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Ekonomik 
.. ., . 

Gidişimize 
bir bakış 

- Baştata/ı ı md sayfada -
en yüksek dereceyi bulduğu 
zaman da hariçle mübadelelcri
mizin darlaşmak şöyle dursun, 
genişlemesini icab ettirecektir. 
Hükümet, muhtelif m~mleket
Jerle kliriog anlaşmalannı ge
nişleterek ihracatımız gibi id
halihmızm da avnı seviyede 
yükselmesini temine çalışıyor. 
lngiltere ile yeni yapılan kli
ring anlaşması, bu noktai na
zardan parlak bir muvaffakıyet 
sayılabilir. 

Bu Anlaşma, Türk - lngiliz 
dostluğunun bir tezahürü ol
duktan başka bir çok ih· 
racat maddelerimize Ingiliz 
pazarlarmda sağlamca yer tut
mak, temelleşmek imk~mm 
hazırlamıştır. Türk - Ingiliz kli
ringi sayesinde pek yakın bir 
zamanda lngi.tereye ihracatı .. 
mızm yüzde beş yü:ı artması 
ancak ihracatçılarımızın göste
recekleri ehliyete, Ingiliz piya• 
sasıma hususiyetlerini hassasi
yetle göz önünde tutmalanna 
bağlıdır. Serbest bir piyasada 
rakiplerimiz karşısında muvaf
fak olmak için dürüstlüğe, ucuz
luğa, tem:zliğe en yüksek 
ehemmiyeti vermeğe mecburuz. 
Devletin büyük dostluklara da
yanarak yarattığı eseri ancak 
bu suretle verimli kılmak ka
bildir. 

Sevke't: ::Stltııır;:l.n. 

U'ZZ7~..LZ!2XA!!t!~, 

CEVAPLAR 
Be le diye Başkanh

öına: 
lzmlr 

lzmir!ilerin kurtuluşlarının 
yıld&nümü bayramı dolayısile 

gösterdikleri sıcak duyguya 
teşekkürler eder, yurdda şen 
ve mesud olmalarını diler 
sevgilerimi sunarım. 

Dahiliye vekiJi ve C.H.P. 
genel sekreteri 

Ş. KAYA 
U'.YAZIEO' W 

Facia 
Bir bağ çardağında 
Jkl yaşında bir çocuk 
diri diri yanmıfbr 

Kemalpap kazasımn Parsa 
köylinde Çallı Mehmedin ba
ğındaki çardak, çıkan bir yan• 
gında tamamen yanmıtbr. 

Çardakta bulunan iki ya
şında Mehmet Ali adındaki 
çocuk ta kurtarılamıyarak yan
mış ve ölmüştür. Yangının Arif 
adındaki çocuğun kibritle oy
namasından çıkhğı anlaşılmıştır -······ Ulucak 
Muhtarı Ağır cezada mu

hakeme ediliyor 
Zimmetine para geçirmek 

suçundan üç sene hapse nıah
küm edilmiş olan Kemalpaşa 
kazasının UJucak köyü muhtarı 
Bahri hakkındaki mabkümiyet 
koran temyiz mahkemesince 
nakzedilerek dünden itibaren 
yeniden muhakemesine başlan
mıştır. 

Suçlu tarafmdan gösterilip 
dünkü celsede dinlenen birçok 
şahitler, muhtar Bahrinin iyi 
bir adam olduğunu, el yazısını 
okuyup yazamadığını, ancak 
matbaa harfleri ile basılmış 
yazıları okuyabildiğini ve zim
metine para geçirdiği hakkında 
malumatları oJınadığını söyle
nıişlerdır. lddianm serdi için 
muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. 

ı• -
B. Ahmed 

Mezuniyeti b.tmiş olan şeb
··m·z Ağırceza başkatibi Ah
med dünden itibaren vazifesi

( 

----
ŞEHİR BABl:~LERİ. 

Seyyah celbi için 

Vil3yetce mühim bir 
program hazırlanıyor 
Antik eserleri birbirine hağlıyacak 
yollarla konforlu oteller yapılacaktır 

Ege mıntakası, muhtelif yer· 
lerindeki eski medeniyet izle
rine aid a.sanatika ve harabe· 

Vali Fazlı Ofıleç 
lerle doludur. Mıntakanın tu
rizm bakımından çok zengin 
olan bu eserlerini bütün dün-
yaya tanıtmak ve memleketi
mize Yunanistanda yapıldığı 
gibi fazla seyyah celbederek 
bundan istifade etmek için 
vilayetçe mühim bir program 
haz&rlanmağa başlanuıışhr. Bu 

programa göre, mmtakanın 
yalmz bir yerindeki asarıatika 
nazarıdikkata ahnmıyarak muh
telif yerlerindeki eski eserler 
bir manzume halinde gozo· 
nünde tutulmak suretile, birbi
rine bağlanan muntazam yoJJar 
yapılarak halkın ve bilhassa 
seyyahların bu harabeleri ziya
retleri temin olunacak ve bu
nun için hertürlü kolaylıklar 
gösterilecektir. 

Memleketin muhtelif yerle
rinde her şeyden evvel sey· 
yalıların ikametlerine mahsus 
ve her türlü konforu ihtiva 
eden oteller inşası lazımgel
mektedir. 

işe bu noktadan başlanacak· 
hr. Onun için müracaat ede· 
cek sermaye sahiplerinin teşeb
büsleri karşısında her türlü 
kolaylık gösterilecektir. 

Y ollann inşasına gelince; bu 
iş mühim bir paraya mütevak
kıftır. Onun için bir iki sene
de yapılması mümkün olmıya
cağından uzun yıllara taksim 
edilmek suretilc harabeleri bir
birine bağhyacak turist yolları 
yaptırılacaktır. Vali Fazlı Gü
leç bunun için şimdiden keşif
ler yaptırmaktadır. Hazırlana-
cak zengin programa göre ha· 
reket edilecektir. 

MUiT mu~lkl ve mllli r,anslar için 

Köy Öğretmenleri ve ispekterler 
tetkikatta bulunacaklardır 

BU iŞ iÇiN MAARiF VEKALETİNDEN 
GÖNDERİLEN FiŞLER GELMIŞTIL 

Kiiltür bakanlığı, bu yıl için
de Anadolu Halk prkılarını, 
Halk destanlannı, Halk oyun
larını mahalJi kıyafet ve kos
tümleri sesli sinema ve plağa 
ald1rmak suretiyle bunlann ha
kiki ve asit hüviyetlerini tes
bite çahşacakbr. 

Bu it için yerli aanatkar ve 
mtitabassıslarımızın refakatin
de tanınmış filim firmaları ça
lışacak ve viJayetlerimizi dola
şarak yukarıda yazdıklarımızı 
filrue ve plağa alacaklardır. 

Bu işler için vekalet dört 
cins fitler tanzim etmiı ve bü
tün Türkiye Kültür direktör
lüklerine ve bu arada ilimize 
de gelmiştir. Bu malfımabo 
toplanmasında ilk tedrisat mü· 
fettişlerile köy öğretmenleri 
uğraşacaklardır. 

Bu fişler azami 30 Teşrini 
evvel 936 tarihine kadar Ve
kalete yollanmış bulunacakhr. 

Ve bundan sonra Vekalet 
buolann tasnifini yapacak, Ses
li filim ve plak alacak heyetler 
Anadolu içinde faaliyete giri
şecekle:dir. Fişlerdeki sualler 
şunlardır: 

SPORTiF OYUNLAR 
l - OJ'llnlltı adı 

Liselerde 
Kayıd ve kabul lşlerl 
Şehrimizdeki ilk ve orta 

mekteblerte liselerde ve kız 
enstitüsünde kayıd ve kabul 
muameJesine bu akşam son 
verilecektir. Mekteblere kay
dedilen talebe mikdarı çok 
fazladır. Y arm akşam müra
caat edenlerin mikdarı tesbit 
edilerek ihtiyaca göre mek
tebleri çoğaltmak için tedbir 

2 l<..admlat, et keklere ı•eya ro-
cuklara mahsus olduğu 

3 - Atlı veyclıat yaya olarak 
1Jyna.ndığı 

4 - Mlin/crid vc.ıa toplu olarak 
oynandığı 

5 - DOğıin, baVtam gıbi luısusi 
!!Ünlude yalıud bağ bozumu, lıarnıan 
eihi mevsımlctde OJ'flandlğı 

RAKSLAR 
1 - R.aksın ismi 
2 - Raks çal(!ılt ise çalgwm adı 
3 - Mt;n/e11d veya toplu o/atak 

oynandığı 

4 - 7op/u oyunla1m kaçar kişılik 
gtuplar halmde oynamlıtJı 

4 - /Ju takslawı örf ve tide/le 
ve içtımaı lı avatla aıakalan 

6 -- Bu rakam/an en eyi oynı

J anlan, yaş/atı, meslek/eti, 
ESi(/ MAhALLI J(IYME7 LER 

VE J<OS7ÜMLER 
l - Kadm kıva/d/oi adlan 
2 - Oenç kız kıı'a/cfleti adları 
3 -- Erkek kwafetleıt adlan 
4 -- Delikanlı kıvatetlcti adlan 
5 -- Çocuk /uyafct/oi adlarl 
1 -- 1 üt küyı1 söyliyen ı·e> a ra-

f anın 
A) Adı 
BJ Yaşı 
E) işi günll 
DJ ÇaJdıift saz 
2 -- Oltua11/fu ııe çaldığı tüıkü ve 

lla11ala11n: 
AJ Adlan 
B) Oüfte başlan 
C) 811 tllıktilefi netedetı ve k1111-

<lm ve ne zaman öi!reuaikleti 

Yugoslavyadan 
Cam e,ya ithali için 
Hükumetimiz ile Yugoslavya 

arasında aktedilmiş olan tica
ret anlaşmasına göre Yugos
Javyadan memleketimize ithal 
ediltcek yüz bin kiloluk tuva-
let, sofralık, salon ve yazıhane 
ıçm cam eşyanın ithaline ve 
konteojan listesine ilavesine 
vekiller heyetince karar veril
miştir. Bu karar şehrimiz Türk· 

Ankara Halkevlileri 

EvveJki gece belediyenin 
ziyafetinde bulundular 

İzmirden ayrılan miDün sabah 
safirler eyi bir intiba bıraktılar 

Belcdivemn Ankata Halkevlueıi şeıe/bze ~·eıdiği ziııafetlen bir intiba 
Ankara Halkevine mensup içtimaiyat komitesi reisi Ragıb, 

gençler şerefine Pazar günü güzel lzmir şehrinde gördük- . 
akşamı belediye reisimiz Dr. leri alakaya · şaretle, Ankara-
Bebçet Uz tarafından fuar ga· lıların bu ziyaret hatırasını 
zinosu salonlarında mükellef daima zevkle tekrarbyacakla-
bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette rını belirtmiştir. 

Ankaramn güzide halkevlile· Ziyafet geç vakitlere kadar 
rinden başka matbuat erkanı ayni sıcak ve duygulu sözlerle 
ve Suriyeli gazeteciler de ha- devam etmiştir. lzmirin misa-
zır bulunmuştur. firleri dün sabalı trenle şehri-

Samimi ve sıcak hasbihaI- mizden ay:ılmışlnrdır. 
Jerle geçen bu ziyafet esna- Ankaralı mi.safirleri~. l~rı;ir-

d d v ı· b ı d. · · · de maalesef bırk:ıç gun ıçıne sın a eger ı e e ıye reısımız 1 

. •. . , • mğan faaliyet ve temasları iz-
kısa bır nutuk ~oylı~e.rei.{ lzmır- mir gençliği için çok kıymetli 
Ankata gençlıklerının temas- bir örnek vesilesi olmuştur. 
Jarmdan alınan özlü ::cticeye Yurdu tanıyarak sevmenin ve 
işaret etmiş; lzmir şehrinin de- gençlik temasları yapmanın 
ğerli misafirJerini selamlamakla çok verimli neticeler doğura-
sevinç duyduğunu belirtmiştir. cağına bilfiil işaret eden An-
Dr. Uz kadehini Ankarahhır lrnralı gençler bu ziyaretleriyle 
şerefine kaldırmıştır. iki başlıca şehrimiz arasında 

Buna veciz bir hitabe ile her türlü kültürel ve sosyal 
cevab veren Ankarahların ka- münasebetlerin sıklaşmasına 
file reisi ve Ankara halkevi bir vesile hazırlamışlardır. 

Yangın 
Dün Hurdavatçılar çarşısmda 

Ali Nazmiye aid 9 sayılı silahçı 
dükkanının arka tarafında muh-
telif tabanca mermileriyle, kır
ma çifte tüfenkleri ve mermi
Jerinin depo edildiği yerden 
yangın çıkarak bir kısım muh
telif mermi ile on kadar kırma 
çiftenin kundağı ve üst kata 
çıkan merdivenle iki raf kıs
men yandığı halde sür'atle yc
lişilerek alınan tedbir sayesinde 
dükkanın başka yerlerine ate
şin )<açmasına meydan veril
meden söndürülmüştür. Dük-
kanın sigortala ve fakat hangi 
kumpanyaya olduğu belli de
ğildir. 

Yangınm nasıl çıktığı beHi 
değildir. Tahkikata devam 
edilmektedirr. 

Orman yangını 
Seferi hisar kazasının Halime 

pınarı mevkiinde orman yangını 
çıkmış ve çalışılarak söndürül
müştür. Yangına Seferihisarın 
Kuyucuk köyünden Ömer oğlu 
Hasamn sebebiyet verdiği an
laşılmış ve kendisi tutularak 
adliyeye verilmiştir. 

Kızı kaçırmıştı 
Cumaovası nahiyesinin Keler 

köyünden Salıh kızı 13 yaşın
da Kezibam ltaçuan Gititli Ali 
tutulmuştur. 

Omer Şakir 
lzmir kolejinin yetiştirdiği 

değrli genç'erden Ömer Şakir 
Mancester'de mensucat tahsili 
için yarın şehrimizden ayrıla· 
cakhr. 

EL HAMRA TELEFON 1 
2573 

BUGUN 
Heyecan ve merakla dolu bir mevzu, herkesin beğenece

ği Fransızça sözlü fevkalade bir fıJm. 

GiZLi YUVA 
Baş rollerde : 
Robes-t Montgomery - IVlauren O'Sulllvan 
Aşk bir scrgüzeştçiyi doğru yola getirebilir mi? 1001 

macera peşinde kc;şan bir çetenin sevimli ve şen elebaşısı
nın bütün maceraları ve heyecanlı hayatı .. Aym :ıamanda : 

lngiliz kralı Sa Maj~ste Sek.zinci Edvard Ulu önderimiz 
Atatürkle beraber şeref!er"ne tertib o!unan Moda deniz 
yarışlarında \'C : 

Berlln oUmpiyatları filminin ikinci k•smı geldi 
200, 400 ve 1500 metroJuk koşuları, sırıkla yüksek atla

ma, maratton ve bütün yüzme yarışları tekmil teferruatile 
gösterilecektir. 

FIATLAR: 30 - 40 - so - so 
Seanslar: 3 - 5 - 7 - 9,15 

Cumartesi tenz lith talebe matinesile Pazar 1 de başlar. 

Manisa 
• 

Valisi şehrimizde' 
Manisa vali veki Şevki Pazar ı 

gUnkü trenle şehr!mize gelerek 
fuardaki Manisa vilayeti pav· 
yonunu ziyaret etmiştir. Manisa 
valisi fuardc.ki Manisa pavyo
nunda u:mn müddet kalarak, 
Manisa pavyonu müdürü ve 
ticaret odası baş katibi Sadık 

Şinasi'nin verdiği izahatı din
lemiştir. ..... , ..,,., 

Selanik panayırında 
lncirlerlmiz çok beğenlldf 

Ankara Türkofis merkezin
den şehrimiz Türkofh müdür
lüğüne gelen bir meldupta Se
Janik beynelmilel panayırının 
nçı!ma merasiminde bulunduk
tan sonra Yunan v~liahtı ile 
başvekilinin Türkiye pavyonunu 
ziyaretlerinde bu pavyonda teş· 
bir cd Jen Türk incirlerini fev
kat ~de mükemmel buldukları 

ve beğendikleri bildiriJmiştir. 

Eiez~e terilizllk 
Şehrimiz m;;ze1eri müdürü 

Sn1ahettin Kantar yakında Sel-
çuğa giderek otlar bürümüş 
olan Efcz hnrabcierini temiz
lettirecektir. 

MUEhiye müfetti,i 
Van valiri Saibin mülkiye 

müfettişliğine tayin edildiği du
yulmuştur. 

Bir falcı 
Kadın suç U'"'tU yakalandı 

Mersinlide karakol karşısında 
74 numaralı evde oturan ve 
falcılık yaptığı anlaşılan Kamil 
lrnrısı 45 yaşlarında Zehra, 
Kamer adında bir kadına bir 
lira nıuknbilinde fal baktığı 
sırada yakalanmıştır. 

Zebran, Kasabada oturan 
Tayyar kızı onbeş yaşında 

Yıldız admda bir kızı da fubsa 
teşvik ve tahrik ettiği iddia 
edildiğinden her iki suçu hak
kında tanzim edilen evrakiyle 
b;rlikle adliyeye verilmiştir. 

#me .. *'*'? fl 
Leylei Ragaip 
Leylci ragaibin önümüz

deki perşembe günü akşamı 
yani cuma gecesi olacağını 
s~ym u!usa bildiririm 
Izmir müft üsü:Rahmetull ah 

->M•W g 

Şild maçları 
Göztepe ve lzmirspor 

galib geldiler 
Pazar günü şild şampiyona

sının üçüncü hafta maçlarına 
devam edilmiştir. Afsancak 
stadyomunun tamir ve tanzimi 
henüz bitmediğinden maçlar 
bu hafta da Halk stadmda 
yapılmıştır. 

1 k maçı Göztepe - Burnova 
tahmlera yaptı. Göz.tepe Rus-
ya ya giden Hakkı ve Fuatsız 
olarak çıkmış olmasına rağmen 
K.S.K ma~ı galibini 1-2 mağ
lüb etmeğe muvaffak olmııştur. 

IZMIRSPOR - DEMIRSPOR 
MAÇI 

Daha sıkı ve heyecanlı ol
muştur. Demirsporlular şayanı 
takdir bir oyun ve mukave
met göstererek devreyi 2-2 
berabere bitirmeğe muvaffa!~ 
olmuşlardır. Ancak bu bera-
bere vaziyet Demirspora ikinci 
devre için teşvik olmak lazım· 
gelirken maalesef ikinci dev
reye çıkmamışlar ve hükmen 
mağlübiyeti kabul etmişlerdir. 
Ş mdiye kadar yapılan şilt 

maçlarında yenilip te tasfiyeye 
uğrıyan takımlar : Altmordu, 
K. S. K. Egespor, Demirspor 
ve Burnovadır. 

Kalan takımlar : 
lzmirspor, Altay, Göztepe, 

Buca. 
Gelecek hafta lzmirspor, 

Göztepe ile, Altay da Buca ile 
karşılaşarak dömifınal maçla· 
rını yapacak'ardır. 

Görünüse göre final ma ,ı 
öbür hafta lznıirspor ile Altay 
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Salilfa • -Do briçe Türkleri • • 
ıç1n 

Romanya hükômeti ile 
bir mukavele imzaladık 

bu Yurdumuza göçecek olan 
ırkdaşların menfaatleri kor~nuyor 
Bükreş 13 (A.A - Anadolu 

ajansının hususi muhabiıi bil
diriyor: 

Hükumetimiz ile Romanya 
arasında Dobrice Türklerinin 
göçmesi hakkında cernyan eden 
müzakereler bitmiş ve muka
vele hükumetimiz namına Bük
reş elçimiz B. Hamdullah Sup· 
hi Tanrıöver ve Romanya hü
kumeti namına maiiye nazırı 
B. Kancikof tarafından imza-
1anmıştır. 

Romanya gazeteleri her iki 

memleketin siyasetine tama
miyle muvafık olan bu muka
veleden dolayı memnuniyetle
rini gösterir makaleler neşret
mişlerdir. 

Bu makalelerde Türk ahali
nin her nevi menfaatlerinin bu 
mukavele ile tamamen mahfuz 
tutulduğuna ayrıca işaret edil
mektedir. 

Bükreş, 13 (A.A) - Başba
kan Tataresko dün elçimiz 
Hamdullah Suphi Tanrıöveri 
kabul etmiştir. 

Sur;yede heyecan vardır 

Yeni muahede metni bir 
hayal kırıklığı doğurdu 

Halep, (Eyliil) - Fransa -
Suriye arasmdaki müzakerele
~in sona erdiği ve muahedenin 
unzalanmak üzere bulunduğu 
hakkındaki haberlerin uyan
dırdığı coşkunluk ve sevinç 
birdenbire derin bir infiale 
Çevrilmiştir. Buna sebep te 
ttıuahedenin metni hakkmda 
gelen haberlerdir. 

Suriyeliler, yeni anlaşma ile 
F.ransanm Suriyedeki mandası 
n!hayet bulacağım , Suriye
nın istiklaline kavuşacağını 
Uttıuyorlardı. Halbuki mua-

hede manda idaresini bir 
az daha Suriye lehine tev· 
cih etmekle iktifa etmekte olup 
mandanın kaldırılması ancak 
üç sene sonra düşünüleceğini 

tasrih etmektedir. Suriye umu-

mi efkarı bu vaziyetten tees
süre düşmüştür. Muahedenin 
imza edilmemesi için Paristeki 
Suriye heyetine telgraflar çe
kilmiştir. Vatani partinin ileri 
gelenleri halkı teskine uğra~ı

yorlar. Birçok kimseler nezaret 
altına alınmışlardır. 

Dünyayı telaşa veren sözler 

Çok vahim karışıklıktan 
ciddiyetle korkuluyor 
- Baştara/ı 1 mcı sahı/ede -

düşüren sözlerini mukayese 
ediyor. Figaro makalesine şu 
•özlerle nihayet veriyor: 

" içinde bulunduğumuz bu
günkü arsıulusal şartlar işinde 
Nürenbergde Nazi şeflerinin 
söyledikleri tarzda nutuklar 
beynelmilel çok vahim karışık
lıklara sebebiyet verecek ma
hiyettedir. ,, 

Petit Parisien Fransanın vazi
Yetini şu suretle tesbit ediyor : ,, T 

edbirde kusur etmemekle 
beraber ideolojik kavgalara 
girmekten sakınmalıyız. Kimse
yi haberdar etmeğe lüzum gör
hıeksizin emniyetimizi koruya
cak tedafüi ittifaklar akdet
llıeliyiz. 

BEŞLER KONFERANSI 
VE ALMANYA 

Berlin, 14 (Ö.R) - BerJin 
lllabfellerinde söylendiğine gö-

re, Almanya yalnız Fransa -
Ingiltere - Belçika - Italya ve 
Alnıanyanın iştirak edecekleri 

bir Beşler konferansının top
lanmasına tarafdardır. Fakat 
ayni mehafil, konferansın 19 
ilk te~rinde toplanmasını pek 
erken sayıyor. Zira böyle bir 
toplantı uzun görüşmeleri icab 
ettirecek mahiyettedir. Radio 
A iansına göre Almanya beş
ler konferansında müslemle
kat maseJesini tahrik etmek 
niyetinde değildir. 

DELBOSUN SÖZLERi 
Paris, 14 ( Ö.R ) - Fransız 

haric"}e nazırı M. İvon Delbos, 
Bergerarac'ta irad ettiği bir 
nutukta, bilhassa şunları söy
lerniştir: " Küçük antant ve 
Polonya iJe ittifakımızdan fay
dalanan sulhtur. Hergün biraz 
daha Belçikaya ve lngiltereye 
Yakla~makJa da sulha hizmet 
ediyoruz. iki biiyük demokra-

sının bu ittihadıdır ki Avrupa 
sulhunu lcurtaracakhr.,, 

HITLERIN SÖZLERi 
Nürenberg, 14 (Ö.R) - Hit

Jer dün 45,000 genç Hitlerci 
ile 5000 genç kızın geçid res
minde bulunmuştur. Burada 

komünizm aleyhinde şiddetli 
bir nutuk daha söylemiştir. 

Öğleden sonra on bin işçiye 
hitab eden Alman devlet reisi, 

Almanyamn amele gündelik
lerini niçin yükseltemediğini 
anlatmışbr. 

Sonra Almanyanın yeni dört 
senelik planını izah etmiş; nut
kunu Sovyetler a1eyhinde bir 
ittihamname ile bitirmiştir. 

Hitler: 
"Moskova bir adalet hüku

meti iddia!!ında bulunduğu hal-

de Rus milletini aç bırakıyor,,de 
miştir. 

ALMANY ANIN SULH 
ARZUSU 

Nürenberg, 14 ( Ö.R ) -
45.000 gencin geçid resmi beş 
saat sürmüştür. Hitler, ecnebi 

matbuat mümessillerini kabul 
etmiş; onlara Almanyanın sulh 
arzusundan bahsetmiştir. 
Akşam, faşist delegasyonu 

şerefine bir ziyafet verilmiştir. 
AL VlANY A ALDANlYOR 
Londra, 14 (Ö.R) - Nören

berg Nasyonal Sosyalist kon· 
gresine Alman hariciye neza
retinin hiç bir müşaviri iştirak 
etmediğini naıarı dikkate alan 
Times gazetesi diyor ki: 
-Şayet Alman liderleri ko

münizmi yıkmak için lngilere
nin Almanyaya yardım edece
ğini zennediyorlarsa çok alda
nıyorlar. 

Nurenberğ'teki tezahürat 
Frcrnsız - Sovyet ittifakı aley
hindedir. 

Telgraf: Ha\Jerleri 
~!3mlm:'?J:~~~aam ... ..aı 

Son 

So M. Sel,izinci Edvard HAVA 

Viyanada bir yahudi kulak doktoruna 
kulaklarını tedavi ettirdi 

ViYANA 14 ( 0.R ) - lngiliz Kralı Majeste Sekizinci Edvard akşam saat 22 ye kadar 
burada kalmışlardır. Viyanayı terketmeden önce kulak hastalıklarının dünyaca tanmmış 
mütehassıslarından yahudi Dr. Neumanı ziyaret etti. Neuman bu ziyareti müteakib bir tebliğ 
neşrederek Kralın hafif bir kulak iltihabını tedavi ettiğini bildirmiştir. Kral hususi trenle Züriche 
hareket ederken istasyonda Avusturya hariciye nazırı tarafından selamlanm1ştır. 

Bitler neden korkuyor? 
Alman devlet reisi Bolşevizm den 

korkmadığını ileri •• •• suru yor 
Londra 14 (A.A)- Royter ajansının Nürem- memleketlerin birbiri arkasından bo1şevikliğe 

berg muhabiri Hess, Ribentrop ve Rozenbergin sürüklenmesidir. Böyle bir vaziyete seyirci ka-
de hazır bulunduğu bir hususi öğle yemeginde lamayız. Çünkü biz Almanlar nihayet bir Av-
Hitler ile yaptığı konuşmayı neşretmek husu- rupa milletiyiz. 
sunda Hitlerden müsaade almıştır. Alman şefi Hitler heyecanlı bir lisanla bunları söyledik-
demiştir ki : ten sonra demiştir ki : 

Bittabi biz Almanyada bolşeviklikten kork- Biz ve ltalya diğer memleketlerin nasyonalist-
may1z. Fakat tek bir korkum ve bunu aç1kça lerini severiz. Bunun da sebebi gayet basittir. 
söyJiyorum o da Almanyanın tarafında bulunan Çünkü biz ancak milli bir esasa dayanan mem-
bolşevik zehirinin tahribat yapmakt.a olduğu leketler!e münasebatta bulunabiliriz. - ..... ..._. 
E en 

Konseyin 2 Eyliilde yapacağı toplan
tıya ört kişilik heyet iştirak edecek 
Londra, 14 (Ö.R) - Resmen bildirildiğine Randell temsil edecektir. 

göre Eden'in Sıhhi vaziyeti iyileşmiştir. Hariciye Ayın 21 nde lngiliz heyeti, Eden, Rendel, 
nazırı ayın 21 inde Milletler cemiyeti toplantı- Halifaks, ve Malkoln Makdonalddan müteşekkil 
sında hazır bulunacaktır. Ayın on sekizinde bu 'unacaktır. 
konseyin toplantısına iştirak edemiyecektir. Bu Paris 14 ( Ö.R) - Hariciye nazırı DeJbos 
toplantıda lngiltereyi hariciye müsteşarı Lord Perşembe günü Paristen Cenevreye gidecektir. ........ 
Fransa l~ükômeti kuvvetli 
Komünist lideri, müşküllere rağmen 
hükiimete müzaheretini teyid etti 

Paris, 14 (A.A) - Umumi 
mesai konf edrasyoounda ve 
partilerin muhte-Jif toplantıla
rında iki meseJe mevzuu bahs 
olmuştur. Kollektif mukavele
lere riayet edilmemesi yüzün
den grevlt.rın artması hayat 
pahalılığına karşı mücadele 
muhtelif mıntakalarda yüz bine 
yakın grevci henüz mücadele 

halinde bulunmaktadırlar. Bil
hassa Marsilyada ve şimalde 
fakat halkçılar cephesinin ica
beden tedbirlerin alınması me· 
selesinde hükumete zahir ola
cağı şimdiden söylenebilir. 
Umumiyet itibariyle siyasi va
ziyet tavazzuh etmiş gibidir. 

Lorcz geçenlerde sol cenah 
mensuplarının bir toplantısında 
partisinin hatta mühim noktai 
nazer ihtilafları çıksa ve hatta · 
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bu ihtilaflar lspanyol mesele
sine dair dahi olsa Blum ka
binesine müzaherette bulun
maktan bir an fariğ olmamağa 
azmetmiş olduğunu teyid ey
lemiştir. 

Yeni sosyalist ve radikal 
hatipler de halkçılar cephesini 
bozmamak ve muhtelif sol ce-

nah kartellerinin feshedilmesini 
intaç etmiş olan hataları tekrar 
etmemek azminde olduklarım 
ifade etmişlerdir. 

B. Blumun mecliste harici 
siyaset bakımından bir müza
kere açıldığı takdirde ittifak 
elde edeceği tahmin edilmek
tedir. 

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

Habeşistanda Yılbaşı şenlikleri 
çok coşkun olmuş 

Adis - Abeba, 14 (Ô.R)-Dün Habeşlerin yeni yılbaşları idi. 
Bu münasebetle birçok Habeş reisleri saraya gelerek general 
Grazyaniye sadakatlarını bildirmişlerdir. Bunlar arasında bulunan 
Ras Seyyum general Grazyaniyi mesaisinden dolayı tebrik 
ederek aradaşlarmın hissiyatına tercüman olmuştur. 

Adis - Abeba, 14 (Ö.R) - Tigrenin muhtelif şehirlerinde ve 
Harardan gelen haberlere göre ltalyan askerlerinin kat'i işgali 
altında olan yerlerde yılbaşı ştmlikleri coşkun olmuştur. 

) 

TA YY fl_RE Sineması •••••••••••••••••••••••••• 
: Telefon 3151 : . . 
•••••••••••••••••••••••••• 

Bu h afta büyUk ve zengin bir program 
Aylardanberi Izmir halkının beklemiş oldukları ve " Altın arayan kızlar ,, " Güzeller resmi 

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

Oynayanlar: Dick Povveı, Ruby Kellar ile Joi n Blondell 
Ayrıca Avrupa ve Amerika arasında tayyare ile seyahat (Kültür filmi) 
Miki Mavz Canlı karikatürler. 

Seans saatları: Hergün 15 - 17 -19 - 21,15 Cumartesi ve pazar günleri 13 de başlar. 
FiATLAR ao - 40 - so KURU TUR 

., .. 
Tehlükesini hileııler 

Ankara, 14 ( A.A ) - Hava 
tehlükesini bilen üyeler listesi: 

13327 B. Artın lstanbuldan 
20, 13328 Mehmet Ali 20, 
13329 Jak Acıman 20, 13330 
Albu 20, 13331 Ahmet Kemal 
25, 13332 Yorgi Kocopolo 20 
13333 Haisis 20, 13:\34 Çuhacı 
oğlu 20, 13335 Yeh Acar 20, 
13336 Atanas 20, 13337 Yuda 
Refael 20, 13338 Homano 02, 
13339 Pekmezyan 20, 13340 
Ömer Lütfü 20, 13341 Mehmet 
Efendi oğulları 20, .12342 La
neti biraderler 20, 13343 Lep 
Türkes 20 

Maarif v~kili 
An karada 

Istanbul, 14 (Yeni Asır) -
Maarif vekili Saffet Arıkan 
Ankaraya hareket etti. Birkaç 
gün kaldıktan sonra tekrar İs
tanbula dönecektir. 

Fransada 
işçiler grevi 

Lille, 14 ( A.A) - Leon 
Blum Lille mıntakası mensucat 
sanayiinde ilan edilmiş olan 
grevde hakemlik etmek üzere 
dün öğleden sonra buraya gel 
miştir. Grev fabrikaların 20 
binden fazla amele tarafından 

yeniden işgal edilmesi üzerine 
vehamet peyda etmişti. Bu 
işgal hareketi patronların nıeb'-
us Salengro tarafından yapılan 
teklifleri reddetmeleri üzerine 
başlamıştır. . 
Aynı zamanda Lille belediye 

reisi olan Sa!engr'1 cuma Ye 

cumartesi günleri birbirini mü· 
teakip patronlarla ve amele 
murahhaslariyle görüşmüştür. 

Mumaileyh cuma gecesi ame
leyi geçen haftadanberi işga 
etmekte oldukları fabrikalar 
tahliyeye ikna etmiştir. 

Maamafih cumartesi günü 
patronlar grevcilerle doğruden 
doğruya müıakerelerde bulun· 
mağı tercih etmekte oldukla
rını bildirdiklerinden Salengro 
Leon Blum'dan Lille'e gelme· 
sini rica etmiştir. 

ihtilaf kolleklif iş mukavele· 
sinin tatbiki meselesinden ne
şet etmiştir. Amele ücretlerinin 
yüzde on nisbetincle artırılma· 
sını istemekte ve bunun için 
ücretlerin hayat pahalılığı ile 
mütena11;ib olarak artırıla;asını 
derpiş eden maddeyi ileri sür
mektedirler. Patronlar amele· 
nin bu talebini reddetmekte
dirler. 

Blum, patronlar amelenin 
metalibini kabulden imtina et
mekte ısrar eyledikleriaden 
ihtilafa bir nihayet vermeye 
muvaffak olmaksızın gece Pa 
rise dönmüştür. 

BJum'un Lil'e seyabatından 
bahseden Övr gazetesi ezcümle 
diyor ki: 

Bir başvekilin sosyal bir ih · 
tilafta hakemlik etmek üzere 
bilhassa seyabata çıkması em· 
sali mesbuk olmıyan bir hidi· 
sedir. Başvekil patronlar dele· 
gasyonunun anfıdane imtiaa
larında ısrar etmekte oldukla
rını görünce patronlar namma 
söz söyliyen Pierre Thirie~in 

ifadesi veçhile hükumetin az
mını izhar etmiş ve ihtiHifı hü· 
kümetin yapacağı hakemli!:in 
hallü fasletmesine karar ver
miştir. 

Le Jour gazetesi yazıyor: 
Bu karar mantık icabı fab

rikaları ... işgal eden ameleye 
gönderilmesi iktiza ederken 
fabrikaları ellerinden abnmış 
patronlara gönderilm:ş bir olti

~. . • ' .. .· . ~ ~ .1. .. ' . ~ ' . . . ~ • ·~ ı···~ ' matamdur. 
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llorsa Haberleri 
Dün Borsada 

Çu. 

Yapdan Sat.şiar N 
~N 

uzum 
Alıcı Fi at 

aşnğı yukan 

Arsıulusal Königsberg Pa11ayır! 

.. rk pavyon çok 
• 
ı edi1n1iştir. 

1044 Y ı Talat 10 16 25 300 metre hüyüklüO-ündPki pavyonumuz· 
1025,5 K Kazım 9 16 ~ 
987 Alvoti bi. 6 25 11 so 1da bütiin ihracat maddf'lf'rİ teshir edilmiştir 
796 Ş Riza Ha. 12 14 50 ' _. · 
774 M J Taranto 10 50 18 50 J lf 
467 H Alyoti 11 16 50 
428 S Süleymano 9 19 
30( O Kurumu 10 17 
235 P Paci 6 7 
218 D Arditi 10 14 
184 T Debas 9 15 50 
176 J Taranto M 8 14 SO i 
166 Ş Remzi 10 14 
162 AR ÜzümcülO 11 
161 A Papa2'no 8 12 75 
131 Vitel ve Şü. 10 50 14 
95 J Kohen 9 13,625 
92 S Celardin 10 75 12 25 
79 S Emi11 8 14 50 
59 S Gomel 15 50 20 50 
53 B Alazraki 12 50 19 
44 J Gozden 19 20 
34 P Klark 11 50 12 50 
25 A Muhtar 19 21 
13 Koo ittihadı 19 50 23 

5 C Alanyah 15 19 50 
7757,5 Yekiın 

87256 Eski yekün 
95013,5 Umumi yekun 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

yukan 
9 50 
9 

aşafu 

687 T ile T 1 şir. 6 50 
550 Albayrak tic. 9 
586 R Alauaki 8 50 
291 M T Taranto 1 25 
3'22 $ Z Galip 9 50 
277 S Riza Halef 7 50 
239 F Pakers 7 

12 50 
8 75 

11 
13 
14 

153 Benmajor 7 50 9 375 
9 50 

10 
147 S Süleymano 8 
78 A Muhtar 1 O 
52 B Franko 8 
26 Göldefilzzet 1 O 

3408 Yekun 
58819 E'lki yekün 
62227 Umumi yekOn 

Çu 
Zahire 

Cinsi 
aşa~ı 

12 25 
10 

Fi at 
yukarı 

6 2134 Buğday 5 50 
325 Arpa 3 50 
120 balye pamuk44 

• • ••••••• 

3 75 
44 

Kadın yUzUndau 
Tepecik Kemer köprüsü ba

şında, araba sürücüsü Ismail 
ile amele Talat arasanda bir 
kadın yüzünden kavga çıkmış
tır. Ismail, sandalye ile Talatın 
başına vurmak suretiyle ha· 
fifçe yaraladığından yakalan• 
mış, Talat ta hastaneye gönde-
rilmiştir. 

Anado!u Ajansının 24 ağas- zin nümuneleri teşhir o!un-
tos 1936 tarihli bir tebliğiyle muştur. 
bilindiği ÜzP.re, Berlin Türk Esas pavyonun her iki tara· 
ticaret odamız Almanyanın fında biri SxS metre büyüklü-
Königsberg şehrinde açılan ğ"ünde iki stand' Ja ayrıca yeni 
24 üncü arsıulusal panayıra Türkiye'ye ait se.ksen beş 
Türkiye adına işti rak etmiştir. parça büyük fotoğrafi teşhir 
Bu serginin ehemmiyeti dola- olunmuştur. Pavyonun önünde 
yısiyle açılma töreninde Berlin ise büyü (önderimiz Atatürk'ün 
büyük elçimiz bay Hamdi Ar- etrafı çiçeklerle süslü güzel 
pag dahi bulunmuştur. Sergiye bir büstü bulunuyordu. Pavyo• 
bizden başka Polonya, Litvan- numuzda bundan başka Türk • 
ya, Letonya, Finlandiya, Es- Alman ticaretinin son yıUarda-
tonya, Macaristan, hatta Hin- ki memnuniyete değer inkişa-
di~tan ve Mançuko ile serbest fım gösteren büyük grafikler 
şehir Danzig dahi iştirak eyle- nsıh idi. 
miştir. Berlin Türk T icaret Odamız, 

Memnuniyetle öğrendiğimtze büyük bir iFna ile hazırladığı 
Türk standında mahsullerimiz 

göre, bütün bu devletlerin hakkında 20,000 den fazla 
pavyonları arasında en büyuğil muhtelif propaganda broşürü 
ve en mükemmeli Türkiye dağıtmıştır. Pavyonumuz pek 
Standı bulunmuştur. 300 metre beğenilmiş ve 191,000 ziyaret .. 
murabbaı: kadar bir büyüklükte çi tarafından gezilmiştir. Res-
olan pavyon:ımuzda hemen mimiz Türkiye standının genel 
bilumum ihracat maddelerimi- manzarasmı göstermektedir. ............. 
Zorla gUzelllk olur mu? 1 Slltıh taşıyanlar 

Çukur çeşme Başlangıç so- Başdurak Şadırvan altında 
kağında 3 numarada oturan seyyar köfteci Halil, evvelki 
Ahmed oiTlu Mehmed Giritli gün sarhoş olduğu halde taşı· o • 

Abdullah oğlu Bililın sarhoş d_ı~ı taba~casiyle havaya bir el 
olduğu halde zorla evine gir- sılah attıgından zabıtaca yaka .. 
mek istediğini ve küfrettiğini lanmıştır. • 
şikayet etmi~tir. Bilal yakala- z b d • • k 
narak hakkında evrak tutul- ... 8 ıtaca ün a ş~m yap.'lan 
muştur. ıılah aramasında, lkıceşmelıkte 

Eşrefpaşa caddesinde Hasan 

Atlı Spor kulübü ida
re heyetinden : 

oğlu Kazım, Sadık oğJu lsmail, 
Riza o~lu Şinasi ve Basmaha· 
nede Süleyman oğlu Rizada 
birer bıçak ve Ahmed oğ!u 
Hamidde de bir kama buluna-
rak alınmıştır. 

Keçecilerde yapılan bir araş• 
tırmada da Afyonlu Abdullah 
oğlu Ömerde bir bıçak, amele 
Osman oğlu Abmctte bir sus-

16 Eylfıl Çarşamba günü saat 18 de Vasıf Çinar Bulvo.rında
ki Lokahmızda Genel toplaob yapılacağından kayıtlı olan aza 
ile yeniden kayıt muamelesini yaptıracakların bulunmaları rica 
olunur. 

O gün biniş yapmak istiyenler için 
bulundurulacaktır. 

talı çakı bulunarak bunlar da 
saat 16 dan itibaren at alınmış ve kanuna muhalif ha-

s. 4 15-16 376 ( 1892 ) 
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KANLI ELMAS 
... 1@5 ... 

7 e/ıika sayısı: 20 A1ACERA ROMAN! 
~.-.... --. A *oPhh** Cfi, 

i::ııgl.llzced.e:n. çe-v:t.re:ıı: Sez:at. Şadi. 
Çlnll luz b _ ••nı önüne eğdi biraz dU,UndUkten sonra: 

- Eğer, dedi. Onu tildUrecekseniz size bUtUn 
blldlr~lel"lml anlatarım 

- Tabii tanımazsın •• ismini 
r.ereden bileceksin. Fakat mut
laka ki görmüşündür. Belki de 
konuşmuş, ıslıkla şu havayı 
çaldığın1 işitmişindir. 

Cava bu sözleri söyliyerek 
ıslıkla bir hava çalmağa baş· 
ladı. 

Kızın yüzündeki hatlar de
ğişti. Gözleri büyüdü. Büyük 
bir dikkatle Cavaya bakmağa 
başladı. Cavanın çaldığı hava 
Holandalının yazıhanesinde otu
rurlarken dışarıdan geçen ada-
mın söylediğinin ayni idi. 

- Demek bu adamı tanı
yorsun? 

Çinli kız büyük bir heyecanla 
bağırdı: 

- Hayır, hayır tanımıyorum 
o adamı. 

- Yalan söyleme San Şun. 
Sen bu herifi tanıyorsun. Seni 
otele gönderen, peşimden mo· 
töre saldıran hep o idi. Mu
haklrnk ki günün birinde bu 
herifi öldüreceğim. 

Çinli kızın yüzünde hayret 
ve aynı zamanda korku ve 
sevinç karışık bir his dalga· 
landı. 

- Öldüreceğim, mi dedin ? 
Fakat o kadar kuvvetlidir ki .• 
Onu öldürmek ne kadar S!ÜÇ is. 

reketlerinden dolayı haklarında 
muame!e yapılmıştır. 

Cava kendinden emin başını 
salladı. 

- Ne çıkar? Bu Allahın 
emri. Benim onu öldürmem 
mukadderdir. Vakıa benim 
kardeşimdir. Fakat mutlaka 
öldüreceğim onu .. 
San Şun'un gözleri hayretten 
faltaşı gibi açıldı. 

- Kardeşiniz mi ? Fa'kat 
bana bundan hiç bahsetmedi. 

Çinli kız başım önüne eğdi 
biraz düşündükten sonra: 

- Eğer, dedi. Onu öldüre
cekseniz size bütün bildiklerimi 
anlatırım. Bu adamın ismi bu
ralarda Bravndır. 

Beni bundan tam üç sene 
evvel Njio'dan satın almıştı. 
Benim ailem yül sek ve zengin 
insan:ardı. Fakat ben çok kü
çükken Njio beni evimden 
çaldırmış, hizmetçi gibi kulla
nıyordu. Bravn satın ahnca iş 
değişti. Bana muallimler tuta-
rak lisan ve bir çok şeyler 
öğretti. Beni kibar bir genç 
kız gibi terbiye ettirdi. ilk 

Yemenli nazır Tahranda ,m:!Jl!Siailllr.'J:ll!2Bm:Jmllilllf.::lCl:I~ 

Hergün ,.,, ---
--=-~~Bir fıkra Tahran müzesi M har

rem ayın a açılacaktır Yazan: Etz(lct k.rmat Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Biz lzm · rJiler 
Iran spor ve gençlik hareketlerine 

ehemmiyet veriyor 
Biz lzmirliler bu güzel mem• 

lekette hep birbirimizi görür, 
birbirimizi pek eyi tanırız. Son 

Tahran (EyJul) - Muhabiri
mizden • Yemenin siyasi yük
sek şahsiyetlerinden biri olan 
saray nazırı Seyid Mebmed 
Zabare Iranın muhtelif şehirle
rini ziyaretten sonra Tahrana 
gelmiştir. Na11r şerefine resmi 
ve hususi bir çok ziyafet!er 
verilmiştir. Seyid Zabare Şah 
tarafından da kabul olunmuş-

tur. Yemenli devlet adamı mat
buata uzun beyanatta bulunarak 

dedi ki: "Yeni Iran hakkında 
b :r çok şeyler oltumuştum. Fa

ltat gözlerimle gördüklerim 
yanında okuduldarım bir 
damladır. Bu müşahede bü
tün şark milletleri için sevinçle 
karşılanma~a değer. Yemen 

hükümetinin Mısır ve Iraka 
gönderdiği gibi Tahran fakül
telerine de yüksek tahsillerini 
yapmak için talebe göndere• 
ceğini kuvvetle tahmin etmek· 
teyim. 

BERLil\JDE 
Berlinde yeni açılan bir Iran 

Alman ticaret odası çok de
ğerli bir şekilde çalışmağa baş
lamışhr. 

TAHRAN MÜZESi 
Iki buçuk sene evvel Tah· 

randa inşasına başlanı an yeni 
müze binasımn esas inşaab bit· 
miştiı. Şimdi dahili tezyinat ve 
ince işlerle uğraşılmakta oldp 
müze lranhların yeni yılbaşın· 
da açılacaktır. 

Maarif vekaleti birçok şehir
lerde halka mahsus umumi 
kütüphaneler açmaktadır 

SPOR HAREKETLERi 
Spor ve izciliğe fazla ehem· 

miyet verilen lrcı.nda yeryer 
kulüp!er açılmakta, spor şen
likleri yapı!makta olup veliah~ 
erkekler spor şubesinin fahri 
riyasetiui kabul etmiştir. Hem• 
şireleri de kızlar şubesinin fah· 
ri riyasetini kabul buyurmuş· 
lardır. 

Son zamanlarda f ranm Lors
tan ve Hoz~tan vilayetlerinde 
pamuk ziraatine fazla ehem• 
miyet verilmektedir. 

senelerde lzmir öyle bir hal al
mıştı ki şehre dışarıdan ya• 
hancı denilecek pek az insnn 

gelirdi. Ankara öyle mi, Jı;tan• 
bul öyle mi? Oralaran ziyaret• 

çileri pek çoktur. Şu günlerde 
Fuarımızı ziyaret maksadiy!e 
gelen misafirlerimizle sokak• / 
larda yabancı simalar görmei;e 

başladık. Bu ne lrndar 7.Cvkli 
bir şey oluyor. Bornovaya hangi J 

otobüs ile ve nereden gidilir 
diye soranlar, Beyler sokağını 

arayanlar: ıyı bir lokanta 
nerede bulacağız diye aranan· 

lar çoktanberi lzm:rde unuttu· 
ğumuz şeylerdendir. Şu gün• 

ferde güzel memleketimizin 
sokaklarında canlı. hareketli 

misafir cevelanları bayağı şehre 
bir hayat verdi, lzmire bir 

neş'e getirdi. Ne olur, Arsı
ulusal Fuar gibi vesilelerle 

şehrimizi ziyaret sebebleri ço· 
ğalsa... lzmir günlerce otelleri 

Küçük 
bir 

antant mümessiileri 
teblig neşrettiler 

dolduran, çarşılara serpilen 
misafırler ister. Biz lzmirliler 

misafirperverliği pek severiz. 
Otellerimiz, eğlence yerlerimiz 

temiz ve ucuzdur, her aranı· 

lanı bulmamağa imkan yok· 
- Raş taralı ı mcı saltıtedP. -
Çekosloqakyanın Rusya ile 

münasebeti de görüşülmüş vr. 
küçük Antant devJet!erinden 
her birinin Rusya ile !DÜnase
betlerinde serbest bırakılmaları 
tekarrür etmiştir. 

Belgrad 14 ( Ö.R) - Yu
goslavya ve Fransa ticaret 
muahedesi, Fransız t'caret na
zın Bastidin Teşrini evvelde 
Belgradı ziyaretinde yenilen
cektir. 

Tuna devletleri arasında ik
tısadi iş ortaklığının kurulması 
için Çekoslovakya başvekili 
Hodza tarafından hazır.anan 
proje 5 Teşrini ev\felde Bük
reşte toplanacak olan küçük 
antant ikhsat konferansında 
görüşülecektir. 

Belgrad, 14 (Ô.R) - Pravda 
gazetesi Tuna sahmeriode Yu-
goslavya Monopol idaresinin 
eli altında bir petrol raf:neri 
fabrikası kurulacağım, Yugos
lavya kara, deniz ve hava 
kuvvetlerinin bu suretle ıno
torlaşmasına hiçbir mani kal
madığını yazıyor. 

BeJgrad, 14 ( Ô.R ) - Yu
goslavya başvekili Stoyadinovıç 
saat beşte Bretislavadan Prağa 
döndü. 

HODZANIN NUTKU 
Bratislava, 14 (Yeni Asır) -

Küçük Antant konferan!n bu 

zaman ar çok rahattım. 
Fakat sonraları herifin mak

sadı anlaşıldı. Meğer beni kul· 
lanarak para kazanmak iste
yormuş. Bütün limanlart dola
şıyor. Tuttuğumuz kabve!erde 
kumar oynatıyorduk. Bc?ni gö
ren gemiciler dükkanımızı hiç 
boş bırakmıyorlardı. Nihayet 
geçen hafta Polemb:mg'a gel
dik. 

- Vay namussuz herifi Söyle 
bakayım. Filimleri almak için 
seni otde o mu gönderdi? 

- Evet. Çok kolay oldu bu 
iş. Siz gelmeden filimleri çal
dım ve sokakta bekleyen 
Njio'ya attım. Eğer o za· 
man s'zin beni himaye ede· 
ceğinizi bilseydim hiç böyle 
bir şeye kalkar mı idim? 

- Artık çarpışacağımız düş
manlar belli oldu demektir. 

Bravn, Njio, Osterdik ·Cava 
genç kızın gözlerine bakarak 
devam etti - San Şun, seni 
bundan sonl'a ben koruyacağım. 
Sana ihanet etmiyeceiine söz 

sabah son cel~esin akdetti. Üç 
müttefik devletin mümessilleri tur. Meyvası bol, şaşal suyu 
bütün temas ettikleri mesele· heryerde vardır. lstanbuldan 
ler üzerinde tam bir fikir mu· farkımız nedir? diye düşünü.• 
tabnkatı müşahede edilmişier.. yorum, bir tek fark buluyorum, 
dir. Bugün öğleden sonra ncş· üzüm, incir bolluğu ... 
redilecek olan resmi tebliğ , ... _____ ,.. .. ___ •JJ..: 
sabırsızlıkla bekleniyor. DARÜLBEDA Yİ 

Dün akşam, Başvekil Hodza TIY ATROSU 
tarafından verilen mükel'ef zi- ŞEHiR 
yafette Çekkslovakya başve- 111111111111111 
vekili şu sözleri söylemiştir: 

"On sekiz ay evvel Titülesko 111 111 
burada sulhtan ve küçük an- ... 
tant devlet:erioin samimi mü
nasebetlerinden bahsediyordu. 
O gündenberi hiçbir şey değiş· 
memiştir. Küçük antant sulhu 
koruma mesaisinde devam edi
yor,, 

Krotza şunlara söledi: "Kü
çük. Antant sulhu istiyor. Orta 
Avrupa devletleri arasında 
ekonomik teşriki mesainin sul
ha hizmet edecegini söyle
yen Hodzanın ortaya attığı 

fıkirden derin bir memnuniyet 
duymaktayım.,, 

Prag 14 (A.A) - Çekoslo
vak mahafilinde söylendiğine 

göre Çek·Sovyct paktına mü
şabih bir Romen - Sovyet paktı 
yapılması hususundaki gayret
lere devam olunacaktır. Bu 
baptaki müzakereler Titulesko
nun istifasiyle bir c\ereceye ka
dar teahhura uS?ramışhr. 

t verir misin. 
San Şun gülerek eJini uzattı: 
- Söz veriyorum mister 

Cava. 
Cava Cak işine dönmek için 

Çinli kızın yanından uzaklaştı. 
Bıraz ileride kendilerini seyret• 
mt:kte olan Nora ile karşı kar· 
şıya geldi. 

- Maşallah Mister Cava 
Cak. Düşmanlarınızı çok çabuk 
affediyorsunuz. 

Cava genç kızın yüzüne 
baktı. Noranın suratı aıulmıştı. 
Gözlerinde eski tatlı bakış
dan eser yoktu. 

- Bilakis hakiki düşmanla
rımı hiçbir zaman affedemem. 

Fakat bu kız bir düşman· 
dan ziyade on!ann elinde bir 
oyuncaktı. Onu bir düşman 
telakki ctmekdense bir dost 
olarak kabul etmek herhalde 
bizim için çok daha iyidir. 

- Fakat San Şuna emni
yet edebilecek misiniz? 

- Evet. Çünkü artık benim 
himayeme 2irmistir. 

111111111 
BU AKŞAM: 

FUAR tiyatrosunda 

"DELi DOLU" 
OPERETi 

YARIN AKŞAM : 

(DELi DOLU) 
e+pj 'f=nt.f 

Yankeslclllk 
Evvelki gün saat on dörtte 

hükumet civarında kış!a önün
de bir yankesicilik vakası ol
muştur. 

Kulalı Mustafa oğlu Hasanın 
yanına sokulan sabıkalılardan 
lzmirli Hasan oğlu Mehmed, 
Hasanm cebinde bulunan 38,5 
kuruş parasını çalarken suç 
üstü yakalanmış ve hakkında 
kanuni muamele yapıJm,ştır. 

- Ne kadar da çabuk ar· 
kadaş oldunuz. Yoksa buna 
aşk mı demeli? 

- Bilakis bu bir merhamet
tir. Hem tuhaf değilmi. Daha 
dün bu genç kıza acıyordunuz. 
Halbuki bugün ondan nefret 
ediyor gibisiniz. Acaba bu de
ğişikliğin sebebi nedir? 

Noranın solgun yüzü kıpkır
mızı kesildi. Gözlerioi Cavanıo 
gözlerine dikerek uzun uzun 
bakb. Cava bu gözlerde bir 
takım tuhaf hisler ve düşün
celerin çarpışmakta olduğunu 

gördü. 
- Bunu sormak size düş

mez Mister Cava Cak. 
Bu sözü söyledildcn sonra 

genç kız Cavanın yanından 
uzaklaştı. 

Cava parmaklıklara dayana
rak sahili seyretmeğe başladı. 

Biraz sonra Andi Kalagan da 
yanına gelmişti. 

- Batavia'ya uğrıyacağız 

değil mi? 
-Somı rar-



Sahlıe 5 

Kızıl ordunun manevraları bitti 
Bir Sovyet ~eneralı diyor ki: "Kıi;I ~;J~ ·bir sulh 

ispanya harbı son 
sa hada b lun yor 

Hükumet tayyareleri dün Oviedo 
şehrine 200 bomba savurdu. 

~~~--------.... ~-----------~ 
Burgos, 14 (A.A} - Nasyo• Hükümet tayyareler Oviedo-

nalist bir harb gemisi içinde ya 200 bomba atmışlar ve Sa· 
350 ton yiyecek bulunan ve ragosseyi de bombardıman et· 
Gijona gitmekte olan Madrid mişlerdir. 

hükumetine aid bir vapuru tev• Guadarrama cephesinde 4 

ordusudur. Fakat bize kif etmiştir. Faslı asker içinde 500 maske 
Diğer müsellah bir nasyooa- bulunan bir kamyonla hükümet 

saldıracak olursa yıldırım gibi ayaklanacaktır.,, 
Moskova 14 ( Ô.R) - Kızıl 

ordunun büyük manevraları be
yaz Rusyada neticelendi. Ma
nevraları takib eden Fransız -

list vapuru da Gijona giden kuvvatleri tarafına geçmişlerdir. 
Ugnndo adlı vapuru yakala- Toledoda, Alkazarda bulu-
mışhr. nan asiJer kalede bulunan ka-

in T . gı ız ve Çek askeri heyetle-
r~ Şerefine b ir ziyafet verilmiş
~'· ~us orduları büyük erkanı 
k arb.ıye reisi ve mılli müdafaa 
0nııseri Mareşal Voroşilof zi

yafette hazırdı. Bir fırka Ge
~erafı çok mühim bir nutuk 
ıradederek şunları söyledi: 

"- Müthiş orduwuz bir sulh 
ordusudur. Onu sadece mem-

:eketimizin müdafaasında kul
anacağız. Biz bütfin taarruz 

fikirle · b A · rıne ye ancıyız. vrupayı 

tehdit eden diğer bazı memle-

~etler hakkanda ayni şeyi söy
eyerneyiz.Harb istemeyiz.Fakat 
buna " b. curet etmek çılgınlığıoı 
ııe saldıracaklar bulunursa 

\Dr<lumuz teblükeye düşen va-
anı nıüd f . . ld .b. a aa ıçın yı mm gı ı 

a.ıaklanacaktır.,, 

Fransız askeri heyetine ri
Y~set eden Fransız generali de 
'Soz alarak dedi ki: 

"Rus ordusu bir sulh ordu-
sudur Bu d t .d ·-· . 
b 

• ra a eyı etbgınız 
u , .. 1 

r. 
1 

oı. er çok doğrudur. Fakat 
caza tef . p· K sır etmeden ıyer 
t otun sözlerini de burada ha-
ırlarnak münasib olur. Piyer 

Kot diyordu ki: "Fransa sulhun 
hizrnetinde olan bir kuvvettir.,, 

•••••••••••••••••••••••• 
1 

- Tank nakleden muazzam tay
J'are/er Ameıikada olduğu gıbi Rus
J adak/ SOll bürük maııevıalarda da 
1 telli be cdılt1.1şfi'r. 

...._ 

.,. .. ,.. .. '\ 
.. .. ~ -.. 

Burgos, 14 (A.A)- Nasyo- dm ve çocuklar hususunda ara-
nnlist umumi lrnrargahı tebliğ larmda çok gürültülü bir top-
ediyor: Jantı yapmışlardır. 

Asturya cephesinde merkez- Estrnmdora cephesinde bü-
d en bir ileri hareketi yap· kiimet· tayya re leri bir asi ko-
makta o!an Albay Tejeire \' e )unu bomba ::: t eşine tutmuştur. 
P ita kuvvetleri Teviedonun Paris, 14 ( A.A ) - H a vas 
garbından ilerliyerek bu şehre ajansı muhabiri e lde etmiş 
30 Hlomet re mesafede bulu- olduwu ma'umata is•·naden San 
nan Cornellynonun kapılarına Mardoya hakim ve hükumet 
kadar gelmi~Ierdir. kuvvct~crinin inhizama uğra · 

Bu kuvvetler yolda diğer masını intaç etmiş son dere~ 
vilayetlerden de yabancı kuv- miibim mühim sevkülceyş bir 
vetleri atan Aturyalıların nokta olan Santn Barbaranın 
çok şiddetli bir mukavemetine zapta hakkında aşağıdaki taf~ 

maruz l<almışlarsa da nihayet siUitı vermektedir. 
düşmanı münhe:nm etmişlerdir. ihtilalciler tarafında bu1un· 

Nasyonalist kuvvetler birçok duklan halde milisler paniğe 
esir ve büyük miktarda mü- uğramışlardır. 
himmat ve harb levazımı ele Sen SebasHen bükümet ko-
geçirmişlerdir. mitesi hemen toplanmı..: ve kita-

Sen Sebastien ctphesinde kuvvetli mevziler vücuda geti-
Nasyonalist ~uvvetler Santago rilmiş olan Orio üzerine çök-
Mendi ve Sanla Harbarayı iş· meye karar vermiştir. 
gal etmek suretiyle mahsus bir Hükümct komitesi Santa 
terakki göstermişlerdir. Bu Barbara mıntnltası kumandan· 
kuvvetler Astigarrada ve Ht!r- formdan ikisi kurşuna dizdirif· 
naniye tamamile hakim bulu- miştlr. Çünkii kafi derecede 
nuyorlar. ınühimm:ıt mevcud olduğu bal· 

Madrid, 14 ( A.A ) - Har- de bu ıki kumandau muharebe 
biye bakanlığı tebliğ ediyor: etmeksizin kaçmışlardır. 

m e • 4IE 

o yet avacı arı yne 
muv~affakıyet ede e i er 

Moskova 14 ( 0.R ) - Rus tayyarec"leri 19000 kilometrelik 
hava seyahalını ikmal ederek Moskovada yere indiler. Başvekil 
Mo!otof ve bir çok hükümet erkanı torafından elamlandılar. ı 

ız,,cstiya gazetesi bu münasebetle neşrettiği bir yazıda Ame
riknya yeni bir hava yolu açıldığını memnun yctle kaydediyor. j 
it~~ ı.:M.ıwıt..m 

~oZMi diş cırncunu 

-~ - Dl[!er resimler paraşullarla or
t, 

11 aıkasma i11dm lm nskeı/eıi gös· 
•• eıııor ~ __ 

•••••• • NEVROZiN baş diş, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Suikasd suçlusu Mak Mahon ve souk 
alğanlığı Siyasi bir maç 

masum olduğunu söylüyor ~~-----.. ~~~--~--
Krem M etam orfoz Çil ve sivilceleri 

izale eder Londra, 14 ( Ö.R ) - 16 temmuzda Kral tarafından yapılan 
geçid resminde1 elinde silah olduğu halde tevkif edilen Mak ----- --• -------
Mahon bugün mahkeme huzuruna çıkh. Kendi aleyhindeki üç lzmir fuanoda Celil Ergun pavyonunda 
ithamın doğru olmadığını söyledi. 

v Filistinde sükunet istikrarı için Fırsatı kaçırmayınız ... Ve koşunuz. 
Ya arşova, 14 (A.A)- Leh ve Alman futbol takımları arasında Fuar münasebetile fiyatlarda müthiş tenzilat 

leh- Alman futbol maçı 
esnasında hadiseler oldu 
Atıliln nıaçta bir takım kimseler bu maç münasebetiyle bir çok ciddi tedbirfar alınıyor Toptan satış merkezi: ı 
ıı··tnan ziyaretçisinin hazır bulunması aleyhinde sokaklarda Roma, 14 (Ô.R) - Filistinde sükunetin kat'i surette istikrarı J • d Ş k • T.. k 
U:ayişler yapmışlardır. Bir çok kimseler tevkif edilmiştir. jçio bir Ingiliz fırkası bugün Southompten'dan Filistin sularına zm ır e ev 1 ome 

k '' Yüzden maç da bozulmuş ve iki takım 1 • 1 berabere hareket etmiştir. Bu kuvvetler Hayfaya çıkarJlır çıkarılmaz bütün 1841 (3) 

~~~~~~~====~~~====~~=:::====:=:====~~==~~F~iJ~is~t~in~d~e~ö~rf~i~i~d~a~re~i;ıa~o~o~Ju~n~a~c~a~k~tı;r·~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~!!!!!~~~!!~~~~~~ 

!,?zan : Tok Dil 

iç . 
erıye bir adam soktular. Rele0 •. 

f • Vezırın adamı idi, etra-
ına b k a ınıp : 
l<.a- Kusura kalmayın, ağalar, 
de ra Murad ağa gelmiş, nere
v,/sde kendisine bir haberim 

r ed· ı. 
Kara M d . da ura yenoden kımıl-
rnadan: 
- s .. 'I 

c;
11

• 0Yıe bakahm, Karhane-
• IQ d 

anla 
1
8 anıı, ne haberin var, 

Ya un. 
Diye l de d $tos endi amma, gelen· 

dete· : betbeniz kalmadı, elin
t oınarı Kara Murada uzatb, 

Tefrika o: 73 

Kara Murad, elinin tcrsile ka- ve "hilafında hareket mucibi 
ğıdı bir iterek: mesuliyet ve daimi felakettir.,, 

- Okumak bilmem, okumak Diye bitirdi .. 
biliyorsan sen oku! Kara Murad, yerinden bir 

_ Evet ağa, biliyorum. kalkındı. Muslihiddine clöodü: 
_ Oka öyle ise o sığayı... - Yahul dedi senin kahven 

Kimden geliyor bu? bir fincan mıdır, benim ca-
- Padişahımızın fermanile mm kahve istiyor, pişirt baka-

Vezirin emrile defterdarlıktan., lım, hem okkalı olsun .. 
_ Onu gavurlara verde ap- Tekrar arkasına yaslandı, 

testhaneye götürsünler.. Oku gelenin yüzüne istihza ile ba
kıp: bakalım .. 

Gelen adam, daha yeni ge- - Bu kadar mı? Dedi. 

o da deli lbrahime alsın gö- ı 
türsün bu liif mı, benim saraya 
verecek samurum yolc.. Anla
dın mı, ben Girid'dcn geliyo
rum, l<esemde perdahlı baru 
tum, yağlı kurşunum var. Sa
murun adını ben daha yeni 
işidiyorum, anladın mı?.. Sa
mur almak için param da y<.ak, 
biz parayı şuradan buradan 
ödünç bulub harcıyoruz. Bil
mem neremizin keyfi ıçın 

alemi haraca kesmiyoruz, an

ladm mı? . . Onu ancak kc
pazeler tedaı ik ediyor, ve
zir gibi hain ve rezil adam
lar buluyor, bizim yerı-

şetli bir hiddete tutularak ye
rinden zıpladığı gibi ayağa 
kalkh, bir hamlede gelenin 
yakasını tutup azametli bir 
şamar indirdi: 

- Sana mı düştü, sarayın 
davacılığı, yıkıl karşımdan ke
rata, yıkıl diye böğrüne bir 
tekme atıp kapıya kadar yu
varlayıvrd e Kara Muradın, oda
yı zelzeleye veren haykırışı, 

dehşetli tokat şaktrhsı ve ge
lenin kapı dibine yuvarlanması 
bir anda olmuştu. Kara Mura
dın elinden hemen hemen zor 
kurtardılar, geleni ... 

mize o versin saraya samuru . . . 
hadi bakalım, defol şuradan.. A~alarm isyam ile birlik 

Kara Mmad çok sert söy- Kara Muradın bu tehevvürii, 
lüyordu, fakat gelen adam vezir Ahmed pa .. amn kulağına 
vezıre ve saraya güvenircesine kadar varmca: 
biraz kendini göstermek istedi: - Ya öyle mi? Alacakları 

bu sözünüz isyandır, siz.in için kalkması sırası gelmiş. 
fena olur. akıbetiniz vahim Diye söylenerek. deli ibra-

- Fakat ağam, dedi, sizin olsun! Demek ortadan bunların 1 

söyle olur. bime gidip miaevvel, iliabir 
veıire ....,._ Kara Murat bu sözden d~h-_ . vaziyeti açh, keadi hud"a ve 

len kara Muraddan Samur ve - Evet ağamt 
Anber istenildiğine dair emri - Öyle ise sen 
baıtan ahire çabr çabr okudu,___..._ o karnı patlayası 

tertibini de 'izah ederek, 
l<abul takdirini aldıktan sonra 
hazırlığına başladı. Ve ağaların 
affedildiğini de tebliğ etti .• 

1 tanbul bu samur iptilası 
karşısında kan ağlarken bir 
meşhur şair: 
O!kadtu ıa :b tı ı•ar ~amu111n 
Oldu tal:sı/ı amn r.mw'asır 
RiiJ/e kabusa 0 / 111 zilurmet 
NaJr.ı lulp ı e kafayı lum:ır 

Demiş, bu beyti halkın diline 
dolamıştı ... 

* • • 
Ağalar samur teklifini redde 

dip bu isyanı yaptıktan sonra 
bir kat daha müteyakkız oldu
lar ve anladılar ki, amur ver-

mekten affedilişlcri, zamanla
rım j!Öıleyip mahvedilmeleri 
kararma bağlı bir tedbirdir. 

Gizli gizli toplanmalar, te
darikler, kararlar ve hatta fet
valar verildi. Bir küçük hare
ket patlan:alarına kafi gele
cekti .. 

- Sonu V(l,f -
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Pavyon sahipleri arasında Akd • d S • f . . ...... ,"' .............. ::............................... .. enız e . vazıye 
Komıtenın En guzel pavyon,, musa-

aka ı için ciddi bir rekabet baş adı ispanyadaki kanlı hidiseler Akde
nizdeki vaziyeti değiştirdi mi? Nez e • 

enız olanlara kolaylık gösteriliyor. Kara 
vapuru, aradeniz gazino ve oteli odu Suriyedeki Fransız mandasının ilgası - Büyük Britanya 

iki gündenberi fuarda, pav
yon sahipleri arasında gözleri 
çeken bir rekabettir başladı. 
B"rçok pavyonlar yeniden tan
zim ediliyor. Dekoratörler faa
liyete geçerek pavyonlara ila
veler yapıyorlar. Buna sebeb 
fuar komitesinin pavyon sahip
lerine takdirnameler vermeğe 
karar vermesidir. 

Kimler kazanacak ? 
Şimdiden bu hususta fik:r 

yürütmek ve tahminde bulun· 
mak mümkün değildir. Fuar 
komitesi böyle müşkül ve mü-
him bir iş üzeriode dururken 
büyük bir dikkatle hareket 
ederek en iyiyi ve en güzeli Fuar kapmnın eece göıünrişıi 

ğişti. Mutlaka nezleye karşı 
bir Gripin alınız. 

Hani kızcağızın söylediği ya· 
lan da değil.. N ezleliJer fazla
laştı. O kadar fazlalaştı ki sa-
bahlara kadar şuralarda bura
larda gezenler son günlerde 
otel aramağa koyuldular. lddi· 
aya göre otellerde yer kalma· 
mış .. Birçok kimseler fuar müd
detince limanımızda seyyar otel 
vazifesini gören Karadeniz 
vapuruna baş vurmağa baJla
mışlar. 

ve kdeniz muvazenesi - Yunanistanın stratejik ro ü -ispanyadaki kalllı hfıdiseler, Akdenizin siyasi vaziyetini biıc;bütün nazık bir hale koymuştur. Burada çar· 
pışan nüf az ve gayeler, bilbiıbze aykırı men/aatlerbz ifadesi olmak itibmile kolay kolay uzlaşamaz görünmek· 
tedir. Şimdi, kazanılacak ittifakı tayin edecek olan ispanya harbının ndm si dıkllatle beklenmektedir. 

lngıliz·Mısır anlaşma ve illi/akından sollfa bana benzer bir lıarcket olan Fra11sız - Suriye mualıcdesinin 
nihayet teshil edilmiş olması Akdenizin siyast vazivdi bakımından eltemmiJtetli bır !Llidisedir. Bu denizde Vu
nanistanın rolü gibi lngiltermin takip edeceği siraset te zihinleri ;şgal eden meseleler arasmdadır. işte 
aşatjıda Akdenizin bu aktüvel mesele/eti lıakkmda muhtelif mfitaleaların bil lmlilsasını bulaca!mntz: 

SURIYEDE FRANSIZ taki vaziyetine halel getirme· derecede bir rol vermek v'1 
MANDASININ iLGASI diği gibi, Fransanın Suriyedeki asıl büyük rolü Kap'a yükle< 

Le Temps gazetesi, bütün menfaatlerini garanti albnda mek istiyorlar. 
Suriye partilerinin mümessille· bulundurmaktadır . Muahede Akdenizciler ise, bu fikritr 
rinden mürekkeb heyetle Fran- projesine göre Suriyenin dış sapa olduğunu ileri sürerek, 
sız delegeleri arasında yedi politikası hususunda Şam hü- Mnlta'nın bugüne kadar oyna-
aydanberi devam eden müza- kümetinin daha evvelce Paris mış olduğu rolün, Cebelüttarık 
kerelerin nihayet bir Fransız • hükümetiyle mutabık kalması ve Akdenizin şarkındaki her 
Suriye anlaşmasının metnini şart koşulmuştur. idari müşa- hangi bir liman, ( lskenderiye, 
tesbitle neticelenmiş olmasın· virler münhasıran Fransızlardan Hayfa yahud Kıbrıs) arasında 
dan memnuniyet beyan ede- olacaktır. Suriye hükumeti taksim edilmesi lazımgeldiğini 

söylemektedirler. 
rek, Fransanın eskidenberi, in- nezdinde daimi bir Fransız 

Bugünkü günde bu mesele-
gilterenin Iraktaki hareketine askeri komisyonu bulunacak 

ler, lngiliz deniz bakanlığının 
imtisalen Suriye mandasına ve Fransa ile Suriyenin silih-

dört dıvarı arasında görüşül-
nihayet vermek niyetinde bu· ları arasında mutlak bir ben- mekte olduğuna göre, hangi 
lunmasına rağmen, Suriyede zerlik muhafaza edilecektir. fikrin üstün geleceği hakkında 
çıkan karışıklıklar yüzünden Tıpkı İngiliz kıtalarının Irakta henüz kat'i bir hüküm yürüt-
bunun şimdiye kadar geri kal- bulnuması gibi,Fransız kıtaları, meğeimkan yoktur. 
mış olduğunu, yeni anlaşmanın iç inzıbat iılerine kanşmamak Ancak, şu noktaya işaret 
lngiliz - Irak ittifak muahedesi ıartiyle Suriyede kalacakhr. edilebilir ki, şimdiki halde 
esaslarına uygun olarak tanzim Fakat 'yeni Suriye rejiminin Baldvin kabinesi eskidenberi 
edilmiş bulunduğunu kaydedi- kat'i şekilde teessüsü için da- güdülmekte olan Akdeniz po· 
yor ve hulasaten diyor ki: ha şimdiden görülecek işler litikasını gütmektedir. 

Fuardan bir manzara 
meydana çıkarmıya çalışacak-

Karadeniz vapurunun otelsiz 
kalanlara karşı gösterdiği ko-

logiliz - Irak anlaşmasının vardır. Fransız hükümeti ha· Ne de olsa, Ingiliz dış ba-
esaslarını Suriyenin hususiye- zırlanmış olan projeyi tasvib kanlığının vereceği kararlar üze· 
tiyle telif için çok uğraşılmış- ettikten sonra Suriye delegas· rinde, Akdeniz havzasındaki tır. 

En büyük rekabet vilayetleri 
temsilen iştirak eden Ticaret 
odaları arasındadır. Hakikaten 
üzenerek ve büyük fedakarlık
lar sarf ederek Izmir Fuarına 
iştirak eden Trakyalılar, Fuar
da en güzel pavyonu vücuda 
getirdiklerine kanidirler. Filva
ki bu pavyon bir Trakya mü
zesi halindedir. Pavyonun ha• 
zırlanmasında büyük bir ener
ji sarfedilmiştir. Başvekilimi· 
zin de söyledikleri gibi Trak· 
ya pavyonunda T rakyanın ko· 
kusunu bulmak kabildir. Bu 
pavyonun hazırlanmasında bü· 
yük yardımları görülen Trakya 
genel müfettişi General Di· 
rikle müfettişlik iktısat müşa· 

viri Şükrü ve kalemi mahsus 
müdürü Nazım şayanı tebrik· 
tirJer. 

En güzel oda p;..vyonu iddi
a 11nı taşıyanlardan biri de ls
tanbul vilayeti pavyonudur. 
htanbul pavyonu hakkında bazı 
~ayanı teessür cümleler kulla
nılmıştır. Halbuki bu pavyon 
.ıcele, fakat kıymetli bir çalış
manın eseridir. Her ne kadar 
lstanbul pavyonundan daha 
fazla şeyler ürnid edenler ol
muısa da ortaya konulan eser 
ihmal edilmiyecek bir kıymet
tedir. 

Bursalıların fuarımıza gös
terdikleri alaka bakımından 
fuar komitesinin takciirname
Jerinde büyük bir hisseleri 
vardır. Bursalılar, denilebilir 
ki Trakya ile birlikte çok ge
niş mikyasta fuarımıza iştirak 
etmişlerdir. Fuardaki Bursa 
pavyonlarında Bursanın ipek
lilerini çok güzel bir yayımla 

görmek mümkündür. Bursa 
pavyonunun da takdirname a
lacaklar arasında bulunacakları 
muhakkaktır. 

Manisa, Aydın ve Denizli 
gibi pavyonların da, fuarımıza 
ilk defa iştirak etmelerine 
rağmen gösterdikleri canlılık 

·gözleri çelmektedir. 
* •• 

Fuarda Gripin reklamlarını 
gözden geçirdiniz mi? Siz gör
memişseniz bile her halde ta
nıdıklarınız şu günlerde sık sık 
fuardald Grip'n pavyonuna 

lır. Suriye'de ekalliyetlerin hi· yonu Şama dönecektir. O za- politika inkişafı büyük bir rol 
mayesi vahim bir mesele ha- man yeni Suriye parlamento- oynıyacaktır. 
Jjnde ortada durmaktadır. in· sunun nizami seçimlerini yap- Gazetenin Londra muhabiri, 
giliz·lrak muahedesinde sü· mak ve muahedeyi tasdik ede· bu inkişafın henüz olgunlaş· 

ma devresinde olduğunu kay· 
kutla geçiştirilmiş olan bu hu- cek olan parlamanter bir hü· dettikten sonra, dört mesele 
susa, Fransız hükumeti, Suriye kômet kurmak icab edecektir. ele almakta ve demektedir ki, 
mandasiyle deruhte etmiş ol· Suriye kendi kendini idare ı _ Mısırla yapılan ittifak, 
duğu mesuliyetler dolayısiyle etmek kapasitesini isbat ettiği, Britanyanın mevkiini kuvvet-
ehemmiyet vermek mecburiye- idare mekanizmasını ve milli lendirmi~tir. 
tindeydi. Ve bu meselenin eyi kuvvetlerini hazırladığı .zaman- 2 - Montrö anlaşması neti-
bir hal şekline bağlanmış ol- dır ki ·bunun için üç senelik cesinde, Akdenizdeki deniz 
duğunu, ekalliyetlerin her türlü bir mühlet icab edecektir- bu muvazenesi esaslı surette de-
bürriyet ve haklardan istifade memleketteki mandamızla üze- ğişmiş ve dolayısiyle, Türkiye, 
edeceklerini sanıyoruz. Kesif rimi.ze almış olduğumuz mesu- dost veya düşman, her iki va-
bir şekilde bulunan ekalliyet- liyetin Suriye hükumetine devri ziyette de, ciddi bir surette 
ler için mali ve idari bir ma- mevzuu bahsolacaktır ve Mil- ağır bas&ır bir mevkie geçmiş-
halli muhtariyet prensibi göze· Jetler cemiyeti o zaman müsta- tir. 
tilmiştir: Bu suretle Suriyenin kil Suriyenin Cenevre müesse- 3 - ltalyanın bir deniz ve 
istiklal ve hakimiyeti tahdid sesine kabul edilebilmesi için sömürge devleti olarak yeni-
edilmeden azlıklar tam bir su- lazım gelen şartları haiz olup den orta7a çıkması, Britanya 
rette tatmin edilmiş olacaktır. olmadığı hakkında karannı için agır bir yük olmuştur. 
Tabiidir ki Lübnan vaziyeti verecektir. Tasfiye edilmiş olmasına rağ•' 
ayrı tutulmuştur ve bu hususta BÜYÜK BRIT ANY A VE men iki memleket arasındaki 
·Beyrut hükümetiyle aynı tarzda AKDENiZ MUV AZENESI ananevi dostluğu büyük bir 
müzakereler yapılacaktır. Fölkişer Beobahter gazete- gerginlik şekline sokan Habeş 

Bu muahede, lngiliz - Irak sine Londradan yazılan uzun anlaşmazlığından sonra, bu yük 
muahedesinin lngilterenin Irak- bir yazıda, ispanya ihtilali kar- daha ziyade ağırlaşmıştır. Bu 

- şısında lngilterenin takındığı gerginlik ise, ortadan kalkma· 

Devlet pavyonu 
oğramışlardır. Hele fuarı dola· layJık şayanı memnuniyettir. 
şırken nezle kapanlar mutlaka Vapurda misafir olanlar kon· 
Gripin pavyonuna oğramak furlu ve mazbut geceler geçi-
mevkiindedirler. riyorlar. Vapurun gazino kıs-

Bu pavyonda Gripin satan mında geç vakıtlara kadar eğ· 
minyon bir kızcağız, fuarı zi· lenenler çok ucuza geceyi 

d vapurda geçiriyorlar. Denizyol-
yaret e enleri korkutuyor: ları idaresinin gösterdikleri ala· 

- lzmirin havası belli olmaz ka çok kıymetli ve yerinde 
Zaten bir kaç gündenberi de- olmuştur. 

FIRSA Ti KAÇIRMAYINIZ 
tavrın bir muamma halini al· dığı gibi, öyle kolay kol&y 
dığına işaret edilmekte ve hu- kalkamıyacakhr da. 
lasaten denilmektedir ki: 4 - Sovyetler Birliği ve Ital• 

Bu 

KLU SKİ SİRKİ 

Yalnız Fuarın devamı nıüddetince lzmirde kalacaktır. 
müthiş vahşi hayvanları her zaman görmek imkanı yoktur. Nitekim 

kadar memleketimize getirilmemiş ve bu ilk defasıdır. 

• • 

şimdiye 

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

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

yapılmaktadır. 
Seanslar : Hergün 18,30 - 21.30 da. Cumartesi ve pazar ~ünleri 14,30 da ilave seans. 

Bir taraftan, Madrid'in kızıl yanın yükselmiş olan sıkletleri, 
hükümetine karşı yavaş yavaş ispanyanın bu iki devletten bi· 
nefret beslenmekte, diğer ta· rine yaslanması takdirinde, 
raftan ise, askeri faşist gru· stratejik durumda mutlak bir 
bunun muvffakıyetinden kor· ehemmiyet kazanmı;ı olur. Çün· 

1 
kulmaktadır. Hiç şüphesiz ki, kü, ispanya, Koyla ve Elcezi· 
bu acayib ikilikte iç politika ce· reden Okyanos geçidine tama· 
reyanlarının da tesir ve rolleri miy!e hakim bir vaziyettedir; 
vardır; folrnt bu halin asıl sebe- Baiear adalarını deniz ve hava 
bini dış politika sahasıııda ara· bnkımından tahkim etmek su· 
mak lazımdır. ispanya ister kızıl retiyle de, Akdenizin doğu 
olsun, isterse beyaz, Londra, havzasını geniş ölçüde kontrolu 
lspanya'nın bugüne kadar Ak· altına alabilir. Bu vaziyet göz 
deniz dev~etlcrine çok elverişli önünde tutulunca, sivil harbın 
gelen bitaraflığını kaybedece· neticesine gört, Roma veya 
ğinden korkmaktadır. Moskova, ispanyayı hatırı sayı-

Bu itibarla, yüz yıldanberi lır !!!!- müttefık olarak elde 
Büyük Britanya imparatorluk edeceklerdir. 
binasının ana koridorunu teşkil YUNANISTANIN STRATE· 
eden Akdeniz yolu da, gerek JIK ROLÜ 
askeri ve gerekse politik ba- Frankfurter Saytung gaze· 
kımdan üzerinde düşünülür bir tesinin Atina muhabiri gaze· 
mesele haline girmektedir. lesine yazdığı uzun bir mek-

lngiJtere' de bu mesele etra- tupta, Yunanistanın Akdeniz4 

fında biri, Kap mektebi öbürü deki durumunu tahlil ile, 
de Akdeniz mektebi diye iki coğrafi vaziyeti itibariyle, biri 
zihniyet çarpışmaktadır. 1 stratejik, diğeri de dış politika 

Kapçılar, Maltayı yalnız hava baklmından çift rolü olduğuna 
ve deniz kuvvetlerine üs işaret etmektedir. 
yapmak suretiyle, ona ikinci Çift rolü vardır, diyor. Çüıı· 

-·· 



kü, Arnavutluk, Yugoslavya, 
Bulgaristan ve Türkiye ile 
müşterek sınırları olduğundan, 

bir Balkan devletidir. Diğer 
taraftan, dar binterlantJı çok 
uıun sahilleri ve Akdeniz dev
letlerinin hepsinden çok adaları 
olması yüzünden bir Akdeniz 
devletidir. 

Yazıda, sınırlann değişmez 
olduğunu Balkan paktayle ka
bul ve tesbit edilmiş olması 
dolayısiyle, Yunanistanın Bal
kan devleti olarak oynadığı 
rolün kolaylaşmış olduğuna işa
ret edilerek, Balkanlardaki sı• 
nırlarmın bugünkü günde arhk 
eskiden olduğu gibi, elverişsiz 
bir durumda bulunmadığı kay
dedilmektedir. 

Muhabir Yunanistanın Ak
denizde de böyle emin bir 
duruma girmek gayesini güd
mekte ve bu hususta, üç fak
t6rü gözönünde tutma ta ol
duğunu söylemekte ve demek
tedir ki, bu üç faktör ise Bü
yük Britanya, ltalya Te Türki
yedir. 

Bu üç devletle iyi münue
bette bulunması, Yunanistan•a 
Akdeniz politikasında üç ayn 
istikamet vermektedir: Yunan 
halkı, yeni Yunan devJeti ku· 
rulduğu gündenberi Büyük 
Britanyaya bir koruyucu gö
züyle bakt.Jğı için, ona karşı 
ananevi bir sempati beslemek
tedir. Bu sempati ise, lngiliz 
donanmasının her yıl Yunanis
tanı ziyaret etmesiyle taıelenip 
büyümektedir. 

Yunanistan'Ja Büyük Britan
ya arumda gizli bir askeri 
andlaşma olduğuna dair dola
şan şayialara pek güvenilmiye
ceğini yaıı:an muharrir, • mu-
hakkak olan bir şey varsa, 
o da ciddi bir vaziyet takdi
rinde, Yunanistanm, büyük 
Britanya donanmasına bahri 
üsler vereceği Ye böyle bir va
ziyette de, ba üslerin Kıbns, 
Malta ve Cebdtittanktan çok 
daha ehemmiyetli olacakları 
meselesidir. Yanan donanm&sı· 
nın b ..... san•· var kllV
vetle ıallh edilmesi de, lngiliz 
nüfuzunu bariz bir surette gös
termaktedir. Geçen yıl, Habeş 
anlatmazLğı dolayısiyle Akde
nizdeki gerginlik büyüyünce, 
Britanya donanmasmın hafta
larca Yunan Jimanlannda kal-
ması ga) et tabii görülmüştü. 

On yıldanberi hiç de Popü
ler olmayan ve pratik olarak 
hiçbir netice vermemiş bir 
dostluk andlaşmasiyle bağlı bu
lunduğu İtalya ile olan müna· 
sebet,kıyas kabul etmez dere
cede karışıklar. Vaktiyle hiçbir 
sebep gösterilmeden, Korfuada
SUUn işgali, Arnavutlukta Yu
tıaa halkına karşı tatbik edil
mekte ve Italyanlar tarafından 
ileri sürüldlğ6 s51lenmekte 
olan ekalliyet politikası, Ital
Y•nların Yunanistanda yap
makta oldukları kültür propa
gandası gibi daha bir çok Yu· 
nan burbanlan, JtaJya Üe mü
nasebetin iyilqme9İoe engel 
olan faktör!erdir.,, 

Alman gazetesinin Atina 
rnubabiri; halkı baştan aşağı 
Yunanlı olan oniki adanın 
durmadan tahkim edilmekte 
o!ınasınm Atina•da, kaygulara 
Vesile teşkil ettiğini, Yunanis
tanla ltalyanm banşması, bu 
onild adanın Yunanistı?na iade 
edilmuioe bağlı bulunduğunu 
ancak ltaly•nın Habeşiatan
daki mllıaff eriyetinden sonra, 
hunun arhk ihtimal dışında 
kaldığım yazmaktadır. 

Muhabir, Yunanislamn Tür· 
kiye i'r.. olan münasebetini fev
kalide diye tavsif etmektedir. 

r •11 
Kiralık mağaza 

Yol bedesteninde 4 aayıh 
iki katlı mağaza, Taf ve 
tezgahlan iJe kirahktır; kar
flSında bay Etem Ruhi'ye 
ltlÜracaat. 3-6 (1880) 

YENt A81R eahlle, 

,r777Z7.7.LZ7.77JJJ~ ,#-
Gençlik • • • • • AŞK ' .. ·------...--.. Doktor 
... Harek~tleri " 

~................. . ..........•...... 

Halkevinde 
Ankarah gençlerin 

temsll!erl 
lzmir kurtuluş baJramını tesit 

için gelen Ankara Halkevliler 
arasında bulunan temsil kolu 
gençleri, üç gecedcnberi Halk
evimizde sahneye koyduktan 
lstıkJal, Mahcuplar ve Hülleci 
piyesi münasebetiyle gazete 
sütunlannda Jiyık o~duğu de
recede anıldılar. 

Cümhuriyet Halk parfoıi ta
rafından mazharı takdir olan 
bu san'atkarlar bize, amatör 
oimalanna rağmen, en yüksek 
tiyatrolarda duyduğumuz sıcak 
:zevki verdiler. Temsiller hak
kında gördüklerimiıi ve duy
duğumuz: kıvancı sırasiyle kay
dediyoruz. 
Reşad Nurinin "istiklal., pi

yesi başhbaşına bir şaheserdi. 
Piyesin kahramanı Adalı Hü
seyinin bir kardeşi vardır. Bu 
ana vatana gelmiyerek Terma
da kalmış ve i"cnebi devletin 
belediye reisliğini yapmaktadır. 
Adalı Hüseyin uslanmıyan bir 
şerirdir; bir katil meselesinden 
idama mahküm olmuştur. Bunu 
haber alan T ermadaki kardeşi 
kendi hükumetine müracaat
Ja kapitülasyonlardan istifa
de ederek biraderini kurtar
lliak istemiştir. Bunun üze· 
rine general Galo, Valiye mü
racaat ederek, Adalı Hüseynin 
ecnebi o'duğunu ve Türk dev· 
ıetinin bu adamı idama salahi
ydi olmadığım bildirmiş ve ka· 
sabanın önünde bir zırhlı ve 
iki torpidonun da bulunduğunu 
ilave etmiştir. Adalı Hüseyin 
hapishanededir. idam zamanı 
yaklaşmıştır fakat General Ga
lonun yaveri ile ermeni tercü
man hapishanede bulunan ma
hallt kaymakamına valinin em
rini getirirler. Adalı Hüseynin 
af emri olan bu mektup üze
rine mahküm çağrılU' ve elle
rindeki kelepçe sökülür. Pek 
hiddetli ve ağzı idam hükmü• 
nü infaz edeceklere karşı müs
tehcen ke!imelerle do1u o!an 
adah hayrettedir. Yaşasın va
tan1m diye bağırır af diler. 
Kaymakam ona, sen bizim va
t.na değil ecnebilere dua et 
der. Kardeşi tarafından ecnebi 
bir hükümet müdahalesile af 
olduğunu anlıyan adalı, tercü
mana sualan söyler. Git Ge
neral Galoya benden söyle be-

nim hükümetimin idama mab
küm ettiği bir adamı almağa 

başka hir devletin hakkı yok· 
tur. Ben aşağılık, katil bir ada· 
mam okuyub yazmak bilmem. 
Fakat başka bir devletin mü
dahalesiyle kendi milletimi 
küçük düşürecek kadar aşağı 

değilim bir kelimeyi çok iyi 
bilirim. O da istiklal... Bütün 
yiik adalı Hüseyin üzerindedir. 

Bir kaç dakikada bir kaç ka
rektere uyan Adalı rolünü bay 
Fahri çok iyi başardı ve hata
sızca oynadı. Biz yalnız Ada
lının değil istikllli temsil eden 
bay Nüzhet, Salihaddin, M~s·
ud, Ekrem ve Fethinin rolle
rinde ufak bir aksaklık görme· 
dik. Büyük sahnelerde çalışan 
profesyonel artistıerin de ancak 
bu ro!leri bu kadar başarabi
leceğine inandık, ihtiyar rolünde 
bay Şemsi aynca bir mevcu
diyet idi. 

Istik1nlden sonra temsil edi· 
len "Mabcublar" piyesini An
kara S?ençleri kendilerine mah
sus his ve inceliklerif e yaşat

tılar. Sahnelerde taklid -.e 
gülünçlü hareketlerden ziyade 
yerine göre rolündeki hu
susiyeti itibariyle temsil edi
len bir facianın sarf edilen kud
ret ve san'at bilgisi ile halkın 
komedi ihtiyacını t~min ede-

MACERALARI Oğretmenlerin 

Nazarı dikkatine Kemal ~-atı'r PARDA YANLARIN ALTI 
YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 

~~--ıİİılİİlıliii .................................. ... 
Yavuz kitap evi sahibi 

Fahri Kitapçı bu 'iene Dev-
-40- let matbaası kitaplarının da 

sabş hakkını almıştır. 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
DahiJiye Mütehusm 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. TeL 3956 

Evi: Köprü t"apur iskelesi 

Söyleyiniz madam ne isti
yorsunuz? 

Alis dünyada yegane sev
diği bir adamm zevcesi olma
sın mı? Siz bu adamı öldürmek 
istiyorsunuz. Alisde katilin siz 
olduğunu bilmesin öyle mi? 
Zira, bala onu seviyorsunuz 
ve bir ümid de besliyorsunuz! 
Eğer bilmukabele istiyeceğim 
muaveneti benden esirgemez 
iseniz. Bunların h-epsi kolaydır. 

- Her şeye hazırım. 

Bunun üzerine Katerin yava~ 
sesle çabukca: 

- Dinleyiniz. Siz, belagati 
fevkalade ve ıedidenizle Pa
risi alt üst edebilecek bir 
iktidan haiz oldunuz. Hal böyle 
iken niçin birden bire süküt 
ettiniz? Bu sizin işinizdir. Şim
di aize tekrar edıyorum : 

Kürsii hitabete çıkınız; Paris 
kiliselerini dolaşmız ve daima 
eskisi gibi vaz ediniz. •• Söıle
rini söy:edi. 

- Şimdi arhk viz ve teşvi
ke ne lüzum var? 

- Buda!a Maryakm, Hük
no olduğunu unutuyor musun? 

- Siz akh müsaleha ettiniz. 
Hanri dü Bearn Margirit dü 
Fransla izdivaç ediyor 1 

- Vakıi müsaleba aktedil
di, ve bu sulh da ümid ederim 
ki idame edecektir. Fakat, bu 
Hüknolar arasında yüz ka
dar hain fıkirli adamlar var
dır ki ben bunları asla ta
riki saliha sokamıyacagım. Bi
naenaleyh bunların vücudlarını 
ortadan kaldırmak lazım geli
yor. Sözlerimi anlıyor musunuz 
Bunları mahkemeye teslim et
mek gayri kabildir. Yüz Hök
noyu birden mahkemeye ver
mek yeniden ihtilll mubareba
tına yol açmaktır. Fakat, ahali; 
galeyanlı bir günde bu adamları 
öldürürlerse, bunlar bir arbede 
esnasında telef olurlarsa Kral 
ve ben bu cinayetlerden ha- ~ 
berdar o!madığımııı söyleriz. 
Ve sufü da haleldar olmamış 
olur. Şimdi, bunun için ne la
zım olduğunu düıünelim? 

Ahalinin taassub dindarane
siai tahrik etmek_. soııra, bir 
gün bu kindar halkı ileriye 
ıürmek... Kurban olacak Hük
noları onlara göstermek L.. Ba 

.......................................... 
bildiğini bize Ankara Halkevi 
gençleri çok iyi gösterdi. 

Bayan Saadet, Kadriye, bay 
Salih, Fethi ve Nüıhet ayrı 
ayrı tebrike ,ayandır. 

Ankarada bir çok defa tem
sil edilen •e halkm rağbetine 
ma~har olan Reşad Narinin 
"Hülleci,, piyesi de canh bir 
surette oynandı. Muharririn de 
bu eserin baş sayfalannda kay
dettiği üzere, yazıhı tarzında, 
tiyatro eserlerinin tabi o~doğu 
kaidelere pek riayet edilmiyen, 
bu komedinin uzun sahne ve 
diyalogları kudretli san'atkar
Jann muvaffakıyetlerile can 
ııkmadan kapandı. Her san'at
kinn aldığı vazifeyi tek tek 
tetkik edecek olursak, ahenk-
leri, jestleri, mimikleri pek mü· 
kemmel olan gerek bayan ve 
gerek bay bu amatörlerin çok 
iyi yetiştiklerini teslim etmek 
lazımdır. 

Düşünmelidir ki bu san'at
kirlann temsillerini ve başar
dıkları işi mukayese için ancak 
yüksek profesyonel tiyatro 
heyetJerimizi aramak zaruretin
deyiz. işte bu mukayese farkı 
bize Ankara Halkevi temıil 
kolunun derecesini gösterir. 
Ankara Halke•İDİn mesaisinin 
müsmir bir neticesini görmekle 
bahtiyarı%. T emcnni ederiz ki 
diğer yerlerde de böyle önemli 
10naçlar elde edelim. 

da sı"&ın be'igab fedidenizle 
husul bulacaktır. Eğer, siz arzu 
ederseniz, bu nim sönmüş ateş, 
ve gayzü nefret tekrar iştial 
edebilir. Şayed siz li-zıını veç· 
bile söylerseniz, Koloaiy, T e
Jiniy, Konda, Mariyak ve yüı: 
kadar bükno Paris halkı deni
len bu müthiş kuvvetin elinde 
mabvnlacaklardwr. Söyleyiniz 1 
Hiçbir şeyi es;rgemeyinizf Ke
mali cesaretle krahn gevşek
liğini ilin ediniz. Sizi ben sı
yanet edeceğim Alisin aşkın
dan da kurtaracağım... Haydi 
cevap verınız ..• Aramızda 

itilafı efkar basıl oldu mu? 
Muavenetinize emniyet edebilir 
miyjm? 

Rahip birdenbire ceyab ver
medi. Dehş~tli bir ateş, kin ve 
garaz tekmiJ vücudunu istila 
etmişti. Ateşin tasavvuratiyle 
Hüknolarm ölümünü ihzar etti
ğini görüyordu. Ölüme sebep 
olmak, hali galeyanda bulunan 
bir halkı teşvik etmek için Pa
riste dolaşmak, şehri battan 
başa gezmek, her ba!!hğı ter
den ateş çıkarmak, kan der
yası içinde yürümek ve nihayet 
Alise kadar giderek: 

- Bakınız! Paria yanıyor! 
Paris ölüyor! Paris b:r enkaz 
halini aldı. Çünkü sevdiği
niz adamı yakalamak istedim! .• 
Mariyak'ı öldür:mek için Parisi 
kana boğdum!... Demek feci 
olduğu kadar garip bir rüya 
idi. 

Pani Garola, gözterin~en 
ateş saçarak, siması pek kor
kunç bir bal keıbederek Kate· 
rinin elini tuttu. 

- Madam, yarın Sen Jer• 
men Lükserovada kemafissabık 
vizedeceğim... dedi. 

Katerin az kalsın seviacin
den bağıracakb. 

- Alttarafı ıçın asli dü
fÜnmeyiniz! Bakınız Marki, 
bazı mucizeler zuhura gelmeye 
başladı. Buanlardan birincisi 
de: Sizin sevilmenizdir. 

Rahip, gayri kabili tarif bir 
ümitsizlikle : 

- Ben ba ! diye bağırda. 
- Btlırurlı -

Daktilografi bir 
nıemur aranıyor 

T6rkçe ve F ransıtca lisan
lariyle daktitografiye aşina bir 
genç aranmaktadır. Müracaat
ların referansları iJe bnlikte 
224 aumarala posta kutasaaa 
yapılmuı rica oluaUI'. 

s. 7 ( 103 ) 1890 

Vuku bulacak siparişleri 
en müsaid şartlarla ve son 
süratle göndermeğe amade
dir. 

Adres: Yavuz kitap evi 
No. 56 Kemeraltı 

S7 2-15 (1889) 
Berat aparhmanı No. 6 

Erzurum 
Kapalı 

Ev, l'elefon No. 2545 

Valili)!inden: 
zarf usulile eksiltme 

31 Ağustos 936 pazarteri günü ihalesi yapılacak olan Erzu
rum muallim mektebi ikmali inşaatı kanuni bazı eksiklikler ha
sebiJe 21 gün müddetle temdid ve yeniden ilanına lüzum g6· 
rülmüştür. • . 

1 - Eksiltmeye konulan iı Erzurum ukek muallim mektebı 
yapııının bitirilmesidir. 

Ke§İf bedeli: ( 242671 ) Jira ( 48 ) kuruıtur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve e.-rak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele proje<;İ, 
C - Bayındırlık genel ıartnamesi, 
D - inşaata aid fenni şartname, 
E - Keşif cedveli, 

F - Proje ( taJibler projeyi Bayındırlık Bakanlığında, Erzurum 
Baywndırhk Müdürlüğünde görülebilir. ) 

lsteldiJer şartname ve evrakı saireyi 12 lira 10 kuruş muka · 
bilinde ilan mahalleri Bayındırlık Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 21 eylôl 936 pazartesi S!Ünü saat 15 de Erzu
rum Küttür Direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira mavak 

kat teminat vermesi ve bundan baıka apğıdaki vesikaları bai 
olab g6stcrmeler:i lazımdır: 

A - 1936 yılına aid Ticaret odası vesikU1, 

B - Bayındırlık Bakanlığından en aşağı yüz elli bio liral.' 
bu nevi inşaatı yapabileceğine dair a!ınmıt YCAİka. , 

6 - Teklif mektublan üçüncü maddede yazılı saattan bi 
saat evveline kadar Erzurum Kültür Direktörlüğü darjresine ~e· 

tirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde 
ırerilecektir. Posta i!e gönderi'ccek mektub!ann nihayet üçnc·~ 

maddede yazılı saata t<adar gelmiş o'mast ve dışurfın mühür mumu 
ile iyice kapablmış <>iması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 15-17 359 (1897) 

Teorik ve Pratik 
SABUNCULUK 

'VE 
Yağ ve tasfiye usulleri 

......... 
• 

~~r..m 

! fl.IW .. ll'-7-CZYz;,.;;2~MDl~'ll!!».22!Ji!!Ji!"ilri!l'.ZiXaıl·-111arsıı••~2l~2lt* .. _ ... __ m:ıamam • 
i uran Yağ ve Sabun fabrikalan baş kimya~eri, mem

leketimizin tanınmış yağ ve sabua mutebassısı Mıtat Onatın 
yeni çıkan bu eserini sabuocalara, eczacılara, kim.yakerlere, 
ve .abunculuk öğrenmek istiyenlere taniye ederız. 

lzmir fuarında Turan yağ ve saban fabrikalan pavyo
nunda satılmaktadır. Fiatı yalnız 350 

. . ~. . ; . 
Her pakette bir kupon her 50 100 150, 200 kupona inhisar mamu1ibndan LİKÖR, 

ŞARAP, KANYAK, 'LÜKS SiGARA, AV MALZEMESi -.erilir. 

ikramiyeli 

YENiCE 
AYRICA - Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaımda çekilecek 
BÜYÜK YENiCE PİYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford 
otomobili veya bwıun yerine bir F ord kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık 
BLA VPUNKT Radyolan, REVUE SAATLERİ, lÇKf SERViSLERi, SOFRA 

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



Sahife a 

Devlet demiryollarından: 
Kuyucak istasyonunda 187 nci kilometrede kain Kuyucak sel 

y at"ğının mevcut proje ve keşfi mucibince tathir ameliyesi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur, Eksiltme 1-10-936 
Rerşembe günü saat 17 de Alsancakta sekizinci işletme binasında 
toplanan sekizinci işletme eksil tme komisyonunuca yapılacaktır. 
Bu işin bitirme müddeti üç aydır. Yapılacak tathirat işi 18000 
metre mik'abı olup muhammen bedeli (11550) liradır. isteklilerin 
2490 No. lu kanunun icabettirdiği şa rtları haiz o'malan bu işe 
ait eksiltme şa rtnam esi ile fenni şartnameye, Barındırlık i şleri 

genel şartnamesine ve mukavelenameye vakıf olmaları ve bun
lara !_!Öre hareket etmeleri lazımdır· 

istekliler bu hususat hakkınd 8 inci iş 1 et~e eksiitme komisyo
nuna müracaat ederek ma:ümat alabilirlt!r. İstekliler, yukarıda 
zikredılen şerait dairesinde muhammen bedelin yüzde yedibuçuk 
nisbetinde muvakkat teminat yatırmaları da lazımdır. 

15-21 371 (1896) 

lzmir EmraL.J Sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Hastanenin 936 ırali yılına ait 8 aylık ihtiyacından miktar ve 
tahmini fiatlariyle muvakkat teminatları aşağıda yazılı etler 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. istekliler şartnameler; her 
gün hastane başhekimliğinden alıb okuyabilirler. Eksiltme 1 Teş
rinievvel 936 Perşembe günü saat 11 de Tepecikte Emrazı Sa
riye hastanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarını nakit veya 
kıymetli evrak olarak vereceklerin eksiltme gününe kadar Vila
yet veznesine yatırmaları lazımdır. 
Taha:in edilen miktar Muvakkat teminat Cinsi 

Fiatı Kilo Lira Kr. 
Lira 
1050 3000 
525 1500 

78 75 
39 38 

Koyun eti 
Kuzu eti 

15-20-25-30 387 (1893) 
========= = "" ·-,..,=--=~ 

111 
Doktor operatör 

Ceva~ Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 

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

Telefon evi 3203 

BAYLARA LA:ZIM0LAN 

·f~>TEKSAYT , . 
HER EC:ZANEDE SATILIR 

lzmlr Belediyesinden: 
61 sayılı adanın 621 metre 

murabbaındaki 23 sayılı arsası 
beher metre murabbaı 300 ku

ruştan bin sekiz yüz altmış üç 
lira bedeli muhammenle baş 

katiplikteki şartname veçhile 
25-9-936 Cuma günü saat 16 -==========:! d '' açık artırma ile ihale edi-li'!ll ı • lecektir. iştirak için 140 liralık 

DOKTOR 

Hulôsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hasta!arını 
kabul eder. ( 3436 ) .. ,~~~~~~~~ 
=GOZ1feklmr~ 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokagı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 
V////L7J//~''"LTLLL~/T..fLZZT'Ll 

lzmir Ahkamı Şahsiye Sulh 
Hukuk mahkemesinden : 

muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 
9-15-18-22 323 (1856) 

Cinsi Mıktan Tutarı 
adet lira 

2,5 santim çıralı 
tahta 400 380 
2 santim 
tahta 

çıralı 

ispit 
Parmak 

Alt kolana 
Tim on 
Takoz 
Travers 
Travers 

Üst kolana 
Kapak ağacı 

Başlık kara 
ağaçtan 

300 
4000 
7000 
150 
300 
400 
200 
200 
400 
150 

150 

231 
800 
630 
135 
270 

40 
60 
60 

160 
75 

157 50 1 

2998 50 
Yukarıda cıns ve miktarile 

mubammen bedeli yazılı mal
zeme fırınlanmış kayın ağacın

dan çatlaksız ve budaksız ola
rak başkatiplikteki şartname 

veçbile 2-10-936 Cuma günü 
saat on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
225 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 

YENa ASIR 

RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 
sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça
lamak lazımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

No. 2213 
Daimon markalı bu fenerler üç renklidir. istenildiği za

man beyaz, yeşil ve kırmızı yanar. Kapaklı, kapaksız,ayarlı 
ayarsız olmak üzere dört nevi vardır. Arkalarında kayış 
askıları ve muhabere için alfabeleri ve düğmeleri vardır. 
Şimendifercilere ve askeri muhaberede kullanılır. 

Zabitan ve herkes için kullanılma2'a elverişlidir. 

lzmir vilayeti 
ğünden: 

Baytar direktörlü-

Yarış ve islah encümeninin lzmir Sonbahar at koşuları 20 - 9 -
936 Pazar günü Kızılçulladaki koşu ~)anında saat 14,5 d~ 
başlıyacak ve iki hafta devam edecektır. Kayıd muamelesı 
Baytar Direktörlüğünde 14 - 9 - 936 Pazartesi g~nü başlayacak 
ve perşembe günü oğleye kadar devam edecektır. 
Koşu günleri koşu yerine Alsancaktan hususi trenler ve 

konaktan otobüsler seyircileri taşıyacaklardır. 
Bilet fiatlerinde pek büyük tenzilat yapılmıştır. 
Pavyon baylara 100 Bayanlara 50, Tribün Baylara 40 Bayan

lara ve taleb~ye 20, Meydan Baylara 10 Bayan talebe ve 
askere 5 kuruştur. 

Geçen yıllar gibi bahsımüşterek ve çifte bahis oyunları için 
büyük kolaylıklar gösterilecektir. 376 (1895) 
~;;;;.;;;~-~~~--ıİİİİİİ--.................. , 

HÜSEYiN Kla YIN 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LÜKS VE SAGLAM 

lımirde Tepecik mahallesin
de Muhacir sokağında 6 sayılı 
evde 7 - 8 - 936 tarihindt! ölen 
lbrahim kızı ve Mehmed karısı 
Asiyenin ölmesiyle Mehmedin 
talebiyle terekesine mahke
mece t.I konulmuştur. Ölüden 
alacaklı veya borçlular varsa 
tarihi ilandan itibaren bir ay 
içinde alacak ve borçlarını 
deftere yatırmaları lazımdır. 

Alacaklılar bu müddet içinde 
mahkemeye gelmezlerse son
radan vaki olacak müracaat 
nazarı itibare alınmıyacağı ilan 
olunur. 389 (1891) 

saatte encümene gelinir. Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 
15-19-23-29 390 (1898) ' # 
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Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

mektep ta lebeleri süratle im
tihana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip t icarethanesi yanında 
Mehmed Ali tuvalet salonuna 
(Z.M) rumuzile müracaatları. 
U//,--//////7///////.////.Ll-~ 

iz mir 
Kapların 

T. Adedi Nevi 
359 1 s 

80 
201 

4 
1 
1 

Kolı 

l.ağ 

s 

-
gümrüğünden : 

Sikleti Satış günü Eşyanın cınsı 
ithalat 

Markası 

J N 

CM 
PCM 
PCM 

No. 
1-6999 

328738-41 
329186 
329264 

Kıymeti 

Lira 
363 
102 
250 

60 
50 

K ·ı Yünlü pamuklu pelüş % 70 1 o g. 30-9-936 
86 500 kadar sun'i yünü havi pa-

40 çarşamba muklu pelüş 
329 n t..:ı Oto dış lastiği 
59 § :... Oto dış lastiği 
68 500 "' o Oto iç lastiği 

~: ' Kullanılmış demir kasa elek-
217 1 S H D 40 340 g, ::;ı trik tertibatını havi 

O\ 
293 1 S A H 5450 100 53 500 Oto kornası 12 adet 

Yukarıda yazılı eşya 30 - 9 - 936 ve 2-10-936 günlerinde ve saat 14 te açık arttırma suretile 
dahile satılamadığı takdirde ayni günde de ecnebi memlekete götürülmek üzere satılacağından 
işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilann olunur. 15-29 388(1899) 

uı EylOI ca~& 
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Başı, 
" 

Neşesiz ve kırgın 
dişleri 

agrıyor 
Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrı lar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip 

•••••••••••• • ••••••••••• • ••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• 
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Karşısında derhal r ic ·~te rı.:ecbur olur 
, .......... , ........ ,• 1 

Bütün Dünyan!n 
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 
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. 

No. 156 Balcılar 

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir. NECİB SADIK 

DAMLAPINAR 
1-26 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kolonya ve esansları 

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

lzmlr kokuları hiç şüphesiz 

S. Ferit Eczacıbaşi kolonya 
ve esanslarıdır. 

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

Yeni çıkan kokularımız : 
Nergıs 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 

FUARDA 
HARAÇÇI 

KARDEŞLERiN 
59, 60 sayılı 

mutlaka 
pavyonlarını 

• • 
gezınız 

Bu müessesenin yarattığı en son modern 
mobllyeleri görUp hayran kalacaksınız 

PiRiMUS ŞARL 
..................... 31m......... 

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

Panayır münasebetile fiyatlarda müthiş tenzilat yapmıştır. 

Bu fırsatı kaçırmayınız. 
Saman iskelesi : iş Bankası karşısında Kardiçalı hanı altında 

5-10 (1851) 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru el-

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

TRiTON vapuru 16 eylüle 
doğru gelip ayni gün yükünü 
tahliyeden sonra Burgas-V arna 
9e Köstence limanlan için yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 19 ey· 
lülde beklenmekto olup 24 ey· 

lüle kadar Anver&· Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg li
nıanları için yük alacaktır. 

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

burg limanları için yük tahmil 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT Lmıen 
BIRKALAND motörü 14 ey

lülde gelip lH eylüle kadar 

Anvers • Rotterdam - Bremen 

Hamburg - Dantzig • Gdynia • 
Kopenhahen ve Iskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

HEMLEND motörü 29 ey
lüle doğru beklenmekte olup 3 

birinci teşrine kadar Anvers 
Rotterdam - Bremen -Hamburg 

Dantzig, Gdynia, Kopenhagen 
Goteburg - Oslo ve lskandi-

navya limanları için yükliye
cektir. 
Finska Angfarstygs kumpanyası 

SAVONMAA motörü 12 ey
lülde gelip doğru Anvers ve 

Finlandiya için yük alacakbr. 

Servici maritime Roumain 

ALBA JUL YA vapuru 23 
eyliilde gelip 25 eyllile kadar 

~~re, Malta, Marsilya ve Alger 
ıçın mal yükliyecektir. 

ZEGLUGA POLSKA 
kumpanyası 

SARMACJA motörü 28 ey

lülde gelip doğru Anvers, dant• 

ziğ ve Gdynia limanları için 
yük alacakhr. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesulifet kabul etmez. 

T e!efoo: 2004-2005-2663 

ı•· • 
Doktor • Operatör 

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastaf annı pazardan başka 

her glln ikinci Beyler sokağı 
Miiıayede salonu karşısında 
78 numaralı muayenehane· 
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp· 
;?de Berat aparhmanı No. 5 ·-

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ARTA vapuru HAien limanımız· 
da olup 9 eylüle kadar Anvers 
Direkt Rotterdam, Hamburfe 
ve Bremen limanları için yük 
alacaktır. 

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

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

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

SOFIA vapuru 6 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 10 
birinci tesrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburj?, Bremen 
liman•arı için yük alacakhr. 

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci teşrine kadar Anvers. 
Rotterdam. Hambur~, Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
Armement H.Sch"Uldt Hambcrg 

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

DUBURG vapuru 20 eylu\de 
bekleniyor. Aovers, Rotterdam 
ve Hamburg limanlarma yük· 
liyecektir. 

--•...ıaann•a ... •-
American Export Liııes 

Nevyork 
EXPRESS vapuru 10 e~lüJde 

bekleniyor. Nevyork Direkt 
yük alacaktır. 

EXA MINER vapuru 26 ey- 1 
Iufde Nevyork Direkt hareket 
edecektir. 
~ 

Den Norske Middelhavslinje 
BANDEROS vapuru 21 ey-

liilde bekleniyor. Doğru Le 
Havre, Dünkerk, Dieppe, An
vers ve Noryeç limanlarına yük 
alacakbr. 

BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Havre 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di
rekt ve Norveç limanlarına yiik 
alacaktır. 

•• C!O ... 

Atid Navigation Companie Hayfa 
ALISA motörü 14 eylôle doğ· 

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

.. ' Ci(l.=ot14•---s. A. Royale Hongroise de Na-
vigation DanuLienne- Maritime 

Budapest 
DVN A vapuru 28 eylülde 

Belgrad. N ovisad, Buda peste, 
Bratislava, Vienue, Linz liman
ları için yük alacaktır. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 30 ey
lülde bekleniyor. Köstence, So
lina, Galatı ve Galatz aktar-
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Komarno, Budapest, Viyena 
ve Linz için yük kabul ede
cektir. 

Vapurlann isimleri, gefme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

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

TAZE rfEMiZ UCUZ 
IIA<: 

HAMDİ NOZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
BOyDk Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

ALDANMAYINIZ 
HALEP YAGI DEPOSU 

Nefasetile meşhur YEŞiL URFA SADE Y AGLARININ top· 
tan fiyatına satış mahalli : hmirde Girit hanında 

F. Simsaroğlu ve S. ller 
ticarethanesi deposudur. 

DiKKAT: 2256 Numaraya 
telefon edilirse mahallinize 

kadar bir teneke bile siparişiniz gönderilir. 

Haftalık Fiyatlarımız : 
F evkalide Urfa 80 kuruş 
Ekstra Urfa 75 kuruş 
Birinci Urfa 70 kuruş 

H. 3 10-13 (1764) 

Emlaki Milliye Müdüriyetinden i 
Satış Lira K. 
491 Buca aşağı mahalle eski mec;d1yP. yeni be'ediye C. 48 00 

eski 65 taj 63 No. lu 58, 63 metre murabbaı arsa. 
492 Buca aşağı M. E1ki mecidiye yeni belediye C. 56 ka· 50 00 

62 taj No. lu 74, 80 metre murabbaı arsa. ; 
496 Buca aşağı mahalle pınar sokak 2 .. 4 taj nult'aralı 59 22 { 

237 ,28 metre murabbaı arsa. 
499 Darağaç soğan - hücum S. 19 eski 13 taj No. fo 85 

114 metre murabbaı arsa. 
50 ~ 

1 
501 DaraV.aç Papağan sokak 2 - 4 ve 4 eski 6 - 1 taj 130 

159,12 metre murabbaı arsa. 
00 i 

509 Göztepe mesire sokak 2 No. lu 175,75 metre mu- 52 80 
rabbat arsa. 

511 Üçüncü Karataş Enveriye sokak 93 • 95 kapu No. lu 59 
199 metre murabbaı arsa. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para He ödenmek 
üzere on gün müddetle arthrmaya konulmuştur. ihalesi 21 - 9 -
936 Pazartesi Winü saat 16 dadır. Abcılaran MiJli emlak müdü
riyetine müracaatları 

6- 15 

ARSJULUSAL lZMiR FU
A «INI GöRMEYE GELEN 
YUR1'DAŞLARLı\ SAYGI 
BORCUMUZU öDEMEK 
lÇiN 

274 

Telefon 3882 

Bir Aylık Tenzilat 

1 
1 

1 

\ , 

Saç Eksiri 

, 
l 
t 

Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani o!ur. Komojen 
saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii retıklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır.

1 Komojen Kanzuk saç eksiri maruf cczane!er!e ıtriyat mağazaia
rında bulunur. 

..... Ka ...... - ---- • cZa j I? • 

Mi!Ji Emlak müdüriyetinden : 
icar No. Li·a 

98 Çuha bedesteninde 114/116 taj No.!u iki dükkan 24 
99 Bayraklı Sa!h&ne Menemen C. 35 eski No.lu d-!po 65 

100 Birinci Kordon Balıkhane altında 1 No.lu dükkan 135 
101 Karant:na Gönül S. 12/14 taj No.lu dükkan 36 

Yukarıda yazılı emvalin birer sene müddetJe icarları on beş 
gün müddeHe arttırmaya ko~o'ın~ştur .. l~alesi 21-9-93? ~a~art.esi 
günü r.aat 16 dadır. Tahpleran Mıllı emlak müdurıyetıne 
mOracaatları. 6 15 275 (1829) 

::tahlfe e 

Olivier Ve Şii. Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tablplerl LIMİTET 

Vapur Acentası 
BİRlNCI KORDON REES 

BİNASI TEL. 2443 
TRENTINO vapuru 9 eylule 

kadar Londra ve Hull için yük 

~luzalter Eroğul 

Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

alacakhr. 
FHILOMEL vapuru 19 ey· 

Hile kadar Londra, Leith ve 
NevR'astele yük alacaktır. 

Te!efon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar mem!eket hastanesinde POLO vapuru 8 ey:ulde 
beklenm~kte olup Londra ve 

MARDINIAN vapurn 17 ey· 
Anversien yük çıkaracaktır. 

lülde L 'verpool ve Svanseadan 
DIDO vapuru 29 eyJfıle ka· 

gelip yük çıkaracak ve ayni 
dar Londra ve Hull içm yük 
alacaktır. zamanda 23 eylide kadar Bel-

LESBIAN vapuru 9 teşrini- fast, Liverpool ve G!asgov için 

evvele kadar Londra ve Hull yük alacaktır. 
için yük a 1acakbr. Brislol Hattı 

MARONIAN vapuru 19 teş- TORFINJARL 20 eylule ka-
rinievvele kadar Loodra ve Hull dar Bristol için üük alacakbr. 

için yük alacaktı. NOT : Vürut tarihleri, va-
Liverpool hattı 
FLAMINJAN vapuru 10 ey- pur!arın isimleri ve navlun üc-

lfıle kadar Liverpool ve Glas- retlerinin değişikliklerinden me 
yük alacakhr. suliyet kabul edilmez. 

aliml'1i~iml~--

Fuvar için gelen 
bmirin saym misafirleri 

Güzel Iımiri gördünüz, gezdiniz belki 
de sevdiniz .. 

lzmirhı bir şyi emeşhurdur 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemera!tı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

tüyük Hilal Eczanesi 
lzmirden götürülecek en şık en ince ve en 

makbul hediyeniz Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesı ko

kuculuk üzerine ciddi yürüyen bir 
müessese olmuş, kokuculuk ile
mını şaşırtmış bulunmaktadır. 

Hilal eczanesini, eczacı Kemal Kamili 
işindeki ciddiyeti, kolonyalarını 

l:ımirlilere sorunuz. 

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

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. Lira 

102 Salhane vapur iskelesi 36 
103 Karşıyalrn Bostanlı Mektep sokağında 40 eski 118 

numaralı dükkan 30 
Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarları 15 gün müddetle 

artırmaya konulmuştur. ihalesi bir Teşrinievvel 936 Perşembe 
günü saat 16 dadır. Tal:plerin Milli Emlak müdüriyetine miira· 
caatları. 15-25 364 (1894) 
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ciala serisi devam ediyor 
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oc e .. ııma- z yığı halindedir. a larda 

kanln çete mu arebeleri olmuştur. Liğımlar patlıyor 
ASiLER GALiP GELiNCE ISPANYOL FASINI ALMANYA YA MI VERECEKLER? 

Burgos, 14 (Ö.R)- San Se- Şehir, korkunç bir harabe yı-
bastiyen etrafındaki muhare- ğını halinde asilerin eline geç• 
beler bugün kat'i şeklini al- miştir. Sokaklarda amansız bir 
mıştır. Müdafiler mukavemet çete harbı devam etmiştir. Şe-
imkansızlığı karşısında mevkile· bir halkından bir kısmı Fran-
rini bırakarak çekilmişlerdir. saya kaçmışlardır. 

San Sebastiyen şehri asi Büyük binalar bombardıman-
kuvvetler tarafından işgal edil- )arda harab olmuş, evlerin bir 
miştir. San Sebastiyen etrafın- kısmı yanmıştır. Asiler şimdi 
daki muharebelerde hükumet- ev ev hüki'ımetçi milisleri ara-
çilerin birkaç tayyaresi düşü- maktadırlar. Bu araştırmalar 
rülmüştür. esnasında muhtelif yerlerde 

Halk cephesine mensup olan 
lağımlar patlamakta ve bu 

müdafiler şehrin on kilomc~tre 
ilerisinde yeni bir cephe tul- yüzden facia gittikçe genişle-
mağa çalışıyorlar. Maamafih mektedir. 
Bilbao ıstikametine çekilmeleri RIF ALMANYA YA MI 
ihtimali kalmış gibidir. VERiLECEK? 
MÜTHiŞ BiR FACiA DAHA Berlin 14 (A.A) - D.N.B. 
Madrid, 14 (Ö.R) - San ajansı Pariste çıkan La Re-

Sebastiyen şehri dün ekşama publigue gazetesinde güya Bur-
kadar mukavemette devam gos hükümetinin muvaffak ol· 
ediyor. Şehrin asiler eline geç- duğu takdirde dahili harbin 
tiği hakkında henüz malümat bidayetindenberi Almanya ta-
yoktur. Maamafih bu haber ta- rafından yapılan mali yardımlar 
hakkuk ederse San Sebastiye- karşılığı olarak lspanyol fasının 
nin de lrun şehri gibi müthiş Almanyaya terkine dair çıkan San Sebastiyclle lıtıcunı edell km•ı•etlrr 
bir faciaya kurban olacağı, haberleri kat'i olarak tekzib ispanyadan bin kadar mülte- papası getirmiştir. 
şehirde kalanların asilerin te- etmektedir. ciyi buraya getirmiştir. SANTANDERDEKI 
cavüzlerinden kurtulamıyacak- İSPANYADAN KAÇANLAR Yine A'man bandıralı Denis- MEKSiKALILAR 
Jarı muhakkakhr. Cenova, 14 (A.A)- SeviJla burg vapuru 83 mülteciyi ha- Meksiko 14 ( A.A) - Mek-

HARABE YIGINI adındaki Alman vapuru 46 Ital· milen buraya gelmiştir. Fransız sika dış işleri bakanı İspanya-
San Sebastiyen, 14 (Ö.R) - yan ve 70 Alman olmak üzere bandıralı Florida vapuru da 90 da Santanderdeki 19 Meksika-
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·· çük Antant konferansı dav ıldı _ ~ 

a ı 
1 

• • 
ı er 
Belgrad, 14 (Hususi) - ))ün 

akşam Bratislava ahalisi Çe" 
koslovakya başvekili doktor 
Hotza, Yugoslavya başvekili 
doktor M Jan Stoyadinoviç, 
Romanya hariciye nazırı Ante
nesko, Çek hariciye nazırı Ka
miJa Kroftaya büyük tezahürat 
yaptılar. 

Küçük Antant konferansının 
toplandı~ı karlton oteli önün
deki meydanı, ellerinde bay
raklar ve fenerler olduğu halde 
Bratislava ahalisi doldurmuştu. 
Sokollar,izciler, muhtelif teşek
küllere mensub halk kütleleri 
yer almışlardı. 

Başvekil ve harkiye nazır

ları otelin balkonuna çık

hkları vakıt hararetle alkışlan
dılar. Muzika milli marşları çal
dı. Rakslar yapıldı. Bratislava 
belediyesi namına nazırlar se
lamlandı. Burada Çek harici
ye nazırı Krofta uzun bir nu
tuk söyledi. 

Bu nutku Yugoslav başve

kilinin nutku takib etti. Sto
yadinoviç şu sözleri söyledi : 

YUGOSLA VYADAN 
SELAM 

.. Kardeş Yugoslavyadan kar
deş selamları getirdim. Dcst
loğa <losHuk, sadakate sada
kat mec;lekimizdir. Sevgili Bel

rad ıhi Tunanın mavi kıyı· 

sında bulunan Bratislava, sana 
hiçbir vakıt unutamıyacağım, 

samimi teşekkürlerimi beyan 
ederim.,, 

Çok alkışlanan bu sözleri 
Antoneskonun Romence bir 
nutku takip etti. 

ZİYAFETTE 
Belgrad 14 (Hususi) - Bre

tislavadan bildiriliyor: Çek ha
riciye nazırı Kamilo Kroftanın 

mükellef ziyafetinde çok sa
mimi nutuklar söylenmiştir. Çek 
hariciye nazırının nutkuna Yu· 
goslavya başvekili şu cevabı 

vermiştir : 
-" Herşeyden evvel arka

daşım Antonesko ile kendi na
nııma gösterdiği hüsnüknbul
den dolayı Brafo;lava ahalisine 
teşekküre müsaadenizi rica 
ederim. 

Bratislavanın konferans ma· 
halli olarak seçilmesi çok isa
betli olmuştur. Z~ra bu şehir 
küçük antantı yekdiğerine bağ
lıyan güzel T unanın kıyıları 
üzerindedir. 

Harptan sonra en çapraşık 
günlerde VÜC'ud bulan küçük 
antant, miHetlerimizin en mu
kaddes hissiyatı olan sulh ve 
mesalemeti muhafaza için Av
rupanın milletlerimizle meskün 
olan bu kısmında en kuvvetıi 

bir vasıtad•r. 

a 
KÜÇÜK ANT ANTIN 

VAZiFESi 
Küçük antant, milletlerimizin 

hayatındaki tarihi vazifesini 
daima yapacaktır. Küçilk antant 
mazide menafi ve hukukumuzun 
teminah idi. istikbalde de 
sulhun teminatı olacaktır. Kü
çük antant herkese. bilhassa 
komşularımız ve hepimiz için 
elzem olan sulh ve müsalemet 
ile siyasi ve ikhsadi sahada 
teşriki mesaiyi teklif ediyor. 
~oktor Hodza'nın Avrupada 
ilctısadi teşriki mesai için sar
fettiği faaliyetin takdirkarıyım. 

Prağ 14 ( Ö.R ) - Küçük 
Antant konferansının taJikinde 
Beşler konferansı müzakere
lerinin de dikkatle göz önünde 
tutulacağını bildiriyor. 

TEBLIG 
Prağ, 14 ( Ö.R ) - Küçük 

antan konferansı bugün bir 
tebliğ neşrederek mesaisine 
nihayet verdi. Tebliğ şudur: 

"Küçük antantı teşkil eden 
üç devlet geçen mayı~ta Bük
reşte toplanan Küçük antant 
konseyinde takarrür eden müş
terek !İyasette devama karar 
vermişlerdir. 

Üç müttefik devlet her za
oıandan ziyade sulh ve kendi 
emniyetlerini korumak siyase
i.inde devam azmını taşıyorlar. 

Çek başvekili HOTZA 
Bu yolda Milletler cemiyetine 
emniyet besliyorlar. 

Bu teşekkülün balen geçir
diği müşkü!iita rağmen üç müt
tefik devlet mıntakavi antant· 
lar sistemine itimatlarını be
yan ederler. Bu sistemin bü· 
tün Avrupada tatbiki, sulha 
hizmet edeceğine ltandirler.,, 

Tebliğ Lolcarno meselesine 
de teoıas ediyor ve şu cümleyi 
ihtiva ediyor: 

"Türkiyenin Boğazlar mese
lesindeki hattı hareketi, bir 
muahedeyi emrivakiler idas et
meden de tadil etmek kabil 
olduğunu göstermiştir. 

Tebliğ Küçük Antantın bü
tün komşulariyle ve bilhassa 
Balkan Antantile iyi münase
betler ve dostluklar muhafazası 
azminde olduğunu ilave ediyor. 
Ve bütün bu devletlerin kendi 
ara1armdaki mukareneti kolay-
laştırmak için bir iktisad kon
feransı halinde toplanmalarım 
temenni ediyor. 

lmın Alman vapurları tarafın
dan kurtanlmış olmasından do
layı teşkkürleriuin Berlin hü
kumetine iblağına Alman elçi
sinden rica etmiştir. 

MALAGA NE HALDE? 
Sevil 11 ( Ö.R ) - Malaga

nın da sukutu gecikmiyf"cektir. 
Şehir hertaraftan tazyik edi
liyor. 
ASiLERiN MUV AFF AKIYETI 

KAT'İLEŞİYOR MU? 
Burgos 14 (Ö.R) - Asilerin 

Valadolit'teki umumi karargahı 
bildiriyor: 

MHli kuvvetlere mensub 
topçu müfrezeleri San Sebas· 
tiene girdiler. Başlıca cadde
lerde halkın tezabüratiyle kar
tılandılar SanSebastiyende yüz
lerce esirin anarşistler tarafın
dan öJdürüldükleri anlaşılmıştır. 
Yangın çıkaran bombalar atıl
mıştır. 

MADRIDDE PORTEKiZ 
SEF ARETINE HÜCUM 

MU ETTiLER? 
Madridden gelen bir habere 

göre Milis kuvvetler Portekiz 
sefarethanesine hücum ederek 
maslahatgüzarı sefaret evrakını 
teslim için tehdit etmişlerdir. 

Milislerin Portekiz sefaretha• 
nesine ateş verdikleri söyleni• 
yor. 

Morning Post gazetesi, San 
Sebastiyenin zaphnı mevzuu 
bahsedereken diyor ki: 

- "Nasyonalist asilerin mu• 
vaffakiyeti kat'ileşmiştir.,, 

BİTARAFLIK 
KOMiSYONUNDA 

Londra, 14 (Ö.R) - ispanya 
işlerinde bitaraflık komisyonu 
bugün ikinci bir seans yapb. 
Portekiz mümessili bugünkO 
toplantıda hazır bulunmadı. 

üthiş bir inhidam 

rveç' te facia o du, 
r öl·~ var ır 

Oslo, 14 (A.A) - Lon gölü sahillerinde bir inhidam olmuş 
ve gölün suları Bodal ve Nesdal köylerini basmıştır. BodaJ'da 
tek bir ev kurtulmuştur. Cıvar köylerde ise halk yıkılan kaya
ların çıkardığı müdhiş gürültüden uyanarak yataklarından fırla
mışlardır. Şimdiye kadar 12 cesed bulunmuştur. Ölenlerin sayısı 
40 ve yaralılarm da 90 kadar tahmin edilmektedir. 

ita ya ma iyesinin gitt.kçe sağlam-
laştığı ileri sürülüyor 

Londra, 14 ( Ö.R ) - Birçok lngiliz gazetelerinin Roma mu .. 
bahirleri cumartesi akşamı Mussolininin başkanlığında toplanan 
Nazırlar Meclisinin mukarreratını ehemmiyetle tefsir ediyorlar. 

Sunday Times diyor ki: 
- Bu toplantının en şayanı dikkat olan ciheti ltalyanın, mil• 

dahalesi için askeri mahiyette büyük tedbirlere )üzüm görmeıi 
ve nihayet işçi yevmiyelerinin ve memur maaşlarının yükseltil• 
mesine ihtiyaç göste~mesidir. 

Observer gazetesi ltalyanın maaşları yükseltecek kadar bll• 
yük mali fedakarlıkları yüklenebilmesinden ltalyan maliyesinin 
sajlam oldu .. u neticesini çıkarıyor. 

Arsı lusa 

nayı nda • z ı r 
Turan yağ ve sabun fabrikaları pavyonunu her 

halde ziyaret ediniz. 

BUtUn mamulatt 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) 
kuruşluk büyük bir tüp diş macunu alana (10) ku~ 
ruşluk bir tüp ücretsiz olarak verilmektedir. 

1 Fırsatı kaçırmayınız. 

. 


