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an payıtahtında dört saat kalacaktır -~-- -
Dostlarımız ve 
Balkan antantı 

Atina siyas" mehafilinde bu ziyarete ehemmiyet verHiyor 
Başve ·ıinıizin Londra seyahatıııda lno-iltere ile yeni bir dostluk paktı imza edileceği öyleniyor 

onanınanıızın Yunan 1i111anlarıoı ziyaret ederken MaJtaya ugraması da nıuhtenıehniş .. 

Yunanistanda· Faşizmi andı
ran bir rejimin yerleşmeğe 
çalıştığını görüyoruz. Fransız 
gazeteleri, bu vaziyeti, Hit· 
lerizmin Yunanistana sokulması 
şeklinde tefsir ediyorlar. Po
pulair ve Humanite sribi soc;ya
list gazeteler, hücumlar:nı baş
vekil Metaksasın şahsına tevcih 
ederek bugünkü Yunanis
tanın bu en kuvvetli şah.,iye
tin', Hitlerizmin kol'an arasına 
atı'makla ittiham ediyor, Bal· 
kan antantı cep'1esini zaafa dü
şürmec;inden korkuyorlar. Bun
ların h" cumlarını haklı göster· 
mek için ileri sürdükleri delil
leri şu suretle hülfısa edebiliriz: 

lstanbul, 1 O ( Yeni Asır Muhabirinden ) - makla beraber henüz seyahat tarihi tesbit 
~ Dünya gazeteleri Majeste Sekizinci Edvard'ın edilmemiştir. En yakın ihtimal ismet lnönünün 
~ Türkiyeyi ziy:ıretinden sonra Türk - lngiliz Majeste Sekinci Edvardın taç giyme töreninde 
N Dostluğunun süratle inkişaf yolunu tuttuğunu hazır bulunmak üzere 1937 Mayısında Londra-
N yauyorlar. ya gitmeleridir. Mamafih bn da kat'i değildir. 

tini.lda ı ""an ~\atimarinl gazete 1 Başvekilin bu sene içinde Londrayi ziyaret et-
~ Tür iye - lnn·a ere ar sında yeni bir meleri de muhtemeldir. ismet Jnönü'nün bu 
~ dostlu tı 1 zaltJnacaö ne yaz- seyahatları esnasında diğer büyük devletlerin 

' ma ta v -şveki ismet lnönUnUn merkezlerini de ziyaret edeceği, ezcümle Pariste 
seyah~ an ilemmiyetle 1 ar t et- Fransız hükumetinin resmi misafiri olacagı söy-

1 - Metaksas kabinesi, Al
rnanyanın Yunan milli iktisar 
divatına her zamandan 7İyade 
n~fuzuna göz yumarak Yuna
nıstanı Hitler politikasına bağ· 
lamağa azmetmiştir. 

2 - Metaksas Yunan kli-. ' 
rınginin bir buçuk milyar drah· 
ıniye (on beş milyon liraya) 
baliğ ölan aktifini harp ve şi
~~ndifer malzemesiyle ödemek 
•çın Dr. Schacht tarafından 
Yapılan teklifi kabul etmiştir. 
Almanya, kendi lehinde bir 
nevi inhisar teşkil eden bu 
elverişli vaziyetten istifade ede· 
rek ihracat maddelerinin be
c, cllerini yüzde 40-50 nisbetin
de yükselttiğinden Yunanistan
da hayat bir kat daha pahalnş
nııştır. 

3 - Temmuz ve a - u tos ay
larında, Almanyad,ın ithalat 
Itontenjantömana tabi tutulmı
Yarak serbest bırakılmıştır. 

4 - Yunanistana akın eden 
bir çok Alman ajanları Hitle
rizrn propagandası yapıyorlar. 

5 - (Otto Wolf, Reichsme
tall, Dresdner Bank) gibi Al
ınan siJah sanayiinin mümessili 
olan General Auer ile Dresd
ner Bankın fonde depuvarı 

liöltze Yunan harbiye neza
retinde en çok görülen simalar 
olmuşlardır. Harp Jevaziminin 
teslim şeklini tayin için gene-
yi Markonun riyasetinde bir 

Unan askeri heyt!ti uzun za-
nıan Berlinde kalmıştır. 

işte Yunanistanın dahili cep· 
h.e~inde yaptığı değişikliği ha· 
rıcı politikasında da bir deği
şiklik takip edeceğini göster
nıek için ortaya konan deliller 
bun~rdır. 

Fikrimizce bütün bu mubalağah 
neşriyat,Yunanistandaki vaziye
.lin iyi anlaşılmamış olmasınd&n 
ıleri geliyor.Yunanistan partizan 
lıktan, sınıf mücadelesinden en 
çok zarar görmüş olan memie
~etlerden biridir. Burada kar
Cieş kavgasının önüne geçebi
lecek, kökleşrr.iş kinlerin yavaş 
Yavaş dağı):r.asına yardım ede
cek azımkar bir harekete ihti· 
Yaç vardı. Yumınistan demo1{• 
r . 
ası cephesine sadık kalarak 

bu haralrntı gösteremez miydı? 
Bunu tetkik etmek istemiyorul. 
Konışumuzun menfaatine en 
uygun olan yolu herkesten iyi 
seçeceği tabii dır. 

-501111 ılunrı salujrde -
• evk.et. .Bi.lgin 

mekted"r. leniyor. 
Roma, 10 ( ô·R) - İtalyan gazeteleri Tür- HARiCiYE VEKiLiMiZ CENEVREYE GİDiYOR 

kiye başvekili ismet lnönünün Londraya seya- lstanbul, 9 (Hususi) - Milletler cemiyetinin 
hatı eylül içinde vuku bulacağını yazıyorlar. önümüzdeki toplantısında hükumetim'zi temsil 
BAŞVEKiLiMiZ PARIS'E DE UGRIYACAK etmek üzere hariciye vekili Tevfik Rüştü 

'i ~stanbul, 9 ( Hususi ) - Başvekilimiz ismet . . Aras'ın riyasetinde dahiliye vekili Şükrü Kaya. 
Inönünün Londraya seyahatı muhakkak ol- Başvekil ismet J11öı11i -- Sollu üclinr.ıi salti/t•de -
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URTULUŞ 1 Yağmurun zararı büyüktür 
•• 

Üz üm maltsulii11111z sflgıde 
Üç gün evvelki yağmurların son yağmurların Ege mıntaka-

Cumuriret meydamndaki toplantıdan bir intiba 
İzmirin kurtuluş bayramı çar- üzere hariçten binlerce on bin- 1 miştir. 

şamba günü lzmirlilerin ve iz- lerce vatandaşın iştirakile bü· Şehir daha bir akşam evvel 

yaptığ1 mühim zararlar hak- sında mahsullere verdiği zarar 
kında §ehrimizdeki alakadar- hakkında malümat istemiştir. 
lara malümat gelmiştir. Iktisad Celal Bayar, müstahsilin vazi-
Vekili Celal Bayar telgrafla - Sonu 2 ıncı sa/uft'ltt -

.... ~ ............. v~·g·~~j;; .... b~~·~~kili ............................ ,.,.Bi~ ...... ı;ııa;ç·o·; .. ·1>ı~ ... te11<1icı·~·~ ..... . 
Sınayada kral Karolla . . .. . . 

mirin bayramını kutlulamak yük bir coşkunlukla tesid edil- - souıı alfmcı saı·Jada -

görüşmelerde bulundu Hıtlerın Nurembergtekı beyannamesı 
-~.....-.-,.-~~~.~:=-,~,.,,'le,., 1 reşe gelmiş ve durakta Ro- Bolşevik aleyhtarı bir propagandanın seferber edilınc=-

~ · manya başbakanı, hükümet 
azası ve elçiler heyeti tarafın- sini, Almanya kolonilerinin iadesini istiyor 
dan karşılanmıştır. Nuremberg, 9 (A.A) - Nas-

Ymroslaı• başrelulı Stoı•adi11oı•iç 

Bükreş, 10 (A.A) - Yugos
lavya başbakanı Stoyadinoviç 
bu sabah saat 10/15 rle Bük-

SINAİA MÜLAKATI 
Romanyanm Belgrad e!çisi 

Gurans kendisine refakat et
miştir. 

Stoyadinoviç Biikreşte Cuma 
gününe kadar kalacak ve mü· 
teakiben beraberinde Romanya 
Hariciye nazırı B.Viktor Ante
nesko olduğu halde Bratislava 
daki top1anacak olan küçük 
itilaf konferansına iştirak et
mek üzere oraya gidecektir. 
Kendilerine Romanya hariciye 
müsteşarı B.Badulesko da re-
fakat edecektir. 

Kral Karol Yugoslavya baş· 
bakanını B. Tatareske ve B, 
Antenesko ile birlikte kabul 

-Sollu 3 üncü sahitedr-

yona( Sosyalist part=sinin sek-
seninci kongresi bugün B. Ro • 
dolf Hess"in bir nutku ile açıl
mişhr. Müteakıben B. Adolf 
Vagner B. Hitler'in kongreye 
hitab eden beyannamesini 
okumuştur. 

H. Hitler bu beyannamesin· 
de Nazi rejiminin son dört 
sene zarfındaki faaliyetini göz
den geçirmekte ve Almanyanın 
şimdi artık dahili sulhtan mün
ferid bulunmakta olduğunu be
yan eylemektedir. 

B. Hitler 4 senelik yeni bir 
plan yapılmış olduğunu, bu 
planın tatbil<i sonunda Alman-

- Sonu 7 incı sahittde - flitli'r Nünmbagtrld trzalıiitatla 



Sahife 2 

Yunanlı 
---•CH•---

Dost arımız ve 
Ba kan antantı 

- UaşlmaJı bmncl srıvJada -
Şuna kaoiiz ki, dost Yuna

nistanda dahili vaziyet ne şekil 
alırsa alsın, bu memleket, Tür
kiye il i ttifakı gibi Balkan 
ant ntına da adık kal c khr. 
Bunun ak ;ni dü ünmeğ sebep 
yoktur. Yunanistan, Almanya 
ile geniş iktisadi münasebetleri 
olan biricik Balkan memleketi 
değild ir. Almanya bütün Tuna 
havzasında, Balkanlarda ikti
saden en kuvvetli mevkidedir. 
Almanyaya karşı en az itimad 
besleyen Çekoslovakyadan baş
lıyarak Yugoslavya - Romanya
Bulgaristan - Yunanistan ve 
Türkiyenin dış ticaretlerinin 
büyük kısmını A lmanya ile 
yapmaları istihsalatlarına en 
elverişli pazarı AJmanyada bul
muş olmalarından ileri geliyor. 

Bundan Almanyanın siyasi 
nüfuzuna tebiyet gibi bir mana 
çıkarmak bos şeydir. Balkan 
antantı bir sulh kombinezonu
dur, muahedelerin şiddet yo
luyla tadiline, Milletler cemiyeti 
kadrosu haricinde faaliyetlere, 
yakın şarkta toprak statukosu
nun değişmesine şiddetle aleyh
tardır. Şu halde, Yunanistanın 
bu kombinezon dışında kalmak 
istemesi nasıl hatıra getirile
bilir? M. Metaksasın rejim si
yaseti ne olursa olsun, Balkan 
antantını zaafa düşürmek iste
yeceğine biz asla ihtimal ver
meyız. 

Şevl~et: Bil :hı 

••• 
J{ iiçiik haberler 

Ihsan Pırnar 
Maliye vekaleti muhasebat 

umum müdürü ve lzmir eski 
defterdarı Ihsan Pırnar izinle 
şehrim ize gelmiştir. 

T ürkofis müdürlüğü 
Türkofis müdürlüğüne veka

leten şehrimiz ticaret ve sana
yi odası umumi katibi Mehmet 
A li Eten tayin edilmiş ve emri 
iktisat vekaletinden gelmiştir. 

Ticaret anlaşması 
Türkiye-ltalya ticaret anlaş

masının vekilJer heyetince tas
dik edilmiş olduğu lkhsad ve
kaletinden şehrimiz Türkofis 
müdürlüğüna telgrafla bildiril
miştir. 

Kaza 

Otomob· 
Kazalarının 
önüne geçilecek 

Vilayetten bütün kazalara ve 
belediye reisliklerine bir tamim 
gönderilerek son zamanlarda 
artmış olan otomobil ve kam
yon kazalarına karşı nazarı 

dikkatı celbedilmiş ve kazala
rın önüne geçecek her türlü 
tedbirlerin alınmasında ihmal 
gösterilmemesi bildirilmiş~ir. 

Kazalar, bilhassa kamyon
lara fazla yolco almak yüzün
den olduğu gibi bu kamyon
ların hurda ve işe yaramıya
cak halde bulunmalarından, 

frenlerinin bozuk olmasından 
ileri gelmektedir. 

Vilayet, lzmirle mülhakat 
arasında işliyen kamyonların 

makinelerinin sık sık makine 
mühendisleri tarafından kon-~ 

trol ettirilmesini ve hurda bir 
halde bulunan, işe yaramaz 
makinelerin seyrüsefere bıra
kılmamasını istemiştir. 

Bir şayıa 

Ve işin hakikat tarafı .] 
Istanbulda lzmir için heye

canlı bir haber dolaşmış ola
cak; iki gündür lstanbul gaze
telerinden telefonla lzmirin fe-
laketi hakkında malumat iste
niyor. 

Çok şükür lzmir felaket 
geçirmemiştir. oil'akis (9) Ey
lül bayramının coşkun neş'esi 
içinde en sevinçli saatler yaşa
maktadır. Refiklerimizi endişe· 
ye düşüren muzipliği kim yap
mış; buna hayretteyiz. 

Yalnız pazartesi akşamı ya
ğan dolu'dan üzüm mıntakala
rında sergilerin oldukça mühim 
zarar gördüklerini yazmışhk. 
Köylüyü ve ihracatçıyı hakkiyle 
müteessir eden bu zarardan 
başka bir şey yoktur. 

• 1 •••• il .. 

Hülleci komedisi 

Yağmuru zararı büyü ( Ür 
•• 

Uz·· rekoltesı • .-.. 
uz ın 

ol •• • 
eşı mu • 

essı 

Üzüm fiatlarında 2 kuruş bir yükselme vardır. Bazı 
alivrecilerin zarar görecekleri tahmin ediliyor 
- Ba$ tatafı 1 incı saluJede - diliyordu. Bağcılar havaların 

yetini düzeltecek ne gibi ted- yağışlı gitmesinden endişe içe-
birler alınabileceğini de sor- risindedirler. Zaten henüz as-
muştur. malarda bulunan üzümler çat-

Aldığım&z malumata göre ge- laınağa başlamıştır. 
çenki yağmurlardan en çok za- Yağmur yiyen bu üzümlerin 
rar gören üzüm mıntakaları de havalar sıcağa çevirse bile 
Turgurlu ve Manisadır. Turgut- iyi kalite üzüm hal inde istih-
lu kazasında sergilerde yirmi sali mümkün olmıyacağı söy-
bin ve Manisa havnlisinde de Jeniyor. B•ı vaziyet üzüm fiat-
18 bin çuval üzüm ıslanmıştır. lerinin yükselmesinde bir amil 
Bilhassa Turgutlu havalisinde olacaktır. Barometre e.l'an yal!'-
fazla yağmurdan seller husule mur güstermektedir. 
gelmiş, bir çok bağlarda ser- Son hafta içinde çekirdek· 
gilerdeki üzümleri götürmüştür. sız üzüm piyasası haylı temev· 

Alaşehir havalisinc!e 6 bin, vücler göstermiş ve 2, 3, 5, 7 
Salihli havalisinde 5 bin Ak- ve 8 tarihlerinde muhtelif vaz· 
hisar ve Kırkağaç havali- iyetler arzeylemiştir. 
sinde 8000 çuval olmak üze 2-9-936 fiyatlarına nisbetle 
re üzüm mıntakalarında 57 3 ve 5 tarihlerinde fi;•atlar 
bin çuval üzüm zarar gör- biraz gerileme arzeylemiş ve 7 
müştür. Cumaovası, Buca, 8 Eylülde ilerlemeler kaydedil-
Urla ve Çeşmede de yağmur- miştir. 
Jardan bağlara zarar olmuştur. 1-9-936 t:ırihli fiyatlara nis-
Bilhassa Urla ve Çeşme hava- betle 8·9-936 fiyatlarında nev-
lisindeki zararan az olduğu söy- ine göre 1-2 kuruş arasında 
leniyor. Evvelce yağmış olan yükselmeler olduğu bilhesap 
yağmurlar yüzünden rekotede anlaşılmıştır. 
yüzde on beş nisbetinde bir azalış Bu suretle ille piyasa açılışı 
olmu~tu. Son yağmurlardan da ile 8·9-936 tarihli fiatlar ara-
ayrıca yüzde on iki ila 15 nis- sında 2,5·5 kuruş arasında 
betinde zarar husule geldiğine yükseklik olduğu gibi 935 ve 
göre yağmur ve dolu yüzünden 936 Eylüllerinin 8 inci günü 
rekoltenin gördüğü zarar yüz- fiyatlarında 3 ila 7 kuruş ara-
de yirmi yedi ila otuzu bul- mnda tereffü g örülmekte bu-
muştur. 'unmuştur. 

Yağmurdan Aydın, Nazilli, Hafta içinde üzüm fiatle-
Ödemiş, Tire ve Bayındır ha- rinde hasıl olan tedrici tenez-
valisindeki incir bahçelerinde züle karşı son günde görülen 
de mühim zararlar olmuştur. tereffü 9-8-936 tarihli nüsba-
Gelen malümata göre bü- mızda işaretlediğimiz gibi son 
tün incir mıntakasındaki za- yağmurların mahsule iras ey-
rar miktarı yirroi beş otuz bin lediği hasar dolsyısile rekol-
çuval tahmin edilmektedir. tedt! husule geleceği muhak-
Hava bulutlanınca bazı incir lrnk olan nevi düşkünlükleri-
bahçeleri sahibleri sergilerdeki nin tabii bir neticesidir. 
incirleri toplıyarak evlerine Sergi mevsiminin en hara-
kaldırdıklarından daha fazla retli günlerinde bağ mıntaka

larına afet halindr. düşen bu zararın önüne geçilmiştir. Fa
kat henüz ağaçlarda bulunan 
ve bazı sergilerden kaldırıla
mayıp ıslanan incirler tamamen 
hurda haline gelmişlerdir, Bu 
sene hurda incirin çok olacağı 
anlaşılmaktadır. 

yağmurun rekoltenin heyeti 
umumiyesinin asgari yüzde 35 i 
üzerinde tesir icra eylediği 

tahmin edilmektedir. 

e ere 
1\ılebe kaydı için 

toı 1 uıtı 
Şehrimiz ilk mekte~lerine 

kaydükabul için müracaat eden 
ta leb e mıktarı geçen senekine 
nazaran fazladır. Bu sene ihti
yacı karşılamak için bazı ilk 
mekteplere sınıf ilavesi ve bazı 
yerlerde de yeni mektep açıl
ması lüzumu şimdiden görül
müştür. Fazla t alebe kaydedi
len ilk mekteplerdeki talebe
den bir kısmı yakın ve tale-
besi daha az ilk mekteplere 
nakiedi'ecektir. ilk mektep ih-
tiyacı etrafında görüşülmek 
üzere dün ilk mektep başm:.:-

alli mlerİ mıntaka ilk tedrisat 
müfettişleri i!e birlikte bir top
lantı yapmışlardır. Bu toplan
tıda fazla talebe karşısında 

alınab il ecek tedbirler kararlaş
tırılmıştır. 

üdde·umumi 
ltarakolları eftiş etti 

Cumuriyet müddeiumumisi 
Asım Tuncalı beraberinde müd
deiumumi muavini Orhan ol-
duğu halde evelki gece lzmir--
deki bazı polis karakollarını 

teftiş etmiştir, 
Teftiş edilen Çorakkapı ke

ceciter ve Kemer polis mn-
kczlerinde kanun hilafında tu
tulmuş ve nezarethaneye kon-
muş k:mse bulunmadığı ~örül
müştür. Keçt:cilerde Manisa 
deliler hastanesine 2'Önderil
mek üzere bir akıl hast ası bu
lunduğu ve 12 saattanberi ka
rakolda oldu~u götülmüştür. 

• ce • 
Tramvay lıazası 

D ün sabah Cöztepe tramvay 
caddesinde bir tramvay kazası 
olmuştur. 9 Numaralı tramvay 
ara~ası yolun bir tarafından 

diğer bir tarafına geçmek is
tiyen Davi oğlu Yusef Hayime 
çarparak vücudunun muhtelif 
yerlerinden yaralamıştır. 

Hayamın yapılan muayene
sinde 15 günde eyi olacağı 

anlaşılmıştır. Yaralı hastahane
ye kaldırılmıştır. Vatman ad
liyeye verilmiştir. 

Kamyon kazası 
Dün saat 17 de Yorgancılar 

çarşısında Osman oğlu Rıza, 

9 Y U
" 1 ..... , ........... . 

•••••••••••••••••• 
............... ntı·ba arı 
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Bu seni i k µörüşihn! 
-·-( lzmlr için ) 

ATA TÜRK abi.:lesi önün
deki merasimde okunmuştur. 
flı: S lll tik •ıurİls İlll • /taS!efim dmdt ,, 

tr 111di / m r 

:.a 
le r. ıdimli I mu! 

Seliw ı, r > a /auw, siiıümim, 

(oban111 m . 
nozku la ı n ız/oşall ı amk ı ii:?/İI 

ka11m111! 
Selamı I' ır tarla mm, da r/an11, 

Sclti1111 ı ·.ır, dr111ze 
• 

l(ollcı111ıda I I !keler, 

lww/a1111 .. 
hasret rrk ı 

s11/arı11! .. 
başı pe11ez/ı 

l:ız/ar .. 
jk, alim crıbi 

rıldızlar. 

b IJ Z f!lbl (')fil 

O ere na m ıı•i bir 

O ı /1 dolu f l'/J l r, 

Ak rn· ı/ı, 

Da /11 

Seli ı ıar, 

ıiiz ar .. 
k rpıç/eıı, b11er melle/ık 

damlar. 
s .ı "ı/er ı;ı'1i foz/11 mm 

f 'f' ı·ekun 

akşamlar 

selamı ııar 

ıaı/amm 

Mc/1111 dm, l(ezba11m, kardeşı111111, 

a11amm' . 
Bn rı~/a; //cı kulı ·1111! - foplll!fllll ı/11 
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l '111 1111 de 1"1Za11lar, Zn bekler, 
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/Ora ı l.·ulti ·l ıe duşen ba;fcı kızla11 .. 
Zı lmlı J a111arlar11ı l[Ü11eşlm ı al· 
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l 'e şimdi /raçıcfımüı su/a1111da gemil r 
D mır afll .. • Oöz göze, yaııJ'allarız 

lm abu! .. 

/Jmdaıı 

• •• 
d11rdllllia11mla /Jozkua 

ı•tlfaca rım, 

l lctece. 1 i111 izmiı 011/ma setıimlf11: 
S m .J1111iiş ılk bapak f[tbı (il/itila· 

rat: m! .. 
Smi11 şıı , 11uleıle, dalf[a/a1/a baş 
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Şu tu r/a bacalardan seslt11tll bu 
saıaşt: 

.4.lt/ı111ş ı·tiır. 'İlli alıb ö/ürere.iit111. 
/111 ıôzlrı/t· Aışrmi kJıümtle .fJıc 

Tandır başmda 

Dt·11iz ŞU 

bana 
Ct'J!llll • 

sokulaıak 

sorarak: 
Çobanoğlu Zekibey cadde

sinde bir kamyonun aı kasına 
takılan Hnsan yere düşerek 

yüzünden yaralanmış ve hasta
neye kaldırılmıştır. 

Ankara Halkevine mensub 
değerli gençlerin Halkevinde 
temsil ettikleri Reşad Nuri'nin 
" Hülleci ,, komedisi büyük 
bir muvaffakiyet kazanmıştır. 
Ankaralı gençlerin bu eserin 
temsilinde gösterdikleri muvaf
fakiyet sonsuzdur. Halkımız 
Ankaralı gençleri candan bir 
alaka ile alkışlamıştır. 

Ağaçlarda bulunan incirlerin 
de eyi kalite mahsul hali11de 
istihsali imkansız görülmekte-

Havaların halen bulutlu bu
lunması bağcılarımızın endişe

sini mucib olmaktadıT. 
9-9-936 tarihli çekirdel{siz 

üzüm fiatla ri şöyledir : 

idaresinde bulundurduğu kam
yonunu oradan geçmekte olan 
lsmail oglu Ramazana çarptı
rarak yara 1anmasına sebebiyet 
verdiğinden yakalanmıştır. 

••• • ••• ••••••••••••••••••••••••••••• •••••• Şu )tft'ı !ar 

rok J'İİlii mii? Oemileı 

bu/111/ar 1111? 

mada, şu o; 01ada 

,mmm=llmmU:liiil--~llECl!a 

A bo n ın an laı·unıza 
Hatlarda abone işlerimize 

bakan muhabirlerimiz mas
rafların ağırlığı yüzünden 

merkeze alınmıştır. 

Abonmanlarımızın doğru

dan doğruya gazetemiz ida
rehanesine müracaatları rica 

1-3 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111111 

Daktilografi bir 
memur aranıyor 

Türkçe ve Fransızca lisan
lariyle daktilografiye aşina bir 
genç aranmaktadır. Müracaat
ların referansları ile birlikte 
224 numarala posta kutusuna 
yapılması rica olunur. 

s. 2 1868 (1-2) 

FU.A D 

dir. Bunların da hurda olacağı 
tahmin ediliyor. Pamuk mınta· 
kalarında henüz tarlalarda bu
lunan pamuklarda ıslanmış ve 
zarar görmüştür. Yalnız son 
yağmurlardan zeytin mahsulü 
istifade etmiştir. 

Hava dün de kısmen bulutlu 
idi. Menemen ve Manisa hava
lisine yağmur düştüğü zanne-

iş Ban <a 
o·(ird iiniiz t'°' 

J ad~ıı l\önıürü Şirketleri pavyonunu 
ınü? ... Tav i ~ e ederiz nıutlaka giirüniiz .. 

ANT A 
Sizin hu ene ı ·ınıua Ye yenıek pışırıneniz için 

ihti) acınız olan köıniir olac·aktır. 
er tf rHi izafiatı pa') ondan alabilir .. iniz ... 

muhalif vaziyet karşısında önü-

Numara Fi at 
müzdeki hafta içinde fiatların 
biraz daha ilerileyeccği kuv
vetle umulmakta ve bu müna-

7 
8 
9 

10 
11 
12 

asgari 
9 75 

10 75 
12 75 
15 50 
18 
19 75 

azami 
10 
11 25 
13 25 
16 
19 50 
21 

sebetle satıcılar vaziyete hakim 
olmak için piyasaya fazla mal 
çıkarmamaktadırlar. Vaziyetin 
önümüzdeki hafta başında ta-
vazzuh eyliyeceği muhakkaktır. 

Mamafih havaların gösterdiği 
Şimdilik y&zılmağa değer 

başka bir şey yoktur. 

H 
BUGUN 

Heyecan ve merakla dolu bir mevzu, 
ği Fransızça sözlü fevkalade bir fıfm. 

iZ • 
ı y 

Baş rollerde : 

TELEFON 
2573 

herkesin beğenece-

Robert Montgomery - fw1auren O'Sullivan 
Aşk bir sergüzeştçiyi doğru yo!a getirebilir mi? 1001 

macera peşinde koşan bir çetenin sevimli ve şen elebaşıst-
nın bütiin maceraları ve heyecnnlı hayati .• Aynı zamanda : 

BC?rlin o &mpiyatları filminin ikinci k,smı geldi 
200, 400 ve 1500 metroluk koşuları, sırıkla yüksek atla

ma, maratton ve bütün yüzme yarışları tekmil teferruatile 
gösterilecektir. 

FiATLAR: 30 - 40 - 50 - 60 

Seanslar : 3 - S - 7 - 9,15 
Cumartesi tenz"latlı talebe matinesile Pazar 1 

ı·ar 1111? 
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Bır 1111 011/ıu lıı sana koşub /, avu· 
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011/arm da /Jawu!u lıaca/aı ~ sle· 
11 cel.. 

J1aç/a11, j'İm k/rı i drkt11kle11errk .. 
ita ırtlı•11 tl111t rek, tasaıa11 d111 rı !. .. 
011/ar da I mır f!Lbi bır rru11 d11 rjjıı 

t' it erk .. 
[)111 arak/aı ~ l/J'llll k ·;ıırtm 11m ladı111, 

J ı ı acak/ar dum onu 

Bı11da11 ı.111 rd11ldaı 1111/a 
vmaıa ıım . 

l t im mı I 11111 mı/,ua srlôm1111' 
Sou ,,,i 1111 ış uk ba• ııı · 11bı (il/ ilin· 

ra un' 
l .. ı ı: 8·9·<J16 

Yazan: KAMl R.4N 1107/\I? 



Lehistan genel kurmavı 

Varşovayadöndü asker~ 
merasimle karşılandı 

General Smigli Paris seyahatı 
neticelerinden memnun olmuştur 

Otnetal Smigli, rıansız Hıllbiye nazm Da/adicı veeıkdnz lıaıblyt,Jeısi 
Qene1al Qamelinle beraber 

Venedik, 9 (A.A) - Gene· tir. Avusturya devlet adamla-
rel Rydz Smigli Murano ada· rile hiçbir mlllikat mutasavver 
llnı ziyaret ettikten ıonra &ğJe değildir. 
Jemejinde hariciye milsteşan Varıova 10 (Ô.R) - Büyük 
Giuıepe Bastinanın misafiri erkinı harbiye reisi Ridz Smigli 
olmuttur. Akpma da kendisi Paris ziyaretinden buraya dön· 
ona bir ziyafet çekecektir. dü. bllyük tezahüratla karşı-
G General ağleden aonra Dak laadı Bugün kabine konseyin-

eneai kabul etmİft:İr. Leh de Paris ıeyahatı hakkında 
~kt~anı bu akşam döne- uzun boylu izahat verdi. 
~ ~ ô c .. 
V. 10 A A L b' t ğleden sonra umur reısı 
ıyana, ( • ) - e ıs an b 1 d·ı k k 

ordusu ı E kt · Ge tarafından ka u e ı ere en· gene nıpe erı - .. 
neral R d _ S · ı b gün disiyle bir saat kadar gorilştü. 

y z mıg y u . .. b f'l" k i Vened'kt b ı · t• Varşova sıyası ma a ı ı, aı er ı en uraye _ ge mış ır. . . . 
General bu akıam Varşovaya mabafil gibi bu zıyaretin netı· 
dairu yoluna hareket edecek· celerinden memnundur. ........... 

Yu2oslav başvekili 
- Baştataft ı ind say/ada - ı görtişülürken Avusturya mes· 

etınİftir. Oç devlet adamı kra· elesi geçenlerde aktedilmiş 
Jan SiM..' ,...ı.k malikine· olan Alman - Avusturya itilafı 
liade 1il9 1emefiıii yemifler ve Avusturya ord11811DaD teıek• 
•e iki memleketi alAkadar eden külli doJayısile miizak.eratın 
iktisadi ve mali meseleleri tet- merkezini teşkil edecektir. 
kik etmiılerdir. KGçDk itilif konferansı Ma· 

PRAG GÖRÜŞMELERi caristanın Triyanon muahe~e· 
Pra 9 ( A • A ) _ Kil nk namesinin askeri. ~hkimını ıh· 

• •ı.u g ç lil etmeıi takdırınde kiiçiik 
~1111konfıeransı13 Eylülde bat· itillfın naili bir battı hareket 
Yacaktır. Oç nazır evveli 12 "ttihaz ec:lecefi hususunu da 

Eyllilde Benesi ziyaret edecek· ~etkik eyliyeceklir. 
lerdir. Kapanma celsesi 14 Ey- Ktrçük itilif konseyi ikbsadl 
llilde aktolunacakhr. Görüş- noktai nazardan merkezi Av· 
Dıeler bilhassa milletler cemi- rupada mesai birliği yapılması 
Yetinin reformuna aid projeler· meselelerinin heyeti mecmua-
le Lokarnocu devletlerin mü· sınf' da tetkik edecektir. Ni· 
Zakereleri hakkında cereyan hayet konsey Fran~ız-~e~ teş-
edecekt" riki mesaisinin akıslerı ıle de ır. 

Tuna havzasına aid meseleler meşgul olacakbr. 

liükiimetciierin Oviedo'yu bombar
dıman ettikleri bildiriliyor 

Paris, 10 ( ô.R ) - Madrid hlikiimetinin neşretti~ n:smı bir 
tebliide büküoıetcilerin Oviedo'yu bombardım~n ettakl~~· Tole
do'yu zaptetmek üzere oldukları, Estr.amadura da mev~u mu•-!· 
falcıyetler kazandıklan bildiriliyor. Sevil a~i karargahının bır 
tebliğinde ise aıilerin San Sebastien 'den iki kilometre mesafede 
bulundukları, Bilbao ıehri ile San Sebastien arasında munaka· 
la tın keıildıgi bildiriliyor. 

Rusyada açlık olduğu hakkındaki 
haberler katiyen yala~d_ır . 

Moıkova 10 (Ô.R) - Tas Ajansı, Rusyanın biç bır yennde 
açlık olmadığını ve giiya Rus şehirlerinde açhktan ubrap 
çekenler bulunduğu hakkınd• Alman ajanslannıa ortaya attıklan 
haberlerin baştan bap uydurma ol"uklarırıı bildiriyor. • 

A . R d k hakkında yapılan ta1D1at, YDı ajansa göre Buharın ve a e da 
bunların suikasd teşebbllslerinde alikadar olmadıldarmı mey na 
çıkannıtbr. 

IZMIRDE iLK DEFA_ 
S. d' ö Olen bir film şaheserı : •n·c PA"1i:i°A V" A.' R A v ı 

\tE . 
B h e en sevilen yaldızı : ugün bütün d6nyanın en meş ar V 

ŞIRLEY TAMPEL 

KAÇAKCI 
HEPSi BUGON L A a. E D E 

Son TelgrM~ Haberleri 

lnönü Parise de gidecek 
Fransız Başvekilinin Ankarayı ziya
reti hakkında resmi bir malllmat yok 
. Başvekilimizin Atina, Belgrad, Bükreş ve Peşteyi de 

ziyaret edeceğini Bükreş bildirmektedir 
Belgrad, 10 (Yeni Asır) - Bükreşten haber 1 

veriliyor: 
Türkiye Başvekili ismen Inönün~n Londrayı 

ziyareti esnasında Atina, Sofya, Belgrad, Bük
reş ve Peşteye'de uğrayarak resmi ziyaretlerde 
bulunacağı anlaşılmaktadır. Türkiye Başvekiline 
bu seyahatında Dr. Tevfik Rüıttı Aras ve Nu· 
man Menemencioğlu da refakat edeceklerdir. 

ismet In&nllnlin Bükreti ziyaretlcpine hususi 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

Belgrad 10 (Yeni Asır) - Batvekil iSMET 
INÔNÜ'nün Parise de uğnyarak Fransız rica· 
liyle temaslar yapacağı zannedilmektedir. 

Anadolu ajansının bir tebliğine göre, Tür· 
kiyede gazeteler tarafından Fransız başvekili 
Leon Blumun Ankarayı ziyaret edeceği hak· 
kında Ankaraya aksetmif resmi maliimat yok
tur. Ancak Pariı - Soir gazetesi, latanbul mu
habirinden aldığı telgraf haberine istinaden bu 
seyahat hakkında daha geniş malumat veriyor. 

Hariciye Vekilimiz Cenevreye;g~derken 

Yunan paytahtında dört saat kalacak 
-: Baştara/ı 1 ind saki/tde- Bu keyllret Yunan hlkOmeUne teblll 

edllmı,ıır. Atine elyasl mehaflllnd•, 
Hariciye Veklllmlzln bu zlyareUne bU
yUk ehemmiyet verlllyor. 

Cumur reisliği umumi kitibi Hasan Riza ve 
Necmeddin Sadık cuma günli (bu gün) Cenev
reye hareket ediyorlar. 

DONANMAMIZ YUNAN LIMANLARINl 
VE MALTAYI ZIY ARET EDECEK 

T.R. ARASATINADADÔRT SAAT 
KALA GAK lstanbul 10 ( Yeni Asırmu muhabirinden ) -

İstanbul, 10 ( Yeni Asır muhabirinden ) - Donanmamızın önümüzdeki ikinci teşrin ayın· 
da Yunan limanlannı ve bu meyanda Pireyi 
ziyaret edeceği Atinadan bildiriliyor. 

Hariciye vekili Dr. Tevfik RUşttı Aras bugOn 
Cenevreye hareket ederken Atinaya uğraya
cak ve Yunan payitahbnda dört saat kala- Bu ziyaret Yunan donanmasının istanbula 

vuku bulan ziyaretini iade mahiyetinde ola
caktır. Doaanmamızın Yunanistana giderken 
Maltaya uğrama11 da muhtemeldir. 

caktır. 
Hariciye Vekilimiz Yunan Batbakanı 

General Metaksa"ıa gllrUtecektlr. ........... M&Jeste ....... kraı ...... Ea·varıı .......... . 
Atatürke gönderdikleri telgrafta 
~ördükleri kabiılden teşekkür ettiler 

lstanbul, 9 (A.A) - Comar 
reisi Atatilrk ile Majeste seki .. 
zinci Edvard arasında aşağı· 
daki telgraflar teati edilmiıtir: 

Ekselans Kamil Atatürk 
latan bul 

Türk topraklarından ayrılır• 
ken ba,a karp ıösterdikleri 
dostane tarzı kab1ilden ve ge· 
rek ekselansları gerek maka· 
mab resmiye ve Ttirk milleti · 
tarafından ıalmma karşı izhar 
edilip beni çok mütehassis 
eden itinalardan dolayı ekse
lanslarına çok samimi teşek
kilrlerimi takdim etmek iste
rim. 

Türkiyede ilk ikametimden 
pek zevkli bir bahra muh~fa· 
za ede.cethat Minnettarlık ıfa
delerime terclifen size en iyi 
temennilerimi aunanm. Ekse
lansınızın semahatla bana tah
sis ettikleri hususi tren saye· 
sinde biiyllk bir konf6r içinde 
seyahat ediyoruz. 

EDVARD 
Majeste Edvard VIII 

Viyana 
Majestelerinin T&rk toprak

larından ayrılırken bana g&n· 
dermek nezaketinde bulunduk
lan telıraf heni derin surette 
mlltebu.is etmiştir. 

Sa Majestenin Jstan/Julu zivontleıinden /Jir intiba 
nuyor· 

Majestelerine bütiln kalbim 
ile çok güzel bir seyahat Ye 
payitabtlarına mes'ud bir avdet 
diler, en samimi temennilerimi 
kabul buyurmalarını rica ede-
rim. 

K. Atatiirk 
Sofya, 1 O (A.A) - lngiliz 

kralı Majeste Sekizinci Edvard 

•••••••••••••••••••••••••• 
5 Telefon aıaı i 
•••••••••••••••••••••••••• 

Bulgar kralı Burise bir telgraf 
çekerek Bulgaristauda kendi
sine karıı g6aterilen hararetli 
lıtsntl kabulden dolayı samimi 
tewekklirlerini bildirmiştir. 

Viyana 10 ( A.A ) - lnğil
tere Kralı Sekizinci Edvard 
Cumhur başkanını ziyaret et· 
miştir. iki dev~et adamı bir 
buçuk saat gör6şmlişlerdir. 

TAYYft.RE 

Yaşıyan 
••• 

ölüler serisi 
İstanbul, 9 (Hususi) - Ya· 

şıyanları ölü g6steren sigorta 
rezaletinde alakadar olduğan· 
d!ln şüphe edilen doktor Han· 
ciyan da liugün tevkif edildi • 

inhisarlar Vekili Siirt'te 
Siirt, 10 (A.A) - inhisarlar 

Vekili Rana Tarhan buraya 
gelmiştir.Şehirde gördüğü um• 
ran faaliyet~nden ve Halkevi 

l çalışmalarından memnun kal
ı mıılardır. 

l Asiler be~anname 
attılar 

Madrid 10 (Ô.R)- Asi tay
• "re1er şehir iizerinde dolap
' ' halkı teslim olmağa davet 
.. den beyannameler atmışlardır. 

Lokarno konferansı 
Londra, 10 (Ô.R) - lngiliz 

matbuatı Lokarno devletleri 
konferanaınm pek yakında top
lanması muhtemel olduğunu 
yazıyorlar. Deyli Telgraf bu 
toplanmanın 19 ilk Teşrinde 
Londrada vukubulacağıaı yazı· 
yor. 

It"lyan rası 
Roma, 10 ( Ô. R ) - Ras 

haile Guksa, Milioo sanayi 
mınta11nı gezmektedir. 

Amerika - Almanya 
arasında 

Bertin, 9 (A.A)- Deutacbe 
Luftlıanae Alman tayyare fİr• 
keti Avrupa ile ıimali Amerika 
arasında daimi ve muntazam 
bir tayyare posta servisi ihdası 
ıeraitini tetkik eylemek üzere 
aon zamanlarda şimal Adaatik
de tecrlbelerde halwktacbr. 
Bu makatla w·h hava wı
ğlnll yapmakta obm Sdiwhen
land ile iki kuvvetli deniz tay• 
yaresi Aıur adalarmdan yakın
da tecrübe uçuşlan yapılacak• 
tir. 

Frankfort, 10 (A.A) - Kond 
Zeplin balonu bu akıam Berlin 
saatı ile 19 da 13 ncü cenub 
Amerikaıı seyahatma hareket 
etmittir. Balonda bütün yolcu 
mevkileri tutulmuf, ve müh"m 
mikdarda po ta ve yük vardır. 

MadenciL r grevi 
Londra, 10 (A.A) - Fran

hill madenlerindeki grev 29 sa· 
at sürdükten sonra bugün niha· 
yet bulmuştur. 

' DARÜLBEDAYI I 
ŞEHiR TiYATROSU 

111ınıııı~ı 

111 ~ l\\ll1j 
1111111~ 

BU AKŞAM: 
FUAR tiyatrosunda 
(YARASA) 

Operet 3 perde 
YARIN AKŞAM : 

(ÜÇ SAAT) 
OPERE71 

Sineması 
Majestelerinin memleketimiz· 

dt: bize çok kısa g6rünen ika· 
metleri esnasmda Türk milleti 
haklarında beslediği yüksek takl 
dir ve ibtiramkir muhabbet 
hislerini ifade edebilmiştir. 

Bu hafta bUyUk ve zengin bir program 
Aylardanberi lzmir halkının beklemiş oldukları ve " Altın arayan kızlar " " Güze'.ler resmi 

geçidi " filmlerinden daha güzel ve daha cazib olan hakiki bir sanat abidesi. Majesteleri bütün kalbleri 
kendisine cezbetmiştir. Ben 
şahsen bu cazibeyi bütün ıü
miilll ile hi1Setmenin biiyiik 
zevkini duydum. 

Şerefli bilkümdar hakkında 
beslemekte olduğum ' samimi 
dostluk lıialeri bu ilk ve kasa 
telikinin bırakbğı unutulmaz 
ı.awa ite tehelllt dtaliı Wu· 

BAYANLAR • 

Oynayanlar: Dlck Povvel, Ruby Kellar ile Joi n Blondell 
Aynca Avrupa ve Amerika ara1mda tayyare ile seyahat ( Ktllttır filmi) 
Miki Mavz Canh karikattlrler. 

Seau aaatlan: Hergtln 15 -17 - 19- 21,15 Cumartui ve 
FIATLAR ao - •o - eo KUR 
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9 Ey ülde Ankara ılar urtuluş bavramım za bütün 
genç erile iştirak ettiler Söylevler, müsamereler verd.le 

Ankara halkevinden lzmiri
mizin 9 Eylül kurtuluş bayra
mına iştirak etmek için Dr. 
Rağıbın başkanlığı altında şeh
rimize gelen kafile kurtuluş 
bayramımızın her safhasına 
göze çarpacak sürprizlerle iş
tirak etmişler ve lzmirde çok 
sıcak bir ilgi ve tesir yarat
mışlardır. 

Kafile sabahleyin bir kaç 
kola ayrılmış ve şehidliğe bir 
heyet göndererek çelenk koy
muşlardır. Diğer bir heyet sa
bah saat 8 de Karşıyakaya 

geçmiş ve Karşıyakadaki lzmir 
heyetile birleşerek önde müzi· 
ka ve çelenkler olduğu halde 
Atatürk'ün anası Bayan Zü
beyde'nin mezannı ziyaret et
mişlerdir. 

MEZARIN BAŞINDA 
Mezar başına gelince halk 

ve halkevJiler büyük bir kala
balık halinde mezarı çevrelemiş 
ve büyük bir vecd içinde mü· 
zikanın çaldığı istiklal marşını 
dinlemiştir. Sonra Izmir Halke
vi müdürü Hüseyin Avni lzmir
liler adına 9 Eylülden bahset
miş ve Atatürkün annesinin ru
bu için toplananlan bir dakika 
süküta davet etmiştir. 

Bundan sonra Ankaralılar 
adına Ankara halkevi dil, ta
rih ve edebiyat şubesi başkanı 
Hıfzı Oğuz kürsüye gelmiş ve 
irticalen tesirli ve çok veciz 
bir söylev vermiştir. 

Bu güzel söylevin kısmen 
not edebildiğimn: birkaç sab
nnı aşağıya koyuyoruz : 

"Bu mezar bir Ankaralıya, 
bir Izmirliye, hakiki manasiyle 
bir Türke çok şey söyler. Bu 
duygu ve düşünceleri kelime
lerin darlığı ve hududu içinde 
anlatmak güçtür. Bu yüzden 
ben Ankaralılar ve Ankara 
halkevlileri adma söyliyeceğim 
bu birkaç sözü kelimelere boğ
mak istemiyorum. lzmirliler ne 
bahtiyardırlar ki Atatürk gibi 
bir oğulu Türk dünyasına ar
mağan eden bir ananın müba
rek vücudunu temiz ve Türk 
kaniyle alınmış topraklarında 
saklıyorlar. Fakat bir tesadüf, 
bir şeref ve belki de bir mü-
kafat olan bu vedianın büyük 
değerini lzmirliler çok iyi bili
yorlar. Netekim izmirin 9 Eylül 
kurtuluş bayramının büyük 
tezahürleri onun asil kab
rini ziyaretle başlıyor. Bu 
onun büyüklüğüne karşı ne 
yerinde; ne güzel bir mukabe-

kabeledir .. Analık muhakkak ki 
çok mukaddestir. Fakat yer yü
züne Türk kanmdan bir çocu
ğu veren ana daha çok mu
kaddestir. 

Yalnız bu kudsiyetin bir de 
şeref noktası vardır • işte şu 
toprakların altında yatan ana 
şeref noktalarının üstüne çıkmış 
bir anadır. Çünki o, Atatürkün 
anasıdır. 

No mutlu o anaya ki arka
sında çocuğu için herhangi bir 
endişe yerine, daima haklı bir 
milli gurur ve milli şeref duy
gulan içinde ebediyen rahat 
uyumaktadır. 

Diğer taraftan bu mübarek 
ananın şahsında, mezarları uğul
larmın mezarları gibi nerede 
olduğu bilinmiyen kahraman 
Mehmedin, 1 iasamo, Ahmedin 
analarını tebcil ve takdis edi· 
yoruz. Çünkü, o, bunların bir 
sembolü olmuştur. 

Milletçe, her türlü çaresiz
likler içinde Türk milletine 
atalık etmek için, Atatürk gibi 
bir büyüğü doğuran Türk anası! 
Senin mütevazi kabrin ve bü· 
yük ruhun karşısında ruhumu
zun ve varlığımızın en asil 
duyguları, en yüksek takdis 
hisleriyle eğililiyoruml,, 

Bundan sonra Karşıyaka par
ti başkanı teşekkür etmiş ve 
lzmir adına, Ankara halk ev
lileri adma mezara çelenkler 
konulmuş ve yine büyük bir 
vecd içinde merasime nihayet 
verilmiştir. 

Halkevliler bundan sonra 
Konak'a dönmüşler ve kışla 
önündeki geçid resminde ve 
merasimde hazır buluumuşlar
du. 
Öğleden .sonra saat 16 

da yapılan büyük halk ge
çid resmine iştirak etmişler ve 
kışla bahçesinden Gazi heykeli 
önüne gelerek merasimde yer· 
lerini almışlardır. 

HEYKEL ÖNÜNDE 
Heykel önünde Parti adına 

verilen söylev bitince Ankara 
halkevinden genç şair Kamurao 
Bozkır büyük bir hasretin ve 
derin bir ruh duyuşunun ifadesi 
olan lzmir için yaıdığı "tlu seni 
ilk görüşüm,, şiirini uzun alkış
lar arasında okumuştur. Bu 
şnrı bugünkü gazetemizde 
zevkle okuyacaksınız .• 

Ankara halkevliler bundan 
sonra Atlı spor klübünün açı-
lış merasiminde bulunmuşlardır. 

Ankaralıların kurtuluş günü-
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:i:ng:tUzced..e:n çe-vi.:re:ıı: Seza.t. Şadi. 
- Ben böyle şeylerden anlamam, akat yine 

meyhanede duyduğuma göre ortada bir de 
baha biçilmez elmas varmış ••• -------..... 

Bu sırada Blak Cavanm ya· 
nına yaklaştı : 

- Kim bu Cava? 
- San Şun i11minde biri, 

bana biçak attı. 

- San Şun. San Şun! Ha 
biliyorum. Bu Holandalmın sa
mimi arkadaşlarmdan birine 
aittir. 

- Emin misin ? 
- Eminim. 
- Öyle ise düşmanlarımıza 

karşı elimizde bir koz var 
demektir. Belki işimiıe yarar. 

Cava San Şuni kucağına 
aldı. Kamaralardan birine ko-
yup kapıyı kaoadı. Sonra kap-

tan dairesine koştu. Blak da 
peşinden ge'di. 

- Aşağı da iki Çinti yaka
lamışlar. Makineler çok güzel
miş emir ver de hareket ede· 
Jim, Cava. 

Cava lazım gelen emri verdi. 
Motör hareket etti. Yavaş ya-

vaş iskeleden uzaklaşmağa baş· 
Jadılar. Bu sırada karadaki 
deponun kap sı gümbürdemcğe 
baş!adı. Cava bir kahkaha altı. 
Hapsetliği Çinliler çıkmak için 
uğraşıyorlardı, Blak sordu: 

- Fakat Cava, biz ne ola· 
cağız. Hiç bundan bahsetmedin. 

Vll AÇIK DENiZ 
~ava basını cevirdi. Dikkatle 

müzün akşamı halkevimizde 
hazırladıkları edebiyat ve tem
Ril gecesinin zenginliği hak
kında lzmirliler çoktan kuvvetli 
bir fikir edinmiş bulunmakta 
idiler. 
AKŞAM HALKEVINDEKI 

TÖREN 
Ankara'hlar bugünün akşa

mı da Halkevimizde çok özlü 
ve zengin bir edebiyat ve 
temsil gecesi hazırlamışlardı. 
Bu müsamereye Vali ve parti 
başkanı Fazlı Güleç, Izmir ileri 
gelenleri ve bütün lzmir mü· 
neyverleri geldiler ve Halkevi 
salonlarını doldurdular. Saat 
29.30 da Halkevi müdürü Hü· 
seyin Avni bu geceyi yarattık
lan için Ankaralılara teşekkür 
etmiş ve inkılab edebiyatı üze
rinde konuşacağım bildirdiği 
Ankara Halkevinin dil, tarih 
ve edebiyat şubesi reisi Hıfzı 
Oğuz'u takdim etmiştir. 

INKlLAB EDEBiYATI 
Bundan sonra Hıfzı Oğuz 

Ankaralıların edebiyat ve tem
sil gecesini açmış ve irticalen 
çok özlü bir konferans ver
miştir. lzmir münevverlerini ve 
gençliğini çok yakmdan alaka
Jandıran bu değerli konferan
sın bazı hususiyetlerini şöyle 
kaydedebilir'z: 

Hıfzı Oğuz kısa bir mukad
d;meden sonra mevzuuna girmiş 
ve büyük harbdan sonraki 
dünya değişmesine işaret 
etmiş ve her türlü içtimai mü
esseselerin bu yt:ni ölçüler ye
n; kıymetler dünyasını tatmin 
edebilmek, bu yeni dünya 
müaasebetleri üzerinde durmak 
mecburiyetinde kaldıklarınt an
latmıştır. Bu umumi izahı Tür
kiyeye tatbik edince mem
leketimizdeki büyük inkılab 
hareketinin şumulü üzerinde 
bilhassa durarak değişen içti
mai münsseselerimiz yanında 

edebiyatımızın geri kaldığını 
söylemiştir. 

Halbuki inkılabımızın yarını 
için bugünü için inkılab edebi
yatının büyük rolünü anlatmış 
ve inkılab kıymetlerinin anane
leşmesi için edebiyatın rolünü 
ortaya koymuştur. Sonra ede
biyatın da bir kültür işi oldu
ğundan ve ilhamın nihayet 
vasıta olabileceğinden bahset
miş, hakikatta büyük sanat 
eserlerinin büyük kültürlerin 
mahsulü olduğunu ileri sürerek 
biz de bugünkü edebiyatçınm 
bizi tatmin edemeyişi sebep-

Blakı süzdü: 
- Alacağınız para ayda 

e!li dolardır, ve seyahahn so
nunda da yapacağımız ışın 

iyiliğine göre muayyen bir mik
tarda bahşiş alacaksmız. 

- Fakat sizin yapacağınız iş 
nedir? 

Cavanın gözlerinde hiddet 
parıldadı. Fena bir laf söyle· 
yecekti. Fakat güç halle ken
dini zaptederek: 

-Banda denizinde bir adada 
küçük bir kız var. Babası bun· 
dan senelerce evvel hayatımı 
kurtarmıştı. O adam bu sabah 
öldü. Ölürken kızı için elim
den geleni yapacağımı vadet
ti . 

B!ak bir iki saniye sesini çı
karmadı. Sonra : 

- Biçimsiz iş dedi. Sokak 
ortasında ölmek çok fena. 
Hem de Mabyların bıçakları 
altında .. 

Blakm sözleri Cavayı bir az 
şaşırhrır gibi oldu. 

- Do~ru söylüyo:-sun. Fakat 

Atış ve Atlıspor 

• 
Si 

9 Eylül Çarşanba günü saat 
17 de abş ve ath spor kulü
bünün yeni yaptırılan manej 
yerlerinin açım töreni yapıl
mışhr. 

Saat 17 de Vali, Orgeneral 
Fahreddin Altay, Belediye rei-

si ve diğer davetliler kulüb bi-' 
nasına gitmişlerdir. Orada atlı 
spor kulübü idare heyetinden 
Fasihin, atış kulübiinün tesisi
ne ait kısa bir hitabesi 
dinlenmiştir. Bundan sonra Vali 

Komünist 

kurdelayı kesmek üzere makası 
eline almış ve bu müessesenin 
kuruluşunda eski parti başkanı 
Avni Doğanla lzmir gençliğinin 
yüksek alakaları görüldüğüne 
işaret etmiştir. 

Klübte davetlilere limona
talar ikram edilmiş ve ahş 
klübüne mensub gençler bi
nicilik tecrübeleri yapmışlardır. 
Öğrendiğimize ~öre klübün 
85 faal azası vardır. Klübün 
faaliyet göstermesi için her 
türlü tedbirler alınacaktır. 

suçluları 

areket. 
- -. _.. . ,__, ___ _ 

Adliye koridorunde jandar- zır]amamış olduklarım söy-
malara karşı gelmek. komünist Jiverek mühlet istemişlerdir. 
propagandası yapmak ve ka- Y alnn: Mehmed Emin yazmış 
nuna aykırı hareket etmekle bulunduğu müdafaas1nı oku-
maznun komünist Yusuf, Sala- muştur. Bunda dinlenmiş olan 
haddin, Havri Tekin, lsmail 25 şahidin ifadelerinde kendi-
ve Mehmed Eminin muhakeme- sinin suç işlediğine dair hiç bir 
)erine <lün Asliye cezada de- delil bulunmadı~mı ve müddei-
vam edilmiş, Muhakeme saat umuminin kendisinin cezalan-
16,30 da başlamıştır. Maznun- dınlması hakkındaki iddiasmm 
lar jandarma muhafazasında asılsız olduğunu söylemekte ve 
olarak mahkemeye getirildik- beraetine karar verilmesini is-
ten sonra halcim Kemal suçlu· temekte idi. Mahkemece di~er 
lara müdafaalarını yapmalarını maznunların müdafaalarını ba-
söylemiştir. Maznunlardan dör- zırlamaları için muhakemenin 
dü, müdafaalarını henüz ha- devamı 22 Eyliile bırakılmışhr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
!erinden birinin bu olduğunu 
işaret etmiştir. Diğer taraftan 
yeni edebiyatın bir şakşakçılık 
edebiyatı olamıyacağını hakiki 
inkılab edebiyatı içinde dava
nm san'at kadar hasbi bir 
inanış ve samimiyetle esere 
girmesi 1azımgeldiğini söyle
miştir. Ve inkılaba ayak uydu-
r mıyan edebiyatımıza artık 
yeni bir hamle vermenin za· 
manı olduğunu, bunun için de 
yetişmiye ehemmiyet verilme
sini işaret etmiş bu dava ve 
ideal dünyasında genci yeni ha
yata bağlsyacak sırrm edebiya
tın içinde olduğunu, miJletin me-
yillerini, zevklerini, ıstıraplarını 
coşkun ve samimi bir ruhla 
olgun ve kültürlü bir kafanın 
yarattığı edebiyatın cemiyeti 
tatmin edeceğini ve bu edebi
yatın yarın da yaşıyacağım, 

edebiyatın söz ve kelime ölçü
sünden ibaret olmadığını coş

kun bir samimiyetin gönlünü 
taşımıyan adamın sun'i edebi· 
yat yapmasının manasızlığını 
iddia etm'ştir. inkılap edebiya-
tının inkılabın yanı başmda, 
fakat palavrasız bir özlülük 
içinde yürümesi ve hatta iler
lemesi lüzumunu ve bunun bü-
yük rolünü tebarüz ettirdikten 
sorıra gençlik arasına sokul· 
mak istiyen menfi cereyanları 

inkılap edebiyatının derhal alt 

benim söylediklerimle bunların 

arasında ne münasebet var? 
Blak bir kahkaha savurdu: 
- Cava, dedi. Böyler gizli 

tutulamaz. Bilhassa buralarda. 
Zavallı adam daha sabahleyin 
öldü. Akşam o:madan meseleyi 
bütün şehir duydu. Kahvelerde, 
meyhanelerde kulaktan kulağa 
hep bu hikaye dolaşıyor. Di
yorsun ki Banda denizindeki 
bu adada küçük bir kızı bul· 
mağa gidiyoruz. Bundan başka 
bir sebeb yok mu acaba? 

- Başka ne sebeb olabi
lir ki? 

- Ben böyle şeylerden an· 
lamam, fakat yine meyhanede 
duyduğuma göre, ortada bir 
de baha biçilmez elmas varmış. 

Cava tereddüd etmedi. Blak 
çok sadık bir adamdı. 

- Dedikodular boşuna de· 
ğil, dedi. Robijon ölürken bana 
bu elmasdan bahsetti. Fakat 
elmas doğrudan doğruya kı
zma aiddir. Ona kimse do
kunmayacaktır. 

Blak elini Cavanın omuzuna 
kovdu: 

edebileceğini söylemiş ve bugün 
buna henüz hasret olduğumu· 
zu de ilave etmiştir. Hıfzı Oğuz 
burada inkılap edebiyatçısının 
veciz bir karakterini çizdikten 
sonra bu karaktere yaklaşmakta 
bulunan genç değerler olduğu
nu söylemiş ve bunlar arasında 
Ankaralı iki şairi İzmirlilere 
tamtarak bun arda hakiki 
sanat ve inkılap edebiyatın
dan müjdeler olduğundan bahs 
etmiş ve semimi bir ruh bağlan
tısının neler yaratabileceğini 
işaret ettikten sonra uzun al
kışlarla sözü kendilerine bırak
mıştır. Bu genç şairlerden Mü· 
nir müeyyet güzel bir inşadla 
kendi şiirlerinden " Selam iz. 
mire" ve "Fabrika düdükleri,, 
adh biri lzmiri selamlayan 
diğeri yeni sanayi hareketleri· 
mizi anlatan iki güzel şiir oku
du: ve pek çok alkışlandı. 

Sonra şair Kamuran Bozkır 
Izmirimiz için yazdı{n "Bu seni 
ilk görüşüm ,, ve Türkiyenin 
endüstri davasını anlatan "°Ye
niden doğmadayız ,, adh iki 
coşkun ve özlü şiirini büyük 
bir alaka ve alkışlar içinde 
okudu. Bundan sonra parti 
tarafından çok takdirler kaza
nan Ankara Halkevinin tem-
sil kolu tarafından "istiklal,, ve 
"Mahcuplar,, adh iki piyes çok 
yüksek bir muvaffakiyet ve 
lzmirlilerin çoşkun alkışları 
içinde temsil edilmiştir. 

- Sonuna kadar seninle 
beraberim, dedi. Benden emin 
olabilirsin. Fakat senin yerinde 
olsam Moran'Ja Davber'e bir 
şey söylemezdim. Ne olur ne 
olmaz. Öyle ya işin sununda 
milyonlar var. Belki akıllarını 
şeytan çeler ? 

- Peki onlar bir şey bil
miyorlar mı? 

- Hikayeyi bir dereceye 
kadar biliyorlar; fakat bu mes· 
eie ile alakadar olup olmadı
ğından haberdar değiller. 

Cava gözleriyle sahili tetkik 
ediyordu. 

- işte dedi. Ş
0

euk rıhtımı. 
Buraya yanaşıp Kalaj,!ana haber 
göndereceğiz. O ne? Rıhtımda 
bazı kimseler var gibi. Dümeni 
Blaka verdi. Par1Lakhğa daya-
narak rıhtımda kimin bulun
duğunu anlamak için dikkatle 
bakmağa başladı. Birisi elinde 
fenerle motora işaret veriyordu. 
Aceba kimdi? Gecenin karan• 
lığında bir türlü anlaşılamıyor
du. Bu sırada sahildeki adam 
baf.ı :dı: 

- Ritmedi -

-
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lstanbul şehir tiyat
rosu temsiUeri 
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üküs hayat 
Epiy zaman var ki lstan· 

bul Şehir tiyatrosunun opret· 
lerini lzmir göremiyordu. Bu
rada dört beş sene evvel 
"Yalova Trırküsü,, ile "Saatçı,, 
yı seyretmiştik. O zamandan 
beri ancak bu sene Izmirde 
diğer operetler temsil ediliyor. 
Opretleri dört beş seneden 
beri görememek lzmir için ne 
kadar talihsi:ılik kabul edilirse, 
bu sene Şehir tiyatrosunun 
opret kısmını buraya getirme
ğe mı.vaffak olan Panayır ko
mitesini de o kadar takdire 
değer saymak bir vazifedir. 

Tiyatro ki kültürlü bir mu
hitin en mühim ihtiyacıdır, 

Neş'e müzik ki aranan, daima 
aranan bir ruh gıdasıdır, buo
larm hepsini kucağında birleş
tiren operete kavuşmak elbette 
haz verici olur. Şarkılı, baleli 
vodvillerin hakiki tiyatroyu 
hırpaladığını iddia edenlerle 
ben hiçbir zaman aynı fikirde 
değilim. 

Son asrın temaşa saoayÜ 
sinemanın karşısında kitleleri 
tiyatrodan soğutmıyak veya 
tiyatroya ısındıracak olan an
cak hafif operetlerdir; ve onlar 
öz tiyatroya geçid teşkil ede
ceklerdir. Şimdilik bu uzun 
meseleyi başka bir fırsatla 
tekrar temas etmek kaydiyle 
bırakarak dün gece fuarda 
seyrettiğimiz "Lüks Hayat,, a 
geçelim: 

Ct!mal ve Ekrem Reşid kar
deşlerin lüks hayatında mevzu 
aşağı yukarı bu cins eserlerin 
çoğuna olduğu gibi girift ve 
dağımk ... Muhtelif tesadiiflerle 
lüks hayat yaşıyanların ara
sına katılmış iki ltülhan bey 
mihrakı etrafında güldüren sah
neler birbirini kovalıyor. Bu 
eser sonuna kadar mütemadi 
bir neşe atmosferinde devam 
edip gidiyor. Buluşlar güzel an· 
cak vakaların birbirine baila
nışında hazan cılızlıklar var; 
fakat bu cılızlıkları eserin jan
rını düşününce hoş görüyoruz. 
Yalınız bitiş biraz tuhaf 
çiftlerin elele verilipte bir
birlerine bağışlanması insanda 
"tuluat kumpanyasında mıyım., 
gibi bir his veriyor; Hani bir 
" yarm akşam da düğününüzü 
yapacağlz efendilerimiz buyu
rursa nemutlu bize !,, Denilmesi 
eksik. Bay Ekrem Reşid ayni 
neticeyi daha hoş belirtebilirdi. 
Şarkılar çok güzel hemen hepsi 
sürükleyici insanda tekrar tek
rar tekrar dinlemek hevesini 
u}'andırıyor. 

Sahne .•• 
Maalesef pek iyi değil .. De

kor hemen yok gibi... Işık öy
le ..• Eski Darülbedayi mel·mua· 
larının birinde görmüştüm, o 
sırada lstanbula gelip temsil 
veren bir Fransız grubundan 
bahsediliyor, dekorsuzlukları 
tenkid ediliyor ve bunun mu
hiti hiç saymak o~acağı çünkü 
istenirse en imkansız hallerde 
bile güzel sahneler kurulabiJe .. 
ceği ileri sürülüyordu. Bizim 
iddiamız bu kadar büyük de· 
ğıl. Ancak bilhassa operet gibi 
dekore ışığa büyük vazifeler 
yükliyen tiyatroda bu fakirlik 
nihayet Lüks hayatın daha da 
güzel olmasına imkan bıra~
mıyor. · 
Oynamşa gelince çok güzel 

denebilir. Hemen oynayanlaruı 
hepsi vazifesini lüzumundan 
fazla yaph. Hazım belki en 
kuvvetli rolünde idi. 

Külhanbeyliği en ine~ çi z.; İ· 
lerine kadar karşımızda bulduk. 
Diğer bazı rollerinde ekseriya 
fazla jestlere başvurmak hata
sma düşen Hazımı Lüks Ha-
yatta çok tabii gördük ... Ve 
her zamandan fazla beğendik ... 
Vasfi daha ince, daha spirtiiel 
oynuyor; onda vodvil artistli· 
ğine yaraşan vasıflar Hazımdan 
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Yugoslav gazeteci ere ziyaret sebep e ini a lattı 
Belgrad, 10 (Hususi Muha- vetine icabet ederken notalarla ı külfetlere katlandırmıyacağmı Sinayaya gitti. Stoy dinoviçe 

birimizden) - Dün gece Bük- kouşulanlan dı&ha pratik bir d daima hatırlatırız. Romanya baş ve dış bakanları 
reşte Romanya başvekili Ta- şekilde, karşılıklı vakit kaybe- Yugoslavya - Romanya mü· refakat etmekte idiler. 
taresko tarafından Yugoslavya dilme ine meydan bırakmam k nasebetlerine gelince; sarlar· Sinaya istasyonunda bara-
haşvekili Dr. M:lnn Stoyadi- yolunu tercih ettim. Tefsirler dnnberi aramızda devam edip retle istikbal edilen Yugoslav 
noviç'e verilen ziyafette irad iyi veya yanlış olabilir. gelen dostluk bağlarında en başvekili saat 13 de Kral 
edilen nutuklar gazeteler tara- Şunu tebarüz ettirmek la· ufak bir şübbe yoktur. Mua- Karolün huzuruna çıl<mışbr. 
fından aynen neşredilmiştir. zımdır ki Balkan· antanbna rıılarımız bu şözlerimden en- Yarım saattnn fazla devam 
Dr. Stoyadinoviç nutkunda dahil devletlerle küçük itilafın dişeye düşmelidirler. iki mem- eden bu mülakatta muhtelif 
şunları söylemiştir: hedeflerinden hiçbiri feda edil- Jeket münasebetleri daima iyi me~elelere temas edilmiş ve 

- Ben Romanyaya biç kim- miyecektir. Bizim siyasetleri- bir yol takibedecektir. l<ral Yugoslavyanın değişmiyen 
seyi kandırmıya gelmedim. Or- mizi bütün dünya çok iyi tet- Bükreş, 10 (Ö.R) - Şehri- harici siyaseti hakkında izahat 
lada küçük Antanbn ve Bal- kik fırsatını bulmuşlardır. BU- mizde bulunmakta olan Yugos- vermiştir. 
kan paktına dahil devletlerin yük dostluklara kıymet veririz. lavya baş ve dış bakanı Dr. Sinayadan çıkan iki başvekil 
değişmez siyasetleri duruyor. Ve dostluklarımızın bizleri, şu ilan Stoyadinoviç tazimlerini müzal<erata kendi aralarmda 
Ben Romanya hükümelinin da- veya bu sebebler altında bau arzetmek üzere öğleye doğru devam ı•tmişlcrdir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

De izyolları idaresi yakında 
seferlerine başlıyor 

ısır 

l tanbul 10 (Hususi muhabirimizden) - DeniıyoUarı idaresi 
Mı ır eferlerine yeniden başlanması için tetkikler yapmaktadır. 
Mevcud \•apurlarm tamirleri bitince vapur sıkıntısı ort dan kal
kacağından 1 kenderiye seferlerine önümüzdeki ilk baharda baş
lanması muhtemeldir. 

Istanbul odası liman tasf·ye 
heyet·n· dava eti 

lstanbul 10 ( Hususi muhabirimizden) - Ticaret ve sanayi 
odası, liman tasfiye heyetine verdiği on bin lir.ıyı geri alamadı
ğınd n bu hey t erkanını bu sabah mahkemeye vermiştir. Hak
larında dava ikame edilenler arasında şehir meclisi azasından 
F nruki, avukat Hamid, avukat Hüsnü vardar. 

Rusya ya giden mualli lerimiz Lenin-
gradclaki ültür müesseselerini gezdi 

Moskova, 9 (A.A)- Tas ajansı bildiriyor: 
Türk muallimler heyeti üç gün Leningradda kalarak oradaki 

mektepleri, ilim, fen ve kültür müesseselerini, devlet üniversi
tesini, Ermitaj sarayını, tiyatroları ve hastaneleri ge~mişlerdir. 

Sekiz eylülde yeniden Moskovaya dönen heyet bu sefer de 
burada devlet üniversitesini; konservatuvarı, tecrübevi tap 
nıerkezi enstitüsünü ve müzeleri ziyaret etmiştir. 
Akşam kültür halk komiserliği Türk heyeti erefine bir kabul 

resmi tertip eylemiştir. 
Heyet on eylüle kadar Moskovada kalacak ve bilahare Kırıma 

hareket edecektir. 
•••···••····•···· ·····························~······································· 
daha galib... fakat taklıd ta- leme grublarda harcanıb giden 
rafı zayıf... Behzad kadın ro- Melek Şehir tiyatrosunda inki-
lünde fena değildi, ama biz şaf için çok müsaid bir saha 
0 nu çok daha kuvvetli tam· bulacaktır. 
Yoruz. Muh~kkak olan birşey Semiha'nm sesi güzel, fakat 
varsa şu, Halidenin Istanbul sam} orum ki, san 'at kabiliyeti 
Şehir tiyatrosunda yeri hala hafif operetJeı e uygun de~il. 
boştur onu yeniden kadroya Per Günt'deki Semiba'yı düşü-
almak 

1 

memleket sanatı namma nüyorum. Lüks hayat'daki de 
çok bayırlı olacaktır. acaba o mu diye gözlerimi 

Muammer iyi yetişti; lüks uyuşturuyorum. Semiha ağır 
hayatın (Memişi) sayılar. öperet müzikli sahnelerde daha fazla 
sanatkarlanmız arasına geçmiş muvaffak oluyor. 
bulunuyor. Balede güzeldi, fakat kad-

Sait, Şevket bey rolü için rosu dar; ışıksız, dekorsuz, 
biçilmiş kaftandı; Şevket bey dört çift ba~e b~t?.n gayret-
Saide, Sait 

0 
role çok şeyler lerine, şeflerı Cel~I m. _kıy_~~-

eklemiş. tine rağmen oldugu gıbı goru-

Gal. M h t d•v nemiyor, dekorsuzluğun, ışık-
ıp a m11 ve ıger er· - ı 

kekler d .f 
1 

. . t 1 sızlığm, azhğan arasında o guze • e vazı e erını yap ı ar. 
K d . . . danslar kayboluyor. 

h 
a ınJara gelınce Şazıyeyı y b't' d lük~ ha-

aşta saymak lazım ... Dün ge- azımı ı ırme en 1 _, b" 
ce lük h . . yatan oynamşı:!da esas ı ır 
d ' s ayatta Şazıyeyı sey· nokta üzerinde daha durayım: 

be.nıer kendisini yeniden lstan- "T ı ti ı ş u ua ... ,, 
~ ehir tiyatrosu sahnesinde lstanbulda lüks hayatın ilk 

gorrnenin ne kadar lüzumlu ol- temsilini görmiiştiim, dün gece 
duğunu anladılar. bir daha seyredince adeta eseri 

1 
.. Bedia evelki operetlerde tanıyamadım. Ne olursa olsun 
uks hayattakinden eyi idi. sahne üzerindeki dakikahk 
Şevkiye yarın için çok şeyler bufuşlarla eseri kuvvetlendir-

~adediyor. Hele üçüncü perde- meğe çalışmak pek iyi bir şey 
~ ~evgilisi bırakıp başkasına değildir. Aceba san'atkarlar 

gıttı diye ağabeysine dert ya· yazılanı ıaif mi buluyorlar ki 
~~şı başlı başına bir muvaff a· kendilerinden bir şeyler ekle-
ıyetti. mek mecburiyetinde kalıyorlar 

.. MeJek'i de ayni kadro içinde diye düşünüyorum. 
~orn1ekle çok sevindik. Der- Vurrioğlu 

e ç·ka aşvek· i mi etleri 
gi işle ·ni eğenmiyor ..... _. .. -

BürükseJ, 10 ( Ô.R ) - Başvekil Van Zeeland, bugün irad 
ettiği çok mühim bir nutkunda şunları söylemiştir: 

- Dünya üzerinden şiddetli bir born geçiyor. Milletler birer 
birer müfrit fikirler rkasınd sürükleniyorlar. Bundan ya müf
rit ağ veya müfrit sol ihtilaller çıkıyor. Her iki şık da dikta
törlüğe muadildir. 

ispanya, bunun örneğidir. Bclçikanın davalarını halle çalışır
ken vaziyeti gözönünde tutal.m. 

ransız milli m ·· dafaasının takvi. .., . . 
arşı andı yes rog amı ıyı 

Londra, 9 (A.A) - Bildirildiğine göre Fransız milli müdafa
asının takviyesi hakkındaki proğram Londrada gayet iyi karşı· 
lanmıştır. Her renkten siyasi mnhafil filhakika sulhun bugün 
ancak garp demokrasillerinde kuv\•etli müdafaa sistemleriyle de
vam ettirilebileceği kanaahndadır. 

Paris 9 (A.A) - Fransa hava kuvvetlerinin yeniden tenzim 
ve tensiki hakkındaki projeye naur n Fransu~ hava kuvvetleri 
4 üsse taksim olunacak bu üslerin merkezleri Paris T erus Aix 
En Rarvenoe ve Dijon şehirlerinde bulunacaktır. 

Paris, 10 (A.A) - Bir bombardıman tayyaresi dün Barlöduk 
yakınında karaya düşmüştür. Sebebi meçhuldür. içindeki altı kişi 
derhal ölmüş ve uçak tamamen harap olmuştur. 

Fransada gr v başladı 
işçiler Mişlen fabrikalariy e diğer 

binaları işgalleri a tına aldılar 
Clermont F errand, 9 (A.A) -
Greve iştirak etmemiş olan 

amele ciddi lıadiseler vukuuna 
meydan vermemek için B. Pi
erre Michelin tarafmdan vuku
bulan duvet üzerine Prefelik 
binasını tahliyeye muvafakat 
etmiştir. Çünkü umumi mesai 
konfederasyonu azasından olan 

grevciler pref elik binası önün
de toplanmışlardı r. Bununla 
beraberMichclin fabrikaları he
nüz işgal altında bulunmakta· 
dır. 

Hafif bir iki yaralı bulundu
ğu haber verilmektedir. 

Lille, 9 (A.A) - Bugün şi

maldeki mensucat sanayii fab
rikalarında otuz binden fazla 
amele grev yapmışlar. Amele 
bu sabahtanheri fabri~aları iş

gal etmekte ve mesai nazırının 
hakemliğiyle yapılmış olan iti
lafın tatbiki ile ücretlerinin 
artırılmasını istemektedirler. 

Raris, 9 (A.A) - Gazeteler 
Michelin fabrikalarının ve onu 
takiben Prefelik binasının iş· 
gali hakkında uzun uzadıvn 
mütalealar serdetmektedirler. 
Prefeliğin işgali üzerine Prefe 
B. Trauvellotya işlen el çekti
rilmiş ve adli ·ece tahkikata 
girişilmiştir. Bu hadise ınüna· 

sebetivle hükümet şu tebli2"i 

vermiştir: 

Dahiliye nazm bütün profe
lere bir tamim göndererek 
resmi bma ve mahallerin işgali 
içi!l vaki o1acak teşebbüslerin 

hemen tenkil edilmesini emret
miştir. 

Hümanite gazetesi diyor ki: 
Bu hadise faşistlerin bir da

hili harp tecrübesidir. 
La jour diyor ki: 
Fabrika işgal edilebilir. Fa

kat prefelik binası asla. 
Ere Nouvelle'de Salangro 

fabrikaların işgali keyfiyetinin 
, kanuna mugayir ve gayri ıneş· 

ru olduğunu ilan etmiştir. 
Buna rağmen Michelin fab

rikaları işgal edilmiştir. Bu 
işgal karşı ında resmi hiçbir 
aksiilamel görlilmemiş ve gayrı 
meşruiyete müsamaha edilmi -
tir. 

Umumi mesai konfederasyo
nu aleyhtarı olan ekalliyet 
prefelik binasını hükumete 
taahhiidlerini hatırlatmak için 
işgal etmiştir. ı 

Dünya iktisad konferansı 
Cenevre, 10 (Ö,R) - Dün· 

)' a il<tisad lconfernnsına zemin 
hazarJamak için çalışan komite 
Almanya, Amerika, Frnnsa, 
hıgiltcre ve ltalyaya davetiye
ler göndermiştir, 

-38-
Ey insaniyet ! Senin de azab 

ve ıstıabdan başka birşey ol- ı 
madığanı anladım. ihtişam, aza
met ! Seninle de yüz yü:1.e · 
geldim... Kuru ve tefaburdan 
ib<uet olduğunu gördüm. Son 
ümid Allah değil mi? Onu da 
aradım. Faknt ondan da bir 
netice elde edemedim. 

Madam, bende arhk biç bir 
his, hiç bir şey kalmadı. Mev
cudiyetim bu kütlede bir gölge
den başka hiç bir şey dağil
dir. Derin l aranhklarda bir 
ebedi görmek hülyasmdayım. 

Rahib bu sözleri mütealcab 
derin bir sükunete garkolmuş 

gibi tavır alar k başını önüne 
eğdi. 

Knterin : 
Bu ne imiş acaba? Diye sor· 

du. 
Rahib cevab verdi : 
- Merhamet... Madam mer

hametin bütün dünyayı kurta
rabileceğini nöyliyeceğim geli
yor. Evet insanlar yckdiğerle

rine merhamet ederlerse, hep
sinde müşterek olarak mevcud 
olan 7aafın ne olduğunu an
larlarsa, zenginler fukaraya 
acırlarsa, o vakıt ne kral, 
ne zengin, vene de efendi ka
lır. daima birbirlerine el uzat
mağa çalışan adamlardan baş
ka bir şey görülmez. 

Katerin: 
- Cinnet! Arbk burada ya

pacak birşey kalmadı! Sözle
lerini mmld ndı. Bu sözleri 
belki işiten rahip sözüne devam 
etti: 

- Haşmetpenab! işte alal
ekser düşündüğüm budur.Evet 
a\amımin bi-aı sükfınet buldu
ğunu hissediyorum. Sevdiğim 
eadmm etrafmda dalaşmak

tan vazge-;ivereyim: ; bu 
hucreye kapanarak benimle 
istihza eden, bana ıstırab çek
tiren ve fakat kendisi de ihti
mal benden ziyade alam iç:nde 
bulunan kadana karşı kalbimde 
bir merhamet his eyliyornm. 

Katerin ayağa kalkarak: 
- Marki pek güzel bir fel

sefeniz varmış! dedi. 
Pati Garo!a, s nki arhk 

söyliyecek bir sözü kalmamı~ 
gibi yavaş, yavaş eğildi. 

Kraliçe kapıya doğru iki 
adım atlı; fakat birdenbire 
a\<lma birşey gelmiş gibi du
rarak kafasını çevirdi. 

Kraliçeye karşı bir hürmet
ten ziyade bir kadına karşı 
saygı ve nezHket tavrile 
eğilmiş rshibc, bir tavrı istihza 
göstermeksizin: 

- S:zi tebrik ederim. Di
mek ki Alis artık mes'ud ola
cak; Alis o kadar mes'ud ola
cak ki; bu saadet sevdiği adam
la başlayacak. Sözlerini söyledi. 

Pati Garoln elektrik cereya
nına çarpılmış gibi titredi. 

Knterin " içinden ,, 
- Tam ye:-inden yaraladım! 

Diyerek, yüksek sesle: 

- AUaba ısmarladık Marki .. 
hükümdarlığın azamet ve tefo
huruua, aşk ve muhabbt:tin 
hiçliğine dair maliimah tetkik 
tedkik edeceğim. Ve düşüne
ceğim sözlerini il~ve elti. 
Mo~mor kesilen Pani Garola: 
- Sevdiği adam ha ! keli

melerini mırıldandı. 
- Evet Navar Kralının s _ 

dık dostu Kontes dö Mariyakdır. 
Bu namdar hükmü kıııml 
H nri dö Bcarnın izdivacına 
müteakıp Alisle teehhül ede
cek ve zevcesini alap memle
ketine gönderecek. Kr liyet 
dahilinde sulh hükümfernıa 

- Soım l'ar -
~:zzx~u~92zrz7J.:.JJ....rJ.~~~~ 

Dün Borsada 
Yapılan Salt lar 

-::x:I>-~ 

Uz Um 
Çu. Alacı Fi at 

17 1092 J Taranto m 7 
893 M J Taranto 1 l 25 
615,S Y ITalat 10 
558 Alyoti birad 11 25 
555 Şerif Riza ha 12 
351 T Debbas 5 75 
348 D Arditi 11 50 
327 J Kohen 1\ 
286 f Sekri 6 75 
220 H Alyoti 10 75 
241,2 Kırk Kazım 11 50 
324 H Alberti 11 
223 Vitel 13 50 
218 Halim Alan 11 
207 A R üzümcü 10 
189 Cevdet Alan 11 50 
135 B Alazraki 12 25 
116 Esnaf ve A b 14 25 
116 Albayrak ti 8 
111 Üz kurumu 12 
104 S Gomel 8 25 

<JO Y Bencuya 11 50 
8 ı Ali molla za. 10 50 
76 Beşikçi 12 
70 M Arditi- 12 62 
62 S Celardirı 11 72 
52 Şerif Remzi 10 75 
44 Ahmed Muh 12 
40 H Eğli 13 50 
35 Mazhar lzmir 13 
27 T afat Erman 9 
16 M Y Ahmed 13 
13 N Karen 13 
10 Eli Kaletiron 13 25 
17 P Klark 13 

7786 Yekun 
70062 Eski yekun 
77850 Umumi yekun 

incir 
Çu. Alıcı Fi at 

18 50 
18 
12 50 
18 
8 

18 
16 
15 
15 50 
16 
50 
16 50 
15 
16 
18 
16 50 
16 
16 
16 
15 
12 24 
14 50 
15 
14 
12 25 
17 
12 so 
13 50 
13 
13 
13 25 
13 
13 25 
13 

1225 A Haydar N 6 75 12 
872 Tütsü incir 6 50 12 
765 F csçi z lzzi ve 7 9 SO 
388 Alyoti Birad 7 le 50 
385 M j Taranto 8 !>O 8 62 
281 H Şeşbeş 7 50 7 50 
562 Şerif Riza hal 6 9 50 
217 B Alazraki 6 50 9 50 
160 E Roditi 6 25 9 24 
142 B Franko 6 50 8 

49 E Alharel 8 12 
45 S Emin 8 11 50 
44 Y Kunyo 12 75 12 75 
28 Ş Galıp 8 9 85 
36 F Perkis 7 25 7 25 

4809 Yekün 
49745 Eski satış 
54554 Umumi satış 

KO ZMi diş t11~cunu 

- ----- --
NE VR O ZiN baş diş, 

ve souk 
alğınlığı 

lzmir fuarında Celal Ergun pavyonunda 

rJ"' • ı A ı i•nzı at a ~ahlıvor. -
Fırsatı kaçırmayınız ... Ve koşunuz. 

Fuar münasebetile fiyatlarda müthiş tenı.ilfıt 

Toptan satış merkezi : 

lzmirde Şevki Tömek 
1841 (3) 
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J aşıaıa/ı / met sa /< a -
baştan başa bayraklarımızla 
donatılmıştı. Coşkun bir neşe 
hnva~ı içinde kutluladı~ımız en 
büyük bayramımız, cidden g-ü
zel sahneler yaratmıştır. 

Sabayleyin 8,30 da lzmir'in 
kurtuluş günü Halkapınar'da 
Mehmedcik abidesine gidildi. 
Vali Eazh Güleç, müstahkem 
mevki komutanı general Bür
haneddin, belediye reisi doktor 
Behçet Uz, mülki, askeri, adli 
rüesa ve erkan, parti, belediye, 
muhtelif müesseseler mümessil
leri ve binlerce halk top!an
mı h. Merasime, edebiyat fa
kü lesinden Abdülkadir Kara
lınn'm Halkevi namına irad 
ettiği nutukla başlandı ve 
genç hatip çok alkışlandı. 
Buna, Jzmir' e girişi temsil ede
cek olan mızrakla süvari kıt'ası 
l<0mu~anı asteğmen Feridun 
Ertür · cevap verd·, Genç sii
bay harareti'! nlkışlanan bu 
nutkunda dedi k·: 

FERIDUNUN NUTKU 
Büyük komutanlarım ve sayın 

yurddaşlarım! 

Bir az evvel buradan söz 
söyliyen aziz yurddaşım, lzmi
rin kurtuluş gunu münase
betiyle ordumuz hakkında bü
yük sevgi gösterdiler. Kazan
dığımız zafer ne kadar büyük 
ve onun neticeleri ne kadar 
parlak ve hududsuz olursa ol
sun evvela şunu arzedeyim ki: 
Ordumuz her zaman olduğu 
gibi o zaman dahi yalnız ve 
yalnız vazifesini yapmıştır. 

Bununla beraber en derin he
yccan1arımız1a övünmek hak
kımızdır ki Ordumuzun on dört 
yıl evvelisi yaphğı o vazife ile 
üç seneye yakın bir zamandan
beri büyük bir zulüm içinde 
inlemiş, derin sefaletler çekmiş 
ana vatan hasretine susamış bu 
güzel lzmirimize kavuşmuş ol
duk. Ve gene bir asker olmak 
sıfatile övüniib sevinebiliriz ki 
14 yı) önce büyük başkomuta
nımız, aziz Atatürkümüzün biz
lere vermiş olduğu ( Ordular, 
hedefiniz Akdenizdir, ileri ! ) 
emrini 14 günlük lusa bir za
man içinde ve yüzlerce kilo
metre mesafeler katederek ta
mamen yerine getirdik. 

Bugün şu aziz şehitJer etra
fında o zulümden, facialardan 
kurtuluş, güze) lzmire kavuşuş 
gününü kutlularken büyük bir 
emniyet ve clerin bir inançla 
sayın yurddaşlarıma ve bizi 
dinliyen diğer varhklara şu-

ftRI AStR 

M"'fflSunde ~·alımiz 

nu bağırabilirim : Bir gün 
memleket tehlükeye düşerse 

ve ona kirli ayaklar saldırmağa 
teşebbüs ederse ordumuz 14 
sene evelisi gösterdiği harika
ları o neticelerden daha üstün 
olarak göstermeyi en tabii va
zifesi olarak bilir. 

Bu büyük gün münasebetile 
ancak en ufak bir parçası ol
makla kıvanç duyduğum büyük 
ordum namına sevgili yurd
daşlarımın göstermiş oldukları 

bu nihayetsiz teveccühlere 
derin saygılarımla teşekkür 
ederken bu uğurda hayatla
rını seve Reve vermiş olan aziz 
şebidlerimizi nihayetsiz minnet 
ve tazimlerimle selamlanın. 

ı•e şelıir biiviikle1i 
Zabıta izdihama mani olmak 

ıçın tedbirler almış, geçid 
resmi münasebetiyle kışla öniin
de tel örgülerle halkın dura
cağı yer CJ.yrılmıştı. 

Fakat itiraf etmek lazımdır 
ki bu tedbirler noksandı. Karı
şıklıklar vardı. Halk eyi mua
mele görmedi. 

V ALiNiN NUTKU 
Merasimde vali ve parti -baş

kanımız Fazlı Güleç komutan
lık balkonundan şu veciz nutku 
iradetti: 

Sayın izmirliler! 
Kurtuluş bayramınız kutlu 

olsun. Türk milletine de 1zmir 
kurtuluşunun yıldönümü kutlu 
olsun. 

Dti11ktı metasmıden bir 111tıba 
Bunu müteakip süel muzika 

ic;tiklal marşını çaldı ve bele
diye, parti ve diğer teşel<kül
Jer namına şehitler abidesine 
çelenkler konuldu. 

Daha sonra mızraklı süvari 
kıtasından bir manga tarafın
dan havaya üç defa ateş edil
di ve şehitlerimiz seJamlandı. 

Bütün bu merasim sesli filme 
çekildi. 

ŞEHRE GiRiŞ 

Bundan sonra Eşrefpaşa, 
Tepecik ve Halkapmar istika
metlerinden gelen üç askeri 
kol şehre girişi temsil etti. Bu 
kıtalar, geçtikleri yollarda biri
ken yüzbinlerce halk tarafın· 
dan sürekli şekilde alkışlanı· 
yordu. 

Bir saat sonra bu kollar 
kışla önı..indeki meydanda ve 
civarındaki caddelerde mevki 
almış!ardı. 

KIŞLA ÖNÜNDE 
Kışla ve hükıimet önündeki 

merasime saat 10,15 de baş-

landı. Kışlanın balkonunda Vali 
Fazlı Güleç ile Orgeneral 
Fahreddin Altay, müstahkem 
mevki komutanı general Bür
haneddin, belediye reisi dok
tor Behcet Uz, şehrimizdeki 
saylavlar, ordu mensupları, te-
şekküller mümessiJleri ve gaze· 
ciler bulunuyorlardı. 

Arkadaşlar, bugünkü bayram 
yalnız Izmirlilerin bayr~mı de
ğildir, b~tün Türk milletinin 
bayramıdır. lzmirin işgali, Türk 
milletinin harekete geçmesi için 
bir parola olmuş ve bütfin 
milleti bir anda ayaklandırmıştı. 
lzmirin işgalinden evvel de va
tana kurtarmak istiyen büyük 
şefimiz Atatürk ve onun de
ğerli arkadaşları durmadan 
çalışıyorlardı. Vatanın kurtuluş 

proğramı esasen hazırlanmıştı. 

f zmirin işgali üzerinedir ki bü
tün millet derhal ayakJandı ve 

lzmirin işgalı, biraz evet söyle
diğim gibi bir parola oldu. 
Onun için bugün tarihi kıymeti 
çok büyüktür ve Türk tarihin
de ehemmiyetile mütenasip 
olarak yaşıyacaktır. 

Aakadaşlar her sene burada 
toplanıp tes'it ettiğimiz bu kur
tuluş bayramı, bizim içın, Türk 

milleti için bir semboldür. 
Bununla şunu drmek istiyorum 
ki 17 sene evel bu topraklar
da cereyan eden facia bir da
ha tekrar etmiyt!Ccktir. Çünkü 
biz her sene kurtuluş bayramı
mızı kutlularken vatanımızı ko
rumak için kanımızı son dam
lasına kadar akıtacağımızı da 
söylüyoruz. Bunuu manası bu
dur~ 

a 
ayakışan 

büt .. n 

iç bir 
··rk·ye ilerin 

ay kt r) 

Kalllaman şelıitleniı mezaıl 

Arkadaşlar ! Bizden sonra 
gelecek nesillerde de bu,böyle 
devam edecektir ve lzmir 14 
sene evvelki kurtuluşundan 
sonra arzm bir zerresi kalın

caya kadAr Türkün elinde ve 
Türk bayrağmm şanh 'dalga
lan altında kalacakbr. lzmirin 
geniş ve güzel ufuklarına ve 
semasına yakışan da yalnız 
Türk bayrağıdır. ( SUrekJi al
kışlar. l 

Türk bayrağı kadar bu 
memlekete yakışan ve yakışa· 
cak hiç bir bayrak yoktur. 

Arkadaşlar. Bundan on yedi 
küsur sene evvel lzmir işğal 

olunurken o günün kötü ida
renini daima hatırlamak ve 

başında lıiirnzet vazifesi 
dılar. 10.30 da ikinci topla 
tayyareler şehir üzerinde uçuş
lara başlamış ve meydanlarda 
toplanan halkı selamlamıştır. 
Lokomotif, fabrika, vapur ve 
trenler diidük ve otomobil ve 
otobüsler de korna çalmağa 

başlamışlar, ordumuzun lzmire 
girişi esnasmda da halkın se· 
vincine katılmışlardsr. 

Bu merasimden sonra bü
yük bir geçid resmi yapılmıştır. 
Merasim tamamen sesli filme 
çekilmiştir. 

ÖGLEDEN SONRA 
Öğleden sonra Curuburiyet 

meydanında yapılan merasim 
ve geçit resmi çok güzel ve 
heyecanh olmuştur. Saat on üç-

Oeçıt ıesminde yavmlanmız 

tel'in etmek le bir vazifedir. 
( Lanet olsun sesleri ) çünkü 
lzmir'in işgalinden evvel onun 
işgalin'! sebebiyet verenler 
bence mes'uldürler, 

Arkadaşlar; bugün Türk mil
letinin başında onu idare eden
ler, Türk milleti taraf.odan te
sis edilen rejim yanık lzmiri'de 
değiştirmiş, imar etmiştir. Türk 
azmi, Türk enerjisi bu şehri, 
Ege sahillerindeki bütün şehir
lerden üstün bir hale getire
cektir ve bu yakında o)acaktır. 
Çünkü sizin damarlarmızda do
laşan asil bir kandır. 

lzmir'in kurtuluşunu bir kere 
daha kutlularken orduya ve 
büyük başbuğ ile arkadaştan 

önünde hürmetle eğilirim. Ve 
vatanın kurtuluşu uğurunda 

şehit olanların ruhlarına da 
hürmetler yollarım. 

Valimiz çok alkışlandı. K a
dife kalesinden atılan birinci 
topla kışlaya merasimle bay· 
rak çekildi ve o sırada süel 
müzika istiklal marşmı çaldı. 

Bundan sonra da hükümete 
gene ayni merasimle bayrak 
çekildi. Halk bu sırada çoşkun 
tezahürat yapıyordu. 

Top atıhp ta bayrak çekilir
ken şehir ve limanda bütün 
halk ve nakil vasıtaları bir da· 
kika hulundukları yerde kal-

ten itibaren kordonu doldur· 
mıya başlayan halk sokakları 
taşırmış; zabıta memurları in
tizamı temin için gereken ter
tibatı almıya mecbur o1muşlar
lardır. Bir kısım halk ta deniz 
üzerinde, sahile dayalı olan 
mavnalara ve şatlara yerleşti· 
rilmişlerdir. 

Saat tam on altıda kışla mey
danından hareket eden heyet
ler, başta valimiz oJmak üzere, 
Orgeneral Fahreddin, belediye 
reisimiz,şehrimizde bul~nan say
lavlar ve merasime iştirak eden 
heyetJer birinci kordonu takip 

ederek Cumhuriyet meydanına 
gelmişlerdir. Bizzat Emniyet 

direktörünün aldığı sıkı terti
bat sayesinde burada en ufak 
bir izdihama bile meydan ve· 
rilmemiştir. 

Geçid resminde sa2'1am 
adımlı, taşkın göğüslü genç 

ve dinç lzciierimizin göster
dikleri intizam uzun uzadıya 
alkışlanmıştır. Cumuriyet mey
danındaki merasime istiklal 
marşıyle başlanmış; bundan 
sonra geçid resmi yapılmıştır. 

Geçid resmını müteakib 
Hamdi Zühtü güzel bir hitabe 
irad ederek (9) Eylül bayra
mınm manasını tebarüz ettir· 
miştir. Bunu Ankarah genç v.e 

ateşin şair Kamuran BOZ KIR'ın 
merasimde hazır bulunanları 

heyecanla alkışlatm1ya sevke
den güzel bir şiiri takib et
mişt;r. Ankaradan lzmirlilere 
selam getiren değerli çocuğun 
çok samimi ve sıcak hitabesi, 
denilebilir ki günün heyecanını 
arttırmışhr. 

Halkevi idare heyetinden 
şaır Hüseyin Avnin:n şiiri de 
zevkle dinlenmiştir. Bu sırada 
ortaya gelen altı yaşlarında bir 
küçük çoçuk, bir şeyler söyle
mek için valimizden müsaade 
diledi. Ravzai irfan ana mekte
binden olan küçük Kiimuranı 
teşci etmek Ltiyen değerli va
) miz isteni en müsaadeyi ver· 
di- i için küçük yaramaz bü
yi.ık Heykele doğru cephe aldı. 
(AT ATURK, ben seni tanının) 
d"ye söıe başhyarak büyük 
ş fe kar "ı duyduğu hayranlığı 

bir çocuk lisan:yle. fakat o gun 
b:r ., ·'·i1de an)ath ve şiddet!e 

ndı. Bu suret~e meras m 

• 
TELGRAFLAR 

Doktor Behcet Uz 
Belediye Reisi 

Izmir 
C. Kurtuluş Bayramı müna· 

sebetile izhar olunan hissiyata 
teşekkür eder, lzmırlilere refah 
ve saadetler dilerim. 

Başvekil ismet lnönü 
Izmirin karanlıktan aydmhğa 

esaretten hürriyete kavuştuğu 

günün yıldönümü münasebetile 
tazelenen büyük sevince iştirak 
eden lzmiri ve lzmirli hemşeh
rilerimi candan kutlularım. 

Dahiliye Vekili 
Ş. KAYA 

(Bugün güzel lzmirin kurtu
luş yıldönümü en yüksek he
yecan ile yaşanırken Türk 
devlet ve milletini harikalarile 
kurtaran Atatürk inkılabının 
en ileri saflarında yer alan lz-
mirlilerin büyük bayram ve 
heyecanlarını candan kutlnla
rım .. ) 

Trakya U. Mf. 
K. DIRIK 

(Kurtuluş gününün sevincini 
tazeleyen lzmirli hemşehriJeri

mi candan kutlularını.) 
Adliye vekili 
Ş. SARACOGLU . ...... .. 

Hırsız çocuk 
Dün saat 17 de Fuar'da 

lbrahimoğlu 9 yaşlarında Be· 
kir adındaki çocuk orada ge
zinmekte olan Ahmed kızı 
Mediha'nın çantası içinde bu· 
lunan 3 lira parasını çahb anası 
Güllü'ye verdiğinden yakalan· 
mıştır. 



•••• 
,, Bir bilanço, bir tehdit ,, 

- Baştarafı ı inci salıiftde -
Yanın fimdiye kadar idhal et
mek mecburiyetinde bulunclPğu 
İptidai maddeler bakımından 
tamımiyle mnstakil olacağını 
haber vermektedir. 
. ·ea plAnın tatbikine yeniden 
sılAhlanma programının tatbiki 
hitam bulduktan sonra başla
nılacaktır. 

B. Hitler bundan sonra Al
man milletinin hakkı hayab 
namına Alman mllstemlekele
rhain iadesini istemiftir. 

GEÇID RESMi 
Nuremberg 9 ( A.A ) - Hit

lerci gençlik tetkillb Naıyonal 
Sosvaliıt partisi konwresinin 
toplanma11 mllnasebetiyle bu-
dn ille tezabllr&nll yapmıfbr. 
25 Muhtelif mıntakaya menıub 
1600 v.enç Almanya içinde 
Adolf Hitler y6r6yllflln6 bitir
lllİ•ler ve bu sabah 370 bay• 
raJda Hitlerin an&nde bir ge-
~ resmi yapm\tlardar. 
J Halk bu emada Hltleri fid
etle alkıtlamışbr. 

BiR PLANÇO, BiR 
TARiHÇE VE BiR TEHDID 
Parii, 10 ( Ô.R) - Fransız 

rzeteleri, Naıyonal Sosyalist 
.•r6sinin sekizinci kongre· 

lhlde Hitlerin okndafa beyan· 
:-ne &zerinde ehemmiyetle 

aruyorlar. 
Oevre gazetesi ba beyan· 

namenin bir planço, bir tan"bçe 
Ye bir tebdid oldatanu yazı
Jor. Ve bu tehdidin dtlnya 
~ana m&teyeccih olduğunu 
-.ydediyor. 
iJd Oeuvre diyor ki: • Hitler 

teY istedi: 
1 - BoJteYik aleybtan bir 

Prapatandamn aferberliği. 
ik 2 - Almanyaya ıarki Af
~da ve Kamerun kolonilerinin 
.. esi. 

Almanyamn bu mlddeiyabn
~ en eok tellt• dlfllllt olan 

Ortelriz, Almaa b8k6ml!ti tara
....._ verilen teminatla teskin 
~· Fraa• ba vaziyet 
t ~t,ıacla lagiltere ile tam bir 
tftıkı muaide bulunmalıdır ... 

SiYASAL mR TEZAHOR 
Londra, 10 (A.A)-Föhrerin 

euı sosyalist kongresindeki 
yannamesi lngiliz gazeteleri 

tarafından ve alika ile nakle-
clilmiftir. matbuat dlrt ıenelik 
reni pratnm ile .... maclde-
er ve Alman m&ıtemlekeleri 
~akkındaki kı11mlan bilbus~ 
"•Jdetmekteclir. 
. Gazeteler her ne kadar tef· 

sıratta babuuaamalda iHlu de 
b~ b~yannameyi gayet mtlhim 
bır sıyual tezahllr o'4rak te· 
lllcki ettikleri afikir olarak 
ı&rlllmektedir. 

R ROMADAKI TEESSÜR 
'>ma, 10 ( A. A ) - Roma 

llaatbnatı Nasyonal Soıyalist 
t0~ıreıinin açılması m&aase

etiyle hararetli makaleler neı· 
retmekte ve ltalyan heyetine 
CPılan tantanah kalnalll biJ .. 

•sa kaydetmektedirler. 
AVUSTURYANIN VAZiYETi 

...::iyaaa 10 (A.A) - B.Fritz· 

l 
lahr bir mektubunda ıu sabr• 
lan yazıyor: 

Bazı gazeteler sanki 11 Tem• 
muz mevcud değil ve Almanya 
ile olan müoasebat normal hale 
girmemiş gibi bir lisan kullanı· 
yorlar ve Almanya hakkında 
tahrikimiz haberler neşrediyor· 
lar. Bu hal hem 11 Temmuz 
anlatmasına hem de nzerinde 
ısrarla durduğumuz Almanhğı
mıu muhaliftir. Avusturya Al
manya ya muhalif bulunamaz. 
Gazeteler tahrir heyetleri bunu 
anlamahdırlar. 

Birinci icra memurluğundan: 
Dosya No. 933/5485 
Mehmed Alinin y6zbat1 Ha

san ağa oğlu Osman Nuriden 
bakıye alacağı olan l)aranın 
temini istifua borçlu Osmanın 
ikinci Süleymaniye Kiremitci 
sokağında 161 ada parsel 9 da 
makayyed 100 metre murab
baında ve beher metremurab
baı 40 kuruş kıymeti muham• 
meneli yine ayni mevkide 161 
ada 10 parselde mukayJed 100 
metremurabbaında ve 40 kurus 
kıymeti muhammeneli arsa ve 
bu gayri menkule arka cihetten 
bitişik o!arak cephesindeki so· 
kak ismi mal6m olmayan yine 
ayni mevkide klin 161 ada 
19 parselde l 00 metre murab· 
bamda ve her metre murabbaı 
40 kurut kıymeti mubamme· 
nede ve yine ayni mevkide 
161 ada 20 parselde kayıtlı 
100 metre murabbaı arsanın 
beher metre murabbaı 40 ku .. 
ruf kıymeti mubammenede 4 
aded arsama 14 Teşrinievvel 
936 tarihine muıadif çarşamba 
gllnO saat 11 de açık artırma 
suretiyle sahhğa çıkanlacakbr. 
Ba artırmada mahcuz gayri 
menkuller sabt bedelinin % 75 
fini bulmadıkça en çok artıran 
İ•tekliainin teabhll~i baki kal
mak prtiyle sahı 15 gün da-
ha uzablarak ikinci artırmasa 
30 Birinciteşrin 936 tarihine 
musadif cuma günü saat 1 lde 
yapılacakhr. 

Ba arbrmacla dahi sabş be
deli muhammen kıymetin % 75 
fİDİ bulmadığı takdirde sabı 
2280 numaralı kanun mucibine 
tecil oluaacakhr. işbu gayri 
menkuller nzerinde herhangi 
bir ıekilde hak talebinde bu• 
lu•aalar itbu ilinin neşri tari
hinden itibaren 20 glln zar• 
fıada elleri11deki ve"ikalarla 
birlikte dairemize mllracaatlatı 
llumdır. Aksi takdirde haklan 
tapu sicillile sabit olmıyanlar 
paralan paylaımaıından hariç 
bırakılacaklardır. 24 Eylül 936 
tarihinden itibaren prtname 
herkese açık bulundurulacaktır. 

% 2 buçuk teUaliye ile mil· 
terakim vergi tanzifiye ve ten• 
viriyeden olan belediye rliauaıu 
ve vakıf icarui artırma bede· 
liaclen tenzil olunur. 

2762 numarah vakıflar kana• 
nu mucibince tediyesi icab 
eden tevzi bedeli mllıteriye 
aittir. Artırmaya iştirik etmek 

l~llJ-~ıı.••~-- iıtiyenlerin % 7,S pey akçesini 
1 ve milli banka itibar mektu .. 

1 

bunu hamilen birinci icra dai· 
resi 33/5485 dosyasına ve icra 
menaclisiDe mt!racaatları lüzumu 
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FUAR.DA 
HARAÇÇI 

KARDEŞLERiN 
59, 60 sayılı pavyonlarını 

mutlaka geziniz 
Bu mUeeeesenln yaratblt en •on MOdern 
mobllyelert girip hayran kahaceksınız 

iki Buçuk Liraya e aybk garantili Permanat 
ve saçlarınızın zeraf eti rengini muhafaza etmek istiyorsanız 

1\lt:UTL.A.K.A. 
KARANTiNADA .• me7bur Permanatçı 

Hamid ve eıi Saa-
del tuvalet salonuna uğrayınız. 

En son model VELLA markala ondlllasyon makinesile 
saçlann gllzelliğini, zarafetini bozmadan istenilen ıekillerle 
en modern formalar yapılır. ·-·-· Senelerdenberi muhterem mllıterilerinden g6rdüğll rağbet 
ve tevecclh mDnasebetile e EYLUL PANAYIRININ 
devamı mnddetince bir silrpriz olmak için fiyatlarda bu 
mlllıim tenzilih yapmıtbr. 

MEYVA TUZU 

En hoı meyva tumdar. lambazı def eder. Mide, bajusak, 
karacigerden mntevellit rahabızhklan anler. Hazım kollaylqtmr. 

ln,W Kamak eczanesi Beyoılu - lstanbal 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 ... 
' . 

lzmir tramvay ve elektrik sosyete
sinden: 
Şebeke ameHyab dolayısile cereyanın 12·9·1936 da ıaat 8den 

12 ye kadar lkiç~tmelik, Çirkiu, Morhane, KuteUi ıokaldarile 
mtlcavir •kaklarda kaileceii •JJP abonelerimizce bilinmek. ..... ~-

lilil~~~~~~~~~-

RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki batka •üç bir dit 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz parlak güzel ve 
sağlam olduğunu ister.eniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah aktam gllnde iki defa ditlerinizi fırça• 
lamak IAzı~eldiğini uoutmay~nız. 

RADYOLIN RADYOUN RADYOUN 

ŞARL PiRiMUS 
Elbise boya ve temizleme evi 
------------.. ~----------

Pana)'lr münasebelile fiyatlarda mütbiı tenzilit yapmıştır. 

Bu fırsatı kaçırmayınız. 
Saman iskelesi : lı Bankası karıısında Kardiçah hanı albnda 

2-10 (18Sl) 

Yusuf Rıza Okulu 
ESKi 

DARÜL'IRFAN 
Memleketimizin en eski bir huıuıi okuludur. ANA ve 

iLK kısımları havidir, ANA kllmı 4 • S • 6 yatındaki 
çocukları kabul eder. 

OKUL, en yeDİ usullerle çocuklara bayata ve ORTA 
okul tahsiline hazırlar. 

Franaazca dili iLK kısmın ikinci sınıfından baılar • 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 EYLÜL tarihinden 

itibaren bqlanacaktır. 
fttlracaat zamaalan : Saat dokuzdan onyediye k1tdardır. 
Keatelli caddesi, No. 76, Telefon: 2914 

s 3 (1748) 11 - ıs 
•• .ı 

· ILmİr Ticaret ve sanayi odasından: 
Pamuk tacirlerine ve prese 

fabrikalarına 
Pamuklarımızın nefa•etini muhafaza ve dıt pazarlarda slrlim 

ve fiatJannı tu•abilmek için kanıık ve ulak prese edilmemui 
ve ambalAjlarının caz:p ve biç kullanılmama, yeni kanaviçelerd~n 
yapılması hakkında oda mec'iıi tarafından ittihaz o?unan umumi 
mukarrerat, pamuk yetiştiren mıntaka t icaret odalannıa evvelce 
bildirilmiş ve bu defa yeni mahsul prese işlerinin başlamak üıere 
bulunması dolayısiyle keyfiyet tekrar tamim edilmiştir. 

Bu kıra.r bi!ifına olarak lzmir piyasasına gönderilecek kanşak, 
ıılak ve bı~~ana eski ve yırbk k•naviçeJerle preselenmit bir 
~~k b~ly~. ıçrn. da~i ~~zai hlkümler tatbik eddeceğinden pamuk 
•t11le dgiJı tacırlenmızın ve pre•e fabrikalarının, memleket me
nafüni alikadar eden ba ifde çok dilEkatli ve ııyamk balunma-
lannı bildiririz. 327 (1818) 

l rt=rf 

No. 8638/40 No. 8651 No. 8651 
Bu numarah fener Daimoa markah ve iki p:llidir. 120 

metre mesafeyi tamamen giıterir ve aydm'abr. iki pilli ve 
ayarh fenerleria en klçilğildOr, lıullamı itibarile çok iyi ve 
çok sajlamdır. Sahiplerini aemn- eden ba fenerleri her 
enle ara v.ı.. l>aİ9cm marka olmama diklı.at edinia 

' 



Banfte 8 't·Eflt ASlR 

lzmlr slcllll ticaret me
murluğundan: iz mir Ithala Gümrüğünden : 

lzmirde muamele yapan [ Se
lanik Bankası lzmir şubesinin ] 
29 - 2 - 936 tarihile tasdikli 

sirküleri ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicillin 1848 numa-

sikleti safi 
T. Adedi Nevi Markası No. lira kr. kilo G. 

218 1 bavul 3 O 350 
40 6 250 
80 14 750 

rasına kayıt ve tescil edildiği 222 4 
ilan olunur. 

s H S 70290-114 30 162 900 
4 38 500 

lzmir SicilJi Ticaret Memur!uğu 
Resmi mührü ve F. Tenik imzası 

1 Sirküler 
SELANIK BANKASI 

lzmir şubesi 
BiRiNCi SINIF iMZALAR 
4 cü, 5 ci, 6 cı, 7 d, 8 ci ve 

9 uncu sayfalardaki Yönetim 
Kurulu Üyelerinin imzalariyle 
Merkeziğ Yönetim ve Türkiye· 

237 1 S A Z B 1 100 13 080 
220 5 S C P C-1 4 F 6748-52 50 646 500 

248 
209 69 ağaç varil 
221 1 S N A H 

243 32 s AH 

·23 
650 50 

380 

150 
262 2 v F E S H E 404/l ,3 15 
269 4 B YN 73774/6 15 

2484 
23 700 

3390 030 

2098 
592 
240 

Cinsi eşya 

C'CS 1 ipek işlemeli ipek duvar süsü 6 adet 
~ ipek işlemeli ipek karyola etekliği 
Jw 5. ipek mensucat 
"° Demir galvanizli gemici el lambası 
~ Adi lamba şişesi 
o:' Yüzü bez mensucat altı lastik ayakkabı 
\O 
,..-1 Adi lamba şişesi 
:::ı 

= 
:~ Adi ağaç boş varil 
E Radyo 
ftl 

en 

fil 
I).> ,... ... 

o(lj 

OQ 
ı::: 
::ı c: 

Hususi kaplarda madeni makine yağı 
Bir renkli porselen sofra tabağı 

t 1 yE&OI ._:ol 

mmmm Neşesiz ve kırgın •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• 

Başı, dişleri 
\J 

agrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 

Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip .................. Gn·r·rw •••••••••••••••••• ................... ~ 1 1 •••••••••••••••••• ~ Jllll 

•••••••••••••••••• 
Karşısında derhal ric~te 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
·· ·· · ·~··········· 

deki şuğbeler için imzaya yet· 
keli olanların anılan sayfalarda 

belirtilen şartlara uygun olni'ak 
üzere IZMJR Şuğbesi için im
zaları mute':>erdir. 

250 36 adet çuval B B 
258 6 v 

11699 
32 
25 

2595 500 -00 

' 544 \O 

Yere senreğt! mahsus lutomesili muşam
ba taklidi mukavva 
Müstamel adi demir boş varil ve demir tabak , 
Asfalt 

Bundan başka aşağıdaki lci 
sınıf imzalar gerek ikişer ve 

gerek 4 cü, 5 ci. 6 cı, 7 ci 8 ci 
ve 9 uncu sayfalardaki 1 ci sı-
nıf imzalardan veya İzmir şuğ
besi için yetkeli olan 2 ci sınıf 

imzalardan biriyie birlikte ola
rak adı geçen şuğbe için mu
teberdir. 

Bay FUAT LOST ARI 
Direktöa 
imzası 

M. RAPHAEL MENASSE 
As Direktör 

imzası 

SELANIK BANKASI 
lzmir Şubesi 

ikinci sınıf imzalar -
Gerek dördüncü, beşinci, al

hncı, yedinci, sekizinci ve do· 

260 25 A 
240 1 s 

266 1 s 

277 1 s 

SA B 25 
1 R F 367868 20 

282 

MS 5241 21 
65 
32 

1 
1 

AP 2115 15 

1830 
184 

8083 500 

10 500 
64 500 
11 
2 500 
1 

72 2 demet lula 12 
134 
100 

249 1 B 
257 1 baJut 

255 30 s 

HAM 41 22 
1 F 4053 300 
H 
c 469 

M M 5162/65 10 
5116/22 

5125 

88 
62 

473 500 

721 

278 4 S P C M 318855 10 13 
317253 

106450/51 11 147 
100 115 500 

• 
\.O 
UJ 
O"I 
~ 
c 

Boş adi demir varil 
Bir renkli porselen kahve fincani 

e 
I).> 

~ Şişe termus 
C" 

oCll Demir kılıflı termus 
ğ= Aluminyum kıhflı termus 
~ Adi cam sigara tablası 
~ Elektrik tertibatlı demir reklam 
~ Sade nargile şişesi 100 adet 
~ Galvanizli demir tel kutru 2-6 

] Eyi matbaa kağıdı 
E Safi keten mensucat -C1) 
rn .... 

~ Mevadı saire ile mürettep boş şişe 
O-

M 

OQ c: 
g= Oto iç lastiği 
~ 
UJ 

~ Yazılı resimli kağıt reklam 
~ Oto iç lastiği kuzuncu sayfalardaki imzalar-

dan ve gerek lzmir şubesi için 290 29 

yetkeli birinci sınıf imzalardan ~~~ ; 
birile birlikte muteber olan 

v 
s 
s 

s y 29 2550 
[5151] 630 30 20 500 
M j T 7207/8 30 151 ---

'E Adi boş demir varil 
~ Tabii çay 
~ Demir perçin çivisi 
D> 

imzalar: 
M. Polycarpe Maggıar 

F onde dö Puvuar 
Fonde de Pouvoirs 

imzaları 
M. Is. W. de Jongh 
F onde dö Puvuar 
F onde de Pouvoirs 

imzaları 

1 

2 

B. Muzaffer Hilmi Velibese 

Foode dö Puvuar 
F onde de Pouvoirs 

imzaları 
M. N. Mıssır 
Fon de dö Puvuar 
Fonde de Pouvoirs 

imzaları 
Genel No. 10480 
Özel N o. 1193 

3 

4 

işbu varakaya merbut ve yu

karıda gösterilen iki sayfada 
yazılı sirküler altındaki imza-

ların zat ve hüviyetleri dairece 
maruf lzmircle kain Selanik 

Bankası lzmir şubesini temsil 
eden birinci derecede imza sa· 
lahiyetine malik direktör Fuat 

Lostar ve ikinci direktör M. 
Raphael Manasse ile ikinci de-

rece imza salahiyetine malik 
M.Polycarpe Macciar ve Bay 
Muzaffer Hilmi Velibeşe, M. 
Is. W. De Jong b ve M.N.Mis
sir tarafından bizzat vazolun
muş olmakla imzalarını havi 
bir nüshası daire dosyasında 
hıfzedilerek tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz otuz beş yılı Teşri
evvel ayının yirmi ikinci Sah 
günü. 

22/T.Evvel/935 
lzmir ikinci noteri resmi 

mühür ve K.Noter 
oğlu imzası 

Genel No. 2731 
Özel No. 1/93 
işbu sirküler suretinin daire 

dosyasmda saklı 10486 umumi 
numaralı aslına uygun olduğu 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz altı yılı Şubat ayının yirmi 
dokuzuncu Cumartesi günü. 

29 Şubat 1936 
lzmir 2 inci noteri resmi 

mühür ve E.Erener 
ımzası 

220 3718 00 
Yukarıda yazılı eşya 16-18-21-23·9-936 ıncı çarşamba, cuma, pazartesi, çarşamba günü saat 

on dörtte açık arttırma suretile dahile satılmadığı takdirde ayni giinde de ecnebi memlekete 

götürülmek üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları 

ilan olunur. 3-11 213 (1800) 

----------~ .. ------m-1mmımam ________________ .. 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Düzeltme 
Gazetemizin 9 eylul 936 ta

rihli nüshasının sahife 9 ve 
2 inci sütunundaki lzmir birinci 
icra memurluğunun 36/2281 
numaralı dosyasına ait satış 
ilanında borçlunun ismi Hadiye 
yazılacağı yerde sehven Hediye 
olarak intişar ettiği görülmüş· 

tür. Keyfiyet tashih olunur. 

• 

uma~ a rı a~ı 
"' 

Zayi 
327 senesinde lzmir nehari 

mektebi idadisinden aldığım 
444 numaralı şahadetnamemi 
kaybettiğimden yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olma
dığını ilan ederim. 

Balıkesir muhasebei H. 
yol ve sair vergileri masa 
memuru Süleyman Bedri 

iz mirde Keçecilerde 108 nu

maralı büyük Abdülkadir Paşa 

hanı kahvesile kiraya verile

cektir. Taliplerin lzmirde Ba

kırcılarda Emir hanmda 8 nu• 

maralı yazıhaneye müracaatJan 

iJan olunur. 4 - 5 ( 1835) 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

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

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 

karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına ) cı t"' k· 
sız 1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve AH Balcı • ALDANMAYINIZ 

HALEP YAGI DEPOSU 
Nefaseti!e meşhur YEŞiL URFA SADE YAGLARININ top

tan fiyatına satış mahalli : lzmirde Girit hanında 

F. Simsaroğlu ve S. Iler 
ticarethanesi deposudur. 

DiKKAT: 2256 Numaraya 
telefon edilirse mahallinize 

kadar bir teneke bile siparişiniz gönderilir. 

Haftalık Fiyatlarımız : 
Fevkalade 
Ekstra 
Birinci 

Urfa 
Urfa 
Urfa 

80 kuruş 
75 kuruş 
70 kuruş 

H. 3 3-13 (1764) 

POKER,_ 
PLAY 

-SAGLAM 

•• •• 
BUT UN 

KES KfN. 

TÜRKİYE 
ucuz 

YALNIZ ~U 
TRAŞ BIÇAGINI 

KULLANlYOR 

d 



F ratelli Sperco \ 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru 10 

eyl&lden on dart eylule 
kadar Anvers, Rotterdam, 

Amsterdam ve Hamburg liman
lan için yük alacaktır. 

TRiTON "J)Uru on altı ey
law. ı•lp api ıtıa )'lküıai 
tahlytdea ıowa ıı.aas. Va,. 
na ve Köstence limanların• 
mal alacaktır. 

HERCULES vapuru 19 ey
lülde beklenmekte olup 24 ey• 
~le kadar Anvers, Rotterdam, 

msterdam ve Hamburg li
manları için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 30 eylülden 
5 birinci teşrine kadar Anvers 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham 
hurg limanları için yük ala
caktır. 

TRiTON vapuru 11 teşrini
evvelde beklenilmekte olup 14 
teşrinievvele kadar Anvers, 
~otterdam, Amsterdam ve Ham 

urga yük aJacakbr. 
SVENSKA ORIENT Lınıen 
BIRKALAND motirü 14 ey

lülde beklenmekte olup Rot• 
terdam, Hamburg, Bremen, Co· 
Penhage, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lıkanclinav
Ya limanları için yilk alacakbr. 

HEMLEND motCirü 29 ey· 
illide Rotterdam - Hamburg -
Bremen - Dantzig - Gdynia· 
Goteburg - Oslo ve lskandi
nakvya limanları için yük ala· 
ca tır. 

VASLAND motörii 13 birinci 
teşrinde gelecek Rotterdam 
~atnburg, Bremen Copenhage: 
O lllıb.ig, Gdynıa, Goteburg, 
• .slo ve Iskandinavya limanları 
•çın yük alacaktır. 

EGLUGA POLSKA 

161
SARMAJA motörü 20 ey· 

D de gelip Dunkerk, Anvers, 
.. antzig ve Gdynia limanları 
ıçın yük alacaktır. 

Daha FazJa tafsiJAt için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
8PERCO vapur acentalığına 
nıüracaat edilmesi rica olunur. 
~avlunlardaki ve hareket ta· 
rıhlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ARTA vapuru Hilen limanımız
da olup 9 eylüle kadar Anvers 
Direkt Rolterdam, Hamburg 
ve Bremen limanJan için yllk 
alaca•tır. 

SOF1A motln lS eylülde 
bekle•iy<>r, 18 eylllo kadar 
Aavets, RaHerdaıa. Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

ANGORA vapuru 16 eylül· 
de bekleniyor. Hamburg, Bre
men ve Anversten yük çıka
racaktır. 

TINOS vapuru 24 eylülde 
bekleniyor. 29 eylüle kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

SOFIA vapuru 6 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 10 
birinci tesrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
limanları iç.in yük alacaktır. 

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam. Hamburg, Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
Armement H.ScbtJldt Hambcrg 

TROYBURG vapuru 10 ey
lülde gelip hamulesini çıkar· 
dıktan sanra Anvers Direkt, 
Hamburg ve Bremen limanJan 
için yük alacaktır. 

DUBURG vapuru 20 eyliilde 
bekleniyor. Anvers, ~otterdall) 
ve Hamburg limanlarına yük· 
liyecektir. 

--•91•91ln••.,,.•~
American Export Lines 

Nevyork 
EXPRESS vapuru 10 eylülde 

bekleniyor. Nevyork Direkt 
yük alacaktır. 

EXAMINER vapuru 26 ey· 
Julde Nevyork Direkt hareket 
edecektir. 
~ 

Den Norske Middelhavslinje 
BANDEROS vapuru 21 ey-

Iulde bekleniyor. Doğru Le 
Havre, Dünkerk, Dieppe, An· 
vers ve Noryeç limanlarına yük 
alacaktır. 
• BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Havre 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di
rekt ve Norveç )imanlarına yük 
alacaktır. _ ....... ..j~~···----

Atid Navigation Companie Hayfa 
ALISA moHSrü 14 eylfile doğ

Dokuma ı,ı ile allka· ru bekleniyor. BeJgrad, Novi-
dar olanlara . 1 v· 

Satılık dokuma 
sad, Budapeşte, Bratıs ava, a-
yana ve Linz için yük alacaktır 

•t-®°='"1• 
tezgahları s. A. Royale Hongroise de Na-

.. ipek; pamuk ve yünden vigation Danubienne- Maritime 
duz ve çiçekli her nevi do· Budapest 
ku DVNA vapuru 28 eylülde . m .. a işini yapan atelyemi B d 
O'ij J ı Belgrad. Novisad, u apeste, • ru en üzum üzerine bütün 
teferruabyle ve teklif edi· Bratialava, Vienne, Linz liman-
) lan için tllk alacaktır • 
. ece.k herhangi bir şerait da- ~ 
ıresınde devretmek istiyorum. Service Maritime Roumain 

isteklilerin lzmir Tilkilik Bilkret 
Menzil han Numara 10 da DUROSTOR vapuru 30 ey· 
Düz cakar dokuma mütehas- lülde bekleniyor. Köstence, Su· 
ısısı Bursalı Mehmed Emin lina, GaJatz ve Galatz aktar-
adresine teşrifleri ve yahut ması olarak Belgrat, Novisad, 

~tazmaları (1836) 3-5 Komamo, Budapest, Viyena 

;-~-------•'llr-i.I• ve Linz için ytık kabul ede-

H' cektir. 
USUSİ mua)lim Vapurlann isimleri, gelme 

ikmale kalan ilk ve orta tarihleri ve navlun tarifeleri 
~ektep talebeleri ıüratle im- hakkında hiç bir taahhüde gi· 

tGıha~a ~azırlamr. Şekerci Ali rifilm.N .• eVz •• ~. F. Hanri Van Der 
ahp tıcarethanesi yanında w 

M(ZeMhmed Ali tuvalet salonuna Ze
8
e. ~ ~o.K d Telefon No 

• · ) rumuzile müracaatları. ırıncı or on • 
aswıxm ıı ;aw:;ısa• 2007 • 2008 

lznıir Vilayeti Defterdarlığından: 
% 10 zam Misil zammı Muvazene Buhran Kazanç Yekün 
Lira K. L. K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 
14.66 o o o 146.63 161.29 

25.03 25.03 50.06 
131 Sl 131.Sl 263.02 

14.66 156:54 131.51 25.03 146.63 474.37 
Hiznıet f:rbabmın Eylül 935 ayına ait bordroJarı~ı vakt.inde 

Verıneyen lzmir Havagazı şirketi nam,na resen takdir komqyo
nunu_n 9-12-935 tarih ve 58 sayılı karan üzerine .tarhoJunan 
;e~~ılerle zamaimi yukanda gösterilmiştir. MeıkO~ .Şırket hal~~ 
datilı faaliyet etmiş olup ihbarname tebelluğwıa salahiyettar vekılı 
le balunmamaaı hasebile Hukuk Usul ~uh~kemeleri . vkanunun 

41 ve--142 ind maddeleri mucibince keyfıyet ılinen teblig olunur. 
326 (1871) 

ARSIULUSAL lZMiR FU
ARINI GöRMEYE GELEN 
YURTDAŞLARLı\ SAYGI 
BORCUMUZU öDEMEK 
IÇiN 

Bir Aylık Tenzilit 
lzmir tecim ve endüstri odası pavyonunda köşemi:ıi, 
Balcılar içindeki magazamızı ziyaret edinir. 

TELEFON: 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlannıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmaymız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkanlmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza (Öküz başı) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onlann şayanı hayret derecede semiz· 
leyip kuvvetlendiğini ve inekJerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma• 
mulib lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Naci ve 
j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta kutusu No. 224 
Telefon • lzmir 3465 

·'lf;. . 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kolonya ve esanslan 

Bütün Türkiyemizde büyük bir mevki 
ve şöhret kazanan ve her yerden se
ve seve aranılan 

lzmlr kokuları hiç şüphesiz 

S. Ferit Eczacıbaşi kolonya 
ve esansları dır • 

Bahar. Altandamlası. Dalya. Yasemin 
Ful. Muba bbet çiçeği. Unutma beni • 
Senin için. Manolya. 

Yeni çıkan kokularımız : 
Nergıs Nuvar, Revdor Ferit 
Yakmda çıkacak kokularımız 

Krep Jorjet. LeyJakblan 
Bu yüksek ve ince eserler tabii çi

çeklerden istihsal olunmuştur. Benzer 
ve yakın isimlere aldanmayınız. 

S. Ferit isim ve etiketine dikkat. 
M. DEPO ŞiFA eczaneet 

Hükümet sırası 

Bütün dünyanın tanımış olduğu 
V •TLER Marka her boy Lüaa ve .-a w.tlt&et .. 

1 lt:ri ZüNDAP marka motosiklet petro-
maks lüks fener lambaları şıhhi Apostel ağızlığı her çeşit 
gramofon plakları hediyelik zarif saat ve kristal likör, kom· 
posto, çay, pa!'lta takımları. Kıymetli vazoıfenni çocuk oyun
cakları, elektrikli ütü çaydanhlC: 'le ocakları y.emek ısıtmak 
çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

N o. 156 Balcıl• 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

Olivier Ve Şü. 
LiMİT ET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BİN ASI TEL. 24 43 
TRENTINO vapuru 9 eyhi'e 

kadar Londra ve HuU için yük 
alacaktır. 

FHILOMEL vapuru 19 ey· 
liile kadar Londra, Leith ve 
Nevgaatele ylik alacaktır. 

POLO vapuru 8 eylülde 
beklenm~kte olup Londra ve 
Anversien yük çıkaracaktır. 

DIDO vapuru 29 eyJule ka

dar Londra ve Hull içın yük 
atacaktır. 

LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru 19 teş
rinievvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktı. 

Liverpool hattı 
FLAMINIAN vapuru 10 ey

liile kadar LiverpooJ ve G!as· 
gov için yük alacaktır. 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplarl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 da 10 a 

kadar memleket hastueaiade 

MARDINIAN vapum 17 ey
lülde L'verpool ve Svanseadan 
gelip yük çıkaracak ve ayni 

zamanda 23 eylfıle kadar Bel
fast, Liverpool ve G!asgov için 
yük alacaktır. 

Bristol Hattı 
TORFINJARL 20 eyliile ka

dar Bristol için üük aJacrıktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc

retlerinin değişikliklerinden me 

suliyet kabul edilmez. 

Fuvar için gelen 
lzmirin sayın misafirleri 

Güzel lzmiri gördünüz, gezdiniz belki 
de sevdiniz .. 

lzmirin bir şyi emeşhurdur 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

büyük Hilal Eczanesi 
lzmirden götürülecek en şık en ince ve en 

makbul hediyeniz Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacakhr. lzmirde Hilil eczanesı ko

kucuJuk üzerine ciddi yürüyen bir 
müessese olmuş, kokucuJuk ile
mını şaşırtmış bulunmaktadır. 

Hilil eczanesini, eczacı Kemal Kamili 
işindeki ciddiyeti, kolonyalarını 

lzmirlilere sorunuz. 

Yakın ve benzer isimlere aldanmamanız 
için şişeler üzerinde Kemal Kamil adını 
görmelisiniz. 

,~,, ,~'.:i~~ 
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Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir. 

llAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

! BAŞ DURAK 
f Blylk Salebçi oğlu •aQt kar'9fwıda 
l ................ ~ .................................. .. ...... 
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ASiLER OVIEDOYU KURTARMAGA ÇALIŞIYORLAR 

Vikont Çorçil, Almanya ile Italyanın iisilere mütema
diyen silih verdiklerini Madritten bildiriyor 

isyan eden iki ortekiz arp gemisi teslim olmağa mecbur kaldılar 
Burgos, 9 (A.A) - Nasyo

nalistlerin bir kuvveti Oviedo
nun çenubu garbisinde ilerlemiş 
bu şehrin cenubu şarkisinde 
Palmatarna tepesini zaptetmiş
tir. Birçok kuvvetier Oviedo
nun imd~dma koşmaktadırlar. 

General Liano Taleverada 
general Mola ile general 'Fran
ko kuvvetlerinin iltisak peyda 
etmeleri beklenilmekte oldu
ğundan Taleverada mücadele
nin şiddetini kaybelmiş olduğu
nu radyo ile bildirmiştir. 

Madrid, 9 (A.A) - Hükii~ 

met kuvvetleri Talevera cep
hesinde taarruza geçmişler ve 
üç kilometre ilerlemişlerdir. 

Bugün yapılacak müşterek ha
reketin bu şehrin zaptını teshil 
etmesi beklenilmektedir. 

Madrid, 9 (A.A) - Aragon 
cephesindeki hükümet kuvvet
leri Villata'yı işgal etmişlerdir. 

Huescadaki asiler kışlalarda 
mukavemet etmektedirler. Fa
kat şehrin tamamile işgali ya
kındır. 

Estremadure'deki hükumet 
kuvvetleri Santa C alfa'yı iş ,al 
etmişlerdir. Navalperal mmta
kasındn dn muharebeler olmuş 
ve hükiinıet kuvvetleri San 
Bartolomeyi işgal etmişlerdir. 

iDAM EDILEN REHıNLER 
lrun, 9 ( A. A ) - Havas 

Ajansı muhabiri jeao Fan
tenoy, halkçılnr cephesi milis
Jeri tarafından idam edilmiş 

rehinlerin topraktan çıkaral

masında hazır bulunmuştur. 
Bunların arkadaşları büyük bir 
çukur hazmışlar ve idam edi
lenler tabuta konulmaksızın 

karmakarışık bir halde bunun 
içine atılmışlardır. 

ADEMi MÜDAHALE 
KOMiSYONUNDA 

Londra, 9 (A.A) - ispanya 
işlerine müdahale edilmemesi 
tedbirlerini kontrole memur 
beyenelmilel komite bugün ilk 
toplantısını yapacaktır. Jlk cel
seye yalnız Portekiz iştirak et
memektedir. 

Londra 9 (A.A)- Bu sabah 
hariciye nezaretinde B. Morris
son lngilte'in riyasetinde top
lanan beynelmilel ademi müda
hale tanzim li:omisyonunda Por
tekiz mümessili yok idi. Ko

Fransa, Jt .. lya, Alman-

ya ve Amerika mümessiJJeri 
iştirak etmişlerdir. 

ViKONT ÇORÇILIN 
TELGRAFI 

Londra 9 ( A.A ) - ispan
yaya giden ~önüllü seyyar has
tahanenin başmda bulunan Vi-

kont Churchill ispanya tıbbi 
yardım komitesi başkanına çck
ti~i bir telgrafta ltalyanların ve 
Almnnlarm ispanyadaki asilere 
mütemadiyen silah vermekte 
olduklarma dair her gün gö· 
züken deliller mevcud bulun
duğunu bildirmiştir. 

Bu telgrafın bir sureti Lyp
mouthda İng"'iz sendikalaıı 

JKI ASI GEMi DE TESLiM 
OLDU 

Lizhon 9 (A.A) - Alfonso 
De Albuguergue avizousu ile 
Dao torp'to muhtibi tayfaları
nın isyanı aşağıdaki ahval ve 
şerait içinde vukua gelmiştir: 

Dün sabah bu iki gemi şa
m ndıra'arım terkedcrek Tage 
nehri boyunca aşağı inmişler 
ve geçide tevecdih etmişlerdir. 

Şimaldeki Dodugue ve cenub 
sahildeki Almada kaleleri sür
atini arttırmakta o1an avizouyu 
bombardıman etm'şler ve baş 
tarafını tahrip etmişlerdir. 

Avizou Tcge'in sağ sahilinde 

cu1111afretçıler cepli ın le b l 111111 m'Ol/ar 
kongresine başkanlık eden Git- ı karaya olurmu"tur. 
rine gönderilmiştir. Bir obüs isabet etmiş olan 

LIZBON'DAKI Dao mul ribi de beyaz bayrak 
BAHRi ISY AN ç km' tir. Halk bütün bu işleri 

Londrn, 9 (A.A) - Lizbon- seyretmiştir. 
daki bahri isyan hakkında RESMİ TEBLIG 
Royter Ajansına gelen ve he
nüz teyid edilmemiş olan mü
temmim haberlere göre, Albu
guergue ile Dao'nm tayfala
rından bir kısmı lspanyol hü
kumet kuvvetlerine iltihak et
mek üzere Valansiya ve Ma
lagaya gitmeğe karar vermiş
lerdir. Asiler zabitlerini hab
setmişlerdir. Fakat dört zab t 
vekiJi kargaşalıktan istifade 
etmişler ve yüzerek sahile çık
mışlardır. 

Bunların beyanatlarının tesiri 
ile bahriye nazırı sahildeki 
kalelere limandan çıkmak te· 
şebbüsünde bulunacak bütün 
gemiler üzerine ateş açması 

emrini vermiştir. 
Bombardıman net'cesinde asi

lerden on kişinin ölmüş ve yir
misinin yaralanmış olduğu söy
lenrnekted' r. 

Londra 10 ( A.A ) - lspan
} a işlerine hırışmamnk iç"n 
aman tedbirlerin kontrolu ile 
meşgul olacak o~nn beynelmilel 
komite bugün iJk toplantısını 

Morrisonun başkanhğmda yap
mıştır. Portekizden başka bü
tün Avrupa devletleri bu top· 
Jantıda temsil edilmekte idi. 
Toplantıdan sonra aşağıdaki 

tebliğ neşredilmiştir : 
Komitenin salahiyeti hakkın

da cereyan eden bir müza
kereden sonra muhtelif heye
ti murahhasaların müda · 
hale edilmemek işi hakkmda 
kendi hükumetleri tarafından 

alınan tedbirler hakkmda ko-
ıniteye en kısa zaman zarfında 
malümat verme!eı i teklif edil · 
miştir. Komite Fransız hüku
metinin diğer hül<iimetler muva 
folc--t eder etmez ademi müda-

ZINGAL,, Parkeleri 
,.,,... re~ m uf ı * ...... ,J,,'.#il::,i,,ıc > kf''llGii.~ 

En moder~ ve en son sisteın usulle furunl·ınınış ve kurutulmu~, 
iç"nde h:1şarat yaşatmaz, şeklini katiyen değiştirmez, ço:t 

uzun müddet en modern konforu lemin eder. 

EVLERİNİZİN TABANLARINI 
ZINGAL P ARKELERiN' den 

YAPTIRINIZ 
- Satış mahalli : Hilal kereste fabrikası - Kerestecilerde : Telefon No. 3776 _, 

l ır /spamol atlım cummi11ct 

lspa11vol kadmları Cumuriret için miicnddeve böJ·le ltazırla11tJ'Otlar 

lüzumu kadar malzeme topla- kil ame(t; partisi tarafından 
yınca komiteyi tekrar topla- toplanan pansıman ilaç ve di-
mağa çağıracaktır. ğer sıhhi malzemeniı.: ilk sev· 

FRANSANIN KARARI kiyatı bugün Gatuiç tayyare 
Paris 10 (A.A) - Meclise limanmdan Barselon amele ha-

sol cenah komitesi,bugün lspan- yır müessesesi adına tayyare 
yol cumhuriyetçileriyle tama- ile yapılmıştır. 
men mütesanit olduğunu bildir- NORVEÇ GEMISINE 
miştir. Komite bundan soma ATEŞ EDİLMic; 
halk cephesine ve bu cephenin Roma 10 ( Ö.R ) _ lspan .. 
proğramına sadık kalmağa kn- yol sah'llerinde dolaşan bir 
rar vermiştir. 

Alınan mı:ıliimata göre B. Norveç gemisi, bir lspanyol 
Thores B. Blumla yaptığı mü- harp gemisi tarafından bom· 
Jal at hakkında ıraliimat ver- bardıman edilmiştir. Tafsilat 

yoktur. miştir. Bu mülAkatta an 1aşma 

hasıl olmamıştır. BB. Thores 
ve Blum noktai nazarlarını 

MADRID YOLU AÇILMIŞ bnı-1a 11 ı elt11de tutuyor 
hale hakkında teati ettiği nota
Jarı ne redeceğinden malumat 

Roma, 10 (Ö.R) - General 
Franko, Sevilde irad ettiği bir almıc::tır. omite mümkün ol· değiştirmemislerdir. 

duğu kadar çabuk toplanmak ISPANY AYA YARDIM nutukta Madrid yolunun asilere 
arzusunu izhar etmiştir. Başkan Londra, 10 (A.A) - Müsta- açılmış olduğunu söy' miştir. 
ııeııaı•ııııııııııııııı•ııııasııııııııııııııııııııııı•ııııııııııııııııııı••••••••••••••••••••••••ııııııııııııııııaııııEırıııaııııııı • 

• 
l~v 

• 
şı 

'ün omayi ziyaretinde Hebe
işlerinin görüşüldüğü işaa edildi 

Mussolini -
müsaid 

Avenol mülakatın!n 
bir intiba bıraktığı 

Italyan Duçesinde 
haber veriliyor 

Londra, 9 ( A.A ) - Daily 
Herald gazetesine diplomasi 
muhabiri Avenolun Romayı 

ziyareti haklunda yazmış ol
duğu yazıda Habeşistan dele
gasyonuna Milletler cemiyeti 

asambles;ne iştirak etmesine 
müsaade edilmiyeceğinin artık 
hemen hemen muhakkak ol· 
duğunu beyan etmektedir. 

ltalyan hükumetinin kabul 
edeceği hal sureti sorulacaktır. ı 

Selahiyetlerin tetkikine me· l 
mur komisyon H::ıbeş murah- •I 
haslarımn usu.Ü dairesinde tan- j 
zim edilmiş vekaletnameye sa-

1

1 

hip olmadı!darma karar vere
cektir. Eğer murahaaslar ve- , 
kfıletnameleri imparator veva 
nazırları ta-rafından imza edil
miş ise komisyon milletler 
cemiyetince tanınmış bir hü
kumet bulunmadığına karar 
verecektir. 

Londra, 9 (A.A) - Necaşi 
bütün dünyay3 hitaben neşret
miş olduğu bir beyannamedt" 
ltalyanların Habe istanın ü te 

muhafaza etmektedir. ltalyan 
tayyareciler bombalar ve yağ
murlar mevsiminden sonra kat
liamlar yapılacağım beyan eden 
ve halka bir Habeş hükümeti 
mevcud değilmiş kanaatini tev
lit etmeğe uğraşan beyanna
me:er atmaktadırlar. 

Roma 10 (Ö.R) - Mussolini 
Hariciye nazırı kont Ciyano'nun 
huzuriyle Milletler Cemiyeti 
genel sekreteri Avenolu kabul 
etmiştir. 

Gazeteler Mussolinin bu mü
lakattan eyi bir intiba hasıl et
tiğıni yazıyorlar. 

Roma, 10 ( Ö.R ) - ltalya

M ıiltıltr (.."c11mctı genci sduet il 
A l'l'llOl 

j daki işçilerin yüzde yirmisi 
1-labeşistana gönderilecelr; ora
da bu memleketin kalkmması 
için yapılacak işlerde istihda1'l 
o!unacakJardır. ikisine hakim olduklarını bir 

ı~cre daha tekrar ve memleke
tin garp kısmında muntazam 
bir hükumet mevcut olduğunu 
ilave eylemektedir, 

Beyannamede deniliyor ki: 
Jtalya Habeşistandaki tahak

kümünü ta areleri sayesinde 

Bükreşte 
Bükreş, 1 O (Ö.R) - Yugos

lav başvekili Dr. Mılan Stoya
dinoviç meçhu! asker abidesine 
bir çelenk kovmustur. 

• 


