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2 2 2 SANA YI PLANIMIZIN TATBIKA TINDA 

Teşriki mesai artlannı anlamak için 
bir lngiliz heyeti Ankaraya geliyor 

---· lktı ad konferans1 
toplanabilir nıi? 

1933 de, Londrada toplanan 
ıliinya iktisad konferansı suya 
düştnkten sonra, beyne1miJel 
ekonomik müzakereler tama
men kesilmişti. Dünyanın en 
ıalabiyettar iktisad mutahassıs
Jarı teşhislerini koymuşlar, fa
kat hastalığı tedavi edecek 
çareleri araştırırken imkiinsız
hklarla karşılaşmışlardı. Dünya 
Pazarlarının teknik organizas
yonunun karmakarışık eden 
sebepler, önüne geçilmez bir 
hızla genişlemekte idi. O gün-
d!n bu~üne vaziyet düzelmek 
~y)e dursun, bir kat daha 
•gırlaşmıştır. Otarşı sisteminin 
geçilmez birer mania teşkil 
eden gümrük duvarları, kon
tenjanlar, döviz tabdidatı, kli-
ri~g anlaımaları, eski beynel
nulel pazarların bir çok taraflı 
ıeniı mllnasebetleri yerine, iki 
tarafla dar münasebetleri ikame 
et.ıniftir. Ôyle ki, bu şartlar 
~ınde, -.aziyetin bati bir sa
.. h. doğru gittiğini gösteren 
ba'lı enıareler bile tesirsiz kal-
~ağa ınabkdmdurlar. Filhakika 
ır çok memleketler, iç eko

nomilerine inkişaf veren bir faa
liyete geçmişlerdir. iptidai mad-
delerin fiatleri yükselmiştir. Bü
!ü.n bunlar evrensel konjoktur 
ıçın müsaid sayılal:>ilirse de iş
lerin normal olarak tekrar baş
lam~sı bu cılız neticelerle ölçü
:emıyecek kadar geniş tedbir-
ere, umumi mahiyette uzlaş

malara muhtaçtır. 

işte milletler cemiyetinin 
el<onomi komitesi, bu maksatla 
vukubulan çalışmalarında, bey
nelmilel ekonomik münasebet
lerinin genel durumunu gözden 
Jı!eçirirken şu neticelere var
Dııştar: 

1 - Dünya iktisadiyatının 
organize edilmesinde en büyük 
torluk kontenjan ve döviz 
kontrolu sisteminin yarattığı 
vaziyettir. Bu vaziyetin tasfi
Yesi altından çıkılamayacak ka
dar karaşık, girift ~eseleleri 
ıneydana çıkaracaktır. 

2 - lşlerin normal şekilde 
:ekrar başlaması için izhar edidn arzu ile beynelmilel siyasi 

urum arasında sıkı bir müna
sebet vardır. 

3 - Bu~ünkü siyasi durum 
baki kaldıkça, yani milletler 
arasında karşıhkh emniyetin 
Yokluğundan doğan güvensizlik 
~avası estikçe, milletler poli
!ık ve sosval sebepler yüzün-
d:n boğazlaşmağa hazır iki 
duşman karargaha ayrıldıkça, 
8 Yasi münasebetlerde istikrar 
o!~adıkça, kendıferini tatmin 
kdıl°;lemiş sayan bazı milletler, 

0 ntinanda ve kolonilerdeki 
s•.:'tukonun boıufması için fırsat 
gozettikçe dünya ekonomik du-
~ukunun normalleşmesi, işlerin 
de__ rar başlaması, hatta bir 

1 
unya iktasad konferansı top
~usa bile 1933 toplantısından 

c aba mesud bir netice vermesi 
•m kansızdır. 

Karneji kurumu ile birlikte 

1çah~~ Beynelmilel Ticaret oda
arı ıttıbadının tedkiklerinde var-
~ığı neticeler de bundan farkla 
~~ildir. Burada, dünya ekono· 

• 111ne yeni bir b11 verecek 
olaa JOUann açılmam imkAnlan 

Demir ve Çelik fabrikalar!nın finansman işi hakkındaki mukavele Londrada imzalandı. 
lngil~z meb'uslarından bir heyetle bir inşaat de geliyor 

lstanbul, 12 (Yeni Asır) - Kahire radyosu
nun verdiği bir haber~ göre başvekilimiz ismet 
İnönü'nün Londra seyahatmda kendisine siyasi 

ve mali müşavirler refakat edecektir. ismet 
lnönü Londrada çok mühim anlaşmalar yapa
caktır. 

Belgrad t2 ( Radyo ) - Londradan 
blldlrlldiğlne göre, Türkiye başveklll 
ismet lnönU, refakatinde bir askeri 
heyet bulunduğu halde bugünlerde 
Londraya gelecektir. 

heyet Tilrkiyede sanayi planı tatbikatında taıriki 
mesai ıartlaranı mahallen tetkik etmek ve 
alakadar Türk daireleriyle temasa gelmek üzere 
yakında Ankaraya gidecektir. 

Karablikte kurulacak Demir ve Çelik fabri
kalan finansman işi baklnnda lngiltere kredi 
dairesiyle Brasserd şirketi arasındaki kat'i muka
vele Londrada imza edilmiştir. 

Tilrkiyede ve lngilterede teıkil edilecek tir· 
ketJeıe aid esasları havi tali mukavele de ya
kında Londrada imza edilecektir. 

INGILIZ MEB'USLARINDAN MÜREKKEB 
BiR HEYET DE GELiYOR Bu ziyaret Majeste Sekizinci Edvard'ın lstan· 

bulu vukubulan ziyaretinin taDii bir neticesi Londra, 12 ( A.A ) Anadolu Ajansının hususi 
sayıliyor. muhabiri bildiriyor: 

Londra, 11 ( A.A) - Anadolu Ajansının Avam Kamaral\ azasından beynelmilel par-
hususi muhabiri bildiriyor: lamentolar konferansında lnğiliz heyeti reisi 

lngilız sanayi ve fiaans alemine mesup bir Anka1amn Ballkalar caddesi - Sonu 3 f;ncü sahifede 
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Ankara Halkevlileri Türk - lngiliz Kliringi 
. . lzmir gençlerile sıcak ve 

Y enı anlaşma yalnız memnunıyete · .. 1 l 
d "".1 b .... k h t d b ld samımı temas ar yaptı ar 
egı uyu ayre e e se ep o u 

Zira bu muahede İNGİL TERENiN birinci defa olarak akdettiği iki 
taraflı iLK KLİRİNG ANLAŞMASIDJR. Ve TÜRKiYE - INGILTE
RE arasındz.ki DOSTLUGU en esaslı şekilde T ARSiNE HiZMET 
EDECEK elemanlardan biri olmak vaziyetindedir. 

Londra, 11 (A.A) - Ana- sib bu endişeleri kuvvetlendir· 
dolu Ajansının hususi muhabiri mekte idi. 
bildiriyor: SPEKÜLASYONLAR 

Türkiye ile lngiltere arasın· lspanyadaki vaziyet, ltalya 
da 2 Eylülde imzalanan ticaret mevrudatı bedelleriniu eski 
vt: klering anlaşması Türkiye ltalyan ticari borçlanna rrlah-
ile münasebatta bulunan lngiliz sul:.en blokaji için lagiltere 
ticaret mahafilinde memnuni- hükümetince verilmiş ve tat-
yetle karşılanmıştır. Çünkü in- bika başlanmış olan karar ve 
gilterenin eski tarzda anlaşma binnetice ltalyan ihracatınm 
politikasında ısrar etmekte ol- daralması Türkiye ile müzakere 

l11gtlız tıcaıct 11azm 
/ngiltz maine 11az111 Niivi/Çı•mbttlayn lklısat vekıli Celti/ Barar RUSINMAN 

ması ve Arjantin heyetinin bir son aylarda muhtelif şayialara- neticesinin meçhul bulunması 
seneyi mütecaviz bir zaman- meydan vermişti. bilhassa üzüm, incir, fındık ve 
danberi Londrada bu mevzu'ar MÜZAKERELER HAFİ ~eytinyağı piyasasında muhte-
üzerinde uğraşmakta bulunması CEREYAN ETTİ hf 4ipeküJasyonlara meydan 

d' vermişti. 
nihayet Yunanistan ve ığer Bilhassa müzakere safhaları- BiR HABER 
bazı memleketlerle aylarca sü- nın mahrem kalması hususunda Debts Chearing namı albnda 
ren müzakerahn menfi akibeti iki tarafça takib edilen pren· - Sonu dördüncü sabi/ede -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
görüşülürken yukarıda kaydet- yiciler grubu bazı tavsiyelerde l prtların tee.ıliıilnll iıtiyen bu 
tiğimiz zorluklara temas edil- bulunmuıtur. Muhtelif emtia tavıiyeler hep aynı kapıya da-
mittir. Arsıulusal endüstrinin kategorileriyle kapital, iıçilik yanmaktadır. 
ilk pllnıada yer alan bir Ana- ve meık6klt arumda normal ll'•Yk•• l9118'n 

lzmir ~mçlijiyk temaslar yapan A11kata Halke.ı•lileıi 

Ankara Halkevinden gelen yet bu arada Karşıyakaya geç-
kafile dün de şehrin birçok miş ve öğleden sonra Burno-
yerlerini gezmişler ve tarihi vaya kadar bir tren gezisi yap-
yerleri tetkik etmişlerdir. He- -Sonu 4 ilncü sahifede-

TAYYARE PiY ANGOSU 

Yirmi bin liralık müki
f atı kazananlar 
~~~-------··-~·~·~-----lstan bul 12 (Hususi) - Tay-

yare piyangosunun keıidesine 

bugün devam edildi. Kazanan 
numaraları bildiriyorum. 

15000 L. 
12464 No. 

Bu numaranın son iki rak
kamile nihayet bulan biletler 
iki lira amorti alacaklardır. 

3000Lira 

No. 1202 
1000 Lira 

5422 11430 16846 
500 lira kazananlar 

26247 21304 5220 13952 28378 
23398 20191 19283 10489 680 
14290 17521 

150 lira kazananlar 
14581 23653 20072 28647 21240 
17761 6917 21807 21771 25519 
23409 8367 23088 15233 19876 
12218 20312 28531 20439 13162 
23283 

-Lll/tn reviıinız-
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lzmirlilere teşek
kür ediyorlar 
Büyük Şef Atatürkten Be

lediye l'eisimiz Dr. Belıcet 
Uza aşağıdaki cevab gel· 
miştir: 

C. Kurtulu§ bayramı mü
na ebetile lzmirlilerin bana 
gösterdiği temiz duygulara 
teşekkür ederim. 

KAMAL ATATÜRK 
Q'-7.7:ZY.7.7..77.Z. 

Türkiye - Iran 
Pek rakında bir heyet 

Tahrana gidiyor 
Pek yakında Bolu meb'us1ı 

B .. Cemal Hüsnü Talay'ın reis
liğinde bir heyetimiz Jraııa ha
reket edecektir. 

Heyet, Tahranda, Türkiye -
lran ticaret muahedesi ile bay
tui, ikamet, gümrük mukave
leleri esaslarını mtiı:akere ede
cek ve transit yolu hakkında 

almacak tedbirleri görüşecek· 

tir. Heyette muhtelif vekilet
lerin birer mümessili buluna
caktır. 

• 
Bu yıl yeniden açılan 

orta okullar 
Yardumazda taJasile olu bü

y&k arzuyu eyfoe karfllıyabiJ
mek için Kültür Bakanhğa ye· 
Diden orta okullar 8Ç11Uf we 
bazı renerdeki ikmal o1mllarmı 
da liğvederek orta okul haline 
getirmiştir. Bilhassa latanbulda 
yeniden açılan orta mekteb 
adededi alt.dır. Diğer elb ,eni 
orta okul da Anadoluaua muh· 
telif yerlerindedir. 

lslanbul şehrinde açılanlar 
Balnrk&y, Fab1ı. Süleymaniye, 
Beykoz, Üsküdar, ikinci orta, 
Kasımpaşa okullarıdır. Anado· 
ludakilar Çorlu, Bandırma, 

Bafra, MuCJ, lnebo!a, Karaköse 
orta okullandır. 

Türkiye - Italyan 
tica~et anlaşması 

Tlirkiye - lta1ya, ticaret •e 
kliıing anlatmaUlllD 20 tem• 
muzdu ;tibarea üç ay müd· 
detJe temdidiae dair olu ka
rarname Vekiller Heyetinden 
çıbaq Ye ~ümtiildere tebligat 
yapdaufbr. 

T udik edilen DOtalara uza· 
ran, ltalyaya taku JOlile gh· 
derilecck Tiirk mallan ankdar 
itibarile hiç.bir tahdide tabi 
olmıyacaktır. 

Bedeli lklinng kaııaL ile 
ödenecek mallara gelince, bun
lar için 1934 •enesinde yapı· 
lan ihracat mikdarı e5e.s ittihaz 
olunmuştur. 

Hıuuai takaı meYzuu olacak 
malları gösteren listeye bui· 
day da ilave olu11JDUfbır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

100 lira kazananlar 
4340 14992 17372 .3635 6686 
3173 2521 1283 285S 19235 

28402 20201 141 ıs 26285 12162 
24070 5216 25632 26969 1773 
15621 1793 10898 2183 7157 

4579 24518 22267 10591 16550 
299 24203 5516 8488 1469 

50 lira kazananlar 
7336 10844 8280 26643 22339 

29255 15568 10352 28309 27159 
29690 8073 17465 10723 3088 

~oooo liralık büyük 
mükafat 

23057 5888 2703 4918 5040 
17784 26200 28518 26583 1332 
19434 3793 28842 12876 14484 
29662 16482 29547 1948 11020 
28101 19424 li419 23031 24130 
11979 17528 16541 3895 611 
6384 20189 10506 25346 9808 
2987 10155 6014 4253 15601 

Arada anlaşmazlnk vardır --
Muvaffak olanlar 

Fuarda 

Otomatik telef on şirketinin abnalma 
müzakerabna yakında başlanacak 

ehrimizde 
mütehassısı 

ulunan 
telefon 

Nafia eka eti telef o 
şebekesini tetkik etti 

AröJulusal :altıncı lzmir fua
rına i tirak eden .firmalardan 
.J>avyonlnrmda 8ekorasyonu en 
iyi yapanlara ve iyi bir şekilde 
mal teşhir edenlere fuar ko
mitesince birer takdirname ve
ilme i nkarr.ur etmiştir. Bu 

takdirnameler profesör Vedad 
r :ve profesör ]smail Hakkı 

teraflarından tanzim edilmiştir. 
Dev!et matbaasında tabedildik-

f 1 h b ten sonra muvaffak olan eks-lzmir otomatik te1efon !lirketinin hükümetçe Jefon umum müdürlüğünden yıl ı c mü imce ir 
.... pozan!ara verilecektir. satın ahnması için yakında Nafia Veklleti ite ücret istemekte idi. Bu mesele el'an halledil-

şirket mümessilleri arasında görüşmelere. b.aşla- memiştir. Geçen hafta Nafia Vekaleti tarafından KültUrpark eğlenceleri 
nacakbr. Şehirler arası telef~nun~an ~ıtifade şehrimize ,...önderilmiı:: otan Vekaletin lsveçli Belcdtyece fuarın kapanma-
. · 1zm· tom tik t 1 f k tı tcsısıbnın " ,. sından sonra Kültürparkta 1'1D 11' o a e e on şır e • te1efon mütehassısı bmirdeki telefon tesisatım 
bir kısmının da 'kullenılmakta olması sebebıle yapılacak gece ve gündü~ eğ-
N f. V k Aleti ile şirket arasında bir ihtilaf tetkik etmiş ve raporunu Vekalete vermek üzere Jeoceleri için bir proğram ha-a ıa e a . • . Ja b l 
çılmaqtı. Şirket l>anma için posta telgraf ve te- Ankaraya gıtmıştir. zır mağa aş anmıştır. 

................................................................................................................................................................................. 

Muallim tayinleri Karaman sokağı cinayeti 

Diğer viliyetler emrine Maktulün veresesisuçlu
verilen muallimler dan ölüm tazminatı istedi 

Viliyelimizden mahtelif wi
liyetler emrine verilen mual
limlerin listesi Maarif veklle
tinden vilayete gelmiştir. Bu 
U.teye gö~e Seferihisar Zafer 
okulu öğretmeni Müterref To· 
kad., Çandarh okulundan TeY• 
fik hpartaya,Bayındmn Gaziler 
mektebinden Ahmet Mucip An· 
b.'lyaya, Bergamanın bpıkaya 
mektebinden Hilmi Amuyaya, 
Ödemişin Kaymakp mektebia· 
den Mustafa Yozgada, lzmiri 
Alaaneak mektebinden Firdevs 
Eskifebire, Bergamanın Gazi 
paşa meldebi başöğretmeni 
Vehbi Muğla~ Tirenin birinci 
mektebinden Seyyide Aydına, 
lzmir Narlıdere mektebinden 
Halide Erzuruma, KUJıyaka 
Türkb'rliği mektebinden Ha
diye Ankaraya, Ödemiş Hah 
kayn mektebi muallimi Edib 
Aydına. Gacarköyü mektebi 

HAVA -·-Seferleri başlıyor 
hmir - Aılbra ve lzmir-11· 

tataba1 aramula yakında mma· 
lazam ba•a .,...talan if1emeğe 
bqbyacakbr. 

Bunun için Hatkapınarda ha· 
zırlanan sabada bir de hangar 
inşa edilmiftir. Hangann in
pab yakında bitecektir. 

Tayyarelerin iniş ve hareket 
yeri bazırlanmaktad1r. Burada 
80 metre do,ma ameliyesi ya
pılacak ve 'ba%ı kıl\mlar asfa1t 
olacaktır. Kııın bava istasyo
nunun su hücumuna maruz kat
maması ~e yağan yağmur su
larının denize dökülmeıi için 
saba etrafına hendekler açıla
caktır. Bu ite de yakında baş· 
!anacaktır. Hangann inpah 
bittikten sonra hava postaları 
umum müdürlüğü haberdar 
edilecek ve posta tayyareleri 
lzmire muntazam seferler yap· 
mağa başlıyacakhr. 

BısiJdeHen dUftU 
Doktor Mustafabey cadde

sinde bisikletten düşen tüccar• 
dan Durmuş Yapnn oğlu 13 
yaşlarında Selçuk bacağından 
7aralanmış ve tedavi için Mem
leket hastanesine kaldınlmıştır. 

91 Ura uçmu, 
Gözlerini tedavi ettirmek 

içio Karaburuodan gelen Meh
med Şemsi Memleket hastanesi 
.önünde sokulan bir şabıs tara
fmdan 91 tirasının çalındığını 

zabıtaya şikayet etmiştir. H1rsn: 
aranıyor. 

muallimi Oıman Çoruh'•• 
Kupdam i"inci mektebinden 
ismet K6tahyaya, &yındınn 
Kızdca k~yüoden Sabri Niğde· 
Je, Seferibieana 11 Eyliil mek· 
tebiodeo Cemile Denizliye, Se· 
feribiur Zaferi Milli baş öğret• 
meni Oaman D.cniiliye, Tirenin 
'Yeni Çifflik mektebinden Mah· 
mud Balıketire, lzmir Sakarya 
mektebindea Şahab Samsu· 
na, Değirmen derenin Kes· 
re kip muallimi Kazım Sey· 
han wl1'7etine, ilzmir Vali Ka
zım paşa mektebinden Za· 
bide Eakifehire, Müdafaa hu
kuk mektebinden Nadide Kny
ıeriye, Karaburun merkez ımek· 
tebinden Ekrem Diyar,bekire, 
lzmir Tmaztepe baş öğretmeni 
Mustafa Tokada, hm'ir Duatepe 
muallimJ.ujoden ~kriye Mar• 
dine, Ôdemif Emirli !köyü mual• 
li:ni lbrahim Bursa vilayetleri 
emrine ıverilmiılerdir. 

1 
At yarışları 

Son bahar at yan§lan önü 
müulelri hafta pazar günü baı-
hyacak ve iki hafta sürecek
tir. Koşulara girecek o!an ciııs 
atlar muhtelif ycrletden ge!miş 

ve Kızılçullu ko,şu sahasında 
idmanlarına başlamışlardır. Ko-

şular saat 14 30 da başlıya
caktır. Ko~ularda kaz.anacak 
olan hayvanlarm sahiblerine 
2870 liralık ikramiye dağıla
cakbr. 

Cesedin hüviyeti 
anlaşıldı 

Bo.ıyakada Pap mezarlığı 
civanoda Seydiköy yolunda bir 

ceset bulunduğunu yazmııtık. 
Adliyece yapdan tahkikata gö
ıre öJen 70 yq?armda Hüseyin 

adında biridir. Köyden lzmirc 
gelirken kalbi durmuı \'e abn
dan yere diiferek ölmüştür. 

ihtiyar adamın sadık ah baı
ka köylüler ge1ip cesedi kal
dmnca)·a kadar batından ay
rılmamışbr. 

Eşrefpaşa cinayeti 
Eşr.efpapda kahveci Kadri 

ve Remziyi öldürmekle maznun 
ve Remziyi öldürmek:e ıoaz
nun ince Mebmed'le arkadaş
Jarıom muhakemelerine dün 
ağır cezada devam edilmiştir. 
Mazounlarm vekili müdafaasını 
ba~rhyamadığını ve muhake
menin bir kaç gün sonraya 
bırakılmasını istemiştir. Mah
keme beıeti bu dileği kabul 
etmiştir. 

Kaıamen sokağında Kayae
rili Aliyi öldürmekle maznun 
Reşad ve Mustafaoın muha
kemelerine dün ağır cezada 
denm edilmiştir. Maktul Ali
n n kayaer.idea gelmiş olan 
anası Şerife de davacı mevki
inde bulunmakta idi. Şerife 
ölüm tamıioab olarak bin lira 
istemiı ve utida vermiıtir. 

Daha sonra maznun Mustafa 
yazmıt o]duğu bir müdaf an
nameyi okumuıhır. 

Mustafa Kasab, Mustafa ve 
Cemal adında iki müdafaa .şa· 

bidi göstermiş ve bunların din
lenmesini istemiştir. Sabıkalı 
Reşadm awkab Halid Natık 
da müdafaasını yapmış l'e 
hadisede 1daia makamının 
mütaleasmda söylediği gjbi 
Türk ceza kanununun 464 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına 
uyan suç bulunmadığını söy!e-

Cumaovasında 
Cumaovası ııabiyeıinin Şey

tan .dauılan oevkiinde bir 
Yak'a olmuştur. Muradm tütün 
tarlasında amele Hüseyin ge
çimsizlik yüzünden !kayan vali
desi Fatmayı omuzundan ırc 
damadı Veliyi de karnından 
ağır aurette bıçakla yaralamıı
tır. Yaralılar Memleket hasta
nesine lkaldınlmşılardır. 

Yaralamak 
Eski mahkeme önünde ~eh· 

rned oğlu Dramalı Yakup!a 
terzi Hasan ara11nda kavga 
çıkmıı, Yakub bıçakla Haaanı 
iki Jerindeo hafif surette yara
lıyarak kaçmııbr. 

miş ve ortada aynı kanunun 
466 neı maddesine uyan bir 
hart:ket olduk-unu anlatmışhr. 
Avukat, müekkili Reşadm, bi-
diseye sahne olan han kapısı 
önünde hiçbir sebep yok iken 
ülü Ali tarafından ustura 
saJdırış•na nasıl uğradığını ve 
Reşadın sadece kendini koru
mak ıçm silabmı üzerine 
değil yere atarak nasıl kaçtı
ğını izah etmiş ve bu vazi
yette Aliyi öldürmüş olsa 
bilt bu hueketinde tam 
meşru bir müdafaanın kanuni 
unsur'Jan bulunacağını bildir
miştir. Uzun süren müdafaa 
netice.sinde maznunun vekili 
miiekkilinin beraetine karar 
verilmesini istemiştir. Mahke
me d ığcr maznun Mustafa ta
raf ıodan gösteriJen i1' i müdafaa 
abidinin -dinlenmesi için mu• 
hakeıneyi başka güne bırak .. 
mı~tar. 

Balık yağı geldi 
Hil!il eczanesinin Norveçya· 

dan sipariı etliği 936 senesinin 
bir asidli fevkalade balık yağı 
t!ün gümrüğe gelmiştir. lzmir 
"'e mülhakalına her sene ıer
bet gibi balık yağı takdim 
eden eczacı Kemal Kamil, balık 
yağımıı, kolonyalarımız gibi 
herkesi memnun edecek nefa
settedir, balak yağı bir tilaç ve 
a ym zamanda da bir gıda ol
duğu için mutlaka ekstrasını 
bulup adımı ıkoyarak Kemal 
Aktaş balık yağı diye tatmak 
mecburiyetindeyi:n diyor. 

Bahkya~ı içmek için hava
larm serinlemesini beldemeği 
tavsiye ederiz. 

EL HAMRA TELEFON 
2573 

BUGUN 
Heyecan ve meralda dolu bir mevzu, herkesin beğeaece

ği Franıızça sözlü feırkalidc bir ftJm. 

GiZLi YUVA 
Baş ro!lcrde : 
Robert Montgomery - ı.':auren O'Sulllvan 
Aşk bir sergüıeştçiyi doğru yola getirebilir mi? 1001 

macera peşinde kc,şan bir çetenin sevimli ve şen elebaşısı-
nın bütün maceraları ve heyecanlı hayatı .. Aynı zamanda : 

lngiliz kralı Sa Majeste Sek":ıinci Edvard Ulu önderimiz 
Atatürkle beraber şereflerine tertib olunan Moda deni~ 
yarışlannda ve : 

Berlin olimpiyaUarı filminin ikinci kssmı geldi 
200, 400 ve 1500 metroluk koıuları, smkla yüksek atla

ma, maralton ve bütün yüzme yanşları tekmil teferruatile 
gösterilecektir. 

FIATLAR : 30 - 40 - so - &o 
Seanslar: 3 - S - 7 - 9,15 

Camarteıi tenzillth talebe matineıüe Pazar 1 
fi 

Seyyar sebzeciler 
Artık berkesin kulağı alı§b 

da; seyyar sebzecilerin sokak 
sokak gezip satbklan mataları 
nasılmanbksız tariflerle methet
tikJerinin kimse farkında olmı
yor. Fakat bir dikkat edin de 
dinleyin.. Sabahleyin geçenler; 
süte, Bhlebe, sabah lcabveal
tısma lılkah nesneler :oldu
ğu için pek te -:!llandnıhp 

pullnndırılnııvor. Hele öğle-
8-e yakın Jsun, hele öjle 
olsun, ö w1eilen sonra lsun ~a. 

lak va-in: 
Sanki tomatm kırmızı olduğu 

bilinmiyormuş gibi : 
- Kınalı, boyalı kırmızı to· 

matf .. Sanki patlıcanın ne renk· 
te o!duğu, nerede ve nasıl kul
lanılacağ• meçhufmuş ta onlar 
öğretiyormuş gibi: 

- Kızartmalık patlıcan ( ! ) 
mormor patlıcan tarifleri. 

- Elma gibi kuru soğan l 
T eşbihJeri. 

Köre tarif edercesine : 
- San patates! diye bağır· 

malan ve~ 
- Salataya roka, kurutmaya 

nane, turşuya büber, böreğe 
1Spnnakl Dolmalık kabak ... 

Dersleri de bunların cabası 

dnL 
Bir az titiz olanlar, bunlara 

dinledikçe durduğu rerdc sinir 
kesiliyorlar. Med ve reklam 
.caizdir amma, böyle şeyi hiç 
anlamam .. 

Nerdeyse, bir gün gelecek, 
sokaklarda aşçılık ders' eri baş· 
hyacak •. 

- Şu mormor patlıcanı, di
lim dilim doğrar, halis Ka
raburun yağını kızartır, içine 
atarsınız. Patatesi böyle keser, 
,şöyle ayıklarsınız, turşuyu şu 
tertip üzere kurar, salatayı 
şu kabil yaparamıL 

Diyecekler ••. 
Bu adet dükincı1ara da •ira· 

yet etmi~tir. Zira onlar da, 
dükinlannın dışına çıkıb: 

- Haysiyetli (? ) kaşkavatl 
Kaymak gibi peyniri Kan ribi 
karpuz! Sart sarı Sultaniye, san 
dilber, iri, kara üzüm! .. 

F eryadlariyfe ku1aldanmm 
dolduruyorlar. 

Alıcı domatesin kırmızılığını, 
paUıcao1n y.ararbiını, patatesin 
sarıhğmı, üzümün sarı veya 
!<ara olduğunu bilmez mi ? Bu 
nefes tüketmek neye ? 

T'OK DiL 

Kaza 
Oün sabah Burnovamn Çay 

mnhallesinden atına binen ve 
bağa giden lbrahim atını 76 
yaşında ]ana çarptırmış ve sol 

kolunu sakatlamıştır, Hadise 
tahkikatına müddeiumumi mua
"ini Ali Akkaya tarafından 
başlanmıştır. Kazanın dikkat
sizlik yüzünden o:duğu anla~l
mıştır. Tahkikata devam edili· 
yor . 

Araba kazası 
Sarhoş halde Mabmudun ara

basiy'.e Kemcraltından .geçen 
Uşaklı lbrabim arabadan dlişe
rck yaralanmıştır. 

hon nıan ları nuza 
Hatlarda abont: işlerimiı.e 

bakan muhabirlerimiz mas
rafların ağırlığı yüzünden 

merkeze alınmıştır. 

Abonmanlanmmn doğru

dan doğruya gazetemiz ida
rehanesine müracaatlara rica 
olunur. 3-3 

emG!!ıl!ilma:ıiılmııuı_. ...... ~ 

Adliye ceridesi 
Adliye vekaleti tarafından 

ayda bir çıkarılan Adliye ceri
desinin on dokuzuncu sayısı 
çıkmıştır. Bütün adliyecileri ve 
hatta bütün münevverleri all
kadar bu kıymetli mecmuayı 
tavsiye ederiz. 



J/M4 _____________ , 

Mitat Alam 
BUyUk bir teessürle 
Edlrnekapı şehitll

ğlne gömUldU 
lstanbul 11 (A.A)- Ölü

mü her tarafta büyük bir 
teessürle karşılanan Mitat 
Alamın cenazesi yarm 12 
eylül cumartesi günü Hay
darpaşa N ümune hastanesin
den kaldırı 'arak Sirk eci ~a
rına getirileccktır. Cenaze 
merasimi Sirkeciden başlaya
cak ve Sirkeci - Divanyo1u
Çarşıkapı yolunu takib ede
cektir. Cenaze namazı Baya
zit camiinde kılınacak olan 
merhuır.un cesedi Edirneka
pıdaki şehitliğe gömülecek
tir. 

lstanbuJ 12 (Yeni Asır)
Bir otomobil kazasına kur
ban giden Maraş saylavı 
Mitatın cenazesi bugün saat 
onda büyük merasimle kal
dırıldı. Edirnekapıdaki şe
hitliğe gömüldü. 

Merasime şehrimizdeki ve
killer, sayhivlar iştirak etti
ler. 

Kral Edvard 
Viyana lngliiz sefaretinde 

Şuşnlg'i kabul etti 
Viyana, 12 (Ö.R) - Başba

kan B. Şuşnig bu sabah lngi
liz sefarethanesinde kral Se
kizinci Edvard tarafından ka- • 
bul edilmiştir. Mülakat takri 
ben bir saat sürmüştür. 

Kral bu mülakattan sonra 
Baron Roçild'le görüşmüştür. 

Ma j este Viyanada Pazar 
günü (bugün) akşamına kadar 
kalacaktır. 

Kralın maiyeti Büdapeşte'ye 
gitmişlerdir. Kendisinin de Ma
car paytahtına gitmesi muh
temeldir. 

Kanada-Sovyet 
ticareti 

Ottuva, 12 (A.A) - Kanada 
ile Sovyetler hükümeti arasında 
dostane ticari münasebetler 
kurulmuştur. 1931 yılı başlan
gıcında karşılıklı ithalat üze-
rine konulan ambargodan sonra 
iki memleket arasında ticaret 
muamelatı hemen hemen sıfıra 
inmişti. Şimdi bu ambargolar 
her iki taraftan mütekabilen 
kaldırılmıştır. 

Yalan haberler 
Belgrad, 12 (Yeni Asır) -

Hitlerin Nürenbergde irad et
tiği nutkun Yugoslav sansö
rünce Yugoslavya gazetelerinde 
neşrinin menedildiği ve bu 
nutku neşreden ecnebi gaze
telerinin musadere edildiği 
kat'iyen tekzib ediliyor. 

La ğ·~~i'~·~·~·~··i·km al 
mektebleri 

Hopa, lskilip Karaman, Os
maniye, Simav, Ünye, Zile, Ak
hisarda Ali Şefik, Ayvalık, 
Barhıı, Bergama. Biga, Develi, 
Düzce, Edremit, Gelibolu, Siirt, 
Elbistan ilcmal mektepleri kal
dırılarak kültür ihtiyacına iyice 
cevab verecek olan orta okul 
derecesine çıkarılmışlardır. 81J 
okulların henüz öğretmen kad· 
roları tesbıt edilmemiştir. Kül
tür bakanının Ankaraya dönü
şünde bu husus kararlaştırıla
caktır. 

Son 
- . ·~.ıtlı.:. • • ~. . '* ... . 

Ruslara · şkence yapıyorlar' 
HarbinhapishanesinesevkedilenSov
yet vatandaşlarına tazyik yapmışlar. 

Maksat onları Sovyetlerin casusluk 
vermeğe icbar hakkında ıııalfımat 

faaliyetleri 
etmektir. 

Moskova, 11 ( A.A ) - Kabarovstan alınan 
Alınaı1 ma!ümata göre Harbin h i! pishanesinde 
hiç bir sebep o'madan tevkif edilmiş 21 Sov· 
yet vatandaşı bulunmaktadır. Mevkuflar Japon 
jandarmalariyle beyaz Rusların işitilmemiş de
recede fena muamelelerine ve işkencelerine 
maruz kalmaktadırlar. Japonlar mevkufları ca
susluk faaliyetleri hakkında ifade vermeye 
mecbur ediyorlar. Ve kendilerine sonradan 

ve yahut mevkufların bilmediği Japon veya Çin 
lisaniyle vesikalar imza ettirmeğe çalışıyorlar. 

Gördükleri işkenceden dolayı hastaneye 

istedikleri gibi dolduracakları beyaz kfığıtlar 

gönderilenlerin kelepçeleri ve demirleri çıkarıl
mamaktadır. HarbindeH Sovyet konsolosunun 
protestoları şimdiye kadar neticesiz kalmıştır. 

Japon memurları ilk tahkikatın bitmediğı ba
hanesiyle ne konsolosun ne de ailelerin mev
kufları görmelerine müsaade etmemektedirler. 

Dr. Rüştü Aras Atinada 
Türk - Elen dostluğu Balkanlar 
Akdeniz siyaseti içinde bi real · te 

Yunan Daşvrkıli 0 f'llClai M etaksas askeri teftiş edıyor 

ve 
r • 

Atina, 11 ( A.A ) - Bütün devlet adamı arasında bu te· vermiş olan iki memleket ara-
gazeteler Türkiye dış işleri mas ile karkteristik bir surt!t- smdaki münasebetler gün geç· 
bakanı Dr. Tevfik Rüştü Ara- te bir kerre daha teeyyüd ede- tikçe daha dost ve daha hara-
sın Cenevreye gitmeden evvel cektir. retli bir mahiyet almaktadır. 
Elen başbakanı Metaksas ile Atinaika Nea ise diyor ki: Türkiye dış işleri bakanı bu 
görüşmek üzere Atinayı ziya- Elen miJleti Dr. Tevfik Rüş- ziyareti dolayısile bu hadiseyi 
retini büyük bir memnuniyetle tü Arası bir kere dab:ı dosta- bir kere daha kaydeliyecektir. 
kaydetmektedirler. ne bir surette karşıhyacaktır. Türk - Elen dostluğu bugün 

Etnos gazetesi bu husuı:ıta Atina hallunm Dr. Arasa ge- Balkan ve Akdeniz siyasetinde 
diyor ki : çiş!erinin hepsiede göstermek· bir realitedir. Bu dostluk aynı 

Elen efkarı umumiyesi bu te bulunduğu hararetli hüsnü zamanda beynelmilel siyasetin 
mülakata karşı hususi bir alaka kabul Elen - Türk uzlaşması bu mıntakasında sulh içinde 
ve memnuniyet göstermektedir. bir • eserini yaratanlardan birine zamandır. 
Çünkü bu mülakat iki dost Ar 12 (A A) G karşı yapılan çok yerinde bir ına · - azete~ 
memleket arasında karşı ıklı l T·· k d T · · h.. tt b k b. d ··1 er ur onanmasının eşrını-
faydalı yeni bir temas teşkil d~rmEew endaştlakl ır şey eg·ıı- sanide Yunan sularını ziyare-
eyliyecektir. ır. ger os u ar zeman ı e t• d d 1 • •• 

B b 1 ·ı l d' ı -ı .. ,.. r·· k w ın en o ayı s-evmç goster-
ugün eyne mı e ıp oma- o çu urse ur - Elen dost1ugu mekte ve bu ziyaretin iki mem-

tik aleminin bu kaynaşması muhal~kak surette d~~tl~kıarın leketi bağlayan snmimiliği tak-
anında yakın şarkta sulhun sağ- en saglamlarından bırıdır. Sa- viye için mesud bir netice teş-
lam bir desteğini teşkil eden mimi bir jestle tarihteki uzun ~il edeceğini kaydetmektedir· 
sıkı Türk - Elen işbirliği iki anlaşmazlıklarma bir nihayet ler. 

>·Q•••MQ** 

SANA YI PLAN MIZIN TA TBIKA TINDA 
- Başta1a/1 ı foci sahifede - mevzuunu tetkik edecektir. 

Sommerville beraberindeki lngiliz meb'uslarla Mumaileyh bilhassa en UU( ve Ey-
birlikte konferansı müteakib eylfılun onbeşinde t2m bankaGiyle anlaşarak bu ban
doğru lstanbula ve oradan Ankaraya gelerek kaya tevdl31 yapma:~ veya bu banka 
muhtelif temaslarda bulunacaktır. hesabına modern mahalleler tesis 

Mr. sommerviUe bilhassa lngiliz etmek istiyor. 
ucuz ve bahçeli ev inşaat şirketleri Mr. Sommerville Avam kamarasının yıllar· 
namına Ankarada ve diğer bUyUk danberi zinüfuz azalarından biri ve tanınmış bir 1 
şehirlerimizde yeni mahalleler tesisi profesördür. 

···············--··················································································································· 1 

Harb halinde Yugoslavya benzin 
ihtiyacını Romanyadan temin edecek 

Belgrad 12 (Yeni Asır) - Vreme diyor ki: ho ile Romanya münakalat 
Vreme gazetesi Yugoslav~a - Stoyadinoviç ve Tatares· na~ırı arasında son şeklini ala-
harb filosu ve hava kıtaatınm ko daha ilk temaslarında an- cagını söylemiştir. 

Vaziyet 
-·-Çok gergindir 

Şanghay 12 ( A.A ) - Pak
hoi de vaziyet gergindir. Ge
çenlerde Japonyalı bir dükkan
cı öldürülmüştür. Çinlilerin 
meşhur 19 cu orduları Kvang
sı generalleri tarafından yapıl· 
ması muhtemel yeni taarruzla
ra karşı koymak üzere Pakhoi
ye gönderilmiştir. 

19 cu ordu vaktiyle ~ang
hayda Japonlarla harbetmiş idi. 
Bu ordu Pakhoide örfi idare 
ilan etmiş olub bu mıntakayı 
terkten imtina eylemektedir. 

Bir Japon torpido muhribi 
şimdiden Pakhoi yakın ine gel-
miş bulunmaktadır. Di~er döri. 
Japon harb gemisi de icabında 
işe karışmak üzere Tsingtao
dan HongkonS?a doğru yol al
maktadır. 

Bir kaç gün evvel Kvangsı 
kıtaatı Pakhoiyi zaptetmişler 
ise de hemen hemen şehre gir
meleri akabinde merkezi hükü
met kuvvetJeri tarafından tar
dedilmişlerdir. 

Yugoslavya 
konso os 

İstanbul 11 (A.A) - Yu~os
lavya general konso!osu B.lvan 
Koukotich d ün mezunen lstan
buldan hareket etmiştir. Gay
bubetinde lconırn 1oshane işl erini 
l.onso os 13.Radomir Marinko
v:ç görecektir. 

98 bin 
idareci şef 
yemin ettiler 

Nurenberg, 12 (A.A)- Parti 
kongresinin 4 ncü günü akşamı 
Führer piirti siyasal idarecile
rine bir hitabede bulunmuştur. 
Akşam saat 8 ele Almanyanın 
her t n rafındnn hc'<'n 98,000 ida
reci şef tribünün önünde sıra
lanmış la rd ı r. S aat 8 buçukta 
Fübrer geldi ve şevkle alkış
landı. Doktor Fey bir hitabe 
ile Führere şu sözleri söyledi: 

Bu heyecanlı saatte şu in~
nınıızt tekrar etmek istiyoruz. 
Göklerde sakin o'an bizi yara
tan, sevk ve idare ve iyiliğinde 
nezaret eden veAlmanyayı kur
tarmak irin siz Fübreri bize 
gönderen Allahı anıyoruz. işte 
bizim yeminimiz .. 

Bu yemin şiddet]i alkışlaria 
karşılanmıştır. 

Führer bundan sonra bir 
nutuk söylemiştir. 

Bursanın 
kurtuluşu 
Bursa 12 ( A.A) - Bursa 

kurtuluşunun dönüm yılı dün 
Cumhuriyet alanında on bin
lerce yurddaşın katılmasiyle 
emsalsiz bir coşkunluk içinde 
k~tlulandı. Atatürk anıtına 
otuzdan fazla çelenk konuldu. 

Teftiş 
Karamürsel 12 (A.A)- Ko

caefi vilayetinde parti teşkil:..
hnı teftiş etmek üzere ge'en 
Seyhan say:avı T evfik Tı:ıram 

buraya geldi. Buradan diğer 
kaıa ara gidecektir. 

f orveç hü (" meti, roç ~in= faa iyet 
göstermesine meydan verıniyecek 

Moskova 12 (A.A)- Norveç dış bakanı Sovyetler birliği el
çisi B. Yakuboviçin 29/8 tarihli müracaatına cevab vererek Nor
veç hükumetinin Troçki ve karısı hakkında aldığı kontrol ted
birlerinin bunların Sovyetler birliği devletine zarar verebilecek 
herhnngi bir harel.ette bulunmasına imkan bırakılmıyacağını bil
dirmiştir. B. Yakuboviç dış bakanına verdiği cevapta Sovyet 
hükumetinin b :.ı beyanatı maalesef kafi ve iki memleket arasında 
mevcud c\ostane münasebata uygun addetmediğini ve Norveç 
hükumetinin bu beyanatı ile alınan tedbirlerin ve Troçkinin 
Norveçte bundan sonraki ikametinden doğahifecek neticelerin 
bütün mesuliyetini kabul etmekte olduğu kanaatmda bulundu
.R-unu bildirmiştir. 

Fransız muharibleri Yugoslavyada 
Belgrad, 12 (Yeni Asır) - Fransız muhariblerinden bir heyet 

Balkan harb cephesin:n Ohri - Kaymakçalan kısımlarını ziyaret 
etmişlerdir. Heyetin Manastırı ziyareti Fransız - Yugoslavya 
dostluğu lehinde tezahurata vesile olmuştur. 

Grevci işçiler de Fransız hükumetine 
itimad arını beyan e ti tr 

Paris, 12 (A.A) - Renault müesseselerinin sindikalara bağlı 

olan kısmı umumi mesai konfederasyonu azası olan 34,000 amele 
teknisyen ve memur namına kabul ettiği bir karar suretinde 
bazı gazeteler tarafından işçilerin zihninde teşevvüş ve heyecan 
doğurmak gayesiyle ortaya atılan müheyyiç şayialardan dolayi 
endişe izhar edilmektedir. 

Bu teşekküle mensub bir heyet Leon Blumu ziyaret ederek 
halkçılar cephesi programını tatbik ettiği müddetce hükumete 
itimadları olduğunu beyan etmişlerdir. 

lngiliz komünist 
bazı ittiham lar 

partisine 
yapıldı 

PLIMAVZ, 12 (A.A) - Tredinyonlar kongresinde Sir Ultor 
Citrin lngiliz komünist partisine şiddetle hücum ederek bu 
partinin Moskovadan talimat aldığım söylemiş ve Fransadaki 
şiyasi Faşist tehlükesi mevcut olmıyan lngilteredeki durum 
araşında fark mevcut olduğunu bildirmiştir. 

Celsenin başlangıcında Sovyet resmi gazetesi olan lzvestiyanın 
muhabiri delesrelerin hakaretine maruz kalmıştır. 

benzin ihtiyacını Romanya kay- !aşmışlardır. iki devlet adamı /<l 
naklarında~ temin eden anlaş- saatlarla vakrt geçirmekten i t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~' 
mayı Stoyadinoviç'in mühim hoşlaıımadıklarmdan derhal fa- •••••••••••••••••••••••••• 

: Te cdore aısı : bir muvaffakıyeti sayıyor. aliyete geçmişlerdir. Yugoslav-
Fı ya - Romanya arasında sene-
(. ; -.-..ı;.....oho,..a...;._.,:__.:..-.,-'-'~...;..;.;.:.....ı_.-...:-.:::.__.. • ..._._...ı.c..ı--........ ..-----...--"ıı.;: lerden beri bir d j rJü hallçdile· 

E . . 
•••••••••••••••••••••••••• 

Sinema perdefninde nadir görülen bir film şaheseri : 

meven bu mesele iki saat
Iık bir temasla halledilmiştir. 
Bu mülakat Avrupanın ce-

CANAVA AVI nubu şarkisinde büyük bir 
faa liyet devresinin başlangıcı 
olarak siyasi tarihte ehemmi

Bugün bütün dünyanın en meşhur ve en sevilen yıldızı : yetli bir yer tutacaktır. 
Romanya siyasi mehafili 

ŞIRLEY TAMPEL 

KAÇAKCJ 
HEPSİ BUGÜN L A L E D E 

' 

petrol anlaşmasından başka 
Tuna üzerinde büyük demir 
köprünün inşası hakkında ha

_. sıl olan ihtilafın Yugoslavya 
~- münakalit nazırı MehmeL!!P!• 

Bu h:.fta büyiHt ve zengin bir program 
Aylardanberi lznıir ha lkının beklemiş oldukları ve 11 Altın a rayan kız'ar ,, " G üze ler re mi 

geçidi ,, filmlerinden daha güzel ve daha cazib olan hakiki bir sanat a bidesi. 

Oynayanlar : Dick Povvel, 
Ayrıca Avrupa ve Amerika arasında 
Miki Mavz Canlı karikatürler. 

Ruby Kell - r- ile Jo' n Blondell 
tayyare ile seyahat ( Kültür filmi ) 

Seans saatlara: Hergün 15 - 17 - 19 .:_.. 21,15 Cumartesi ve pazar günleri 
Fl"TLAR ao - 40 - 50 KURU TUR 



\ 8altll • t'ENf ASfR f E!'IC ıeae ~ 
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Türk - in giliz Kµrin gi . A~~:ra Halkevi gençleri •• 

Y . · I *' • I ·- ,. - . lzmırgençlıgıleten aslaryaptılar.Dun 
enı an aşma yanız memnunıye e ·ı ··ı d h b 1 1 

değil büyü hayrete de se ep oldu ge~~,,~!~!ad~n şo en e .· azır u u u ar 
- Baş taıafı 1 İlla saltı/ede -

neşredilmiş ve Romanya, Is· 
panya ve ltalyaya karşı tatbike 
başlanmış olan lngiliz kararna
mesinin nevuma Türkiyedeki 
11 numaralı para kararnamesi
nin 32 inci maddesi hükmünün 
Türkiyeye tatbik edileceği res
mi haberlere atfen ileri sürü
lüyordu. 

ÇETiN MESELELER 

Hazine sekreteri Permananti 
ve ticaret nezareti müsteşarla
rından birinin riyaseti albndaki 
12 kişilik lngiliz heyetinin 
muhtelif nezaretler mümessille· 
riyle bergüo artan adedi piya
sada halline uğraŞtlan mesele
lerin gittikçe çetinleştiği zeha
bını kuvvetlendirmişti. 

B·ı bakımlardan hı::r
kesin şu dakikada ma
IOmu olan netice ı alnız 
memnuniyet defiil ayni 
zamanda da bUyük hay
rete de sebeb olmuş 
bulunmaktadır. Bu lngil
terenin birinci defa ola
rak akdetttiğl hakiki iki 
tarafh bir kllrlng anlaş
masıdır. 

lngiltere ticaret nezareti ti
caret mukaveleleri dairesi şef· 
}erinden ve Ingiliz heyeti aza
sından Mr. Kingin tabiriyle bu 
iki tarafın da iftihar etmesi 
lazım gelen bir rekordur. 

Çok müşkül, müzakeresine 
bile yanaşmak mümkünsüz gö
rü!mü§ meseleler iki tarafın da 
memnuniyetini mucib şekillere 

bağlanmış bulunuyor. iki tara
fın da apğı yakan fasılasız 

mesaisi sayesinde çok kısa bir 
zamanda neticeye vanlmışhr •• 

Tarafeyn heyetinin 
kar,ıhklt tell(ln etUğl 
hürmet, samimiyet ve 
IUmad bu muvaffakıye
tin lmlllerlnden ba,11-
cası sayllablllr. 
Anlaşma 18 maddelik bir 

metin ve protokoldan terekküb 
ediyor. Kliring besab ve mua-
melitı itibariyle yeni ıekil di
ğer her hangi kliring anlaşma
mızın aymdır. Yani: 

KLIRING ANLAŞMASININ 
ESASLARI 

1 - Umumi kliringe tibi 
olarak Türkiyeye idhal edile
cek lngiliz ma11arınm bedeli 
mecburi olarak Cumboriyf"t 
merkez bankasına yatmlacak, 
lngiltereye idbal edilecek Türk 
malları bedeli ise yine mecburi 
olarak Ingilteredeki kliring 
ofisine ödenecektir. 

Umumi kliring alım satım
larında tediyat tarih sırası ile 

ve karşılıklı hesıpta para bu· 
donmak şartiyledir. 

2 - Eski anlaşmada hususi 
takas hem mütekaddim müsa· 
ade şartına bağh hem dört 
beş maddeye münhasırdı. Yeni 
anlaşmada kuru üzüm, mcır, 
fındık ve ceviz içi ham kürk 
ve deri müstesna olmak üzere 
bütün Türk mallarına teşmil 
edilmiş ve bunlardan aşağıdaki 
mallar için mütekaddim mü
saade istihsali şarta kaldır.ılıyor. 

Tamamen veya kısmen yün 
ve ~pek veya ıun 'i ipek, her 
nevi halılar, gülyağ, ham ve 
işlenmiş sünger, nebati boya 
maddeleri cehri vesaire gibi bb· 
bi nebat, kö~, yaprak tütün, ln
rılmış tütün, sigara, her nevi şa
rap ve liltörJer ve esansları afyon, 
taze meyva; ve sebzeler, harub 
pa1amut haricinde taneli mad
deter ve bülasaları ve çam 
kabuğu, elişi, dantela ve işle
meler, kuru sebzeler, meyve, 
konserva usare ve ezmeleri, 
sebze konserva ve usareleri, 
yumurta ve yumurta tozu, süt 
tozu, balık yağı, bal me1aslar, 
ham ve işlenmiş mermer ve 
oniksler, keten venevir, den'z 
kaplumbağası kabuklun, balık 
derisi. suni inci imalinde kul
lanılan ve tatlı su balıklarımız
dan çıkan balık pulJau, kuru 
ve her nevi konsena, balık, 

pamuk, pamuk küspesi, üzüm, 
incir haricmde her nevi mey
meyvalar, Fındık ve ceviz içi, 
her nevi kabuklu meyva!ar, 
kitre, zeytin ve zeytin yağı, 
hububat, balık yumurtası ve 
havyar. 
DEVLET VE BELEDIYELEIN 

MÜBAYEATI 
3 - Devlet ve belediyeler 

mübayeah hududsuz olarak 
hususi ve umumi kliring yolu 
ile yapılabileçek ve anlaşmada 
teklif edilmiş ve muayyen şe
rait ~e ah•al dahilinde muay
yen nisbetlerde devlet müba
yeah tarih sırası haricinde de 
ödetilebilecek. 

4 - Ingiltere transit ile 
gelecek kolonyal ve diğt~r re
akspor mallar muayyen hadlar 
dahilinde lngiliz kliriagi yolu 
ile girebilecek. 

5 - Huııusi ve umumi kli
rmg muamelatının kMfesinde 
yüzde 70 ve 30 esas, yani 
Cumuriyet Merkez Bankası 
emrine yüzde ondur. Serbest 
döviz şarta vardır. 

PANAYIRLARA GETiRİ
LECEK INGILİZ EŞYASI 

6 - Türkiyede açılacak ser· 

KANLI ELMAS 
1tJrıka savısı: 19 MACERA ROMAN/ 'o .................................. 11 

İng•IizcecJ..e:ıı çev-:lreıı: Sezai. Şad.1. 
Cava gülerek ellnl uzatb. Bu sıruda gözleri 
Noraya kay, ·ı. Genç kadının surat. asllmışh. 

Kalagan projoktörü açmağa 
giderken Nora Cavaya döndü. 

- Mister Cak, San Şunu ne 
yapacaksın ız? 

- Batavia'da sabile çıkara
cağım. 

- Peki ama Bataviaya bu 
gece varmıyacağız ki. 

- Ne demek yani? 
- Derr.ek istediğim şuki bir 

kadın günlerce bağlı kalamaz. 
- Mükerr.melen kalır. 

- Bari şu küçük kızdan 
l<orkduğunuzu itiraf etsenize. 

Cavacak kızdı. 

Hele bir karıdan ••• 
Sözünü bitirmedi. Kamaraya 

doğru uzaklaştı. Kamaranın ka· 
pısını açtı. San Şun yerde ya-

tıyordu. Ayağa kaldırdı. Evve

la ayak rnnra el bağlarını çöz
dü. San Şun korkusuzca Ca
vamn yüzüne bakıyordu. 

Bu ı:ıırada Nora da yanlarına 
gelmiştı. Ca va Çinli kıza : 

- Küçük akrep, dedi. Ba
kıyorum benden korkmıyor

sun: 

:gı ve panayırlara getirilecek 
lngiliz eşyası iç:n yüzde 30 
kaydı olmaksızın ve Türk res
mine nazaran kabili idhal o.
mak şartiyle yüzde yüz hususi 
takas imkanı vardır. 

7 - lngiliz ikliringi hesa
bına Cumuriyet Merkez ban· 
kasında mevcud ve bir milyon 
sterlinge yakın bakiyenin hu
susi takas ile tasfiyesi imkanı 
verilm~tir. 

8 - Eski anlaşmıya ba-ğh 
]isteler ve tarife tenzilatı eski 
4 numaralı liste yukarıdaki iki 
sayılı fıkra veçhile tadil edi· 
larek aynen muhafaza edil· 
miştir. 

9 - lngiltere hem eski an
laşmada mevcud listelerden 
ham de Türkiye umumi idhal 
rejiminden istifade ediyar. 
Türkiye eski anlaşmada mev
cud hukukunu muhafaza edi-
yor. 

ÇELiK - DEMiR 
F ABRIKALARI 

Porotokol imza ve teferrü
ata a id tali hususlar haricinde 
bilhassa Türkiyede kurulacak 
çelik, demir fabrikaları do!a
yısile teşkil edilecek Türk-In
giliz şirketlere aid hükümler 
vardır. Bu şirketlerin muayyen 
sahşlan kliring satışları bü
kümleri haricinde kalmakta 
ve yalnız çelik ve demir 
fabrikaları taksiti ve Türk 
lngiliz şirketlere ait masraflar 
ödendikten sonra kalacak mik
tar'n yüzde yirmisi kfiriog an· 
laşması ve bakaya devam etti
ği müddetçe yiizde 30 serbes
ti döviz yüzde '10 i mal hesa
bına olmak üzere kHring he
sRbma devredilecek geri kalan 
yüzde 80 Din yüzde otuzu ye
niden serbest dö•iz hesabımı
za alınarak ger si devletçe ln
giltereden yapılacak mübayeat 

ve lngiliz firmalarıoın Türki· 
yede yapacakları taahhüdlerin 
tesviyelerinde kuUanılacaktır. 
Anıa,manln ana hU

kümlerl hemen hemen 
bunlardan ibarettir Mem 
lekeUmlz lktıaadlyatı için 
bu vaziyetten kablll is
tihsal faydalar aştkAr
dır. Bu anıa,ma iki mem
leket c:rasındakl dostlu
ğu en esasll fekllde tar. 
sine hizmet edecek ere
manlaf"dan biri olmak 
v zlyetlndenlr. 

B:ı vaziyet munzam ispanya 
vaziyeti ve ltalya i!e lngiltere 
arasında devam eden ahdi va
ziyet tüccarımıza lnS?iltere ile 

dudaklann var. nana hançer 
sallamasaydm seni çok seve
cektim. Amma ben yine affe
derim. Bak bunu saua isbat 
edeyim. 

Cava bun!an söyliyerek eğildi 
genç Çinli kızın nar gibi kır· 

mızı dudaklarından öptü. Sonra 
Noraya dönerek: 

- Alın dedi. Esirimi s:ze 
veriyorum. 

Bu sırada projektör parladı. 
Kalagan ışığı bunların üzerine 
çevirdi. Göz kamaştıran ziyanın 

altında üç çehre üç ayrı mana 
-ile birbirine bakıyordu. Nora
nm yüzü kıpkırmızı olmuştu. 
Gözleri hiddetten par~ldıyordu. 
inci gibi beyaz dişleriyle 
dudaklarını ısırıy~rdu,San Şunun 
yüzünde hayretle karışık tuhaf 
bir bis okunuyordu. Eski so• 
ğukluk ve nefretinden eı1er kal-
mamıştı. Cavantn yüzünde hiç 
bir his eseri yoktu. Tipkı bir 
heykel gibiydi. 

- Ben 

Bu sırada eğilerek esirinin 
yüzüne dikkatli dikkatli baktı. 

- Ne şeker ıeymişin sen. Projöktöriiu ziya11 döndG, 
y~~~~~d~~~~---..!•!•~h·~·u!!e!!..ri tarama w a başladı. Bir 

m1ştır. Kafile içindeki Ankara · · · • 
Halkevinin amatör fakat çok -·"·'·"'·"'"""' 

değerli sanatkar gençleri evvel
ki akşam da Halkevimizde iz
mir Kızılay kurumu menfaatine 
bir müsamere vermiş ve Hül
leci piyesini son defa temsil 
etmiştir. Gösterilen bu büyük 
a'akaya karşı Kızılay kurumu• 
muz Ankara Halkevlilere yazı 
ile teşekkürde bulunmuştur. 

Ankara Halkevliler şerefine 
dün akşam lzmir Halkevi ta .. 
rafından lzmirpalas' da bir ziya· 
fet verilmiştir. Çok samimi bir 
bava içinde geçen bu ziyafette 
halkevliler; birbirine daha çok 
kaynaştıran konuşmalar olmuş

tur. Bugün kafile gezilere de
vam edecek ve bu akşam da 

Evvelki f!etC llalkevint/f! (Edebi vat gecesi)ni luız11/ıvanlar. 1-ffı/zı Oğuz, 
2 - Defeıli şaır Münir MüeyJ'et 3 - Oeııç şair l(am111an Bozkır 

uyandırdığı sıcak ve samimi Halkevlileri, fzmir muhitinde 
havaya bilhassa işaret etmek yaptıkları temaslardan memnun 
isteriz. Aralarında " Cığır ., kalmışJaı·dır. 

Çok yakın zamanlara genç
lik hareketlerinin imtiyazını Is-
tanbul şehrine mahsus zanne
denler, Ankaralıların birkaç 
gün içinde lzmirde uyandırdık
ları canlı ve hareketli" havayı 
a!akayle takib edebilirJer. 

Ankara gençleri lzmir genç
leriyle temas için ellerinden 
ge!en bütün imkanları kullan
mışlar ve mevcudiyetlerini an
latmışlardır. Bundan da anlıyo
ruz ki Ankara gençliği Halkevi 
içerisinde organize edilmiş bu-
lunuyor. Biz bu o!ulugu olsa 
olsa nvkle ve gıptayla takip 

Şthnmizde mııva/lakıı•elii temsiller ,;ıun Ankara ff aıkevi temsil heııeti edec~ğiz. 

Belediye reisi tarafmdau şe· mecmuasını çıkaran değerli Ankaramn çok değerli 
reflerine Kültürparkta bir veda muharrir Hıfzı Oğuz gibi or- Halkevlileri Pazartesi güoi 
ziyafeti verilecektir. ganize edilmiş bir gençlik di· lzmirdeo ayrılacaklardır. Ken-

Ankara Halkevlilerinin lzmir vası arkac;ında inanarak koşan dilerine şimdiben iyi yolculuk-
muhitinde ve gençlik arasında gençler de bulunan Ankara lar dilerir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ticaretimizi önümüzdeki yıldan yolu ehemmiyetle ve dikkatle tere ile ticaret anlaşması mü-
itibaren laakal iki misline ve tütcanmızca gidilmeye değer:. zakeresino memur beyetimaı: 

yakın bir atide laakal beş mis- Macarlar bu yıl ilk defa olarak lrlandanın talebi üzerine bu 
Jine çıkarmak ve bu mühim ' lspanya ve ltalyanın sevk im- memleketle de bir ticaret an· 
piyasayı yeniden kazanmak için kans:zltğı karşısında lngiliz pi- laşması tanzimine memur edil-
emsalsiz bir imkan verilmiş bu- yasalarını çeşitli ta'le meyvalar miştir. lrlanda müzakerelerinin 
lunmaktadır. ve bilhassa karpuz, kavun ve hitammdan sonra heyet reisi 

MÜHiM BiR NOKTA elma ile doldurmuşlardır. Kurdoğlu ve hariciye umum 
Taze domates itibarile Bul- müdürlerı'nden Hulu"sı· Fuad Dajma hatırda tutulması 

icabeden mühim nokta şudur: garlar ayni yoldan gidiyorlar. Togay aynı zamanda memur 
Kısaca Türkiyede yetişen ve edildikleri Arjantin ve Brezilya 

lngiltere serbest piyasadır. 

Ve rekabet mücaclelesi en kuv
vetli olan bir memlekettir. Bu 
piyasayı temelli ve rasyonal 
şekilde ka:ıanm11k isteyorsak 

lngiltere ile mübadelatamııda 

daimi dünya fiyatlarmı nazan 
almayı tüccarımız vatani bir 
vazife saymalıdır. 

Bilmukabele lngilizler de fi
yatlarını daima normal tutmalı 
ve bu vaziyet haricindeki ha
reketlerden tüccarımız lkt;sad 
Vekaletini icabında mahremane 
haberdar etmelidir. 

. HUSUSi TAKAS YOLU 
Bilhassa yeni hususi takas 

iki dakika oldukları yerde dur• 
dular. 

Sonra Nora Kalagan bu ses · 
sizliği bo~du: 

- San Şun benimle gel ! 
Ve beraberce uzaklaştılar. 

Cava küpeşteye dayanarak ay-

dınlanan sahilleri seyre baş

ladı. Biraz sonra Andi Kalagan 
da Cavanın yanına geldi. 

- Püsküllü belayı geride 
bıraktık :ırtık. 

- Öyle mi zannediyorsun. 
Sen hiç bu herifleri tanımıyor
sun galiba. Düşün bir kere 
haritanın filmleri ellerinde. Her 
halde şimdiye kadar bunların 
ne demek istediğini da anla
mışlardır. 

Şimdi bizim peşimizden on
!ar da yola çıkacaklar ve son 
ferdine kadar mücadele ede
ceklerine emin olabilirsin, 

- Peki açık denizde ne 
korkumuz olabilir ? 

- Bir kerre ıimdideu yolu· 
muzun üatündeki bütün liman• 
Jara Holandalının hususi rad-

Türkiyeden kabili ihraç olan anlaşmaları için bu iki memle-
hiçbir madde yokturki bu pi- ket heyetiyle de temas edecek 
yasada vasi nisbetlerde alıcısı ve diğer müşövir azalar hemen 
bulunsun. döneceklerdir. 

Gayret tüccarımıza kalıyor. ----· 

Bu anlaşmaya ve herhangi Ereğli limanını 
madde üzerinde alım satımı ve 
alacı ve sabcılarına ait malumat 
için tüccarlarımızın müracaat 
edebileceği devlet dairesinin 
adresini de hatırda tutmaları 

lazımdır : 
Türkofis 
2 W ey Mouth Str London W 1 

IRLANDA iLE TiCARET 
ANLAŞMASI 

Londra, 1 l (A.A) - lngil-

yosu işliyor. Her an karşımıza 

bir honan geruisi çıkabilir. 
Eğer bunlardan kurtulabi-

lirsek ikinci fasıl adada 
başlıyacaktır. 

- Öyle ise gözlerimizi dört 
açmalıyız. 

Bunu söyliyerek Kalagan da 
uzaklaştı. 

Cava Cak olduğu yerde bir 
saat kadar öylece kaldı. Nora 

ile San Şun'un yaklaşması onu 
daldığı düşüncelerden uyan

dırdı. Cava baıiyle Noraya se
Jim verdi. Sonra Çinli genç 

kıza dönerek hakta. Genç 

kızın gözlerinin içi gülüyordu. 
Dudakları olgun bir tebessiimü 
taşıyordu. 

- Mister Cava Cak. Elimi 
sıkıp benimle barışmazmısınız ? 
Artık arkadaş olalım. 

Cava gülerek elini uzattı. 
Bu sırada gözleri Noraya kay· 
dı. Genç kadının suratı asıl

mııtı. G6ıleri hiddetle parla· 
yordu. 

• • • 
ınşa ıçın 

Lahaye, 11 (A.A)- Laceyde 
Albalam Dragage Et De Tra
vaux Publics şirketi memleke-
timizde buğday mukabilinde 
Ereğli limanını inşaya veya 
gemi inşaatına veya mü
masili işlere uzun vadeli tedi
ye esası üzerinden işti

rake karar vermiştir. 

Vlll - Karanlıklar içinde 
Cava Cak bir bakışta Nora 

Kalagan'ın gözlerindeki hid· 
deti görmüştü. Yüzü kıpkırmızı 
oldu. Çinli kız da gözlerini 
Cavadan ayırmadığı için onun 
yüzündeki değişikliği görünce 
başını Noraya çevird:. Vaziyeti 
anlamıştı. bir kahkaha attı. 

- Canınızı sıkıyorum galiba? 
- Hayır, fakat aramıza lü-

zumsuz bir soğukluk getirdin. 
Hatta dün gece ö lüm de geti .. 
riyordun lakin biraz geç kal
dın Bu işi niçin yaptın Sao 
Şun? Kime hizmet ediyordun? 
Nijoya mı, Van Osterdik'e :r.i 
yoksa ... 

Cümleyi bitirmedi, durda. 
Çinli kız gözlerini Cavanın ağ
zıı:a dikmiş çıkacak kelimeyi 
bekliyordu. 

-Yoksa Vinsek Palgrav mı? 
San Şun'un dudakları bü

küldü. 
- Palgrav? bu isimde kim

seyi tanımıyorum. 
- So11:ı \'ar -
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kız için hayat şartları 
çok farklı olmalıd r. 
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Greta Garbo bu fikirde değildir. Ona göre bir genç 
ızın manası aşk insanı olmasında toplanır .. 

Amerikanın en marüf sıne
ma mecmualarından biri olan 
Screcn Book mecmuasında Gre
ta Garbonım Marlen Dietriche 
açık bir mektubu intişar etmiş
tir. Bugünün sosyal telekkile
rine ehemmiyetle temas eden 
hu mektbu Gretanın orijinal 
şahsiyetini aksettirdiği cihetle 
aynen yazıyoruz : 

AZIZ DIETRICH 
Sözünü kırmamak mevkiin<le 

olduğum muharrir Otis Wiles 
genç kız ve kadın mevzuu et
rafında fikirlerimi söylemekli
ğimi istedi. Her şeyden önce 
şunu anlatmak istiyorum ki bu 
yazıma başlarken biraz tesiri
niz altındayım. Sizin Otis Wi
les'e verdiğiniz cevaptan bahs
etmek isterim. 

U.S. Of Amerikada genç kız 
ve evli kadın telakkisi arasın

daki fazla bir fark yoktur. Bu 
itibarla sözlerimi genişletmek 
ıçm Amerikadaki hususiyet 
çerçevesinden ayrılacağım. 

Siz dediniz ki : 

- Genç kız için hayat şart
ları evli kadınlardan çok farkh 
olmalıdır. l";enç kız aşk çağına 
gelmeden .. şk yaparsa aile ter
biyesinden birçok şeyler kay
beder. Aşk genç kıza evlen
meden evvel hiç te faydalı 
değildir. Genç. kız için macera 
tehlükelidir. Onun haleti ruhi-

yesi üzerinde tesir yapar. Aşkı 
evli ve tecrübeli kadınlar yap
malıdır. O zaman tehlükesi 
daha azdır. Çünkü genç kız 
evlilik hayatı içinde erkeği nis
beten anlamıştır. Onun tehlüke 
teşkil eden hareketlerine daha 
kolaylıkla mukabele edebilir. 

Ben tamamen ayrı düşünü

yorum Marlen.. Benim naza
rımda bir genç kızın manası 

aşk insanı olmasında toplanır. 
Genç kız daha mekteb ça~m
da aşkı tanımalıdır. Aile ter
biyesi halısında taassubu seve
rim. Aşk yapan insanın ruhi 
İnsiyaklarının kontrolu da fay
dalıdır. 

Genç kız demek aşk insanı 
demektir. Genç kız ailesi ara· 
sınde öyle hazırlanmalıdır ki 
yapacağı aşklar onun için ha-

ON·ta Ombo 
yatta iyi bir tecrübe kaynağı 
olsun. iyi a41k yapmak, sevgi
Ji yi idare etmek; iyi yemek 
pişirmekten az zordur. 

Sevmek ve sevilmek ibtiya
cmı hisseden bir kız. hisleri
nin muhitinde tatmin edilme. 
diğini hissP.ttiği gün buhran 
geçiriyor. Bu buhran ise müt

hiştir. 

Renim görüşümle genç kız 
o insan dır ki, hertürlij aşk 

buhranına göğüs gerdikten, 
muhitini neş'esile, kızhğile, 
canlılığile feyizlendirdikten son-

•••••••••••••••••••••••• 

Biıhitlfrbıi fil çok srven ı•e takdiı edoı 
J'rltllzlm; K.lodet Ko'brr sinrma lıaya
tmda m rok Ha11 ı• flaur ı•e Poll'f 
Duboı•u sewmştit. Kay Frnıısıs f'ta11-

sız artıstlrı iıttlrn Snzi Vr1111L111m 

Jwyrnmrlır. llalfJ' Raura geli11c.e 
o Vallrr.e /lc11v'ri hiit1111 dil!tr san'-

ntktiılma lt'ltl/I d111e/drdir 

Yalnız Fuarın devaını nıüddetince lzınirde kalacaktır. 
Bu müthiş vahşi hayvan1arı her zarr.a~ .

1
görm.ek imhan~ yoktur. Nitekim şimdiye 

kadar memleketimize getır.ımemış ve bu ılk defasıdır. 

• • 

SX KJI 
hayvanlar değil kadın ve erl:ek harıkulade hünerler sahibi 

müteaddit artistJeri:ı numaraları da vardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

yapılmaktadır. 
Seanslar : HerS?"iin 

ra aile hayatına tam randman 
ile atılsın. Genç kızın bir çi
çek olmadığını, cemiyet içinde 
bir erkek kadar hırpalanmak 

mevkiinde olduğunu hatırlarsak 
benim düşilnüşltırime hak ve· 
renler bulunur. 

Aziz Marlen, siz de takdir 
edersiniz ki bir erkeğin deli
kanlılık hayatında yaptığı aşkla 
bir genç kızın yapacağı aşk 
arasında hiçbir fark yoktur. 
Genç kızı inanmıya genç er
keği duymıya alıştıran aşkın 

genç luz ve genç erkek ara
smda ki farkı, bugünün aşk 
ahlakı telakkilerine uymadığını 
da hiçbirimiz inkar edemiyoruz. 

Şu nokta üzerinde durmanızı 
rica ederim.. Evlenmek arzu
suyla kendi yuvasına bir kadıo 
arayan erkek genç k'zdan ne
ler bekliyor, Sıhhath bir vü
cut mu, onu genç. kız verecek
tir. Düzenli his mi, onu da genç 
kızda bulacaksınız. Bir erkeğin 
evleneceği kızdan bundan faz. 
lasım aramaya hakkı var mı? 

Erkek nasıl ki delikanlilik 
hayatında bir çok kızlarla dü
şüp kalkıyorsa genç luz da 
bunu yapacaktır. Bu onun en 
tabii bir hakkıdır. 

Bu, benim genç kız te
lakkimdir . Evli kadmfara 
gelince itiraf ederim ki bu sa
bada tecrübem ve fikrim yok-
tur. Yalnız, uzak görüşümle 
şunu teyid etmek isterim ki 
bizi ayıran hakiki uçurum bu
rada başlar. Evli bir kadının 
aşk yapması kadar tehlükeli 
bir nokta var mıdır? Zaten en 
iyi heveslerini genç kızlık ça
ğında barcıyan Görl için evli· 
lik hayatında böyl~ bir macera 
heveo;İ imkanı kalır mı? Ben 
zannetmiyorum. 

Ancak bu tecrübe sahasında 
son sözün yine sevgili Diet· 
rich'te olduğunu da hatırımdan 
çıkarmıyorum. Sevgilerim ve 
öpücük!erim a:ıiz Mar1en .. 

GARBO 

. 
ilk rastladığım sevgili ---

ftanne Shirley'in bir 
şaheseri sa yılıyor 

Hollyvood'un tanınmış sine· 
ma yıldızlarından Anne Shirley 
ve Joh~ Beal tarafından çev
rilen "ilk ra8tladığım sevgili,. 
fjJmi çok beğenilmiştir. 

Bu filimde Anne Shirley, 
matmazel Liss rolünde çok mu
vaffak olmuştur. Matmazel Liss 

dağ yamaçlarında küçük bir 
kulübede doğarak serbest 
bir hayat yaşamış bir kızdır. 

O, John Beal'i tanıdığı güne 
kadar aşkı bilmiyordu. John 
BeaJ ile tanıştıktan sonra ona 
kabaca muameleler yaptı. Ve 
ilk karşılaşhğı gün onu kabaca 
kırbaçladı. 

K1rbaç darbelerı altında hır
palanan John sesini çıkarmadı. 

Fakat sevdiği kızın yolu üıe
rinde sık sık göründii. 

Bir gün dağların kızı John'un 

yanma giderek bu ısrarlı taki

binin sebebini sordu. John 
kendisini sevdiğini, dağlardan 

kurtararak şehrin velveleli ha
yatı içinde onu bu kerre bir 

hayata kavuşturacağım söyledi. 

Bu filmin asıl şayanı d;kkat 
kısmı, daklarda başlİyan aşkın 
şehir içinde sönüşü ve yerını 

başka hislere bırakışıdır. Filim 
çok beğenilmiştir. ........... 

H.olivud'da • 
yenı yıldızlar 

Ste ı una re li 
f·lmde- muvaffak oldu 

Amerikc:.nın ilk renkli filmlerinden biri olan "Korsan Uansing,. 

filminde da11sör ve ş~mlöz olarak görünen yeni yıldızlardan Steffi 

Duna Hollyvood'da az zamanda çok şöhret kazanmıştır. "Korsan 

Dansing,, artistin tanınması;.,a ve şöhret almasına yardım etmiştir. 

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

Iktısadi buhran 
Cenevre, 12 ( Ö.R) - Mil

letler cemiyeti sekreteri Ave
nol dünyanın ikhsadi vaziyeti 
hakkında bir tebliğ neşretmiş
tir. Bu tebliğe görP. 1929 da 
başhyan buhran 1932 yazında 
en yüksek haddine vasıl ol
muştu. Şimdi bir kalkınma 
isareti vardır. 

Çin de 
Şanghay, 11 (A.A) - 19 un

cu Kanton ordusu örfı idare 
ilan etmiştir. 

Fransada grevler 
Marsilya, 11 ( A.A ) - Ma

deni sanayi ameltsi grevine 
iştirak edenlerin mık darı 16,000 
idi. Grev devam etmektedir. 
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ALDANMA 
HALEP Y AGI IlEll()SU 

Haşaratı 61dürmekden emin 

olmak için yalnız ve yegAne olan FLiT 
isteyiniz. Ve taklidlerlnl reddediniz. 

Fena ve tesirsiz haşarat öldürucu mavıler 
almakla par~nızı beyhude yere israf etmeyi-
niz ve FLiT ın sahtelerınden sakınınız. Al-
danmamak fçın yalnız bir FLiT olduğunu ve 
:>lya_h kusaklı asker reslmll sarı tenekeler 
ıçerıslnde satıldığını hatırınızda tutunuz Bu 
tenekel~r mi..ıhürlu olduğundan her türlü. hiy. 
ıe.~~n arıdlrler. Hakıki FLiT kullanıldıkda 
butun haşaratı oldureblllrslnlz. 

Dtlikfrre vt yarıklara FUT ıozu korunu: Ha· 
şaral, to:uı i'1mıs eder time= tlerlıa/ lJ/ı7rler. 

Umumi deposu ı 1 CRESPIN, lsıanbul, Galalı. Varwcdı Hın ı . 

iZ 
Nefasetile meşhur YEŞiL URFA SADE YAGLARININ top

tan fiyatına satış mahalli : hmirde Girit hanında 

F. Simsaroğlu ve S. Iler 
ticarethanesi deposudur. 

DIKKA T . 2256 Numaraya 
• telefon edilirse mahallinize 

kadar bir teneke bile siparişiniz gönderilir. 

Haftalık Fiyatlarımız : 
Fevkalade Urfa 80 kuruş 
Ekstra Urfa 75 kuruş 
Birinci Urfa 70 kuruş 

H. 3 10-13 

AR~ u .1 
1SAL Zı i F .. 

ARIN Gö EYE 1 :.-Ji: .ı .Ji 

YURTOA ARLL\. SA YG 

öbrek, tca aciğer raha sız ıkları

BORCUl\ UZ öD-". ·--
IÇiN Telefon 3882 

Bir 1 z 
lzmir tecim ve endüstri odası pavyonunda köşemizi, 
Balcılar içindeki magazamızı ziyaret ediniz. 

TELEFON: 

azErrısız ığa arş en iyi ve 
• 

ş ·a 

ye 
aden suyudur 

• e r ı 

ardak içiniz 
yeni lzmir czanesi TELEFON : 2067 

Muğla sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünden : 

M U b ı d 
I foğla Memleket hastanesinin 1936 yıla ihtiyacı için satın alın· 

enemen r ay ığtn an: ması lüzum görülen 1104 lira 20 kuruş muhammen bedeli ve 
1 - 1762 lira 29 keşifli Belediye dairesinin tevsii ve 1675 153 kalem ecza ve alatı tıbbiye açık eksiltmeye konulmuştur. 

lira 25 kuruş keşifli Pazar yeri inşası plan ve keşfi mucibince 21-9-936 pazartesi günü saat 15 de şartnamesine tevfikan vila-
10-9-936 Tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye yet daimi encümeninde ihalesi yapılacaktır. lsteldilerin şeraitini 
konulduğundan taliplerin mezkur günde ~elediye encümenine anla,nak ve pey sürmek üzere vilayet daimi encümenine müra· 
muracaatları. 13-17 358 (1881) caat eylemeleri ilan olunur. 9-13 - 17-20 306 (1860) 
ızmlr Beledlye skıden : - ~r~~:-r:~;r'"'!?"'~r~"li"""',...,.,..~~'"'"""""'!"""-:ı~~..,;.~~~~~~;.;,,,,..,,....,.;;;;...~~~ 
1 - Senelik kirası kJrk Jira 

bedeli muhammenle Balcılarda 
Pjyal oğlu hanı ittisalinde 172-1 
sayılı dükkanın bir senelik ki
rası başkatiplikteki şartname 
veçhile 29-9-936 salı günü saat 
on alt~da açık arthrnıa ile iha
le edilecektir. iştirak için üç 
lira muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta en
cQmene gelinir. 

2 - Senelik kirası yüz on 
lira bedeli muhammenle mem
leket hastanesi karşıı;;ındaki 4 
numaralı dükkanın bir senelik 
kirası başkatiplikteki şartname 
veçhile 29-9-936 salı günü saat 
on altıda aç.ık arttırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
sekiz yüz yirmi beş kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelirıir. 

3 - Senelik kirası 30 lira 
bedeli muhammenle Paralıköp
rüdehi 2-1 sayıh barakanın bir 
senelik kirası başkfıtiplikteki 
şartname veçhile 29-9-936 salı 
'!ünü saat on a ltıda açık art
tırma He ihale edilecektir. 

lştirak için iki buçuk liralık 
muvakkat teminat makbuzu i.e 
söylenen gün ve saatta eılcÜ
mene gelinir. 
13-17-20-25 

a 
• • e ın 

,. 

l~arahndan ınevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

G ı~ A ...... ,,....,. 
ZABi 

--~R 
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Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••• • •••••••••••••••••• 
(/.//Z77///77.J .. , •••.•.......... 
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Birinci l(ordonda 
186 Numarada 

Mimar Kemaled
din caddesinde 

• ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
r7.T/7/..7:L//.7 /; 
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Ayni kuınaşlar lzıuirde Sağırzade ve Asım Riza N 
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Başı, dişleri 
v 

agrıyor 
Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 

Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

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

Grip 
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,~ 

,Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 

motosiklet petromaks lüks fe

ner lambalara sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 

plakları hediyelik zarif saat 
ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaklan, elektrikli ütü çaydanlık ve ocaklaa 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamtzda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir. 

Kolonya ve esansları 
Bütün Türkiyemizde büyük bir mevki 

ve şöhret kazanan ve her yerden se
ve seve aranılan 

lzmir kokuları hiç şüphesiz 

S. Ferit Eczacıbaşi kolonya 
ve esanslarıdır. 

Bahar. Altındamlası. Dalya. Yasemin 
Ful. Muhabbet çiçeği. Unutma beni. 
Senin için. Manulya. 

Yeni çıkan kokularımız : 
Nergis Nuvar, Revdor Ferit 

Yakında çıkacak kokularımız 
Krep Jorjet. Leylakblan 

Bu yüksek ve ince eserler tabii çi
çeklerden istihsal olunmuştur. Benzer 
ve yakın isimlere aldanmayınız. 

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

Hükümet sırası 

UA D 
HARAÇÇI 

KARDEŞLERiN 
59, 60 sayılı pavyonlarını 

mutlaka • • 
gezınız 

Bu müessesenin yarathğı en son modern 
mobllyeleri görUp hayran kalacattsınız 

. 
Elbise boya ve temizleme evı 

Panayır münasebetile fiyatlarda müthiş tenzilat yapmıştır. 

Bu fırsatı kaçırınayınız. 

Saman iskelesi : iş Bankası karşısında Kardiçalı hanı altında 
3-10 (1851) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru el-

yevm limanımızda olup 14 ey
lülde Anvers- Rotterdam-Ams· 
terdam ve Hamburg içic yük 
alarak hareket edecektir. 

TRiTON vapuru 16 eylüle 
doğru gelip ayni gün yükünü 
ta'bliyeden sonra Burgas-Varna 
ve Köstence Jimanlan için yük 
alacakhr. 

HERCULES vapuru 19 ey· 
lülde beklenmekte olup 24 ey-

lüle kadar Anvef4· Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg li· 
ınanJarı için yük alacakbr. 

HERMES vapuru 30 eyllilde 
beklenmekte olup 5 1 ci teşriae 
kadar Anvers - Rotterdam -
Amsterdam - Bremen ve Ham-

burg limanlan için yük tahmil 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
BIRKALAND motörü 14 ey· 

lülde gelip 18 eylüle kadar 

Auvers - Rotterdam - Bremen 

Hamburg - Dantzig - Gdynia • 
Kopenbaben ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

llEMLEND motörn 29 ey· 
lüle doğru beklenmekte olup 3 
birinci teırine kadar AnYcn 
Rotterdam - Bremen -Hambarg 

Dantzig, Gdynia, Kopenhagen 
Goteburg - Oslo ve lskandi

navya limanları için yükliye· 
cektir. 
Finska Angfarstygs kumpanyası 

SAVONMAA motöril 12 ey
lülde gelip doğru Anvers ve 

Finlandiya için yük alacaktır. 

Servici maritime Roamain 

ALBA JULYA vapuru 23 
eylülde gelip 25 eJlile kadar 

Pire, Malta, Marsilya ve Alger 
için mal yükliyecektir. 

ZEGLUGA POLSKA 
kumpanyan 

SARMACJA motarü 28 ey· 

lülde gelip doğru Anvers, dant· 

ziğ ve Gdynia limanları için 
yük alacakbr. 

Daha F azta tafsilit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica oluna.r. 
Navlunlardaki ve hareket ta• 

riblerindeki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

~ 1, 
. Dokuma işi ile alAka

dar olanlara 

Satılık dokuma 
tezgahları 

ipek; pamuk ve yilnden 
düz ve çiçekli her nevi do· 
kuma işini yapan atelyemi 
görülen lüzum üzerine bütün 
tcferruatayle ve teklif edi
lecek herhangi bir şerait da
iresinde devretmek istiyorum. 

isteklilerin lzmir Tilkilik 
Menzil han Numara 10 da 
Dliz cakar dokuma mlltebas-
aısı Bursab Mehmed Emin 
adresine teşrifJeri ve yahut 
;azmaları (1836) 5-5 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ARTA vapuru Hilen limanımız· 
da olup 9 eylüle kadar Anvers 
Direkt Rotterdam, HamburJ? 
ve Bremen limanları için ytik 
alacaktır. 

SOFIA motörü 15 eylülde 
bekleniyor. 18 eylüle kadar 
Anver , Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

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

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

SOFIA vapuru 6 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 10 
birinci tesrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
limanlan için yük alacaktır. 

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

TROYBURG vapuru 10 ey· 
lülde gelip bamulesini çıkar• 
dıktan sanra Anvera Direkt, 
Hamburg ve Bremen limanlan 
için yük alacaktır. 

DUBURG •apuru 20 eylfı1de 
bekleniyor. An•era, Rotterdam 
ve Hamburg limanlanna ynk
liyecektir. -···· American Esport Lbıea 

Nevyork 
EXPRESS •apunı 10 eylülde 

bekleniyor. Nevyork Direkt 
yftk alacakhr. 

EXAMINER vapuru 26 er 
JiUde Nevyork Direkt hareket 
edecektir. 
~ 

Den Norske Middelhavslinje 
BANDEROS vapura 21 ey· 

lulde bekleniyor. Doğru Le 
Havre, Dünkerk, Dieppe, An· 
vers ve Noryeç limanlarına yük 
alacaktır. 

BOSPHORUS mot&rü 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Havre 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di· 
rekt ve Norveç limanlanna yük 
alacakbr. --• .. 1-4181~•··· ..... -

Atid Navigation Compauie Hayfa 
ALISA motörü 14 eylüle doğ

ru bekleniyor. Belgrad, Novi
sad, Budapeşte, Bratislava, Vi· 
yana ve Linz için yllk alacakbr 

•• ®'=4• 
S. A. Royale Hongroise d~ ~a
vigation Danubienne- Manhme 

Budapest 
DVN A vapura 28 eylülde 

Belgrad. Novisad, Bodapeste, 
Bratislava, Vienne, Linz liman
lan için yük alacaktır. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 30 ey· 
illide bekleniyor. Köstence, Su
lina, Galatı ve Galatz ab..-ıar-
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Komarno, Budapest, Viyena 
ve Linz için yük kabul ede
cektir. 

V apurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahh6de gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 
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Karata, Halil Rifatpaşa cad. 243 
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Karataş ,, ,, " 4 
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Üçüncü karataş Halil Rifat 349 
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Üçüncü karalaş islabane arkası 8 
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Toraman m. bodur ali S. 10 12 
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Olivier Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
TRENTINO vapuru 9 eylule 

kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tabipleri 

MuzaUer Eroğul 
Kenıal Çetipdağ 

FHILOMEL vapuru 19 ey· 
lüle kadar Londra, Leith ve 
Nev~astele yük alacaktır. 

POLO vapuru 8 eylulde 
beklenmt-kte olup Londra ve 

Anversien yük çıkaracaktır. 

Hastalarını her gün sabah 
caat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan :zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 

kabul ederler. j 
Telefon : 3921 

Cuma :ve sah 8 den 10 :a 

• kadar memleket hastanesinde 

DIDO vapuru 29 eyJule ka

dar Londra ve Hull içın yük 
atacaktır. 

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

MARDJNIAN vapum 17 ey
lülde L:verpool ve Svanseadan 

gelip yük çıkaracak ve ayni 

zamanda 23 eyliile kaclar Bel

fast, Liverpool ve Glasgov için 

yük alacaktır. 

Bristol Hath 

MARONIAN vapuru 19 teş· 
rinievvcle kadar Londra ve Hull 
için yük alacakb. 

TORFINJARL 20 eylule ka

dar BristoJ için üük alacaktır. 

Liverpool hatb 
FLAMINIAN vapuru 10 ey

lüle kadar Liverpool \Ye Glas
go• için yllk atacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va

pur\ann isimleri •e navlun üc

retlerinin değişikliklerinden me 
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Fuvar için gelen 
lzmirin sayın misafirleri 

Güzel bmiri gördünüz, geıdiniı: belki 
de sevdiniı •. 

lzmirin bir şyi emeşburdur 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralh caddesi Beyler 
sokağı klSşesi 

~üyük Hilal Eczanesi 
tımirden götürülecek en şık en ince ve en 

makbul hediyeniz Eczacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacakhr. bmirde Hilal eczanesa ko

kucoluk üıerine ciddi yürüyen bir 
müessese olmuş, kokuculuk ile• 
mını şaşırtmış bulunmaktadır. 

Hilil eczanesini, eczacı Kemal Kimili 
işindeki ciddiyeti, kolonyalarını 

lımirlilere sorunuz. 

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

Tepecik hilal sokak 
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'972 Mangaltepe sokak 26 arsa 3ı 
975 Kasap hızır m. kuyumcular ç. 41 dükkan 90 
97 6 " " .. ,, 43 il 80 
Me~ kii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin 

veya sekiz taksitte ödenmek Uıere satışları 15-9-936 sah gOnü 
saat onda ihale edilmek kaydile açık arttırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yeııh depozitoyu vcznemb.e 
,,ahrarak artttrmayn girmeleri ve yanlarır.da üçer fotoğraf getir· 
..ıeri ilin olunur. 30-13 183 (1779) 


