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Piyango ı 
Numaraları üçüncü 
sayfamızdadadır 

Yeni Ası~ matbaasında_!>asılmıştır. 

Ati nada 
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GAZETELERiNE GöRE Bratislava 
- - c:ı--

Konfera rısında 
• 

vazıyet 

aydınalanacaktır 
. Almanya, Avrupayı Bolşevik· 
hkten korumak için hami ro· 
lünü takındı. Alman devlet 
adamlarının ateşli nutuklarında 
en çok göze çarpan şey Sovyet 
~üşmanlığıdır. Bu düşmanlığa 
ln~ani .. bir çehre vermek için 

denıagojinin baş vurulmadık 
tarafını bırakmıyorlar. Alman
Yanın maksadı, komünistlikten 
endişesi olan m~mleketlerin 
gözleri önünde bir 11 ummac1,, 
tipi yaratarak Sovyetlere düş· 
l'llanlık besliyen cepheyi kabii 
olduiru kadar genişletmek
tedir. NaZ'ler bu hedefe 
vardıkları gün, sulhun istikra· 
rına yardımı dokunan kombi
reıonlarm birer birer yıkılaca-
ını, şarka doğru genişleme 

hrnellerinin daha kolavlıkla te 
akkuk edeceğini umuyorlar. 

1 
ilk tecrübeyi Varşovada yap· 

tı ar. Fransanın Sovyetlerle 
~ostluğunu bir güvensizlik si
Fhı gibi kullanarak Polonyayı 
b!ansa için güvenilemiyecek 
~r nıüttefik haline koydular. 

Şınıdi ellerini Balkanlara uzat-
nuşlardır. Aynı metodla Ro· 
janyayı müttefiki olan Çekos-

l
ovaJcyadan ayırmağa çalışıyor
ar. 

Nazilerin tahrikçi ajanları 
teşebbüslerinde muvaffak ola
caklar mı? 

Buna ihtimal vermek güçtür. 
Balkan milletleri istikbal için 
en büyük tehlükenin açıktan 
açığa düşmanlık duyguları 
besliyen hareketlerde toplan
~•.ğını tecrübeleriyle bilirler. 

ır an için bir karışıklık 
tevresi geçirı1eler bile bonsans· 
arı galebe etmekte gecikemez. 

Bir kerre şu suale cevab 
vermeli? 

. ~ovyet aleyhtarı bir cephe 
tııçın kuruluyor? 

d 
~?vyet Rusyayı ezmek için 

egıl mi? 
Bundan daha meşum bir harb 

v:silesi, bütün insanlığı felakete 
surükliyecek daha korkunç bir 
afet tasavvur edilebilir roi? 

Sovyetlerle müşterek hududu 
01ınıyan Almanya, Bolşevik 
aleyhtarı cepheyi harekete ge-
~roıeğe karar vereceği gün ya 
d 0 lonya ya Romanya arazisin-

en geçmek istiyecektir. Po· 
lonya kendi topraklarının harb 
sahnesi olmasına asla mUsaade 
etrniyeceğini mükerreren be-
~~n ettiğine göre, Almanlar 
bçın Romanyayı çiğnemekten 
aşka yol kalmıyacaktır. 
Sulhtan başka bir şey dü

ŞÜnmiyen Sovyctlerle dost ya
Şanıak kabilken Romanyanın 
b~~ _kuruntuya kurban olarak 
~~tun. dostluklarını feda etmesi, 
ıle bıle büyük tehlükelere atıl

ması mümkün müdür? 
Bunun içindir ki,biz, Roman

Yanın küçük Antant ve Balkan 
Antantına sadık ka!acağma emi
n' R ız. omanyanm dostluklarına 
~adık kalmasını zaruri kılan di
ger bir sebeb de Almanya ile 
r~vizyonist Macaristan arasında 
sıyasi ve askeri anlaşmaların 
ınevcud olmasıdır. Romanyaııın 
devlet adamları, hangi partiye 
rn~nsub olurlarsa olsunlar, pek 
~yı bilirler ki, Küçük Antan
~n yıkıldığı gün Trianon ve 

engc-rolen muahedelerinin 
Yerinde yeller csecektr. 
K Bugiin oratislavada toplanan 

ilçük Antant konferansında 

Hi erin ·· thiş be anatı er esten evv 
ayılabilir .. 

1 
ngil ereye tevcih ilmiş 

a akikaya en kanlı bir harba gireb· · 
' Roma 11 ( O.R ) - Urenbarg'de 

40 o ABman milisE, Hitlerln önUn
N den geçtiler. Goeb~ls bura ovyet 
N Rusy~nın mUthl te-...lihatı r:ıtdunda 
N söz söylemiş ve: 
~ - So-vyetner dUnyanın en c·uv etli 
~ denizaltı fUo:::;una m .... li~türler. 

Demi ir. 
t;oebelsin bu sözlerinden, Almanyanın deniz

altı gemileri için lngiltere ile yapmış olduğu 
anlaşmayı nazarı dikkata almıyarak çok geniş 

' inşaatta bulunmnsı ihtimal dahilinde görülüyor. 

FRANSIZ GAZETELERiNiN NEŞRIY ATI 
Paris 10 (0.R) - Fransız gazeteleri HitJerin 

Nürenberg nut!<unu tefsirde devam ediyorlar. 
' 1 Ekselsior,, diyor ki: "Hillerin nutkunda en çok 
aklımızda ycretmesi lazımge!en şey Rayşin ko

~ loni istediğidir. Fübrerin bu müthiş beyanatı 
herkesten fazla Ingiltereyi aliikndar eder. Fil
hakika pek yakında toplanncal< olan lngiliz 
muhafazakarlar partisi grubu hükumetten bu 

, mesele üzerinde noktai nazarını izah etmesini 

!'\ istiyecektir.,, 
' Petit Pari. .en, Hitleriıı nutkunda Sovyc Rus-

bahs ederek diyor ki: "Normal zamanlarda bu 
kabil edebiyat örnekleri iki memleket arasında 
diplomasi münasebetlerin kat'ı için kafi bir se
beb teşkil edebilirdi. Faşizma ile Marksizm ara
sında milletlerin diktatörlükten ictinab etme!e
rini mümkün kılacak daha bir çok siyasi nüans· 
lar mevcuttur.,, 

Figaro, Alman devlet reisinin ateşli nutkuJ la 
Belçika başvekilinin itidal ve basirete örnek 
sayılması lazımgelen nutkunu mukayese ediyor. 
Bu gazetenin tahminine göre, Hitlerin ~özleri 
saman yığınlarını nteşliyecek mahiyettedi . 

Avrupa deki ·adan da ikaya en ienl 
bir harba gir bilir. 

Gazete diyor ki: "Dünya bu çılgınlığın önüne 
geçmelidir. Fransa - Almanya münasebetleri g'bi 
bütün Avrupa memleketlerinin münasebetleri 

• müessir bir surette istikrar devfesine girmelid;r, 
Bunun için de Almanyanm "Ya ölüm ya harb,, 
dövizini terketmesi lazımdır. Avrupa mevcu·tur. 
Fakat ikiye bölünmiyecek kadar küçüktür. 
Fransa - Almanya münasebetlerini tanzim için 
vakıt henüz geçmemiştir. Her şeyden önce A l· 

"" manya küçük hikayelerini bırnkmalıdır. 
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- s 
skenderun ve Antakyada müstakil 

derpiş ettiğini ümjt ederiz.,, 
''Fransanın 

bir idaı:e 
lstanbul, 11 ( Tolefonla ) -

Cenevreye hareketinden evvel 
gazetecileri kabul eden Dr. 
Tevfik Rüştü Aras muhtelif 
meselaler hakkında izahat ver
miştir. Türkiye - lngiltere ara· 
sındr bir muahede yapılaceğı 
hakkınc!aki şayialara işaret 
eden dış bakanımız demiştir ki: 

-"Türkiy ile lngiltere ara
sındaki münasebetlerin çok 
dostane ve samimi olduğuna 
şüphe yoktur. Fakat siyasi bir 
muahedenin ~örüşülmesi halen 
mevzuubahs değildir. ,, 

Dışbaklmımız Dr. Arns 

etrafında müzakerat cereyan 
ettiği haklnnda malfımabmız 
vardı. Muahedenin imzalandı
ğını ben de sizin gibi ajans
lardan öğrendim. Metni hak
kında m:ılüm atımız yoktur.,, 

"Şurasını tasrih ederim ki 
Osmanlı imparatorluğundan ay
rılan parçalarda milliyet esa
sına dayanan, müstakil devlet
ler teşekkülünü biz, yeni Tür
kiye daima memnuniyetle gör
dük ve temenni ettik.,, 

'
1Lozan muahedesinde impa

ratorluktan müdevver hüküm
ranlık haklarımızdan aliikadar
lar lehine feragat ettik. Bina
enaleyh Süriycnin Irak gibi 

-Sonu 3 ünai saltitede-

Süriye - Fransa muahedesi 
hakkında sorulan bir suale dış 
bakanımız şu cevabı vermiştir: 

- " Söyledığiniz muahede 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Nazilli endüstri şerhri 

a ın ehem iye i 
kısmı bitirilmiştir 

937 Haziranından itibaren Nazilli 
bir iş kaynağı olacak büyük 

Nazilli dokuma fabrikası 
Baştarafı t inci sayfada 

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

Sekiz dakikada şman . Limanda tetkik yapıldı 
geris·nebiror i 1 alı çılık bankası ya-

Oe11r10l VOROŞıLOf 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bir an için uyanan bu şüphe-
lerden eser kalmıyacağını kuv· 
vetle tahm:n ederiz. 

!::'ıevı~e1. Bil~:in. 

Mane,_v-ra-Ia-rd_a_b __ ui' u_n_a_n~-ya-h-ancılar kında faaliyete geçecek 
Voroşilof 'u tebrik e iler 

Moskova, 11 (A.A) - Beyaz 
Rusya süel dairesi kıtaatının 
manevralarında büyük bir hava 
muharebesi yapılmış ve bu 
muharebede seri bombardıman 
uçaklariyle avcu ve hücum tay
yareleri iştirak etmiştir. 

Tayyareler 170 kilometre 
katetmek suretiyle düşmanın 
gerilerine yetişmiş 150 mitral
yöz, ve 18 topla muazzam bir 

boşaltma ameliyesi yapmıştır. 
Tayyareden 1200 den fazla ki
şinin inişi ancak 7-8 dakika 
sürmüş ve çok zor olan bu iş 
tamamen süel plana göre cere
yan etmiştir. 

Paraşütçüler mitralyöz ve 
kartuşlarla mücehhez olarak 
innıişlerdir. Hemen hemen ayni 
zamanda toplarda indirilmiştir. 

- So11u dördünrü salzi/rde -

ikinci beş yıllık sanayi programına göre balıkçılık 
ve balık konservacıhğı ihya edilecektir 

Dört gün evvel Ankaradan 
şehrimize gelmiş olan Türkofis 
umumi merkezi deniz mahsu
latı masası şefi Mustafa Halid, 
limanımızda, civardaki dalyan
larda ve Cellad gölünde tet
kikler yapmıştır. Bu tetkikat 
deniz ve nehirlerde bulunan 
muhtelif balıklar hakkında ya
pılmıştır. 

T edkikat Kuşadasına kadar 
uzamıştır. Limanımı7.da balık

çılar tarafından tutulmuş olan 
köpek balıklarının dünyanın en 
eyi derisi olan köpek balığı 
nevinden oldukları yapılan ted
kikattan anlaşılmıştır. Bo kö
pek balıklarmın tahnit edilmiş 
iki derisi balıkçılar tarafın· 

- LlitJeıı (fı1iı imz-



tSehlfe 2 YENi A:SIR 
Mi :::» ::::::s -· 
Karadeniz 

., . -
Vapurunun kon1örü 

lzmir Fuarına gelen ziyaret
çileri yerleştirmek üzere lima
nımızda fuar müddetince otel 
vazifesini gören Denizyolları 
işletme idaresinin Karadeniz 
vapuru şehrin büyük bir ihti
yacına cevab vermektedir. De· 
nizyolları idaresinin lzmire 
karşı gösterdiği ali\ka şayanı 

menuniyettir. 

1 kmek e 

Vapur konfor itibariyle çok 
güzeldir. Şehre telefonla bağ
lanmıştır. Vapurda servis cid
den ucuzdur. İsteyenler vapu
run gazino kısmında geç vakit
lere kadar eğlenmektedir. Va
purun birinci mevki kamaraları 
yemek dahil olmak üzere 250 
kuruş, ikinci mevki kamaraları 
175. kuruş, üçüncü mevki ise 
150 kuruştur. Bu ucuzluğu otel
lerde bile bulmak imkansızdır. 

Viliyetimize verilen m a limlerle be
, ca yiş edileceklerin adlarını yazıyoruz 

Deniz üzerinde ve limanın 
içinrle geçirilen geceler çok 
güzel olmaktadır. 

~· ..... 
Acaba deli mi? 
Şehitler caddesinde bakkal 

Sıtkı ile metresi Sabihayı öl
dürmekle maznun Niyazi oğlu 
Şükrünün muhakemesine dün 
ağır cezada devam edilecekti. 
Bundan evvelki celsede maznun 
deli olduğunu iddia etmiş ve 
kendisi müşahede altına alın
mak üzere lstanbul tıbbı adli 
müessesine gönderilmişti. Mü
şahedeye aid rapor henüz 
mahkemeye gelmed ğinden dün
kü celsede maznunun ve mü
şahede raporunun tıbbı adli 
müessesesinden acele istenme
sine karar verilerek muhakeme 
başka güne bırakılmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dan kendisine verilmiş ve 
Mustafa Halid bunlan An
kara Türkofis merkezine gön
derilmek 1.izere şehrimiz Türko
fisine vermiştir. Deniz mahsu
Jatı hassası şefi şehrimizdeki 
tetkiklerini bitirdikten sonra 
Çanakkaleye giderek oradaki 
balıklar üzerinde tetkiklerde 
bulunacaktır. 

ikinci beş yıllık sanayi pro
gramında balıkçılarımızın hima• 
yesi, memleketimizin ihtiyaca 
olan muhtelif mıntakalannda 
balık konserve fabrikalan te
sisi vardır. Bunun içind de bir 
bahkçılık bankası tesis olu· 
nacaktır. 

Balıkçılık bankasının teşkili 
hakkındaki kanun layıhası ya
kında lktısad vekaletinden Bü
yük Millet Meclisine verilecek
tir ve bu Banka şimdiye kadar 
bakımsız kalmış olan bahkçılık 
sanayii işlerini murakaba ve 
tanzim ederek yükseltecektir. 

Memleketimizin muhtelif ba
lık mıntakalarında kurulacak 
olan balık konserve fabrika
larından birisi de lzmir de ola· 
caktır. 1 

lzmir muallimleri arasında 
bazı becayişler olmuştur. Be
şiktaş 18 inci mekte'> muaJfimi 
Münire Raşid b:mir Olti mek· 
~cbi muallimi Emine Nihal ile, 
Muğla birinci mekteb muallimi 
Nermin Karşıyaka Örnek mek• 
t:ebi muaJ ·mi Mıbtiye ile, Sa
lihli Altınordu muallimi Zehra 
lzmir Topaltı mektebinden Ne
cibe ile, Erzincan Cumuriyet 
mektebinden Naciye Ödemiş 
Inönü mektebinden Şükrü ile, 
Niğde Aksaray Cumuriyet 
mektebinden Perihan Ödemişin 
Zeytinlik muallimi Fuadla be
cayiş ediJmişlerdir. 

Diğer vilayetlerden lzmir 

Küçiik haberler 
Ağırceza reisi 

Şehrimiz Ağırceza mahke
mesi reisi Süreyya dünkü eks
preııle bir ay izinle lstanbula 
gitmiştir. 

Vilayet garajı 
Hükumet avlusunda bulunan 

barab garaj vilayetçe yıkbrıl· 
mıştır. Burada öeton anne gü· 
zel bir otomobil garajı inşa 
ettirilecek, vilayetle müddeiu
mumilik otomobilleri bu garaj
da kalacaklardır. 

Beled&ye encümeni 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra doktor Behçet 
Uz'un başkanlıgında toplanmış 
ve bazı kararlar almıştır. 

Ahonmanlarımıza 
Hatlarda abone işlerimize 

bakan muhabirlerimiz mas
rafların ağırlığı yüzünden 

merkeze alınmıştır. 
Abonmanlarımızın doğru-

dan doğruya gazetemiz ida
rehanesine müracaatJarı rica 
olunur. 2-3 -Orijinal bir mUracaı.. t 
Şehrimizdeki hamamcılar fu

ar münasebetiyle lzmire gel
mekte olan halabalık halkın 
yatak ihtiyacı temin edileme
mekte bulunduğuna göre gece
leri hsmamlarda halktan isti-
yenlerin yatmalarına müsaade 
edilmesini BeJediye riyasetiyle 
Emniyet müaürlüğünden iste
mişlerdir. 

Hamamcıların bu dilekleri 
kabul edilmemiştir. 

ŞILD MAÇLft ... RI 
Yarın lnciraltında 

sabakaları da 
deniz mü

yapılacak 
Futbol Jik heyeti dün ak

şamki toplantısında şild maç
ları hakkında bir proğram 
hazırladı. Halk sahasında oy
nanacak maçlardan Burnova 
• Göztepe karsılaşması Mustafa 
(Altınordu) , Demirspor - lzmir 

spor karşılaşmasını Esat (Kar
şıyaka idare edecektir. 

DENiZ YARIŞLARI 
Türk spor kurumu lzmir 

bölge heyetinin tertib ettiği 
bu müsabakalara federe ve 
gayri federe kulübler iştirak 

edecegi gibi şehrim'z bahriye 
filikaları ve Pasaport kayık· 
çıları, baiık kayıkçıları, sandal· 
lar kürek ve yelken yarışlarına 
gireceklerdir. Kazananlara ma· 
dalya ve ikramiyeler dağıtıla
~aktır. 

1 - Muhtelif şekilJerde ve 
mesafelerde yüzmeler 

2 - Kulübler arasında dört 
tek ve iki çift fıta yarışları 

3 - Kulübler arasında şarpi 
yarışları 

4 - Bahriye filikaları aıa
sında kürek yarışları 

5 - Bahriye panalyaları ara
sında kürek yarışları 

6 - Yağlı direk (bayrak 
kapma) 

7 - Ördek kovalama 
8 - Tekne yarışı 
9 - Pasaport kayıkları ara· 

smda kürek ve yelken yarışları 
(iddialı) 

10 - Balıkçı kayıkları ara
sında kürek ve yelken yarış
ları (iddialı) 

11 - Sandallar arasında kü
rPk yarışlar\ (iddıalı). 

vdiiyeti emrjne verilen muaf· 
limler de şunlardır: 

Isparta Cumuriyet mektebin
den ikbal, Bilecik Karaağaç 
mektebinden Saime, Bozcaada 
muallimlerinden Mefharet ve 
Ender, Isparta Kılıç yatı mek
tebi başmuallimi Necip, Zalo· 
vanın Çengiler lcöyü mektebi 
muallimi Meziyet, Kütahyanın 
Emen muallimi Hüseyin, Gördes 
merkez mektebi muaHimi Nimet, 
Manisanın Ahmect Mitat mek-
tebi muallimi Enver, Seyhan 
cumuriyet mektebi muallimi Ma
cide, Seyhan kürkçüler merkez 
mektebi muallimlerinden Mu
zaffer, Denizli Otuz ağustos ........ 

mektebinden Mahmud. Manisa 
Sakarya mektebinden Giılfidar, 
Milas merkez mektebinden 
Hüsna, Beyoğlu 29 uncu mek· 
tep muallimlerinden Makbule, 

Bolunun Gerede mektebinden 
Neşet, lçelin Gü!nar merke:ı: 

mektebinden Hasan, Bergama 

ikmal mektebi mua limlerinden 
Yalçın, Kayseri Pınarbaşı mual
limi Cemal, lzmir emrine veril
mrşlerdir. Buyıl başından itiba-

ren lağvedilen İzmir mual:im 
mektebi tatbikat kısmı muallim
lerinden Kadriye, Nimet, Bed· 
riye, Aliye ve Melahat ta lzmir 
vilayeti emrine verilmişlerdir. 

• Ankara serg-ı evinde 

Açılacak -elişleri 
ser~isine iştirik ediJecek -
Teşkil edilen komite valim~zin 
başkanlığ!nda toplantı yaptı 

29 birinci T eşrmde Ankara 
sergi evinde İktisad Vekaleti 
tarafından açılacak olan küçük 
san'atlar, el işleri, ev ve aile 
işleri sergisi 15 gün devam 
edecektir. Sergiyi açmaktan 
maksad küçük san'atlar erba
bının eserlerini yakından tanı
mak ve kendilerini himaye için 
tedbirler almaktır. Iktisad Ve
kaleti bu sergi münasebetiyle 
mühim mikdarda para müka
fatı dağ.tacaktır. lzmirdeki bu 
kabil sanayi erbabının da ser-
giye iştiraklerinin temin edil
mesı Vekaletten şehrimizdeki 

1 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Sergiye lzmirden iştirak eden
leri hazırlamak üzere vali Fazlı 
Güleçin riyasetinde bir komıte 
teşkil edilmiştir. Komite ilk 
içtiınaını yaparak hazırlıldar 
etraf:nda görüşülmüş ve dün de 
akşıtm üzeri vilayette sanayi 
erbabının iştirikile toplanıl· 

mıştır. lzmirdeki elişleri ve ev 
işleri sanayi erbabı sergiye 
iştirak için büyük alaka gös· 
termişlerdir. Gönderilecek nü-
munelerin muhafazasını, iade
sini ve her türlü masraflarına 

lktisad Vekaleti deruhde et· 
mektedir. 

Vekaletin bir tamimi 

Menşe şahadetnamesiz 
malların ihracı 

Menşe şahadetnameleri hak
kında iktisat vekaletinden şeh
rimizdeki alakadarlara bir t&-.-
mim gelmiştir. Bunda deniliyor 
ki : 
Menşe şahadetnamesi alma· 

dan yapılmış olan sevkiyat için 
bir defaya mahsmı olmak üzere 
sonradan menşe şehadetnamesi 
verilmesinden maksad karşı 
taraf memleketine ithal edilmiş 
olan mallar için Cumhuri
yet Merkez bankasına gelmiş 
olan havalelerin tediyesini ve 
karşı taraf memlekete menşe 
şahadetnamesi olmamasından 
dolayı ithal edilemiyen malla
rın ithalini mümkün kılmaktır. 
Bu eaaslara göre Vekiller hey-
etince kabul edilen 23/3/936 
tarihli kararnameye ve talimat-
namesine göre verHecek menşe 
şahadetnamelerinde şu husus-
lara riayet edilecektir: 

1 - Sevkedilen mal tek bir 
memlekete katiyetle ithal edil-
miş ise o memleketle münakid 
anlaşmaya bağlı nümunesine 
uygun bir tek menşe şahadet
namesi tanzi:n olunacak ve 
malın karşı taraf memleketine 
ithal edilmiş olduğuna dair ve-
sika ile birlikte Merkez banka
sına gönderilecektir. 

2 - Sevkedilen partinin bir 
kısmı kat'iyetle ithal edilmiş, 
diğer bir kısmı henüz gümrük 
antrepolarında beklemekte ise 
iki kısım için ayn ayn menşe 

şahadetuamesi verilecektir . 
Bunlardan ithal edilmiş olan 
kısma aid olan bir tek şaha· 
detoame tanzim olunacaktır ve 
ithal vesikası ile birlikte mer-
kez bankasına gönderilecektir. 

Antrepolarda bekJiyen kısım 
için A ve B kısımlarını ihtiva 
etmek üzere bir menşe şaha· 
detnamesi tanzim edilecek ve 
alakadarlara verilecektir. 

3 - Bütün parti bir memle
ketin bir tek antreposunda 
beklemekte ise: A ve B kısımla
rını ihtiva etmek üzere bir menşe 
şabadetnamesi, bir parti halin
deki sevkiyata ajt aynı bir mal 
bir memleketin müteaddit ma
hallerindeki antrepolarda par-
ça parça beklemekte ise, mü· 
teaddit meşe şahadetnameleri 
verilir. 

4 - partı bir transa mer
kezinde kısımlara ayrılmış, 

her kısım ayrı bir memle
kete katiyetle ithal edilmiş 

ıse her memleket ıçın 
ayri bir menşe şahndetnamesi 
lanzim o!unacakhr. Ve idhal 
vesikası ile b·rlikte Merkez 
Bankasına gönderilecektir. 

5 - Parti kısımlara ayula
rak her kısım ayrı bir mem
lekete gitmiş ve bunların ba
zıları kat 'iyetle idhal edilm:ş. 
bazıları da antropolarda bek
lemekte ise her bir kısım için 
ayrı menşe şahadetnamesi tan
zim edilecektir. 
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Bir rüşvet iddiası 
münasebetiyle 

-·-Evkaf icra ve takip memur· 
Juğunda iken mat~aacı Saba
hattinden rüşvet aldığı iddiası 
ile işten el çektirilen Servet· 
ten aldığımız bir tavzihte ken
disine atfedilen suç kat'i ola
rak reddedilmektedir.Bu tavzihi 
aynen neşrediyoruz : 

"Bu, ne rüşvettir, ne de baş
ka yolsuzluk. Kanun, rüşvet
teki evsaf ve şartları açıkça 

tayin etmiştir. Halbuki ne 
amirim, ne zabıta bu ciheti 
araştırmamışbr. Bu suretle is
mim matbuata bile aksetmiş, 
benim gibi sadık bir memurun 
istikballle oynanmıştır. Matbaa 
sahibi benim düşmanımdır. Se
bep te, füzuli yer iş~alinden 
dolayı dairemin hukukunu vi-
kaye ile cebri surette kendi
sinden 200 lira tahsil ettiril
miş olmaklığımdır. Bundan do
ğan lcin, bu şekle sokulmuştur. 
30 saat hürriyetimden mahrum 
bırakıldım. Fakat yüksek iddia 
makamı, benim rüşvet alma· 
dığımı gördü, beni serbest 
bıraktı. Halbuki benim memu
riyetim de elimden gitmiş bu
lunuyor. Hakkımı cumuriyetin 
yüksek makamları huzurunda 
arıyacağım." -·····--? 
Mühim bir eınirl 

Paramızın kıymetini koruma 
kar arnarnesinin 32 inci mad
desi mucibince Türkiye ile 
ticaret anlaşması akdetmemiş 
olan memleketlere sevk ve 
ihraç edilen maller mukabilin
de memleketimize idhal edile· 
cck mcvad hakkında Vekiller 
Heyetince ittihaz edilen karar 
şehrimizdeki alakadarlara gel
miştir. 

Bu karara göre bu memle· 
ketlere Türkiyecien idhal edi-
Jen muhtelif mallar mukabi
linde Türkiyeye ancak çuval, 
kaim deriler, incir torbası, 
koko elyafı, ham kavuçuk, 
kakau çekirdeği, çay ve kalay 
idhal edilebilecektir. 

Bu maddeleri idhal edecek 
olan tüccarlar 8 Ağustos 936 
tarihinden itibaren üç ay zar
fında bunları Türkiye gümrük-
lerinde gümrüklemiş olmalara 
şarttır. 3 ay zarfında Türkiye 
gümrüklerine gelmiyecek olan 
bu gibi mallar da idhal edil
miyecek ve Tüı kiyeden sevke
diJen maltarm bedellerini döviz 
o!arak getirtmek mecburiye
tinde kalacaklardır. 

c . - .... 

Vali Bergamaya gidiyor 
Vali ve parti başkanı Fazlı 

Güleç bugün Bergamaya gi
derek bazı teftişlerde buluna-
caktır, Vali Pazar günü de · 
berS?"amada kalacaktır. 
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Züğ .. rtlük bu 
Fukarnnm birisi bir bakkal 

dükkanına girer: 
- Usta! der, yağın, balın, 

yumurtan var mı? 
- Var! 
- Öyle ise neden kaygana 

yapıp yapıp yemiyorsun! 

Kalabalık bir gün, panayır

da; pavyonları teker teker 
gözden geçirirken, tuhafıma 

giden çok şeylere rastladım: 
Halı, kumaş veyahut ağır 

pahalı mallar teşhir eden bir 
pavyona cebinde meteliği bu
lunmıyan bir züğürt geliyor: 

- Bey! Şu halıyı göreJim. 
Halı palas pandıras ağanın! 

önüne geliyor. 
- Hımmm • . Güzel, kaça 

bu? 
- Şu f<adar liraya ! 
- Ucuz da.. iyi, iyi, Allah 

pazar versın. 
Deyip ayrılıyor. 

Bazıları daha ilerisine varı
yorlar: Onu da getir, bunu da 
getir, şunu götür. berikini de
ğiştir, bunun noksaot var! diye 
bir hayli üzdükten ve sanki 
hakikaten alıcı imiş gibi çekişe 
çekişe de pazarlık ettikten 
sonra : 

- Dursun bakalım şimdi, 
param olunca gelir nhrım .. 

Diye satıcının ağzını bir ka· 
rış aç.ık bırakıp çP-kiliyorlar. 

Hele o; alamadıkları eşyalara 
dokunup, dokunup ta göz sü
zerek, yürek çekerek, dönüp 
dolaşa seyredenler, ağızlarının 
suları akanlar, dönüp dönüp 
arkasında bıraktığı mala ba
kanlar ayrı bir alem .. 

Bunları gördükçe aklıma; 
fukaranın tavsiyesi geldi, h·mi 
nerde ise bunların içinden: 

- Yahu, ne diye sen ~u 

kumaşları kestirip, kestirip el· 
bise yaptırmıyorsun. 

Diyenler çıkarsa hayret edil
mez. Çünkü laf değil züğürt
lük bu ... 

TOK Dil 
•••••••• 

Menemende bir hadise 
Menemenin Seyrek köyünde 

Veli oğlu Aziz aynı köyden 
Evüp oğlu Receple bir hayvan 
meselesinden kavga etmiştir. 

Eyüp!e Recep sopa ile Azizi 
döverek sağ kolunu kırmışlar 
ve ağır surette yaralamışlardır. 
Yarlı memleket hastanesine 
kaldırılmıştır. 

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

Daktilografi bir 
memur aranıyor 

Türkçe ve Fransızca lisan· 
lariy!e daktilografiye aşina bir 
genç aranmaktadır. Müracaat
ların referansları ile birlikte 
224 numaralı posta kutusuna 
yapılması rica olunur. 

s. 2 1868 (2-2) 

EL HAMRA TELEFON 
2573 

BUGUN 
Heyecan ve merakla dolu bir mevzu, herkesin beğenecc
Fransııça sözlü fevkalade bir fılm. 

GiZLi YUVA 
Baş rollerde : 
Robert Montgomery - l\1auren O'Sullivan 
Aşk bir sergüıeştçiyi doğru yola getirebilir mi? 1001 

macera peşinde koşan bir çetenin sevimli ve şen elebaşısı-

nın bütün maceraları ve heyecanlı hayatı .. Aynı zamanda : 
lngiliz kralı Sa Majeste Sek'zinci Edvard U!u önderimiz 

Atatürkle beraber şereflerine lertib olunan Moda deniz 
yarışlarında ve : 

Berlln ollmpiyatları filminin ikinci kısmı geldi 
200, 400 ve 1500 metroluk koşuları, sırıkla yüksek atla

ma, maratton ve bütün yüzme yarışları tekmil teferruatile 
gösterilecektir. 

1 
FiATLAR: 30 -

Cumartesi 
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Eşini öl •• ur Son Telgraf aberleri 
stura ile ciğerlerini {0 • z n n rında • 

ıyango 
parar k karşısına geç i .... ..-:ı:m=ı:ı:ıa:-.----~---
Canavar adam suçunu gizlemek Buy_uk merasımle karşılanacak. Yu- 20803 Jo. 

için hiyleve başvurdu nanıstan muvafakat cevabı vermiştir,35 bin lira kazandı 
lstanbul, (Hususi) - Konya aldığı için onuo hareketlerini · - 1 Istanbul, 11 (Hususi)- Tay· 

. Atina, 11 (Yeni Asır muhabirinden) - Ge- 1 k t d k" b'" k d 1 k ı · cıvarında Kozviran köyünde aöz ucuyle araştırıyor. Fakat 1 y f l mem e e arasın a ı uyü ost u nişanesini yare pıyangosunun keşidesine 
,., çen yı unan i osunun lstanbu!u ziyaretini t ·d d k 1 b 

misline az tesadüf edilen feci hiçbir netice elde edemiyor. · d k T eyı e ece 0 an bu ziyaretin Yunanistan hü- ugün başlandı. Kazanan nu-
ıa e etme üzere ürk donanmasının Yunan k ( b 

bir cinayet oldu. Bir adam eşi- Bu neticeye rağmen artık o, limanlarına iadei ziyaret edeceği Yunan hüku- umeti ve Yunan halkı için unutulmaz bir ha- mars arı ildiriyorum: 

nin ciğerlerini kopardı. Veri- karısını öldürmeyi kurmuştur. metine tebliğ edilmiştir. Yunanistan hükumeti tıra teşkil edeceğini yazıyorlar. 3 5 o o o L • 
len malümata göre: Bir gece karısının uykuda ol- b? z!y~reti .?üyü_k bir sevinçle karşıladığını bil- Belgrad, 11 (Ö.R) - Türk filosunun Yunan 

Kozviran köyünde sassiz bir duğu sırada kalkmış, hazırla- dırmıştır. Turk fılow meras;mle karşılanacaktır. liman'arını 7.İyareti Atinada hararetle kar~ılan-
hayat geçirmekte olan bayan dığı usturayı karısının göğsüne Bu sabah intişar eden bütün gazeteler iki mıştır. Ziyaret yakında yapılacaktır. 1 
Elmasla kocası Ömerin arala- bütün şiddetiyle saplamış; gö- 20803 No. 
nndan son zamanlarda kara beğine kadar karnını yardık- B • • k k 1 
kedi geçmiş .. Karı koca bir- tan başka barsaklarını dışarı- u reş onuşma arı Son iki rakkamı ile nihayet 
birleriyle küsüşmüşler .. O ka- ya çıkarmıştır. En son olarak bulan biletler iki lira amorti 
dar ki aynı evde oturdukları da sol eliyle Elmasın ciğerle- ka7anmışlardır. 
halde günlerce birbirlerinden rini koparan cana var adam 
haber almadıkları oluyormuş.. kanlı eserinin karşısına geçip 

Ômerin yüreğine son zaman· oturmuştur. 
larda bir şüphe düşmüştür. Adliye bu hadiseye el attıgı 
Karı~ı Elmasın yabancı deli- sırada suçluyu da yaralı olarak 
kanlılarla konuştuğunu haber bulmuştur. 

ismet lnönünün seyahatı 

Londra sefirimiz seyahat 
programını hazırlıyor 
lstanbul, 11 (Telefonla) - Başvekil ismet lnönünün Londra 

ziyareti kat'i surette tekarrür etmiştir. Diplomatik formaliteler 
tamamlanmaktadır. Başvekilimizin Londra seyahatını mayıs ayına 
tehir ettiği hakkında çıkarılan haberler doğru değildir. 

Başvekilimiz, refakatlarındaki zevatla birlikte bu ayın son 
haftasında, olmazsa birinci teşrin ayının ilk haftası içinde Lon
draya gitmek üzere lstanbuldan hareket edecektir. Londra sefi
rimiz Ali Fethi ziyaret programını hazırl3mıya başlamıştır. 
Program tamamlandıktan sonra hareket günü ilan edilecektir. 

Siyasi mahfillerde bu ziyarete hususi bir ehemmiyet veril
mektedir. 

Adliye vekilimizin başkanlığında 
adli komisyon toplanıyor 

lstanbul 11 (Hususi muhabirimizden) - Şehrimizde bulunan 
Adliye vekili Şükrü Saraçoğlunun başkanlığında yüksek bir adli 
komisyonun toplanacağı bildiriliyor. 

Vekil bu maksatla adliye müsteşarını da lstanbula çağırtmıştır. 
Komisyon adli kanım projeleri üzerinde tetkikler yapacaktır. 

Büyük bir kayıb 

Matbuat ailesi, bir aza
sını daha kaybetti 

lstanbul, 11 ( Hususi Muhabirimizden ) - Kurun gazetesinin 
tahrir müdürü Sırrı genç yaşında pritonit'ten öldü. Gazetecilik 
aleminde çok sevi!miş bir arkadaştı. 

Yeni Asır - Bu acıklı kayıb münasebetile Yeni Asır tahrir 
ailesi Kurun tahrir ailesine derin teessür ve taziyetlerini sunar. 

Meş'um kazanın sonu 

Meraş saylavı Mithat 
hastanede vefat etti 

lstanbul, 11 { Yeni Asır Muhabirinden ) - Üç gün ev velisi 
Kadıköyünde geçirdiği bir otomobil kazasında ağır surette yara
lanarak Haydarpaşa hastanesine kaldırılan Meraş saylavı Mithat 
Alam sabaha karşı birde Nümune hastanesinde vefat etmiştir. 
Kıymetli saylavın vefatı derin teessür uyandırdı. Karısı bayan 

Naime iyileşerek hastaneyi terketti. 
Mithat Alam'ın cenazesi merasimle kaldırılacaktır. 

TEKZIB ETTiLER 

ussoliniyi devirmek 
için suikast yapılacakmış 

lstanbul 11 (Huzusi muhabirimizden) - Mussoliniyi devirmek 
'çin Italyada Faşist ileri gelenlerinin kurdukları büyük bir sui
kasd şebekesinin meydana çıkarıldığını lngiliz gazetelerine atfen 
Paris radyosu bildirmişti. Italyanın Londra sefiri Grandi bu ha· 

beri tekzib etti. 
Londra, 11 (A.A) - ltalyan sefareti Romada B. Mussolini ile 

bir çok yüksek faşist erkanı aleyhine hazırlanmış bir komünist 
komplosu keşfedılmiş olduğu haberini kati surette tekzib 

etmiştir. 

Ronıanya kralı Yugoslav başveki
line imzalı fotoğrafını hediye etti 

Bükreş, 10 (Yeni As .. ır~)--!1•ya·~~ı.•no•v11ı·ç-~haııiiriiie~k•tll.•d~-uı .. --•R-- d " e ın en once omanya an temin edeceğini, 

Yuguslav başvekili M. Stoya- (Universul) gazetesi muhabirine buna mukalıil Romanyanın da 
dinoviç akşam başvekil M. Ta- (Küçük antant ve Balkan an- Y 1 b k d ugos :ıvya a ır ma enlerin-
taresko ile başbaşa yemek ye- tanlı devlet'erinin Avrupa ve den istifade edeceğini söyle-

12000 Lira 
29922 Numara 

10000 Lira 
2 o 3 2 3 
3000 Lira 
1 7 2 3 7 dikten sonra geçe geç vakte sulhun büyük menfaatine ola- miştir. 

kadar Bratislava konferansının rak teşriki mesaide devam Stoyadinoviç Tataresko ile 
ruznamesi üzerinde görüşme- edecekler"nı" s·· k t '-. l "lk d f ı , u reş eıu emas- ı e a tanıştığını, bu görüş· 

1 500 lira kazananlar 
20438 23922 4382 5064 5964 
13355 29235 5380 3452 15274 !erinde devam etmişlerdı"r. Ha- I t" · d arının ne ıcesın en memnun melerden Küçük antantın cok 

riciye nazırı Antonesko da bu ld • ·· l · t" d h o u.ı-unu,, soy emış ır. a a kuvvetli çıktığını söyle-
görüşmelerde hazır bulunmuş- Bükreş, 11 (Ö.R) - Tatares- miştir. 
tur. ko, Yugo>lavya ve Romanyanın Bükreş 11 (Ö.R)- Kral Ka-

Yugoslav başvekili bu sabah u··ttefı"k k · · d ı ı y m yaşama ıç.n yara ı - ro ugoslavya başvekiline im-
Romen hariciye nazırı ile bı"r- d kla ı b" h h ı· d Y ı ı rın , ır arp a ın e u- za ı bir foto,ii'rafını hediye et-
likte Bükreşten ayrılmıştır.Sto- goslavyanın petrol ihtiyacını miştir. 

Suriye - Fransa muahedesi 
"F ransanın 

bir 
Iskenderun ve Antakyada müstakil 

idare derpiş ettiğini ümit ederiı.,, 
- Baştatafı 1 inci saı 'ada -- k d A t k en erun ve n a ya mınta- Hasan Riza Soyad'dan mürek-

müstakil oldug· u h:ı\;eri bizi k · · d d h ı k ası ıçın e e ma al i, müsta- ep murahhas heyetimize ka-
ancak sevindirir.,, kil bir idare derpiş edılmiş dm saylavlarımızdan Mihri 

"Zaten bu hususta:d görü- olduğunu ümid etmek isteriz.,, Bektaş ve Esma Nayman'da 
şümüz lrak'ın Akvam cemiye- lstanbul. 11 (Hususi Muha- dahil bulunuyorlar. 
tine girişi münasebetiyle söy- birimizden) - Milletler cemi- Heyetimiz sabah Kirinale 
!enen nutkumuzda açıkça ifa- yeti konseyi ve asamblesi top· vapurile ve Atina yolile Ce-
de edilmişti. Süriyelilerle, ara- Iantılarına iştirak edecek olan nevreye hareket etmişlerdir. 

d k
. d ı k ı ı Vapur yarın sabah (bu sabah) 

mız a ı ost u çok i.eri o an Hariciye vekili Doktor Tevfik Pire' de bulunacaktır. 
Fransanın yaptılcları ittifak Rüştü Arasın başkanlığında 
muahedesinde ve hemen hepsi Dahiliye vekili Şükrü Kaya, 
Türk olan 280,000 nüfuslu Is- R;yaseticuırur genel selcreteri 

Heyetimiz Yunan hükumet 
erkanı tarafından kar~ılana· 
caktır. 

ltalyanın şartları hangileridir? 

Habeş 
rılacak 

eyeti Cenevreden uzaklaştı
ve hakimiyetleri tanılacak .. ı 

1 

Roma beşler toplantısına mu- 1 
halif değildir, 

Cenevre, 11 (0.R) - Mil
letler cemiyeti sekreteri Ave
nol ltalyadan Döndü. Cenevre 
mahafilinde söylendiğine göre 
Romada görüşülen iş, ltalyanın 

21 Eylulde Milletler Cemiyeti
nin toplantısında hazır bulun· 
masını temindir. 

İtalya buna mukabil öyle 
şartlar serdetmiştir ki Avenol 

bunları kabule kendini salahi-
yettar addetmiyerek Cenevreye 

dönmeyi ve alakadar devlet
letlerle orada görüşmeyi lü" 
zumlu saymıştır. 

Akvamdan çıkarılmalıdır. 

Londra, 11 (Ö.R) - Beşler 
konferansının 19 l!kteşrinde 

toplanacağı söyleniyor. Roma 

ve Berlin hükumetleri bu top

lantının 15-30 llkteşrin arasın· 
da yapılması mümkun olduğun

dan haberdar edilmişlerdir. 

ltalyan mahafilinde söylendi

ğine göre ltalya herşeyden 

önce Habeşistan meselesini hal 

etmek arzusundadır. Mamafih 

•••••••••••••••••••••••••• 
: Telefon 3151 : . . 
•••••••••••••••••••••••••• 

Cenevra 11 (A.A)- Milletler 
cemiyeti asamblesinin 21 eylül 

toplantısında Madrid hükume
tini müfrıt sosyalist partisinden 

hariciy" nazırı B. Alvarez Del
vayo ile mutedil sosyalistler· 
den eski hariciye nazırı B. 

Fernando De Losrios ve ka
tolik muhafazakarlardan B. Os
sario Gallardo temsil edecek
tir. 

TAYYl~RE 

150 lira kazananlar 
12145 7162 17309 439 25274 

448 10037 1119 24487 18536 
11756 15997 25828 22859 16829 

100 lira kazananl&r 
9043 29957 17375 5012 27081 

10245 20013 29100 22910 27625 
20096 27627 2998 5519 29592 
1556 14884 7685 6714 9442 

20500 23590 27437 16898 7758 
22038 28558 

100 lira kazananlar 
5799 8833 14308 19038 17402 

17161 21997 24525 4705 19041 
7913 16101 15487 

50 lira kazananlar 
16472 25205 7314 17096 2771 
5388 17611 12850 28040 2081 

25361 22947 554 11362 19985 
3318 17582 16343 21718 8265 
4265 11129 4803 24781 18500 

Saltanattan 
fe!"agat 

Paris 11 (Ö.R) - Ho!anda 

kraliçesi, ye~i evlenen kızı le

hınde olarak saltanattan çekil

mek arzusunu izhar etmiştır. 

Mussolini'nin ziyareti 
Roma, 11 (Ö.R) - Musso

hni U.K.S kampında 25000 
fasist milisinin geçid resmınde 

hazır bulundu. 

Sa Majeste 
Viya nada 

Viyana, 11 (A.A)- lnJ!'ilterc 
kralı Majeste Edvard muhte

temel surette Pazardan sonra
ya kadar Viyanada kalacaktır: 
lngiltere k alı Edvard ile sabık 
ispanya kralı Alfons arasında 
mülakat yapıldığı haberleri te
yid olunmamaktadır. 

Sineması 
ltalyanın ileri sürdüğü şart

lar kabul edilmedikçe Millet· 
ler Cemiyeti toplantısında bu· 
lunmıyacağı zannediliyor. 

Roma, 11 ( Ö.R ) - Italya, 
Milletler Cemiyetinin 21 eylul 
içtimaında hazır bulunmak için 
aşağıdaki üç teklifi serdet
miştir: 

. ~u h<:fta bUyUk ve zengin bir program 
Aylardanberı lzmır halkının beklemiş oldukları ve " Alt 

geçidi ,, filmlerinden daha güzel ve daha cazib olan hakik~ b~ayan ~ızlİ,\j' '.' Güze'.ler resmi 

1 - Habeş eelegasyonu Ce
nevreden uzaklaştırılmalıdır. 

2 - ltalyanın Habeşistan 
iizerindeki hakimiyeti derhal 
tanınmalıdır. 

3 - Habeşistan Cemiyeti 

y ANLA ""' • 'ım;ııc:;:ı:esı. ~ 
Oynayanlar : Dlck Povvel, 

Ayrıca Avrupa ve Amerika arasında 
Miki Mavz Canlı karikatürler. 

Ruby Kellar ile Jo; n Blondell 
tayyare ile seyahat ( Kültür filmi ) 

Seans saatları: Hergün 15 -17 -19 - 21,15 Cumartesi ve pazar !{Ünleri 
FIATLAR ao - 40 - 150 KURU TUR 

13 de başlar. 
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada N 

Yapdan Satışlar 
~ 

üzüm 
Çu. Alıcı Fiat 

aşağı yukarı 
475 M J Taranto 10 50 21 50 
593 inhisar idaresi 6 25 7 
246 Pa Papağna 8 10 75 
182 K Ka2ım 7 75 15 
137 H Alyoti 11 17 
130 Vitel ve Şü. 10 10 59 
125 L Gojden 10 75 18 
103 Ü Kurumu 14 50 20 
97 Y 1 Talat 14 17 
97 J Kohen 14 14 50 
65 D Arditi 13 50 18 
60 D Debbas 6 50 7 75 
62 1 Benluya 12 50 14 50 
48 Ş Riza H 13 25 15 
46 P Kılark M 15 50 16 50 
46 Şerif Remzi 10 50 11 

338 J Taranto M 9 75 15 50 
28 Beşikçi Z M 9 10 
24 S Gomel 8 50 20 
22 S Emin 7 50 7 50 
13 E ve A Bank 14 75 14 75 
10 A C Sipahi 14 16 

· 2943 Y ekiin 
79870 Eski yek\ın 
82813 Umumi yekun 

incir 
Çu. Ahcı Fi at 

aşağı yukarı 
888 A Haydar N 7 13 
826 T He T 1 Şir. 6 50 12 25 
323 A Muhtar 8 25 9 50 
258 P Paci 7 25 8 50 
190 ER Roditi 6 50 11 50 
185 H Şeşbeş 10 10 
149 Ş Z Galip 10,875 10,875 
22 C Alanyalı 6 25 6 25 
21 B Mijraki 7 75 7 75 
9 B Franko 7 50 8 

12 Alyoti bi. 7 50 7 50 
2883 Yekun 

54554 Eski yekün 
57437 Umumi yekün 

Zahire 
Çu Cinsi Fiat 

aşağı yukarı 

432 Buğday 5 S 57 
12 vag. " • • " 

310 Bakla 4 8125 4 8125 
258 Kumdarı 4 50 5 25 
22 balye pamuk43 43 75 
64 ken palamut 390 390 - -
Playmavz 
kongresinde 

PJaymavz, 11 ( A.A) -Tre
diyonJar kongresi 7 reye karşı 
ittifakla kabul ettiği bir karar 
suretinde bundan sonraki ha
diseler hakkında büyük bir 
teyakkuz derpiş etmekle bera
ber işlerine müdahale edilme• 
mesini kararlaştırmıştır. 

Kongre diğer bir karar su· 
tinde bir harb vukuunda sefer
berlik için hükumete hiç bir 
yardım edilmiyeceğini ve böy
le bir teşebbüse mukavemet 
edeceğini beyan etmektedir. 

Londra, 11 ( A.A ) - B. 
BaJdvin bulunmadığı müddetçe 
başbakanlık ve muhafazakar 
parti başkanlığı vazifelerini B. 
Neville ChamberJain görecek-
tir. 

f4Sı'j & &Za(l'Jfi :S*ôMX wgw 

YENi ASIR 

Göbels söylüyor 
omünizm patholojik cinnettir. 

Devlet tanımaz mefhumunu hiç 
Nörenberg, 11 ( Ö. R ) - ı her vasıtayı mubah görür. Ve Avrupa komünizmi anlamaz ve 

Alfred Rozenberg ile propa- bir dda iktidar mevkiine ge- devletlerin dahili işlerine ka-
ganda nazırı Göbels komünizm lince herşeyi, bütün varlıkları rışılmasını şiddetle reddeder. 
aleyhine şiddetli nutuklar sör kendi eline geçirmek ister. Komünizm Rusyada hakim-
lediler. Gobels dedi ki : Milletlerin ideallerini halk d\r. ispanyayı tehdit ediyor. 

- Komünizm palhoioji~ cin- cepheleri namı verilen şeyle E- b""t- d 1 ti · d'd 
nettir. Yüksek unsurlar üze- ger u un eve er şım ı en 
rine en bayağı instinct'Jerin karıştırmaktan içtinab etmeleri icap eden tedbirleri almazsa 
zaferini hazırlar. 0 kadar lazımdır. Komünizm miUetlerin dünyayı saracaktır. 
asıl olan ırk unsurunun komü- bolşevikleşmesini, anarşiyi ister. Lizbon, 11 (A.A ) - Bun· 
nizmde yeri sıfırdır. Komü· Dünyanın bütün komünist par- dan böyle bütün memurlar ko-
nizme tabi bir cemaatte halk tileri Moskovadan emir aluJar. münistlik aleyhinde yemin ede-
devlet mefhumunu tanımaz. Her komünist partisi devletia cekJerdir. Bu yeminin mt:tni 
Komünizm gayeye vusul için hayatını tebdid eder. Burjuva resmi gazetede intişar etmiştir. 

·················--················································································································· 

Fransız gazetelerine ·göre 
Hitlerin müthiş beyanatı herl<esten evvel 

edilmiş sayılabilir lngiltereye tevcih 
- Başta1a/ı 1 ma sahi/ede -
Solcenah gazetelerinden Hu

manite Hitlerin Komünizm hak
kmdaki ithamJarına ayna şid
detle cevab veriyor. 

PRAVDANIN NEŞRiYATI 
Moskova; 11 (A.A) - Hit

lerin nutku hakkmda lefsirat· 
ta bulunan Pravda gazetesi 
yazıyor: 

Bir program nutku Faşistler 
için itiraflan ihhva eden bir 
tövbe nutkuna müokalib oldu. 
Krup fabrikasının Alman röne-

sansı idare edenlerin meşhur 
müsalemetperver teminatların· 

dan ne kalmış oluyor? Yalnız 
silah yarışı itirafı iaşe mesele
sinde gelecekte ve muhtelif 
maddelerin yokluğu hissedile
ceği hakkındaki iddiadan son
ra mevcud faşist cennetinden 
ne kalıyor? Hazır bir açhk ve 
kıtlık manzarası. Nutuk ücret
Jerinin çoğaJtıJması katiyen 
mevzu bahıs olmıyacağmı açık
ça haber vermektedir. Bo~ 
karına boş bir cep ilave edi· 
liyor. Ücretlerin çoğalhlme!ı 
fikri bile faşist zimamdarlarmm 
başını döndürüyor. Ve bunlar 
ücretleri çoğaltmak ve çalışma 
saatlarmı azaltmak bir delilik
tir, diyorlar. 

leke elde etmeye çalışacağını 

bildiren kısımlar mevcud bulun
maktadır. 

Nutkun taarruzi mahiyeti 
kıthk kadar açlıkla görülüyor. 
Nutuktan· Sovyet a1eyhtarhğı 
demogojisi kaldırılırsa ne kalır? 
Nutuk Alman u'usuna ne ka· 
zandırıyor ? Kıtlık, en zalim 
dehşet harp, ve faşist kongre
sinin ileri gelenleri görünüşe 
bakılırsa işe fena başladılar. 

EMPERY ALIST BiR 
TAARRUZ 

lzvestiya gazetesi de Hitle
rin Alman kültür, tiyatro ve 
edebiyatındaki inkişafma ve 
Almanyanın refaha dair o!an 
beyanatını cerhettikten sonra 
diyor ki: 

l iitler profesyonel barış ve 
azami rolünü oynamak hak
kındaki kararını unutarak bir
denbire Almanyanın nüfus faz
lası hakkında nutuk söylemeye 
başlıyor. Hitlerin Mayn Kamp 
ismindeki kitahı da Almanya
mn emperyalist ve taarruzkar 
siyasasının sakmılmaz bir şey 
olduğunu ispat için bu nokta 
üzerinde kafi derecede dur
muştur. Hitler taarruzkar plan· 
!arını zikretmeden yapamıyor. 

Nutkun emperyalist maksat-

ları ihtiva eden kısmının diğer 
kısımlardan c!aha kolay anla
şılmakta ve daha iyi söylen
miş o!duğnnu söylemek lazımdır 

INGILtZLER NE 
DiYORLAR? 

Londra, J 1 ( A.A) - Man· 
chester Guardian gazetesi Al· 
manyanm müstemlekat isteme
sinin haklı olduğunu kabul et· 
mekte yalnız Hitferin fazla 
metalib ileri sürmekte olduğu 
mutaleasım serdetmektedir. Bu 
gaz~te diyor ki: 

Hitlerin beyanata makuldür. 
Ve dikkatle tetkik edilmeğe 
şayandır. En iyi hal sureti ta
rifelerin indirilmesi ve paranın 
kontrol altına konulması sure-
tile bütün devletlerin ibtidai 
maddeler elde edebilmeleri 
mümkün mertebe kolaylaştı· 
rılmaktadır. 

Fakat bugün büyük devlet-
ler para tahdidahna nihayet 
vermek, tarifeleri indirmek, 
manda prensibini kendi müs
tP.mlel~~Jerine teşmiJ eylemek, 
manda.~ı altında bulunan ara· 
ziyi beynelmilel bir idareye 
tabi kılmak için hiçbir şey 
yapmadıkça Alman metaliba
tına cevab vermek gayri müm-
kün değilse de müşkül ola· 
caktır. 

BiR DELILIK 
Faşist noktai nazarından bu 

her halde bir deliliktir. Devlet 

Sovyetlerin bir muvaffakıyeti 
- Baş fata/l J ına salu/etie -

hazinesi tükenmekte ve altın Müdafaa komiseri Mareşal 
ihtiyatı erimektedir. Gıda mad- Vorcşilof bu parlak ameliyeyi 
deleri satın alınmasına imkan takdir ve iştirak edenlere te-
yoktur. Zira son döviz mevcudu şekkür etmiştir. 
da silahlanmak için sarfedil· Manevralarda hazır bu!unan 
mektedir. yabancı süet heyetlerinin aza-

Nutuk dış siyasa üzerinde lan Voroşi!ofu tebrik etmişler-
dir. 

çok az durmakta fakat bazı logiliz kumandanı general 
yerlerinde AJmanyanın müs- Ua vel; gözlerimle görmemiş 
temleke iddialarından vaz geç· olsaydım böyle bir hareketin 
mek istemı!diğini ve müstem- yapılabileceğine inanmazdım. 

WQW*f' Ati j 

demiştir. 

Fransız heyeti başkanı ge
neral Svaysgut ve general Hu-
iUemiv bu eo zor hava hare· 
ketlerinin icrasındaki mükem
melliği kaydetmişlerdir. 

Keza Çek heyeti başkanı 
General Luza ve refakatmdaki 
subaylar da B. Voroşilofa ma
nevralar, paraşutçülar ve pi
lotlar hakkındaki hayranlık ve 
takdirlerini bildirmişlerdir. 

•• » 

Zabıta haberleri: .. 
Boru hırsızı 

Bayraklı camiinden havagazı 
borularını söküp çalan sabıka
lılardan Halil lbrahim oğlu 
Mehmed suç llstli yakalan
mıştır. 

Sarhoşluk yUzUnden 
Köprülülü terzi Tevfik oğlu 

Mehmed, sarhoş olarak umum
haneler arasında dolaştığı ve 
Karakaş Meleğin umumi evine 
giderek sermaye Hediye ile 
kavga etmiş ve yakalanmıştır. 

Bir cesed bulundu 
Bozyakada Paşaköprüsü ci· 

varında Seydiköy yolunda hü
viyeti henüz tesbit edilemiyen 
bir cesed bulunmuştur. Hadi
seye müddeiumumilikçe el kon· 
muş ve tahkikata başlanmıştır. 

Otobüs kazası 
Dün sabah şehitler cadde

sinde bir kaza olmuştur. Bur .. 
novadan lzmire gelmekte olan 
Behçet ve Bakiye aid ve şoför 
Haydarın idaresindeki 426 nu· 
maralı otobüsde bulunan 
Germencikli Nuri oğlu Mithat 
birdenbire otobüsün arka ka
pısını açarak dışarı atlamıştır. 
Otobüs durmadığı için Mithat 
müvaıenesini kaybetmiş ve y~re 
düşerek başından ağır surette 
yaralanmıştır. Mithat Devlet 
demir-yolları işletme idaretiinde 
ameledir. lf ade Vı!remiyecek 
derecede ai.?ır yarah olduğun

dan tedavi için Memleket has
tanesine kaldırılmıştır. 

Gönüller birleşince 
M '!Demende Kasım paşa ma

hallesinde Divrikli Mehmed 
kızı Ayşe, Hüseyin oğlu Sü
leyman tarafmdan kaçmlmışbr. 
Yapılan tahkikatta Ayşenin 
yaşının on sekizden büyük ol
duğu ve kendi rizasiyle kaç
tığ~ aolaşı'.mıştır. ............ 
Jl ve ilçelerimizde 
Kurtuluş bayramları 
lstanbul, 11 (A.A) - Kur

tuluş yıldönümü bayramını l.ü
yük törenle kutlulayan Tire, 
Kula, Bayındır, Balıkesir, Na· 
zilli, Alaşehir, Söke, Aydın, 

T urgudlu, Akhisar, İnegöl bal• 
kının bu heyecanına ter
cüman olan ve büyük şef
Jerine ,,.e bu duygu ile 
minnet ve şükranlar sunan 
tel yazılarına dahiliye vekili ve 
parti genel sekreteri Şükrü 
Kaya teşekkür ve tebrik ce
vabJarını vermiştir 

Beynelmilel 
Boğazlar komisyonu 

Cenevre, 10 (A.A) - Bey
nelmilel Boğazlar komisyonu 
başkanı Montrö mukavelesi 
mucibince komisyonun işleri 
bundan böyle Türkiye tara· 
fmdan görüleceği için ko· 
mısyonun mesaisine nihayet 
vermeyi kararlaştırdığından 
MiUetJer cemiyeti genel sekre
h rini haberdar etmiştir. 

•saa a .. 
küçük arkadaşını, genç Çinli kırmızı noktalar görünüyor ve 

KANLI ELMAS 
leden bir otomatik ateşi açıldı. 
Cava: 

- Panik diye bağırdı. 
Hepsi korunacak bir yer bul

dular. G~mi bir az daha açıhb 

kızı, Hollandalının iske'esinde serseri kurşunlar küçük Yat'ın 
beni bıçaklamak istedi. Bağır- ötesine berisine sapJanıyordu. 
masm diye bağlayıb içeriye at- Cava Blaka bağırdı. 

Ol#iff HD 
1eJııka savısı: 18 MACERA ROMAN! tehlike oldukça atlatılınca Ca-

' ••-m:z;ı --m;--açs:ıı-m:ııei!:!!lll-a:aı:mmaııw-.:•--•' va N orayı kamaraya indirdi. 
İxıgl.l.izced.exı çeviren.: Sezai. Şadi. Motör kendini akıntıya vermiş 
Uc·ız lturtulduk. Ya gece kaçm:aıyıp ta sabaha açık denize doğru uçuyordu. 

kalsaydı~ ltat'iyen muvaffak olamıyca!ttlk. Cava kaptan dairesine fırladt. 
Stop Cava! 
Cava sesi tanıdı. Bu Kala

ganm sesi idi. Demek ki ha-
beri beklemeden gelmiş. Cava 
küçiik yatı iskeJeye yanaştırdı. 

- Acele ede!im Cava, teh
Jüke seziyorum. Be? altı parça 
eşyam var şunları içeri ala!ım. 

iki daldka içinde eşyalar 

motöre yerleştirilmişti. Bu sıra
da Blak kutakJarını dikerek 
sordu: 

- Birşe işidiyor mısınız? 
Cava dinledi. Nehirde bir 

motör sesi vardı. Gitgide yak· 
Jaşao bir motör gürüJtüsü. 

- Evet. Herhalde Osterdik 
kaçtığımızı anlamış olacak. .. 

Sözünü bitirmedi. iskelenin 

gerisine uzanan karanlıklardan 
koşan ayak sesleri işidildi. 

- Halatları alın. Çabuk dü
mene, akıntıya verin motörü .•• 
Yıldırım gibi bir an içinde ha
Jatları aldı!ar. Blak dümene 
geçti. Tam açılacakları sırada 
iskelede bir ~ürültü koptu. 

Bir Malay gecenin karanlı· 

ğında pırıl pml par!ıyan eğri 
hançerıni saJhyarak motöre at
lamak istedi. Cava elindeki ha
la t!arı bırakarak sol kolunun 
bütün kuvvetiyle herifin kar-
nına bir yumruk salladı, denize 
yuvarladı. Gemi beş altı metre 
açılmıştı ki bir diğeri daha at
ladı, fakat motöre yetişemedi. 
Nehire düslü. Bu sırada iske-

Andi Kalagan ve Blak da ora· 
da idiler. Andi sordu: 

- Arkamızdaki motörden 
nasıl kurtulacağtz? 

- Denize açıldıktan sonra 
korku yok. Sesine bakılırsa 
arkamızdan gelen küçük bir 
motör, açık denize çıkamaz. 
Fakat daha önümüzde de lam 
kırk miJ var! 

Bu sırada kamara kupısı 
açıldı. Nora Kalagan dışarı fır
ladı: 

- içeride birisi var. Karan
lıkta göremedim, inliyor. 

- Vay canına unutmuştum. 
- Kimi unutmuştun. 
- Kimi olacak Mis Norarun 

mıştım. Bu iskelede çıkaracak~ - Yat'a son sür'ati verin, 
tım, unuttum. Şimdi ya bu kü- uzakJaşalım. Makinalar büyük 
çük yılanı da beraber götüre- bir sür'atle işlenıeğe başladı. 

ceğiz ve yahud güverteden de- Küçük tekne büyük bir hızla 
nize atmalı.. nehirden aşağı akmağa başladı. 

Nora korku He bağırdı: 
Bu çok tehlikeli bir şeydi. 

- Yapmayın.. Bu korkunç Çünkü her taraf zifiri karan-
bir cinayet olur!. hktı. Aynı zamanda nehir de 

- O beni öldürse idi sevab 
mı olacaktı? çok dardı. Fakat mecburdular. 

Birdenbir~ bir kurşun vız!ı- çünkü insafsızca yağan kurşun 
yarak yanlarından geçti. Bir yağmuru her halde bir fenalık 
metre ötelerine, kaptan köşkü- yapabilirdi. 
nün duvarına sap~andı. Onbeş, yirmi dakika böyle 

- Girin içeriye! Arkamız· gittikten sonra Cava içeri 
daki motördcn birisi silah kul- girerek sür'atini kesdirdi. 
!anıyor! Şimdi eskisi gibi yavaş yavaş 

Hepsi dümen köşküne gir- iJerliyorlardı. Cave memnundu. 
diter. Yalnız Cavacak dışanda - Ucuz kurhıld!ık, dedi. 
kalmıştı. Geminin kenarına si· Ya gece kaçmayıp ta sabaha 
per ararak bütün dikkatiyle kalsaydık katiyen muvaffak 
geriden gel~n motörü tetkike olamıyacakhk. Bakın mo-
başladı. Motör oldukça yaklaş- törler nasıl işliyor tıpkı bir 
mışt1. Arada sırada inotörden _ saat gibi. Çok güzel. Sabaha 

t2 Eylül 1aa& -
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Sirkdeki fil 
F uardakı si;ke gittiniz mi? 

Orada birkaç fil var. Birisine 
dikkat ettiniz mi? Sahaya çı· 
kar çıkmaz, kocaman cüssesi 
iJe ağır ve düşünceli düşünceli 
dolaşırken hortumile etraftan 
şeker, çikolata ne oiursa adeta 
dileniyor. Fil deve gibi mem• 
lekel mizde görünür hayvanlar
dan olmadığı için bu kocaman 
mahlôk adeta gözlerimize pek 
acib pek müthiş geliyor. 

Filin o büyük vücudu ne ile 
doyar, Allah Sirk müdürüne 
İmdad eylesin... Bir fıçı su ~çer, 
bir kaç çuval da un yer gibi 
tahmin ediyorum. Bu vücud 
başka şeyle doyamıyacak oldu· 
ğuna göre böyle etraftan dilen
diği çıkulata, şeker gibi şeyle
rin dişinin dibine bile gidemi
yeceğini düşünüyorum, O be
leşten olsun da ne olursa na
sıl olursa olsun diyerek hortu
munu uzatmakta, derhal abp 
bir teşekk5re bile lüzum duy· 
madan hortumu kıvırarak ağ· 

zına atmakta eh daha veren 
yok mu diye lakayt ve 
mütevazi halktan bir şey-
ler beklemektedir. Hayatta 
bu biçim adam vardır, ken
di ihtiyacı fazlasiyle temin 
edilmiş olduğuna bakmıyarak 
havadan gelsin de ne kadar 
gelirse, ne gelirse gelsin diye 
bedavaya bayılır. Bedava 
insan izzeti nefsi etrafında do
laşan bir şeydir. Hediye ile 
bedavayı ayırmak istiyorum, 
bizim Fil babanın muaşeretin

de hediye mefhumuyle bedava 
birbirine karaşmışhr. O koca
man vücutta insan duygusu, 
İnsan muaşereti ve insan izzeti 
nefsi olsa hiç hortumunu uzahr 
ister mi diye düşündüm ister 
dedim, çünkü fil ruhlu ve fil 
duygulu insanların hortumları, 
insanlar arasında uzandıkça 

bizim sirkin sevimli kocaman 
mahlükunun uzanan hortumu
nu bir eğlence mevzuu buluyo
rum nihayet bir hayvan hare
ketidir diyorum ..• 

Iktisad komitesi 
Cenevre, 11 {Ö.R) - Mil

letler cemiyetinin lktisad ko
mitesi toplantısına nihayet ver· 
miştir. Şimdi dünyanın iktisa
den en büyük beş devletini 
ihzari bir konferansa çağırmak 
işi Milletler cemiyeti sekre
terliğine bırakılmıştır, 

ispanyaya 
Silih ihracat. yasak 
Kudüs 11 ( A.A) - Hüku

n1et ispanyaya siJalı ihracatım 
yasak etmiştir. 

t W?iMC&\r!ıji;#?Hf)JS#P ç:;zwgw@w 

karşı bu gidişle Banko adasına 
varabiliriz. 

Kalagan sordu: 
- Nasıl yab ele geçirmekte 

güçlük çektiniz mi? 
- Pek az.. Yalnız şu Çinli 

kız midemi bulandırdı. Az kal-
dı gırtlağıma biçağı yiyordum. 
Şimdi içeride rahat rahat oturu-
yor. Hollandah da az namussuz 
değilmiş. Sana erzakm tahmili 
daha çok sürer derken bizden 
g izli gemiye ha bire Jazım olan 
şeyleri yükliyormuş. Yani biraz 
daha bekleseymişik geminin ye 
rinde yeJler e'3ecekmiş. 

Küçük yat yavaş yavaş neh
rin karanlığını yararak ilerli
yordu. Herşey sessiz ve sakitti. 
Bütün sahil uyuyordu. Yalnız 
sufarı yaran motorun gürültüsü 
vardı. Kalagan da etraflarım 
saı·an karanlığa bakarak sordu: 

- Cava niçin projöktörü 
yakmıyoruz. 

- Doğru, amma akılsız 
adamım ben de yahu. Şimdi 
ort:ıhğı gündüze çeviririz. 

- Bilmedi-
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Burgos, 11 (A.A) - Nasyo· 

nalist kuvvetler kumandanlığı 
Madrid yolunu açmak için pek 
yakmda Televera Del Tajo 
cephesinde kat'i bir taarruz 
hareketi vapm k t savvurun-

dadır. ~asyon listlerin Albay 
Y aguenin kumandası albnda 
bulun o kuvvetlerin yapmakta 

olduklnn hnrekatın fevkalade 
mühim olm cı general Fraoko 
ile general Molanın gazetelere 

fazla tafsilat vermemelerini in
taç eylemektedir. Bundan bir 
ay evvel Merida Trujello ve 
Havalnoral olarak tehdit edil-

miş olan cephenin bahhazırda 
Guatepoupe T alevera Aranas 
Navalperalin ilerisinde olduğu 
beyan edilemektedir. Son gün
lc rde hükümet kuvvetlerinin 
hu cephedeki nevmidane mu-

kabeleleri Tage,deki ordu ile 
cenubi Avitadaki ordu arasın
daki irtibatı kesmeğe istihdaf 
ediyordu. 

l 

• 
mış 

o •te • 
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YENi ASIR· 

ç 
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er r. 
uğramaması için Baskli nasyo• 
nalistlere karşı icap eden ted-

birleri alacaklarını tahmin et
mekte olduklarından dolayı 

taarruzlarının tehir edileceği 
bildirilmelı:tedir. 

Paris, 11 (A.A) - T enerif' -
den bildirildiğine göre, Bir 
Norveç vapU:u Kadiz önünde 

bükümet harb ğemilerinin top 

ahşına maruz kalmış ve hasa· 
rata uğramıştır. 

Paris, 11 ( A.A) - SeviJJe 

radyosu bütün diplomatlar 
Madridi terkettikten sonra 
orada yalnız Sovyctlerin yeni 
büyük elçisi B. Rozenbergin 
kalmış o!duğunu bildiriyor. 

Paris 11 (A.A)- Tan gaze
tesinin Burgostan aldığı bir 

habere göre, milliyetperverlerin 

Almirante Celvera kruvazörü 
içinde 500 Ispanyol komünisti 

bulunan Knbu Pena vapurunu 
yakalamıştır. 

Londra, 11 (A.A) - lngiliz 
hükümeti Portekizi ispanya 

işlerine ademi müdahale ko
mitesine bir delege gönderme-

ye sevk için olan gayretlerine 

Sen Sebastiyen, 11 ( A.A ) 
San Sebastiyen valisi Bortega 
Havas muhabirine beyanatta 

bulunarak Baskil Nasyonalist 
ıneb'u 1 rdan lrrujonun dün 
umumi nizam ve asayiş komi
seri tayin edilmiş olduğunu 
söylemiştir. 

Madtide }'ÜIÜVtll asl kuvvetler Ouadaranıa cep/ıesi11rJe devam etmekte ise de Porte· 
BiJbao'ya sevkedi~miş.tir. Bask· tarafından abla~ . beya~na~e- kiz hatta bareketinCle hala hiç 

Kundakçıları dinamitçilerin 
tevkiflerine azimkfirane muka
bele edilmektedir. 625 rehine 
başkalarımn himayesi albnda 

far bu nakil keyfıyehne muha· lerde lrun şehrının akıbetıne bir değisiklik yoktur. 

~e:ae:ak~:::~:e~u:;~~i;:e te:~: ·f····r· .. ·a···n········a· .. ······a····k··· .. l~···g· .. ··r~··e····V······g····l;·t··t· .. l;·k·· .. Ç····e···· 
makamında bildirmişlerdir. 

Nasyonalistlerin tayyareleri İnkişaf .dİ Y O 

KOZMi diş ll1ZCUOU 

~~~~~~~---

NE VR 0 Z iN 
baş diş, 

ve souk 
alğınhğı 

~~~~~~~ .. ~~~~--:-~~ 
Krem Metamorfoz Çil i::ıe i;~~~ıeri 

~~~~~~~ .. 
lzmir fuarında Celil Ergun pavyonunda 

Fırsata kaçırmayınız ..• Ve koşunuz. 
Fuar münasebetile fiyatlarda müthiş tenz.ilat 

Toptan atış merkezi : 

lzmirde Şevki Tömek 
1841 (3) 

Yazan : Tok Dil 

Gel yapma, etme. 
Diye nasihat vermeğe uğra-

!•rken deli lbrahim yine ba-
gırdı: 

- Çağmn bana lalamı? 
Valide sultan ne olacağını 

lahoıin etmiyerek susmuş, deli 
~~rahim de sinirli sinirli inci 
.•zili sakalını kanştınrken, Ve-

ıır Pür teliş yine içeri girmişti. 
- Lala, dedi. Samur teda

rek etmek için emir verdiğimiz 
a~ 1 t• ar ve adamlar aynı %aman-
ı anber de tedarik edecek
'if.er. Yapınıyacaklann boyunlarını 

ara Ali'ye ısmarla.. Valide 

Tefrika No: 7t 

sultan da yarın sarayımdan ay· 
rılmak diliyor, ona da r opkapı 
sarayında bir daire ayırsm)ar .. 
Hadi .. 

. . . 
lstanbu'un vüurası, ağaları, 

ulem&.sı arasında samur teda
riki emri çalkanıyordu. Herkes 
can, baş korkusuna dalmışlardı. 
Yüz kuruşa alınıtn bu karın altı 
derisi bin kuruşa fırlamıştı. 
Vezirler, sırmalı bohçalarda sa
raya birer Samur Kürk gön
deriyorlardı. Hatta zamanın en 
muhterem ili sevhülislim Ab-

Paris, 11 ( Ö.R ) - Fransada ~rev genişliyor. lşğal altındaki 
fabrikaların sayısı çoğalmıştır. Şimalde elli bin amele grev 
halindedir. 

Feran Klermont da grevcilerin sayısı otuz bindir. Hükürnet 
asayişi muhafaza için tedbirler almıştır. 

Paris, 11 (A.A)-Dünkü gün ispanya vakayii dolayısite halk
çılar cephesinde görülmüş olan dahili buhranın kat'i bir dönüm 
noktası olmuştur. Filvaki sol cenah def egeleri ufak tefek bazı 
farklarla muhtelif şekillerde hükümete itimadlarrnı yenilemişlerdir. 

Malin gazetesi yazıyor : 
Bugünlerde ifr atkarana hareketler vahi bir takım sebeplerle 

ve herhalde siyasi oJdu~u açıkça meydanda oJan maksatlarla 
fabrikaların işgali cf karı umumiyeyi şahJandırmıştır. Komünistler 
bunu anlamışlar ve dün parlamento ve sendikalist pJıin önünde 
teslimiyet göstermişlerdir. 

Le Jour diyor ki : 
Umumi mesai konfederasyon!! madeni sanayi amelesi muha

cimlerinin harekatını takbih etmiş ve doğrudan doğruya müda-
hale sahasında komünistleri takip etmekten imtina eylemiştir. 

durrahim efendi b;le iki Samur 
Kürk bulub padişaha hediye 
etmişti.. Vilayetlerin paşaların
dan bile kürkler geliyordu. 

Valide sultan saraydan dışarı 
atılınca, kat'i em:i verdi. Müf
tüyü çağırdı .. 

- Her taraf hazırlansm, 
tam zamanıdır. 

Müftü, Murad ağayı, Mus
lihiddin ağayı, kara Çavuşu 
yanma çağırmış, görüşmüşler, 
~örmüşler, kılmıslu .. Giride bir 

haber salmışlardı: 
- Çabuk kara Murad ağa 

askerleriyle beraber lstanbula 
gelsin, Fazlı paşaya haberimiz 
iki üç gün sonra nlaşacak.. 

. . . 
Müftü bir saiye aynı zamanda 

bir name daha vermiş ve: 

- Anadolunun içini bucak 
bucak gezeceksin zannediyorum. 
Konya yahud Kastamoni ya
hud o taraflarda bulacaksın, 
Katırcıoğlunu arayıo bunu eline 
vereceksin, cevab istemiyorum, 
seninle beraber gelecekler, yol 
göster, doğru Sarayıma getir .. 

Demişti. 
. . . . 

Ağalar Yeniçerileri silahlan
dırmışlardı, her şeyi tetik üs
tüne almışlardı .. 

Saray samurlar]a dolarken 
deli lbrahim, masal söyliyen 
acuzeyi karşısına almış: 

- Nasıl! diyordu, nasıl! ben 
de o padişah gibi yapabitir mi 
imişim. 

ARDA YANLARIN AL Ti 
IŞEL 2E 
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olacak; Katoliklerle, Hükno!ar 
yekdiğerine kardeşlik hisierirJe 
bağlanacak. Bu cihetle genç 
kan kocanın saadetini hiç bir 
şey ihlal edemiyecektir. Bu 
çiftierjn birçok çocukları ola
bileceği gibi ilme de eşsiz bir 
çift olarak nümunei imtisal ola
caklardır. 

Bu anda Pani Garolanın 
duçar olduğu azabın derece-
shıi ancak kendisi söyliyebilir
idi. Cehennem zebanilerine 
rahmet okutacak derecede 
kah yürekli, gaddar bir kadın 
olan Katerin bir kelime ile ra
hibin kalbinde yanan bütün 
kıskançlık damarlarım. bütün 
mel'anet damarlarını uyandır· 
mıştı. 

Mariyak!... Oyunu unutmuştu 
Alisin aşkı ile kendinden geç
miş, onun düçar olduğu azabı 
daima tasavvur etmiş oldu
ğu cihetle ona karşı kalbinde 
bir hissi merhamet uyanmıştı. 
Alisin göz önünde bulunma
masını, meçhul bir mahalde 
sal<inane bir ömür geçirmesini 
arzu ediyor. Ve onu takib ct
memeğe karar veriyordu. Kafi 
derecede kendisinden intikam 
almış olduf?unu ve hatta ba
zan bu intikamın arzusundan 
fazla bulunduğu da aklından 
geçiyordu. 

Hatta onu affetmek tasav
vurları da birçok kereler fik
rinden geçmişti. Belki bir gün 
gelecek jak Kıl~man'ı valide
sine teslim ctmiyeceği de ne 
:nalüm. 

Ona: 
- Cinayetinizin cezasını ol

dukça çektiniz. Artık çocuğu
nuzu kucaklayınız! diyecek idi. 

Bu tasavvuratta, ve bu ka

ranlık düşüncelerde Kont dö 
Mariyak asla mevcud değildi. 

Katerin dö Medicinin bir 
tek sözü rahibin zihninde, onu 
yaşattı. 

Bu yakışıklı. hararetli, se
vimli dclikaola iyi kalpli bir 
genç idi. Bahusus çok iyi ter
biye görmüştü. 

Fakat, aşk ve sevda bütün 
bu hissiyattan daha kuvvetlidir. 

Betbaht kızı affatmek niye
tinde ise de rakib mesudunu 
bir türlü affetmeye kail olmu
yordu. 

ihtimal ki, bu anda Afis 
sevdiği kadar Maryak'tan da 
o kadar nefret ediyordu. 

Pani Garola: 
- Sevdiği adam! Sözünü 

tekrar etmişti. 
- Ona da acıyorsunuz değil 

mi? Size yemin ederim ki o, 
sizden asla ruyi muhabbet gör
mivecektir. 

Ve birdebire, rahip Maryak'ı 

- Elbette Sultanım .. Masalın 
gerisini dinlemedin .• 

- Lüzumu yok.. 
Diyen Deli işunuşa dalıyor, 

anberleri koklayıb cariyelere 
sarılıyordu .. 

Vezir Ahmed paşanın sarayına; 
Galata Kadısı şeyhülislam 
Abdurrahimin oğlu Mehmed 

çelebi, müsaade istiyerek gir
miş, mutasavvıf bir alim, temiz 
vicdanlı bir genç, ahlakla mut
tasıf doğru ve sert sözlü, hü
küm ve düşiinceleri yerinde 
olan Mehmed çelebi lstanbulda 
büyük bir sevgi uyandırdığı 
için Vezir de onu bu ihtirama 
layık bir merasimle karşılamıştı. 

- Safalar getirdiniz, Çelebi 
hazretleri, şerefler getirdiniz. 
Şerefi kudumunuzla acizi mes· 
tur ettiniz. 

- Haşa, hazret, haşa! Sizi 
ziyarete geldik, ancak meramı- ı 
mızı izhar kabilinden .. 

Vezir, Mehmed çelebinni 

öldürmek istediğini anJadı. 
Kendince merhamet diye te
lakki ettiği hissin ne olduğunu 
idrak etti. Alis dünyada hiçbir 
kimseye nasib o1mıyacaktı. 
Marjyak 'ın da vücudu ortadan 
kalkacaktı . 

- Kadın muammer olsun! 
Ne kadar müsterihane yaş -
mak mümkünse okadar istira
hab knlble yaşasın. Fakat, o. 
adam 1 Ah 1 Onun hakkındaki 
fıkrim başkadır. sözlerini bo· 
murdandı. 

- Adam sen de! Marıyaka 
sanki ne yapabilirsiniz? 

- Rahib dişlerini gıcırda
tarak: 

- Hiç bir şeyi! Fakat, siz 
her şeyi yapmağa kadirsiniz 
dedi. 

- Pek doğru. Manyak Alis 
dö Lüküsle izdivaç etsin. Bir
birlerini sevsinler. Yekdiğeri
ne perestiş etsinler. Bunların 
bana ne taalJuku var? 

- Buraya niçin geldiniz? 
Siz lcraliçesiniz. Halta Hıristi· 
yan A1eminin c-:n sahibi nufuz 
ve şevket bir meli!~esisiniz. 
Rom adan aldığım talimatlar, 
sizi Katolik dini mulrndderatı
nın hakimei mutlakası olarak 
gösteriyorlar! Kraliçe olduğu
nuzu bildiğim halde size hür
met etmiyerek söz söyledim. 
Katoliklerin reisesi bulun
duğunuz gün kadar aşi-
1<ar iken dinim ve itikadım 
olmadıgını huzurunuzda bağıra 
bağıra söyledim. Nümunei gay· 
ret olmak üzere beni işkence 
ile öldürmek için yakalama
dığmıza hayret ediyorum. Beni 
niçin kemali sükunetle dinle
yorsunuı? Madam, yoksa mak
sadınız beni malumum olmıyan 
bir inti1rnma alet etmek, zulum 
intrilrnlerınızda kullanmak mı? 
Pekalô; öyle olsun! Emrinize 
muntazırım! 

Alisin sevdiği adamı öldür
düğüm zaman siz de beni öl
dürürsünüz. 

- Nihayet tekrar sizi bul
dum. Söylediğiniz sözlerin kaf
fesini unutuyorum. Evet size 
ihtiyacım olduğu için sızı 

bulmnğa gelmiştim. Maryak'a 
karşı nefret, ve garezinizi bil
diğim cihetle muavenetinize 
pek güveniyorum. 

-Somı Var-

Kiralık mağaza 
Yol bedesteninde 4 sayılı 

iki katlı mağaza, raf ve 
tezgahlara ile kiralıktır; kar
şısında bay Etem Ruhi'ye 
müracaat. 1-6 (1880) 

elindeki sırmalı bohçeyi gör
müştü. 

Bohçaya bakarak: 
- Her halde efendimiz haz

retlerine ihda edilecek samu
ru benim götürmekliğim için 
şeref vem.eye beni mezun kı· 
lıyorlar, dedi. 

Mehmet Çelebi vezirin gö· 
ı. üne bakarak, güldü:. 

- Haşa! dedi, sizi bu zah
metten kurtarıyorum .. 

Hem söylenerek, hem aça
rak: 

- Bu bohçada dedi, samur 
kürk yoktur. işte bir hırka ve 
birde küllah vnrdır. Beni Pa
dişahın yanma götür, ben on• 
samur bulacak, tedarik edecek 
derecede Karun olmadım, pa
ram, pulum yok, hak ve din 
uğuruna çalıştım. Aldığım para 
nafakamı ancak temin ediyor. 

Vezir bozuldu: 
- Peki Amma.. Derneğe 

kalm:ıdı, Mehmed çelebi sözü
nü kesti. 

- Sonu ıar -
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FUARıMızoA oN GON vE oN GECE Nazilli endüstri şehri 
Fuar münasebetiyle lzmiri ziyaret . __ . 

eden 75707 kişidir. Fuarı on Pam~k ıst~s!on~ pamukçulugun ın-
günde 200.000 kişi ziyaret etmiştir. kışafı ıçın dıkkatle çalışıyor 
.................................................................................................................................. Nazilliden üç kilometre ötede modern bir endüstri 
: Fuarın en kalabalık saatlerinde Fuarı ziyaret edenler dakika hesabiyle 

E t37 kişidir. Fuarda neler konuşuyorlar. Yağmurlu havada Fuarda bulu- şehrini zevkle seyretmek kabildir 
~ nanların karşllaşbkları komik sahneler.. Mahmut Karin1a,ı tanıyor 
: musunuz?. Operette bir kaç dakika.. Sl,.kl neden ziyaret ediyorlar?.. Hususi muhabirimiz-
• den: : ..•.....................................................•..•••.•.••••................................................•••••.•••..• 

Başı, gözleri döndüren müt
biı bir kalabalık,, Fuar yo!un· 
da sıralanan insan dalgalara 
ta•t beş sulannda daha da 
aıklaşarak adeta fuara girmek 
hususunda müsabaka yapı· 

yorlar. 
Herkesin ağzında ayni cüm· 

leler: 
- hmir müthiş kalabalak

Jandı .• 
- Hariçten fuar münasebe

tiyle gelenler belki de 80,000 
kiti var .. 

- Otellerde yer yok .. 
Yalnız Akbisardan 1500 kişi

nin, Aydından sekiz bin kişinin 
kurtuluş bayramımızda bulun
muş olması kalabahğm dere
cesini anlatıyor. Her istasyon
dan hareket eden katarların 
taııdığı ziyaretçileri lzmir, zor· 
luk çekmeden barındırdı. Do
kuz ... eylülün kalabalığına baka
rak lzmir:n her zaman böyle 
ıevindirici bir nüfus kalabalığı
na malik olmasını arzulamamak 
elde değil.. 

Saat yediden, sekizden son
ra fuar nurdan bir gece bayah 
yaşamağa başladı. Her pavyo· 
nun içinde ziyaretçi sayısı göz
leri okşıyacak kadar bariz .• 
Devlet pavyonları fazlaca 
tebacüme uğradığı için polis 
memurları halkın intizamla gi
rip çakmasmı kontrol ediyor. 

Çarşamba gecesi fuarda ol
dukça güze! sahneler de cere
yan etti. Fuar radyosunda 
(Mahmut Karindaş) in komik 
fıkraları hoparlörler önüne yüz
lerce dinleyiciyi topluyor. Bil
hassa (Vatan, Ahmedin anası) 

fıkrası dinleyicileri kahkahalara 
~ark ediyor. Mahmut Karin
daş, bu yıl lzmir fuarının en 
tipik bir siması.. Fuarı ziyaret 
edenler onun cazib hikayelerin
den hiç de~ilse birini dinleme
den geçmiyorlar. 

Fuarın ziyaretçileri çeken en 
cazib köşelerinden biri de sirk 
oldu. Bu alakanın derecesi ter· 
biyevi bakımdan çok kıymetli
dir. Halkımız sirki idare eden 
canbazları değil; vahşi hayvan
ları tetkik hususunda büyük 
bir alaka gösteriyorlar. Öyle ki 
sirkin faaliyete geçişi fuardaki 
diğer eğlence yerlerinin faali· 
yetine sekte verdi. 

lstanbul şehir tiyatrosunu 
idare eden değerli sanatkarlar 
alakanın nev'inden hayretteler. 
Rağbetin az oluşundan şikayet 
ediyorlarmış.. Bize kalırsa bu 
hayret edişte isabet azdır. De
ğerli sanatkarlarımızın değer
leriyle mütena.:tib bir alika gör
meleri reklamın yani asıl çe
kici kuvvetin derectsivle ölçül-

ruamı güzel bir göıü11üşü 
melidir. Yoksa, halkımız her 
halde sirkten ziyade tiyatroya 
baglıdır. 

Kurtuluş bayramı gecesi 
KIZILAY pavyonu görülecek 
şeydi. Kızılayın piyango dolabı 
saatlarca durmadan dinlenme
den işledi, ve aşağı yukarı her 
geleni memnun etti. Gişeye 
uzattığı 25 kuruşla bir yazı 
makinesi, !;oskocaman bir ter
müs, bir blüzlük kumaş alanlar 
Kızılayın sitayişçileri arasına 

katıldılar. Bazıları da aynı bi
letle bir şişirgen düdük alarak 
dolabın yanından ayrıldılar. 

YAGMURLU HAVADA 
Yağmurlu havada hiç 

fuarda bulundunuz mu? Eğer 

bufunmadınızsa cidden büyük 
bir kayıbınız var.. ilk yağmur 
gecesi fuarı dolduran binlerce 
insanın nasıl sığınacak yer 
aradıklarını görmek cidden 
zevkli komikliklerle doludur. 
Hele operette bulunanlar ko
medi yıldızları gibi parlak bir 
surette sahnede rol olmışlar .. 

O gece fuarda bulunmıyan 
hetbahtlar arasında biz de var
dık. Bulunmadık amma anlatı
lanlara duyduk .. 

Rol iycabı, yağmurun ~aşla
dığı sırada dudaklarında rujuyle 
podrasiyle karmeniyle ve mon· 
den bir kadın kıyafetiyle sah
nede bulunan değerli bir sa
natkarımız, yağmurun başladı

ğının farkına varmamış da, 
halkın sahneye hücum ettiğini 

görünce ödü patlamış .. 
lzmirin çok değerli fuar ko

mitesi ve belediye reisi fuarı 

daimileştirmek suretiyle bir çok 
komik sahnelerin de onune 
geçmiştir. Eğer maazallah fua
rımız geçen seneler gibi çer
den çöpten olsaydı; yağmur 
gecesi, boyaları dökülen umu
mi kadınların sabaha k::rşı 

halini alacaktı. 

FUAR VE ZIY ARETÇtLE'R 
Sistematik bir şekilde çalış

masını bilen belediye reisimiz, 
ranseyman bürosu vasıtasiyle 

hakikaten kıymetli rakamların 

toplanmasını temin etti. Bu bü
ronun verdiği rakamlardsn aşa
ğıdaki malümatı çıkarıyoruz: 

26 Ağustos tarihinden 10 
Eylül tarihine kadar hariçten 
ve yabancı memleketlerden iz
mir fuarını zıyarete gelenlerin 
sayısı 78120 kişidir. Bu hesaba 
çocuklar ve bilet almıyanlar, 

yakın kazalardan otomobille 
veya sair vasıtalarla gelenler 
dahil değildir. 

78000 küsur kişinin lzmire 
gelip gitane, otel, yemek, ga
zino ve sair masrafları için va
sati onar bra sarfettikleri na· 

zarı itibara alınırsa bu vesile 
piyaseda bir milyon liralık bir 
muvman olduğu meydana çıkar. 
Ancak şu şartla ki gelenlerin 
en ufak bir mübayaatta bulun· 
maları lazımdır. Mübayaat ta 
hesaba kehlırsa bu rakam da
fazla bir kabarıklık arzede
cektir. 

lzmirin en fazla kalabalık 
çektiği gün sekiz Eylül Salı 
ğünüdür. O akşam yalnız tren
lerle gelenler 11731 kişidir. 7 
Eylül Pazartesi günü 6260 kişi 
treolerle gelmiştir. 

DAKiKA HESABiYLE 
Fuarımızı 10 Eylül akşamına 

kadar 201, 116 ziyaret etm:ştir. 
Bu hesaba ~öre vasati olarak 
dakikada 23 kişiLin fuarı ziya· 

ret ettiği anlaşılmaktadır. An
cak yukarıda verdiğimiz rak-

kam hakikatı tam manasiyle
1 

anlatamaz. Fuarm kalabalık-

landığı Naat akşamları altıda 

başlıyor ve gecenin saat birine 
kadar devam ediyor. 

Dokuz eylül günü akşamı 
saat altıdan gecenin saat biri

ne kadar ziyaret edenler 51000 
küsur kişi olduğuna göre da

kikada 137 kişinin fuarı ziya
ret için fuar kapılarından içeri 

girdikleri anlaşılmaktadır. Bu 
rakkam lzmir fuarı için güzel 

bir rekor olduğu gibi diğer 

fuarlarla mukayeses;nde de çok 
kıymetli bir neticedir. 

OTELLERDE 
Gazetemiz ~e dahil olmak 

üzere bütün gazeteler fuar 

münasebetile har içten gelen 
ziyaretçilerin otellerde yer bu-

lamadıklarını yazmışlardı. Öğ
rendiğimize ~öre oteller bu ka-

labalığı tamamen istiap etmiş
tir. Hatta baı.ı otellerde üçer, 
beşer yatak bile açık kalmıştır. 

Otel erde yer kalmadığı şa
yiası, otel masrafı yapmak iste
mey;p te sabaha lrndar kahve· 
lerde ve sair yerlerde dolaş

mak arzusunu gösterenlerden 
galat olsa gerektir. Fuar ko
mitesi, başta reisimiz olduğu 

halele hariçten ge!en'eri yer· 
!eştirmek iizere sekiz ve dokuz 
eylül geceleri sabaha kadar 
çalışmışlardır. 

Kiralık Han 
lzmirdc Keçecilerde 108 nu

maralı büyiik Abdülkadir Paşa 

hanı kahvesile kiraya verile

cektir. Taliplerin lzmirde Ba· 

kucılarda Esir hanında 8 nu· 

maralı yazıhaneye müracaatları 

ilan olunur. 5 - 5 ( 1835 ) 

Nazillı 70 Er/11/ 
Geçen yıl Nazilli dokuma 

fabrikasının temelleri atılırken 
bu kasabanın, istikbali en par· 
lak şehirlerimizden biri o!acağı 
müjdelenmişti. Daha 1937 yı· 
ima girmeden bu müjde tahak
kuk etmek üzere bulunuyor. 
Nazillide şimdiden göıleri çele
cek bir faaliyet, bir canlılık be· 
lirmiştir. Fabrikanın inşasında 

çalışan yüzlerce amele, işçi ve 
ustabaşılarla fen memurları, 
mühendisler ve Sümerbank me· 
murları kasabada insan kalaba
Jığım artırmış; muhitte kayde-
dilmeğe değer bir iş çığırı 
açılmıştır. Fabrikayı taşra-

dan görmeğe gelenlerden 
Başka bu işlerle alakadar kim
selerin ziyareti hiç eksik olmı
yor. Şimdiden beliren bu kay
naşmalar, fabrika faaliyete baş· 
ladıktan sonra doğacak olan 
büyük hareketin en canlı bir 
ifadesidir. 

Nazılli Clldii'ifti :Jrllfi11iıı reni yapıla11 anbaı/an 
kaya uzatılan üç kilometrelik kü fabrikanın her yıl nesç 
bir şimendifer hattı işlemeğe edeceği bez göz önüne muaz• 
hazır vaziyete getirilmiştir. zam bir rakam koyduğuna göre 
Hattın nihayet bulduğu yerde pamuk ve iplik gibi maddelere 
müsaid bir anbar yapılmıştır. olan ihtiyaç bu havzadan te· 
Fabrika sevkiyatını buradan min edilecektir. 
yapacak, içeriye buradan mal PAMUKÇULUGUN iNKiŞAFI 
alacaktır. Nazilli pamuk istasyonu bu 

iŞÇi PAVYONLARI muhitlerde pamukçuluğun in-
Mensucat fabrikasmın hali 

kişafına, teknik pamuk zeriya· 
tına verdiği ehemmiyeti geniş
leterek topraklarımızın kabili
yetile imtizaç edecek tohumlar 
tevzi edecektir. 

Islah istasyonundan tohum 
alarak pamuk ekenler mallarını 
satmak kaygusile de karşılaş• 

miyacaklar, Nazilli ıslah mınta-
Nazillı endüstri şchıinde velli yapılan binalar kasından istihsal edilen pamuk 

FABRİKA NE HALDE? ı hazırda noksan kalan bir şeyi rayici üzerinden derhal fab-
Fabrikayı ve pamuk ıslah varses o da işçi pavyonlarıdır. kl d 

rikaya satabiJece er ir. 
istasyonunu görmeğe gittiğim Bunların da yapısına yakında ISLAH IST ASYONU 
ıaman, bundan altı ay kadar başlanacağı söyleniyor. Bu 

f b Bu sene Islah istasyonu, ça· 
evvel gördügw üm manzara ile bu- pavyonlar da yapılınca a -

rikanın umumi inşaatı ikmal lışmalarından daha özlü neti· 
günkü manzara arasındaki de· edilmiş olacak ve 0 zaman, celer almı,, işini tevsi için 
ğişikliğe hayret etmekten -.,..,, .,. r. 

kendimi alamadım. Adeta ı 
ş'r\n ve modern bir kasabacık 
içine girmiştim. Evvelce boş bir 
ovaya birkaç temel atıldığı 

görülüyordu. Bugün gözler, bu 
boş ovada muazzam binalarına 
yükseldiğini müşahede ediyor. 

Fabrikanın müdür;yet bina· 
sile medhali ve memurlara tah
sis edif e(ek olan bekar ve 
aile apartmanlarının; Ma
mül ve gayri mamul eşya 

ambarları iJe kocı..man bir bo
yahanenin inşası bitmiştir. Asıl 
fabrika kısmı henüz inşa ha
linde olmakla beraber bunun 
da yıl sonuna kadar ikmal edi
ceği kat'iyetle ifade olunuyor. 

Burası bir iş, bir san'at 
kaynağı olacağı kadar ayni 
zamanda modern bir kasaba
cık haline de getirileceğinden 
güzel bahçeleri, eğlence yer
leri ayrılmış ve modern bir 
sinema binasının inşasına da 
başlanmıştır. 

FA BRIKA YA UZATILAN 
HAT 

tedricen getirilmekte o'an ma
kineler kurulacaktır. 

Fabrikanın 937 Hazi
ranında ı,ıemeAe ba•h
yaca§ı temin edllmek
tedlr. 

Rusyada staj gören genç 

sanatkarlardan bazıları Nazil
liye gelmişlerdir. Geride kalan
larla mütehassısların da yakın· 
da iş başma gelmeleri beklen
mektedir. 

GENiŞ iŞ SAHASI 
Fabrika faaliyete başladığı 

andan itibaren yalnız Nazilli 
muhitinde değil, Aydın, De
nizli ve Muğla vilayetleri da
hilinde de geniş bir iş saha-

Nazilli istasyonundan fabri- sı doğmuş olacaktır. Çün-
., • ~;'r-w ,•"#._ , ; 1- ~ ,." .f" • .._ .... • •'. • •• ' 1 

teşebbüslere girişmiştir. Fab· 
rika faaliyete başlayınca 

ıslah istasyonunun vaı:fesi da
ha çok geni.şliyecektir. 

Bu vesileler Nazilliye zirai, 
iktisadi sahada kuvvetli bir 
ilerleyiş bahşed~ceği için bü· 
tün bu muhit halkı sevinç için· 
dedir. 

Nazilliye ayak atan her ya• 
bancıya burada ilk gösterilen 
yer fabrika ve pamuk istasyonu 
oluyor. "Aşağı ve yukarı Na-
zilli,, yi birbirine t!kliyen bu 
eserleri şüphe yok ki yakında 
bitmiş bulacak ve bir yıl 

sonra da Nazilliyi Egenin bir 
endiistri köşesi, en parlak bir 
beldesi olarak göreceğiz. 

HulQsl Günay 

FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 
• • 9 

KLUSKI SiRKi 
Yalnız Fuarın devamı müddetince lzmirde kalacaktır. 

Bu müthiş vahşi hayvanları her zaman görmek imkanı yoktur. Nitekim şimdiye 
kadar memleketimize getirilmemiş ve bu ilk defasıdır. 

• 
::K:L "US:K:İ SİFt::K:İN9 ı >E 

Yalnız vahşi hayvanlar değil kadın ve erkek harıkulade hünerler sahibi 
müteaddit artistlerin numaraları da vardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Her gün ARSIULUSAL IZMIR FUARl'nda öğleden sonra ve gece olmak üzere iki seans 

yapılmaktadır. 
Seanslar : Her ün 18 30 - 21,30 da. Cumartesi ve pazar günleri 14,30 da ilave seanıı. . 1 



umu Teorik ve 

incir satışları _ en 
geçti. Piyasada 

haftadan daha hararetli . 
c 

-V.E 
fazla faaliyet vardır. Yağ ve tasfiye usull 

lzmir ticaret ve zahire bor
sası tarafından son haftayı teş
kil eden 2-8/9/936 tarihleri 
İçinde neşredilmiş olan günde
lik satış listelerine göre mez
kur müddet içinde borsada 
alınıp satılmış olan bil'umum 
eşyanın cinsi, mikdar ve hafta
lık asgari ve azami fiatlan 
berveçhi ati şekilde icmal edil
nıiştir: 

Euan1n cinsi sablan Fiat 

Bu· MM g. • . 

mikdar asgari azami 
çuval 
6357 5 25 6 80 

1 

eşyanın nevi üzerinden haftalık 
satış mikdar ve kıymetlerife 
son haftaya ait piyasa durum
larını ve gecen hafta ile ve bir 
sene evvelki ayni haftalara aid 
satış muamelelerini ayrı ayrı 

aşağıda gösteriyoruz: 

Buğday 
Son hafta içinde borsada sa

tıldığı yukarıda işaretlediğimiz 
6357 çuval buğdayın nevi ve 
fiat itibarile haftahk piyasa 
vaziyeti berveçbi atidir: 

Fi ata 

1 
beher kentalı 390 kuruştan sa
tılmış ve başkaca muamele ol
mamıştı. 

Bir sene evvelki bu hafta 

Arpa 
Balda 
Nohut 
Fasulye 
Kunıdarı 
Burçak 

125 3 50 3 50 Nevi Mikdarı asgari azami 

içinde ise borsada kentalı 450 
kuruştan 397 kental tırnak ve 
245-345 kuru~ aras•nda fiat
Jarla 403 kental kaba palamut 
satılmıştı. lzmire henüz piyasa 
teşkil edecek mikdarda pala· 
mut satışı olmamıştır. Gelen 
palamutlar alelade nevilerden 
ve pek az mikdarda olup pe· 
rakende denilebilecek mikdar

larda satıldığından yeni mahsul 1 
piyasası henüz tevazzuh etme
miş olmakla beraber istihlak 
piyasalarından alınan haber- ı 
)erden palamutları mızın oldukça 
müsaid fiatlarla satılacağı an

452 4 75 5 Uşak yumuşak çuval 
283 3 3 mallar 3680 S 25 
63 8 8 ,, " sert 2611 ,. 5 75 

420 3 50 5 50 Muhtelif 

6 so ' 
6 80 

65 4 375 4 50 yumuşak mallar 66 ,, 6 50 6 50 laşılmaktadır. 

Paınuk 
balye Y ekiin 6357 
216 43 43 50 Buodan bir hafta evvelki sa-

Kepek 
kilo tışlar ise 3904 çuval olarak top-

1300 3 275 3 375 lanmış ve geçen senenin bu 

Palamut 
kental 

440 390 

haftasındaki buğday satış ye-
500 kfınu 4097 çuval olarak top-

çuval lanmıştı. 
incir 26675 4 75 13 Esas neviler üzerinden buğ-
Ç. üzüm 26539 5 75 18 50 daylarm bu, geçen ve geçen 

Haftalık borsa t ı b senenin bu haf tasmdaki fiat 
su 1 sa ış arını u _ k" 'b' d' 

ret e topladıktan sonra işbu durumları aşagıda ı gı ıy 1• 

Nevi Son hafta Geçe-.n hafta Geçen sene bu hafta 

fiyatları fiyatları fiatları . 
U asgari azami asgari azami asgari azamı 
şakyumuşak 5 25 6 50 5 50 6,375 5,8125 6 00 

pyt" sert 5 75 6 80 6 00 6,25 6,125 6 25 
uhtelif 5 25 6 50 5 00 6,50 4,375 4 50 

ol Fiyat vaziyetlerine mütedair gayet az muamele olmuş ve 
sı a: işbu rakamların mütalea- hafta nihayetinde 4,75 kuruştan 
h ~an da anlaşılacağı üzere bu kuvvetli alıcı bulunmamışhr. Pi· 

a a buğday fiyatlannda ge- yasada basıl olan son durgun-
~en haftaya nisbctle güçük bir Juğun önümüzdeki hafta içinde 
ereffü vardır. zail olacağı söylenmekte ve 

Bu tereffü geçen haftaki 4,75 kuruş fiat üzerinden mu· 
~eş~iyatımızda arzettiğimiz gibi amele yapılacağı tahmin edil· 
ınırde az miktarda mal gel· mektedir. 

!nesinden ileri gelmektedir. 
Mevrudatın bu şekilde de· 

vaın etr·· kd f ı b. ıgı ta irde iat arın 
ıraz daha terefftıi ihtimalı 

ınevcuddur. 

ŞinıdiJik buğday piyasasında 
Yaıılnı - d • 
tı"J'k aga eger başkaca ye-

11 Yoktur. 

Arpa 
Y ~on hafta içinde borsada k; nız 125 çuval Uşak arpası 
G o.su 3,5 kuruştan satılmıştır. 

eçen haf ta 248 çuval Uşak 
ın~ı. 3 62 ın • 5 den ve 275 çuval 

tıhtelif mal da 3 625-4 kuruş 
ara ' 

.;.•nda fiatlarla satılmıştı. 
i . ır sene evvelki bu hafta 
kÇınde borsada 3,6875-3,1825 
,. Uruş arasında fiatlarla 138 
~ U\1af y 1· . 
Şİnd er ı malı arpa alış verı-

A en başka iş olmamıştı. 
" rpa piyasası geçen hafta 
,aıd ~ 
r ıgınıız gibi durgundur. lh-
<ıcat · • d 

ttıaı •çın lzmir piyasasın an 
• satın alınmamakta oldu
Rundan işler durgundur. 

Bcıkla 
Fırı~on hafta içinde borsa tara
ler a~ neşredilmiş olan bülten
b,.1rnunderecatma göre haftalık 

.. <'a 
452 satışı hazır mal olarak 
kur çuval olub fiatlar 4,75-5 

111 • ~ş arasında temevvüç eyle-
ıştır B d . J 

İse k: un an bır hafta evve 
vaı ~osu S kuruştan 4.SOS çu· 
tılı t akJa hazır olarak satıl
sınşd ı. Geçen senenin bu hafta· 
çu\1 ~ 1486 çuvalı hazır ve 728 
tu\' al 1 vadeli o'mak üzere 2214 
iki a bakla sahlmış ve fiat her 

Ş(!k'I ktıru 1 deki muamelede 4,875 
Bakı! ~larak tesbit edilmişti. 
e\1\1 lk·P•yasası geçen ve daha 
kıs~ 1 

haftadaki hararetini 
başın~n kaybetmiştir. Bu hafta 

a beş kuru~ üzerinden 

Pamuk 
Son hafta içinde neşredilmiş 

olan borsa bültenlerine göre 
haftalık pamuk satış mikta~ 
216 balyeden ibarettir. Bunlardan 
16 balyesi 43 lmruştan hazır 
olarak satılmıştır. Geri kalan 
200 balyesi de vadeli kaydiyle 
43,5 kuruştan muamele gör-
müştür. 

Geçen hafta haur mal üze· 
rine muamele o!mamış yalnız 
vadeli kaydiyle 43-43,75 kuruş 
arasmda fiatJarla 90 balya pa-
muk j~i olmuştur. -

Geçen senenin bu haftasın
da hazır o!arak 47,5 kuruştan 
25 balya prese birinci hazır 

mal satılmış ve aynı maiden 
vadeli olarak kilosu 44-46 ku
ruş arasında fiyatlarla 600 
balya pamuk alım va shmı ol
muştu. 

Pamuk rekeltesinin pelc mü~ 
sait bir vaziyette bulunduğu 

hakkında alınan son haberler 
alivre işlerde biraz ihtiyatla 
hareketi intac ettirmiş ve bu 

münasebetle işlerde cüz'i bir 
durgunluk görülmüştü!'. Fiyat
larda bugün için kayda şayan 
bir şey görülmemekte ise de 
mahsuller in piyasaya arziyle 
betaber f iyat durumunda de· 
ğişmeler hasıl olacağı kaoaatı 

vardır. 

PaJamut 
Yeni mahsul palamutların 

küçük partiler halinde lzmir 
piyasasına indirilmesine baş · 
lanmıştır. Son hafta içinde 
borsada kentah 500 lrnruştan 
400 kental tırnak ve 390 ku
ruştan 40 kental kaba pala
mut sahlmıştır. Geçen hafta 
84 kental kamantina pa1amutun 

Şimdilik piyasada palamut· 
işleri için hatırhklar vardır. 
Yeni mahsullerin piyasaya gel
mesHe beraber lrnvvetli işler 
olacağı kanaatı kuvvetlidir. 

incir 
Borsa tarafından her akşam 

neşredilmekte olan sabş liste
lerine göre son hafta içinde 
gündelik itibarile satılmış olan 
incir mıktar ve fiatleri şöyle
dir: 

Satılan Fi. 
Tarih mıktar Az Çok 
2-9-936 8012 4,75 13 
3 " " 3548 6,00 12,50 
4 il il 1022 6,00 12 
6 " il 1475 6,50 11,50 
7 " " 9879 6,00 13 
8 " .. 2739 6,25 21,50 
Yekfıo 26675 
Şu hesaba göre mevsim ba

şından 8-9-936 akşamına ka
dar borsada 1724 çuvalı hurda 
olmak ü1.ere ceman yekün 
49745 çuval İncir satılmıştır. 

Bundan bir hafta evvel bor· 
sada satılmış olan incir mık
tan 14464 çuval olarak top
lanmıştı. 

Geçen senenin bu haftasında 
ise borsada 20751 çuva! muh
telif incir satılmak sur etiJe 
mevsim başından 8-9-935 ak
şamına kadarki satış yeküou 
2692 çuvalı hurda olmak üzere 
51811 çuvala baliğ olmuştu. 

Borsa bültenlerine nazaran 
incirlerin nevi üzerinden haf-

talık asgari ve azami fiatleri 
şöyle toplanmaktadır: 

Fi . 
Nevi Az Çok 
Süzme 9,75 21,50 
Elleme 7,50 11,50 
Paçal 6,50 8,50 
Hurda vadeli 4,75 4,75 
Borsa haricinde yaptığımız 

tahkikat üzerine elde ettiğimiz 
fiat haberleri şöyledir: 

Nevi Fiat 
asgari azami 

Ekstra süzme 19 22 
Birinci " 12 15 
ikinci " 11 12 
Ellemeler 9 11 
Paçallar 8 9 
Natureller 7 8 

Hazır mal hurda üzerine he
nüz iş olmamakla beraber fiat· 
lar 4 - 5 kuruş arasında talı· 
min edilmektedir. 

Geçen yılın bu haftasında 
tesbit etmiş olduğumuz incir 
fiatlarını aynen aşağıya derce· 
diyoruz: 

Süzme 9 18 
Elleme 8 10 
Paçal 6 8 
Naturel 5 6 
Hurda vadeli 4 50 4 50 

incir işleri son hafta içinde 
geçen haftakinden daha hara· 

retli geçmiş ve piyasada fazla 
faaliyet görülmüştür. iki hafta 
fiatları arasında kayde şayan 
bir değişiklik yoktur. Fiatlar 
piyasa açıldığı tarihten son 
tarihe kadar ayni seviyede 
bulunmakta ise de son yağ· 
morlar dolayısile fiatlarda hayli 
tereffü hasıl olacağı kanaah 
vardır. 

Şimdilik incir satı~ vaziyet
lerinin hem müstahsili, hem de 
alıcıları tatmin edecek bir rad
dede görüldüğü söylenmek-
tedir. 

Ç. üzüm 
Çekirdeksiz uzum piyasası

nın açıldığı tarihten 8-9-936 
al<şamına kadar borsada 72064 
çuval ve 246 torba mal satıl
mıştır. 

1935 mahsulünden geçen 
sene bu tarihe kadarki satış 
mıkdarı İse 112311 çuval ve 
392 torba olarak toplanmakta 
idi. 

Borsanın her akşam neşrey
Jediği satış bültenlerine göre 
son hafta içinde borsada 
26539 çuval ve 144 torba 
üzüm satılmıştır. Gündelik sa
tış mıkdar ve fiatleri tarih 
sırasile aşağıda gösterilmiştir: 

Fiat 
t. as aza 
94 700 1950 

650 1900 

r"ZZZ7~7n 
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: uran Yağ ve Sabun fabrikaları baş kimyakeri, mem· 
leketimizin tanınmış yağ ve sabun mütehassısı Mitat Onatın 
yeni çıkan bu eserini sabuoculara, eczacılara, kimyakerlere, 
ve sabunculuk öğrenmek istiyenlere tavsiye ederiz. 

lzmir fuarında Turan yağ ve sabun fabrikaları pavyo
nunda sahlmaktadır. Fiatı yalnız 350 kuruştur. 

~i.Jllll.&.ı: 
4·9-936 3332 600 1800 1 
6-9-936 2862 50 700 1000 
7-9-936 8751 575 1850 
8-9-936 2882 850 2000 

26539 144 
Bundan bir hafta evvelki 

satış yekunu 29500 ve geçen 
senenin bu haftasındaki satış 
yekunu da 49768 çuval ve 142 
torba olarak toplanmakta idi. 

Zeytinyağı : 
Son gürılerde lzmir piyasa

sında zeytinyağı üzerine hemen 
hemen hiç bir iş yapılmamak· 
tadır. Esasen lzmirde Turan 
fabrikasmdakiler müstesna ol· 
mak üzere kuvvetli stoklar kal
mamış gibidir. 

Bugün için piyasada ismen 
dönen zeytinyağı fiyatları şöy
ledir : 

Nevi Fi 

Yemeklik 
O asit 
Sabunluk 

az 
42 
40 
40 

çok 
45 40 
41 
40 50 

Yeni mahsulün idrak ve p:-

yasaya arzına kadar esaslı bir 
zeytinyağı piyasasının teessüsü 
imkansız gibi görülüyor. 
Sair zehair ve hububat 
Geçen haftakı 'laziyete na

zaran bu hafta sair ıehair ve 
hububat piyasalarında kayde 
şayan bir şey yoktur. Alelumum 
zehair ve hububat piyasaların· 
da mahsüs bir durgunluk var· 
sada fiyatJar aşağı yukarı ge
çen haftakinin aynidir 

Abdi Sokullu 
pn:ıü 

operatör 

eva~ Al~ o 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 

ten 6 ya kadar Ikınci Beyler 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

T eJefon evi 3203 

pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatından LİKÖR 
KANYAK, LÜKS SİGARA, AV MALZEMESİ verilir. ' 

-, 

A ~RiCA - Hediyelerle beraber alacağınız lrnr'a numaralarile yıJbaşmda çekilecek 

BÜYÜK YENİCE PİYANGOSUNDA Fordcr Touring 1936 modeli zarif bir Ford 
otomobili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık 
BLA VDUNKT Radyoları, REVUE SAATLERİ, İÇKİ SERVİSLERf, SOFRA 

TAKIMLARI V. S. V. S. V. S. 

Ilı .. . . . .. .. ' '· ... ~ t 
• • ~ ' • • <t ... 



Tashih 
8 eylul 1936 tarihli ve 9341 

numaralı nushamızda neşredil
miş olan Akdeniz Gemi işleri 
Türk Anonim Şirketinin esas 
mukavelenamesin'n 72 nci mad
tlesinin son fıkrasile doksanıncı 
maddenin tamamı mürettib 
hatası olarak neşredilmemiş 
olduğu anlaşıldığından bu iki 
maddeye aid noksanlar aşağıya 
dere ve mukavelenamenin muh
telif maddelerinde vukua ge
tirilmiş olan yanlışlıkların doğ
ruları maddeleri gösterilerek 
tashih olunur: 

Madde 72 - Son fıkra " Bi
rinci hissei temettüün tamamen 
tediyesine kafi kar bulunma
dığı takdirde yalnız mevcud 
kar tevzi edilecek ve hiçbir 
hissedar müteakib senelerin 
karından tediye edilmemiş olan 
kısmının bedelini istemeğe 

hakkı olmıyacaktır. ,, 
Madde 90 - lktısad Veka

leti şirketin esas mukavelena
mesinden mütevellid hususat 
hakkında şirket üzerinde mu• 
rakabe hakkmı haizdir. 

Doğru Yanlış 

M. 13 Defterlerini Defterleri 
M. 15 ihracı ihraç 
M. 15 Umumiye- Umumiler· 

ferde de 
M. 23 Çikan Çikau 
M. 25 Meyanınıda Mayenında 

M. 27 Mesail Masail 
M. 27 Davetiye- Davetiye· 

Ierin Ieri 
M. 27 Ruznamei Ruzname• 

nin 
M. 30 Bilanço Bilancu 
M. 30 Ticari Ticareti 
M. 31 Meclisi Melisi 
M. 31 Ara Aza 
M. 32 Salahiyet- Salahiyet· 

lerle lerde 
M. 35 Şahsı Şabrı 
M. 38 Dördüncü satırdaki (için) 

kelimesi o den sonra 
(bir) kelimesi ilave edi
lecektir. 

M. 45 Kalanlar 
M. 45 Adiye 

Kan eller 
Ad iyen 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan mada her gün 
üçten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 

kabul eder. ( 3436 ) 
....... !!!!!11! ............. ım':!nlllllm:I~ 
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~ Hususi muallim 
N ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeferi süratle im
N tihana hazırlamr. Şekerci Ali 

Galip ticarethanesi yanında 
Mehmed Ali tuvalet salonuna 
(Z.M) rumuzile müracaatları. 

•ızzzz;ıı:·r.07.7.L.7.7 .. ZZZ7.7DY...nı 
M. 45 Tesis Reis 
M. 46 Tabririleri Tahrirleri 
M. 4fi içtima lçtimaa 
M. 50 Bulunmayan Bulanma· 

yan 
M. 51 Olunan Olunun 
M. 52 Senetlerinin Senetlerin 
M. 53 Tezyidi Tezyit 
M. 55 Gördükleri Dördükleri 
M. 56 Müsbit Müsbet 
M. 57 isimlerini isimlerinin 
M. 57 Talik Telik 
M. 59 Mümessil- Memessil· 

]erinin )erinin 
M. 60 Müsbit Müsbet 
M. 66 Mezkür Meskiir 
M. 69 İçtima içtim 
M. 74 Heyeti Ha yeti 
M. 81 51 5 
M. 82 Dayinlerin Deyınlerin 

M. 84 Umur Memur 
M. 86 Nakıt Naki 
M. 86 Evvelce Evvel 
lkhsad Vekaletinin beyanna

mesinin yedinci sahrında 
Doğru Yanlış 
Şirketinin Şırkıfınin 

;-- . ' . . : . ·t . ~ ·. . . - . . . . . 

FUARDA 
HA AÇÇI 

KARDEŞLERiN 
59, 60 sayılı 

mutlaka 
pavyonlarını 

• • 
gezınız 

Bu müessesenin yarathğı en son modern 
mobllyeleri görüp hayran kalacaksınız 

MiJli Emlak müdürlüğünden: 
S. No. 
475 Burnovada eski lstanhullu oğlu namiyle maruf ve 

şimdi Manda mezar: mevkiinde 51 dekar 464 

Lira K. 

metre bağ ve içinde 24 ağaç 2315 88 
4 6 Burnova Beyler sokağında 20 eski 18 taj numa~ 

ralı 110 metre murabbaı arsa 
485 Kahramanlar eski Aziziye şimdi Aydan demiryolu 

S. 95 eski 13 taj numaralı 99,60 M. murabbaı arsa 100 
487 Bıırnova Topçukuyu sokağında 18 taj numaralı 

121,31 metre murabbaı arsa 121 31 
488 Karantina Fevziye -.okağı 34 kapı numaralı 278 

metre murabbaı mesabalı ev 150 
490 Buca aşağı mahalle Çay sokak 4 eski ve taj nu· 

maralı dükkan 60 
493 Buca aşağı mahalle eski Mecidiye yeni Belediye 

C, 62 eski 64 taj numaralı 62,56 metre ruurabbaı 
dükkan ve arkasında arsası 70 

494 Buca yukarı m:ıhalle eski Geniş yeni Zafer C. 26 
eski 50 taj numaralı kahvehane 400 

495 Buca aşağı mahalle Uzun sokak 38 eski 28 taj 
numaralı knhvehane 100 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 
tasfiye vcsikasiyfe ödenmek üzere on beş gün 111üddetle arttırmaya 
konulmuştur. ihalesi 17-9-936 Perşembe künü saat 16 dadır. A
lıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 

2-12 226 (1397) 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 

sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 

kuJlanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça
lamak lazımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

No.1526FOC 1511 FOC 
Daim on marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyi 

gösterir. Yapılış itibarile pil sarfiyatını derece ile alır. Pille
rin uzun müddet yanması ve bozulmaması bu fenerlerin 
şöhretini arttırmıştır.Bekçilere, Polislere, hağcılara, rençbere 
ve herkese tavsiye ederiz. 

Umum depoları : lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 Hüsnü 
Öz Ödemişli.. Istanbulda: Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı .. •. ,., ,,..,__ 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğün-
... 
den: 

inhisarlar baş müdürlüğünce 936 mali senesi zarfında alınac:ık 

kuru üzümlerin idare ambarından rıhtıma ve şümendiferle gele

cek incirlerin istasyondan idare ambarlarına ve idare ambarla

rından Taş iskeleye nakletme işleri pazarlıkla yaptırılacaktır. 

İsteklilerin eylülün 26 met cumartesi günü saat 15 de üç yüz 

yetmiş liralık teminatlarile birlikte baş müdürlüğümüzdeki ek-

siltme komisyonuna müracaatları. 12-16 (1875) 324 

ş 

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

Panayır münasebelile fiyatlarda müthiş tenzilat yapmıştır. 

Bu fırsatı kaçırmayınız. 

Saman iskelesi : iş Bankası karşısında Kardiçalı hanı altında 

3-10 (1851) 

• : • ı' . ' , ~ - • • ~ ' ... ~ 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Satış Lira K. 
421 Bornoma Türkmen sokağında 59 eski 31 taj Nu. lı ev 200 
438 Paradiso Buca caddesinde 55 eski 1 yeni Nu. lı tarla 25 

440 Bayraklı Mahmut bey sokağında 6 taj numaralı ev 50 
442 Alaybey Şadiye yeni Şehit Cemel sokağında 23 taj 

Nu. h evin 3120 hissesi 105 90 

443 Bayraklı Bornova caddesinde 26/28 taj numaralı 
dükkan ve ev 350 

445 Yemiş çarşısında 45 taj ve Sağır sokağından 46 eski 
numaralı mağaza 1000 

449 Bornova Türkmen sokağında 16 eski ve taj Nu. lı 
dükkan 100 

452 Mersinli Halkapınar Bornova caddesinde 14 taj 
numaralı kahvehane 300 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi layı~ile talip 
zuhur etmediğinden 7-9-936 tarihinden itibaren on gün müddetle 
uzatılmıştır. İhalesi 17 Eyliil 936 Perşembe günü saat 16 dadır. 
Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 348 (1877) 
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Başı, dişleri 
ağr yor 

Halbuki bir tek 

G • • 
1 

alsa bütün ağrılar ge· 
çer, rahat ederdi 

Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip .................. G •••••••••••••••••• ...........•..•... -...... ..............•... .... 
•••••••••••••••••• 

Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 

motosiklet petromaks lüks fe

ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 

plakları hediyelik zarif saat 

aıııııamııaııaı••• 

• ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
ııııı ı ıııeııaııııı 

I GIEa• c~·········· 

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

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir. 

No. 156 Balcılar 

NECİB SADIK 
DAMLAPINAR 

1-26 (1521) 

lzmir inhisarla.ı başmüdürlüğünden: 
Kokluca Barut depolarında d•var, hudut teJörgüsü, toprak 

siper, pençerelere tel kafes yaphrilacak ve demir kapaklar ah
şaba tahvil ettirilec~ktir. 

Keşif bedeli 2315,46 Muvakkat teminatı 167 liradır. 
isteklilerin keşif ve şarnameyi görmek üzere ihale gününden 

evvel ve eksiltmeye girmek için 17-9-936 günü saat 15 de baş 
müdürlğümüzdeki komisyona gelmeleri 8-12 239 (1838) 

iki Buçuk Liraya s aylık garantili Permanat 
ve saçlarınızın zerafeti rengini muhafaza etmek istiyorsanız 

lVIUTL.A.~.A. 
KARAN1.,JNADA . me,hur Perm~natçı 

• Hamid ve eşı Saa-
det tuvalet salonuna uğrayınız. 

C77.7777.7.7.Z7.Z7.7./.77..7..7..7..7.ZZZl 
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En son model VELLA markalı ondülasyon makinesile 
saçların güzelliğini, zarafetini bozmadan istenilen şekillerle 
en modern formalar yapılır. 

~--~~---·~·~-_..·~--...·----~~---
Senelerdenberi muhterem müşterilerinden gördüğü rağbet 

ve teveccüh münasebetile e EYLUL PANAYIRININ 
devamı müddetince bir sürpriz olmak için fiyatlarda bu 
mühim tenzilatı yapmıştır. 

Yusuf Rıza Okulu -· ES K 1 

DARÜL'İRFAN 
Memleketimizin en eski bir hususi okuludur. ANA ve 

iLK kısımları havidir, A NA kısmı 4 • 5 - 6 yaşındaki 
çocukları kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve ORTA 
okul tahsiline hazırlar . 

Fransızca dili iLK kısmın ikinci sınıfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 EYLÜL tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

....... 

Müra~aat zamanları : Saat dokuzdan onyediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 

s 3 (1748) 11 - 15 _, 

MiLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Satış LiraJ 
79 Yemiş çarşısında 53 eski 49-51 taj N. Ju dükkan 120 
80 Girid hanında 32-54 numaralı mağaza 30 
82 Birinci Kordonda 550 eski No. lu arsa 50 
83 Darağaç avcı sokak 11 eski 13 taj No. lu tarla 23 
84 Alsancak Demir Mehmetçik sokağında 7 Nö. lu arsa 20 
88 Karantina iskele caddesinde 1·3 eski No. lu büfe 55 

Yukarda yazılı emvalin senelik icarlarma bidayeten talif 
zuhur etme:diğinden 3 - 9 - 936 tarihinden . itibaren On gii6 
müddetle temdidine karar verilmiştir. ihalesi 14 - 9 - 93. 
Pazartesi günü saat 16 dadır. Taliplerin Milli Emlak Müdürl' 
yetine müracaatları. 347 '1876) 



rate perco 1 
Vapur Acentası VI. 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

• H. Van Der 
Zee & Co. 

GANYMEDES vapura el-
1•• lm11D1mnda olap Ama· 
lerclam ve Hamburı içia yak 
•lacakbr. 

TRiTON "vapura 16 eyllile 
dojrq selecek yiklball tahliye 
ettikten sonra v ... ye Kls-
l-=e,e •Jlll ..... laareket 
•"-ektir. 

llERCULES vapura 19 ey
J61e dogru lünanıama selP 24 
eylGlde Amaterdam Ye Ham· 
'-R .. ,. ........ ,. 
HERMEs apara 30 eylllden 

5 '°1nd tepine Is.tar Aavcn 
Rett~-a
laaıır limanJan içia yllk ala· 
eaktır. 

TRrrON vapma 11 tqrİDİ· 
-.el.le beld•ııilmelde almp 14 
tepinievvele kadar Anvers, 
Rotterd&m, Amıterclam ve Ham 
b11rıa ylik alacakbr. 
SVENSKA ORIEHT Lmıea 
BIRKALAND _..., 14 .,. 

llWe a-elecek 18 e)'llWe Rot
-._ Hlllllbarsr " ... 
cltlaİIİIİ limnlan için ,tik ala• 
e&M.r. 

llEMLEND motlrl 29 er 
llı.te Rotterclam • ,...._., • 

a..m. - Dums • Gdpiaa..-... · Oalo n 111r..-. 
•-,. U.anlan ~ ,ilk ala• 
ea ...... 

VASLAND motlrll tS hirind 
tefriacle gelecek Rotterdam, 

~~&. Bremea Copeahage, 
~ı. Gdyma, GotelJars, 
~ Ye lakandiuYJ& Mma•lan 
•• J&k alacaktır. 

EGLUGA POLSKA 
_,.,...._ ... JA • .... • .,.. 

.... --.. 
.J; ...... _ hrhn 

DWTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

ARTA npara Hilen &mammız .. 
da olup 9 eylllle lradar Anven 
Direkt Rotterd .. , Hamburs 
ve Bremen limaafan için yllk 
alacakbr. 

SOFIA moHSrO 15 eylOlde 
bekleniyor. 18 .,... kadar 
Aa"1s, Rotterdam, Hamburı 
" Bremen için 71lk alacall:br. 

ANGORA vapuru 16 eylul
de bekleniyor. Hamburg, Bre• 
mea Ye Anveraten yük çıka• 
racaktır. 

TINOS wapura 2' eylülde 
beklellİJOI'. 29 eyllle bder 
Anftn, Rotterdam, Hambarg 
ve Br .... Jt:ia 1lk a&acakbr. 

SOFIA apara 6 birinci 
tepi1M1e hdlenmılde elup 10 
biriaci ı.ae kadar Aaven, 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
limanlan ifin yllk alacakhr. 

GERA lfotonı 15 hiriaci 
tepinde beklenmekte olma 28 
birinci tesrine bdu Aaver .. 
Rotterdam. Hambarır, Bremea 
limanlan için y&k aTacakbr. 
Armemeat H.Scla.rdt Hambcrs 

TROYBURG vapuru 10 ey· 
l&lcle plip hamaleaini çıkar• 
dıktan laDr& Anvera Direkt, 
Hamburı Ye Bremen &manian 
için ylk alacaklar. 

DUBURG opera 20 eylalde 
bekleniyor. Anwen, Rotterdam 
ve Hamburı limınlanna ,tlk· 
liyecektir. _ ....... , ......... -

American Ezport Llne9 
NeYJUl'k 

EXPRESS ... ,_. 10 e,lllde 
bekleaiJOr. NeY7ork Direkt 
,nk alacakbr • 

EXAMINE& vapana 2' •1· 
lalde Ne9fOl'k Direkt hareket ........ 

C"' w+ 
o.. .............. ;. 

BANDEROS wpma 21 ey-
Wde beldeniJer. Dojna Le 
ffawiii. .... ~ w-., 
nnwNiaJu; ,.. ........ 

80SPffORUS ..... 22 
................ , •• Le ...... 
or b-kt Dieppe. Aav .. Di
nld .. Nenec ,. 

.......... 
ra bekleniyor. Beı,,ad, Nem· 
aacl. Baclapefte, Bratillan, Vl
Jaa& ye Lim içia yllk alacaklar 

••••• 

ARSIULUSAL IZMiR FlJ. 
A"RINI GöRMEYE GELEN 
YURTDAŞLAR~4 SAYGI 
BORCUMUZU öDEMEK 
IÇiN 

Bir Aylık Tenzılit 
lzmir tecim ve endOstri odası pavyonunda klıemb.i, 
Balcılar içindeki magazamızı ziyaret ediniz. 

TELEFON: 

\..,.... 

Kumral. unp, esmer heı tene t•ahk ede• 
kremlerdir. Cildi besler, çLI. leke •• .mlceleri klmilen izme 
eclet. y.,_~ · .. W.Uerin takdir iJp ku~dak 

jkddt :tiMlirhllr. 
Knm a ....... dert pldlde takdim edilir: 
1 - Krem Balumia ptft aeee ~ pnhe renldi 
2 - Krem Balaaada yap pclb için beyn renY 
3 - Krem baı..mia acı laadem sece ipa pealae renkli 
4 - Krem Bafaamia aca laadem fllDdls için beyaz reak6 

lntflz Kanaak eczanesi Beyothı ı.tanbal 

S. Ferit Eczacı.,... 
Kolonya ve e•an•lan 

J'ltla Tlrki1-i1M ..,. hir meni 
••elbnıt•as nı• wellerı-'• ae
•e ae•e aramlaa 

S. Ferit Eaael--· UICJnn 
Yeese•lanchJ. 

MiUI Emllk mldtırlllk•ı•: 
Gayri .. Mdiıt 
ile kıymeti 

Lira 
mi 

Olıvıer Ve Şu. 
LlltlnT 

Vapur Acenta ı 
BlRlNCI KORDON REiS 

B NASI TEL 2443 
TRENTINO vapuru 9 ey'ü'e 

kadar Loadra Ye Hull için ynk 
alacaldlr. 

FHILOMEL vapuru 19 ey· 
lile kadar Londra, Leith ve 
NeYautele 1Dk alaeakbr. 

POLO ._,.. 1 ey'ilde 
beklwmııkte ollap Lendra ft 

Anftrıien yllk çıkaracakhr. 
DIDO vapura 29 eyJGle ka

d.r IAadra Ye lWl ~ Jiİk 
aleeaktır. 

LESBIAN vapuru 9 teşrini· 
evftle kadar Londra ve Hal 
için ylik a1acakbr. 

MARONIAN npara 19 t.,.-
riBievvele kadar .l.padra •e HuU 

'
~,. ..... 

Lmrpool t.attı 

' 

FLAMINIAN vapuru 10 ey-

i 
16le kadar Liverpool ve Glas· 
IGV için yük alacaktır. 

aria fakllltelİD en p o 

Dit lp•I 
Muzaft r Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalannı her ıGn ..balı 

saat dokuzdan bqlıyarak 
Beyler· Numan zade S. 21 
nmırah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma•• Mlı Bda 10 a 

kaclar• leketllutaa 

MARDINIAN vap .. 17 .,. 
liUde L· vupool ve Svanaeadan 
gelip ylik çıkaracak " .,.t 
zamnda 23 e,IOle ka&lar N
faıt, Liverpool ve GlaapY içia 

ylk alaakhr. 
Briıto Hattı 

TORFINJARL 20 eylele lra· 
dar Matol için ilk alaaıldu. 

NOT : V1nt tarib1eri, •· 
purlana isimleri n: aavhm le· 
retleriain detifikllderinc:lea m 
mliyet kabul edilmez. 

Fuvar için gelen 
lzmirın sayın misafirleri 

Gilzel lzmiri gördlinlz, gezdiniz belki 
de sevdiniz.. 

lzmiriıa bir f)'İ emqhurdar 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar «;İçeğİ 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb cacldeai le1'er 
... .. 1111111 

tüyük Hilil Eczanesi 
lzmirdea götlrilecek en tak en iace ft • . . 

VE SAGLAM 

ll 

HAMDI 
ıh at Eçzan"5ı 

BAŞDURAK 
B&ylk Salebçi aila 



Sahife tO YErtt A~IR 

K ·· çük Antant ve Balkan Antantı çok sağlamdır 
---------~-------------------------.. ----------------------·-------~-----

men ilinin z •• 

------------------------------------------------------------------.. -------------------------------------------------------------------
(Bizim karar vermek ve arekete geçmek için müzakereye ihtiyacımız yok· 
tur .Herhangi birimiz söz söylerken diğerlerinin de azmini ifade etmektedir) 

Stoyadinoviç · •• so 
Bükreş 1 O ( A.A ) - Dün 

akşam dış işleri bakanı Yu-

goslavya başbakanı B. Stoya
dinoviç şerefine büyük bir zi
yafet vermiş ve bu ziyafeti bir 
kabul resmi takib etmiştir. 

Ziyafetin sonlarına doğru 

Romanya başbakanı B.Tata-
rcsko aşağıdaki nutku irad ey
J miştir: 

Romanya hükümeli adına 

Yugoslavya başbakanım selam
lamak benim için kıymeti ölçü
lemiyecek derecede büyük bir 
saadettir.O Yugoslavyamn baş
bakanı ki, birinin saadet ve 
emniyetini diğerinin saadet ve 
emniyetinden ayrı olarak dü
şünülemiyecek derecede bir 
menfaat birliği ile memleketi
mize, halen olduğu gibi istik-

Be11es Rnma11ra 
balde de bağlı bulunmaktadır. 

Milletlerimiz filhakika mazide 
birbirine bağlı idiler. Tarihle
rinin bütün güçlükleri arasında 
her iki millet de aynı hürriyet 
ve adalet idea!i ve eseri için 
daimi surette mücadelt" etmiş
lerdir. 

Bugün de iki memleket bir
birine bağlı bulunmaktadır. 
Çünkü aynı müşterek hedef ve 
değişmiyen bir ideal için mü
cadelede devam ediyoruz. Bu 
hedef ve bu ideal nizamdır, 

emniyettir, sulhtur. Bu hedef 
ve ideal kiiçük antant çerçe
ve i içinde Çekoslovak mütte-

fiklerimizle birJikte daha ilk 
dakikadan itibaren bizlere 
müşterek hisler, ümidler ve 
aynı nizam ve sulh aşkı He 
bağlı kardeşler gibi tecelli et
mişlerdir. 

Bu birlik içinde karar ver
mek için istişareye, harekete 
geçmek için müzakereye he
men hemen ihtiyacımız yoktur. 
Çünkü üç millet de o derece 
birbirlerine lehimlidirler ki, her 
hangi hirimiz birimiz namına 
söz soylerl<en ayni zamanda 
diğerleriniu de fikrini ve az
mini ifade eylemektedir. 

Biz b•J hedef ve ideal 
için Balkan antanta çer
çevesi içinde Türkiye 
Cumhuriyetinin ve Yu
nanlstanın yanmda da 
mücadele ediyoruz. O 
TUrkiye cumhuriyeti ve 
Yunanio!an ki, uih ve 
nizama susamı• olarak 

a ni arzularda bizimle 
beraberdirler. Ve on· 
larla olan münaoebetle
rimlz hergU~ yeni i~ 

birliği e t~ar~ıh' 1 yar-
dım f{ayna K~G"" o... ra
rCil gitti~ çe d~Cıa c~mü
mi e da a U.-:-mir bir 
1 ~ıe gelme tcdEr. 

MlLLETLER CE IYETİNIN 
KADROSU iÇiNDE 

Biz ayni hedef ve ayni ideal 
için milletler cemiyeti ve bütün 
diğer ittifaldarımız çerçevesi 
içinde de mücadde ediyoruz. 
O ittifak!am11ız ld, Bunların 
hic birisi mütecaviz bir mahi
yet göstermemektedir. Ve aynı 
ideal için her yerde ve her 
zaman bugünkü nizamın tak
viyesini istihdaf ctmelde ve 

11az11la1t masuu/a 
aynı emel güden ferdi veya 
cemi bütün teşebbüslere yar
dım eylemekteyiz. Zira f;ulhun 
tecezzi kabul etmediğine ve 
amniyetin ancak kollektif olur
sa müessir olnbileceğine kani 
bu!unuyoruz. 

SULH VE HAK 
YOLUNDA KUVVETLi 

Sulhun müdafii olmalda be· 
raber milletlerimiz şundan da 
cahil değillerdir kiı bu su~h 

haldki surette ancak kuvvetle 
muhafaza edilebilir. Sulhu sev
mekle beraber ltörü körüne 
sulhcu da değiliz. Zira biliyo
ruz ki milletft~rin emniyetini 
temin için kuvvetli olmaktan 
daha emin bir çare ve yol yok
tur. Sulh ve hale yo:unda kuv
vetli olmak. işte bütün siyase· 
timizin daimi veçhesi budur. 
Bu beynelmilel sulh vt: iyi ge
çinme siyasetini biz sendele
meden ve tereddüd gö.;tcrme
den sonuna kadar tatbik ede
ceğiz. 

MUAHEDELERIN 
l\ıÜDAFAASI 

Müttefiklerimize sadık ola
rak ve dünyaya yeni nizam 
getiren muahedelerin müdaf a
asmda diğerleri ile birlik bu
Junarak büyük terakki ve me
deniyet eserine kendi payımızı 
vermek üzere ele!e yürüye
ceğız. 

Mufahham o:nastisi Yugos
lavyanın şanlı Dinastisisine bu 
derece sıkı bağlarla birleşik 

bu'unan Romanya memleketi
ıniz,n bu derece fazla mania-

-
ide ayni erecede h aretlidir 

Btikıeşfc ciJ an sat avı 
Jar ve güçlükler arasında vü· tün yüksek meziyetleri ve sa-
cuda getirdiği müsmir tahkim dakatları ile hizmet ederek 
e er'ni \e parl2l· t:ı i'nin en onu kuran ve takviye edenle-
y""ksek zirvesine kadar çabuk rin me~ailerini de takdir etmiş 
adımlarla itilasını sam· mi b ·r ve tanımış o!uyoruz. 
memnuniyetle tal<ib eylemek- Bu ziyareti y:ıpnrken arzu 
ted'r. herşeyin b·zi kendisine bav la-

Bütün bu eserleri b:z müştc- dı v ı ve hiçb:r şeyin b:zi l.en-
relr cmval'mize aid g:bi ter l ki disinden nyırmndığı necib Ro-
ed:yoruz. Ve s"zin zaferlcriııizi men miHetine de aynı zamanda 
bizzat biz"m kendi znferJeimiz derin hürmet hi ler"mi getirmek 
olarn c sayıyoruz. olmuştur, 

Şahrırız 'a vatanımızı selnm- B"zim milli dinastimize sıkı 

Jıy ral. h1dc "mi rılajeste füinci surette bn,: ' b"r d'nastin:n re-
Piyer:n ve Krnl naibi Alten isi bulunan ve hakimane ve 

prens Po un sıhhatma kaldırıyor vatanperverane saltanatı hür-
ve Yuroslavyanın refahına ve metkiir hayranlırrımızı celbeden 
s"zin şahsi saadetinize içiyoruz. çok sevgili Romen kralının hu-
Aziz başbakanım ve dostum. zurunda eğilmek istedim. 
STOY ADINOVIÇ'~N NUTKU Ekselansınızın Romen hükfı-

Yugostovya b3şbakanı Sto- meti namına bana karşı söy-

Ro111a11; a başvektli Tafwesko 
yadinoviç bu nutka aşağıdaki 
cevabi nutukla mukabelede 
bulunmuştur: 

Evvela dost ve müşfik bir 
mt:mleketin devlet adamları ile 
bu derece faydalı teması Ro
manyanm merkezinde Bükreşte 
devam ettirmek fırsatını bulmuş 
olmamdan dolayı duyduğum 
derin ve candan memnuniyeti-
mi bildirmekliğime müsaade
nızı rica ederim. 

KÜÇÜK ANTANTIN 
GÜZEL ANANELERi 

Devlet adamlarımız arasında 
bu derece sık şahsi temaslar 
küçük anlanlm güzel ananele· 
rirden biridir. lttifakımızın di
ğer ananeleri gibi bu ananeyi 
de devam ettireceğiz. Bu su
retle ayni zamanda bütün biz
lerin çalıştığımız bu esere bü-

llmiriı e nazm A11lo11esk: 
)emek lutfünde bulunduğu ha
raretli sözler beni derin suret
te müteheyyiç etmiştir. 

Kardeş Romen miJietine miJli 
ve beynelmilel hayatın her saha 
sında tecezzi kabul etmez bir 
menfaat birliğiyle bağlı bulunan 
benim kendi milletim nezdinde 
bu sözler ayni aksi sadayı hasıl 
edecektir. 

Ben eminim ki memleketiniz
de bana gösterilen hüsnü ka
bul ve dikkatler benim vası
tamla benim memleketime, Yu· 
goslavyaya, onun genç kralı 
ikinci Pıyere ve niyabet mec
lisinin diğer azaları ile birlikte 
necib ve büyük hükümdar bi
rinci Aleksandrm muazzam ve 
ölmez eserine devamla beraber 
bayatını Yugoslav milletinin 
refah ve saadetine vakfetmit 

bulunan Naib Prens Altes Pole 
hitab etmektedir. 

Siz'n bu sözlerinizde ve bu 
hüsnü kabalünüzde memleket
lerimizi birbirine bağlıyan de-

vamlı ve sağlam rabitalnrın 
mevcudiyetinin yeni bir burha-
n~m memnuniyetle görmekte
yım. 

Bu bağlar avni za ~n
da bir taraflan Çekos o
vskya ile iğer tara an 
Tür ·ive ve unanis ~ 
ile olan sar almaz ve e
ğar.mez itUfaklarımızın 

temeliaul de tc9Cdl y e
met.Qedir. 

Bu ittifaklar küçük antant ve 
Balkan antantı emniyetimiz"n 
ve beynelmilel siyasetimizin iki 
kuvvetli unsurunu doğurmuştur. 
Ayni zamanda bu iki siyasi 

Ve bugün de arzu etmekte 
bulunmuşuzdur. 

Biz evvelce olduğu gibi şimdi 
de daima sulhu istiyoruz. Fa
kat ahval ve şerait karşısında 
belki de hususi menfaatlar ara
maya yelteneceklerin hepsine 
karşı bu sulhu bütün vasıta
larla müdafaaya da hazırız. 

Romanya ve Yuğoslavya di
ğer müttefikleri ile birlikte 
yalnız kendi memleketlerimiz 
hesabına değil fakat Avrupanın 
hu köşesinde umumi sulh men
faatına beynelmitel bir iş bir-
liği için geniş ve verimli bir 
sahayı daima kolaylıkla bula
caktır. 

Şimdiye kadar aranızda ge· 
çirdiğim ve bundan sonra da 
geçireceğim saatlar benim için 
silinmez hatıralar teşkil ede-

Yugoslavya ba~ı·ekili Sfoyad111oııir Çdwslornk başvıkili Hoaza ıle berabtr 
zümreye dahil bulunan memle- cektir. Her tarafta şimdiye 
ketlerimiz Romanya ve Yugos- kadar gördüğüm büyiik refah 
lavya büyük fedakarlıklar ba- büyük memleketinize karşı olan 
hasma ve büyük müttefikleri- hayranlığımı daha ziyade ar-
mizin yardımiyle milli idealle- tırmışhr Kardeş ve müttefik 
rini vücuda getirdikten sonra R ' d y ı k <>( omanya a ugos avya r .. -
bugün dünyada kendilerinin 1 v b b k f t' ı har 
h kk l k .. · 1 t k ıgı aş a anı sı a ıy e maz a ı o an mev 11 ışga e me - A • 

t d. ı B k.. b .... k olduğum hususı dıkkatlerden 
e n er. u mev un uyu k · k 

mesuliyetleri va,dır. dolayı c selansmıza bır ere 
SULH ISTEGi daha bütün minnettarlığımı 

arzettikten sonra kadehimi 
Majeste kral ikinci Karol'uu 
sıhbatma ve uzun ve mesud 
saltanatına kaldırır ve büyük 
Romanyanm refahına, sizin ve 
sevimli bayan Tatareskonun 
şahsi saadetlerinize içerim 
muhterem başbakanım ve doı-

Memleketlerimizin biricik isteği 
sulhtur. Bu arzu yalnız miJlet
lerimizin en derin hissiyatının 
ifadesi değil aynı :zamanda in
kişafımızm da şartıdır. Biz her 
lcese sulh arzederken bunun 
doğru olarak anlaşılmasını ve 
samimi olarak hüsnü k~bul gör-
mesını daima arzu etmişizdir. tum. 

Arsıulusal 

Pa ayırında 
Turan yağ ve sabun fabriltaları pavyonunu her 

halde ziyaret ediniz. 

BUtUn mamuUUı teşhir olunmaktadır : 

Rafine ( musaffa ) zeytinyağı 
Rafine pamuk ve çitlenbek yağları 
Nefis Turyağ ( nebati tere yağı ) 
Kokozin 

Tuvalet sabunları, Perlodent diş macunu, kremler 
ve saire ve saire. 

······················- ··· 
Reklamlı Perlodent diş macunu satılmaktadır. (25) 

kuruşJuk büyük bir tüp diş macunu alana (10) ku
ruşluk bir tüp ücretsiz olarak verilmektedir. 
Fırsatı kaçırmayınız. 


