bir senelik ihtiyacı olan ve 

yukarıda ilimleri ve miktarlan ve mqhammen bedelleri ve temi· 

nat muvakkate akçalan yazılı dört kalem erzak ve saire kanuna 
temkan 15 gün miiddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 718/936 
Cuma günft saat 14 te sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğün

deki sabn alma komisyonunda ihalesi yapılacağından isteklilerin 

mal sandıkları teminat akçası makbuzlariy1e birlikte müracaatları 

ve şartnamelerini görmek için her gün sıhhat müdürlüğüne baı 
vurmaları bildirilir. 25-29-1-4 2305 (1539) 

Devlet Demir Yollarından: 
lzmir - Soma - Alaşehir mıntakasındaa lzmire sevkolunacak 

kuru üzümlere mahsus maktu ücretli tarif ede isimleri yazılı bu

Junmıyan istasyonlarla bu mmtakanın haricinde kalan istasyon· 

lardan lzmire nakledilecek kuru üzüm ücretleri, 1zmir istikame· 
tinde ilk maktu ücretli istasyona kadar olan mesafeye aid ücre· 

tin bu maktu ücrete ilavesi suretiyle hesab edilecektir. 
Bu teımil 1 8·936 tarihinden mer'idir. 1790 

21-25-29 ?.230 '1507) 

Zümrüt damlası kolooyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde btrlılkmıştır 
F eminen Dişi Maskülen Erkek 

iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

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

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et· 
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokulan 
yerine verilecek şeyler, HiJil eczanesinin kıymetini bir daha iı· 
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacakbr. Zevk. 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş ! 

Bayındır Belediyesinden: 
Bayındır Belediyesi için Satın alınacak tahminen 600 liralık 

Efektrik malzemesi 20·7-936 dan 11-8-936 ya kadar yirmi gün 
müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. isteklilerin Buymdır Bele
diyesine müracaatları. 

19-24-29-4 2223 (1500) 

Aç1k eksitltme ilan.a 
Tire Şarbaylığından: 

1 - 24· 7-1936 günlemecindeki açık eksiltmesine iıtekli çık· 
mıyan aşağıda yazılı içme suyu aboneler tesisatına aid font dik
mesi demir malzemenin açık eksiltme mtiddeti 4-8-936 günle
mecine rastlıyan salı günü saat (15) e kadar on gün daha aza· 
tılmıştır. 

2 - Müddeti uzatılan açık eksiltmeye dahil malzemen;n: 
Muhammen Muha.mmen 
Bedelleri Sikletleri Aded Nevileri %7.50 

Muvakka 
Lira Kilo Lira 
270 2250 300 Tüb Dalanj 20 
465 4650 300 Rögar 34 
3 - Şartnameler bedelsiz olarak Urayımızdan verilir. 

Teminat 
Paralan 
Kuruş 

25 
88 

4 - isteklilerin 4-8-1936 günlemecine rastlıyan salı günü saat 
(15) te Uray Daimi Encümenine müracaat etmeleri lüzumu ilin 
olunur. 2340 11560) 

J 
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Çiçekler memleketi ispanyada kan gövdeyi •• •• •• goturuyor 

Madrid ehri tahliye ediliyor, 
bugü düş esine in izar ed.liyor. 

c:ız1a:mmm_. ........................... mm= ................................... mı11g• ............. 11C:D 

Hükômet kuvvetleri hava bombardımanında devam 
ederse &siler çocukla a kadar katliim yapacaklarmış 

Paris, 28 (Ö.R) - Havasın 
Llzbon muhabiri ispanya ile 
Portekiı: arasında münakalabn 
dünden itibaren normal bir 
şekle girdiğini bildirmektedir. 

Hendeyden bildirildiğine gö
re her iki taraf, ancak kendi
lerinin işgalleri altındaki eya
letlerde vaziyetin normal oldu
ğunu iddia ediyor1ar. 

AMERiKA ELÇiSi 
Madr' d, 28 (Ö.R) - lspan· 

yadeki Amerikan elçisi bir 
Amerikan gambotile Bizoy'a 
kadar şimal sahilindeki bütün 
Amerikan konsoloshanelerini 
ziyaret edeceğini l:.ildirmiştir. 

INGILIZ AMELE 
PARTiSiNiN BEYANNAMESi 

Londra, 28 (Ö.R) - Amele 
partisi milli komitesi demok-

ras1yı müdafaa ıçın kanlarını 

döken lspanyol amelesine hita
ben bir beya~name neşret
miştir. Bu beyanname Trade 
Ünyon'Jar kongresi umumi 
sekreteri Valter Keepling ta
rafından imza edilmiştir. 

Madrid 28 ( Ö. R) - Al
manyanm büyük elçısi Harici
ye nezaretine bir telgraf gön
dererek lspanyol payıtahtmda 
sükun olduğunu bildirmiştir. 

T AHMIN EDEMiYORLAR 
Paris 28 ( Ö. R) - . Bitaraf 

müşahitl~r, bu sabahki beyanat
Jarmda lspanyol ihtilalinin ne 
suretJe neticeleneceği hakkında 
hiç bir tahminde bu:unamıya
cağım söylemekte idiler. Her 
iki taraf da hazırlanmakta olup 
kat'i muharebenin yapılmasına 
intizaren ehemmiyetsiz, ufak 
tefek bir takım çarpışmalar 
olmaktadır. 

Roma, 28 (Ö.R) - Barse
Jondaki ltalyan general kon-
solosu, bir Alman harp gemisi 
gelinceye kadar Alman tebası· 
nın himayesini temine memur 
olmuştur. 

ASiLERiN TEKZiBi 
Roma, 28 (Ö.R) - Asilerin 

kumandanlarından general Her· 
po telsızle bir tebliğ neşrede
Barslon ve Madrid radyolarınin 
haberlerini tekzip etmiştir. 

Genral, hükfımet kuvvetleri
nin hükumet tayyareleri tara-
fından Fasta Melinonun bom-

bardımanma kalkışıldığı tak
dirde bu şehirde bulunan bah
riyeli ailelerinden 1300 kişinin 
rehine olarar muhafnzn edile
ceklerin\ beyan etmiştir. 

Asiler payıtaht ile limanlar 
arasında münakalat yollarını 

kesdiklerinden Madridde yiye
cegin tükenmek üzere olduğu
nu söylüyorlar. 

Bundan başka general Molla 
kuvvetleri, payıtahtın su yol
larını ellerinde bulundurmak
tadır. Sevilde kargaşalıklar zu· 
hur etmişscde Elcezireden ge
len kuvvetler intizam ve asayişi 
iade etmişlerdir. 

HÜKÜMET KUVVETLERiNiN 
MUV AFF AKIYETİ 

BarseJon 28 (Ö.R) - Kata
lonya kuvvetleri başkumandanı 

/Jıikıimetin Milis kuvvct!eıi 
bir çok .sevkulceyş noktaların 
dün zaptedilmiş bulunduğunu 
ve Katalonyalılardan mürekkeb 
bir kolun Madrid milis efradile 
takviye edilerek Saragossa 
üzerine yürüdüğünü bildirrniştir. 

Dahiliye nezareti hükumet 
kuvvetlerinin genemi Molla 
kıt' atını takib ettiklerini bildi
rıyor. 

ASiLER OVIEDO'DA 
Valadsiye, 28 (Ö.R) - Ka

talonya kıtaatı, Barbacotiyi 
işgal etmişlerdir. Diğer bir 
kol Gırnata üzerine yürümek
tedir. Oviedo şehri Asturiler 
ve asilerin elinde kalmış olan 
yegane şehirdir. ispanyanın 

Şark sahilindeki bütün liman
lar hükumete sadıktırlar, 

ESTORYADA FACiALAR 
Sen Nazer 28 (Ö.R) - Bir 

vapurla buraya gelen mülteci
ler, Kuronya ve Asturiya aya
letlerinde mütemadiyen bir ta
kım feci sahnelere şahid olduk
larını söylemişlerdir. 

Sen Sebasti~ndc bütün ev
lerin kapıları ve pencereleı i 
müsellah muhafızların nezareti 
altındadır. Saragossada sükun 
hüküm sürüyor. 

General Franko, Tancadaki 
Portekiz konsolosuna, haliha
zırın bütün ecnebi hükumetlere 
general Kabalarrasın riyase
tinde bir askeri hükumet te
sekkül ettiği bildirildi2ini ilin 

ttmiştir. Bir Faşist kolu Sevil 
üzerine, hiçbir mukavemete te
sadüf etmeden ilerliyor. 

Madrid 28 ( Ö. R ) - Bu 
sabah saat 3.30 da Madrid 
teJsiz istasyonu bir telsiz neş
rederek asilerin telsiz haber
lerini tekzib etmiştir. Bu teb
liğde Siyerra Guadarana mm
takasında tamamile hükumet 
kuvvetleri olduğu bildirilmek
tedir. 

HÜKÜMETİN VAZİYETi 
Paris 28 (Ö.R) - Dün is

panyada hükumet kuvvetlerinin 
vaziyetleri bir az fenalaşmıştır. 
Filvaki Cutca' dan hava yoliyJe 
gelen yüzlerce asi Elcezirede 
karaya çıkmışlardır. isyan ha
linde olan şehirler geceleyin 
hükumet tavyarelcri tarafından 

bombardıman ediliyor. Hüku
met kuvvetleri Toledo şehrini 
istirdad etmişlerdir. Şehirde 
sükünet vardır. 

ESKi NAZiRi YARALA
DILAR 

Tanca, 28 (Ö.R) - Hüku
met kuvvetleri Oviedoya doğ
ru ilerileyorlar. Mezkur şehire 
bakim olan kuvvetler mevkileri 
işgal etmişlerdir. 

Valc.dolf garnizonu kuman
danı eski harbiye nazırı gene
ral Bolero, asilere iltihaktan 
imtina ettiği cihetle asilerin 
ateşine maruz kalmıştır. Gene
rale üç kurşun isabet etmiştir. 
Kışlaları işgal eden asilere 
hükumet tayyareleri ateş aç
mışlardır. Tayyarelerin bu şid
detli bombardumanından sonra 

asiler beyaz bayraklar çekerek 
kayıtsız teslim oldular. Bu sa
bah şehirden top sesleri gel
m ckte idi. 

BARSELON'DA 307 
ÖLÜ VAR 

Madrid, 28 (Ö.R) - Barse· 
lon 'da ölenlerin yekunu 307 
kişidir. Bunlardan 270 kişi 
pazar günü, 19 u pazartesi günü, 
kalanı, ondan sonraki günlerde 
ölmüşlerdir. Bunlardan başka 
1000 yaralı vardır. 

Tecrübeli şeförlerin yaptık· 
Jarı kazaların bais oldukları 

birçok telefatı da bunlara iJive 
etmek lazımdır. 

/ spam•ada asiler şehir otlalannda böyle barikatlar k11111yoılar 

LONDRA SEF ARESINDE ı talaalarına tamamen iştirak dımanma devam ettiği takdir-
Londra: 28 (Ö.R) - lspan- edilmemektedir. Hükumet müf- de küçük çocuklara kadar kat-

yamn Londra sefareti müste- rit solların elindedir. Ji am yapılacağını bildirmiştir. 
şarı vezifesinden istifa ederek Larho Kabalerro bile halk KOMÜNiSTLERi iDAM 
Brüksele gitmiştir. Mumaileyh kütleleri üzerinde hiçbir prestiş EDECEKLER 
gazetecilere beyanatında, şim- sahibi değildir. S · ı 28 (o·· R) _ A. · • 
d.k. ı· . . . d "f ASl

0

LER KUVVETLiDiR evı ' · sı gar ı ı e ım şeraıt ıçın e vazı e· - · 
sine devam hakkına malik ol- Lizbon 28 (Ö.R) - Asilerin nizon kumandanı Ilyano, eğer 
madığı kanaahnda olduğunu neşrettikleri son tebliğ cenub hükümet kuvvetleri Sevili bom-
söylemiştir. asilerinin maneviyatları ınükem- bardıman ederlerse, elimizde 

/span)'ada luikümet kuvvetleri asnrişi böyle muhafaza edi1·or 
MADRID TEHLÜKEDEDIR meldir. Bunlar komünist asker-

Paris, 28 (Ö.R) - Jurnal lerle vuruşduklarından yavaşça 
gazetesinin muhabiri Cebelüt- ilerliyorlar. Asiler, Syerra Ga-
tarıktan 10 - 15 bin asinin vadaramada muzaffer olmuşlar-
geçmesi Madridin bir kaç saat )ardır. 
içinde zaptedilmesi demek Cenuptan gelen kuvvetlerle 
olacağını yazıyor. birleştikten sonra Madrite gire-

Ispanyol hükumeti buna kani ceklerdir. 
olduğundan hükumete sadık SEN SEBASTIYENDE 
olan filo, cennb sahillerin- Madrid 28 ( Ö. R ) - Sen-
de mütemadiyen dolaşarak sebastiyendeki asi kuvvetler 
bir asker ihracını imkansız teslim olmuşlardır. Hükumet 
kılmağa çalışıyorlar. Ayni kuvvetleri şehire girmiştir. Ge-
gazeteye göre isyanın iki başı neral Mollanın kuvvetleri şima-
olan general Franko ile gene- le doğru çekilmektedir. 
ral Molla arasında fikir ihti- Hükümet ordusu Gordo ve 
lafları mevcud olduğunu bildi- Goner kasabalarına taarruz et-. 
rıyor. 

Diğer taraftan Madrid ka
binesi azaları arasında da ay
nbklar vardır. Başvekilin mu-

miştir . 
General Molla Dcyli ekspres 

muhabirine beyanahnda hükfı
n1et kuvvetleri "a•a bombar-

rehine olarak bulunan yüz ko-

münisti idam edeceğiz, demiş
tir. 

ECNE~LER MADR~TEN 
ÇIKIYOR 

Madrid 28 (Ö.R) - Yarın 
(bugün) hususi bir tren Mad

ritten çıkacak olan ecnebileri 

deha emin bir şehire götüre• 

cektir. Bu hususi tren hükumet 

kuvvetlerinin himayesi altında 
bulunacaktır. 

Hükumet Madritte ecnebi4 

lerin emlaki biç bir zarar gör

miyeceğini temin etmiştir. 

,~ ..................... ~ 

Alındığı tarihten bir ay 
sonra ödenmeğe baş

lanılmak üzere 

6 AYDA 

Haraççı 
Kardf·şlt~r 

Mobilye evinden, en son 
model mobilye temin 

edebilirsiniz. 
Fırsatı kaçırmayınız 

' 


