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yer: (ANADOLU) MatbaaST~-Basıldığı 

Yıl : 3 - No ı 839 Telefon: 2776 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 31 Teşrinievvel 1936 
----~~~~·~----~~-

Amerika 
Reisicumhur intihabatı, 

önümüzdeki Salı 

olacak, elli mi(yon kifı 
reye işt·irak edecektir. 

Fiati (100) Para 

---~ _ağdad_'~~ I~y_a ~- ılitı Ye Bastırıldı 
Ankara' da vukuhulan mü- Muss~li'!i 

Yarın hır soy-

zak ere J er mühimdir lev verecek 
Milano, 31 (Radyo) - M. 

Balkan müttefikleri, küçük itilaf, zencir halindedir 
Yüksek misafirimiz Ankara'dan ayrıldılar 

İstanbul, 31 (Hususi)- bulunmuş ve İstanbul'daki 
Yüks .. l misafirimiz Yu- Yugoslnv kilisesi baş rahibi 
guslavya başbakanı de dini merasimi ifa etmiştir. 
Doktor Stoyadinoviç'le Hükumet reislerinin Türkiye 
hükumetimiz erkanı merkezini ziyareti gibi güzel 
arasında çok mühim bir vesile ile açılışı yapılan 
lll.Üzakcreler olmuştur. yeni Yugoslavya elçilik binası 
~öyl~n~iğine . gör"e, biri elçi ve elçilik büroları di-
elçıka mn bılaı aflı- ğcri de elçilik ilcı i gelcnlcri-

~1 münasebetile tahad- nin ikameticri ve elçilik arsi-

1üs eden vaziyet el. a- vine mahsus olmak üzere iki 
•nda dıkkate şayan 

ll1ükalemeler olmuştur. büyük ve muhteşem binacian 
~erek Balkan ittifa- mürekkeptir. Açılış merasimin-
ına dahil devletler den sonra Yugoslavya lıükft· 

ve gerekse küçük itilftf mcti reisi ve ref ıkası ile mai-
sulhun temin ve mu-
h f yeti ve bütün elçilik erkanı 
l
.a azası için zincir ha-
inde ve gayet şamil Hariciye Vekilimiz Tevfik Ruş-

Mussolini, bugün buraya gel
miş ve uzun tetkikattan sonra 
kendi gazetesi olan (Populo 
D'ltalya)·idarehancrine giderek 
hasbihallerde bulunmuştur. M. 
Mu.ssolini'nin, yarın mühim bir 
söylev vermesi mukarrerdir. 

---------~~~~ Salengro 
Hakkındaki tahkikat 

sona erdi 
Paris, 31 (Radyo) - Da

hiliye nazın M. Salengro hak
kında erkanıharbiyc reisi ge
neral Gamelin heyeti tarafın
dan yapılan tahkikat netice
lenmiştir. Bu tahkikata göre, 

Salengro idama mahkum ol

muş deği:dir. Filhakika harp 

divanından geçmiş ise de be
raet etmiştir. b· b ı tü Ar.:ıs'ın köşklerine giderek 

ır şekilde ir eşiyor-
lar. öğle yemeğini orada yemişler- riciye vekili Tevfik Rüştü Aras 

T R <lir. Yemekten sonra da muh· toplanaıak görüşmeleride de-
'( ürkiye, omanya, terem mı·s .... firimiz ve refikaları · l b ugoslavya ve Yuna- vam ctmış er ve u görüşme-
llist k. h b" · v-k k . .~ Ankara civarında bir gezinti lerin sonunda ayrıca bildirdi-an er anı ar ıyeı .ı u se · mısaJirimiz M. Stoyadinoviç 
itil\ k I yapmışlar ve bu arada Eti· ğimiz resmi tebliğ neşredil-

~ Urniye reislerinin, yakında ve a et kabine şeflerinden mes'ut nümune köyü.ıi! de gez· miştir. 
kreş'te yapacakları to,Qhm- Protic ile Gasic Yugoslav t mişierdir. Saat 17 de Yugos- Bu gece Yugoslavya elçisi 

~an çok feyizli neticeler çı· matbuat mümessilleri orta e!Çi lavya başvekıh Stoyaa111ov-:ç Lazaroviç tarafından ekselans 
tak, orada gayet mühim ka Lazaric, elçilik erkanı hazır ite başvekil ismet lnönü ve Ha- (Devamı 4 üncü salıi/ede ) 

~ri~nrik~~~ ----------•••~~----~-------

Kollektif yardım 
sistemi zaifladı 

Yarın, Eliza sarayında M.Lebru
nun · riyasetinde bir ictima var 

M. Lebrun bir ziyafet sofrasında 
Paris 31 (Radyo) - Fran- zafa uğradığı fikrinde 

sız kabinesi, yarın Eliza sa· yorlar. 
bulunu-

rayında Cumhurreisi M. Leh· ---..-•---
runun başkanlığı altında mü- Hollanda' da 
him bir toplantı yapacaktır. 
Bu toplantıda, dahili mesele- Bolşeviklik düşman. 
lerden başka, lngiliz - Fran- /ığı başladı 
sız münasebatı da konuşula- Amsterdam, 31 (Radyo) -
cak ve kollektif yardım siste- Burada, antikomünist bir ko-
minin, son zamanlarda geçir- mite teşekkül eylemiştir. Bol-
diği safhalar etrafında müza- şevikliğe karşı açılacak müca-
kereler cereyan edecektir. dele, milli müdafaa programına 

Fransız ricali, bu sistemin ithal edilmiştir. 
Ankara 30 {A.A) - Dost 

~e müttefik Yugoslavyanın 
Urada yaptırdığı elçilik bi-

tı~sının açılış mesrasimi bu-

ihtilalciler Madridi hava- (_ -_( u_lus_aı ___ Bir_lik_J e_Gö_re-=_) 

Run b ·· ·· k · f · k ' S uyu mısa ır e ·se.ans 

b toyadinoviç ve refika!annın 
Uzuriyle yapılmıştır. Bu me· 

tas· 1rnde Yugoslavya başvekili-
tıe f ~ akat etmekte olan baş-

AJ manya 
}"eni bir program . . 

çızıyor 

h Doktor Şaht 
0 er)· 

' ın, 31 (Radyo) - Al· 
tıya• 

~ttı nın, yakında mali bir 

tqltı~a~ çizeceği ve bu prog· 't' a ıhracat maddelelerinin 
b. ıçteki vb . . k 
~te rag etını artırma 

~il· tertibat alacağı gibi, 
~~1 

1 
ticareti de yeni bir 

~Ilı 
~Ylerı· esaslara bağlayacağı 

~~tı~o~. Doktor Şaht, bir 
'lıij erı bu mesele ile ve 

birlikte meşgul bu-
dır. · 

dan bombardıman ettiler 
Atılan bombalar!şehirde çok büyük hasa

rat ( yaptı, binlerce ölü vardır 
Barselon, 31 

(Radyo) - İh
tilal orduları, 

Kata lon ya 'ııın 
Roza körfezin
de karaya çık
mnk üzeredir
ler. Kata!onya, 
hükumeti, seri 
tedbirler alın
masını emreyle-
miştir. Bir ih
raç hareketi ya
pıldığını tak-
dirde burada 
kanlı muharebe
o!acağı söyleni
yor. 

Paris 31 (Rad
yo) - Dün 
saat 17 de ihti-

lalciler tarafın· Madrid'i müdafaa için silahlanan lspangol kızları 
dan Madrid havadan bombar- rağmen, Madrid hükumetinin Paris, 31 (Radyo) - Mad-
dıman edildi. Atılan bomba- neşrettikleri haberler, bunun 
lar büyük hasarat yaptı (Gc- aksini göstermektedir. 
tasa) mevkiindc elli ölü var- Barselon, 31 ( Radyo ) -
dır. Şehirdekiler binlere baliğ Katalonya meclisi, bugün top
oluyor. lanmış ve miralay Sandino 

Paris, 31 (Radyo) - Is- beyanatta bulunmuştur. San
;ıanya' dan gelen haberler, bir dinoya Katalonya tayyare 
kaç gündenberi birbirini nak- filolarının, ihtilalcilere karşı 
zetmektedir. ihtilalcilerin ver- hücumlerine devam ettiklerini 
dikleri malumat, hükumet kuv- ve son günlerde düşman tay
vetlerinin mukabil taarruzlarını yarelerine büyük hasarat ver-
kırdıklan merkezinde olmasına diklerini söylemiştir. 

rid hükumetinin bütün tekzip· 

lerine rağmen ihtilal orduları, 

kademe kademe Madrid'e 

yaklaşmakta devam ediyorlar. 

İhtilalciler cephesinde bulun· 

makta olan muhtelif ajanslar 

muhabirleri, general (Vare
la) nm, grlecek hafta içinde 
ve umumi bir taarruz yapaca
ğını bildiriyorlar. 
/ Dnamı 4 ilncli salıl/ede / 

Turşu ve Perhiz ! .. 
Atina' da çıkan Proiya gazetesi; son zamanlarda, ansiklope

dik bir takım malumatı toplıyarak, "Haftanın Küçük Lugatı .. 
başlığı altında neşretmeğe başlamışbr. Bu gazete, Yunanistan· 
da ağır başlılığile maruf, siyasal nezakete pek riayetkar olarak 
tanı'nmıştır. Fakat, her nedense 26 Birinci Teşrin nüshasında 
"Haftanın Küçük Lugatı,, nı biraz da Papaz kokusuyle tütsü
lemek istemiş olan bu gazete, mahut İzmir Metrepolidi Hrisos· 
tomos'u ele almış ve bin bir günahını bir tarafa bırakarak, onu 
ufku balaya çıkardıktan sonra bakınız neler yazmıştır: 

"Hrisostomos: Ati na Metrepoli<lhanesinde büyük törenle hey-
keli açılan bu milli şehid, 1868 de doğmuştur. Parlak tahsilini 
ikmalden sonra Patrikhanede vazife almış ve 1902 de Drama· 
da metrepolid olmuştu. Hrisostomos, burada Yunanlılığı yük
seltmek için meşkur ve atak hareketler yapmıştır. O zıman 
Türkiye hükumeti, Hrisostomos'u yerinden uzaklaştırmış ve 
kendisi, meşrutiyet ilanından sonra 1910 tarihinde fz nir ·met
repolidliğine tayin edilmiştir. 

Hrisostomos'un en büyük düşmanı, İzmir valisi Nureddin 
paşa idi. Bu adam, kendisini büyük harp devam ettiği müd
detçe İzmir' den sürgün etmişti. Lakin mütarekeden sonra 
tekrar yerine dönen Hrisostomos, Yunan amalinin tahak
kukuna kadar orada kalmış ve İzmir'in işgalini görerek, 
Yunan ordusunun bandırasını takdise muvaffak olmuştur. 

Asyayı suğra felaketini müteakip Hrisostomos, vazifesini 
terketmek istememiş ve Türk ordusile beraber tekrar İzmir' e 
gelen Nureddin paşa, Hrisostomos'u fanatik ellere teslim ederek, 
cesedini, izi bile bulunm1yacak derecede parçal&tmıştır.,, 

( Proiya ) adını taşıyan ve memleketimizde de hayli karii 
bulunan dost memleket gazetesinin yazdıklannı beğendiniı 
mi? Biz, daha geçenlerde bu sütünlarda bir tefrika yazmak 
iştemiştik. Fakat bu tefrikada, Yunan:stanı alakadar eden 
bazı tarihi hadiseler geçecekti. Hükumetimiz, dostluğun ne 
demek olduğun 'J pek iyi taktir eden Türkiye cumhuriyeti, 
alakadar vekaleti vasıtasiyle bize hemen tebliğat yaptı ve biz 
de vaziyeti anlıyarak bu tefrikadan sarfınazar ettik. Şimdi 
sorabilir miyiz : 
Dostluğundan emin olmak istediğimiz Yunan başvekili gene· 

ral Metaksas, Proiya'nın yukardaki yazılarını okumuşlar mı ? 
Okumuşlarsa ne buyururlar ? 
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"Karımı Ben 
Aşk .. Kıskançhk.. Cinayet .. 

- 23 Çeviren: Fethi Y. Er. 
Dediklerime inanmıyor- sözünde duruyor musun?. 

muşsunuz? - Evet. 
- Evet inanmıyorum . An· - Demek herşeyden vaz 

nen de çok para var mı? ieçtin? 
- Hayır fakirdir. - Onu bilmem, fakat para· 
- Eeel. O ne yapacak pa- larını istemiyorum . 

rasız? Dedi ve para kesesini büfe 
- Zararı yok, benim yanıma üzerin~ koydu . 

gelir, berabP.r yaşarız. - Bana birşey sormak iste-
-Peki kabul. Öyle ise haydi diğini bakışlarından anladım. 

senin evine gidelim, dedi. - Birşey mi söylemek isti· 
- Olur, amma.. yorsun dostum? Söyle. Bu yap 
- Ne ? tıiın şey çok iyi oldu. Bir 

- Aldığın şeyleri yerme daha tekrar etmesin • 
koy. Bu işi yaparsan mes'ut - Senin "Notre·Dame,, da 
olursun. Haydutun göz kapak- itibarın fazla mı ? 
lan kıpırdadı. Birşey demeden - Pek fazla. 
aldıklarını itina ile yerine - Ölümü yaklaşan bir gü· 
koydu . nahkarı azat edebilir misin? 

Bana: - Sana iade ettiğim paraları 
- Haydi dedi. karşılık bana son yaşayış anım 

- Önce bir istavroz çıkar da öpmek için mukaddes bir 
bakayım dedim. şeyler ver .. 

Alaycı bir kahkaha atmak Boynundan annemin doğdu-
ğum zaman taktığı zencirli ma-

istedi. Fakat vaz geçti ve sö- dalyayı çıkardım ve hayduda 
züme itaat ettik. verdim. 

- Şimdi beni takip et; Haydut onu alınca öptü ve 
dedim. yanından ayrıldı. 

Küçük kapıdan çıktık. Beş Aradarı bir yıl geçtiği hal· 
dakika sonra oturduğum evde de Artifaille'in adamı hiç 
idik. duymadım. Her halde bura-

Kısa olan yolculuk esna- ları terkedip başka yerlere 
ıında haydut ihtiyatla yürü- gitmiş olsa gerek. 
müştü. Bir tuzağa düşmekten Bu zamanlarda Flörideki 
çekiniyordu. arkadaşımın birinden bir mek· 

Evde kapı yanından ayrıl· tup aldım. 
madı. Annem çok hasta imiş. Be· 

- Haydi, bin frank? ni görmek istiyormuş. 
- Biraz dur, dedim. izin alarak annemin yanına 
Bir mum yakarak dolabı vardım. Altı yedi hafta ka· 

dar sonra annemin sıhhatı 
açtım ve içinden bir kese 
çıkardım: yerine gelebildi. 

1 Sonra gene vazifeme dön· 
- şte, diye ona uzattım. düm. Bir cuma akşamı idi. 
- Ötekileri ne zaman ve- Bütün herkeste bir heyecan 

receksin? 
vardı. Korkunç haydud Artifay 

- Altı haftaya kadar. Orlean tarafında yakayı ele 
- Peki sana altı hafta ızın vermiş, mahkemesi olmuş. 

veriyorum. Buraya getirilip idam edilmiş. 
- Kime vereyim? Bu iş bu sabah olmuş. 

Karıma. işte '(Etanıp)a dönüşde 
- Olur. bunları yolda öğrendim. 
- Fakat ona birşey demi· Bunun üzerine hemen dul ' 

yeceksin. Onların nereden kalan karısının yanına gitmeğ 
geldiğini ve nasıl kazandığı· karar verdim. 
mı bilmiyecek. Evini bulmakta çok güçlük 

- Hayır hayır, o bilmedi· çekmedim. Çünkü orayı her-
ği gibi başkaları da bilemez. kes biliyordu. Evin kapısını 
Fakat bir şartla sen de hiç açık buldum. Zavallı kadınca-
bir kiliseye saldırmıyacaksın. ğız yatağı dibinde diz çökmüş 

Hiçbir vakit! dua edip duruyordu. Gözlcri-
Söz mü? 

Namusum üzerine söz! 
Öyle ise kardeşim hay· 

di git. Seni günahlandırmı· 
yorum. 

Diye elimle de serbest ol· 
duğunu işaret ettim. 

Gene ihtiyatla kapıyı açtı. 
Gözden kayboldu. 

Ben diz çökerek bu adam 

için dua ediyordum. 1badetim 
henüz bitmemişti ki, kapı ça
lındı. Arkama bakmadan: 

- Giriniz d(;dim. 
Giren kimse benim dua 

etmekte olduğumu gorunce 
durdu, beni rahatsız etmek 
istemedi. 

Duamı bitirince arkama bak· 

tını. Bu haydut Artifay' dı. 
Kapı yanında ayakta, para 
kesesi de koltuğu altında oldu
ğu halde hareketsiz duruyordu. 

Bana: 
- Al, diye keseyi uzattı, 

paralarını geri veriyorum. 
- Para mı? 
- Evet, öteki vereceklerini 

de istemem. 
- Bana demin kiliselere 

sataşmıyacağın için verdiğin 

ninde·yaşlı olduklarının farkına 
v~rdım. Bütün bunları odanın 
camlı kapısından görüyordum. 

Kapıyı çaldım. Beni görünce: 
- Ahi M. Rahip sizmisiniz. 

Hep sizi düşünüyordum. Ve 
geleceğinizden de ümidim var· 
dı. Fakat geç kaldınız! Koca· 
mm günahlarını çıkarmadan 
öldürdüler. 

- Demek günahları ile öl· 
dü ha? 

- Hayır, aksi, çok iyi bili
yorum ki günahta kalmadı. 
Fakat günah çıkartmak için 
sizden başkasını kabul etmedi. 
Yalnız sizi istiyordu. 

- Size böyle mi dedi? 
- Evet, bunu derken boy-

nundaki altın zencirde asılı 
olan madalyayı öptü. Bunu 
öpmesile hiç günahı kalmadı· 
ğını da söyledi. 

- Bütün dedikleri bu kadar 
mı ? 

- Hayır. Kiyotine giderken 
bana sizin bu akşam geleceği· 
niz ve hemen beni göreceğinizi 
söyledi. 

Hayret etmiştim : 
Bunları da mı söyledi? 

- Arkası var . 

-------- - ~-

(Ulusal Birlik) 31 Teşrinievvel 936 
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vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

işsizliğe en çok çare bu an memleketler, 
Amerika, ma ya ve ngiltere'dir •. 

"ULYSSES,, vapuru 4 teş· 
rinisaniden 9 teşrinisaniye ka· 
dar AMSTERDAM, ROTTER· 
DAM ve HAMBURG liman· 
lan için yük alacaktır. Uluslar sosyetesi mesaı bü- 1935 senesi Eylülünde iki 

rosunun neşrettiği resmi bir milyon 124 bin yediyüz bir 
istatistike göre, bütün dünyada i ş siz besliyen Almanya, buscne 
işsizlik gittikçe azalmaktadır. aynı ay içind\! işsizler mikta· 

~~~~~--~--·~·~•--.c:ED--~~~-

Avrupa' da b. -
.ltalyan ko os •• 

Nazilerin parolası: "Şimal burnundan 
Sicilya' ya kadar antibolşevist bir 

cephe vücuda getirmek,, tir. 
L'Information gazetesinin baş yette bir hareketten daha az 

yazısından : tehlikeli olduğunu da bilirler. 
Kont Ciyano'nun seyahati- Diğer taraftan Prens Sta-

nin şümulünü tebarüz ettirmek renberg'in şahsiyeti, cüreti, 
ve hatta mübalagalandırmak, ihtirasları pancermanist gaye· 
prestij sebepleri dolayısile Fa- lere engel teşkil ediyordu. 
şist ltalya'nın menfaati iktiza- Alman gazeteleri Heimatschutz 
sındandır. teşkilatile şefleri arasında tef-

Daha ihtiyatlı olan Roma rik yapmakta ve hatta, Avus· 
resmi mahfilleri bu seyahati turya' daki son hadiselerden 
Almanya ile İtalya arasında sonra, Heimwerhr'Jer arasına 
git gide sıklaşan münasebetle· pancermanist temayüller yay-
rin mantıki bir neticesi olarak maya matuf bir manevranın 
göstermektedirler ve bu şart- yapılmakta olduğu görülüyor. 
lar içinde bilhassa Fransız ga· Ne de olsa, Alman propa· 
zeteleri tarafından izhar edil- gandasının başlıca noktaların· 
miş olan bazı endişelerin doğru dan biri, komünizme karşı 
olmadığını ilave etmektedirler. mücadeledir. fç ihtiyaçlar için 
Temenni ederiz. yorulmaksızın üzerinde uğra· 

Roma ve Berlin politikala· şılan bu tem, dış politikanın 
rı arasında mevcut muvazili- bütün cepheleri, de hizmet 
ğin tabii bir neticesi olan görmektedir. Böylece, Berlin 
görüşmeleri bir Alman - İtal· gazeteleri, büyük Viyana ga-
yan komplosu ve hatta Av· zeteleri tarafından Nurenberg 
rupaya karşı faşist memleket· kongresinin bolşevik aleyhtarı 
lerin müşterek bir komplosu şiddetli hücumları hakkındaki 
şeklinde göstermek isteyen id- ihtiyatkar lisanına işaret etti· 
diaların varid olmadığını ileri ter. Buna mukabil hükumetin 
sürmektedir. ihtilalci tarikata karşı kullan· 

Diğer taraftan kont Ciya· dığı vasıtaların kifayetsizliğini 
nonun Berlindeki konuşmaları ileri süren küçük Viyana ve 
ikinci derecede bir ehemmi- vilayet gazetelerinin neşriyatı· 
yeti haiz ~ olacaktır. Çünkü na daha büyük bir ehemmi-
Alman siyeti bizzat M. Hitler yet verdiler. 
tarafından çizilir. Almanya'nm, krallığın yeni-

Avusturya meselesi hiç şüp- den kurulması projelerile mü-
hesiz ki bu müzakerelerin en cadele etmek için kullandığı 
ehemiyetli mevzularından bi· vasıta da ayn·d· K l .. 
rini teşkil edecektir. ı ır. ra cı reJI· 

A t H . h 'l . . mi, marksistlerle alakası ol· vus urya eımwe r erının 

dağılısiyle neticelenen hadise· 

ler Alman kamoyu tarafından 

dikkatle, takip edilmiştir. Al-, 
man dış bakanlığı, on sene 
müddetle, federal cumhuriye
tin iç ve dış politikasında 

mühim bir rol oynamış olan 
bir teşekkülün ortadan kalk
masına büyük bir ehemmiyeti 
olan bu hadise telakki etmek· 
tedir. Alman gazeteleri sevinç· 
lerini gizlemediler. 

Hakikaten, Heimatzchutz, iç 
ihtilaflarına ve zaaflarına rağ
men, Nasyonal Sosyalizm te· 
şebbüslerine karşı Avusturya 
zihniyetinin mukavemetini tem· 
sil ediyordu. Bu organizasyo· 
nun teşkil etmiş olduğu kıt'a· 
lar asırlarca müddet f mpara· 
torluk Viyanasmı Prus'ya'ya 
karşı koydurmuş olan idealleri 
harp sonrası şartlarına intibak 
ettirmeğe çalışıyorlardı. Gerçi 
Şuşnig kabinesi de kendine an
anelerin müdafii nazariyle ha· 
kar. Şatremberg'in ilk hezimet· 
leri esnasında Alman gazete· 
leri "Klerikalizmın Faşizm üze· 
rine zaferi,. diye yazmışlardı. 
imdi, Naziler, · siyasi Katolisizm 
de doktrinlerinin vel aksiyon
larının bir düşmanını görmek
tedirler. Fakat kendileri için 
Bunun tamamiyle milli mahi-

makin itham etmektedir. 

Nazilerin parolası "Şimal 

burnundan Sicilya'ya kadar 

antibolşevist bir cephe vücude 
getirmek., tir. 

Fakat, Alman matbuatının, 

Heimwehr'in dağılışından son· 

ra fazla sevin ve memnuniyet 
göstererek ltalya'nın şüphele
rini uyandırmamak için ihtiyat 
tedbirleri almış olduğuna da 
işnret etmek doğru olur. Bu
nunla birlikte Beı !iner Tagcb
latt, bir zamandanberi bizzat 
M. Mussolini'nin Starenbcrg'in 
kıtalarınr ınüzaherette bulun· 
muş olduğunu yazmıştır. 

Böylece, Berlin ile Roma 
arasındaki elbirliği hala am
pirik bir karakte muhafaza 
etmektedir gibi görünüyor. 
Fakat bu yüzden daha az 
tehlikeli değildir. İtalya, giinü 
gününe, asgari mahzurlarla 
azami istifadeleri temine ça· 
lışmasma karşılık Almanya 
metodik bir şekilde genişleyi· 
ci gayeierini takib ediyor, 
belki orta Avrupada kuvvet 
darbeleri şeklinde harekete 
geçmeyi tercihe şayan ve ih· 
tiyatlı bir harekete göre bile 
bu tarzdaki nüfuz edişi far· 
kedilmesi ve mücadele edil
mesi daha güç olacaktır. 

rını bir milyon 429 bin altıyüz 
elli altı kişiye indirmeğe mu· 
vaff ak olmuş ve kusur kalan 
695 bin kırkbeş ameleye, umu
mi işlerde ve bilhassa yol 
inşaatında iş temin eylemiştir. 

Almanya'nın göstermiş ol
duğu bu enerjiye karşı F ran
sa' da bir atalet müşahede 
ediliyor. Geçen sene Eylül 
zarfında Fransa'da dörtyüz 
onbeş bin 964 işsiz varken, 
busene tanzim olunan istatis
tikte Fransa' da işsizler yeku
nuna elli iki bin beşyüz yetmiş 
dokuz kişinin daha ilave edil
diği görülüyor. 

Fransa'dan başka, Avustur· 

ya' da ve Romanya' da işsizler 

geçen seneye nisbetle biraz 

daha fazlalaşmış ise de, İngil· 
tere, Belçika, ftalya, Amerika, 
Japonya, Yugoslavya, Bulga
ristan, Yunanistan, Polonya, 
Çekoslovakya, c..enubi Amerika 
lrlanda ve Avusturalya ile di· 
ğğe memleketlerdeki işsizlerin 
en çoğuna iş temin olunmuş
tur. Hatta bazı hükumetler, iş-

sizliğin önüne geçmek için, 
devlet işlerini çoğaltmışlar, ge· 
niş iş planlan tanzim etmek 
suretile işsizler ordusunu azalt
mağa muvaffak olınuşJa .. dır. Bu 
hususta en çok muvaffakiyet 
gösteren devletler,\ Amerika, 
Almanya ve İngiltere' dir. 

Amerika'da geçen sene 12 
milyon 475 bin işsiz vardı. Bu 
sene ise bu miktar, 11 milyon 
117 bine indirilmiştir ki , bir 
sene içinde 1 milyon 358 bin 
ameleye iş bulunmuş demektir. 
Büyük Britanya 'ya gelince, bu 
memlekette de işsizliğin azal
ması için büyük mücadeleler 
açılmı~tır . 
Alakadarların tahminine göre 

gelecek yıl, İş sahasını bir kat 
daha genişletecektir. 
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" ORESTES ,, vapuru 16 
ikinciteşrinden 21 ikinciteşrine 
kadar AMSTERDAM, ROT· 
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

"VIKINGLAND,, motörii 30 
birinciteşrinde beklenmekte 

olup ROTTERDAM, HAM· 

BURG, BREMEN, GOT& 

BURG ve ISKANDINAVYA 

limanları için yük alacaktır. 

HOLLANDA AUSTRA· 

LIA LINE 

"ALHENA,, vapuru 6 ikinC1 

teşrinde beklenmekte olup 
PRINSIPALLE, AUSTRALYA 

ve YENi ZELAND için yii~ 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA11 vapuru 20 bi~ 
rinci teşrinde gelip 21 biriocı 

AR' teşrinde PiRE, MALTA, MI"" 
SlL YA ve CEZAİR için yiik 
alacaktır. 

"ALBA JULIA,, vapuru 19 

2nci teşrinde MALTA, MAR· 
•'k 

SIL YA ve CEZAtR için Y0 

alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA . 
"LEW ANT,, motörü 1 ikiocı 

teşrinde beklenmekte olll6 
ANVERS, (doğru) DANTZI 

ve GDYNIA için yük alacaktı!· 
ilandaki hareket tarihlerilt 

navlonlardaki değişikliklerdefl 
1 t 1eı· 

acente mcsuliyet kabu e Jl ~ 
Daha fazla tafsilat alfll9

.l 

için ikinci Kordonda Tah~~ 
ve Tahliye binası arkasıı\ıı· 
FRATELLI SPERCO:acen. 

. . rıc$ 
sına müracaat edılmesı 

olunur. 663 
Telefon: 2004/200~ 

~eb' 
Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran Jfl de 

olmamıştır. Hem yii7lerce vatandaşınızı zengin etmiş h·~ılefce 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu )'~j)if· 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia ede 
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( 1 • ~ ı Oiivier ve şü-
Hikô.ge Sevgi borcu ~ :rekisı Limited 
Madam Livray: yapan Avrupalı bir alim oldu- vapur acenfaSJ 
- Size birşey anlatayım, ğunu yazıyordu. Şimdi onunla Birinci Kordon Rees binası 

dedi. beraber bulunuyormuş. Bunu Tel. 2443 
Madam Livray kibar bir haber alınca hemen uzun bir LONDRA HATTI DEUTSCH LEVANTE LINIE 

kadındır. Yüzü insana hür· mektup yazdım. Tam sekiz "ADJUTANT" vapuru 28 "ATHEN 
11 

vnpuru 26 ilk 
hlet hissi verir. Rahat zanne- sahife bir mektup. Oğlumun birinci teşrinde gelip 29 bi- teşrinde bekleniyor, 3 son 
dilen, fakat bin bir türü dert· hayatını kurtaran bu adama rinci teşrine kadar LONDRA teşrine kadar ROTTERDAM, 
le dolu bir zengin hayatı ya- teşekkür ettim ve Avrupaya için yük alacaktır. HAMBURG ve BREMEN için 
Şarnıştır. Bütün hayatı yaşa- geldiği zaman, Paris'ten ge- "ANDALUSIAN .. vapunı 2 yükliyecektir. 
hlıştır. Bütün hayatınca koca- çerken beni bulmasını rica ikinci teşrinde gelip 5 ikin- "MİLOS" vapuru 29 ilk 
sile oturacak bir kadınken ettim, kendisine olan şükranı· ci teşrine kadar LOND-
b teşrinde bekleniyor, HAM-
oşanmağa mecbur olmuş. mı bildirmek istediğimi söy- RA ve HULL için yük ala-

1(0 · · b" d ledı·m. caktır. BURG ve ANVERS'ten yük cası geçımsız ır a ammış. k k 
Madam Livray bir daha ev- Bir hafta geçmedi. Adam- LIVERPOOL HATTI çı araca !ır. 
l LGERIAN "MANISSA" vapuru 11 son enmemiş ve oğlunu büyüt- dan bir mektup geldi: " A 11 vapuru 30 
hlüş, yetişmiş. Yazdıklarında çok mülehas- birinci teşrinde gelip 4 ikinci teşrinde bekleniyor, 15 son 

K sis olduğunu, ogv lumun haAva- teşrine kadar LIVERPOOL teşrine kadar ROTTERDAM, 
ocasından ayrı yaşıyan J GL SGOW k 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

31 Teşrinievvel 936 

lzmir Yün Mensucatı 
r··r A. ş·rketinin 

J.fallı:apınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağla 
z it 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

atış Yerleri k d 1 d tını kurtardıg" ı için kendisini ve A için yü ala- HAMBURG ve BREMEN için a ın ar an çok bahsedilir. k kl 
F k b mes'ut saydığını, yakında Pa- ca tır. yü iyecektir. Bı0rı0ncı· vor Jonda 186 numarada ŞAR Vi a at ir de oğullarından "FLAMlNIAN,, vapuru ikin- Aı aı Al 

:~rı yaşıyan analar vardır. ri~': ge~~ceğkini. vde.ğ~~ni~le ci teşrin iptidasında LIVER- ARMEMENT ;H. SCHULDT- HAi/ T. A. Ş. 
~vıadam Livray onlardan biri goruşmegı ço ıste ı mı soy- POOL ve SWENSEA'dan " HAMB~RG 11• • 

ildi. o gün de bana gene oğ-~ lüyordu. gelip yük çıkaracaktır. AUGUST LEONHARDT" iL. ımar Kemalettın caddesinde F AHRı 
Undan bahsedecekti: Bu mektubu alınca o kadar "THURSO" vapuru 15 ikin- vapuru 11 son teşrinde bek- IKANDEMİR Oğ/ 

- Armand ne yaptı, bili- sevindim kil Düşünün: Sene- ci teşrinde LONDRA'dan ge- leniyor, ROTTERDAM ve U 
Yor musunuz? Devrialem se- lerdenberi koca sevgisinden !ip yük çıkaracak ve ayni HAMBURG için yük alacaktır. '9mG;1;ıL11ı11EIE!!!Diillllllil:DllEi:Jl!l!!D9Bll-----------~ 
Yahatine çıktı. Bunun bir uzak kalmış bir kadın dünyada zamanda LIVERPOOL ve .._. 
&ün başımıza geleceğini bili- sevgi beslediği tek varlığı GLASKOW için yük ala- AMERiKAN EXPORT LINES 
!Ordum. Seyahat acenteleri olan oğlundan da uzun bir caktır. "EXMiNSTER,, vapuru 30 
•nsanın kapısına kadar ilanlar müddet için uzak kalıyor. Bir Tarih ve navlunlardaki deği- ilk . teşrinde bekleniyor, NEV-
r:.nkli resimler, fotoğraflar gün onu da kaybetmek tehli- şikliklerden mesuliyet kabul YORK ve BOSTON için yük 
Ro d kesile karşılaşıyor. Fakat, ken- edilmez. • alacaktır. n eriyor. Bunları. elime t t 
teçtikçe, yırtar atardım. disi için bu kadar kıymetli D kt 1 "EXH B TOR,, vapuru 14 
li k b olan bu hayatı bir adam kur- O or son teşrinde bekleniyor, NEV-

d 
er este ir seyahat merakı· 

ır ld d E tarıyor. O zaman, bu yabancı Al• A Ah YORK için yük alacaktır. ~p a ı yürü ü. skiden olsa. 1 ga 
arası cokf Bu kadar para onun kalbinde büyük bir sevgi , "EXPRESS,, vapuru 30 ilk 

llrred b ı l d dk kazanıyor. Çocuk Hastalıkları 1 teşrinde bekleniyor, NEV-ş.1 .en.. u unur " er i . h 
hld Oğulla ana arasındaki bu müte assısı )'ORK k J k ı oyle değil: En uzak S.!- İkinciBeylerSokağı No. 68 için yü a aca tır. 

>'~haller bile herkesin kesesine iki sevginin içinde bir yer ·ı. Telefon 3452 EXAMİNER" vapuru 14 ilk 
t Verişli. alan bu adam kadın için ya· 1 kanunda bekleniyor, NEV-
11 A.rrnand 'ın bir alay arkadaşı kın bir erkek oluyor. Yağmur YORK için yük alacaktır. 
~t. Gençlik bu. insanın ar- işte, uzaktan bir .sevgi bes- "EXAMELIA.. vapuru 26 
~daşı olur tabii. Fakat, bun- lediğim bu adam bir gün .Kış/ık zeriyata ilk teşrinde bekleniyor, NEV-
)a.hn hepsi - kızı, oğlanı- se- Parise geleceği tarihi bildirdi. başlandı YORK için yük alacaktır. 
Q·'t .. meraklısı . Parise geldiği zaman bana lki gündenberi mülhakatın AMERİCAN EXPORT LİNE 
ltt~.iun aralarında sözleşmiş- mektup yazdı ve randevü is· birçok yerlerinde feyizli yag" -

Pire tarikile seri seferler ~Lı tedi. Ertesi gün için evıme murlar yağmıştır. Gelen ha-
~ep be ab k d ğ d G td· "EXETER .. transatlantik va· ~·ı r er para or, ev· ça ır ım. e ı. berlere göre, her tarafta kışlık 
atın s h t' k d B k l k b k k puru 6 son teşrinde PİRE' den ..... eya a ıne çı arız.. e· u uru surat ı, a a o- zeriyata başlanmıştır. 

""ıtıe . 
arıı r. Armand geldı, bana nuşuyor, at kişner gibi gülü- BOSTON ve NEVYORK'a 

•ttı : yordu. o gün için bir ziyafet dan adeta nefret ediyordum. hare ket edecektir. 

llle~~akın hal .. dedim. Dinle- tertip etmiştim. Yakın akra- Niçin? sebebini bilmiyordum. "EXCAMBlON,, transatlan-
ı. balarımdan bir ikisini de ça· Belki gayet basit: Hayalimde tik vapuru 20 son teşrinde 

ka, ~Böyle bir seyahat fırsatı ğırmıştım. bambaşka bir şekilde tasavvur BOSTON ve NEVYORK'a r•h mı hiçi,, dedi. Yemekte adam kaba şakala· ettiğim adamın böyle soğuk hareket edecektir. 
ta, srar ettim. Hayır, kat'i ka- rile birçok misafirleri gücen· bir insan olduğunu görünce Sefer müddeti: 
ti) tı~ı vermişti. Baktım: Ne dirdi, münasebet almıyacak aksülamel çok büyük oldu ve PİRE-BOSTON 16 gün 
kay esem faydasız. sesimi çı· sözler söyledi. Sonra kalktı, o akadam gözümde olduğun-
ta:~.adırn. "Ne hali varsa av hikayeleri anlattı. Derken dan aaha fazla antipatik bir 
li. un,, dedim. Bıraktım git· yemek bitti. Salona geçtik o- hal aldı. 
Q turduk. Fakat, ben öyle bir Fakat, biliyor musunuz? in· 

% raktım gitti amma içim hale gelmiştim ki, ağzımdan san oğlunu kurtaran adama 
~bat etmiyor. Hele son mek· bir kelime çıkmıyor, bu adam- karşı sevgi duyamayınca ne 
Ilı~ Unu aldıktan sonra öyle • fena oluyor. 
lık:~ka. başladım ki! Çok teh- Birinci sınıf mutahassıs 
~l>t bır memlekette bulunu- D D • A ı · 
~l>t: muş. Mektubunda anlatı- r. emır l 

• 
~itıu 
\;tı n bir ormanda, sık ağaç· 
~ altına salıncak kurmuş 
\ b~'rnuş. Bu sırada etrafm
~~i It hışırtı duyarak gözle

~-~~rnış. Bereket versin Ar
\i11. ın uykusu hafiftir. Göz

tiıı~~k~Çınca ne görsün? Üze· 
)Gk b-1 dalların birinden bü-
~tkır boa yılanı sallanıyor. 
~'ı- Unç hayvan, zehirli dilini 

ltak A d' .. . dır rman ın uzerıne 

ı, ll'ıak üzereyken bir silah 
\ıtlllış. Armand, hemen ye

b. -~ sıçramış, bakmış: Ağa· 
'llıı •ı •nda bir adam görmüş 
~~ ii~ada yılan da. tam başı· 
il.. "'<t. 
·~,ti tınden vurularak, yere 

\. 'rıınış 
r 'ıı· . 

Kamçıoğlu 
Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
fzmir • Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

•• ~ , ' • • '- • • ,• • I • •• • 

' . 
- ',., ':.l.. •· ,' ... • \ .. 

·-~~·~~~~~~~~~· 
Sıhhat Bahkyağı 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi.,içilebilir iki defa ,, süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

~ttı 1' o adam olmasaymış, 
'boğa yılanının kurbanı 1 
~ ll'ıış. 

~::d mektubunda bu 
~o civarda tetkikat -

1 Baş Jurak. Büyük Salepçioğlu hanı 
Ui • karşısında 

-~,~ ~~~~~~~~~~~ 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına f aiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 
PİRE-NEVYORK 18 gün .,,_ 

DEN NORSKE MIDDEL-

HA VSLINJE 
OSLO 

" SARDINIA .. motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Dİ
EPPE ve NORVEÇ li.ııanla· 
rına yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 
BUC.~REST 

•• ilk teşrinde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 

GALAÇ aktarması olarak BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA-

PEST, BRATISLAVA VIY A
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

9N«~ 
.. 

011 ıu r 
\ 

' ~ 
~tJ.eD Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Oka dar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 

rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bun ta · 
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(Ulusal Birlik) 
~--------------~--~~~~~~~~ 

a Frosi 

Bağd d. ki (bey )ismin
Y anya gölünün 

---N~kİeden: F. Ş~eddfn Benli'!ğ.lu 
.. Birinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gıbı ... 

-5-

' ed ·yor 
Ali paşa, Aliye kalfaya bağırdı: Mori ca-
dı, senden kurtulamıyacak mıyım? Ne u eh· z 

·ağır üz e al ı kişi 

istiyorsun, çabuk söyle! 
iken düşen Kira Vasiliki'ye sin ... Kapıda gene kim var?· 
karşı derin ve ebedi bir mer- Dedi ve güzel kadının ağuşun· 

··nü tem· tın• t• 
butiyet göstermiştir! dan fırladı. l· 

Paşa, can sikıntısını gider- Fakat, hemen sük~n~t ~~e 
yara a ' a d v ~ ıkşb_ı~ . .f t . 

Paris 31 (Radyo}- Bağdad'da çıkan ve kısa bir müddet devam eden isyan neticesi~ e ası.n .paşa a ınesı ıstı a e mış ve 
yeni kabineyi, eskiden Istanbul Harbiye mektebinden çıkmış olan Süleyman paşa teşkıl eylemıştır. . .. 

Yasin paşa kabinesinin istifasını şart olarak dermeyan etmiş olan asiler, elde ettikleri tayyarelerle Bağdat üzerıne dört bomba 
atmışlardır. Atılan bombalar, hafif bazı hasarat yapmıştir. Bir kişi ağır beş kişi de hafif surette yaralanmıştır. isyanı, ordunun 
bir kısmını kendine bendederek şehrin şimaline çekilen Sıtkı (bey} ismindeki Zabit idare etmiştir.Yeni kabine, sükunu temin 

etmiştir . 

usyada askeri 
azır ı lar var 

ra 9 o 
• en zıya • ver 

~~~--:mg..-.+4-. .... ..,, .... ~~~-

a rikalar, s n za anlarda ge 
i g ·· ndüzı·· 

0 

şlemeğe başladı 
Londra, 31 (Radyo) - Rus iki ay evvel başlıyan siyasal 

Prağ 31 (Radyo)- Romanya lın muvasalatını müteakip, Çe· 
Krala Karol, Çekoslovakya re· koslovakya ordusunun bir kıs· C 
isicumhuru M. Benes, eğlu mı manevralara başlamıştır. 
Veliahd Prens Mişel Voyvod Krai, manevraları uzun müddet 
ve Hariciye Nazırı M. Anto· takip etmiş ve memnun kal· 
nesko ile birlikte Prağ'dan 50 mıştır. 
kilometre mesafedeki Miloviç Kral, müteakiben Miloviç or· 
kampına gitmişlerdir. Kral, bu· manlarındl b:r müddet avla 
rada Harbiye Nazırı general meşgul olmuş ve sonra orada 
Mazinik ve birçok askeri rical kendi şerefine tertip edilen zı-
tarafından karşılanmıştır. Kra· yafette hazır bulunmuştur. 

~~~~~------···~·~Qıı:ı--~--~~-

Ruzvelti 
mu ha 

S ıgün 
verecek ·ı· 

Vaşington, 31 (Radyo} 
Önümüzdeki salı günü elli 
milyon Amerika'lı, yeni reisi 
cumhuru seçeceklerdir .Netice, 
salı akşamı 'leya çarşamba 
günü sabahı anlaşılacaktır. 

M. Ruzvelt'ten başka üç 

Avam ka 
rası 

a-

Dün acıldı ve kralın , 
nutku okundu 

Londra, 31 (Radyo) - Avnm 
n Lordlar tkamnraları Lugün açıl· 

nuş ve kralın nutku iı'acl edilmiş· 

tir, Kral,oçılma ınerasiminJc hazır 

lmlunnmamıştır. Spiker tnrafmdan 
okunan nutkun hulfısasını veriyoruz: 

Harici dcvleılerle münn!cbntı· 

mız <lo~ıancdir; İngiliz-Mı ır nıu· 

Juıvclcs.i, .Mıs:ır'Jn tc~riki nıeQaimizi 

L:oln y laştınıC!lktır. 

Moııtrii ve Boğazlar konfcrnn· 
ııııın neticeleri, diğer bazı de\ iN· 
lere güzel Lir nümune te .. kil ede· 
bilir. 

Ulu lnr SOS} ctesine sadık kn· 
lııcağız, fakat İspan) a işleri cmli:e 
verici bir mııhiyeucdir. f panya'da 
bulunan tebaamız, ittihaz ol un an 
tedbirlerle kurıarılrnı .. ıır. Be} ncl· 
milel müşkülat ve lıficlisc çıkuıası· 

na mani olmuk içiıı Franı•a'nrn bi· 
ıııraf lık teklifini kııhul ellik. Bey· 
nclmilcl ınünıısebnıın iyi bir saf
hada inkişaf edeceğini ümid edi· 
yorum. Kuneılerimizi artırmak 

hu usundaki mesaimiz devam et· 
mektedir. Ticari ftıaliyeı, inki\ııf 
eunektcdir. 

Frıınsıı'nın son zıımonl:ırda al
dığı mali tedbirlerin, diğer dc,·let
ler tarafından da takibcdilnıe i, 
dün) anın iktısadcıı düzelme ine 
yardım edecektir. İngilterc'ııin bu 
tedbirlerde Fransa ve Amerika ile 
mutabık kalması memnuniyeti şa· 
yandır. 

İngiltere tarihinde ilk defa 

kişi daha namzed vardır. 
Bunlarin içinde en kuvvetli, 

Mister Landon' dur. Sosyalist 
Tomas ise o derece kuvvetli 
değildir. Maamafih, M. Ruz· 
velt'in tekrar kazanması kuv· 
vetle muhtemeldir. 

Berlin 31 (Radyo)- Bug"in 
Askeri divanharp teşekkül et· 
miştır. Azalar, general Blum· 
bcrg'in huzurunda sadakat ye· 
mini vcrmişlerdır. 

----~-tQt---------

İhtilalciler Madrid'i 
havadan bombardı. 

man ettiler 
( Başiara/ı 1 inci sahi/ede J 

Boenos-Ayres, 31 (Radyo) -
(Antonya} adında bir İspanyol 
vapurunun mürettebatı, vapur 

kaptan ve zabitleri aleyhine 
isyan etmi~tir. 

a 1 
Tayyare motöı·ü 
yetiştirecekler 

Londra, 41 (Radyo} - ln
giliz fabrikaları, haftada bin 
tayyare motörü yetiştirmeğe 

başlamışlardır. Bu miktar, 
harp esnasında fazlalaştırıla
bilecektir. 
olarak kralın nutkuna nvauı kuma· 
rasının cevabı, tahriri olnrnk say· 
}ııvlardıın Mis Floraııı tarafından 

takdim edilecektir. 

fabrikalarının, bir haftadanberi yoğurumları nazarı dikkate 
geceli gündüzlü işlemeğe baş· alarak askeri hazırlıklara ve 
ladıkları Moskova' dan bildiri- noksanların ikmaline büyük 
liyor. Bu hususta gelen h beı • ehemmiyet atfetmeğe başla-
lere göre, Sovyet Rusya, bir mıştır. 

anisa' a 
Zirai ve iktısa :li 

konuşmalar 
Manisa, (Hususi) - Diin 

Borsada ilbay Lütfü Kır<laı'a 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Bu vesile ile yapılan top· 
lantıda Ticaret ve Ziraat oda· 
lan ve Borsa Encümeni azaları 
da bulunmuşlardır. 

ilimizin zirai ve iktısadi 
durumları üzerinde yapılan 
konuşmalarda bilhassa zirai 
asayişin temini, bağcılık ve 
pamukçuluğun inkişafı için 
alınması icabeden tedbir üze· 
rinde tevakkuf edilmiş ve Zi· 
raat odasının bunlara cevab 
verebilecek bir hale getiril
mesi hususunda ortaya atılan 
mütalealar incelenmiştir. 

Bu toplantıda Borsanın umu· 
mi bir depo yaptırması da 
tak rrür etmiştir. 

Malını satışa çıkaran müs· 
tahsiller gününde satış yapa· 
madıkları takdirde mallarını 
bu depoya koyacaklar ve pi· 
yaçayı beklemek imkanını el
de edeceklerdir. 

Bu deponun ayni zamanda 
"Varant,, yapabilecek bir mü· 
essese halinde tanzimi de gö
ıüşülmüştür. 

* 
$ * 

Halkevi müze ve sergi kolu 
tarafından Manisa iline mah
sus olmak üzere ev ve elişleri 
ve küçük san'atlara aid bir 
sergi açılması kararlaştırıl· 
mışhr. 

Tasarruf haftasının ilk günü 

açılacak olan bu sergiye Ma
nisa' nın bütün kazaları da işti· 
rak edeceklerdir. 

Bu hususta komite tarafın· 
dan bir talimatname hazırlan· 
mıştır. Sergide derece alan 
eserlerin sahiplerine muhtelif 
mükafatlar verilecektir. 

Müze koll!nun güzel karar
larından biri de Manisada 
Devrim müzesi açmak kara· 
ndır. 

artililer şe
refine 

Dün gece Kültür. 
park gazinosunda 

ziyafet verildi 
Dün akşam İzmir Valisi ve 

Parti Başkanımız Fazlı Güleç, 
tarafından Partili arkadaşlar 

şerefine Kültürpark gazinosun· 
da 300 kişilik mükellef bir 
ziyafet verilmiştir. Ziyafet fev
kalade samimi bir hava için
de geç vakte kadar devam 
etmiş ve ziyafette Müstahkem 
mevki komutanı, Belediye re· 
isi, müddeiumumi ve daha bir 
çok devair rüesasile bütün 
Partililer ve civar köylerden 
gelmiş olan Partililer hazır 
bulunmuşlardır. 

Ziyafet başladıktan az sonra 
Vali ve Parti Başkanı Fazlı 
Güleç Partililere şu veciz hi
tabede bulunmuşlardtr: 

- Arkadaşlar; 
Söz söylemeğe hazırl.:mırken 

sofranın sonu geldiğini beyan 
etmek istemiyorum. Bilakis 
sofrayı yeni açıyorum ve sizi 
daha serbest zevk ve neş' eye 
davet etmek istiyorum. Sizi 
hep bir araya toplarken sof· 
raya davet etmekten bir mak
sadım var: 

Sofra; aile sembolüdür, bu
nunla demek istiyorum ki, 
gerek partililer, gerek partinin 
müzaheretine istinad eden hü
kumetin erkanı bir annenin, 
yani paı tinin evlatlarıdır. 

Bugece kendi evinizde, kendi 
sofranızın başında, kendi an
nenizin kocağındasınız, çekin· 
meyiniz, serbestce ve huzur 
ile yiyiniz ve içiniz. 

Kadehimi; hepinizin şerc· 

fine kaldırır ve ben de bera 
her hepimizin altıokun göster· 
diği müşterek hedefe çekin· 
meden bir vücut gibi yürü· 
yeceğimize gene hepiniz na
mına andiçerim. 

Sürekli alkışlarla karşılanan 

mek için bugün de Kira Va· du. Kapıda tekrar ıkı fı~k. 
siliki ile işret masasını kur· duyuldu. Bu, bir parola ıd1 • 
muşlu. Vasiliki çok şarap için Gelen bir düşman, hatta fens 
bir kadındı. Ali Paşa' da içki- haber değildi. 
lerin küpüne düşmekte tered- Ve, kapıyı kendisi açtı. . 
düd ğöstermezdi. Vasiliki, ih-" Kapıönünde ihtiyar bir k~ı 
tiya paşanın - Kendisine mec- dm, Ali paşanın mahut ca ,

1 
liibiyetini arttırmak için ırza ruhlu ve cadı suratlı kalf9

• 

has olan cinsi cazibelerin her Aliye kadındı. d 
şeklini yapıyordu. Ali paşa hiddet ve biraz ' 

Vasiliki sarhoş oldukça da- iltifatla : r' 

ha cazip ve daha güzel olur, - More cadı, senden kll 
aşk ve zevk cazibeleri içinde tulamıyacak mıyım. Cehennell1e 
büs-bütün başkalaşırdı. zebanileri bile seni cehenneı11 

Genç veya ihtiyar, zengin kabul etmiyorlar. Söyle oe 
veya fakir her erkeği mütema- istiyor~un?. 
diyen füsunlu ellerinde tut- Dedı. Alıye kalfa : d' 
mak için ne yapılmak lazım - Efendim .• demek iste ı. 

ld.ğ. · b·ı· d" ı - Efendini de Şeytıınlıı.~ gc ı mı ı ır ı. N . - bll" 
Al. k' · · çarpsın.. e ıstı1orsun ça , 

ı paşa, zev mm en zıya· .. 1 z k ~ l · wB' 

d k l b ld ., b. d soy e.. ev ve eg encenıı , e ema u ugu ır sıra a, . . . ,,ş. 
. .. nasız bırşey ıçın bozdınsa, 

kapıya hafıfce vuruldugunu h ,. C d k ı 
aııne a ı arı . 

duydu; hcmeu ku!aa kapartı. p d Tahirııı . h" . - aşanı, şu an a .. ~~ 
Alı paşa, Yanya ve mu ıtın· ld"ğ· . f d' · le 11orıı; 

k A R 
gc ı ını ve e en ımız b tre 

de, Tür , rnavut veya um k · t d'ğ" · h b vermeıı me ıs e ı mı a er 
pek çok ve kuvvetli hanedan- geldim. 
lan imha etmiş olduğundan Ali pe:.şa, birden sükı1fle.1 
bir taarruza ve suikasttan çok buldu. Tahir onun sağ' ~Ji'. 
korkardı. Ne kadar meşgul celladı, en sadık ada~1 fB' 
olsa, ne kadar saı·hoş bulunsa, Tahir boş yere ı:-elmezdı. .0 
ne kadar zevke dalmış olsa, hir daha büyük zevk te4~. 
kulağı böyle girişte bulunur. edeceğini kat'i surette an r 
Dışarıdaki küçük bir gürültü· madan paş~nın zevkin! bt~~ 
yü bile hissederdi. mazdı. Bunun için vazıye 

Dışarıda daima en sadık Aliye'ye: 
silahşörlerinin bulunmasına ( Arkası oa~ 
rağmen, hemen irkildi ve elini, Müzayede ile fetJ1' 
belindeki hançerin kabzesine 
attı. Eğer şüphesi biraz daha iade büyük sattŞ•:00 
devam etse, önündeki küçük 1 İkinciteşrin Pazar ~~rıcj 
ve alçak masadaki tabancaları sabahliyin saat onda Bırı 01r 
alacaktı. Vasiliki, kapıya vu- Kordon Alman KonsoloshB,Je 
rulduğunu duymamıştı bile. sini geçince 272 No. Iu ~~de 
Kocasındaki hali gorunce: maruf iki aileye ait fev.k3 18rı 

- Pasakanın (Paşacığım} lüks ve nadide mobıl.>'~11,. 
ne oldun?. Ne var?. Diye müzayede suretile satılacB d' 
sordu. Satılacak eşyalar m~yall~~e'. 

Ali paşa, sarhoşluk daha kristal camlı emsal.sız if!İ1ı 
doğrusu itiyad st"vkile. kontrebüfe, büyük açılır Y. A' 

- Hay Allah belani ver- kişilik masa, 14 iskeınlesı .. pe 
merikan kadifeli bir k80~ıı~ 
iki koltuk, Dietrich m:~y!Jı. 
piyano, aynalı tuvalet, dosf~ 
dört aded yazı masası, Adle! 
dolabı, yeni bir halde kİ0es1r 
markalı Türkçe yazı ına kişil'~ 
bir buçuk ve ikişer 18ısf· 
lake sarı ve nikel kar.Yd0~.V 
yatak ve yorganlarile: dıı ti' 
parç.a büyük kadifelı ~ki ~r 
kınu, muhtelif bir ve '9)rııı 1 

Ankara' da 
V ukubulan müzake. 

reler mühimdir 
-Baştara/ı 1 inci say/ada

Stoya<linoviç ve refikası şerc· 
fine Ankara palasta büyük 
bir ziyafet verilmiş ve bu zi
yafeti muhterem misafirlerimi-
:tin hareketi saatına kadar de· pılı aynalı dolaplar, l 0ııı•0 

varn eden bir suvare takip komodinolar, aynalı ba 111ııt1 
etmiştir. ve tuvaletleri, sigara s~ 1'...,ıı~ 

ıı •.. ·~· 
Ankara 30 (A.A) - Yu- müdevver açılır ceV iyelı ~ 

goslavya başvekili ekse
lans Stoyadinoviç ve refi
kası ve maiyetleri bu sabah 
saat 2,30 da hususi trenle 
Ankara' dan ayrılmışlar ve. is
tasyonda başvekil ismet İnönü 
ile refigaları Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Aras \" ekiller 
Hariciye Vekaleti erkanı An· 
kara valisi tarafından uğur· 

}anmışlardır. 

hitabeden sonra andiçilmiş 
ve ziyafet, ruhlardan coşup 
gelen partililik samimiyeti için· 
<le geç vakte kadar samimi 
lıasbihaller ve neş' e ile devam 
etmiştir. 

aynalı jardinyera, şemşyerıı'. 
ler, muhtelif hezcran bif ~D 
iskemleleri, muşamma tıı~ııı11 

nape iki koltuk, hasır dı' , 
·kail J'~ 1 

sarı mangal, Amerı ve oı 
saatları, Singer nakış 8~iP~'. 

ı . (ti • çı 
ayaklı üç çekmec~ 1 j~ı. tı 
kristal işlemeli bufe, ,.,_,,,ı . 

· r r fi• çeklik sehpa, Eteıe 0elt 
brons kornezalar ve ket,,e s;,~ -rm ııı" gaz sobası, hah, ~1 1 ço~ ~ıg' 
cadeler vesaire bır ııtil 
ve nadide mobilyele[-tıt· 
yede surctile satılaca 

Fırsatı kaçırnıayııııZ· 5ıılO 
Fırsat Arttırrrı9 le 

Aziz Şı~~56 
Telefon: 


