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oahltemlzde ftklrlerını anlatıyor 

Fiyatı " s " k~ruştur. Lunı111.lritJelitı Ve Oııtnhuriyet Eser-iniıı Bekçi.si, Sabahlat'ı Çtkat' Siyari Gasetectt.t' Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Dış 
politikamız 

·-· 
Karanlık bir 
nokta yoktur 

Kamutayın büyük alakayla 
beklenen bugünkü toplantısın· 
da, Boğazlar mukavelesinin 
heyeti umumiyeye arzı münase
betiyle, harici siyasetimizb bir 
kerre daha izahı yapilacaktır. 

Herkes bilir ki, dış politika
nnzın kaianlık kalmış bir nok
tası yoktur. Hiç bir memleket 
hakkında husumet fikri taşımı· 
Yoruz. Hakkımızda husumet 
besliyen bir memleketin mev
cud olmadığına da inanmak 
isteriz. Ancak bizi emniyet da
vasında bu kadar hassas ol
mağa sevkeden şey Avrupanın 
umumi rahatsızlığıdır. Avrupa 
emniyetsizlik içinde kıvranır· 

ken bu hassasiyeti bizim kadar 
kuvvetle göstermiyecek bir 
memleket tasavvur olunabilir 
mi? Beynelmilel mesel~ler ara
sındaki sıkı rabıtalar bize uya
nık bulunmayı emrediyor. 

Gayri askeri mıntakalar, 
lozan sulhu imza edilirken, 
muzaffer Türkiyenin taşıdığı 
ruha nüfuz edilmemiş olma~ın
dan doğmuşdu. O tarihte, 
Avrupanın mukadderatını elle
rinde tutanlar, asırlarca taas
subun kurbanı olan mem!eke· 
timizde medeniyetçi bir inkılab 
iilküsünün yaşıyabileceğini 
ıannetmiyor, dış politikam!zın 

barışı ebedileştirmek istiyen in
saniyet mefkuresinden ilham ala
cağını akıllarına sığdıramıyor

lardı. Hadiseler onların inansız
lıklarını tekzib etti. Kemalist 
l'ürkiyenin prestijini dünyaya 

Yaydı. Biz, cihana sulh içinde 
Yaşamak, terakki etmek azmi
mizin en güzel örneklerini ver
dik. Bu l<adar hulusu niyetle 
ve bonsansla idare edilen bir 
milletin geniş bir emniyete 
hakkı oldugunu kim inkar 
edebilir? 

Deniz kapılorımız açık ol
dukça rahat uyuyamıyorduk. 
Pttontrö mukavelesi end işemize 

- So11u 2 um sa/uf ede -
ljievke1. Elt:ı,..:ın. 

Lord Lloyd yakında Ankaraya gelecek 

lngili~ dış bakanı Edenin sözleri, Türk dostluğuna 
verilen kıymeti açığa vurmuştur. 

lstanbul 29 (Yeni Aalr muhabirinden) - Boğazlar meseıeslnln imzasından 

sonra Türklye-lnglltere dostlufiu, daha ziyade kuvvet bulmaktadır. Geçen
lerde lstanbula gelerek Floryadakl köfklerlnde ATATÜRK tarafından kabOI 

.:x:::,ı:''"''~:r,:,;::;,c,;~~<J ertllen Lord Lloyld'ln tekrar memleketlmlze geleceği Ankaradan bildiriliyor. 
lnglllz devlet adamın'n bu ziyaretine hususi bir ehemn iyet aHolunmaktadır. 

Parls 29 (O.R) - Fransız gazeteleri Türkiye - lnglltere arasında dostluk 
münasebetlerlnin kuvvet bulmasını ehemmiyetle kaydediyorlar. Siyası maha-
fllde tahmin edlldlğln& göre önUmüzdekl aylarua Türkiye - lnglltere arasında 
bir ı, birllğl için mühim müzakereler olaçakllr. 

Eden'ln Avam kamarasındaki TUrklye hakkındaki teveccUhklr beyanatı, 
lngllterenln TUrk dostluğuna büyük kıymet verdlfilne delil addolunuyor. 

ihracat evleri hazırlanıyor Şehitlerde büyük bir yangın 

Bir kereste fabrikası ile 
tariş deposu yandı 

•• •• Bu sene •• uzum pıyasası 
daha erken açılacaktır. 

Üzümler sergide 

Üzüm piyasasının açılması 
yaklaşmaktadır. ihracatçılar 
busene yapacakları üzüm ve 
incir ihracatı için imalathane
lerini tanzim ile meşgul bulu
nuyorlar. imalathaneler temiz-
1enmekte, badanalanmakta ve 
pencerelerine teller geçiril
mektedir. 

incirlerde incir kurdu üre
mesine mani olmak için imalat
hane pencerelerinin daimi su• 
rette kapalı bulundurulması 
lazımdır. 

imalathanelerin sıhhi işleriyle 
meşgul olacak doktorlar da bu 
günlerde tayin edileceklerdir. 

Üzüm piyasasının geçen se
- Sonu ikinci salıi/ede -

Elektrik fabrikası da büyük bir tehlüke 
geçirdi - Adliye hu yangın ta bkikatına 

çok ehemmiyet veriyor. 

Yangımn genişlemesille nıa11i olan Jzmir it/afresi 

- Yazısı ikinci sahifede -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Italya kararını vermis INGILIZ MUHALEFET 
LiDERi BINBAŞI ATTLE 

......................... 
Ak hisarda bir cinayet 

Ticari münasebatta hi- Moskovayı Sadık isminde biri bıçak
maye usulü tatbik edecek 
Italyan ihracatı, bütün taahhütlerini 

karşılıyacak durumdadır 

Zeeıi trdbiller kalktığı giin Romııda ı•apılan gösfffila den bir intiba 
Roma, 29 (Ö.R) - ltalyanın 1 - Sa!abiyeltarlar lehdit 

beynelmilel ticari münasebet- karşısında İcab eden tedbir· 
leri hakkında ecnebi memle- lere tevessül etmişlerdir. 
ketlerde bazı rivayetler deve- 2 - Mukavemetimiz orga· 
ran etmiştir. S9lahiyettar ltal- nize edilmiş ve mücadelemiz-
yan mahafili bu husustaki de milli mahsulatımızı kuvvet· 
ltalyan siyasetini tasrih etmeğe lendirmek kabil olmuştur. 
lüzum görmüşlerdir. Duçe zecri tedbirlerin ilin 

Şurası kaydedilmelidir ki tarihi olan 18 teşrinisaninin, 

ltalya zecri tedbirlerden zarar ltalyanın iktisadi kalkınma ta· 
değil; fayda görmüştllr. Bu da rihinde unutulmaz bir güo ola· 
iki sebep yüzündendir: - Sonu allına sayfada -

Ziyaret edecek 
ondan sonra da 

Ankara ya 
Uğrıyarak bir müddet 

llalacaktır 

lngiliz multale/ef lide1i Altle 
-Yazıaı a Uncu sayfada-

la, Ademi öldürdü 
Katil, hemşiresinin maktul tarafın

dan kaçırıldığını iddia etti 
Akhisar, 28 {Hususi) - Dün 

burada bir cinayet olmuş; bir 
gencin ölümüyle neticelenmiş
tir. Vak'a şöy~e olmuştur: 

Selendi köyü civarında gö
cebe bir halde bulunan Salih· 
linin Mithat paşa mahallesin· 
den Hüseyin oğlu Sadık ile 
aslen Manisanın Aynalı mehal
Jesinden 330 doğumlu Hüseyiu 
oğlu Adem arasında hayvan 
alım satım meselesinden müte· 
vellit bir münazea varmış . 

Sadık, Ademin kardeşi Ha
san çavuştan bir at almış, bu 
tezkeresini bir çok defalar is
temişse de alamamış ve köy 
heyetine şikayet edeceğini söy
lemiştir 

Bu saz Sadıkla Hasan çavui 
ve Adem arasında münakaşa 
yarabyor, it tekrar münazeaya 

f 

, 
Katil Sadık 

dökülüyor, kavga etmeğe baı
lıyorlar. Kavgaya Sadık'm ha· 
bası Hüseyin ve kardeşi ço· 
cukları Hüseyin ve Yaşar da 
iştirak ediyorlar. Derken me-

- Sonu 4 ıi11rü salıiJl'de -



Sahife 2 

Karanlık bir 
nokta yoktur 

- Baş tarafı birind sahifede 
sebeb olan tehlükeyi ortadan 
kaldırdı. Türkiyeyi daha kuv
vetli, dostluldarımızı daha kıy
mettar yaptı. 

lngiJiz Hariciye N azmnın avam 
kamarasında söylediği gibi 
"Türkiye sulhu yaşatmak için 
verdiği teminatın elfazıyla kal
mayarak onun tedvin edilmesine 
amil olan ruha" vücud vermiştir. 
Siyasetimizin açıklığı, samimi
yeti layıkıyle anlaşılmış olma
sından iftihar duymaktayız. 

Dostlarımız, taahhütlerimiz
deki sadakatımıza, dostluktaki 
vefakarlığımızah akkıyJa emni
yet besliyorlar. 

lngiJtereyle münasebetleri
mizde yeni bir devrin başlan

gıcı sayılacak derecede kuv
vetli bir dostluğa, ve sıkı bir 
iş birliğine imkan veren şey de 
bu emniyet duygusudur. Bu 
sayede Türkiye daha geniş 
dostJuklann temel taşı haline 
gelmiş, lngiltere ve SovyetJer 
arasındaki suitefehhümler orta
dan kalkmıştır. 

Hakikatın gözleri kamaştıran 
bu belagatı karşısında bile Al
man gazetelerinin nasıl olub ta 
Boğazlar mukavelesinden bazı 
tehlükeler tevehhüm ettiklerini 
anlı yamıyoruz. 

Alman propaganda nezareti
nin haftalık bültenlerinde şu 
mütalaaya tesadüf etmekteyiz: 

"Rus-Japon harbında, Çarlık 
filosu, Kronştadı VHadivostok
tan ayıran muazzam mesafeyi 

-mahrukat ve malzeme rezer
vası olmaks•ı.ın katetmeğe mec
bur kalmış, Çuşima yakının

da Jepon filosu tarafından 
imha olunmuştu. Yeni Boğaz
lar mukavelesi bu vaziyeti 
büsbütün değiştiriyor. Türkiye
nin Fransız-Rus askeri ittifa
kına "platonik" iltihakı ile bir 
harb halinde Türkiyeyi Sovyet 
düşmanları safında görmek 
tehlükesi ortadan kalkmışbr. 
Odesa - Viladivostok yolu, Bal
tık denizini uzak şarktan ayıran 
yolun üçte ikisidir. Bu üçte 
birlik fark Avrupa ve Balbk 
denizinde sahildar memleketler 
için ehemmiyeti haizdir. Harb 
halinde, Akdeniz devletlerinden 
biri muhasım tarafla beraber 
olmadığı takdirde, Karadeniz
den Akdeniz yoluyla müttefik 
Fransayaa asket, harb levazımı 
ve petrol sevkiyatı tehlükesizce 
yapılabilir. Rus barb gemileri 
Fransız filosunu takviye ede
bilirler. Karadenizdeki Rlls do
nanması bir zırht., dört kruva
zör, sekiz destroyer, en az 30 
denizalh gemisi ve bir çok 
mayn gemileriyle muavin harb 
gemilerinden müteşekkildir. Bu 
filonun kuvvetlendirilmesi için 
hararetle çahşılmaktadır. Boğaz
lar mukavelesi mucibince de
nizaltı gemilerinin boğazlardan 
geçmeleri yasak olduğu halde 
karadenizde sahildar olan dev-
letlerin yabancı deniz tezgah
larında yaptırdıkları denizalta 
gemileri, önceden Türk hükü
metine malümat verHmek şar-

tiyle Boğazlardan geçebilecek
leri gibi yabancı tezgahlarda 
tamir görmek üzere Karade
nizde bulunan denizaltı gemi-
leri de boğazlardan çıkabile
ceklerdir. Günün birinde kaç 
tane Sovyet denizalh gemisin"n 
F ransayll yardım için "Tamire 
muhtaç,, gemiler haline gele
ceklerini müşahede etmek me
rakla bir ~ey olacaktır. Mont
rödeki ~ukarrerattan sonra 
deniz muvazenesi değişmiştir. 
Binaenaleyh bu mukavelenin 
bizzarure bazı neticeler do2u-

YENi A IR 

Şehitlerde büyük bir yangın 

Bir kereste fabrikası ile 
tariş eposu yandı 

lektrik fabrikası da büyük bir tehlüke 
geçirdi - Adliye hu yangnı tahkikatına 

çok ehemmiyet veriyor. 
Dün saat 12,45 te -:ıehitler 

caddesinde mütevelli oğlu Meh
mede ait kereste kutu fabri
kası motör dairesinden çıkan 
yangm neticesüıde tamamen 
yanmıştır. 

Fabrika binasınm yüksek ol
mas; ve yangın esnasında ci
vardaki binalara mütemadiyen 
kıvılcım sıçrayışı yüz.ünden dün
kü yangında Şehitler semti bü
yük bir tehlüke atlatmıştır. 

Bu tehlöke bütün lzmiri ay
larca elektrik ziyasından mah-
rum edebilecek derecede bü
yüktü. Çünkü aksi istikamette 
esecek bir rüzgar bu fabrika-
nın arkasında bulunan elektrik 
fabrikasını da yakabilirdi. 
Şark sanayi şirketi fabrikası 
dahi büyük tehlike geçirmiştir. 
itfaiyenin derhal yetişmesi sa
yesinde bu tehlükelerin önüne 
geçilmiş ve yangmın mevzii 
kalması temin edilmi tir. 

Yanan kereste fabrikasmda 
150 metre mik'abı mamw ve 

gayri mamul keresteler vardı. 
Bunl2r tamamen yandıktan baş
ka makina dairesi de tamamile 
yanmışhr. Yangın, fabrika itti
salindeki Tariş üzüm kurumuna 
eid ve içinde 35 bin lira kıy
metinde kutuluk kereste bulu
nan depoya da sirayet etmiş 

ve buradaki kerestelerden bir 
kısmı yaıımışbr. itfaiyenin bol 
su sıkması sayesinde depoda 
yangının genişlemesinin önüne 
geçilmiş ve kerestelerin çoğu 

kurtarılmışhr. 

Üzüm kurumuna aid depoda 

beş bin lira değerinde kereste 
yanmıştır. Adliye yangın tah
kikatına derhal el koymuştur. 
Müddeiumumi muavini Mümtaz 
Yılmaz hadise yerine giderek 
tahkikata başlamıştır. Yangının 
motörün ekzos borusuna yakan 
bulunan talaşlarm yanmasından 
çıkbğı anlaşılmışbr. Hatta rüz
garın uçurttuğu bir kağıt parça
sının ekzos borusunun daimi 
surette kızıl birhaldeduran kıs
mına çarparak yandığı ve buka
ğıdın talaşları tutuşturduğu söy
leniyor. Yanan fabrika bin ast 
7 bin liravaya, makina dairesi 
9 bin liraya, içindeki kereste
lerde on bin Jiray sigortah idi. 

Üzüm kurumuna ait kereste
ler ve deponun ise yetmiş bin 
liraya sigortalı olduğu söyleni
yor. 

Adliye, bu yangına büyük 
bir ehemmiyet atfetmektedir. 
Müddeiumumilikçe bugün teşkil 
edilecek ehli vukuf marifetiyle 
hadise yerinde tetkikat yapıla
caktır. 

Dün akşam geç vakıta ka
dar üzüm kürumuna ait depo
da ki kerestelerin tahliyesi için 
çalışılmıştır Ayni zamanda 
yangının söndürülmesi faaliye· 
tine de devam olunmuştur. 

Adliye motörün faaliyette 
bulonmad;ğını da tesbit etmiş
tir. Yangından mütevellit :ıarar 
milttarı elli bin liraya yakın 
tahmin ediliyor, 

Fabrikadaki kasa ve def-
terler kurtarılmıştır. Bugün 
onlar da tetkik edilecektir. •••.•.• '4• 

ihracat evleri 
hazırlanıyor 

- Baş taıa/ı 1 na sav/ada -
nelere nazaran bu sene daha 
erken açılacağı tahmin edil· 
mektedir. 

Ağustos haftası içinde bor
saya mühim miktarda üzüm 
gelebileceği anlaşılmıştır. 

Bu seneki üzüm mahsulü 
çok nefis olacaktır. Taneler 
iridir. Bunun sebebi havalarm 
zaman zaman gösterdiği tebed
düldür. Mamalilı üzümler henüz: 
sergilerde bulunduğundan tabii 
vaziyetin ne olacağı hak
kında imdiden kat'i söz söy-
lemek mümkün değildir. 

Bu seneki üzüm rekoltesinin 
580,003 çuval olacağı tahmin 
edilmektedir. Geçen seneki 
rekolte bidayetde 700,000 
çuval tahmin edilmişti. Fakat 
Sonra bu mikdar 550,000 çu 
vala inmiştir. Bu seneki rekolte 
mikdarınm ne derece düşeceği 
henüz bilinememektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
racağmı tahmin etmek için 
peygamberlik iddiasına kalkış-
mağa lüzum yoktur.,. 

işte asıl şaşı'acak olan mü
talaa da budur. 

Ordummun boğazlarda yer
leşmesi bir sulh garantisi oldu
ğunu Alman dostlarımız niçin 
anlamak istemiyorlar. Aynı yaZI 
Japonlar için de bazı tehlüke
!er tevehhüm ettiği halde bizzat 
Japon dostlarımız mukave'eyi 
imza etmekle bu tevehhümlere 
yer vermediklerini, Boğazlarda 
askeri hakimiyetimizin teessü-
süoü sulh diiva~ına hiımet eden 
kuvvetli bir zıman telakki et
tiklerini göstermişlerdir. 

~ a"Vk.et; :SUK:lxa.. 

1 Doktorlar 
teftişe çıktılar 

Belediye doktorları, reislik
ten yapılan tebligat üzerine 
şehirdeki bütün kahvehanelerle 
Bakkal, berber ve diğer esnaf 
dükkanlarını birer birer teftişe 
başlamışlardar. Talimatnameye 
göre kahvehanelerin döşeme
leri parke veya beton olacak, 
her masada birer sigara tab
lası bulunacaktır. Bakkal dük
kanlarında da akar su bulun
durulacak ve döşemeler beton 
veya parke olacakbr. Diğer 

dükkanlar için de böyledir. 
Bunlan henüz yapmamış olan
lara mühlet verilecek ve zama
nmda tamamlamaları istene
cektir. 

• • ••••••• 
iki soyguncu 

Bir şoförü soydular 
Eski panayır yeri önünde 

sabıkahlardan Ramazan oğlu 

Çak1r lbrahim ve Muhiddin 
oğlu Ahmet, oradan geçmekte 
olan şoför Rüştünün • önüne 
çıkarak kibrit istemek baha
ncsile yanına sokulmuşlar ve 
taşla başında yaralıyarak 19 
lirasını zorla almışlard1r. 

Zabıtaca suçlular tutulmuş
lardır. Haklarında tahkikata 
devam edilmektedir. 

l •••••• ,. 

Poliste 
Polis intihap komisyuno dün 

emniyet müdür muavini lsmail 
güntayin reisliği alhna toplan 
mış, münhal buhınan polis me
murluklarına üç memer ahn
mıştır. 

HamburS!da üzüm piyasası 

Eski ve yeni rekolte 
üzerindensatışlaryapıldı 
Piyasa normal şt:kilde devam ediyor 

Berlin Türk ticaret odasın

dan Almanya piyasalarındaki 
üzüm ve diğer mahsullerimizin 
satışları hakkında şehrimizdeki 

alakadarlara mühim bir rapor 
gelmiştir. Bu rapora göre üzüm 
piyasası son hafta içinde nor
mal bir şekilde devam etmiştir. 
Gerek eski, gerek yeni rekolte 
üzerinden mahsul sataşları yapıl
mıştır. 

Hamburgda mevcut ve.ya 
yolda bulunan mallar üzerinde 
muarueleler mevsime nisbetJe 
iyidir. Ancak fiatlerde hafif 
bazı tenzilat yapılmıştır. Bunun 
sebebi de yeni mahsulün idra
kine başlanmış olmasıdır. 

1936 rekoltesine gelince; bu 
üzümler üzerinden de işlere 

devam edilmekte ise de bazı 
alakadarların Türkiyece fiat
lerin tesbiti dolayısile şimdilik 

bir derece çekingen davran
mak niyetinde oldukları haber 
verilmektedir.Yeni rekolte üze
rinden sataşlarm mikdan hak
kında birbirinden ayn tahminler 
yapılmaktadır. Fakat tahminl~
rin büyük bir kısmı 1936 üziim
leri üzerinde akdolunan muka
velelerin oldukça külliyetli sa
yılacak miktarları ihtiva eyle
dikleri merkezindedir. 

Son haftalar için fiyat bakı
mından dikkate değer bir va
ziyet Türkiyece tesbit edilen 
fiyatların tekmil üzüm tiplerine 
teşmil edilmiş olmamasıdır. 

Büyük taneli üzümlerin fiatı 

tespit edildiği halde küçük 
t nelilerin fiatı serbest bıra

l:ılmışbr. Bu suretle fiat bakı
mından bazı kaçamaklar yapı-

ayık devrilince 
Karşıyaka açıklarında kayık 

ile denizde gezmekte olan Mü
veddet oğlu Muzaffer ve Fikret 
oğlu Zafer ansızın çıkan poy
razın tesirile kayıkları devri
lerek boğulma tehlükesi geçir
mişlerdir. Etraftan yetişenler 
kendilerini kurtarmışlardır. , 
llazin bir teşekkür 

Kocam, kardeşim ve eniş
temiz Murad Germenin acı 
kaybı dolayısile yüksek ma
kamların gösterdikleri büyük 
alaka ve kadirşinaslık ve 
gerek yazı ve tel ile, gerek 
bizzat ziyaretlerimize gelmek 
ve cenaze merasimine işti

rak etmek suretile yas ve 
kederimizi paylaşmış olan 
bütün muhterem ve sevgili 
dostlanmıza deriD minnet
tarlıklarımızı sunanz. 

SENiHA GERMEN 
MAZHAR GERMEN 

NURULLAH SÜMER 

lacağı mümkün olacağmı ala
kadar !ar söylemektedir. 

Büyük tanelilerin yerine kü
çük taneli üzümlerin daha çok 
istenmesi teşvik edilmiş demek 
oluyor. Bu itibarla küçük taneli 
kuru üzümlerin fiatleri mesele
sinin de alakadar Türk makam
larınca tetkiki tavsiyeye şayan 
görülmektedir. 

Son hafta içinde yüz kilo 
hesabiyle l:ımi. den teklif edi
len fiatlar 7 numara üzümler
de 12,75, 8 numarada 13,25 
lira, 9 numarada 14 lira, lOnu
marada 15,50 lira ve 11 numa
rada 18.50 liradır. 

Bu fiat 935 mahsulüne ait
tir. Eylül ve ilk Teşrin yük
leme şartiln vadeli satışlar için 
teklif edilen fiatler, lzmir kuru 
meyva ihracatcılar birliğinin 

teshil ettiği fiatler üzerin· 
dendir. 

incir: Geçen sene mahsulü 
incir piyasası hakkında bildi
rilmeğe değer haber yoktur. 
Bundan bir müddet evvel ye
meğe mahsus incirlerin aşağı 

kalitede olanlarınm sanayide 
istimali düşiinÜlmüştli. 

1936 rekoltesi incirlerine 
gelince; rapor haftası içinde de 
muameleye devam edilmiştir. 
lzmirden muhtelif kaliteler için 
yüz ki)(J başına sif Hamburg şu 
fiatlar teklif edilmiştir. 

Ekstrisma Cenvin 9 lirn, 
Spesyal 9,25 lira, Emperyal 
1 O lira, Emperyal Spesyal 
10,50 lira, Nesplus oltra 
11,5 lira, Ruvayal 13,5 lira, 
Ekselsior 16,S lira, Osles 18 
lira ve Doppelt osles yirmi 
liradır. 

Halkevinde 
Bahçe eğlenceleri 

haz rlanıyor 
Son zamanda lzmir Halkevin

de hararetli çalışmalar göze 
çarpmaktadır. Yeni Halkevi 
reisi doktor Memduh mühim 
bazı tamirat ve tadilatla meş
gul olmaktadır. Her hafta 
Cumartesi akşamlan HaJkevi 
bahçesinde yapılmakta olan 
bahçe eğlenceleri geçen hafta 
havanın müsaadesizliğinden ya
pılamamışh. Bu hafta eğlence
lere devam edilecektir. 
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Bir köylüye 
Ylldı~ım idabet etti 

Torbalıda harman dövmekle 
meşgul ol~n ve ansızın yağan 
şiddetli yağmur üı.erine bir 
ağaç altına iltica eden Eğirdirli 
Dara Halil oğullarından Meh
met oğlu Mustafaya yıldmm 

isabet etmiş ve zavalh adam 
derhal ölmüştür. 

TAYYARE Sineması 3151 

Bu hafta dünyaca tanınmış . iki şaheser filim birden 

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

2-E me çi Kadın 
Bütün dünya dillerine çevrilen büyük romanın canlı kopyesi 

FiYATLAR ıs - 2.0 - ao KU UŞTUR 
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SEANS SAATLARI 
Her gün 16-19.40 Ekmekçi kadın 17.50-21.25 

Çardaş Fürstin 
Cumartesi pazar günleri 14 te Çardaş 

30 ı emmuz cıı"G 
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KOŞEM EN 

Sıcak ve kad!n 
Mubalağa sanmayan, dün mü 

idi, bugün mü idi; sıcaktan 

beynim bulandığı için hangi 
gün olduğunu fark edemiyo
rum; derece 36 yı bulmuştu. 

Bilmem, benim derece babadan 
yadigar bir derece olduğu için 
eskiydi, bu nadide 36 yı gös
terdi, bilmem; havamn sıcak

lığı böyle idi. Her ne ise gös
terdi ya şunu! Fakat aklımı da 
tepemden aldı. kan beynime 
vurdu. 

Gece yatakta yoı gan değil, 
çarşaf bile örtünemedim, sır

bmdaki pijama ekşi bir suya 
daldırılmış, çıkarılmış gibi oldu, 
uyku dirseniz : Hummah bir 
hastanın uykusu idi. Yatakta 
sağa, sola dönüb, başımı bir 
tarafa vererek yatak adab ve 
erkanına riayeti unuttum. 
Ortahğm harareti ile sabahı 

zor buldum. Kör şeytan; saba
hın serinliğinde tutturduğum 

uykuyu iş saatine kadar uıatb, 
tathlandırdı. Haydi bakalım 
saatm zili.. Uykunun zevki bur
numden, gözümden akarken, 
giyindim, kuşandım, yola çık-
bm. • 

ilk gördüğüm çehre bir ke· 
dan çehresi, ilk gördüğüm in
san bir kadındı. Bakbm ki: 
ayaklarında çorap yok. Benim 
ayağımda; kalın bir çorap 
vardı. Oh! dedim, benim de 
çorabım olmasaydı. 

Baktım ki : Üstünde kısa bir 
rob var, kollar, kol büklümle
rinden yukarıya lcadar açık .. 
Benim sarbmda da, kalubela
dan kalma bir gömlek, üstün
de de ağır bir ceket vardı. 
Aman! dedim, hiç olmazsa ce
ketsiz olsaydım. 

Baktım ki : Gerdanı göğsüne 
kadar açık.. Benim boynumda, 
ütüsü bozuk, hütdede gırtlağı-
mı örten bir yakalık, üstünde 
de boğazımı sıkan bir boyun 
bağı vardı. Öfkelendim, şu ya
kalıkla şu . boyunbağını bir yırt-
sam dedim. 

Baktım ki: Başının üstünde 
ne şarpa var, ne şapka, undu-
leli kısa saçlarmı esenle dal
gklandıra dalgalandıra serinle
yor, benim başımda da, güneş
ten solmuş, terden ıslanmış 

kalan bir şapka var, şapkayı 
elime bile alsam ağırlık olacak .. 
Ah! Dedim, şu şapkayı ata
bilsem. 

Baktım ki: Bu serbest halile 
bu güzel kadın serin serin do
laşıyor, bense, sabahm erken 
saatlarma rağmen burnumdan 
şıpır, şıpır ter döküyorum. 

Hani vallahi kinaye olsun 
diye yazmıyorum bunu ... Gıpta 
ettimde açıyorum. Ne olur: şu 
sıcaklarda kıllı bacaklanmızı 
yarıyarıya örten bir donla 
pantalonsuz, iç fanilasıyJe de 
gömleksiz ve ceketsiz, ba
şmuz şapkasız, ayağımız 

çorapsız gezseydik... Tabiat 
bunu ıstiyorken bizim böyle 
olmamızı herkes başka türlü 
karşılar, kimisi güler. kimisi 
yakalamağa çalışırdı. Kadınlar 
bir yaşasınlarda, bin şükür et· 
sinler, Tabiatın bütün kanun
Jarından istifade edenler ancak 
onlardır .Bize gelince: boynumuz: 
boyuodurulcta, gönlümüzde, ka
dı:ılarm ekseriya: 

- Erkekler serbesttir. Biı 

hemen hemen esiriz. 
Diye savurdukları teselli ve 

avutmalarile esarettedir. Bizde
ki serbesti Jaf Landır, kadınlar

daki f len ... 
Şahide, kiirege hacet var mı? 

TOKDIL 
Hamiş: 

Zaten sıcakla kadın birbir· 
lerine dostdurlar. Sıcak da 
kadındır, kadın da sıcaktır . 
Birbirlerine zararları dokun· 
maz. Ne olursa iki sıcaktan 
birisinin hışmına uğrıyan biz· 
lere olur! 

T. O. 
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Atatürk 
..- ..... 

Ankara durağında 
Hararetle istikbal 

edlldller 
Ankara, 29 (A.A)- Reisi

cumhur Atatürk bugün saat 
14 te şehrimize gelmişler ve 
istasyonda Büyük MiUet Mec
lisi reisi Abdülhalik Renda, 
Başbakan ismet İnönü ile 
bakanlar, meb'uslar, bütün N 
bakanlıklar ileri gelenleri ile N 
istasyonun iç ve dışını dol- N 
duran kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından selamlan-
mışlardır. 
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fNGiLIZ MUHALEFET 
LiDERi BINBAŞI ATTLE 

•••••••••••••••••••••••• 

Moskovayı 
Ziyaret edecek 
ondan sonra da 

Ankara ya 
Ujirıyarak bir mUddet 

llalacaktar 
lstanbu1, 29 (Yeni Asır) -

Londradan bildiriliyor: 
lngiliz muhalefet lideri bin

başı Attle, lngilterenin yeni 
münasebetleri hakkında tet
kikler yapmak ve yeni siyasi 
temayülleri gözden geçirmek 
maksadıyle uzunca bir seya
hata çıkacaktır. Muhalefet li
deri önce Moskovaya giderek 
Sovyetler merkezinde bir müd
det kalacaktır. Attle, Rusya 
seyahatı dönüşünde Ankaraya 
kadar seyahatını uzatmak ar
zusundadır. 

Muhalefet lideri bu seyaha
tandan önce başvekil Baldvin 
ve saray nazırı sir Makdonald 
ile bir mülakat yapacaktır. 

Gizli bir plan 
Almanyaya Af.-lkadakl 

mUstemlekeden bir 
pay ayıracakladır 

Paris, 29 ( A.A ) - Havas 
ajansı bildiriyor : 

Ôvr gazetesi Londradan is· 
tihbar ediyor: 

Müıtemlelcit nezareti Alman· 
yaya Afrikanın muhtelif müs· 
temlekelerinden bir mikdar ve
rilmesi hakkında gizli bir plan 
hazırlanmaktadır. 

Müstemlekat nezareti dün bu 
planı tanzim ederken Alman
yada Londraya bir nota gön
dererek müstemlekit arazisinin 
Yeniden tevzi edilmesini iste· 
nıiştir. 

Bu nota cevabsız kalacaktır. 

Stoyadonoviç 
Memleketi içinde 

seyahata çıktı 
Belgrad, 29 (Yeni Asır) -

Yugoslav başbakanı Doktor 
Milan Stoyadonoviç, berabe
rinde milli müdafaa nazırı ol
duğu halde memleket içinde 
büyük bir seyahata çıkmışbr. 

Başvekil, refakatindeki ze· 
7atla birlikte bu akşam Çeti
lleye gelmiş ve be'ediye reisi 
tarafından karşılanmıştır. Baş
'lekilin geçtiği yollarda halk 
kendis'ni alkışlamıştır. 

Ba~vekil geceleyin, seyaha
tına devam etmek üzere yola 
çıkmıştır. 

Sovyetlerde Trahoın 
nıücadelcsi 

Sovyetler Birliğinde trahom 
mücadelesine büyük bir faali
Yetle devam olunmaktadır. Me
sela Orta Asya'da Çuvaşistan 
~a son üç yıl içinde yeniden 
•ki büyük göz hastalıkları ldi
llİği açılmış ve bir kaç yüz 
t!ahtom isasyonu vücuda geti
tdmiştir. Çuvaşistan'da trahom 
~astalağı, bütün bu faaliyet ne· 
•~esinde, 1928 den beri 2 - 3 

-••betinde azalmıstır. 

n:Nt asıtr 

Son Telgraf. c Haberleri 
. . 

Resmen cevap verdiler Denizli'de 

ltalya . beşler konferansına 
edeceğini Fransaya haber 

iştirak 
verdi 

Bez ve boya 
fabrikaları 

Ankara, 29 ( Yeni Asır ) -
Denizli ve Kastamonu havali
sinde bez sanayiinin teşkilatlan
dmlmasına yal<ında başlana

Ahnanyanın ınüsait bir cevap verınesi kuvvetle m n h teıneJdir caktır. Denizli ile Kastamonuda 
pamuklu bez ve boya fzbrika-

Paris, 29 (A.A)-Havas ajansının iyi mena- jşaretler haricinde sanıldığına göre, AJman Jarı kurulacaktır. 
biden aldığı haberlere göre, ltalyan dış i~leri hükumetinin cevabı hakkında daha hiç bir sarih J ki } 

• bakanı Kont Ciano Faşist hükumetinin beşler malumat mevcut değildir. Bununla beraber pe İ ÇOrap ar 
konferansına iştirak edeceğini Fransanın Roma Alman cevabının da müsbet olacağı ümit Istanbul, 29 (Yeni Asır) -
büyük elçisi Dö Şambruna resmen bildirmiştir. edilmektedir. ipekli çoraplar hakkındaki şi-

Diğer taraftan Fransa, In$.?iJtere ve Belçika- Paris, 29 (A.A)- iyi malumat almakta olan kayetJer üzerine Ekonomi Ba· 
nm Berlindeki mümessillerinin Almanya dış mehafıl Kont Cianoounun Fransanm Roma sefi· kanlığı çorapların evsafının 
işleri bakanlığı siyasi şube dairesi şefi Dickofu rine ltalyanın beşler konferansına iştirak ede- değiştirilmesi için tetkiklere 
ziyaretleri esnasında verdiği daha müsait ilk ceğini bildirmiş oldu~unu haber vermektedir. başlamıştır. 

L'~"fI~yd··y;'k~~d~···A~k~;;y·;· .. g~i'~~~k ...................... Mii'thiŞ .... ~;~~'k'i~; .. ·;~; ................... . 

lngiltere ile sağlam bir Dün lstanbulda ve lzmir-
dostluk devresi başladı de derece 34 idi 

- Baştafa/ı 1 nci sav/ada -
lstanbul, 29 (Yeni Asır) - Bütün gazeteler lngiliz dış işleri 

bakanı Edenin avam kamarasında Montrö konferansı neticesi 
münasebetile söylediği nutuktaki dostane sözleri tahlil etmektedir. 

Cumuriyet gazetesi başmuharriri, Edenin Akdenizde emnivetin 
lüzumsuz kaldığı hakkındaki sözlerinin manasını ltalyayı Lokarno 
müzakerelerine çekmek için olduğunu yazmukta ve sözlerid 
şöyle bitirmektedir : 

- .. Akdeniz emniyeti müstakil ve mühim bir meseledir.Bunu 
ehemmiyetle gözönünde tutmak cesareti gösterilmelidir.,, 

Tan gazetesi diyor ki: 
- "Eğer boğazlar anlaşması iki memleket arasında sıkı ve 

samimi bir yakınlık husule getirmek gibi bir netice vermişse, 
bunu iki taraf hesabına da, dünya sulhu ve emniyeti hesabına 
da memnuniyete değer bir netice addetmek icap eder.,, ' 

Sir Üsten Çemberlayn 

lngilterenin ne suretle 
harb edeceğini anlattı 
Lonıira 29 (A.A) - Edenin avam kamarasındaki bı~yanatını 

mevzuubahseden Austen Chamberlain demiştir ki: 
lngilterenin her halde harb edeceği bazı vaziyetler vardır. 

lstanbul, 29 (Ö.R) - Sicaklar mevsimin başlangıcından beri 
görülmemiş bir şiddettedir. Bugün gölgede sıcaklık otuz dörde 
yükseldi. 

Plajlar, serinlemek isteyen halkla doludur. 
Y.A.-Dün lzmir de mevsimin en sıcak günlerinden birini ya

şadı.Hararet gölgede 34 dereceyi bulmuştu.Bu sicaklann bağlara 
ve tütünlere faydalı oiduğunu ziraatçılar söylemektedirler. 

Sümer Bank fabrikalarındaki pamuk 
iplikleri piyasaya çıkıyor 

Ankara 29 ( A.A ) - lktısat vekaleti tarafından verilen emir 
üzerine piyasada ihtiyaç hissedilen pamuk ipliklerini iki ğün 
ıarfında piyasaya dökmek üzere Sümerbank kendi fabrikalarına 
emir vermiştir. Bu suretle piyasanın iplik ihtiyacı bir kaç güne 
kadar fazlasiyle temin edilmiş olacaktır. 

Uşakta bir orta mektebe ihtiyaç var 
Uşak, 29 (A.A) - Bu yıl ilçemiz ilk okullarında 4004 talebe 

üevam etmiş ve bunlardan 2370 talebe terfi eylemiş ve 458 
talebP. mezun olmuştur. Mektebi bitirenler orta okula girmeye 
hazırlanıyorlar. Fakat orta okullar kendi müdavimlerini bile 
sığıştırmak müşkülatı ile karşılaştığından orta mektebe girmek 
isteyen ilk mezunların vaziyeti müşkülat arzetmektedir. Vaziyet 
şimdiden kültür bakanlığına bildirilmiştir. 

Mekteb kitaplarının b:r elden satışı 
müsbet netice vermedi 

....... , ................... ~ 
Sporcular 

~· ......... . 
Berline vardılar 
istasyonda hararetle 

kartılandllar 

Berlin, 29 (Yeni Asır) -
Futbolcu kafilemiz bu sabah 

Berline geldi. istasyonda 
Alman sporcuları ve beynel-

milel federasyondan bir mü
messil tarafından hararetle 

karşılandılar. Çocukların sıh
hatleri yerinde, neş' el eri 

.. tamdır. 
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Almanya 
Adeıni tecavüz paktı 

hazırlıyor 
Londra 29 (A.A)- Morning 

Postun öğrendiğine göre, "Al
ooanya on senelik bir ademi 
tecavüz misakı akdi için Çe
koslovakyaya yakında bir tek· 
lifte bulunacaktır. 

Celal Bayar 
Kütahyada 

Cellil /Jaym 
Balıkesir, 29 (A.A) - ilimi· 

zin Borasit ve Balya maden· 
lerindeki ted kiklerini bitiren 
Ekonomi bakanı Celal Bayar 
Balıkesirlilerin samimi teşyileri 
arasmda Kütahya treniyJe ıeh· 
rimizden ayrılmıştır. • 

Gece şereflerine Atatürk 
parkında Şehir kulübü tarafın
dan bir gardenparti verilmiştir. 

Kütahya, 29 (A.A)- lkhsad 
vekili Celal Bayar dün şehri-
mizi şereflendirdi. Kendilerini 

Bu vaziyetler lngilterenin ve imparatorluğun müdafaası ve Fran· 
sanın istiklal ve tamamiyeti mülkiyesine sıkı sıkıya bağlı bulunan 
Belçika ve Holandanın istiklallerinin korunmasıdır. Diğer mese· 
lelerde lngiltere hükümeti her vak'ada kendi imkan ve menafii 
ile diğer memleketlerin heı.ttı hareketini gözönünde tutarak vazi
yeti muhakeme etmek hakkını muhafaza eylemelidir. 

IstanbuJ, 29 (Yeniasır) - Mekteb kitablarının bir elden satışa Tavşanlıdan karşılayan ilbayla 

Filistinde son vaziyet 
Tayyare kuvvetleri on altı Arap 

ihtilalcıyı öldürdü 

Kudüs, 29 (A.A) - Dağhk 
arazide ihtilalcılara karşı yapıl
makta olan askeri harekata 
devam olunmaktadır. Bu hare
kata bombardıman tayyareleri 
de i~tirak etmektedir. 

Pazartesi ve Salı günleri Sa
marı dağlarında bir çarpışma 

olmuş ve ihtilalcılar mağlüp 
edilmiştir. 

Nabluz mıntakasında bir po
lis müfrezesi hücuma rraruz 
kalmış ve vukua gelen çarpış· 
mada bir lngiliz polisi ile on 
arap ölmüştür. 

Kudüs. 29 IA.A\ - Nablua 

ile Tulkerim arasmda vukua 
gelen müsademede ölen arap-
ların miktarı 16 dır. Bunlardan 
sekizinin Tulkerim yakininde 
tayyareler tarafmdan açılan 
mitralyöz ateşi ile telef edilmiş 
oldukları zannedilmektedir. 

iki arap tevkif edilmiştir. 

Londrada 
Londra, 29 (A.A) - Mor· 

ning Post gıtzetesjne göre, ln
giliz kabinesi parlamentonun 
tatilinden evvel yapacağı son 
toplanbyı bu sabah ıaat 10 da 
akdededecektir. 

çıkarılması u~ulü eyi neticeler vermediğinden Maarif vekalatince birlikte bugün büyük elektrik-
bu esul kaldırılmıştır. Vekaletin bastırdığı kitablar, ambalaj ve fiksiyon tesisatının kurulacağı 
nakil masrafları dahil olmak üzere kitapçılara toptan satılacaktır. Lignit havzasını tedkik etmek 

Bulgaristanda intihabat mücadelesi liıa'zreınredaSemydaodmenere gittiler. Yan-
mütehassısları 

intihabatın serbest yapıl- ö~l~nun zarariarı 
ması için tedbir alındı 

Sofya 29 (Yeni Asır) - Bulgaristanda intihabat mücadelesi 
başlamıştır. Bütün fırkalar hali faaliyettedir. 20 muhtelif fırka 
intihabat için ar.ılarında anlaşmalar ve bloklar teşkiliyle meşgul
dür. Hali hazırda iki kuvvetli cephe vardır. Biri çiftçi, diğeri 
amele cephesidir. 

Başvekil Köse lvanof, intihabatın serbest yapılması için icab 
eden tedbirleri almıştır. 

......... '4• 

Esat 1 Kabine toplandı 
Urfa davası suçlularını Ankara, 29 ( A.A ) - icra 

Mahmut 

mUdafaa edecek Vekilleri Heyeti bugün bat· 
Urfa, 29 (Yeni Asır) - iz· vekil ismet lnönünün reisliği 

mir saylavı Mahmut Esat Boz- altında toplanarak muhtelif 

kurt buraya geldi. Urfa ağır işler üzerinde görüşmelerde 
ceza mahkemesinde muhake- bulunmuş ve bu işlere aid ka· 
meleri ru)i et edilmekte olan 
on kadar suçlunun müdafaası· 

nı deruhte etmiştir. Dünkü 
çelsede halkın tehacümünden 

mahkemenin camlan kırılmıştır 

Sön müdafaa on gün sonraya 
bırakılmıştır. 

rarlar vermiştir. 

Olimpiyad 
meşalesi 

Budapeşte, 29 (Ô.R)- Olim
piyad meşalesi Macar atletleri 
tarafındnn Çek hududunda 

Çekoslovakyalı atletlere teslim 

Mudurnu 29 ( A.A) - Alh 
köy mahsulünü tamamen ve 
beş köyünkünü de kısmen tah
rib eden do!u bir çok yolları 

da boımuştur. Bu yüzden Bo
lu • Mudurnu posta otomobili 
gelmemiş, posta hayvanlarla 
taşınmıştır. 

Metaksas 
Kabinesi düşıuiyecek 

Atina, 29 (Yeni Asır) -
Abrar fırkası reisi Sof ılis, ka
bine işleri hakkında beyanatta 
bulunmuştur. 

Sofilis, Metaksas kabinesine 
verilen itimadm geriye alın
mıyacağını söylemj.ştir. Bu va
ziyete göre kabine teşrinievvel • 
ayına kadar yerinde kalacaktar. 

•• ll&ifl~B~l'ZT.A'Z/7.7hl' 

~ Borsa HabPrleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satlşlar 
~ 

uzum Mısırın tütün 
mübayaatı 

Belgrad 29 ( Ö. R ) - Is
kopya tütün kooperatifi tara
fından lskenderye sigara fab-

Çu Alıcı Fiat 
edildi Meşale, Berline doğru 4Ô ViteJ ve Şü. 9 25 9 25 
yola çıkmıştır. Zahire 

rikalarından birine 120 bin ki

lo tütün aablarak ihrac edil
miıtir. 

T 1 d Çu. Cinsi 
avşan l a 1646 Buğday 5 75 

Kütahya, 29 (A.A) - Tav· 114 Bakla 4 25 
tanlı mezbahası ilbay tarafın- 292 Kumdan 4 50 
dan tarenle acıldı. 16 balye pamuk41 

Fi at 
6 37~ 
4 25 
4 so 

41 



Sahife• ... 
Apandisit hakkında 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Doktorların ank~tin1ize cevahları 

ı..pandisit ameliyatla 
kurtarılan bir hastalıktır 
Fakat insanın içinde bile oile bir 

karnında bir apandisit taşıması 
dinamit fıçısı taşıması elemektir 
Apandisit lıakklndaki ankdimize 

bir çok doktoılaı cevap vereceklerini 
vadetmişlerdir. Okuılatunızı bu 
suretle tenvir edebilecegimize kanıiz. 
Bu[!üıı ikind yazıvı yazıvoıuz: 

Apandisit hastalığına, eski 
zamana nazaran daha çok hatta 
pek çok tesadüf edilmekte ol
duğu muhakkakhr. 

Bu çokluk ister eskiden ta
nıyamadığımız ve binaenaleyh 
apandisit olduğunun farkına 
varamadığıDllz vak'alan bugün 
apandisit smıfına koyduğumuz
dan dolayı olsun, isterse has
talık kemiyeten adedini artır
mış olsun, hadise şudur ki 
vak'alar çoktur. 

Apandisit hastalığı, kendini 
gelir gelmez gösteren bir has
talık olmadığı, bir çok aylar 
ve seneler kendini hiç beUi 
etmeden seyreden şekilleri ol
duğu tamamen öğrenilmiştir. 

Benim kendi kanaabmca 
apandisit vak'alan eski zamana 
nazaran filen çoğalmışbr. Ken
dini, gelir gelmez belli eden 
apandisit vak'alan gibi, sinsi 
Ainsi seyreden apandisit vak
alannı da ameliyatla tedavi 
etmelidir. 

Apandisitini ameliyatla te
davi ettirmiyen her hastanın 

hayab tehlükededir. Hu teh
lüke belki hayatın sonuna ka-

dar filiyata inkılap etme!; fa. 
kat hayatm her an ve dakika 
smda da infilak edip hastayı 
öldürebilir. • 

insanın kamında bile bile 
bir apandisit taşıması, karmn
da bir dinamit fıçısı taşıması 
demektir. 

Bir apandisitin arazı ve işa
retleri başlangıçtan sonuna ka
dar aynı değildir ve sabit de
ğildir. Bugün mevcut olan araz 
beş gün sonra tamamen de· 
ğişmiş olabilir. Binaenaleyh 
bir hekimin muayenesinde 
apandisit bulunurken iki üç 
gün sonra müracaat edilen bir 
doktorun aynı arazı bulmaması 
mümkündür. 

Bunun iç;ndir ki evelce bir 
hekim tarafından apandisit 
olduğu söylenen bir hastaya, 
birkaç gün sonra gören bir 
hekimin apandisit yoktur de
mesi çok güçtür. Böyle has
talara biz şu cevabı veririz: 
"Benim muayenemi yaptığım 
_şu dakikada ben böyle birşey 

göremiyorum,,; çünkü bizim 
bugün aynı arazı görmemekli
ğimiz, iki gün evvel gören bir 
doktoıun ayna arazı görmüş ol
masına mani değildir. Bu nok
tanın ehemmiyeti büyüktür; 
çünkü hastalar çok defa mü· 
ehbir muayenelerin menfi çık· 
masından memnun o larak ta
şıdıkları tehlükeye gözlerini 
yummuş olurlar. 

Apandisti hakkında müsbet 
cevab alan hastalar kanaatle· 
rini takviye için konsultasyon 
yaptıracaklarsa bu konsoltas
yonu aynı günde yaptırmah
dırlar. 

Çünkü; menfi araz karşısında 
menfi hüküm veren doktorla, 
birkaç gün evvel müsbet araz 
karşısında müsbet hüküm ve
ren iki hekimin her ikisi de 
aynı derecede haklıdır· 
Jar ve dogrudurlar; fakat bu 
iki ııd hükmün karşı
sında kalan hasta da zivane· 
sinden çıkmakta haklıdır. Böyle 
acıkh bir tereddüd karşısında 
kalmak tehlükesine tutulmamak 
istiyen hastalar apandisitiniz 
vardır denildiği gün konsoltas
yonları yaptırmalıdırlar ki bütün 
hekimler aynı araz karşısında 
bulundurulmuş olsunlar. 

Apandisitleri olmadığı halde 
yanhş teşhisle apandisit ame· 
liyatına tabi tutulan hastaların 
maruz kaldığı sıkıntılar pek 
azdır. 

Fakat apandisti olduğu hal
de yanlış teşhis yüzünden ame
liyatlan yapılmamış h3staların 
büyük bir kısmı öleceklerdir. 

Apandisiti olanlara benim 
nasihatım; " Apandisit ameli
yatJa mükemmelen kurtarılan 
bir hastalıktır,, 

Korkmayınız; fakat ameliya· 
hmzı vaktında yaptırmak ce· 
saretinde bulununuz. Asrıhaz1r 
tababetinin insanlığa en büyük 
hizmeti, apandisit hastalığını 
tehlükeıiz bir ameliyatla iyi 
etmiye muvaffak olmasıdır. 

Doktor 
K. L. Ş. 

-·····~jji 
Düzeltme 

Dünkü sayımızda (Apandi"it 
hakkındaki anket ) yazımızın 
ikinci sütununda sondan 16 
satırlık bir parça Edenin nut· 
kuna aiddir. Sayfa teşkilahnda 
bir dikkatsızhk eseri olarak bu 
ilmi yazıya karışmıştır. Özür 
dileriz. 

,----------------------·------., 
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i .üjgiin açık bir i&yanla konuştu : Sabihayı öldüren 
sizsiniz; sizin ihmaliniz, alakasızhftınızdır ... _ 

- Hakkınız var.. isterseniz, 
samimi arkadaşınız Ahmedi 
Urlaya celb ederek ona inşaat 
işlerinde bir vazife verelim. 
O zaman daha ıyi olacak. 

Onun bu tuhaf teklifine hiç 
bir cevab vermedim Ahmed .. 
Geldirô gibi, yine sessiz bir 
gölgeden fark sız, odamdan 
uzaklaştı. BütJn bu mubavere
mizden çıkan mana, ouun her 
şeyi olduğu gibi tahmin etme· 
sidir. Böylesi daha iyi .. Meç
huller arasında bunalmaktansa 

her şeyin bilinmeainde fayda 
buluyorum. 

* •• 
SEZAININ DEFTERi 

Sabiha hasta .. Çehresi her 
gün biraz daha kuvvetle sara· 
rıyor, gözlerinin ışıkları uçu
yor ve çile çeken insanlar gibi 
çöküyor. 

Yatakl.k bir basta olsa, acı
sına söylese tedavisi kolay ola
cak •• Yatmıyor, ısbrabını an
latmıyor, mütemadiyen kendi 
kendini yiyor, içleniyor ve sö-

YENi A'SIK 

K. s. K. 1 M_u_ra_d __ G_e_r_m_e_nı_·n_.._ö_Iiı_·m_ü 
......... ~.............. Otopsi tedavide hata 
zmırspo olmadığını göstermiştir 

T z.kımları Cumar-
tesiye karşılaşıyor 

Haber aldığımıza göre K.S. 
K. ile lzmirspor takımları ara
mnda önümüzdeki Cumartesi 
günü saat 17,30 da Alsancak 
stadında bir futbol maçı yapı
lacakt:r. 

Bütün elemanlarını muhafaza 
eden bu iki takımın bu karşı
laşması çoktan hazırlıklı olma· 
larına binaen bir ekzersiz değil 
l'iddi bir maç mahiyetindedir. 
Bunun için galib gelen takıma 
bir kupa verilecektir. 

Uzun zamadır futbol maçı 
seyretmemiş meraklılar bu kar
şılaşma ile mevsimin ilk ciddi 
ve alakah müsabakasını bu 
suretle görmüş o1acaklardır. 

Bu maç ayni zamanda yakında 
başlıyacak olan fut..,ol temas
larının bir müjdecisi sayıla· 

bilir. ............ 
Bir otobüs 

iki işçiyi çiğnedi 
Birinci Kordonda 78 numa

rala otobils şoförü Reşadın 
idaresindeki otobüs şatlar üze· 
rine demir yüklemekte o lan 
hamal Mehmedoğlu Süleyman 
ile Raşide çarparak yara'an
malarına sebebiyet verdiğinden 
tutulmuştur. 

Pz ra çalmış 
Kemerde Kağıthane cadde

sinde Hüseyin oğlu Mümin tü· 
tün amelesinden Salih oğlu 

Salibin elinde bulunan beş lira 
parasını çalarak kaçmışsa da 
yakalanmıştır. 

Bıçak taşıyanlar 

Kemerde istasyon civannda 
Mustafa oğlu Halil, Fetah oğlu 
Ali ve Ömer oğlu Ahmedin 
Üzerlerinde birer bıçak görül
müş, ubıtaca alınmıştır. ............ 

Akhisarda 
cinayet 

bir 

- BaştataJı buınd saı;Jada

sele büyüyor. Kavga arasında 

Sadık, Adem'i bıçakla yarala
yıb öldürüyor. 

Katil ve babası yakalanmış, 
sorguya çekilerek katil tevkif 
edilmiş ve babası serbest bıra· 
kılmıştır. 

Sadık sorguya çekildiği sıra· 
da Adem ve Hasan çavuş ta
rafından hemşiresinin kaçırıl
mış olduğunu ve onu kurtar· 
mak için gittiğinde Ademin 
tecavüzüne maruz kalması üze· 
rine mürlafaai nefs elliğini 

söylemiştir. Adliye tahkikatı 

devam ediyor. 

ııüyor. 

Bana adeta düşman gibi 
bakıyor. Yemeklere inmiyor, 
konuşmuyor ve gülmüyor. Ar-

tık Abmedi de aramıyor. Onun 
mevcudiyetini yalnız geceleri, 
vakıt sabaha yakla§ırken evim· 
de hissediyorum. 

Sinsi, çekingen bir gö'ge 
gibi yatağından kalkıyor. Baş· 

kalarını uyandırmaktan çeki

nerek, ağır ağır bahçeye 
çıkıyor: denizin rengini seyre-

derek kendisinden geçiyor ve 
ağlıyor. 

Bir haftadan beri devam 
eden bu kötü vaziyeti temadi 
ettirmek çok telılükeli .. Acaba 

ona hakikatı sorsam mı? 
Bunu yapamıyacağım .. Sora

mıyacağım ... 
Ahmed iki aydanberi inşaat 

işlerinde çalışıyor. Ahmed, es
kısi gibi becerikli bir insan •• 
Hastalanan, yaralanan işçileri 
bilgisiyle tedavi ediyor. Ak
şamları muayyen vakıtta işten 

-·--·-·-
Ameliyatı yapan operatör Semih 
Sumerman bir tavzih gönderiyor 

Manisa valisi Murad Germe
nin büyük tee9sürle kaydetti
ğimiz ölümü ~trafında alınan 
mütemmim malumata göre, mu
maileyhi Manisada muayene 
eden doktorlar gördükleri araz 
üzerine mide delinmesine ka· 
rar verdiklerinden Memleket 
hastanesi operatörü Semih 
Summerman tarafından vakıt 
geciktirmeden İcab eden ame
liyat yapılmıştır. 

Müdahale neticesinde midede 
delik bulunmadığı tesbit edil· 
dığinden tedavinin ilk adımını 
teşkil eden cerrahi kısmı bu 
suretle b'tirilmiş ve hastanın 

tıbbi tedavisine esaslı tarzda 
devam olunmuştu!'. 

Alınan fenni tedbirlere rağ
men hastalandıktan 36 saat 
sonra vefat eden vali Murad 
Germene yapılan otopsi konu
lan teşhisi iyzah ederek ölü· 
mün iptidadaki hastalığın çok 
vahim iht:lata olan fevkalhad 
pankreas iltihabından ileri gel
diğini açıkça meydana koy
muştur. Bu hastalık, tıbbın ta
nıdığı rahatsızlıkların en vahim
lerinden biridir. 

Dünkü sayımızda Murad Ger
menin ameliyatı müteakib öl
düğü kaydının bulunması efkarı 
umumiyede müdahalenin böyle 
bir netice verdiği ıehabını 

uyandırabileceği için vefat ha
disesinin ameliyatla alakalı bu
lunmadığını ve hastalığın esa
sında mevcut olan V'l!hametin 
ölümde amil bulunduğunu sala
h iyettarlardan aldığımız malu
mat üzerine tavzihe lüzum gör
mekteyiz. 

Yapılan otopsi de Manisa 
heyeti sıhhiyesinin bu mesele

deki teşhislerini ve tedavile
rindeki isabeti meydana koy-
muştur. 

A v11i mesele hakkında ameliyatı 

ı-apan opeıatöı Semıh Sumeımandan 

aldı!fımız hır Javzllıi de aynen nqr 
edıyoı ıız : 

"Muhterem gazetenizin 9305 
No. ve 28 Temmuz 936 tarihli 
nüsbas,nda "Manisa valisi vefat 
etti,, başlığile çıkan yazıda 

tavzihe muhtaç bazı noktalar 
vardır. Murad Germen gibi 
ismini evciden bildiğimiz bir 
idare re sine karşı en vahim 
şerait içinde meslek mes'uli
yetJerini kabul ettiren şey, 

ancak, ilim kifayeti olab'lir. 
Gazetede intişar eden yazı 

tarzı, bu itibarla, benimle be
raber arkadaşlarımı da Ege 

ayrılarak doğrn köyüne gidiyor. 
• •• 

Gece vakti evin içinde tat· 
kın bir gürültüyle uyandım. 
Gurültü biraz sonra tekerrür 
edince ayağa kalktım. Kori
dorda, ortalık hizmetleri gören 
Müjgina rastladım. 

Ne var Müjgan, bu gü
rültü ne? 

Hasta, dedi. Ağırlaştı ... 
- Birşey mi oldu? 
- Buhran geçiriyor. Zaten 

akşamdan belli idi. Beyni ateş
ler içinde yanıyordu. Uk defa 
olarak bana odasında yatmamı 
emretti. Erken yatmıştık. Veca 
içinde çırpınıp duruyordu. Ken
disine acısını sordum. Cevab 
vermedi. Tekrar ettim. 

- Hiç birşey kızım. dedi. 
Eğer rahatsız oluyorsan odana 
gidebilirsin. 

Asabiyetinden hastalığı belli 
idi. Bu vaziyet saat bire ka· 
dar devam etti. Ben yorgun
luktan dalmıştım. Hıçkıkmk!ar 
içinde uyandım. Hanım ağlıyor-

mıntakasana yanlış tanıtabile
ceği için bakikata irca zaru
retindedir. Çok Sayın Vali, 
yapılan ameliyat yüzünden öl
müş değildir. Ameliyat, pek 
vahim hastalığın ilk adımı te
Jekki edildiği için hemen icra 
edilmiş, alınan neticeye istina
den müteakib tedavilerde 
en yeni telı-kkilere uygun tarz
da yapılabilmiştir. Ölüm se
bebi ameliyatla alakah değa
dir ve ibtidada konulan teşhi
sin çok vahim ve tasavvur 
edilrniyecek derecede seri sey
reden ibtilatından ileri ğelmiş
tir. Hastalığm, bu halile, fenni 
yardımların ve kurtarma im
kanlarının nasıl dışında kaldı

ğını biitün meslektaşlarımız 

güzel bilirler. Bu hakikatlar 
karşısında: "Müddeiumumılik 

hadise üıerine tahkikata ~iriş· 
miş ve ila ... ,, şeklindeki yazı, 

öyle sanıyoruz ki, nabimebal
dir ve ortada hadise mahiye
tinde bir mes'ele olduğunu 

bilmiyoruz. Sayın genel Sav
manlıkça yaphnlan otopsi, 
umumi hukuka talluku nokta
sından, hakkı kelamımızı kal
dırmıştır. 

ÖJüm sonrasında yapılan bu 
tetkikin neticesi ise ilim kana
atımı!ı i:ıab eden vesika ma
hiyetindedir. 

Meslek konuşmalarının yeri 
burası olmadığı için, fazla yaz-
rnağı muvafık bulmıyorum. Bu 
husustaki mufassal comminuca
tio'umu! bp cemiyetl~rine tak-
d im edilecektir. Kısa zamanda 
cok sevdiğimiz ve hatırasını hür 
metle saklıyaca~ımız vali Mu
rada karşı yapılan müdahale 
ve tedavi tartlarının klasik ve 
orijinal bilgilerin ifadesi bulun
duğunu etütlerimiz, görgümüz 
v~ yapılan otopsi anlatmakta· 
dır. Bunun aksini iddia etmek 
vaziyetinde olanlar varsa ilmt 
mlitalealaranı - dwedikodu halin
den kurtararak - fennin berrak 
nezahetine terketmelidirler.Say
gılarımı kabul buyurunuz. 

Manisa Memleket hastaneai 
operatörü Dr. 

S. Sumerman .. ,_ ....... ., 
Az daha zehirleniyordu 

Karşıyakada Şayeste soka
ğında oturan Mebmedin kansı 
Sabire ilaç zannile yanlışlıkla 

tentürdiyod içerek zehirlenmiş 
ise de hastaneye kaldınlmış 
ve tedavi neticesinde bayatı 
kurtarılmı~tar. 

du. Derhal kalkarak yan111a 
gittim. Kendisinden geçmişti. 
Şakaklarını kolonya ile 
sıkmağa baıladım. Gözlerini 
açtı. Y ashğı göz yaşından sır .. 
sıkJam ıslanmııb. Benden baı
ka bir yastık istedi. Getirdi
ğimde boğazı dügümlenmit 
gibi kötü kötü öksürüyordu. 
Sonra... Bir kan külçesi ağzın· 
dan düştü. Bunu görünce ade- ' 
ta çılgına döndü. Ve tekrar 
kendisinden geçti. 

Doktora haber verdiniz 
mi? 

Gündüzden tenbihli idim, 
ne olursa olsun, doktora haber 
vermcmekliğimi emretmişti. 

Size birşey söylemek isterim 
bey.. Beni mazur görmenizi 
rica ederim. Fakat hanımı öl
düren.,. Sizsiniz? 

- Neden Müjgan .. Ben ona 
birşey mi yapıyorum? 

- Birşey yapmadığınız için 
öldürüyorsunuz. Hanım çok 
içtendi. Sizin konuşmamanız
dan, hatırını sormamanızdan 

~-------------~ 
Hergün ı 
--l!Em~ Bir fıkra 
2 • 

Yoza11: T:rzorı l<..r.maı APlaş 
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iğne 
iğneden bahsediyorum. o ucu 

sivri, şeytan iğne yok mu işte 
ondan bahsediyorum. lnsanhk 
arasında çok yer tutmuş bu 
sivri, küçük, şeytanı hala dışa
rıdan getiriyoruz, ulusal eko
nominin başında iğne fabrika11 
olmalıdır diyorum, iğne bize 
birkaç durumda çıkar. Terzili· 
ğin, eli ayağıdır, erkekten zi
yade kadınların ihtiyacı sıra

sında görünür. iğne ile kadın 
an ile iğne kadar birbirine 
yakındn Jar. iğnenin gözü kii· 
nah gören nafiz bir bakıp 
sahibdir. iğnenin deliğinden 
dünyayı seyredenler olduğu 

gibi, iğnenin gözünü görebil
mek için gözlük anyanlar da 
çoktur. Son yirmi beş, otuz 
sene içinde iğne kollanmızdan 
bacaklarımızdan bize ilaç şırın
ga etmeğe başladı, onu tutma
sını bilmiyenlere batması 

mizacının işaretidir. Hayatın 
her safhasında dikkat edi-

lirse bir iğne vardır, ona 
iyi tutub batırmak istedi· 
ğimiz yere çevirmek şartiyle 

iğne bize dikiş dikmekte, iliç 
olmakta çok faydalı olur, dik-
katsizlik ile ters tutulmak Ye 
manasız kullanılmakla da muaz

zeb hatta tehlükali bir arka
daş gibidir. Şeytan iğne, hop-

pa, muzib ve mutidir, kul· 
lanmasını bilmek ile iğne ha· 
yatın bütün diğer eşyası gibi 
hem müfit ve hem de muzar 
olabilir, iğneyi iyi tanımak 
içfo onun gözünden dün-

yayı seyredebilmek gerek· 
tir, o zamjn ikne İ•tenildiği 
vakıt dikit diken, istenildiği 

vakıt ilaç şırıoga eden istenil
diği vakıt ta kan çıkaracak 
kadar batan birşey olur. 

Bir dolandırıcı 
Kendisine memu .. 

sUsU vermlf 
lkiçeşmelikte Kirpi sokağın· 

da bir dolandıncıhk vak'ası ol· 
muştur. Maddenin evine gid• 
ve başında su kumpanyası me• 
murlarına mahsuı1 şapka bul.
nan bir tahıs kendisinin • 
şirketi memurlarından oldağaa9 
ve su saatini muayene edece
ğini söylemittir. Saati muayene 
ettikten sonra : 

- Bu saat bozulmuş, tamiri 
için bir lira vereceksiniz, de· 
miştir. Macide bozukluk olma
dığından bozdurmak ve üzerini 
getirmek üzere bir bet liralık 
vermiştir. Parayı alan şahış bir 
daha görünmemiştir. Zabıtaca 
dolandmcı aranmaktadır. 

içlendi. Bilhassa.. Çok müıkül 
günler geçiriyor, biliyorsuau 
ki himiledir. Nihayet bir aya 
kadar diinyaya bir çocuju 
gelecek. 

- Sus Müjgan ... 
- Böyle devam ederse ba· 

mm ölecek. 
- Gebersin ... 
- Öyle ise mesele yok •.. 

Eıuen bunlara size anlattığıma 
haber alırsa bir daha yü%üm• 
bakmaz. 

- Derhal doktora haber 
gönder Müjgan .. 

Bunu ben yapamam. 

•. - Benim emrettiğimi söyler-
sın. 

- Kabul etmez. 
- Belki' de erken bir do-

ğum olacak. •• Belediye ebesin• 
de haber gönder .. 

- Peki ... 
Müjgan ayrılıyordu, yanım· 

dan... tuhaf bir hisse uyarak 
sordum: 

- Ahmedi aradı mı? 
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Asiler teslim olma ğa baş adılar 
Oyarzun nıuharebesi çok çetin cereyan etmiş, 
iki taraf da cesurane ve göğüs ~öğüse çarpışmışlar 

'1anne s 

ğlardan ine is -
Abebaya doğru sarkıyor 
Ras Kassanın oğlunun idare ettiği 

kuvvetler müsademe yaptı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

INGİLIZ GEMiLERi 
Londra: 29 (A.A) - Generel 

Franko Ceblüttarıktaki bahri
llıakamatından tayyyareler ta
tafında yapılacak bombardı
llıanlara maruz kalmak tehlü
kesinin onüne geçmek için lngi
liz harp gemilerinin ispanya 
harp gemilerinden uzakta bu
lunmasını istemiştir. 

Hendane: 29 (A.A)-Bu sa
bah Saint ~ebastien'de sükün 
hüküm sürmekte idi. Alınan 
habE"rler hükumet kuvvetleri· 
nin bu mıntakada muvaffakıyet 
kazanmış olduklarma dair olan 
havadisleri teyid etmektedir. 

Sıtint Sebastien ile llao ara• 
Stndaki tren münakalatı tekrar 
haşlamış olup lrun ile Saint 
Sebastien arasındaki yol ser
bestir. 

Tulu Tuludaki faşist aleyh· 
darı komiteye mensub srönül
lüJer hükümet kuvvetleri ara
sına girmek için ispanyaya git
llıek üzere hududu geçmiş
lerdir. 

HÜKÜMET KAZANIYOR 
Madrid, 29 (A.A) - Hükü· 

illet kuvvetleri dün Güipuzcoa 
eyaleti dahilinde milhim muvaf-

!akiyetler elde etmişler ve Sa· 
ınt Sebastieo yakininde kain 
loyola mevziini zaptcylemiş· 
ltrdir. 

Hükumet kuvvetleri bundan 
Sonra aşileri Oyarzun'da ve 
lrun'a dört kilometre mesafede 
bulunan Ventasda bozguna 
Uğramışlardır. Halihazırda asi
ler Bidassoaya doğru ricat et
lllektedirler. 
Yüıbaşı Puigigin kumandası 

~ltında bulunan hükümet kuv
~etleri Madrldin şimalinde ka
ın Guadarramada asilerin bir 
llıühimmat deposunu tahrib et
ineğe de muvaffak olmuşlardır. 

Hükümet isyana nihayet ver
inek için yapılması mukarrer 
?lan taarruzun başlamış oldu
iunu bildirmiştir. 

ASiLER TESLiM 
OLDULAR 

Madrid 29 ( A,A ) - Loyo
la kışlalannda tahassun etmiş 
Olan asiler dün saat 13.20 de 
teslim olmuşlardır. Zabitler 
hapse atılmışlardır. Nefer:er ise 
~ili8lerle kardeş gibi geçinip 

1ltnektedirler. Kışlalarda mü-

'tazc:n : Toh Dil 

d· Vardar hayret ve dehşetle 
•nlediği şikayetin sonunu 

klırıca, yerinden fırladı ve hay
ırdı. 

- Çağırın bana ağaları! 
k Çok geçmedi, kendisine as-
etJeriyle iltihak eden ağalar 

Çadırda toplandılar. Hepsi ta
~llQı olduktan sonra Vardar ,,e. 

tınden kalkarak: 

il - A~alarl dedi. Bakın sizin 

1 ~kerlerinizden şikayet ediyor-
ilt-•• 

liepsi susmuşlardı. 
- Ben! di\>e havkırdı. Halka 

bim miktarda harp malzemesi 
bulunmuştur. 

Hükumet kuvvetleri paznrte
sindenberi Oyarzunda toplanmış 

bir muharebe bnşlamıştır. Don 
Carlos taraftarları saat 19 da 
Bidascaya doğru ric'at etmeğe 
başlamışlardır. 

KAT'I MUVAFFAKIYET 
YOKTUR 

Hendaye, 29 (A.A) - Dün 
ne gündüz ve ne de gece tara
feynden h!ç biri kat'i bir mu• 
vaffakıyet kaydetmemiştir. h
panyanın bir çok noktalarında 
zorlu çarplşmalar olmuş fakat 
bunlar umumi vaziyeti değiş· 
tirmemiştir. Ancak daha mun
tazam bulunan hükumet kuv
vetlerinin günden güne üstün
Jük kazandıkları anlaşılıyor. 

Dün asilerin mağiübiyetiyJe 
neticelenen Oyarzun muhare· 
besi pek yaman olmuştur. iki 
tarafta harikulade bir enerji 
ile göğüs göğüse çarpmıştır. 

Dün gece top sesleri hala 
duyulmakta idi. Her iki tarafın Scvil'de asilerden bir grub 

olan asilere karşı taarruz hare· J Birçok çarpışmalar vukua ge- telsizleri yakında muzaffer ola· 
keti tertib etmişlerdir. Ekse- Jeceği tahmin olunmaktadır. cağını ilan etmektedirler. 
• · D C ı f Bitaraf siyasi müşahitler bu rısı on ar os tara tarı olan Çünkü asilerin imdadına yetiş-

kardeş kavga ının kolay kolay 
asiler şiddetli bir muharebe· mek üzere Pamp!uneden tak-

bitmiyeceği kanaatındadır. 
den sonra kasabayı terketmiş- viye kıtaatı hareket etmiştir. Madrid, 29 (A.A) _ Sierra 

Jer ve Vantasa doğru ric'at Halkçı'ar cephesi mensupla- cephesindeki hükumet kuvvet-
etmeğe başlamışlardır. Çünkü rının dünkü muvaffakıyetleri leri kumandanı general Riku-
Naverra eyaleti ile muvasale· onların Guipuzcoa'daki vaziyet· elme Leon bölgesinin cenu-

Jeri kesilmiştir. lerini takviye etmiştir. Halbuki bunda ancak 1600 kadar asi 
Saat 18 de Vantas'da Halk- bu vaziyet evvelki gün asilerin bu'unduğunu, General Molla 

çılar cebpeRi milisleri ile Don elde etmiş oldukları muvaffaka- ordusu ile bunların arasındaki 
Carlos taraftarları arasında yetlerle hayli sarsılmış idi. muvasalenin kesilmiş olduğunu 

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

Alman 
Hava encümeni 

kuruldu 

8 ıd 
• ve şayed teslim olmak iste-a vın meılerse olduklan yerde imha 

edileceklerini söylemiştir. 
Loıı d rada n Yine bu generalin ifadesine 

göre, hükOmet kuvvetleri Si-
a yrı J nıı yor erra tepelerile Madride akan 

Londra, 29 (Ô.R) - Başve· sulara hakim bulunmakta ve 
kil Baldvin, siyasi hasımlarının asi er tarafmdan asla tazyik 
kendi aleyhindeki tezviratın- görülmemektedir.Sosyalist lideri 
dan korkarak mezunıyetini Prieta nibai muvaffakiyetten 

Hfılfi davasını güdel N. caşı 
Adis-Abeba, 29 ( Ö.R ) - 1 mıntakasma kadar bütün hava-

Bugün ltalyan askerleriyle Ha- lide Habeş çetelerinin genişle-
beş çeteleri arasında bir mü- yen bir faaliyeti vardır. Italyan 
sademe oldu. Oldukça kala- kumaoda'llığı çeteleri te .. kil 
balık olen bu çeteler dağlar- için seyyar müfrezelerile müte· 
dan enerek Adis • Abebaya madi araştırmalar yapmaktadır. 
sarkmışlardır. Bunlara Ras Çeteler Habeş köylerine sı .. 
Kassanın oğlu kumauda etmek· ğınarak faaliyetlerini gizlemek-
" d" .. e ır. tedirler. 

Kısa bir müsademeden sonra 
Ha beşler çekilmişler ve ltalyan 
müfrezeleri tarafından takib 
edilmişlerdir. Bu hadise Habeş 
çetelerinin Desye yoluna karşı 
bir taarruzları imkansız oldu
ğunu göstermiştir. 

Pnris 29 (Ö.R) - Kahire
den gelen haberlere göre Adis
Abcbadan Gondara ve Dessie 

••• il ••• 

Bir kruvazörde 
infilak 

Sandiego 29 (A.A) - Kali
forniya açıklarında Marblehead 
kruvazöründe bir infilak vukua 
gdmiştir. Neticede bir kişi öl
müş ve dokuz kişi yaralanmış
tır. 

ki hemşire 
Sinema yıldızı olmak 

Akhisara gitmiş .. • • 
ıçın 

----~--~----....__... .... __ ~--~~~ 
lzmir zabıtasının ihbarı Üzerine Bertin, 29 ( Ö.R ) - Hava 

bakanı general Göring, Cumur 

başkam Adolf Hitlere, bir Al

man hava encümeni teşkili 
hakkmda hazırladığı emirna-

Ekslebende geçirmekten vaz emin bulunduğunu ancak kar- Akhisar 28 (Hususi) _ Bu- tak tevkıf edilmiş ve kızlar 
geçmiştir. Siyasi mabafil baş· deşlerile harbeltiğini gözönünde rada çok garib bir hadise ol- Akhisara geJen babalar na tes-

ikisi de yakalandılar 

meyi imza ettirmiştir. 

Hava encümeninin reisi ge

neral Göringtir. Encümende 
altmış mutahassıs havacı var
dir. 

vekilin ataleti ve enerjiden tutan hükümetin boşu boşuna muştur: Ismail Müştak adında Jim olunmuştur. Ismail Müştak 
mahrumiyeti muhaliflerine fır· kan dökmekten ihtiraz eyle· sahnelerde çalışan bir genç iz- sorguda, kızların ısrar ve ar-
sat yarattığını söyleyorlar. diğirii söylemiştir. mirli bir ailenin iki kızını, zularını yerine getirdiğini söy-

Baldvin Londradan ayrılacak Marsilya 29 ( Ö. R ) - Al- "sizi sinema yıldızı yapacağım, lemekte, fakat kızların ifadesi 
olursa muhalefet hücumunu batros torpidosu ispanyadan 60 sizde bu kabHiyet mevcuttur!,, kendilerinin ca1ib vidlerle iğ-
arthracaktır. mülteci getirmiştir. Kerson tor- diye iğfal ederek Akhisara fal edildikleri merkezindedir. 

ŞARAP SA TJŞJ Tiirk ınühendisJerİ pidosu Barselona gitti. Düken getirmiştir, ve burada çalışan Mevkuf bulunan lsmaiJi Ceza 
kruvazörü de lspanbyol sula- Bolulu Salibin tiyatrosunda iki evinde gördüm. Bana dedi kiı 

Belgrad, 29 (Ö.R)- Yugos- dönüyor rındadır. gün sahneye çıkararak çalıştır- - Lise mezunuyum. Fakir 
lazyadan Çekoslovakyaya on Moskova 29 (A.A) - Men- Madrid, 29 (Ö. R) - Don mıştır. Fakat bunların zabıtaca bir artistim. Kızların muvafa-
vagon Dalmaçya şarabı gön- sucat enstitüsünde tahsillerini Karlos taraftarı asiler, Navar tesbit edilmesi ihtimalini de lcalını aldığım için buraya ge-
derilmiştir. bitirmiş olan 69 Türk mühen· ile muvasalalarmın kesilmesi düşünen lsrnail Müştak her iki tirdim. Fakat suçsuzum. 

1 1 'd dis ve iş başısı Odesa tari- üzerine Bizansoya ricata baş- kıza birer sahte hüviyet cüz- Sözlerinden ve tavnndan fe-
ta ya a kiyle Türkiyeye dönmek üzere ladılar. Daha birçok çarpış- danı tedarik ederek zabıtaya Jcğın binbir çeşid çenberinden 

Roma, 29 ( Ô.R ) - Vapur 27 Temmuzda Moskovadan ha- malar olacağı tahmin ediliyor. ibraz etmiştir. geçtiği anlaşılan bu açıkgöz 
sanayiinde çalışan amelelerin reket etmişler ve durakta se· Asilere takviye kuvvetleri gön- Dün lzmir zabıtasının ih- genç muhitte derin bir hayret 
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yapılan zulüm ve işkenceye ta
hammül etmediğim için ayağa 

kalkarak bir Sultana karşı yü
rüyorum. Benimle beraber ge· 
len sizler ve sizlerin askerleri 
aynı maksadı istihdaf etmeli 
idiler. Halbuki bakın ve dinle
yin şu köylüleri, maiyetimdeki 

askerleriniz köylerde zulüm ve 
işkence yapıyorlar, zaten peri
şan olan zavallıları bir kat 
daha eziyorlarmış, eğer bu 
doğru ise şuna emin olun ki 
böylelerini insaf etmem kıhnç· 
tan a:eçiririf'!!, erzak mı arıvor-

sunuz, katırlarda yüklü, para 
mı istiyorsunuz o da var, halka 
katiyen işkence yapıldıgını di· 

lemem.. Gidin, hal nice ise 
tahkik edin, bunu yapanları 
göz önümde c:ezalandırın. Hem 
biliyor musunuz ki bu birinci 

şikayet değildir, Sıvastan çıkalı 
beri bir kaçını işittim, sonra 
gazabım fena olur, haydi.. Eş· 
kıyalık istemem.. Askerlerinize 
mukayyed olun .• 

Ağalar Vardarın yanından bu 
parpi ile aynlıb çıkarlarken 
coklan mırıldanıyor, birbirlerile 

hasbihal ediyorlardı: 
- Ne olc!u öyle ise isyanı

mız, biz lstanbula kadar gider
ken elbette bir mücahid sıfa
tiyle hareket ettik. Yolumuz
daki köylüler bize muti olmaz, 
biz de onlardan Bac almazsak 

1 ne hayrı kaldı bizim şerefimi
zin •• Eyisi yerimize dönmekt;r. 
Neme lazım, ilin oğlu bak bizi 
kasıb kavuruyor, ileride ne ola
cak kim bilir .. 

Bu fikirdeki bir kaç ağa, 
o gece askerlerini alıb gerisi 

1 
geriye gizlice köylerine doğru 
kaçmışlar, bu fikirde olmıyan 
ağaların itabe maruz kalan 
askerlerin çokları da yine gi?.-
Iice orduyu terketmişlerdi. Er
tesi günü Vardara ulaştırılan 
bu panik haberini Vardar: 

- Canları cehenneme, uğur
lar olsun! adam mı kalmadı 
bizde, yolda daha nice bağn 
yanık yiğitler bize katılacak; 
aramızda kancıklar olmaktansa 
olmaması daha hayırlı .• 

Di"e kartıladı .• 

· Va;da; Tok~d'a gir~iş, Ca~ 
nik vilayetinin bir köy çayırın
da atlarını otlatmağa, kendi · 
!erine mola vermeğe çadırlar 
kurdurmuştu. 

Vardarm yürüyüşü Auado
lunun her tarafına yayılmıştı. 

Her tarafta: 
- Boşnak paşa geliyor, ls

tanbula gidiyormuş, Padişahı 
devirecekmiş .. 

- Zulmü, işkenceyi kaldı-
racakmış. 

- Müslüman adam! 
- insan adam! 
- Tam Türkl 
Sözleri ağızlardan ağızlara 

geçiyordu .. 
Vardarın Canik civannda 

mola vermesini duvan T okad 
köylüleri bir cemmi gafir ha-
linde bir gece yarısı Vardarın 
ordugahına dayandılar. 

- Paşayı göreceğiz! 
Dediler.. Paşaya ulaşan bu 

haber üzerine paşa gelenleri 
çadırında kabul etti, Yatsı na
mazını kıhb minderine uzanan 
V ardar; kövlüler çadıra girince, 

ayağa kalktı: 

- Buyurun ağalar! oturun 
şöyle! hele. Bana bakl 

- Şerbet getirin ağalara,. 
Köylülere döndü ve yerine 

yavaş yavaş oturdu: 
- Ne var? Hayırdır ın-

şaaUah ... 
içlerinden birisi: 
- Hayır değil paşam! Biz 

gayri canımızdan bıktık! 
- Ne dimeye? 
- Ne dimeye olsun! lstaa-

buldan başımıza bir Mutasarrıf 
gönderdiler .. 

- Kim? 
- Dilaver paşa ... 
- Haaaal şu Dilaver .. E? 

Ne yapıyor? 
- Bizi har vurub harman 

savuruyor, bir senelik vergiyi 
ilk önce verdiğimiz halde, fer
man geldi diye ertesi ay bir 
senelik daha tahsil ediyor. He· 
pimiz aç ve zelil kaldık, vere· 
miyecek dt:rece takalı o!mıyan· 
)arımızı kazıklara vurub göıü· 
müzür. önünde öldürüyor. 

- Sonu l'11 -



YE ASIR 

Asi kuvvetler muvaffakiyet yolunda 

a a 
Paris, 28 (A.A) - ispanya

da hükumet kuvvetlerinin va
ziyeti biraz fenalaşmıştır. Fil
vaki hava yolu ile Ceutadan 
ge!cn yüzlerce asi Algesirasda 
karaya çıkmağa muvöffak ol
muşlardır. 1200 asi Estoponayı 
ihata etmişlerdir. Burada hak· 
çılar cephesi milisleri nevmi
dane bir mukavemet göster
mektedirler. Milisler rical eder-
lerken asilarin ileri hareketle
rini durdurmak için ormanları 
ve çahhkları ateşe vermekte· 
dirler. 

Yapılan savaşlar esnasında 

halkçılar cephesi taraftarların
dan 400 ve asilerden 120 kişi 
telef olmuşlardır. Hükumetin 
harb gemileri Melillayı bombar
dıman etmişlerdir. 
Şimalde de vaziyet vahamet 

peyda etmiştir. Filhakika Sen 
Sebastien etrafında muharebe
ler tekrar başlamıştır. Ecnebi 
elçiler hükumetin mütaleası 

üzerine Sen Sebastieni terket
mişlerdir. 

Fransız sefarethanesi Fuen
terrebiaye, Ingiliz sefarethanesi 
Zaraus'a ve Italya, Amerika, 
Arjantin, Çekoslovakya, ve 
Norveç sefarethaneleri de lrune 
yerleşmişlerdir. 

Sen Sebastiende kargaşalık
lar çıkmış ve dükkanlar yağma 
edilmiştir. Dün saat 16 danberi 
ıehrin yakınında topların gür
lediği işidilmektedir. 

Saint Sebastien telsiz istas
yonu bir tebliğ neşrederek 
halkçılar cephesi mensublarını 
asker yazılmağa davet etmiştir. 

Öğrenildiğine göre, San 
Maroo cephesinin hükümete 
sadık kalmış olan kuvvetleri 
Saint Sebastien yakınında kain 
Oza Oyazzun tepelerini işgal 
etmiş olan general Mollanın 

bir müfrezesini topa tutmuş
lardır. 

Asiler Oyarun kasabasına 
hakimdirler. Yalnız şehrin 
kilise i halkçılar cephesi mi· 
lislerinin işgali altındadır. Ge· 

. ' ge 
ker çı 

ır 

rdıla 
a 

Jspa11vada lrlikfimet km•ı•etleri, şıiplreli adamla!l 111ııare11e ediyor 
neral Molanın Burgosdan ay- yonu olup anarşist temayüller 
rılmış olduğu ve Loyola şi- beslemektedir. 
maJiodeki asi kuvvetlerle ilti- Maamafib Katalonya gene-
sak peyda etmek üzere şimale ralitesi yine Companys kab\-
doğru ilerlemekte bulunduğu nesi tarafmdan idare olunmak-
söylenmektedir. tadır. Madridde Companys ile 

Diğer taraftan hükumet kuv-
vetlerine mensup iki koldan 
biri lrundan ve diğeri Santi 
Sebastienden Loyo)aya doğru 
ilerlemektedirler. Pek yakında 
kat'i bir muharebe vukua ge
lecektir. Bu muharebe Gui· 
puz~ca eyaletinin akibetini tayin 
edecektir. 

Loyolada mahsur bulunan 
400 isi zabit yiyecekleri olma
masına rağmen teslim olmaktan 
imtina etmelctedirler. Irundan 
zırhlı bir tren gelmiştir. Bu 
trende Loyoladaki asileri topa 
tutmuş olan hükumet kuuvetleri 
vardır. 

AN AR ŞiSTLER 
Madrid, 28 (A.A) - Barse· 

londa şimdi sükun hüküm sür
mektedir. Sendikalar teşkilat
ları hali hazırda şehri kontrol
ları altında bulundurmaktadır

lar. Bu teşkilatların belli baş
lıcası milli mesai konf edras-

milli mesai konfedrasyonunun 
nasıl olup ta birlikte çalışmakta 
oldukları suale şayan görül
mektedir. 

Tahmin edildiğine göre, Ge
neralite hükumeti amele kütJe
lerinin müzaharetine nail olup 
onlara mühim miktarda silah 
ve mühimmat dağıtmıştır. 

Stander hükumet kuvvt!tleri 
Ovjedoya doğru ilerlemekte 
olup mezkur şehre hakim olan 
kuvvetli mevzileri işgal etmiş
lerdir. 

LOYOLA ASiLERi 
Loyola, 28 (A.A) - Loyola 

kışlalarını işgal etmekte bulu
nan asiler hükumet tayyarele
rinin bombardımanına maruz 
kaldıktan sonra kayıt ve şart
sız teslim olmuşlardır. 

Dün bütün sabahleyin şid

detli bir top düellosunun ses-
leri işidilmiştir. • 

ZECRİ TEDBlRLER . FAYDA VERMiŞ 

Italya, ticari müzakerelerde, 
menf aatına uygun gelmiyen 
bütün teklifleri red edecekmiş 

- Baş tara/ı 1 inci sahi/ede -
rak kalacağmı söylemiştir. Ya
bancı milletler bu hadisenin 
kıymetini bilemezler. 

lngiltere Ottava konferan
!nnda göstermiştir ki, kendi 
ticari siyaseti bir himaye siya-

setidir. Muhteşem tecerrüt çer· 
çevesi içinde, iktisadi muhta· 
riyeti elde etmek arzusundadır. 

Diğer birçok devletler de 
ayni suretle hareket ediyorlar. 
Şimdi ltalyanın yaptığı da bun
dan ibarettir. 

Bundan sonra ltalya harici 
ticaretini nizam altına almak 
azmindedir. Bu sebebledir ki, 
cereyan eden ticaret müzake
relerinde isticeıle lüzum gör
memel<tedir. Yine bu sebeb
ledir ki, kendi menfaatine uy· 
gun gelmiyen bütün teklifleri 
reddetmektedir. 

TA YMISE GÖRE 
Londra 29 (Ö.R) - lngiliz 

gazeteleri ltalya ile ticari mü
nasebetlerin iadesi meselesiyle 
me gul oluyorlar. Taymis ve 
ve MorninS? Post bu meselcve 

Himaye siyaseti tatbik edilecek 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

biJhassa ehemmiyet vermekte, Ditalia, lngiliz gazeteleriııin 
lngiliz - ltalyan ticaret müza- neşriyatını mevzuu bahsederek 
kerelerinin akim kaldığını yaz.. diyor ki: 
maktadırlar. Taymis diyor ki: - "ltalya zecri tedbirci ol-

-"ltalya, zecri tedbirlerden sun, olmasın: bütün devletlerle 
evvelki ve sonraki borçları ticari münasebetlerini iadeye 
arasında farklar yapmak niye· karar vermiştir. 
tiodedir.,, ltalya borçlarım yüzde yüz 

Morning Post, ltalyanın siya- ödemeğe amadedir. Ancak bu 
setile ticaret arasında fark tediye tedricen vukubulacaktır. 
olmadığını kaydediyor. ltalyan ihracatı, hem ithalatını 

JURNALE DITALIA karşılamağa ve hem de borç· 
YAZIYOR !arını tediyeye yardım ede-

Roma, 29 (Ö.R) - Jurnale cektir. 

·············r·~ ;·i~i~···············c;b~·iüıı·~;·~k·~ ~ıi~·i 
Faşist merkezierı 

ajanları 

Paris, 29 (A.A) - F eshedi
Jen Faşıst cemiyetinin tekrar 
teşekkül etmekte olduklarına 

dair vukubulan ihbarlar üzerine 
bir çok taharriyat yapılmış ve 

bu meyanda Sovyet aleyhtar
ları komitesı merkezinde araş
tırmalarda bulunmuştur. 

Polis bir takım vesikalar ele 
geçirmiş ve bunları adliye.ye 
tPvdi etmiştir. 

Londra 29 (A.A) - Cebe
lüttarık valisi general Harring-

ton lngilterede geçirmekte ol
duğu iznini yarıda bırakarak 
memuriyet mahalline dönmüş
tür. 
Gazetelerin görU lerl 

Londra 29 (A.A) - Gazete~ 
Jer Avam kamarasında Edenin 
dış siyaset hakkındaki beya
natından sonra hükumeti 138 
muhalife karşı 313 reyle tasvib 
etmiş olmasını müsaid bir. su· 
rette karşılamaktadır. 

30 ı emm z 19a& 

• 
ral Alf onsla bir ··ıakat 

Sosyalist partisi 
lerini ve 

Paris • Soir gazetesinin mu
habiri Koenigswart'ta, Slovak
yanm en meşhur vadisi üzerin
de Meternih ailesinin şatosun
da oturan sabık ispanya kralı 
Alfonsla görüşmü~tür. Burada 
Dük dö T10led unvanını taşıyan 
eski kral ispanya hadiseleri 
münasebetiyle şunları söyle
miştir : 

" Kralhk ve sağ cenah par
tileri memleket iç'n çok kötü
lükler yapmış olan sol cenah 
partilerinin ortadan kalkmnsı11ı 
istiyorlar. Bugünkü mücadele
nin neticesi ne olursa olsun bi
ricik dileğim ispanyanın ku:
tuluşu, kıtallere bu gündelik 
tedhişe ve facialara nihayet ve

rilmesidir. 
Memleketimin böyle istırab 

içinde inledigini duydukça 
kalbim parçalanıyor. Fikrimce 
bu dahili ha rblara sol cenah 
partileri rejiminin yok olması 
son verebilir. Ve ancak böyle 
bir netice bütün lspanyolları 
hasretle bekledikleri sükuna 
ve sulha kavuşturabilir. Vata
nım beni çağırırsa emrine hazır 
bulunacağım.,, 

Eski kral Arjantinatun ölü
mü hakkında da şunları söyledi: 

-Arjantina, Madrid tiyatro-
sunda iken hemen her akşam 
onu görmeğe giderdim. Ben 
onun danslarında bütün ispanya 
şehirlerinin geçid resmi yap
tıklarını görürdüm. Bu meşhur 
artistin ölümünde esrarengiz 
birşey vardır sanırım.,, 

KOMÜNiSTLERiN REiSi 
LARGO KABALLERO 

NE DiYOR? 
" Paris - Soir ,, muhabiri 

Sen Sebastiyende lspanyol sos· 
yalist partisinin şefi Largo Ka
ballero ile görüşmüştür. Ka
ballero şunları söylemiştir: 

- Bugüne kadar ispanyanın 
işçi hareketinde üç temayül 
vardı. Son aylarda ayrılık se
beblerinden birçokları ka:dı
rılmakla beraber ihtilaflı nok
talar eksik değildi. General
lerin bütün mürteci kuvvetleri 
başlarına toplıyarak kat'i mü
cadeleyi hazırladıklarını gör
düğümüz zaman bizim birlik 
cebhemiz de yüzde yüz teşek
kül etmiştir. lspanyol Cumuri· 
yetçileri arasında artık parti 
ayrılığı yoktur. Yalnız ispan
yayı irtica kabusundan kurtar· 
mağa azmetmiş olan büyük 
kütle vardır. 

Senelerdenberi siyasi ~e sos
yal sahada terakkimize engel 
olmak için her vasıtaya baş
vuran bütün bu isyan unsur
lan olan generalJerle kat'i bir 
hesap tasfiyesi yapmağa ihti
yaç vardır. 

Galib mi geleceğimizi öğren
mek istiyorsunuz. Bu defa za
feri kat'i olarak kazanacağı
mıza en küçük bir şüphe yok
tur. Millet ispanyanın düşman
larını silip süpürecektir. Halk 
cebhesi hükumeti kendinden 
evvelki bütün cumhuriyetçi hü
kumetler gibi çok merhametH, 
çok müsamahakar ve çok libe· 
ral davranm>ştır. 

Cenupta General Franko 
askerlerinin işgal ettikleri bü
tün köylerde ve şehirlerde 
cumhuriyet hükumetinin bütün 
şefleri kurşuna dizilmişlerdir. 
Evleri yağma edilmiştir. 

- isyan batırıldıktan sonra 
bugünkü hükümet iktidar mev· 

• s y 

reisi Largo Kaballero da 
tasavvurlarını izah ediyor 

fikir-

l:.skı Jsp<wyoL veliahll kn11 ı ı.t 

kiinde kalabilecek mi? siyasetinde ne gibi akisleri ola-
- Bu sualiıı sırası değildir. bilir? 

Hükumet halk cephesinin iti- - ispanya bir sosyalist reji-
madına mazhardır. 38 saat ev- minde de MiHetler cemiyetinde 
vel Paris amelesinin silahlandı- kalacaktır. Fakat bir Avrupa 
rılmasmı istemiştik. Hüklımet harbında ispanyanın mesuliyet-
bu talebimizi derhal kabul }erini kabul etmekten çekine· 
etti. Fakat isyan bastınldıktan ceğini zannetmiyorum. Zamanı· 
sonra da bugünkü hükumetin mızda hiç bir memleket için 
sinesinde tadılat yapmaksızın bjtarafhk imkanı yoktur. Zira 
mevkiinde kalacağım zannet- bundan sonraki mücadeleler 
miyorum. ispanya bütün ısla· demokrasi cephesinde toplanan 
batı vedesiz ve tereddütsüz milletlerle diktatörlükler arasın .. 
tatbika azmetmiş olan halis da olacaktır. Bizim mevkiimiz 
sosyalist bir hükumete muhtaç- demokrasiler yanındadır. Mil· 
tır. Jetler cemiyetinin sulhu koru· 

- Tamamen sosyalist bir mak için sarf edeceği gayret· 
hükumetin ispanyanın harici lere yardımda bulunacağız.,, 

Kazakistanda 
arkeoloji hafriyatı 

Kazakistan MiHi Kültür ens
titüsü, Kazakistanın merke2i 
olan Alma-Ata şehrinin civa
rında geniş harabeleri bulunan 
eski şehrin arkeoloji bakımın
dan tetkikine başlamıştır. 

Burada son zamanlarda ya-
pılan kazılarda, kerpiçten ma
mul bir binanın temelleri mey· 
dana çıkarılmıştır. Tetkikattan 
bir su değirmeni olduğu anla· 
şılan bu bina, 15 veya 16 ıncı 
asra aid bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, diğer bir 
höyükte yapılan kazılar, şeh-
rin daha çok eski zamanlarda 
da mevcudiyetini ispat eyle-
mektedir. Bu höyükün içinde 
bir mezarda bir iskelet, kırmızı 
renkte bir kumaş ve milattan 
sonra birinci asıra ait paralar 
bulunmuştur. 

Bütün eski şehir harabeleri 
üzerinde kazılara ve tetkiklere 
devam olunmaktadır. 

Hırsız yakalandı 

Alsancakta Ataret soka~ın
da Ekremin evine giren Mah
mud oğlu lbrahim hırsızlığa te
şebbüs etmişse de Ekremin ka· 
rısı Zekiye tarafından görül
müş ve bir şey alamadan kaç
mıştır. 

Takib edilen lbrahim polis-
çe yakalanmıştır. ,... . ' 

Memur aranıyor 
Türkçe, Fransızcayı ve 

usulü muhasebeyi bilir tica

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

istekliler ikinci kordon 
Şahi zade sokağında No. 18 
de Ahmet Rağıp üzümcü ti
carethanesine müracaatları. 
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Halk san'at 
tiyatrosu 

Bundan üç ay evvel Mosko
vada bir ., Halk San'at Ti
yatrosu ,, karulmuş ve bu ti
yatro o zaman ilk temsillerine 
başlamıştı. 

Onbeş gün kadar evvel ilk 
temsil mevsimini bitiren bu 
tiyatroya, bu müddet zarfında 
100.000 den fazla seyirci gel
mış, ve Ukranyalı, Bielorus
yah, Gürcü, Azerbaycanlı, Ka· 
zak, Tatar, Çingene, Özbek. 
Türkmen, Yakot, Oyrot, Na· 
nay, Eskimo, Çinli, Finua ve 
Sovyetler Birliğinde sakin diğer 
milletler mümessillerinden 10 
bine yakın artist sahneye cık· 
mışsır. 

Bu tiyatronun artistleri, pro· 
f esyoneller arasından seçil· 
mektedir. ilk temsil mevsimini 
teşkil eden bu az müddet zar· 
fında halk sanat tiyatro!iunda 
gösterilen on proğram, işçiler 

ve köylüler, alimler ve memur• 
lor, doktorlar ve mühendisler, 
mektepli talebeler ve ev ka• 
dınları tarafından oynanmış, ve 
her program ayrı ayrı büyilk 

muvaffakıyet kazanmıştır. Bu 
tiyatroda oynayan bütün ama; 
tör sanatkarlar, kendi işlerin· 
den sonra arta kalan boş za· 
manlarında meşgul oldukları bu 
sanatta yüksek meharet gös· 
termişlerdir. 

En çok tanmmış Sovyel 
rejisörlerinin idare ettiği tiyat· 
roda bir çok hakiki kabiliyet" 
ler meydana çıkmıştır. 

Bu tiyatroyu idare edenler, 
Şimdiki halde musikinin, halk 
danslarının, akropatik hareket
lerin ve halk sanatının diğer 

bütün tezahürlerinin ahenktar 
bir kül teşkil edecekleri yeni 
bir temsil tipi aramakla nıeŞ" 
guldürler. 
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YAZAN: MI EL ZEVAKO 
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- Şlvalye bunu mu slyledi? çekmiı olarak firmiılerdi. Par• 
Dedi. dayanın llzerine atıldılar. Lo-
- Hatta düıGndOğiinün ya- kanta velvele ile doldu. Par-

nsını ıöyliyemediğine eminim. dayanın kemerinde olan eli 
Can ve gCSniilden onun vaadını hemen kıhncını kavramakta 
yerine getirmeğe çalışacağım. tereddilt g6stermedi. Pardayan 

Bunan nzerine ihtiyar asker bir tekme ile sofrayı devirdi. 
ayağa kalkarak Hoketin iki Tabaklar g&rilltG ile yere dllt
yanağından ipti, yerine otu· tiler. Lokantama içi alt 6at 
rap kadehini kaldırdı: olmuftu. 

- Afiyetiniıe içiyorum, gil· Landeri korkudan bir tarafa 
zel HoketJ sindi. Hoket mutbağa kaçta. 

Diyerek bardakdaki prabı Oç kudurmuı herif hücum edi
bir yudumda midesine boıaltb. yorlardı. içlerinden biri: 

- M6syll Ş6valyenin bak• - Arhk bu defada mer-
kımda giderdiği muhabbeti hamet yokl 
asla aaatmıyacağım. Diyordu. 

Dedikt• sonra Hoket içini Bunlar Mojiron, Kelo .. Mo-
çekti: rever idiler. Deviniyer lokanta• 

- O kadmm kendiaini HY· sanın epiy umandanberi Parda-
diğini slyleyinizl yanlann kararglhı olduklannı 

Dedi. bildikleri için belkide buluruz 
Bu s&zden p§8hyaa Par- nmidiyle içeri girmiılerd~ Bu· 

dayan: nunl~ beraber bilhassa Şöval· 
- O kadın kim? yeyi anyorludı. Fakat ŞöYal-
Dedi. yenin yerine babasını buldnk· 
- Kim olacak, sevdiği ka· lan için tereddtıt etmekıızin 

dııa, güzel matmazel Lllid hemen lulınçlarmı çekerek hü· 
ihtiyar asker yerinden ınç· cum etmişlerdi. 

raclı. Hoket s&zilne devam Pardayan Monmarterdeki al-
ediyordu: dığı yaradan dolaya kılncanı o 

- Evet, ben çok eminim ki kadar çevik ve siir'atJi salla· 
o flvalyeyi seviyor. Zavallı yamıyordu. Her ne kadar bu 
llvalyeyi pek betbaht gördüm. Oç Jantiyuma karşı kılıncile si-
0 derece ki bunu kendisine per alıyor, vurUflannı karşıh-
llylemekten bile çekinmedim. yor da onları hırpahyamıyordu. 
Slzlerimi ona tekrarlayınız. - Sotıu Var -

• 

Zahire ve hububat piyasalarında işler 
normaldir. önümüzdeki haftalarda 

işlerde inkişaf olacakbr 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şehrimiz ticaret ve zahire sında fiatlarla yalnız yerli mah balye pamuk 41 • 42,5 kul'Uf 
bouası tarafından netredilmiı arpalardan 357 çuval mal •· arasında saWm11br. 
olan gllndelik sahf listelerine bfl olmuştu. Geçen hafta ise 44,5 • 45,5 
gCSre 22-28-7-936 tarihlerinin Son hafta arpa piyasasında kuruıtan 135 balye prese bi· 
teşkil eylediği son hafta içinde geçen ve daha evelki hafta- rinci hazır ve 46 kuruıtan 50 
borsada alınıp satılmış olan lara nazaran yazılmağa değer balye ayni neviden pamuk va• 
zehair ve hububat ile sair top- birıey yoktur. ihracatçılar tara• deli olarak sablmıştı. 
rak mahsullerinin isim, mikdar fından miibayeat yapalmamakta Geçen senenin bu sıralannda 
ye hafta içindeki asgari ve olduğu gibi yapılacağına dair 47 - 48 kuruıtan 865 balye 
azami fiatları berveçhi atidir: bir hareket ve faaliyet glrül- prese biriaci ve 47,5 karuttan 
Nevi miktan haftahk fiat memektedir. 25 balye kaba birinci pemuk 

asgari azami Bu halin mllstehlik piyasa muamelesi olmuttu. 
Buğday 6285 Çu. 5 75 7 fiatlarımn miisait olmamasın· Pamuğun son haftaya ait pi-
Arpa 295 " 2 75 6 dan ileri geldiği tahmin edil- yasa vaziyetinde geçen hafta· 
Bakla 3556 " 4 25 4 3125 mekte ise de vaziyetin &nO· ya nisbetle esaslı biç bir te-
Kumdan 529 • 4 25 5 25 miizdeki haftalar içinde tavaz· beddlll olmamıı gibidir. Bugiin 
Nohut 51 " 4 4 75 zuh edeceği kanata vardır. için kuvvetli alıcı yoksa da fi. 
Mercemek 30 " 9 9 Bakla yatlarda istikrar görülmektedir. 
Hqhaı 55 " 9 875 9 875 lstokların yeni mahsulün id-
Pamuk 588 bal.41 44 50 Hafta sahıı olarak yukarıda rlkinden evvel elden çıkanl-
Pamuk ç. g&sterdiğimiz 3556 çuval bak- mıt olacağı tahmin edaiyor. 
çekirdek 13000 kilo3 25 3 25 lanan 2871 çuvalı hazır ve 685 Pamuk çekirdegw İ 
Çekirdeksiz çuvrah vadeli olarak nhlmıştır, 
nzüm 440 Çu. 5 625 11 50 Hazır mallar 4,25 - 4,3125 va· Hafta ahtı kilosu 3,25 ka· 

Piyasa durumlan hakkında deliler ise 4,25 kanqtan sabi· ruıtan 13000 kilodur. piyaAda 
mı•hr. mal azdır. Bu münasebetle çe-edindiğimiz malumat : y 

t: d Geçen hafta vadeli bakla kirdek fiatlarının tereffü etse 
D U ğ 3 Y 1118bşı olmamış ve hazır 111allar· bile müstakar kalacağı ümidi 

Hafta ıatııı olarak tesbit tian 636 çuval mal bu haftanın vudar. 
edilmiı olan yakanda itar"tli aynı fiatleriyle satılmışh. Çekirdeksiz ÜzÜm 
6285 çuval buğdayın nev iti- Geçen senenin bu haftasında 

Doktor - ()peratör 

Yusuf Ziya 
ÜSTÜN 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastahklan 
cerrahi mütebasslSI 

Haıtalannı pazardan bafka 
her glln İkinci Beyler sokağı 
Beyler hamamı kartı11nda 41 
numarala muayenehanasinde 
kabul eder.Ameliyatlarım Al
ıancakSIHHA T eYinde yapar 

. ruayenehane 3686 
TELEFON Evi 3 

ıbhat EYi 297 
. H.3 (978) 

,_ 1 
1 Meşhur Meddah 
Bay Hakkı lzmire geldi 

Alsancakta Gakçen kıra
athane11inde geceleri gülünç· 
lil hiklyelerine baıladı. Fır· 
aab kaçırmayamz. 
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Doktor • Operatör 

Arif N. Yur cu 
Merkez Hastanesi Operat6r8 
Haıta'anm pazardan bqka 

her gün ikinci Beyler sokağı 
Müuyede salonu kartannda 
78 numaralı muayenehane· 
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

H.3 ( 979) 
Ltıizin koca&1 olduğu vakit, 
aaadetini kandiıine mlljdeliyen 
ben olduğumu habrlaıın. 

- Demek ki siz onun 1aa· 
detiae çahftaıuz. Ahi Öyle mi? 
itler değifiyor. Siai bir kere 
daba kucaklıyayım. 

lzmir Birinci icra memurlu· bariyle satıt miktar ve fiallan borsada 4,3125 • 4,625 kurut 22-7-936 tarihinden 28-7-936 
ğundan : atağıdaki gibidir : arasında fiatle.rle 5361 ~uval akşamına kadar borsada satıl- ;, 

Penbenin Haticeden alaca- Nev'i miktan haftalık fiat hazır ve 4,375 kuruştan da mıı olan çekirdeksiz üzüm mik-

~ "iPI 

DOKTOR 

Banan iizerine yeniden Ho
-keti öptü. Sevinç içinde yeme
iini yedi. Landetlnin botaltbiı 
taraplarla çakar keyf oldu. 
Hayalit içinde yüzmiye batladı. 

Neden sonra oğlu Ş6valye 
habrma geldi, yapacağı iti dl· 
tlnmeğe baıladı: 

- Bazı ife yarar arkadq
lar bulmak için T eruanderTde 
clolapcaktım. Arbk Paristen 
•i Mlim çıkmak )Azım... Her 
teJİD hatta iyi yemeğin bile 
bir sona Yardır. 

tmdan dolaya tahb hacze alı- çu•al en az en çok 194 çuval vadeli bakla alıı tarı 440 çuvaldır. Bu miktar da 
nan Hatuniye mahallesi Kaba Uıak yamu• veriti yapılmııh. S,625-11,5 kuruş arasında sabi· 
soğan sokağında 26 taj No. h f8k mallar 1235 6.125 6 75 Yakanda iıaretJediğimiz iki mııtır. 
ve 47 metre murabbaı mikda- Utak sert haftaya ait fiat vaziyetinin tet- Bundan bir hafta enelki 
nnda hududu plAknda yazıh maHar 3187 6.25 7 ki~Dden ele anh~acaia biizekrlae ataı miktarı İle 220 çaYal o!a· 
4/3 8 mOlk ve biri aba soğaa Yerli yuma• bu ve geçen ada.om a rak henplanmıfta. Geçen se• 
camii vakfından mukataalı tah· 1 303 6 00 6 2.. fiatlan aynıdır. Bununla bera- nenin bu haftası ıatıı miktan 

pk mal ar . · .) ı f ı ı · 
tani ve fevkani derununda mut· Yerli sert ber bu ha ta muame e en ge- da 188 çuval olarak hesaplan· 
bab ve helaya mliıtemil heyeti mallar 23S 6.25 6.25 çen haftadan fazla olub alıcı· mıı fiatlar ise 8 ile 11,S kurut 
umumiyeıi itibarile bin lira Muhtelif yu· l&rda ittiba ıörlilmllıtnr. araaında bulunmuftu. 
kıymeti muhammeneli bir bap 05 6 00 6 SO Son hafta içinde g6ıterilen Soa hafta satqa ile beraber muıak mallar 5 . · t ı b k • f -•-ev bir eyllll 936 terihine mi• a e e arşı pıyasaya a~ca me-.:- ba•••daa 28-7-936 ak-

Muhtelif aert ı d'I • 1 fi ti ,,...... ,,... 

Hulüsi Erel 
Sinir hastalıklan 

Mütehassısı 
Pazardan mada her glin 

liçten sonra ikinci Beyler 
10kağınc:la 81 numarab mua· 
yenehanesinde baıtalannı 
kabul eder. ( 3436 aadif salı glinll saat on birde ma arze 1 mıt 0 ması a ana pmıaa kadar bonada 521.298 

1 tıh .. mallar 722 S.75 6.215 ilerleyememeıinı intaç eylediji Mlval ye 4333 torba -L:-dek-a,.ık arthrma sureti e sa ga l!t_ alla 100 6 25 6 25 •- "- }) 
T Eldireıı& m r . • s6yleniyor. IİZ Odm aablmıftar. Husus"ı mua ı·m ,.,karalacakbr. Bu artırmada y k 6285 p b ..n • • li 

r e 6n iyasa u ... n ıçın norma n 1934 aıabsultinden geçense· sattı bedeli muhammen kıJıDe• Bundan bir hafta evvel ise dununda olarak görlllmekte ve nenin bugünline kadarki sabt ikmale kalan ilk ve orta 
tin yüzde 75 ini bulmadığı tak- borsada muhtelif nevilerden mllıtehlik piyasa fiatlerinde miktari İM 343.300 çuval ola· mektep talebeleri slratJe im· 

Dedi.. dirde· en çok arbramn taah· ve 6.25·7 kuruı arasında fiat· mutabakat ba1al oldd't bta/:- nk heuplanmaktadar. tiba- bamrlamr. ( M. Z.) 
Pardayan aoa prap aurahi· bildi baki kalmak prtile aabf larla 5503 çuval buğday satıl· ~i.rdde iılefrinl al nümil~ e ; ha . • Soa hafta içiade gllndelik ramazile Kemeralbada An· 

• · d d mi k .ı__ b ..n daha u••blarak ıçın e aza apcagı a mm ı"tibarile bo-•da aablan ,.e•-!- k k tha • • · ali d k" llDI e aon a aaına &UAS" 
00 eı • .. n - mıı ve geçen aenenin bu hafta· edilmektedir. ·- ... ııur ara ıraa ne11 ittis n e ı 

boplbnca ihtiyar asker bir ikinci arbrmaıı 17 eyllll 936 sında sablmıı olan 5685 çuval K d deksiz llzlim mıkdan ve f at• tuva'et salonuna mliracaatlan 
harb prk11mı ılyliyerek kaba- tarihine mtlsadif perpmbe gll- muhtelif butda, fiatlan 4,75 um arı lcri apğıda iıaretlidirl 4 - 10 
anı kUf&Ddı. Elini vekilharç nll ıaat on birde yapılacakbr. ile 6 kunq araunda temenllç Hafta içinde borsada hazır Fiat • • 
Jilia kaaaaından aldığı para· Bu arbrmada aabı bedeli mu· etmit idi. ve vadeli olarak kumdan sa· Tarihi Mıkdan as aza 10 10.72 11.50 11. 11.75 
larla dolu kemerine götürdü. hammen kıymetin yllzde 75 ini Buğdayın ıon haftaya ait btlan olmuıtur. Hazır mallar· 22.7.936 52 ç. 850 1070 Şu rakamlara gire son hafta 

Landeri sevinç içinde hesab bulmadığı takdirde en çok ar• aatıı vaziyeti normaldır. Fiat· dan 237 çuval 4,S-5,2
4
5 ı:. v

5
adkeli· 23.7.936 137 " 5625 1000 içinde üzllm fiatlerinde 0.25 

.Paalumı getirmeje kotta. bran 18• te'-1!-ı"ne ı"hale oluna· h fta · b tJ ferden İM 292 çuval ,.r u· 24 7 936 134 800 1150 santimlik ve yeni bir yükselme 
1U19 lar geçen 8 ya nıs e e ruı araunda satılmıfbr. · • " k d d"I · d kt' Meaerretinden ağzı kulaklarına cakbr. '·bu eavri menkul &ze- 25 7 936 14 975 950 ay e 1 mıı eme ır: 

b 1 99 • r· hafif ıerileme glıtermit ise Geçen hafta 47 çuvah hazır • • " 
950 

Geçen senenin bu tarihinde 
kadar açılıyordu. Hesa pas ası rinde her hangi bir ıekilde de bir sene eYelki fiatlara ve mOtebakisi vadeli olmak 27•7•936 34 " 9375 kaydedilmit olan çekirdekıi& 
uzunca bir klğıda yazıh idi. hak talebinde bulunanlann iı niabetle )'İlle mliaait görlllmek· llzere 814 çuval ku111darı sa· 28.6.936 69 " 875 1050 Ozilm fiat!eri töJle idi. 
Bu uztınluktan dolayı lz&r di· ilAnın tarihi netrinden itibaren tedir. Glrllm&ı olan gerile· blmlfb. 440 No. Az Cok 
lemek 'için: 20 gün zarfında ellerindeki menin piyasaya fazla mal Hazır mallar 4,25 5 Yadeliler Geçen senenin bu tarihle- 7 7.50 fl.25 

- Bakınız mösya, biraz uzun veaikalarla birlikte dairemize arıedilmiı olmasından ileri ise 4,5-4,75 kuruı arasında rine aid satış mıkdarı ve fiat- 8 8.50 8.75 
•a aramızdaki mukaYele mu· mUracaatları IAzımdır. gelclig· i ı6ylenmekte ise de muamele glrmllıtn. Geçen se• leri fU ıekilde idi: 9 9· 

1
9
1

•50 
dbl·nce yalnız mutadın bari· B d f" t 10 10. · Aksi takdirde baklan tapu piyasa uX-lam tellkki edil- nenin bu haft..aada orsa a ıa 11 11 50 13 
cindeki masraflan yazdım. ıicilile sabit olmıyanlar para· mektedir. 

6 
7,25·5,25 kurut arasında Tarihi Mıkdan as aza Haftalak çeki..dek,iz ~pi· 

Diyordu. lann paylaşmasından hariç bı· A fiatlarla hazır olarak 335 çuval 22.7.936 33 1124 1125 yaaauncla geçen haftaya nisbet-
- Hayır, hepsini heaba rakalacaklardır. rpa kumdan aablmııtı. 23.7.936 16 1050 1050 le yazılmaia değer bir teY yok-

l e,.iriniz aziz.im Land~n1 o 936 "h" d Hafta içinde ablan 295 ...... Bu maddeni ... ahı veriı mev· 24.7.836 96 800 1050 tur. Yeni Oz&m mahsullnden 
... 1 ağustos tara ın en T u 7 36 33 102S 1075 bazı ticarethaneler~ az miktar-
Landeri yere kadar eğilerek itibaren tartname herk~•~ val arpanın nevi itibarile ıahı aimi tamamiyle gehniı oldujun· 25 .• 9 da mal gelmittir. Piyasanın 

lair temenna etti. Sonra biraz açık balunacakbr. Y&zde 2.S miktar Ye fiatlan 16yledir: dan itlerde faaliyet ve buaret 26.7.936 00 0000 0000 ağustos ortalarına doğru açıl-
ıakwr gibi: delliliye ile müterakim vergi Nevi Miktarı Fiat glriilmekte iae de fiatlar geçen 27.7.936 10 1075 1075 ması ihtimali kunetlidir. 

_ Pekllif Hepsi bin lira tenviriye ve tanıifiyeden olan çuYal az çok aeneki dereceaiai bulmamak· 188 Zeytinyagı 
kadar birtey.. belediye ruıumu ve vakıf ica• Utak malı tat!ır. Çekirdeksiz üzüm piyasa· 

D. b"ld" resi artırma bedelinden tenzil arpa 55 3,375 4 Kumdan nevi ve muhtevi sında son hafta içinde biraz Boruda it yapalmamlfbr. 
ıye 

1 

ı. dd ı k 1 b 1 1 Borsa barı0cı0ndekı" muamelele-lh P d h. t li olun,.r. Upk malı bulunduguw ecnebi ma e er yll seme An o muştur. ·-
tiyar ar ayan ıç e f 16 7 936 b d b • de perakende olup piyasa tet· etmeksizin metin ke:nerini aç- 2762 numaralı vakıflar ka· arpa çakır 149 3,30 3,30 noktasından tehalüf g&steren · · tari in en eri aynı kil edecek miktarda •bt 

lbağa başladı. Landerinin şen nunu mucibince tediyesi icab Yerli malı bir madde olduğundan fiatla· seyri takibetmekte olan çekir- yoktur. 
b d 1• h 46 3 30 3 30 d d "· "ki ki ıı ül kt deksiz llzüm fiatlerinde 24. 7.36 çehresi, heyecandan kızarmıştı. eden taviz e e ı tamame arpa ' ' rıL a egııı ı er gur me e Umumi piyasa durumu: 

içini çekerek: miişteriye aiddir. Yerli malı iae de umumi noktadan fiat· da hasıl olan yükselme mık- Zebair ve hububat piyasa-
- Hele ıu Pardayanm pa· Artırmaya iıtirlk etmek isti- arpa engin 45 2,75 2,75 lara şimdilik milıaid g&züyle daram rakamla aşağıda göste- sına her cinsten mal arz edil· 

ralarına kavuıtukf yenler yüzde 7.5 pey akçesı YekGn 295 bakılmaktadır. riyoru1.: 16 7 936 24-7-937 md"ıer.mÔneldüembüzedrae~~~!~~.~~::-ct: 
D d' veya milli banka itibar mek- Bundan bir hafta evel bor· p k No. • • T 

e ı. · d sada 3,25 • 3,S kuruş ara81nda 3 m ll fiatleri fiatleri itlerde inkişaf hasıl olacağı Bu esnada bağıntmalar ol- tubu ile lzmir birinci ıcra a• ihtimali kuvvetlidir . 
.a_ B · · · 36-2541 ah d fı'atlarla 401 ,.oval muhtelif Hafta zarfında bomda hazır az çok çok 
"' ir ses: ıreaının numar oı· 7 8 o Ba•kaca yazılmaaa değer bir 

- itte! İşte! yasına ve icra münadiaine mü• arpa satalmış ve geçen sene· ol•ak prese birinci neviden 8.25 .5 ıey ;oktur. • 

Diye ortahiı çınlatıyord]~u.~~~ra~c~a~at1 .. a~n•iliılA~nlo~l!un~ı:ıııij"r;.. ~~LJ.Jn~inltılib~uiha~ft~a~s;iın~d~aL:k:e~zal.bo~r=•··· .. ~4~54··-=b=al:y~e~p~am=uk~=43=,~S:·W44~.S~~!.~~-i18.ll7;5lllii;.~9İi·~-.;. ... QlllWlll ı kip kıh ~ 239\ • 3,Şl2S 1n1rın Ye pre .. ikinci aewiden 134 9.75 
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RESSAM - DEKORATÖR 

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

AKADEMİSİNDEN MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYO • BOYA VE BUTUN 
lESISATI KABUL EDER. 

ŞERiTCİLER - S. 7 - TELEFON 3492 

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

Büyük Meyva Ve Sebze Ticaret Evi 
ITHAL.A.T- iHRACAT 

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

Doijruluk 
Mükemmel teşkilat 

SUratll muamele 
Telgraf adresi: DAMAT IST AN BUL 

H.3 1 - 8 
. . : . ... . 'i -- ... . . -·· 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

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

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına 

karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına ) atak· 
sız 1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve All Balcı 

lli!!llBI 

Gümrük ınuhafaza alayı 1 nci tabur 
kumandanlığından: 

1 - Şarlname ve nümunesine göre 125 lira mubmmen bedelle 

50 adet makinalı tüfek şarjur kılıfı yaptırılacaktır. Şartname ve 

nümunesi Komisyunda her gün görülebilir. ihalesi 14-8-936 
Cuma günü saat 14 de Pasaportta Gümrük muhafaza Satın 

Alma Komisyonunda icra kılınacaktır. istekliler 2490 sayıiı kanun 

hükümlerine göre 00 7,5 teminatı muvakkate para'armı lzmir 

ithalat Gümrüğü veznesine yatırıp alacakları makbuzla münaka

saya gireceklerdir. Teminatı muvakkate parası 9 lira 38 kuruş· 
tur. 30-4-9-13 2388 (1563) 

Müflis Feyzi Haki ve şüre
kası iflas idaresinden : 

Masaya ait jşJeri müzakere 
etmek ve karar vermek üzere 

müsaade alacağı kayıtlı ala
caklıların 19 Ağustos 936 Çar-

şama günü saat on birde iz
mirde Birinci Kordonda iş ha-

nında iflas idaresi mümessili 
avukat Nuri F. Esen'in yazıha
nesinde hazır bulunmaları rica 
olunur. 2379 l l )62 ) 

Müflis Çavuş zade Mustafa 
Nuri iflas idaresinden : 

Masanın tasfiyesine müteallik 
işler hakkında müzakerede bu
lunmak ve karar aJmak üzere 
masada alacağı kayıtlı alacak
lıların 19 aR'ustos 936 çarşamba 
giinü saat 10 da lzmirde birinci 
Kordonda iş hanında iflas ida
resi mümessili avukat Nuri F. 
Esen 'in yazıhanesinde ha71r 
b11lunmalan rica olunur. 

2380 ( 1561) 

YENi ASfR 

1 
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Başı, dişleri 
.., 

agrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 

ı Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip .................. G •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• ••••••••• • ••••••••••••••••• •........•..•..... ........._ ........ • ••••••••••••••••• 
Karşısında derhal ricate m ecbur olur 

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

llAC 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

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

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

Kullanışlı ve dayanıklı FJit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun-

ması mecburi o1an mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, 
alkol, her nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bi: den arayınız. 

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

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu ~abunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenfer bir defa depomuza 
u~rasmlar, her halde memnun olacaklardır. Te'efon: 3882 

1 w 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarmda hazırlanan Ju

V3ntin saç boyaları muzır ve zehirli" maddelerden tamamen ari 

olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi

len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 

çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç ~ir diş 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 
sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalmz ve daima RADYOLIN 
kuJlanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça-
lamak lazımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

1 

Daimon cep vantilatörJeri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

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

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : Izmirde Suluhan civarında No. 28-9 Ödemişli 

.;. .- ~ ~ \ .... 
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Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!rrısızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilki:il< yeni lznıir eczanesi TELEFON : 2067 
:ti 

Jzmir Liman işletme idaresinden: 
Şat ve mavnalara yüklenen eşyanın muhafazasında kullanılmak 

üzere pazarlık'a iki yüz muşamba satın alınacaktır. Satmak 

teklifinde bulunanların 12 Ağustos Çarşamba günü saat 16 ya 

kadar numunelerini idare levazım servısıne göndermeleri ve 

fiatJarını bildirmeleri ilan olunur. 30-3 2390 (1564) 

lzmir liman işletme idaresinde 1: 
Tersaneye teslim pazarlık surehie bin kiJo beyaz üstüpü satın 

alınacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin ağustosun dördüncil 

salı günü saat 16 da idarede bulunmaları ve malumat almak 

istiyenlerin de idare levazım şefJiğine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 30-3 2389 (1565) 



30 Temmuz 1936 

F artelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEER~ANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 13 tem

ınuzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup Anvers, Rot
terdam, Amsterdam, Hamhurg 
limanları için yük alacaktır. 

CERES vapuru 27 temmuzda 
gelip bir ağustosta An
vers, Rolterdam, Amsterdam 
ve Hamburg timanlan için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
GOTLAND Motörü 20 Tem

ınu:ıda Rotterdam, Hamburg, 

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

V ASLAND motörü 30 tt-m· 
muzda beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzig, Gdynia, GotehurJı! 

Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacakbr. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIY A vapuru 30 

temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Marsily ve Bar
selona hareket edecektir. 

Yo:cu ve yük kabul eder. 

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

Fazla tafsilat ıçın ıkıncı 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 
-,;,, 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 

l\l u7Aı iter Eroğul 

Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan bqhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon: 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

' N V. 
W. F. il. Van ()er 

Zee & 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 boşaltacakbr. 

CHIOS yaparu 1 O ağustosta 
bekleniyor. 15 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük a acakbr. 
~ 

Amerikan Export Lines 
EXMISTER vapuru 31 tem

muzda bekleniyor.Nevyork için 
yük alacakhr. .. ~ ... 

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 1 ağus
tosta bekleuiyor. 

Köstence, Sulina, · Gafas 
ve Galatz aktarması Belgrad, 
Novisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linı için yük kabul 
edecektir. 
~ 

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

Budapest 
BUDAPEST motörü 28 tem

muzda bekleniyor. lskenderiye 
için yük alacaktır. 

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

VapurJann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Miltehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprtı ,-apur iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

ı•t;· .... ' . - .)., 1 • . 

lznıirli ler lstanhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Omer Lütfi lzmir Askeri otelinin mlies
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rabah bulacaklardır. 

Bütün bu fevkalideliklere iliveten fiatlar 
mütlıif ucuzdur 

.... ' . .,,\'"' ' r ~' .... J. . . . ı • . 

iş Bankasına memur alınacaktır 

Türkiye iş Bankasın
dan: 
Bankamızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere lise 

"eya ticaret liseleri mezunlarıadan müsabaka imtihanile memur 
al•acaktır. Bu imtihanda kazananlar arasında ayrıca yüksek 
talasil görmüş olanlar ve yabancı lisanları iyi bilenler tercih 
01arıacaktır. 

Ahnacak memurJara, imtiha.daki muvaffakıyet ve tahsil dere
(!elerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verilecektir. 
Yazı ile imtihan 15 Ağastoı 1936 Cumartesi günü saat onda 

Ankara, lıtanbul ve lzmir şubelerimizde yapılacaktır. En son 
~azılma tarihi 10 Ağustos 1936 dadır. 
. istekli olantar, girme ve imtihan şartlarına ait izahnameyi 
0ankamızın Ankara, lstanbul ve lzmirdeki şubelerinden alabilirler. 
Başka yarJerde bulunan:ar bu izahnameyi bankamızdan tahriren 
l 

lie ta 'ep edebilirler. Ancak bütün taliplerin çok vazih adres 
~etmeleri lazımdı. 20-23-25-28-30-1-4 - 6-8 (1502) 

YENi "'Slft. 

' Oliver Ve Şü . • • 
LIMITET 

Vapur Acentası 
CENDELI HAN BıRtNCt 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

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

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li· 
verpool ve GJassıov Jcin yük 
alacal..br. 

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

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

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaasıııı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik T edeavileri 

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

ikinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 
LESBIAN vapuru 15 tem· ••ıım ___ ırm _____ _ 

muzda Liverpool ve Svansea- gelip yük çıkaracaktır. 
dan gelip yük çıkaracaktır. NOT : Vnrut tarihleri, va-

Deutsche Levante - Linie purların isimleri ve navlun üc-
TOFIA vapuru 25 haziran- retlerinin değişikliklerinden me 

da Hamburg, ve Bremenden ıuliyet kabul edilmez. 

~-· 
Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 

motosiklet petromaks lüks fe

ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 

plakları hediyelik zarif saat ~ ~ 

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

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

1-26 (1521) 
. . .- ~ . . ~-'1ı ·" ""-.,--.;::· . .• ' t ••. :. . • •il jl 

Devlet Hava yolları işletme idaresi 
Alım satım komisyonundan : 

Hava yollan Devlet işletme idaresi için alınacak olan 60 ton 
74 oktanlık tayyare benzini için 24600 lira bedel tahmin edilmiş 
ve iş kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksil!me 5 ağustos 936 çarşamba günü saat 14,30 da Taş
handakı Hava yolları Devlet işletmesine aid dairede yapılacaktır. 
:CalipI~r bu husustaki şartnameyi Hava yolları Devlet işletme 
ı<laresı alım ve satım komisyonundan alabilirler. Talip olanların 
1845 liralık muvakkat teminat makbuu:nu veya banka mektubu 
ve şartnamede gösterilen vesikaları ihtiva etmek üzere 2490 
sayıla kanunun 32, 33 ncü ve müteakip maddelerindek~ tarifat 
dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını yukarıda yazılı 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine 
•ermeleri ilan olunur. 19-22-26-30 2220 (1499) 

Devlet Demiryollarından: 
- Muhammen senelik kira bedeli 200 lira olan iz mir A 'san· 

cakta birinci Kordonda eski itfaiye binası karşısında 584/390 
kapu numaralı bina, 7 - 8 - 936 cuma günü saat 15 te lzmirde 
Al~ancakta 8 nci işletme binasında açık arttırma suretile ve bir 
sene müddetle kiraya veriJecekt r. isteklilerin 15 lira muvakkat 
teminat vermelari ve aranılan vesikalar ve işe girmiye kanuni 
bir manileri bulunma"ığına dair beyannamelerle muayyen vakıtta 
Alsancaktaki komisyon reisliğine bizzat ve .. a tahriren müraca· 
atları lazımdır. . 

Şartnameler Alsancakta komisyondan parasız alınır. 
25 30 2308 ( 1537 ) 

Çil, leke, buruşuk ve güneş 
yantklarına karşı fevkaladedir 

1,0P1'AN PERAKENDE 

1 

1 
1 

alfızı yıkamak artık bir kOlfet deölldfr. 
zira gayri kabili kıyas olan PERLO
OENT dl' macunu bu kQlfetl orta'dan 
bldırmı'411r. 

PERLOOENT çok zevl'tll olduöu gibi. 
IOluöunuzu ~ı serinletir 

-·-Jf~n~•·oc..·?~.t-~ ~~ ~ ~·: 
er- llfl~ ~ CA"tı~ ~ _,;1u:...~ 

Sahife v 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem

lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa

bşlar için lzmirde Sahhağa hanında umum acentelik Nef'i 

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

Posta Kut. 22• Telefon 34&& 

Türk hava kurumu (M) Akhisar 
şubesinden: 

Akhisar Tayyare sineması 1·8-936 tarihinden itibaren üç sene 
müddetle icara verilecektir. 

ihale 30· 7-936 tarihinde saat 1 S de Akhisar Türk hava ku· 
rumu şubesi binasında yapılacaktır. 
Artırma ve ihale şartnamesini görmek istiyenler lzmir, Manisa 

ve Akhisar Türk hava kurumu şubelerine müracaat etmelidirler. 
10-14-19-22-26-30 2090 (1444) 

ödemiş ceLcı evi ekme : satın alma 
komisyonundan: 

936 mali senesi içinde Ödemiş ceza evinde mevcut mevkuf 
ve mahkümune verilecek ekmeğin pazalık suretiy'e ihalesi için 
muayyen olan günde talip zuhur etmedığinden kapalı zarf usulite 
ve 2490 sayılı kanun bükümleri c!airesinde ve ilk münakasa 
şartları üzerinden on beş gün müddetle 7 Ağustos 936 Cuma 
günü ihalesi yapılmak üzere tekrar münakasaya konulmasına 

komisyonca karar verilmiş olduğundan örnekleri lzmir, Udemiı 
Tire ve Bayındır C. Meddeiumumiliklerinde saklı bulunan şart
namede yazılı şerait dairesinde kapalı zarf ust1liyle beheri 960 
gram üzerinden ekmek vermeye talip olanların ihale gününden 
evvel teklif maktupları imza mukabilinde komisyon başkanlığına 
vermeleri lüzumu ilan olunur. 30-31-3-4 (1567) 

Fenni Gözliikcülük 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESİ 

HER NEVi FENNi GÖZLÜK 
Altın, nikel, yal, elektroviz, seJloloit has baga her türlü çer

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 
güneş ve toz gözlükleri, ile bütün opkatmin bütün icabatı. Göı 
hekimleri için muayene kutuları, alat ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 



Sahife 10 'ttAI A"Sllt 
' 30 remmyz 1sae 
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Madrie, 28 (A.A) - Sevil
leden gelen haberlere göre, 
100 kadar komünist yirmişer 
kişilik grublar halinde kurşu
na dizilmişlerdir. 

Asilere iltihak etmiş olan 
Almirant Cervera zırhlısı Mad
rid hükumeti tarafından kor· 
san ilan edilmiştir. 

Hükumet deniz 

Yeni Jspam•ol b~vekili /oze Oiral 
boğazları kontrol etmkte 
ise de General Frankonun 
tayyare ile T etuandan Se
villee uçtuğu ve 200 lejiyone
rin de Geutadan Algesirasa 
geçtiği bildirilmektedir. 

Lizbon 29 (A.A) - Madrid 
ile Lizbon arasındakı münaka
lat dün akşamdanberi kesiktir. 
lspanyol Katolik lideri Git Rob
les bir lngiliz vapuru ile Bou
Jogneden buraya gelmiş ve Liz
bonda bir kaç gün istirahat 
edeceğini söylemiştir. 

TAHTELBAHiR · TAYYARE 
MUSA DEMESi 

Tanca 29 (Ö.R) - Hüku
mete sadık bir denizaltı gemisi 
ile asilerin bir tayyaresi ara
sında bu sabah az süren bir 
müsademe oldu. Tayyareden 
bombalar atıldı. Denizaltı ge
misi de mukabe1rdc bulundu. 
iki taraf ta hasara uğramıştır. 

Paris 29 (Ö.R) - ispanya 
sahillerindeki harb gemilerine 
iJtica eden ecnebi tebaaları 
Fransa ve ltalyaya çıkarılmıştır. 
Mülteciler şahid oldukları feca
yii anlata anlata bitiremiyorlar. 

Paris 29 ( Ô. R ) - Porte
kiz sefarethanesi hükumetinin 
Portekizde bulunan 3000 lspa
nyolun asiler tarafına geçmek 
üzere ispanya toprağına gir
melerine müsaade edeceğini 
tekzib etmiştir. Portekiz sıkı 
bitaraflığını muhafazada devam 
edecektir. 

BOLŞEVIZME KARŞI 
MÜCADELE 

Londra, 29 (Ö.R) - "Nevs 
G"ronicl,, gazetesinin ispanya
daki muhabiri asilerın serger
desi olan kolonel Franko ile 
görüşmüştür. Kolonel Komü
nizmi ımha mücadelesinde so
nuna kadar devam edeceğini 
söylemiş ve şunları ilave et
miştir: "Bütün Avrupa müca· 
celemize müzaheret etmelidir. 
Biz ikinci bir bo!şevik devletin 
ispanyada yerleşmesine mani 
olmağa ça'ışıyoruz. lspanva boJ-

• 

- 1 
Hükllmet kuvvetleri isilere tefevvük ediyor 

/SJ'Ofldan bir intiba 
şevizmin eline düşerse bunun 
neticeleri çok geniş ve çok 
vahim olacağı düşünülmelidir. 

DaiJy Mail'in muhabiri de 
Komitern radyo3unun lspanyol 
komünistlerini mücadeleye teş
vik ettiğini, onlara askeri tak
tikler öğrettiğini, lspanyol su
larına uğrıyan Sovyet vapur
larının komünistlere bedava 
benzin verdiklerini; Sovyetler 
hükumetinin lspanyol komü
nistlerine mali müzaherette bu
lunduğunu bildiriyor. 
MiLLi MÜDAFAA HÜKÜ .\1ETI 

Paris 29 (Ö.R)- Asiler Bur
gasta bir milli müdafaa hüku
meti te~is etmişlerdir. General 
Kanebellanın riyasetinde olan 
bu muvakkat hükumetin azaları 
arasında Fas ordusu kumandam 
general Franko ile şimal ordu
Jarı kumandanı general MoUa 
da vardir. 

Barselon ile Perpinyan ara
sında şimendifer münakalatı 
muntazam devam ediyor. Üç 
Fransız tayyaresi Fransız te
baalarını almak için Madrid'e 
gidecektir. Jurnal gazetesinin 
Madrid muhabiri ispanyadaki 
Fransız tebaalarının sayısını se
kiz bin kişi olarak tahmin 
ediyor. .. .. 

DIKTATOLUGE KARŞI 

Jeler halinde memleketi terket
mektedirler. Şimdiye kadar 800 
yabancı Marsilyaya, B3yonnee, 
Lizbona gelmişlerdir. Marsil
yadaki lngiliz konsolosunun 
dediklerine göre, Barselonda 
daha 1600 lngiliz tebaası kal
mıştır. 

Saint Sebastien mıntakasın
da hükumet taraftarı kuvvet
lerin muvaffakıyet halinde bu-

• 
1 

• • • • o iş evi o iZ 1 ıncı 

Yara/tları faşıvorlar 

ve muhtelif isyan mıntakala
rına milis kuvvetleri gönder• 
mektedir. 

Londra 29 (A.A) - İngiliz 
demiryolları kunıpanvasımn bir 
mümessili Bordoda karaya İn• 
miş olan kumpanyaya aid dört 
tayyarenin lspanyol asilerine 
gönderilmek üzere yola çıkarıl
mış olduğuna dair olan şayiayı 
tekzib etmektedir. Mümessil bu 

• n 
edilmistir • Bu baeyannamede 
bütün ameleden her yerde ve her 
fırsattan istifad ederek lspan
yol amelesi ile olan tesanüd
lerini izhar etmeleri taleb olun
maktadır. 

Beyannamede netice olarak 
deniliyor kı: 

Bütün demokrat devletler
den lspanyol devletinin müda
faası için zaruri olan vasıtaları 

z) 
SON DARBE 

Paris, 29 (Ô.R) - Madrid· 
den gelen spn haberleri bil· 
diriyoruz: 

24 saattenberi vaziyet değiş· 
memiştir. Dahiliye nezaretinin 
bir tebliğine göre hükumet 
kuvvetleri asilere kat'i darbeyi 
indirmek için bütün cebheler 
üzerinde biiyük bir tecavüze 
başlamak üzeredir. Aynı teb .. 

Asilerin raklıkları Oviedo ünivcısitesı 
elde edebilmesini taleb etme- liğde işçilerin greve nihayet 
lerini isteyiniz. vermeleri isteniyor. Ve "Yal· 

ÇARPIŞMALAR OLDU nız cebhede buluşmak yet-
Hendey, 29 (Ö.R)-Dün iki mez. Mukavemetimizi arttır· 

tarafta da kat'i bir muvaffa- mak için istihsal etmek de 
kıyet alınmamıştır. ispanyanın lazımdır, deniliyor. 
birçok noktalarında çarpışma- Şimdiye kadar Komünist ve 
lar devam etmişse de umumi sosyalist şeflerin idaresi altın· 
vaziyet değişmemiştir. Mama· da bulunan milis kuvvetler, 
fih hükümet · kuvvetleri daha Cumhuriyet ordusunun zabit ve 
müntazam olduklarından git- küçük zabitlerinin kumandası 
tikçe üstünlük kazanıyorlar. altına geçmişlerdir. 

Oarzodaki muharebe çok Asiler tarafından verilen ba-
kanlı olmuş; iki taraf da bü- berlerde ise büsbütün başka-
yük enerji ile çarpışmışlardır. 
Bitaraf müşahidler bu kardeş 
kavga~ının kolay kolay bitmi
yeceği kanaatındadırlar. 

ASiLERiN MUKA VEM ETLERi 
Madrid, 29 (Ö.R) - Siyerra 

cephesinde General Molla or-

dusuyla irtibatı kesilen· 1600 
asi esir olmazlarsa son nefer
lerine kadar telef edeceklerdir. 
Hühümet Siyerra tepelerine ve 
Madrid su kanalizasyonlarına 
hakimdir. Maamaflh hükumet 
hasım cephesinde bulunanların 
da lspanyol olduklarını düşü-

nerek mümkii olduğu kadar 
kardeş kanı dökmekten içti
nabe çalışmaktadır. 

SEVILDE 
Madrid 29 (Ö.R) - Sevilde 

asilerin vaziyetleri vahimdir. 
General Pölano kaçmağa ha 

zırlanmaktadır. Bu sabah hü
kümet tayyareleri bir çok mev
kileri bombardıman etmişlerdir. 

BiR iDDiA 

dır. Cenupta General Franko
nun kuvvetleri, Fastan gelen 

kuvvetlerle takviye edilerek 
Malaga üzerine taarruza hazır-

lanıyorlar. Bu taarruzun hedefi, 
hükumete sadık olan filoyu 
biricik deniz üssünden mahrum 
bırakmaktır. 

ASI HÜKUMET 
Paris 29 (Ö.R) - Sevilden 

alınan haberlere göre general 
Franko, Burgusta teşekkül eden 
muvakkat hükümeti Avrupa 
hükumetlerine tanıttırmak için 
ecnebi paytahtlarına elçiler gön· 
dermek niyetindedir. 

Paris, 29 (Ö.R) - Övr ga
zetesi ispanya karışıklıkları 
münasebetiy!e neşrettiği bir 
makalede diktatörler çetesine 
karşı halk hürriyetlerini ve 
demokrasiyi korumağa çalışan 
halkçılar cephesindeki birliği 
takdir ediyor. Halk r.epheı.;i 
hiikümeti şimdiye kadar bir 
çok isyanlarla karşılaştı. Bu 
defaki mücadelesinde kat'i bir 
muvaffakiyet kazanması ümid 
edilebilir.,, 

l/iikıimet kımıef/nitıdl'tl bir mü/rezr. Sevil 29 (Ö.R) - Ceneral 
PölanoMadrid radyosiyle hükü
metin yaydığı haberleri tekzib 
ediyor. Bu generala göre Se
vilden . hareket eden bir asi 
kol Portekiz hududunda iki 
kasabayı ele geçirmiştir. Şi
malde general Molla muayyen 
taarruz planını metodik şekilde 

Alındığı tarihten bir ay 
sonra ödenmeğe baş-

lanılmak üzere 

MUHACERET DEVAMDA 
Londra 29 ( A A ) - Roy

ter Ajansı bildiriyor: 
ispanyadaki isyanın 12 ci 

günü olan bugün dahi ispan
yada bu'unan yabancılar kafi-

lundukları sanılmaktadır. Mad
r :din şimalindeki dağlık arazide 
şimdilik sükün var ise de bu
nun kısa bir müddet sürece~i 
tahmin edilmektedir. 

Cenubda asi general Fran
ko biiyük bir hücuma hazır

lanmakta ve Burgos mıntaka
sında asi general Molada ta
raftarlarını organize etmekte
dir. Diğer taraftan Madrid 
hükumeti de boş durmamakta 

tayyarelerin filhakika satıhğa 
çıkarılmış olduğuım ancak Liz
bonda teslim olunacağmı söy
lemiştir. 

BELÇiKA AMELELERININ 
BEYANNAMESi 

Brüksel: 29 (A.A) - Amele 
sosyalist enternasyonal& büro
ları ile beynelmilel sendikalar 
federasyonunun müşterek ola
rak akdetmiş oldukları celsede 
bir beyanname sureti kabul 

tatbik ediyor. 
Hükumet kuvvetleri bir kaç 

güne kadar mukavemetten iciz 
bir hale geleceklermiş .. 

6 AYDA 

Haraççı 
Karde·şıer 

Mobilye evinden, en son 
model mobilye temin 

edebilirsiniz. 
Fırsata kaçırmayınız 

~-----' 


