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İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Perşembe - 29 Teşrinievvel 1936 

Fransız 
Bütçesinde busene 6 mil

.Yar franklık bir açık var
dır. 

Fiati (100) Para 

Büvüli bayramınız liutlu olsuıı 
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Bugiln; benliğimizi kazandığımız, h8kimiyetimize 
kavuştuğumuz en kutsal, en feyizli bir gilndilr 

Büyük Türk ulusu, Cumhuriyetin aç~ığı ışık~! yolda Atatü~k'ün izini · 
takip ederek yürümekte ve cıhana ornek olmaktadır 

Cumhuriyet, asırlardanberi çekilen milli musibetlerin intibahı ve bu 
aziz vatanın her köşesini sulayali kanların bedelidir. Kamal Atatürk 

Bu~.. c h . . 13 .. (\un, - um urıyet~ 
lutu Urıcü yıldönümünü kut
'tı :<>ruz. Cumhuriyet de
~~' halk hakimiyetinin 
ite l . ~e kamil manasile 
~ e lısınj temin eden 
tı lte b' . . d k. Qlln ıçımı eme tır. 

•e u tarif etmek, bir de-
d1ı~Y'! kadar mümkün ol
~u .u hQlde, Türkiye cum
,~Yetinin ne suretle te
~Us eyl;diğini izah ey· 
~ ~' kanaalımızca ko· 
fG ırşey değildir. 
'rk ulusu, belki acunda 
~ tut milletler arasında 
~lıla hür yaşamak is· 
~ dını göstermiş ve hatta is-

tt . 
~lit ~ış bir ulustur. Buna 
~ ' cıhan tarihinin fasıl fasıl 
~~deylediği Türk mücadele--

t-~ 1'ürk'ün o misilsiz kah

~~tılıklarıdır. Türk ulusu, 

\ ır an esareti kabul etme

\ ~~alde, asırlarca Sultanla
~lesi olmuş, inlemiş, sa

' 
1~ keyif ve hevesine kur· 

~G 0 muştu. 
\ tk camiası, bu büyük 
d:. ı bir .. h k k' . 
.~t "' şup e yo ı, şım-

~ it kadar pek çok kahraman
'\ '1 e .Pek çok ta diplomat· 
~ h~t~~i~miştir. Fakat bunla
~~ ç 

1 
ırı; koca Türk ulusunun 

~~·: duğu mevkii düşünerek 
""'tı uyandırmağa ve ona 
~~ 1 Vermeğe lüzum gör-
L eeİ~ bu vadide fiili en ufak 
l~ ··tdet gösterememiştir. 
~lld Urk ulusunun, kendi ül
~ fjle asırlarca Sultanlara 
~· 't~asının sebebi burada
~ İçi:rk ulusu, yalnız Sultan
Nt._ 7ğil, onların miskin-

oğan fena idare yü-
Ytbancılara peşkeş çe

t imtiyazlar dolayı· 

sile yabancılar 
için de terldök

- müş, rbaşkaları: 
nın nam ve he· 
sabma didinmiş 

ve-kendi yur· 
dunu düşünme
ğe, nefes alma· 
ğa vakit bula· 
mamıştı. Bu 
kara tarih, uzun 

~seneler- .. d~a~ 
etti. n 

Türk ulusu, 
böylece çok ka
ra günler ge· 
çirdi. Lakin bir 
gün, rehberini 
büyük kurtarı-

cısını buldu ve kurtuldu . 
Atatürk, çok sevdiği Türk 

ulusunun ayni zamanda en fazla 
anlayan, onun • ruhuna nüfuz 
eden bir dahidir. Binbir müş
külat içinde, bütün acunun hu· 
sumeti arasında ulusun kudret· 
lerini toplıyan ve bu sayede 
cihanın hayretini mucip olan 
büyük zaferi kazanan Atatürk 
Türk yurdu kurtardıktan sonra 
onun, ancak Cumhuriyet gibi 
iyi temiz ve feyizli bir şekli 
idareye layık olduğunu anla
mış ve bu noktada karar kıl
mıştır. Büyük kurtarıcı, ulusu 
Sultanların elinden kkrtarmağa 
azmettiği gün, Cumhuriyet ma
nen doğmuştu. Lakin o büyük 
Şef, kararını kuvveden fiile çı
karıncıya kadar fikrini ruhunda 
saklamış ve kimseye birşey aç
mamıştı. 

Nasıl açabilirdi ki, kurtanş 
davasının başlangıcındanberi 
onunla beraber olanların or
taya çıkmak istemişlerdi. Fa· 
kat, Atatürk, o Büyük Şef, 
Türk ulusunun layik olduğu 
hakka bir an evvel kavuşması 
lizım ıeldij'ine eaaıen kani 

olmuş ve programını ona gö· · 
re çizmişti. 

12 yıl evvel bugün atılan 
Cumhurluk toplan köhneleş
miş bir idareyi yıkmış, nur 
yolunu kapısını açmışrı. 

Saltanat devrinin bıraktığı 
molozlakı bir kere göz önüne 
getirirsek, bu kadarcık bir 
zaman içinde bunların nasıl 
yok edildiğini ve yerine ika· 
me olunan yüksek eserlerin, 
ne büyük bir azim ve iman 
mahsulü olduğunu anlanz. 

Harf, dil ve Tüze devrimi, 
Endüstri gelişmemiz, yurdu 
demir ağlarla ören şimendi· 
ferle.imiz ve acunu kıskandı
ran bugünkü yüksek varlığı· 
mız, hep Cumurluk sayesinde 
temin edilmiştir. 

Büyük .şefin çok veciz bir 
ifade ile buyurdukları gibi 
.. Cumhurluk, asırlardanberi çe· 
kilen milli musibetlerin inti
bahı ve bu aziz vatanın her 
köşesini sulayan kanların be
delidir." 

Bunun ıçın, cumhurluğa 
bütün canımızla bağlı kalarak 
bugünkü yıldönümünü kutlu· 
larken: (Yaşasın cumhurluk 

varolsun Atatürk) nidalarını 

yükseltelim ve cumhurluğun 

"daha fazla kuvvetlenmesi için 

bütün kudrelimizle çalışalım. 

Cumhurluk yolu. Türk mil

letini medeni milletler sırasına 
koymuştur. Yabancıların tahtı 
tasdik ve itiraflarında olduğu 
gibi Türkiye Cumhurluğu, 
bütün medeni dünyaya nü
mune olacak bir idare şekli
dir. En eski ve kudretli mil
letler bile bugünkü vaziyette 
bize gıpta ediyor, ekser ah
valde bizi taklit etmek mec
buriyetini duyuyorlar. Bütün 
bunlar, lafla detil, iaarla, ıi· 

yasal ve soysal hadiselerlerle 
müsbet vak'alardır. 

Cumhurluk yolu, aklın, 
matığın ve vicdanın kubul 
ettiği bir yoldur. 

Türk ulusu, bu yoldan ay· 
rılmıyacak ve ilelebet cumhur

luğa sadık kalacak, Büyük 

Atatürk'ün nurlu izini takip 
edecektir. 

Avam ka
marası 

Gelecek ayın üçünde 
toplanıyor 

Londra, 29 (Radyo) - ln

'giltere kabinesi, dün gece 

toplanmış ve gelecek ayın 

üçünde açilacak avam kama-

Kral 8 inci Edvard 
rasında kralın okuyacağı açıl-

• ma nutkunu bir kere daha 
gözden ıeçirm1ştir. 

Avam kamarasının, mühim 
mes' elelerle meşıul olacaAı 
aoyleniyor. 

Belçika, 
tini 

-Almanya'nııı Bolşevik 

Rus donanmasından iki torpito 
Paris, 29 (Radyo) - Mos- daki münasebatın daha fazla 

kova' dan gelen son haberlere gerginleşmesini intaç edecek

göre, Rus donanması, yakında 

büyük manevralara çıkacaktır. 
Alakadarlar, bu manevraların 
siyasal bir ehemmiyeti haiz ol
duğu kanaatinde bulunuyorlar. 
Paris 29 (Radyo)- Alman -

ya'nın, Bolşevikliğe karşı al
mış olduğu cephe, Moskova 
siyasal ve resmi mahafilinde 
derin akisler uyandırmıştır. Bu 
vaziyet, iki memleket arasın· 

tir . 

Mussolini .. 
Milano'da bir söy. 

lev verecekmiş 
Milano, 29 (Radyo) - Sir.• 

yor Mussolini, bugünlerde bu
raya gele.cektir. Mussolini'nin, 
burada siyasal bir söy:ev ve
ceği bildiriliyor. 

Türkiye iş ve Ziraat Bankaları · 

üzüm kurumu 

T ariş Limited 
Çok sayın Türk müstahsilin ve çok saygı değer Ege 

halkının Cumhuriyet bayramım hürmetle kutlular. 
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(Ulusal Birlik) 29 Teşrinievvel 93~ 

öl •. d.. ' ur um. 
!l/~I Sir Samoel Hoar'ın nutku, işçileri kızdırdı 1 Fratelli SpercO 

" işçi partisi ingiltere'nin ask r ba- vapur acentası 
' • ROY AL NEERLANDAIS 

ım an kuvvetlenmesıne taraftardır KUMPANYASI 
..ULYSSES,. vapuru 4 teŞ' 

Afk,. Kıskençhk.. Cinayet .. 
"""""' 21 .,,.... Ç•olren: Fethi Y. Er. 

1794 yılı 2 inci kanun ayı· yın; kendi başınızdan diyorum. 
nm yirminci gününde birinçi - Evet, evet kendi başım· işçi 
Franıuvanın mezanndan sona dan geçti., 
B. Filipin kızı kontes, Flan· - Bunu bize anlatırmısıruz? 

partisine mens p gazeteler, bahriye 
Lorduna hücum ediyorlar. 

Deyli Hcrald gazetesi yazı· giliz silahlarının dünya ada- Gene, ayni hükQmet, Japon 
taarruzuna göz yummakla1931 
de uluslar kurumuna ihanet 
etti. 1932 de ve bu tarihten 
sonra da silahsızlanma teklif
lerine karşı koymakla bu ku
ruma gene ihanette bulundu. 

rinisaniden 9 teşrinisaniye k~' 
dar AMSTERDAM, ROTTE"' 
DAM ve HAMBURG liınşn· 
lan için yük alacaktır. 

6 " ORESTES " vapuru 1 
ikinciteşrinden 21 ilcinciteşrife 
kadar AMSTERDAM, RO; 
TERDAM ve HAMBURv 
limanları için yük alacaktırN 
SVENSKA ORIENT LINI~ 30 

dnn mezarını açtık. - Memnuniyetle. diye anlat· 
Bu iki mezar en ona ka· mağa başladı. Ben lledöfrans 

lanlardandı. Ötekilerin hepsi denilen yerde doğmuştum. Ba· 
açılmıştı. Yalnız Sen Döniste bam ve annem, küçük bir köy 
gömüldüğü söylenen Kardinal olan "Flöri" de oturuyorlardı 
Retzin mezarım ·bulamadık. Benden önce 3 oğullan ve 

Valais ve Şarl ailesine aid 2 kızlan olmuş, fakat hepsi de 
çukurlar örtüldü. Yalnız Bur· ölmüş. Ben onların altıncı ço· 
bonlarm ki örtülmemişti. cukları imişim . 

Bekçinin g&zetecek hiçbir Beni, "Notre·Dame" himaye· 
şeyi kalmamıştı. O gece ona sine vermişler. Ne yazık ki 
uyuyabilmekte serbest olduğu· ben annemin karnında iken 
nu söyledik. O da uyudu. babam ölmüş ve hen de onu 

Gece yarısı bekçi, (ürk) ve görmed'm. Ben doğar doğmaz 
şarkı sesleri ile uyanmıştı. annem tarafından baştan aşağı 

Yatağında doğrularak göz- beyazlar giyindirilmişim. Notr 
lerini oğuşturduktan sonra Dame dö Liesse bizim köye 
başını seslerin geldiği tarS:a onbeş onaltı fersah kadar uzak-
çevirmış. ta idi. Birkaç zaman sonra 

Hayretle Sen Dönis kilise· annem beni oraya götürdü. 
sesi mensuplarını karşısında Oradaki bir papazın verdiği 
görmüş: Başlarında bir papaz; gümüş madalyayı boynuma 
etrafta yanan mumlar, Sonra astı . 
da yaldızlı bir kumaşın, kral- işte orada dini tesirler al· 
ların yalnız vücutlarını sar- tında yeşıyarak 1780 de pa
dığını farketmiş. paz oldum. Beni " Etampes,. 

Bu esnada dualar bitmiş ve patayin ettiler. Notre - Dame 
kralları gömme merasimi baş· emrinde olan bu yerdeki 4 
lamış. kiliseden birine bakıyordum. 

Once silahlı beş kişidea bir Bu kilise, o zamanın en iyi 
ki reisleri olacak açık olan bir yapılarındandı. Temeli 
Burbonla.rm çukuruna inmiş Robert'le Ford tarafından 
ve oradan diğer silahlıları va· atılmış ve ancak on ikinci 
z!felerini tamamlamak ıçın asırda tamamlanabilmişti. 
çağırmış. Çocukluğumda Saint • Jean 
. Sonra iki yüzden fazla insan dö Soissons harabelerinde 

çukurun etrafını sarmışlar. oynadım. 
Başlan olan adam yüksek İyi günlerim kilisede geçen 

sesle üç kere... günlerdi. işim gücüm insan· 
- Kral öldü; yaşasın kral! larla değil Allah'lar "P~ri" 

Diye bağırmış. lerle uğraşmakla hep onları 
Sonra hep bir ağızdan öte· düşünürdüm. 

kiler de ayni sözü üç kere Velhasıl hep orada yaşar, 
tekrar etmişler. düşünür ve dua ederdim. 

Nihayet ayni adam krallığın Beni aradıkları zaman ya 
sona erdiğini ifade etmek küçük• evimde veya kilisede 
maksadı ile e:indcki tuttuğu bulurlardı. 
değneği kırmış. Buralardş herkesi. küçük-

Bu iş bitince ork sesleri ten büyüğe kadar, alakadar 
gene kilisede akisler doğurmuş. eden bir haydut vardı. Adı 
Ve gittikçe azalmış. Nihayet (Artifay) dı. 
her şey susmuş ve ortalıkta Her şeye sataşan bu hay· 
da kimsecikler kalmamış. dut yalnız kiliseye dokuna· 

işte bütün bu geçen şeyleri mazdı. Onun bir de "Etam
bckçi bana ertesi günü ağlı- kes., tc oturan bir karısı 
J!rak anlattı. vardı. Ne iyi ve temiz bir 

Bu adamlar giyotinin saçtığı kadındı ol.. 
dehşetten yılmıyarak bu işi Kocasının beraberce hare· 
yapmışlar. k etine rz:ğmen o günlerini 

Ve gene yapacağız demiş· hep ibadetle ·geçirirdi. 
ler. Haydut belki yirmi kere 

Hakikaten bu işten 30 sene yakayı ele verdi, hapsedildi. 
sonra bekçi beni ayni yerde Fakat çok defa ikinci veya 
ceketimden tutarak. üçüncü gecesi kaçmak yolunu 

- işte! M. Lönuvar diye. bulurdu. 
18 nci Luvi'nin 30 sene 

evvelki yapbkları mera
sim gibi bir merasimde 
gömüldüğünü gösteriyordu. 

* • * 
Doktor diyecek birşcy hu· 

laınadı. 

Papaz Mul bütün bu geçen 
vak'aları dini bakımdan izah 
etmeğe kalkıştı; bütün bu 
işler Allah tarafından melek· 
ler vasıtasile onların gözlerine, 
kah konuşan dudaklar, kah 
kedi şeklinde kah iskelet şek· 
lindc kah şeytan şeklinde 
göst!(rilmiş olduğunu söyledi .. 

Doktor dayanamadı. 
- Peki söylenen bu şey

lerin doğruluğunu ispat ede· 
bilmeniz 'için sizin de başı· 
nızdan i böyle bir şeyin. geç· 
miş olması lazım. 

- Amma yanlış anlama· 

Onun demiri kesen bir otu 
bildiğini ve böylece kaçtığını 
söylerlerdi. 

Bu adamda kendime mah-
sus harikaları vardı . 

Zavallı karısı çok kere ba
na gelir. Kocasının edepsiz· 
l~inden şikayet ederdi. 

Ben de ona bütün gayret
lerini sarfetmesini ve haydudu 
iyi yola çevirmesini söyler: du-

-nrrdmn.- ~ -
Fakat ne yapsın, kocası 

üzerindeki tesirleri o kadar 
zayıf ve azdığı .. 

1783 yılının paskalya bay· 
ramlan yanaşıyordu. Perşem· 
be günü ibadet etmeğe gelen 
çok kişi oldu. Ben de pek 
fazla yorgun düşmüştüm. Se· 
kize do~ru kilisede yabver· 
dim. 

yor: letinin bir aleti ve vasıtası 

Sir Samuel Hoar, geçen yapacağına ve bu silahların, 
akşam: kendi ulusumuz da dahil ol· 

"İşçi partisine nazaran aca- duğu halde bütün uluslar 
ba bizim siyasetimizin daha tarafından illa kendi mutlak 
az barışsal olması nasıl müm- hukuklarını temsil ediyor id· 
kün oluyor. Biraz daha vazih diasından vaz geçerek bu 
olalım.,, demişti. ulusların komşularile yapacak-

Evet,hakikaten vazıh olmak- lan bütün kavgalarda bir 
lığımız lazımdır. üçüncü şahsın rey ve hükmünü 

Sir Samuel, memleketin si· kabul edeceklerine inanma· 
lahı yahud silahsız olması maktadır. 
bakımından hükumetle ışçı Maziden alınacak ders 
partisi arasında bir farkın t1e ibret. 
mevcud olduğuna inanıyor. İşçi partisi, bilakis, yeniden 
Halbuki ortada hiç te böyle silahlanma :keyfiyetinin Tori· 
bir fark yoktur. es,.ler bakımından, tıpkı bü-

lşçi partisi, daha geçenler· yük harpla neticelenen şu 
de Edinburgh'ta: milli silahlanmalar rekabetinin 

"Biz, gerek ulusun hakları arsulusal anarşisi içerisinde 
ve hürriyetleri gerekse arsıu- lngiltere'ye bir askeri kuvvet 
lusal kanuna riayet bakımın· tefevvuku temin etmekten 
dan ye memleketin de uluslar ibaret olduğuna inanmaktadır. 
sosyetesi üyesi olması dolayı· Fakat işte, Sir Samuel Ho· 
siyle üzerine almış buluduğu ar'ın · arzusu veçhile, vazıh 
mesuliyeti itibariyle lazım olan olalım. Ve, Sir Samuel Hoar' ı 
bütün müdafaa kuvvetlerini müteessir etmeği göze aldır· 
idame edeceğiz." demişti. mak b:ıhsına evvela maziyi 

Aradaki fark, asıl f ngiliz kısaca gözden geçirip ondan 
silahlarının ne suretle kullanı· ibret alalım. Aşikardır ki 
lacakları ve hangi gayeye "Nasyonal" hükumet, bundan 
hizmet ettirilecekleri noktasın· beş yıl evvel işçi partisinden 
dadır. aldığı barışsal dünya gibi 

İşçi partisi, konservatizm baha biçilmez bir mirası israf 
(muhafazakarcılığın) İngiliz si· etmiştir. Bunu yapmasının da 
lahlarmı arsıulusal kanunun yegane sebebi, kendi gör ar· 
hizmeıinde kullanacağına, in- sıulusal siyasasıdır. 

~~~~~~------.~----~~~~~-

Amerika'da Reisicum-
hur intihabatı 

W ali Streel , Ruzvelt'in mağ
lubiyeti için gece gün

düz dua ediyor 
Niyuz Kronikl gazetesi yazı· 

yor: 
Amerikan cumhur başkanı 

seçiminin seferi, ancak iki 
hafta kadar sürecekken bu 
seferin telaş ve heyecanı daha 
şimdiden baş göstermiş bulu~ 
nuyor. Atlantik'i boylıyan tel· 
graflara bakacak olursak, M. 
Ruzvelt'in söylevli turnesinin 
adeta muzafferane bir dolaşışa 
münkalib olduğuna şahid ol
duğumuz gibi Ruzvelt'in mağ· 
lübiyeti için gece gündüz dua 
eden Wall Street bile artık 
Ruzvelt'in yeniden seçilmesi 
ihtimallerini daha etraflıca 
hesaba katıyor. 

Ruzvvet'in bu mütezayit 
kuvvetinin en esaslı amili, 
şüphe yok ki, muarızlarının 
isterik denebilecek derecede 
mübalagalı olan iddialarında 
aramalıdır. 

Cumhuriyet Partısi iki gün 
evvel neşredilen resmi bir 
tebliğde, Ruzvelt' e "Amerikan 

ihtilal hareketinin Kerensk:,,si 
demekten. Ruzvelt yeniden 
seçildiği takdirde "Hayatını 
her sigorta ettirmiş kimse ve
ya para biriktirmiş her insa· 
mn" bu tedbirlerinin suya 
düşmesine şahit olacağını ya
hut ta Ruzvelt'in vergi hak
kındaki tekliflerinin "Memle· 
ketin her iş teşebbüsü hak· 
kındau doğrudan doğruya hü
kumetin tesahübüne götüre· 
ceğini" iddia etmekten çe· 
kinmemiştir. 

Cumhuriyetçiler, bu kabil 

gürültülü ve kendi kendileri 
için pek te muvafakiyetli sa· 
yılmıyan reklamlar yapmıya 

mütemayildir. Netekim bun
dan dört sene : evvelki cüm
hur reisi M. Hoover: .. ben 
mağlup olursam Ncvyork so· 
kaklarında ot biter" diye ke
mali azametle söz söylüyordu: 
Halbuki buna mukabil Ame· 
rikada dikkate değer bir iş 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

• -------
l zmir vilayeti daimi .. encume-

ninden: 
1 - 2480 lira 7 kuruş keşif bedelli Eşrefpaşa hastahanesi

nin yeniden yapılacak ikinci kat pavyon yapısı 20 gün müd
detle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı 
yasaya göre · hazırlıyacakları teminatlarile birlikte ihale günle· 
meci olan 9 ikinci T Jşrin 936 Pazartesi günü saat 11 de 
vilayet daimi encümenine gelmeleri. 

2 - Keşif ve projelerini ve şartnamesini görmek ve bilgi 
edinmek için bayındırlık direktörlüğüne baş vurmaları. 896 

Ayni ihanet, 1935 te de 
tekerrür etti. Sir Samuel'in 
bu ciheti pek iyi bilmesi la
zımdır. 

Fazla olarak ta evela Ver· 
say andlaşmasının haksızlıkla· 
rını düzeltebilecek mahiyette 
hiçbir şey yapmamak, saniyen 
de faşist adaletsizliği karşısın· 

da ricat etmek suretiyle fa· 
şizmi tedvin etmiş ve bu iti

barla da bütün ülkeyi, tarihi· 

nin en vahim tehlikesi anına 

getirmiş bulunuyor. 
Hükumet, isbat t1e delili 

reddediyor. 
Bütün bunları yapmasının 

sebebi, Uluslar kurumuna sa-" 
biden inanmayıp asıl silahlı 
kuvvete inanmasıdır. Şimdi 
hali mevzuu bahsederek hal 
hakkında vazıh olalım. 

Hükumet, uluslar kurumuna 
refakat diye mevcud olan 
keyfiyet hakkında değeri olan 
her isbat ve delili reddediyor. 

Hakkında bitiraf bir dünya 
mahkemesinin kararını sevinçle 
kabul etmiyeceği tek bir mü
nazaanın bile mevcud olma
dığını açıkça söylemiyor. 

Diğer ulusları büyük pazar· 
lardan kaçıracak olan hodbin 
ve haris bir emperiyal ekono· 
miye sed çekmekten geri du· 
ruyor. 

Antisosyal silahlanma en
düstrisini millileştirmiyor. 

Başkalarına verdiklerinden 
ziyadesini kendileri için talep 
etmiyen ve tahrik edilmemiş 
bir taarruz vukuunda birbirle 
rinin yardımına ko:;;mıya az· 
metmiş bulunan barışsever 

T.N. K 
BUVÜ 

, 
9 :<I 
a = ~ ~ 
~ :<U 
4: ~,, 
• :<ı '; /~ 

"VIKINGLAND,. motöru 
birinciteşrinde beklenmek~e 
olup ROTTERDAM, HA~r:· 
BURG, BREMEN, GOT~ 
BURG ve ISKANDINAVYA 
limanları için yük alacaktır· 

HOLLANDA AUSTRA· 
LIA LINE . 

"ALHENA,. vapuru 6 ikin° 
teşrinde beklenmekte olııfA 
PRINSIPALLE, AUSTRAL\ 
ve YENi ZELAND için yıı 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN bi· 
"SUÇEAVA,, vapuru ~o. d 

rinci teşrinde gelip 21 bırıfl ~· 
teşrinde PiRE, MALTA, M~k 
SiL YA ve CEZAIR için Y"' 
alacaktır. 19 

"ALBA JULIA,. vapuru ~· 
2nci teşrinde MALTA, MA .. ~ 
SiL YA ve CEZAIR için yıı 
alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA.~ 
"LEWANT t·· .. 1 ik111 

,. mo oru tıı? 
teşrinde beklenmekte zıu 
ANVERS, (doğru) DANf ı-ıı'· 
ve GDYNIA için yük al~cr ~ıe 

ilandaki h~reke~ . ta.rıh edet' 
navlonlardakı değışıklıkler ej· 
acente mesuliyet kabul etfll ~ 
Daha fazla tafsilat al:ftl:I 
için ikinci Kordonda 'fa 08 
ve Tahliye binası arkıı5'0 ti' 
FRA TELLi SPERCO ~cellic' 
sına müracaat edilmesı r 

olunur. f266j 
Telefon: 2004/~I 

-- ~ti 
uluslardan mürekkep ku ,-e 
bir grupun Avrupa'd~.110e 
Uluslar sosyetesi içerıs• et· 
teşekkül otmesine yardıf11 
mi yor. •18Je J 
(Devamı 4 üncü sahır 

be~ 
Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen ~arıı;eıtl o 

olmamıştır. Hem yü7lerce vatandaşınızı zengin etmış aılt~ 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bud )'bilif· 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia e ~ 

t 
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N. V. ( • . ' ' 
W. F. H. Van lzmir Yün Mensucatı ı 

Der z·ee etinin 
& Co. 

DEUTSCH LEV ANTE LINIE 
" ATHEN " vapuru 26 ilk 

lcırinde bekleniyor, 3 son 
tcşrine kadar ROTTERDAM, 
~AMBURG ve BREMEN için 
Yükliyecektir. 

"MILOS,. vapuru 29 ilk 
~frinde bekleniyor, HAM

URG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

"MANJSSA" vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
liAMBURG ve BREMEN için 
Yükliyecektir. 

~MEMENT ;H. SCHULDT
HAMBURG 

ar umaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardıJtı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. TATLI 

ııCI "AUGUST LEONHARDT n Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı . 1 

JııP Va~uru 11 son teşrinde bek- IKANDEMJR Oğf 
Y~ lenıyor, ROTTERDAM ve u 

ylJ~ liAMBURG için yük alacaktır. '-~ \* * :.c:ı :.en'· 1 &· sa+zw:ı 
~ERIKAN EXPORT LINES /zmir bayındırlık 

-ı 

direktörlü-
.
1 

"EXMINSTER" vapuru 30 ., •• .J • 
bi· 1 k• teşrinde bekleniyor, NEV- gunuen. 

·ııcl ~ORK ve BOSTON için yük 1 - Idarei hususiyeye ait lzmir Ağamemnun ılıcalarında 
ŞARABINI ALMAKTA 

1 TEREDDüT ETMEYiNiZ A~· l &caktır. yeniden yapılacak asri ve fenni bina ve tesisatın lzmir bayın-
.r!J.,, "EXHIBITOR" vapuru 14 

'-------J 
r" &o dırlık direktörlüğünde mevcut şartname ve krokide gösterildiği 

"n teşrinde bekleniyor, NEV- F IATI: 70
2 

~~:::~relik şişesi 55 Kuruş 
" 100 ,, J 

ıORK üzere projesinin tanzimi müsabakaya konulmuştur. 
19 için yük alacaktır . 

.. EXPR 2 - istekliler krokısi ve şartnameye göre tanzim edecekleri 
ESS" vapuru 30 iik 

.:;k teşr· d · plan ve projeyi 30-11-936 tarihinde lzmir bayıdındırlık direk-
y';..' " ın e bekleniyor, NEV- iHTAR : Küçük şişeler 10, büyük şişeler 15 kuruşa geri alınır.' 

tli 
~ 

ıQRI( törlüğüne teslim edecektir. 
için yük alacaktır. E'.X 3 - lstenilen şerait dairesinde tanzim olunacak projelerden 

L· AMINER,. vapuru 14 ilk "'ln d b Nafıa direktörlüğiince intihp kılınacak ve Nafıa bakanlığınca 
'y un a ekleniyor, NEV-

ORK için yük alacaktır. da tasdik ve kabul edilecek ve proje sahibine (500) lira müka-

ilk "EXAMELIA" vapuru 26 
YQ teşrinde bekleniyor, NEV

RK için yük alacaktır. 

fat verilecektir. 
4 - Fazla izahat almak istiyenlerin Izmir bayındırlık direk-

törlüğüne müracaat etmeleri. 634 

AJ.tERICAN EXPORT LINE 
Pire tarikile seri seferler 

PIRE-NEVYORK ıs gün ilk teşrinde bekleniyor, KôS- ;iijt;f;;:m~;~~if:fiiiaiiii;iiiiiiii;iS&İiiıil:Si'' 
DEN NORSKE MIDDEL- TENCE, SULINA, GALAÇ ve Olivier ve ~ü-

GALAÇ aktarması olarak BEL- ~ 1 z M 1 R ı> "EXETER,. transatlantik va
~tu 6 son teşrinde PiRE' den 
~ STON ve NEVYORK'a 

e ket edecektir. 

tik .. F.XCAMBION" transatlan
&o vapuru 20 son teşrinde 

h_,. STON ve NEVYORK' a 

HA6~c~JE GRAD, NovısAo, aunA- rekası L ·m., ed 
PEST, BRA TISLA VA VIY A

" SARDINIA " motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Df
EPPE ve NORVEÇ limanla
nna yük alacaktır. 

NA ve LINZ için yük ala- Va Ur acen ·as! 
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. S eket edecektir. 
i11°' eler rnüddeti: 

SERViCE MARITIM 
ROUMAlN 
BUC.'IREST 

şilmez." 
Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 - 2008 

"ADJUTANT., vapuru 28 
birinci teşrinde gelip 29 bi
rinci teşrine kadar LONDRA 
için yük alacaktır. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpckbaş, Değirmen, 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

el' 
~IRE-BOSTON 16 gün 

... 

"ANDALUSIAN" vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip 5 ikin
ci teşrine kadar LOND
RA ve HULL için yük ala
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"ALGERIAN., vapuru 30 

birinci teşrinde gelip 4 ikinci 
teşrine kadar LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru ikin
ci teşrin iptidasında LIVER
POOL ve SWENSEA' dan 
gelip yük çıkaracaktır. 

"THURSO,, vapuru 15 ikin
ci teşrinde LONDRA'dan ·ge
lip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda LIVERPOOL ve 
GLASKOW için yük ala
caktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

ıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlannın en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
hat Eczanesi 

Başdurak. Büyük Salepçio~lu hanı 
• karş ısında 1 - - -....:. .... 

";'· • -- ·;ı:.Jı;~·. ·~·· •. ,,, .• 4-~~- ''-'·ı.-···· .. · .. 
..... ~"-~' . "'·· ... ""~ ., .. ~ ~ .. 

Tarih ve navlunlardaki deği- Birinci sınıf mutahassıs Mücellit 
Ali RIZA 

şikliklerden mesuliyet kabul Dr • Demir Ali 
9 A' ~ • ıedilmez. • Kamçıoğlu 

... JI ; Doktor Cilt :,,e e~:;;~~l t~;=~~~klar 
u K u ru f o ıu ıı- Ali Agah İzmir - Birinci beyler sokağı -

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı n~ 
/ t Çocuk Hastalıkları Elharnra sineması arkasında 

/ - .. ~, mütehassısı No.: 55 
, ( ._, ' l J İkinciBeyler Sokağı No. 68 Telefon: 3479 

~ . ~ırçıoa .CANL<A\~ •= Tel;fon 3452 1 • • 
Numara : 34 

~iirı• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 

• 
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Italya sefiri, Londra komitesine 
Yan ya gölünün kanlı f acıası 

J NakJe;f;;: F. Şemseddin Benlioğlu 
.. Birinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ... liil 

-4 

muhtıra vermiştir • 
yenı 

• r 
"""" ....... - ------------------------------~ Rusya'n o; Ma • d h 0 kômetine 550 ~skeri kamyon, tayyare, 

el bombalar ve birçok mühimmat gönderdiği iddia ediliyor 
Londra 29 (Radyo)- ispanya işlerine ademimüdahale ko· lar içinde tayyareler gönderilmiş ve ayın 16 ıncı günü de bin 

mitesi, dün toplanmış ve Rusya'nm verdiği cevabı müzakere beşyüz Rus neferi ile külliyetli miktarda el bombaları sevk 
etmiştir. Bu toplantıda, ltalya delegesi sinyor Grandi, yeni bir edilmiştir . 
muhtıra vermiş, Rusya'nın, hangi tarihlerde ispanya hükume- Sinyor Grandi; bu malumatın, lspanya'nın eski Nazırlardan 
tine neler gönderdiğini bir liste halinde göstermiştir. Bu listeye biri tarafından verildiğini ve familyasının, halen Madrid' de bu-
göre, Rusya'dan ispanya hükumetine şimdiye kadar beşyüz elU 

lunması hasebile bir fenalığa uğramaması için ısmını söyliye· 
askeri kamyonu, birçok mühimmat gönderildiği gibi, bu ayın 
on üçüncü günü de, beşyüz fen memuru Barslon'a çıkarılmıştır. miyeceğini bildirmiştir. 

Bundan başka, Odesadan da ticaret eşyası markalı sandık· Grandi'nin beyanatı hayret uyandırmıştır. 
............. 1 

-·-· Finans bakanı, yeni bütçe- ihtilalciler, taarruza devam 
de 6 milyar açık ol- ediyorlar, Rus sefiri yar-

duğunu söylüyor dım istemiş 
Parİi, 29 (Radyo) - Fran- yetinde parlamentoda müza· Paris 29 (Radyo) - United- bir raporla vaziyeti bildirmiş 

sız finans bakanı M. Vensa kere edilebileceğini, vaziyete pres gazetesinin verdiği bir ve yardım talep eylemiştir. 
Oriyol, bugün toplanan par- göre tadilat yapılabileceğini habere göre, ihtilalciler, Mad· Paris 29 (Radyo) - Gene-

b k. b .. d . 6 ·1 rid şehrinin sukutundan sonra ral Molla'nın kumandasındakı· lamento maliye encümeninde ve usene ı u cenın, mı -
durmıyarak Katalonya'ya doğ· 

uzun izahatta bulunmuş ve yar franktan ibaret bir açıkla 1 ordudan bir kıta, Madrid'in ru yürüyecekler ve spanya'yı 
bütcenin ikinci teşrinin niha· kapandığını söylemiştir. baştan başa Markistlerden te- kapılarına kadar yaklaşmıştır. 

----~~~--.... ·.-.~·~ ..... 
K t t• '• E k• mizliyeceklerdir. Bu kıta, tanklarla ve en son 

05 an ın ın 5 1 mu• Burgos, 29 (Radyo) - Rus- sistem silahlarla mücehhezdir. 

1 
• h • 1 ya'nın Madrid sefiri Ruzenberg Taarruz, Madrid'in sukutuna kemik erı arıp er . . Moskova'ya gönderdiği uzu~.~~ar devam edecektir. 

Atina'ya nakledildi 
Atina 29 (Radyo) - Yu

nan hükumeti, müteveffa kral 
Kostantin ile kraliçe 01ga'nın 
kemiklerini Yunanistana nak
letmeğe karar vermiştir. Ke· 
mişler, gelecek ayın on beşin· 
de ltalya' dan getirilecek ve 
dini merasimle Atina' daki ki· 
liseye gömülecektir. 

Roma'da bir ev İhtiyar Kaptan Sir Samuel Hoar'ın 
Yapmışlar .d. tku i c ·ı · 

Roma, 29 (Radyo)- ikinci .Hastahaneye gı ın- nu , ş' ı erı 
teşrinin dördüncü günü bura· ciye kadar 6ldü kızdırdı 
da f toplanacak olan beynel- Londra 29 (Radyo)- lngil· [ Baştarafı 2 inci sahifede} 
milel leski muharipler dele- tere'nin Küin Mari vapuru, Ve bütün bunları yapmak
gasyonları, ltalya kralı Viktor bu sabah Sotamton limanın- tan geri durmasının sebebi, 

M l hükumetin bizzat bu sistemin Amanoelin riyasetinde " a u· dan hareket etmek üzere iken 
lun evi" ni açacaklardır. kaptanı 62 yaşında Sir Edgar kendi icabı olarak kaçınılmaz 

·• • ôten'e bir fenalık gelmiş ve kılınan bir harbe karşı kendi-

M tak as lerini müdafaa etmek üzere 

Fransa e s hastahaneye nakl edilinciye 
hummalı bir surette silahlanan 

Ser ez' e vardı 
Karlar altında Serez, 29 (Radyo) - Yu-

Paris 29 (Radyo)- Fransamn nan başbakanı ?'eneral Mc
birçok yerlerine kar yağmağa taksas, buraya gelmiş ve bü
başlamıştır. Kol Senbernar yolu yük tezahüratla karşılanmıştır. 
tamamen kapanmıştır. Fransa' Metaksas, bugün Atina'ya dö-
dan ltalya'ya işliyen kamyon· necektir. 
lar yollarda kalmıştır. Kar de· •---

kadar ölmüştür. ····-Belcika kendi sela-, 
metini düşünüyor 

( Baştaraf ı 1 inci sahi/ ede) 
meselesi, diğer küçük devlet
ler gibi bizi de endişe içinde 
bırakmıştır. istemiyoruz ki, 

bir takım müstakil devletler· 
den mürekkep bir alemden 
daha iyi, daha üstün bir alem 
göremeyişidir. 

Sir Samuel, bu hakikat kafi 
derecede vazıhtır, değil mi? 

vam etmektedir. Kar altında Ba an vapur r günün birinde biz de böyle 
Amerika'da reisi
cumhur intihabatı 

kalmaları ihtimaline binaen • • • 
bazı köyler tahliye edilmiş ve Şımal denızınde fır-
ahalisi başka köylere naklolun- tına/ar devam ediyor 
muştur. Kahire 29 (Radyo) - Mı-

Titülesko 
İsviçre'ye geçti 
Bern, 29 ( Radyo ) - Eski 

Romanya hariciye nazırı M. 
Titülesko, lsviçre'nin (Logano) 
şehrine gelmiştir. M. Titülesko, 
bir müddet burada oturacak-

sır bandıralı Abdullah adın

daki posta vapuru, lskenderi
yeden on beş mil mesafede 
fırtmaya u~rrıyarak batmıştır. 
Vakur mürettebatı ve yolcu· 
]ardan hiçbiri kurtarılamamış· 
tır. 

§ Londra 29 ( Radyo ) -
Litvanya bandralı ve Leton 

tır. Mumailey, artık tamamen adlı bir vapur, Liverpol' dan 
iyileşmiş bulunuyor. hareket ettikten sonra 1skoç-
~~~-------~~--Viyana toplantısı 
Viyana, 29 (Radyo) - ltal

ya Avusturya ve Macaristan 
hariciye nazırları tarafından 
burada yapılacak olan to;:ı· 
lantı, ikinci teşrinin 11 inde 
olacaktır. Bn toplantıd, mer
kezi Avrupa'yı alakadar eden 
!şlerle Tuna mes'elesi konu
şulacaktır. 

ya sahillerinde fırtınaya tutul-
muş ve kayalara çarparak 
batmıştır. Mürettebattan an· 
cak dört kişi kurtulabilmiştir. 

§ Paris 29 (Radyo) - Bo
na adlı bir Alman vapuru, 
şimal denizinde batmış ve 12 
kişiden ibaret olan mürette· 
batı tamamen boğulmuştur. 
Şimal denizinde korkunç fırtı· 
nalar devam ediyor. 

bir akibete uğrayalım. Zira 
bu şerait altında müşterek ( Baştaraf ı 2 inci sahifede J 
emniyet sistemine güvenmek faaliyeti husule geldi. Gerçi 
mümkün değildir. M. Landon, bu yeni faaliyet 

Biz, kimsenin işine karış· ve kalkınmanın, Ruzveltin 
mıyacağız. Bizim de işimize New Deal'ine rağmen başarı· 
karışılmasını istemiyoruz. Si-

cılığını iddia etmiyor değildir. 
yasetimiz; sırf kendi selame· 
timizin teminini istihdaf et· Fakat Amerikalı reycinin se· 
mcktedir. çicini pek te öyle M. Lando-

Belçika toprakları, artık, na inandığı yok. 
hiçbir devlet için gecid yeri New Deal, At1antik'in bu 
olamaz. Belçika'lılar, bundan tarafından görüldüğüne göre, 
sonra yalnız Belçika'yı düşün- şüphesiz ki birçok cessurca ve 
mc.k mecburiyetindedirler. Biz, idealistçe tasarlanıp yaşanan 
ne Almanya'ya temayül etmiş tecrübelerle beraber birçok 
ve ne de Fransa'ya çevrilmiş hataları da ihtiva etmiştir. 
bulunuyoruz. Fakat şu da muhakkak ki 

Maksadımız, kendi memle- bunun böyle olmasına rağmen 
ketimizin emniyeti ıçın müs· New Deal'i, Kızıl ihtilalin bir 
takbel bir siyaset takip et- mukaddemesi saymak Y.ahut ta 
mektir.,, M. Ruzvelt'e Kerenky lakabını 

Dış bakanın söylevi, par· t takmak da, hiç olmazsa M. 
lamentoda ve siyasal meha- ı Baldvin'in yeni türeyen bir 
filde derin akisler uyandır· Mussolini addeden insanların 
mıştır. iddiaları kadar iülünçtür. 

eçhul bir şah s, Frosi-
ni'nin peşinde idi .. 

Artık davetlilerin dağılması 
zamanı gelmişti. Misafirler, 
birer, ikişer çekilmeğe başla· 
dılar. Muhtar bey de bunlar 
arasında, fakat en son olarak, 
ve gözü de arkada kalmak 
şartile vaftiz evinden ayı ıldı. 
Yan ya' nın ratip havasını tenef
füs ederek uzaklaşan Muhtar, 
sanki bir sarhoş, sanki ·bir 
meczup idi. Yürüyüşüne şuuru 
hakim değildi; o da yalnız 
güzel Rum dilberini düşünü

yordu!. 
Güzel Frosini de, son vaf· 

tiz evinden ve Muhtar'ın kal
bindeki hislerin ayni altında 
olarak ayrıldı. Ruhani ayin, 
baş papasın iduaları, Meryem 
veva Muhammed, hiçbir şeyi 
düşünmüyor, sadece güzel 
Türk zabitini, Muhtar beyi 
düşünüyordu. 

Fakat genç, vaftiz evinden 
çıkarken, köşede gizlenmiş 
bir Arnavudun kendisini gö
zetlediği hiç fark edemedi. 
Frosini gibi yanındakiler de 

bu halin farkına varamadılar. 
Biraz ilerledikten sonra, giz· 
lenmiş olan adam da, sinsi 
adımlarla arkalarından yürüdü. 
Frosini'yi evine kadar görün· 
meden takip etti . 

Frosini, Muhtardan başka 
birşey düşünmediği halde ka· 
pısını kapatırken karanlıklar 
içinde kendisini takip etmiş 
olan adam; 

- Oh.. Oh .. Efendim Ali 
paşa benden ne kadar mem
nun olacak, kendisine Yanya· 
nın değil bütün Rumeli'nin 
en güzel kızını takdim ede· 
ceğiml. Diye mırıldandı v7 
kapıya bir işaret koyarak ge-

cenin karanlıkları arasında 
kayboldu gitti. 

Tahir, evet, Frosini takip 
eden adam Tepedelenli Ali 
paşanm celladı, yardımcısı, 

en sadık adamı maruf Tahir 
idi. Efendisini sevindirmek 
1çın günlerdenberi bir kız 
aramakta ve bu gece Frosini 
yi görünce, kızı ihtiyar paşa 
için kaçırmağa karar vermişti! 

* * * Bundan iki gün sonra hava 
birdenbire o kadar değişti ki 
herkes kışın döndüğüne inan· 
dılar. Ali paşa, çok hodgam 
bir adam olduğu için bu so
ğuktan korktu, konağına ka
pandı, birkaç gün dışarı çık

madı. 

Dörtler 
Sistemine karar 

kılmışlar 
Londra, 29 (Radyo) - Ber

lin 'de Italya hariciye nazırı 
Kont Ciyano ile Almanya ri· 
cali arasında vukubulan mü· 
zakereler neticesinde, dörtler 
sistemine karar kılındığı bildi
rilmektedir. Buna sebep, Bel
çika' nın bıtaraf kalmak husu· 
sundaki kararıdır. 

Bundan bahsederek uzun 
makaleler yazan Paris gazete· 
leri, Alınanya'nın, Rusya'ya 
karşı bir manevra hazırlama
suıa rıza gösterilemiyeceği 
kanaatindedirler. 

Ali paşa, Konağına kapan· 
dığı vakit, ne hükmü altında 
bulunan geniş ayakların işle· 
rile, ne de tetkik ve tetebbÜ 
ile uğraşmazdı. Bütün meşgu· 
liyeti kadınlar arasında yeni 
yeni 2evkler bulmak, kendisine 
rakip olanları zalimane bir 
usulle mahvetmekti. Ani ve vB 

kitsiz olan bu soğuğun hükünı 
sürdüğü günlerde, Ali paşa, 
oldukça can sıkıntısı geçir · 
mekte idi. Böyle anlarda, ih· 
tiyar ve zalim paşa, bütün 
mevcudiyetini Vasiliki'ye genÇ 
sevgilisi ve zevcesi Rum kızınB 
hasrederdi. 
Şu muhakkaktır ki, Ali paşa. 

kadına karşı hiçbir vakit sa· 
dık olmamış, hodkamlığın en 
kuvvetli cephesini kadına karşı 
göstermiştir. Zevkini tatmin 
ettikten sonra, dağda iken 
kadına çarıklı ayağı ile teknıe 
vuran Tepedelenli, hükümdar 
selahiyet ve haşmetlerile ko· 
nağa yerleştikten sonra da 
kadını çizmesile tekmelemiş 
bir adamdır. Fakat ihtiyar· 
lıkta eline henüz 12 yaşında 

( Arkası 'Clar J ---····---Stoyadisoviç 
Resmi geçidde btı· 

lunacak 
Ankara 29 (Hususi) - Arr 

kara, büyük bayramı coşkun 
tezahüratla kutlulamaktadır. 

Bugünkü rbüyük geçid re.s: 
minde, Yugoslavya başvekılı 
M. Stoyadinoviç ı ve Rus taf 
yare hey' eti de hazır buluna· 
caktır. 

• • • • 
Kızılay AşeıJt 

Bugün törenle 
acılacaktır. 

• k~ 
Kızılay kurumumuz, fa 

1 

ve himayeye muhtaç hal.~; 
daima bir şefkat kucağı go 
termiştir. Fabrikalarda buluna~ 
işçilere sıcak yemek yidirnıe 
maksadile yer-ver aşevleri ııçı· 

• Je· 
lacağını yazmıştık. Bu aşeV 
rindt!n birincisi, Halkapınar 
pamuklu mensucat fabrikasın· 
da bugün saat 13,30 da pıe: 

·01"' 
rasimle açılacaktır. Merasıde· 
Vali Fazlı Güleç riyaset e rı· 
cektir. Aşevinin açılması ıJ1 
nasebetile 150 işçiye parıısırı 

1'11 • 
sıcak yemek dağıtılaca ·n· 
Bundan sonra işçilere aşeVde 
den beşer kuruş mukabilin ri· 
sıcak yemek ve ekmek ..,e 
lecektir. ___ , .. ,~.----
Feci bir kaza 
Zübeyde pencere" 

den düşerek öld~·de 
Belediye Darülacezet0tır 

dün mühim bir vak'a 0 0:19· 
tur. Yedi aydan beri Daru gO 
cezede bakılmakta o!ao ·k')İ 
yaşında kimsesiz Sef~ndıfl• 
Zübeyde adında bir ·tl tarı 
binanın üst katındaki koğU~re· 
15 metre yüksekteki peoC tte 
den aşağı düşerek ağır s~:~rır 
Yiralanmış ve derhal ölnfu, dtlrı 
Zübeyde'nin ölümü, başı~irıle 
aldığı derin yaranın te 
olmuştur. 


