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vam mUddetl Türkiye içinFariç için 
8ettelik . . . . . . • 1900 2600 

_Altı a11lık • • • . • • 700 pıoo 
TELEFON : 2ae7 

Fiyatı " • ,, kuruttur. 

ıran transit 
ciddi adı 

il ~------~--------iz mir Fuarındaki sirkle tarihin 
meıhur vah9I haJv•nlar mena

Jarlerl arasında bir mukayese .. 
'Yazan.; &al.Aha'&~ :IE.an.'&a:r 

•••••••••••••••••••••••• 
Altıncı aayfamııda bu eylenceli ya-

zıyı okuyunuz. 

Yeni Anı; matbaasında baulımp. 

yolu meselesinde 
.. 

1 

atılması bekleniyor 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Köycülük BAŞVEKILIMIZI 13E:~U~O~······ .............. ,., ................... :w~ 

Politib~ız 
Eyi yol üzerinde 
bulunuyor 

TfwkiyeHİll. en büyük <la
tJaaı kö,,cülüktür. 
Kiiyde hayat şartınrn dü
seltnesi, köylüttt'in •addi, 
nıataevı mahrumiyet acıln
rıtl<fan sıyrılarak kalkın
tna8ı bugünkü inşa 7mdt·e· 
titttUi bir kaç katıtırı çıA·a
f'llbilecek davalat"ımızdatı 

Bir lngiliz gazetesi btı seyabatın ehemmiyetinden bahsediyor 

"l>irldfr. 

Bir memleket balkının yüzde 
Jetau, aekizi, medeni ihtiyaç
ların en mnbrem olanlanna bile 
[iz yumarak iptidai bir hayata 
q:velddllle katlanmak zaru
~tinde kalına ıehirlerin in
.. .., afuklan da darhk içinde 
li!Pmmaktan kurtulamazlar • 
Zira hiç bir tehir, kay-
leria bilYUıta yardımı olmakr.:. prb tehirlerinln imrendi· 

...... ,... kolaylıkla ........ 
.:a••llti yapan 'köNlerclir. 

'Uta ...,..nltyu. 

Şehirlerle klıylw ----.nDomik ve killtllrel mnnasebetler 
küşayiı bulduğu zamandır ki, 
•laaziyet baıkalaıır. Mali imkan· 
rın.darbğından ötürü yavaş bir 

tekamüle ayak uydurmaktan 
baıka bir şey yapmıyan ıehir
ler, k6yler kalkınmasımn ger• 
f:ldettiii gün, kendi varlık· 
rımn tayanı hayret bir 

değifildiie kavuttuğunu 16· 
r&rler. Kemalist rejim bu da· 
•ayı b&tnn çıplaklağıyla ele al-
1111fbr. Her aene tatbikat saha· 
••na geçen tedbirleri gözden 
ıeçh;nce k6yl0yil mahrumiyet
ten kurtarmak için yapılan mü· 
cadelenin ne kadar yüce bir 
~ illa dayandıfını hissetmemek 
•n.kinıızdır. Devlet köylünün 
Rellr kaynaklannı artbrmağa s" bOyiik ehemmiyeti vermiştir. 

anayiimizin kurulmasında ilk 
lı -def köylünün kalkınması ol
duğunda şüphe yoktur. Pa-
muklu mensucat ve Şeker fab· 
rilc.aJannın aayısı arttıkça Pa· :uk ve Şeker ziraatınm ıınır-

rı da geniıliyor. Bu ziraata 
elverifli olan yerlerde köylü 
Ye11i bir gelir kaynağına daha 
kavuımuı bulunuyor. Tohum 
ıs:ah iıtaıyonlara tohumlarımızı 
•e_lekıiyone ederek istihsalin 
lllıktar ve kalite itibariyle ve
ri111ini arthrmağa çalışıyorlar. 
Alelumum hayvancılığımızın ıı-
~bı için de çok esaslı tedbirlere 
-..ıvurulduğanu görüyoruz. 

Hayvancıhğımız milli ekono· 
lllİmiıin temellerinden biri oldu
iuaa g6re, köylünün bu servet 
kaynağını, nelilleri koruma ve 
•ılab auretiyle genitleten her 
tedbir gelecek yıllar için bü
Ylik &mitler taıır. Ehli bay-

- Sonu 2 uıcı sahı/eae -
ISevke't :&il~~ 

Gizli Nişanlı - . Hakiki hayat sahnele
Pinden allnmı' heye

canll blP roman 
Yazan : A. BILGET 

n • ıncı eahHede 

lstanbul, ı5 (Yeni Asır) -
lngiliz gazeteleri batvekil ismet 
ln6111l'nün Londraya yakında 
yapacağı seyahatle yakından 
alikadar oluyorlar. Londrarla 
çıkan ve iki milyon n6sha ba· 
san (News Chronicle) gazetesi 
lngiliz Kralı S. M. Sekizınci 
Edvard'ın lıtanbul ıeyahatını 
tahlil eden uzun bir yazısında 
Tiirk • lngiliz münasebetlerinin 
inkişafından bahsetmektedir. 

Bu gazete Londra se
yahatinde bafvaklllmlze 
Dıf ı,ıerl bakanı Dr.Tev
llk Ro,ıu ARAS va Ma .. 
llye vekili Fuad Agralt
dan batk• bUyUk erklnı 
harbiye reisi Mara,al 
Fevzi ÇAKMAI{, Mllll 
müdafaa bakanlllt karır, 
Deniz ve Hava mUate
prlanafft ifa rafldrM 
edacelderlnl yazmakt:ı 
va TUrk bahriyesinin 
saııamıa,ıırılması husu-
sunda belkl lngllterenln 
malt yardımı olacaktır, 
demektedir. 

Diill lngılte1eve avdet eden /ngilız kTalı 
Maı'tste seki.zinci EDVARD 

• 1 ··-

IKTISAD VE MALiYE VEKiLLERi 

JJaşvektlımız lsmrt lnönii ve harıciye 
vekilimiz 1. Rüştü Alas 

.. 1 -~ 

Roma, 15 (Ô.R) - M111r 
gazeteleri Türkiye • lngiltere 
arasmda dostluk münasebetle
rinin kuvvet bulmuş olmasını 
ehemmiyetle kaydediyorlar. Bir 
taraftan Mısırla lngiltere ara
sında bir ittifak muahedesi 
imza edilirken lngilterenin Ak
denizde en mlihim bir mev
kide olan Tllrkiye ile büyllk 
bir dostluğa. kıymet vermiş 
olması Mısırın da yüksek men· 
faatleri bakımından bayırlı bir 
hAdise sayıhyor. 

KRAL LONDRA YA 
DÔNDO 

Zurih, ıs (A.A) - lngiliz 
kralı Sekizinci Edvard bugln 
saat 13 de buraya gelmiş ve 
doğruca Dubendorf tayyare mey 
danına giderek aaat 13/38 de 
Londraya hareket etmittir. 

Londra 15 ( A.A ) - Kral 
Edvard bu akpm Falery tay· 
yare meydanına inmittir. Kral 
evveli dört hafta kalmak üze
re lskoçyadaki Balmoral ıato
suna gidecek ve ilkteırin ba· 
şında Londraya dönecektir. 

Beşler cantantı kuruluyor 
1 

Karadeniz sahillerinde uzun bir Küçükitilifvebalkanan• 
tetkik seyahatine çıkmışlardır ... 

lran'ın Ankara Elçisi de Vekillere refakat ediyor 
yollarına devam ederek Kara
deniz tetkiklerini Iğdır ve Kar· 
ıa kadar uzatacaklardır. Bu 
ıeyahat Iran transit yolunu 
tetkik içindir. Vekiller d&ıliıte 
Vaoa da uğrıyaca\dardar. 

Bu seyahate bliyOk bir ebem· 
mi yet verilmektedir. 

KARA BÜKTE 
lıtanbul ı 5 ( Yeni Asır ) -

lngUiz firmaları tarafından demir 
ve çelik fabrikttlarının kurula· 
c~ı KARABÜK havzasının 
Kara F aııl ve Bozarmur kaza• 
lannda k6mür damarları bu· 
lunmuıtur. Ayni havalide 36 

VekıJlelin ilk ziyaut edecekieTi Zonguldak 'tan bir manzaıa 

muhtelif yerde kömür cevheri
ni ihtiva eden damarlar görül .. 
dljilnden burada galeriler açı· 
larak ıondajlar yapılmau ka· 

lstanbul, 15 (Yeni Aıır mu· 
habirinden) - Bugünlerde Iran 
Transit yolu meselesinde ciddi 
bir adım atılmasına intizar 
edilmektedir. Iran gazeteleri 
de bu ite bilyük bir ehemmi
yet veriyorlar. 

lktısad Vekili Celil Bayar 
ve Maliye Vekili Fuat Ağralı 
bugün Tarı vapuriyle Kara· 
deniz sahillerinde tetkik aeya
hatine çıktılar. Vekiller doğ· 
ruca Zonguldağa giderek kö
mür bavzuında uzun uıadıya 
tetkiklerde bulunacaklardır. Ve· 
killeriınize lran hllk6metinin 
Ankara sefiri de r~fakat et
mektedir. Sefir YekilleriD ya· 

pacaklan tedkiklerde haıır 
bulanacak ve Zonguldak'ta iiç 
glln kald,ktan sonra lıtanbula 
d&necektir. 

lkıbat ve Maliye vekilleri 

rarlafbrılmııhr. Yakında bu 
mmtakada genit mik,..ta tet
kikler yapılacakbr. 

Roma protokollarının mevcudiyetini 
muhafaza ettiği teyid olunuyor 
Roma, 15 (A.A) - Scbmidt Ciano ile r6rlftllkten sonra ga· 

zetecilere ıu beyanatta bulunmafbır: 
Benim ziyaretim Roma protokollannın teıis etmiı olduğu bir 

itiyada ittibadan baıka bil1ey değildir. Bu protokollar mea'ul 
mllmeailler araıında araııra temaalar yapılmumı derpit etmek• 
tedir. ltalya, Macariıtan ye Avutbuyanı~ ~~nm tqıyan Ro· 
ma protokoUan herıeye rapea meYCUdiyetim mahafua etmek· 
tedir. Ve ba lwvafahk dewiade hazar Ye .akta ---.,. 

tantı yakında birleşecek 
Beş devlet hariciye nazırları pek 

yakında Prag'da toplanacak 

Prag'dan bü götünüş 

Belgrad 15 ( Ô.R ) - Bllk
rqten bildiriJdip pre ki· 
ç&k Antant Ye a.lkan aatanb 
devletleri, ayni gayeleri takib 
ettikleri için birleımek tasav
vurundadırlar. Biı ıuretle hu· 
ıule gelecek antanbn adı ( Bet 
devlet Antantı ) olacakbr. iki 
antant hariciye nazırlarının pek 
yakında Pragda bir konferana 
halinde toplanarak bu hamsu 
kararlqbrmaları muhtemeldir. 

Belgrad, ıs (Yeni Asır) -
Bratislandaa bilclirili1or: 

Kllçlk Antant deYletleri kon· ,., ............ -...-. 

at 3 te neticelendi. Yugoalavya 
ve Çekoelovakya baıvekilleriyle 
Romanya ve Çekoılovakya bari· 
ciye nasırlan Kanto otelinin 
kıtlık bahçeıinde gazetecileri 
kabul ettiler. Yugoslavya baş
vekilinden kliçilk antant kon• 
seyi devre baıkanlığı teslim 
alan Çek hariciye nazan Kami· 
lof Krotu, ıazetecilere ıu 
tebliği okumuttur: 

.. Bratialavada toplanan kiçik 
Antant devletleri mDmeailleri 
kllç&k antant devletleri1le 
mlttefiklerini alAkadar s.,,. 



öydilült 
. ·-· 
olitikamız 
~· yol üzerinde 

onuyor 
-~ '""' """"'*~ ..... .., .. "" .... 

..,._ 1-IDw llatimımı teı· 
ilk edilmiftir. Ha,.. •ifıia 
w ba1awhldaa klliıtarllarak 
Wedilmiftir. Yaba,....,. -
... amaam ~kınlan 
MJHD nesilleri fimdi ba kabil 
afetlerden muudarlar. Bala· 
tık hutaldd. pkbldan ,.de 
derhal sladBrlliJOI' .......... 
da geçmelİ itibariyle haJMD 
ı..talddanam ea mllthifi .. ,... 
lan Antrakla ve Raam, liste• 
se"'- sondajlar ve mlcade· 
1*jle klkladen temizlenmit 
~r. 

........ ....,. Dim kitap-
.... P.it Ye Tlrkiye ipg 
J9alala propapndanm en ki· 
tlllal tqld.I ed• bir iddia 
.... 1•'*"8•.-.A ...... 
llf8tadr bnTW,ede .. ,. 
9'Dlann ylıde aekıea niabe· 
tiiıwle Raamh oldupaa iddia 
etllJorlırd1. T elirli bk milca• 
deleyle ba nisbet yllzde ,..,.. 
WirHcli.,. 

Klyll kendi gelir kaynajmı 
~ mabacliyle 7apdaa 
llıileadeleala cleierilll kawra· 
Iİİllm. Geçea pl ..,_ •erıri
Iİlla azaltılmuı .. ,.. ..... ,. 
yta ilıracabnuz Jkde yirmi 
.......... Ba teayld .U.beti, 
ım .••• ,1e mubyeee edi· 
llıae ,kele De JDz sibi mu· JC bir terakki glrlllr. 

kura 1923 de ı.a,._ ilı-
,..,_.. 345 bia ... olarak 
2 milyon 476 bin 6ra .... ge-
tiltaekte ikea 1934 de bir mil
"8 47 bia bq olarak alb mil· 
,,. 56 - lira ... •-ia et-
....... 1935 •• 1956· ela .... . 
W..Z •ltmnadiJ• IOl• ...... r. 

t • on) ln isarlar 
Bu yıl Akhisar ve Gi.vurköyde birer Hurda incir ve 

nümune çiftliği halinde kurulacakhr Ü=.'? .. ali~aik~~!! 
H •• •f J•kJ • • l kt yaş üzilm mübayeasına son er sene aumune çı t 1 erının sayısı ar aca ır vermiıtir. Şimdiye kadar 600 
SO. ,.U.nla muhtelif tltllll lseriade tecrlbe 1apllaeakt1r. pr m1111111n? bin kilo praphk ıekirdeklis 

nmtabfannda tolıumlum bir- Bu Pftlikleria adına • Tlttla - Hayar !. ÇDnkl yeni ti- ve miaket iizDm mllbayea edil
birine klflfbia g&rlldltlndea ılllla istasyOMI ., denilecelctir. tlla kan111111 mer'i1ete geçtiti mit ve hepsi de t1ra1a kalbe· 
inlıiaarlar idareli fea tetkilA· Bu iti~ ,;rapa heyetin bapnd• seman tatbikının gilç olacağı· dilmiştir. inhisarlar idaresinin 
tınca yeni bir tet.bblae tiri- bW- Eıe ve Karadeniz mınnta• m zannedenler varda. Bu zan• şarap ima~thaaesiode ıa· 
ıilmiıtir. Telnnalann kll'lf•W kalan tltln teknik pli Yusuf aı tapyanlar bagln aldandık· rap imal edilecek beı 
gerçi tltDnlerimizin nefueH ZfP Mr ....... ize fUlllan lanm anlamıılardır. Zira zllrra on bin ki!o kadar üzüm 
Ozerinde bir ınza yaralmlf siylemiştir:. • • • bu kanuna o kadar DJmuttur kalmışbr ki, bunlar &zerindeki 
daS.:t.- de D ·c1e L-- • - lalAlı istuyoalan bın ın· ld inhisarlar fen heyetinin bu ameliye de -kında bitirilecek -.- en ...- yerıa h" .. __ b" • el • f .A. ı-
kencfme malaıas olan cins we ısarUllllt ın • zıraat en a,.ladaki ttpt Ye irptlannı ta· ve şaraplar lnhiıar idareılnin 
aevi lıu111iyetleriaia hundan m~murluldanndan olmak ilzere mamen ve noksansız olarak tat· Telrirdağdaki şarap kavlanna 
~ •lnMlli .... W.ld.r. iki miitabas•. memur tarafıa- bik etmektedir. NOmune çiftlik· glnderilecektir. Orada bir se-
a... ••"11 -.. .... .._ d• idare edilecek •• almaa len ki ttltlia JUASIDID, sarahaten ne beıldetildiktea IODI& ıatqa 
teknik heyeti Egenin iki ye- neticelere gire her sene ayn .4eğilse bile zımnen ihtiva et• çıkanlacaklır. 
rinde •Tıt&a Dlmaae çiltJikleri., ayn yerlerde nOmune çiftlikleri tiji. ıslAh tedbirleri arasında- inhisarlar idaresi incir mın-~ 
ibclamna karar vermit ve bu açdaeakbr. Gezilerde zürra He ...,.. Şa halele ae ıibi gilçl6k takasınclaa lıurda incir müba· 
it ~ Givurka, ile Aklaiwı ,apbğlm tema•rdan anladım L- glıterebilir? 1z • • d 
seçmıftir. ki bu çiftlikler tlltOn ekicileri -9 yaasına ve mır pıyasasın a 

He1et •bet aWenlaeri tarafmdaa da mllah.eret _ılre· - llW. istaayonlan ne za· da suma iymali için kura kim 
batla f:ltla mm"hhnai do- cek.tir. maa faaliyete geçecektir? saha almağa devam etmektedir. 
lat••ıa - DDktai ...,.. lallla .....,.....,..da api za• - Hemen bu ,.ı.. Akhiar Ba seae .inhisarlar idaresi 
bir .,... .. , te ........ mwı. fenni t1t1a &dam 1e- ve Glnr k&,lela • ifi tarla- miUıim miktarda harda bıeir
ma._. illa•11 'ıllr. GI.., tiftirme iti ile de uirafllacak larmı easen haarlam11 ribifiz. ile kuru laüm mllba1ea ecle
k&y we Aklaianla MÇll• top- ve ... teCrlHler h• ,at alı- Binwaalerb 6daa •walarm- cektir. 
raklar ,es •ı• debrdaa raa da ~tir. daa itibarea ite batfamıı ba- idarenin Alsaacaktı Klltlr· 
ibaret o... fi-di&k banan - 8-lla 9'lçllk binetml- hmacatız. park ciwannda bqa ettirecetl .... __.. ................................................................................................................ . 

T- •• • B b ft Modern depo •• imalltla•e• 
UIUD ptyasası 1 u a a DİD intasına yakında bqlana• 

cakbr. Binanın plln ve proje• 

Piyasanın 15 Ukteşrindel Sonb;h~; :ilr~~~~~ ::.:.: 
im b ıd• k J b 1 yap1'makta ola, tetkikat ya• 

açı ası mu teme ır ~ :1 Kı!.!Y!! ....... bitecektir. 

Yugoslavya • Çekoelijvakya ve '"18turya ~ ~ = Bir cesed 
rt;lleri tle l'.«ed ·.'.UR!lllldardır ..... 
lnlailular idareli tltllll pip

... asi,.ti ....w. eok bu
•• b.. -uta•. Ecaebi 11-t1a......,.... ·~ 
Ue bir&kte lalıisar idlruİDİD 
eksperleri de bltla tatla mm• 
tablarmda faali1ette blahm· 
.Uta ve her ıı AstaMU elia
Wd w te.fait etmekte
cllrler. Bir çok yerlerde 
tltlafer lleal& deak haline 
retirilmemiftir. Oaaa için 
tiitiba pi7ua11mn aplmaa-
• epeyi alat ••rcbr. Piya• 
... 8iıiacıl tefrİllİD •• ~ 
._ ........ •llmklbı ol-
_,._.. • .,. ..... te.dir. ..... 

..... hlMeli - -·de tlt1la 

Zavallı işçi 
düşerek boğuldu 

Tire bu.... Akk.,,.ıa 

11181tab1Uulc1& •lilaia mikda;;. 
da tltla ml&ayea edecek •• 
pi1-da alaaahlr ..._. ltl
reeektir. 

Yuıotlavya. Çekoslovakya ve 
Ansturya l.'eji tirketlerinia Ege 
m•tabtı tllllalerindea m&lıim 
miktardl mlba1•t yapacalda· 
n memnuniyetle haber allllnnt
br. Amerikanın me,hur ttltiin 
kampaa1alanndaa Geri -um 
miidirl Miater Gery telarimize 
gelince baza tilin mıntakala· 
nnda bizzat teclkikler ppa• 
cakbr. Amerika tOtDn kum· 
paayalara da bu sene mnbim 
•lktal• tUlri mlbayea ede
ceklerdir • 

Elektrik ve Su 
tarifeleri 

Şebrimiı Nafta m1es...ıer1 
ka•iıerliiiae tayla elılmif olan 
Nafia Yekaletf idari ldfaftri 
n IDlfettit Slnarl lataubaldaa 
...,... ı*ek yeni nlife-
aiae t.qfa ..... Naftai.-, 
•erliji Rdıtmıi ....... tv .. 
hir claireJ9 aaldeylemiftira 

Komiser S8rwi ,.1aac1a 
Elektrik " Sa t.lfeled-: ._., 
riıule tedriklere bııhpealmr. 

ıimdiye 

Da. Baytar mldlrl&j&nde 
~op.la- vilayet kota heyeti, 

"aadikap ........... IF.rlk 
edea atlama apJddaruu tesbit etaa•r-

1600 metre mesafeli bulunaa 
af bn lnglliz atlar111& mahıua 
kopda Bekıar 62 kilo, Tomn 
56 kilo, Salntor 54,S kilo •e 
yerli yanm kan la,Wz atlanna 
mamas 2200 metre mesafeli 
kofacla da Alemdar 62 kilo, 
Selliramis 56 kilo, Bozkurt 53 
kilo ile koşacaldarcltr. 
Koıu saha11Bdaki pistte ta· 

mirat yıpılmıı ve baraya 250 
•etre murabbaı lana date•· 
miştir. 

Doğum 
Şelulmlz lacaret ,.. S..Ji 

Odam JUi itleri tefi o .... 
Turs•Jlll bir erkek evlAclı dta
ya,a sretclijl memn••iyetle 
haber ........... Aaa ....... 
.... btlalar •• Jaftil)'• --
8m8rler .... 

•••••• w 

lzmir - Urla şosa• 
sında bulundu 
Din sabalı aaat bette ı..m

Urla ıosa• lı~rinde bir eued 
bulunmvıtor. 

ihtiyar bir adama aic1 ola 
bu cesedi ilk defa Narlıdere 
ki,&adea bmire gelmekte olan 
bir yllk arabacısı g&rmüt ve 
araba1111& koyarık Gilze)yala 
polia brakeluna ıetirmitfir. 
Oradan ınhhi illclacl otomobili 
ile memleket halta_.. ..... 
edilen ihtiyann muayenesinde 
kalb durmasladan aldilğil anla
tı' ı ıbr~ Olaalll W1eti tam 
olarak heniz tea'bit edlleme· 
miştir. Fakat bir kiyi& o14ap 
anlatılmaktadır. HiYİJetİDİa 
t•Wti içia tahkikata clenm 
edilmektedir. 

ELHAMRA TELEF O• 

BU88N 
Heyecan ve merakla dola hir mevzu, herkesin beğenece

ği Fran11zça akltl fevkalide bir filiıit. 

GiZLi YU\f~ 

Çeşme 
Bugün 
kurtulmuştur 

••i••ıiı 
Ak,,•nlz kııalarında -
1na.tevll nefer de buı
çe1dlndtU 

Uzak Ye yalun tarihia tnla 
sahifeleri içinae oldaiça all
kü bir lalriyet nkla1an Çeı
me kuabunnn haılba kurtaluı 
gllnlldlr. Bir milletin du;arak • 
anlayarak ve bilerek bit gilnll 
bayra• tutması baıh başına bir 
heyecan manzara11chr. Çeımeli 
hemterilerim coıkun bir se· 
vinçle gOzel kasabamızın cleniı· 
le kucakJaıan lnyılannda bir 
gDnlln blyllkliğlnli anarkea 
338 tarihinin 16 e11611nde rGr
dülderimız gözlerimin 8nllnde 
tekrar canlanmq gibi olDJOr. 
16 Eyliilde kurtulan kilçUk bir 
kasaba de;il. blyilk milletimizia 
llllez varhğıdır. Çinlı..ll bu ta· 
r;hte müstevlileria ıoa aeferi 
bir daha dönmemek llzere 
Anadolu topraklanın terket
mif, K6rremizin ihtiyar gilaefi 
Türk çocuklaruam mukaclcler 
zaferine bir daha seuis bir 
taltid olmuıtur. Perişan Utill 
ordulanaın son halas 101a 
olarak balduklan Çepae ima
nında yapıp enkazı hlll , ..... 
Jan tahta iskeleler &zerinde 
Akdeaizia dıldanna doin 
glizlerini diken Çe{meWer o 
günlla dehşetli tablosu ile kar· 
ıılaetıkça l'az yaflannı bir dlrlll 
uptedemezler. 9 Eyl61clea 16 
Eylile kadar Kluemea yarı• 

adası maqerden bir nlmane 
haline ıelmiı Ye bilhasa Çeş· 
me kazau İDUD ve baJYaa ke· 
Afetinin taha .. ıl etliı.es 

bir merkezi olmufbl. Li
manında 60 parça ukliıe 

tr•isi qJ ~~·&M~,tll8W 
insan kitle leriül a a ara aşı· 
yor ela. 

lzmiria kartalatUadaa ıon.-. 
geçen bir hafta o kaaa,. uabla 
ve korbaç idi ki; Ttrk geaç
leriaia kırk eUi kiplik mllis 
teşkilAta olmasaydı buglla ya
ıayaıı Çqmelileria yeriade me
aar taflar1 IMlkmacaktl. Halta· 
kir nrduaawnn Wr.aa evvel 
ıe!meıiai ne zaptedilmea bir 
aabı111zbkla bekli1orduk. Oç 
buçuk yıl boyna blldik, 
fakat aarlllmıs bir imanla 
beklediğimiz l>Ggln d., ıel· 
di. Sllvari ko4-clamuma laaf· 
metl P'ifiyle atlanma allai
m.t ..._ tos tahablan biai 
en tefbtl hit aaimia kolan 
gibi sararken hill yıpdıjl· 
mıza inanmıyor, Tirit baJr&
jumı mavi denize verdiii 1md 
renge bakbkça, ordumuzua 
ıafer teranelerile. bl.ldaruaas 
palaıQra B8iati1ar tark ce· 
culdafı garbın Çepaedea p 
yalan ufuklaruaa dojr8 yiDe 
bajlracalcWı ve ltataı Tarw:. 
ve TGrkladlr di,.akler n 
bizi lmrtaraalara tük... ft 

baihhklanın bir dalıa tftrlll'
hyaeaklarcltr. 

Mehmet Aldenalr 

Ukmekteplerde 
DD•11itrslerı.tladl 
Şehrimiz ihektepleriade 

düadea itibaten derelere bat· ............. 
~Jlt maameluiae- 15 T..

riai enele baar devam oha
pacaktar. 

Bu ıene birinci .smıffara kat• 
dediJen m dofumlu talebe 
miktara ~en seaokiaclea ela· 
ha azdır. 

Orta •ekteplerle liaelerd~ 
kayıt ve bbul muamelesi ao. 
•• ermiştir. lllracaat .... 
" li:aydolmaa talebe _,.n 
teabit edilmektedır. Bu ••· 
~ 



te Eyıoı uta& 

Sulh siyaseı· 

Fransa sulhu istiyen .ev
letlerle el ele verecek 
Silahların 

bir 
azaltılması için 

teklif yapacak 
Fransa 

Paris, 14 (A.A) - Dış ba
kanı Delbos harici siyaset 
hakkında söylediği bir nutuk
ta Fransız dış siyasasının iki 
gaye~i Fransanın emniyetini 
garanti ve sulhun idamesini 
istihdaf etmekte olduğunu bir 
kere daha kaydettikten sonra 
demiştir ki: 

Milli müdafaa için hükümet 
tedbirler almıştır. Bunu yapar· 
ken silahların azalblması için 
teklifler hazırlamaya da karar 
vermiştir. Çünkü silahlımn fa
sılasız artması Avrupayı hara
biye siirükliyecektir. Ayni se
hebten dolayıdır ki, Fransa 
Milletler cemiyetine sadık kal
ınakta ve sulhçu devletlerle 
dostluklarını muhafaza etmek
tedir. 

Fransanın akdettiği bütün 
anlaşmaların mahiyeti muslıha
nedir. Ve hiç kimse aleyhine 

müteveccih değildir. Sulh bu 
anlaşmalardan ancak istifade 
edebilir. 

Fransa diğer memleketlerin 
dahi.i işlerine karışmıyor. Bu
na mukabil kendi dahili işle

rine de başkalarının karışma

sına müsaade edemez. 
Bütün milletler ahenk içinde 

yaşamalıdırlar. Fransanın beş
ler konferansındaki hatti hare
ketine hakim olacak düstur da 
işte hudur. Ekseriyet hüku
metin siyasetini tasvib etmek
tedir. Sovyetler birliği ve lngiliz 
işçi partisi de tasviplerini 
bildirdiler. Şimdi diğer bütün 
memleketlerin de ispanya işine 
karışmamak siyasetine riayet 
etmelerine itina göstermelidir. 

Portekizin çıkardığı müşkü
lat bu bapta ciddi bir ihtar 
mahiyetindedir, Fransa bu müş
külah bastırmak için elinden 
geleni yapacaktır. 

Lokarnocular toplantısı 

Konferansın toplanma 
tarihi tesbit edilemiyor 

Konferans toplanırsa Hitlerin sulh 
planı görüşülecektir 

Londra, 15 (A.A) - iyi ma- mektedirler. Almanya bu kon-
lüınat almakta olan mahafil feransta devletlere Hitlerin 
Lokarnocular konferansının ö- sulh planınının tetkikini teklif 
nümüzdeki llkteşrin ayının eylemişti. 
3 üncü haftasında burada top- Paris, 15 (Ô.R) - Almanya 
!anmasına ihtimal vermemekte- hükumeti İngiltereden beşler 
dir. konferansını ikinci teşrinde 

Filvaki lngilterenin Berlin ve içtimaa davet etmemesini is-
Roma hükumetleri nezdinde temiştir. 
yapmış olduğu teşebbüsler Al- Londra, 15 (Ô.R) - Siyasi 
ınanya ile ltalyanın konferansın mahafilde zannedildiğine göre, 
bu kadar yakın bir tarihte Almanya Beşler Konferansına 
faydalı bir iş görebileceğine iştirak etmemek için vesileler 
kail olmadıklarını göstermiştir. ihdasına çalışmaktadır. Alman-

Ôğrenildiğine göre, Italya yanın şekli bir muvafakat ce-
Habeşistan meselesi kat'i su- vahı da konferansın müsbet 
rette halledilmedikçe ve lspan• netıceler almasına mani ola· 
Yanın vaziyetindeki kararsızlık bilir. 
devam ettikçe konferans ruz- Liberaller mahafilinde Al· 
namesinin tanzimine imkan mauyanın lngiltereyi Fransadan 
hasıl olmıyacağı mütaleasında- ayırmağa ve Büyük Britanya 
dır. ile iki taraflı bir misak akdına 

Almanyaya gelince. O da 
konferansın daha ziyade Rhin 
nıeselesiyle meşgul olmasını is
temektedir. 

lngiltere ile Fransa Alman
Yanın bu noktai nazarı ile onun 
Londra konferansındaki tek· 
lifleri arasında bir tenakus gör-

çalıştığı zannediliyor. 
Muhafazakarlar böyle bir 

manevranın daha şimdiden 

akim kalmış farzedilebileceğini, 
lngiltere ve Fransa arasında 
iş birliğinin hiç bir zaman bu
günden daha kuvvetli olmadı· 
ğını söylüyorlar. 

Fransız ticaret nazırı 

Varşovadan Berline gitti 
hararetle karşılandı 

Varşova 15 (A.A)- Fransız 
tecim bakanı B. Bastidi yanın
da Leh endüstri bakam B. 
Roman ve büyük elçi B. Noel 
olduğu halde dün Krakoviye 
Varmış ve şehri ziyaret ettik
ten ve mareşal Pilsuclskinin me
zarına bir çelenk koyduktan 
sonra saat 17 de Berline ha
re~ et etmişt.r. 

Roma, 15 (Ö .R) - Varşova· 
da bulunan Fransız ticaret na
zırı 1\\ Bastid matbuata beya
natında polonyalılar arasında 
~olunmaktan çok sevinç duydu
gunu söy!emiş, iki devlet ricali 
arasında sıklaşan temasların 
Fransa - Polonyayı birbirine 
birleştiren dost:uk baii:larını 

kuvvetleştireceği ümidinde ol
duğunu ilave etmiştir. 

Varşova, 15 (A.A) - Fran
sız ticaret bakanı Bastid Ka· 
tovice ve Krakuviye hareket 
etmiştir. 

Gazetecilere beyanatında 
Varşovadaki müzakerelerinin 
bilhassa Fransa ile Polonya 
ara sında bir t icaret muahedesi 
akdini istihdaf ettiğini söyle
mi ştir. 

Bilfiil ticaret müzakereleri 
ilk teşrinde lıaşlıyacaktır. 

Berlin, 15 (Ö.R) - Fransız 
ticaret nazırı Bastid Berline 
ge!di, Alman lktisad nazıtı Dr. 
Şaht tarafından şerefine bir 
ziyafet verildi. 

<ENi ASIR Sanne 3 
-, 

-
Son Telgraf~,. Haberleri 

• 
ın olarında i hidise if 

Çin gemilerinden bir lngiliz vapuruna M~~s~~~~lı~~~~?!! 
ateş açıldı ölüler, yaralılar vardır ~i~~e ~:;:~~~~~1kaenrim~nğ;:~: 
Hongkong 15 ( A.A ) - Taile adındakı 

edilmesi üzerine lngilterenin Çin hükumeti 
dilmektedir. 

lngıliz vapurunun dün Vestriverde bombardıman 
nezdinde ciddi teşebbüslerde bulunacağı zanne-

lıyesı haberı aogru deii'ild r. 
Mamafih Rif harbı esnasında 
Fransaya karşı harb etmiş olan 
bütün kabile reisleri mecbu-

Gemi mürettebatından biri telef olmuş ve kaptanı 
gambotundan bir müfreze asker tahkikat yapmak üzere 

yaralanmıştır. Cicala 
karaya çıkarılmıştır. 

adındaki lngiliz ren ikamet etmekte oldukları 

• 

Fransada grc:vler devam ediyor 

Lil' de 2revcilere silah dağıtıldığı 
hakkındaki haberler uydurmadır 

Sağlar bir kabine buhranı bekliyorlar 
Ô ······•··········•···············••••···········••••··••·••······•·············•··········· Roma 15 ( .R) - Fransada gazeteleri de hiç olmamış şey· Hakemliğin Paris'temi yoksa 

grevler genişlemiştir. Birçok leri uydurarak bu neşriyatı Lille'demi yapılacağı henüz 
mesai bölgelerinde iş tamamen beslemektedirler. malum değildir. 
durmuştur. Epinalda grevcilerle SOLLARIN HAKLI Lille, 15 (A.A) - Mensucat 
işi bırakmak istemi yen amele- T ALEBLERI sanayii merkezi komitesi ve 
ler arasında çarpışmalar olmuş, Solcenah gazeteleri F ran· Lille ticaret odası reisi B. Thi-
zabıta müdahaleye mecbur kal- sanın dünya efkarı umumiye· riez dün şimal profesi B. Carle 
mıştır... sine karşı kredisini düşürecek ile uzun uzadıya görüşmüştür. 

MURTECILERIN FiKRi mahiyette olan bu kabil neş· GREVCİLER iAŞE 
Leon Blum kabinesinin ic- riyata karşı hükumetin ciddi KOMiSYONU 

raatını hırpalamak için fırsat tedbirler almasını, sağcenah Lille, 15 ( A. A ) - Amele 
gözetleyen mürt<'ci "Echo de mensublarının tahrikatına göz sendikaları sekreterleri umumi 
Paris., gazetesi Villa'da grevin yummamasını istiyorlar. asamblesi bir takrir kabul et-
ilanından evvel başgösteren Paris, 14 ( A.A) - Staraz- miştir. Bu takrirde mensucat 
hadiseler hakk:nda sansasyonel burg'ta 40 bin katoliğin iştira- sanayii grevcileri için bir iaşe 
haberler vermekte devam edi- kiylı: bolşevik aleyhinde büyük komisyonu teşkil edilmesi der-
yor. Bu gazeteye göre müfrit- bir miting yapılmış v~ ittifakla piş "dilmekte ve bütün mahalli 
ler " Ekstremistler ,, işçilere kabul edılen karar suretinde amele sendikalarından her hafta 
silah dağıtmışlardır. Lille şeb- katolikler:n Fransadaki bolşe- bir saatlık mesailerinin ücret-
rinde de vahim hadiseler ol- vizmin ispanyada olduğu gibi )erini bu komisyona terketme-
muş... Bazı aileler Belçikaya har~ket etmesine katiyen mü- !eri taleb olunmaktadır. 
sığınmışlarmış ... Şehirde et fık· saade etmiyecekleri ve buna Roma 15 ( Ö.R) - Sağ ce-
daoı -.iddetle hissediliyormuş... tek bir adam gibi karşı koya- naha mensub bazı Fransız ga-

F AKA T BU HABERLER cakları ~eyid olunmaktadır. zetelerinin verdikleri haberlere 
UYDURMADIR Paris, 15 (A.A) - B. Solen· göre Halk cep'.ıesi hükumeti-

Paris, 15 (Ô.R) - Fransa· gro gazetecilere beyanatta nin mevkii, bu cepheyi teşkil 
daki grevler hakkında alaka· bulunarak Lille mensucat eden partiler arasında görüş 
dar yabancı kaynakların ha- ganayii aleminde zuhur et· ayrılığından sarsılmış gibidir. 
berleri kasten ş i ş'rilmiş, müba- miş olan ihtilafı halletmek Bugünkü sosyal buhranın siya· 
legalı, kısmen de uydurma üzere hükumetin bir hakem si bir buhrana müncer olacağı 
şeylerdir. Sağcenah Fransız tayin edeceğini söylemiştir. zannediliyor. 

Italyanın Ankara elçiliği Amerika 
Ajansını tekzib ediyor 

Ankara, 15 (A.A) - ltalya büyük elçiliği ltalyada bir 
komünist teşkilatı keşfedildiği ve bu teşkilata Faşist partisi 
azasından bazılarının da dahil bulunduğa hakkında Ünited Pres 
Ajansı tarafından verilen haberlerin asıl ve esası olmadığını 
bildirmektedir. 

Binbaşı F ey'in tekrar vazife başına 
• • • • • • 

getırılmesı ıstenıyor 
Viyana, 15 (A.AI - Viyana Heimatschutzu dün akşam bir 

karar sureti kabul etmiştir. Bunda prens Starhembergin bundan 
bir sene evvel şahsi sebeblerden dolayı azletmış olduğu binbaşı 

F ey'in tekrar Viyana Heimatschutzu başkumandanlığına getiril· 
mesi taleb olunmaktadır. 

Siyasi mahafil prensin vereceği cevabı endişe içinde bekle· 
mektedirler. Çünkü prensin red cevabı vermesi Heimvebrenler 
arasında nifak tevlid edecektir. 

Bazı Mısır partileri lngiliz - Mısır 
anlaşmasına muarızmışlar 

Londra, 15 (Ô.R) - Mt)rgen Post'un verdiği bir habere göre 
lngiltere ile Mısır arasında ittifak muahedesinin imzasına muarız 
olan bazı Mısır siyasileri, Vefd partisinden ayrılarak muhalif bir 
parti teşkiline karar vermişlerdir. Bunlar arasında üç nazırla 
partinin ileri gelen reislerinden biri varmış ... 

Frans!z saylavları 
seyahate çıkıyor 

Paris, 15 ( A.A ) - Parla
mento mahafilinden alınan ma • 
liımata ıcöre, bütün meclis gru• 
plarım temsil eden 16 meb
us Almanyada ve tuna mem· 
leketlerinde bir seyahat yap
mak üzere 16 Eylülde buradan 
hareket edeceklerdir. 

Grev bitmiş 
Londra, 15 (A.A) - Lank· 

şir grevi kat'i surette halledil
miştir. işe bu sabah başlana

caktır. 

Muallimlerimizin 
tetkikleri 
Yalta 15 (A.A) - Türk mu

allimleri buğun buraya gelmiş
ler, bir kaç istasyonla Nikitaki 
nebatat bahçesini ve Alpanda 
çocuk sanatöryomunu gezmiş
lerdir. 

Türk misafirler Yaltadan 
Odesaya gideceklerdir. 

<..'\..· - -{ı;i.-,.~ ._ , . ' ·.ı ';, ~·\ ·- •: ~~'{ 
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E Telefon 3151 E . . 
•••••••••••••••••••••••••• TA YY ! .. RE Sineması 

Bu hafta bUyük ve zengin bir program 
Aylardanberi lzmir balkının beklemiş oldu kları ve " Altın arayan kız lar ,, " Güzeller resmi 

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

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

Ruby Kell.:I" ile Jo ı n Blondell 
tayyare ile seyahat ( Kültür filmi ) 

Seans saatları : Her!l'ün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi ve pazar günleri 
FIATLAR ao - 40 - 50 KURU TUR 

13 de başlar. 

yerlerden ayrılmak müsaade
sını almışlardır. 

Mak Mahon 
iki ithamdan temize çıktı 

Londra 15 ( A . A) - 16 
Temmuzda Kral Hayd parktan 
dönerken vukubulan hadisenin 
faili Mak Mahon bugün olduk
ça esrarengiz olarak mahke • 
mede sorguya çekilmiştir. Maz
nun kralı öldürmek veyahut 
barışı bozmak niyetinde oldu
ğu hakkındaki ilk iki itham· 
dan beraet etmiştir. 

Mahkeme şimdi üçüncü mese
leyi yani 32 yaşında olan müt
tehemin kralın rahatını selbet
mek için silah atmış olub ol
madığını tedkik edecektir. 

Del bös 
Cenevreye gidiyor 
Paris. 15 (A.A) - Delbos 

milletler cemiyeti konseyi mü
zakerelerine iştirak etmek 
üzere 17 Eylul Perşembe günü 
Cenevreye hareket edecektir. 
ltalyan veliahdının 
yıldönUmU 

Roma, 15 ( Ö.R ) - Piye
mento dukası olan veliahdın 

32 inci yıldönümü şerefine 

Roma donanmıştır. 

Cumhuriyetçiler 
kazanıyor 

Nevyork 15 (Ö.R)-Nevyork 
intihabatı Repüblikenlerin za
feri sayılmaktadır. 

Çal' da 
Tütün ekimi 

Çal (Özel) - Çal'ın Baklan 
ovası hariç hemen her tarafı -
da bu yıl bereketli ve güzel 
tütün ekimi vardır. Zer'iyat 
normaldir . Tütünler aranan 
evsafı haiz olmakla beraber 
şuurlu işlenmektedir. Tahmine 
göre iyi ve işe yarar tütün 
miktarı tahminen seksen bin 
kilo kadardır. Yalnız iyi ve za
manında karlı bir satış köylü 
tarafından da istenen bir amaç
tır . 

HUBUBAT EKIMI 
Bu yıl ilkbahar ve yaz mev

simlerinin tabii şartlara uyırun 

olarak geçmesiledir ki Çal böl
gesinde bereketli buğday mah
sulü vardır. Çiftçinin ne~'esi 
iyidir. 

SITMA SALGINI 
Çal ilçesi batklık mıntakada 

görülmemesine binaen iki se
nedenberi oldukça sıtması çok 
bir bölge halini almıştır. Bu
nun da sebebi Menderes va
disindeki bahçeler civarındaki 

su birikintileridir. Bu yüzden 
sıtma hususile ilçe merkezinde 
salgın bir hale gelmiştiı. He
men her evde birkaç sıtma lı 

vardır. Tedavi için kinine bü· 
yük çapta ihtiyaç ol:luğu halde 
Ziraat Bankasında Devlet !.:i
nininin bulunmaması yüzünden 
halk kinin tedarikinde güçlük 
çekmektedir. 

DiFTERi 
İlçede bir difteri vukuatı 

görülmüş ise de Denizli mem
leket hastanesine gönderil· 
miştir. Salgın yoktur. 

T. T. 

' 
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Borsa flaherleri 

DUn Borsada 
Yapllan Satışlar 
~ 

Uzüm 
Çu. Alıcı Fi at 

aşağı yukarı 
1717 inhisar ida. 6 8 25 
1206 M J Taranto 9 19 25 

asyonalistler Gradoya girdi 
Hükilmetçiler Bilbao şehrine 40000 asker 

yığdılar, müdafaa tertibatı tamamdır 
1030 Jiro ve Şü. 9 50 18 
833 S Süleymano 9 12 
555 F Solari 10 50 14 625 
449 O Kurumu 11 14 75 
448 H Alyoti 7 15 5!> 
326 K Kium 8 16 50 
246 AR Üzüm 11 13 50 
217,5 Ş Remıi 10 18 50 
173 S Emin 6 375 15 25 
157 J Taranto M 9 11 50 
137 F Z Abdul 11 14 75 
132 Vitel 8 11 25 
125 Be~ikçi Z 
99 Y l Ta!iit 

11 50 14 50 

7 375 13 50 
73 Albayrak 9 50 12 50 
50 S Celardin 12 12 
47 J Taragan 9 375 9 375 
43 Ş Riza Ha 12 14 5{) 
43 P Paci 6 50 6 50 

35,S M Ard:ti 11 25 12 59 
33 Alyoti bi. 12 13 50 
33 O Egli 10 75 10 75 
27 S Gomel 10 75 11 50 

23 P Papagno 9 25 9 25 
16 P Ktark 8 50 9 

13 Koo ittihadı 15 75 15 15 
11 D Arditi 12 50. 12 50 

7 G Abdullah 6 6 

General · F ranko Fastan 
şiddetli 

sekiz 
topçu 

Hendaye 14 (A.A) - Nas
yonalist telsizinin bildirdiğine 

göre, A mirante Cervera kru· 
vazörü cumartesi günü San Se· 
bastienden kaçan 500 komü· 
n:st milisini hamil bir vapuru 
yakalamış ve içindekilerini esir 
etmiştir. 

Pnris, 15 (A.A) - ispanya 
deniz tecimine mensub müh·m 
bir şahsiyet Bilbodan Bayona 

ge!m'ş ve gazetec:lere beya· 
natta bulunarak Ba k mılliyet-

perverlerinin nıarkisist kuvvet
lerle müşterek o!arak Bilbaoyu 
sonuna kadar müdafaaya karar 
verdiklerini b'ld irmiştir. Marki
s:stler B.1baoya 4D bin kişilik 

mühim bir kuvvet tahşit et
m:ş ıerdir. 

Bu kuvvetio büyük bir kıs
mının bilhassa top ve mitral
yöz tccbizata fena olmakla be
raber teslim o1mamaya kati 
surette karar vermiş bulun· 
maktadırlar. 

bine bindirmiş ve mubrib liman 
torp iUenmeden evvd Fransaya 
hareket etmiştir. 

Roma 15 (Ö.R) - General 
Franko Fastan da\ıa sekiz bin 
asker getirtti. iki hükumetçi 
tayyarenin düşürüldüğü bildiri
liyor. Nasyonalistlere mensub 

bin askt!r getirtti. 
ateşi altındadır 

Guaddarama 

Bombtıtdımanda ezilen Malaga şehıi 

32 tayyare Malagayı bombar
dıman etmiştir. 

Burgos 15 (Ô.R) - Nasyo
nalistler Asturide çok mühim 
bir mevki olan Giado karyesini 
işgal etti!er. 

San Sebastiende şehrin as
keri kumandanlığına kolonel 

Vido atyin edildi. 
General Mola bu cephedeki 

kuvvetlerine beş gün istirahat 
vermiştir. General şimdi naza
rı dikkatini Saragussa ve Go
darama üzer\ne tevcih etmiştir. 
Godaramada çok te~irli bir 
topçu ateşi devam ediyor. 

69 J Kohen 10 50 16 Paris, 15 (A.A) - lspanyol 
hükumeti topçu 'ıeuvvetler;nin 
Alkazar ve To!edonun bombar
dımanına tekrar başlamış ol
duğunu Mac!rid<len bildirilmek
tedir. 

· ·············~----················································································································· 

8374 Yekün 
95060 Eski yekun 

103434 Umumi yekun 
incir 

Çu. Alıcı Fiat 
aşağı yukarı 

4875 Ş Remzi 6 25 13 
794 Tile T 1 Şir. 6 75 12 50 
384 B S Alauaki 6 50 12 

326 F Pakers 7 25 11 75 
259 Ş Riza Ha 7 50 9 50 
180 A Lafont 7 11 

99 A Muhtar 9 9 25 
92 J Taranto M 7 25 13 
96 G izzet 8 75 11 50 
34 M J Taranto 8 8 
32 B Franko 8 8 25 

7121 Yekun 
72271 Eski yeküıı 
79392 Umumi yekün 
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YARIN AKŞAM : 

LÜKS HAYAT 
3 aweeai\.. 

Yine ayni menbadan hüku
met kuvvetlerinin Talevera 
cephesinde bir iki kilometre 
ilerlemiş oldukuldarı Teruel'in 
bombardıman edilmekte oldu~u 
ve Oviedo cephesinde bükü· 
met kuvvetlerini:ı muvaffakıyet 
kazandıkları da bildiriliyor. 

Buna mukabil general Aran
denın Oviedodan bildirdiğine 
göre, Markisistler Grados ka
sabasında ağır bir mağlübiyete 
uğramışlardır. 

BiJbıao, 15 (A.A) - Ameri· 
karı konso~osu Amerika hari
ciye nezaretinden almış olduğu 
talimata tevfikan dün ögleden 
sonra 15 Amerikalı ile 214 
ecnebiyi Kane torpido muhri-

Göl faciası 
78 kişiyi yaraladı 

Oslo, 14 (A.Al - Lon gölü 
faciası hakkında alman son 
haberlere göre, 30 u çocuk 
o!mak üzere 78 kişi ölmüştür. 
Dağdan koparak göle yuvar
lanan kısım 830 metre yü <sek
liğin le ve 3nO metre genişli
ğindedir. 

Arjantinde 
örfi idare 

Rio de Janeiro 15 (A.A) -
Reisicumhur B. Vargas 1935 
senesi ikinci teşrin vakayii do
layısiyle mevkuf ıutulan eşhasın 
davasını görecek olan milli 
emniyet mahkemesinin faaliye· 
tini teshil etmek ve komünizme 
karşı mücadeleyi teksif eylemek 
için örfi idarenin temdidini 
meclisten istemiştir. 

Atlı Spor kulübü ida
re heyetinden : 

16 Eyliit Çarşamba günü saat 18 de Vasıf Çinar Bulvıtrında
ki Loka!ımızda Genel toplanb yapılacağından kayıtlı olan aza 
ile yeniden kayıt muamelesini yaptıracakların buluomalan rica 
unolur. 

O gün biniş yapmak istiyenler için saat 16 dan itibaren at 
bulundurulacaktır. 

s. 4 15-16 376 ( 1892) 
tftE*tw GcG**iEZ At i!Ph@j M Mp, 1 •sua ı• 

~, ............................. !ll'Zim::IEEllilZ"Zl'•l a+MMPJSAM' sun Allahaşkma. Birbirlerini 
seviyorlar mı diyeceksin? KANLI ELMAS 

7e/ııka saylSl: 21 MACERA ROMAN/ ,. ........................... .. 
İnglllzced.en. çevi.ren.: Seza'l. Şadi. 

Hakikaten mavnadan birçok gUrUltUler gallyordu. 
Blak proJe.ktörU çevirdi. Mavnanın Ustu bir 

aUrU Çlnll ile dolu idi 

- Lüzum var mı? Ne gibi 
eksiğimiz var? 

- Hiç, şimdilik her ıeyimiz 
tamam. Fakat. .. 

- Fakat? 
- San Şun'u ne yapacağız? 
- O da bizimle beraber bü· 

tjn seyabatı yapacaktır. 
- Sen nasıl istersen öy:e 

olsun Cava, demin p~an'arla 

haritayı kar,ıJaşhrdım. Bir türlii 
işin iç.inden çıkamadım. Aradı· 
ğımız ada yüzlerce adanın bu
lunduğu bir denizde, bu kadar 
kalabalığın içinde aradığımızı 
nasıl bulacağız? 

- O:ıülme. sen o işi h•al\ 

bırak. 
Cava dümen kamarasına doğ

ru iJeriledi. Deminden beri 
uğraşan B~akın elinden dümeni 
aldı. 

Nora Kalagan ileride bir ka
napeye olurmuş hareketsiz Ca
vayı seyred yordu. Andi kız 
kardeşinin yanındaki boş is
kem!eye çöktü. 

Bu ~ırada Çinli kız Cavanın 
yanına yaklaşmıştı. Aodi kız 
kardt:şine dönerek : 

- San Şunla Cava samimi 
arkadaş oldular, dedi. 

- Öyle gözüküyorlar. 
- Nora. ne demek istiyof• 

Bu sırada Cava bir eliyle 
dümeni idare ediyordu. Diğer 
koliyle San Şun'un belinden 
yakaladı. 

- Vaziyetlerini görüyorsun 
tabiL 

- Görüyorum. Lak;n bun
dan birıey çıkmaz ki. Gemi 
sallandı. Genç kızın düşeceği 

tabii idi. Cava b1!Da mini ol
mak istedi. 

- Peki dün gece San Şon'u 
öpmesine ne diyeceksin? 

- Ne diyeyim. Ben bn iş
leri senin gözünle takib etmi· 
yorum ki. 

Nora sustu. Ba1u~larını ne-
hire çevirdi. Motör nehir bo
yunca yava~ yavaş ilerileyordu. 
Akşam olmakta idi. Dakika
lar geçtikçe nehri ve her iki 
sabili hafif bir sis gibi karan
lık kaplamağa başlamışta. Bu 
sırada Blak Cava'ya bağırdı: 

- Projektör işlemiyor? 
- ~D ıeç diimme, bea 

Beş!er antantı kuruluyor 

Küçük itilaf ve balkan an
tantı yakında birleşecek 

··-·-·-- Baş tarafı J ına sahı/ede - elverişli o lmasını temenni eder.n 
iş1eri ve beynelmilel mesaili "Sen Jermen muahedesinin 
tetkik ettikten sonra küçük askeri kısımlarını tek taraflı 
Antant devletleri aiyasetinin olarak tad:le kalkışan Avustur-
aynen mubafazasım kararlaş· yamn ihtiyar ettiği hareketi 

1 
tırmışbr. Üç devleti temsil Küçük antant devletleri tees-
eden baş ve dış bakan~ar, kü· siiffe karşıladıklannı beyan 

çük Antant devletleri için sulh etmekten kendilerini alamaz• 
ve müsalemet s ·yasetinin esas lar." 

olduğu neticesine varmışlardır • ., 
"Bu sebebten küçük antant 

hükumetleri Akvam Cemiyeti 
otoritesini takviye edecek her 
teşebbüse iştiraki karar Jaşbr
dıklamn beyan ederler. Mınta
kavi misakların bugünkü sulh 
şartlan için çok mühim netice
ler verdiğini bilfiil möşabede 
eden küçük antant devletleri, 
bu gibi misakların Avrupamn 
her yerinde yerleşmesinde fay• 
da gördüklerini ilan ederler.,, 

"Beıler konferansaada al1na
cak tedbirlerin yalnız Avrupa
nın bu kısmına inhisar ettiril
mesini terviç etmiyen Küçük 
antant devletleri, Lokarno mü
zakerelerinde alınacak müspet 
kararların bütün dünya sulhuna 

bakayım. 
Blak dümene geçti. Cava 

projektörü tamire gitti. Gece 
bütün karanhğıyle bastumışb. 

Etrafta tek bir ışık yoktu. Yal
nız aahi!deki evlerden sızan 
tek tük sönük lamba ziyalan 
vardı. Andi Kalagan yatın baı 
ucuna geçmişti. Bütün dikka· 
tiyle nehri tetkik ediyor ve 
dümene yol gösteriyordu. 

Epi müddet böyle gittiler. 
Andi biraz ileride, sağlarında 
bir deniz fenerinin yamp sönen 
ışığını farketti. Gemi çok sola 
kaçmıştı. Hemen Blaka işaret 
etti. Sağa döndüler. Fakat tu~ 
haf şey önlerinde garip bir 
sessizlik vardı. Andi KaJagao 
daha iyi görebilmek için bü· 
tün gayretini sarfederek bak
tı. Hiçbir şey yok. Fakat et
raflarını saran zifiri karanlığın 
içinden bir şeyler çıkacakmıt 
gibi bir his vardı içinde. 

Aradan bir iki dakika geç• 
memiıti ki projektör yandt. 
Tam &alerinde blly&k bir man" 

°Küçük antant, Türkiyenin 
Boğazlar meselesinde tuttuğu 

nümunei imtisal yolu maksada 
vmnıl için emrivaki hadiselerin-

den başka türlü hareket etme· 
nin de mümkün olduğa şekilin
de mütalaa eder ve bu devlete 
teşekkürü bir vazife bilir. 

" Küçük antant devletleri, 
ecnebi devletlerden hiç birinin 
kendi dahili işlerine karışma
larını muvafık bulmıyarak, her 
hangi bir ecnebi devletin dahili 
işlerine müdahaleden sakına· 
caklarını teyid ederler., 

"Küçük antant devletleri, 
küçük antant matbuahnı daimi 
bir teşkilat halinde organi:ıe 
ederek faaliyete geçirmegı 

kararlaşhrdıR-ını beyan ederler" 

hareketsiz duruyordu. Arala· 
rmda beş metre kadar bir me
safe vardı. Andi bütün kuvve
ti y:e bağırdı. Fakat İf işten 
geçmiıti. Blak son gayretini 
kullanarak dümeni kırdığı 
halde motör biiy6k bir hızla 

mavnaya çarpmıştı. Kuvvetli 
bir sananb oldu. Andi 
ve Blak yere yuvarlandı-
lar. Bu mrada mavnanın 

içinde bir gtiriiltii oldu. iki kişi 
fırladı. Kendilerini motöre attı-
lar. O anda projektörün ba· 
ıında olan Cava ileriye abla
rak motöre inerek bu şahısları 
kıpırdamağa vakıt bırakmadan 
yakaladığı gibi de~ze fırlattı 
ve hemen dümene geçerek 
yatı dubadan ayırdı. Bir 
dakika sonra motör mavu-
nadan epi açılmış bulunu• 
yordu. Andi düştüğü yerden 
kalkarak Cavamn yanına koştu. 

- Neden attın zavallıları 
denize? Adamcağızlar çarpış

manın şiddetinden paniğe uğ .. 
radılar. 

- Bitmem -

ta Eylül teaa 

,-.-----•mJtr• 

IHergün 
--.•ıı:m•• Bir fıkra 

~azan: Eczna /(l'maı Aklas 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Meyve yemek 
meselesi 

Vitamin mese!esi ortahğa 
çıktı çıkalı, kabuğıyle hıyar 
yiyenfcr mi istersin, sapiyJe ar-

mudu gemirenler mi istersin, 
vitamin deyip kabuğıyle hatır 

bulur meyve yemek bir moda 
hükmünü aldı. Ben eczacı mek
tebinde okurken herşey vardı 

da vitamin yoktu. Vitamini ya
kın zamanda okuduk ve yakın 
zamanda öğrendik. Bizim ço· 
cukluğumuzda meyveyi kabu· 
ğiyle yemek ayıptı, elma mı, 
armud mu mutlaka kabuğu 

soyulacak... Gelişi güzel mey
veyi kaboğıyle ağzına atmak 
bir nevi arsızlıkta. Gel zaman 
git zaman bu arsızlık moda 
oldu. Vitamin, arsızlığı kal
d1rdı. 

Çiy meyve bir cepheden haz· 
mı ağır diye yinmezdi. Çiy 
meyve yimekle kann ağmrmıı 
fıkri hemen herkeste vardı. 
Hatla kabahabm yok ki kor
kayım manasına çiy yimedim ki 
kamım ağrısın diye bir de dar
bımeselimiz vardı. Şimdi meyv( 
yimeyerek mütemadiyen pişmi{ 
et yiyenlerin karnı ağmr dü· 
şüncesi ortalığı kapladı, zaman 

bu •• Bugün yeşil dediğimize ya· 
rın kırmııı diyoruz. Herşey 
telakki ve itibar işi olduktan 
sonra, meyveyi kabuğuyle yi
mek bir zaman nasıl arsızhk 
idiyse bugün vitaminli oluşuyJe 
neden makbul oluyor diyecek 
halimiz yoktur. Günün modası 
işin doğrusudur demek gerek •. 
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Kurtuluş 
Bayramı münasebetile 

Genel kurmay ikinci baı· 
kanı General A5ım'dan 
Belediye reisimize aşağıdaki 
cevab gelmiştir: 

C. lımir'in kurtuluşunun 

yıldönümü münasebetile sa
yın halknı orduya ve onun 
büyüklerine karşı besledik· 

1 

lerini bildirdiğiniz scvgile• 
rine teşekkürlerimi sunarım. 

Genelkurmay Bık. Y. 
Korgeneral 

A. OUndUz 

Karaman cinayeti 
AAırceza Re,adın tahll· 

yasına karar verdi 
Karaman sokağında Kayserili 

Aliyi öldürmekle maznun Mus• 
tafa ile arkadaşı Reşadın mu
hakemelerine dün Ağırcezada 
devam edilmiştir. Dünkü ccl· 

sede Reşad hadisede alikasa 
bulunmadığı için tahliyesini is
temiştir. 

Mahkeme heyeti müzakere
de bulunmuş ve bu talebi haklı 
görerek Reşadm tahliyesine 
karar vermiştir. Reşad dün 
salıverilmiıtir. Diğer maznun 
Mu~tafan1n göstermiş olduğu 
müdafaa şahidlerinin dinlen· 
meai için muhakeme baıka biı 
güne bırakılmışt:Jr. -

Seyyahlar 
Panayırı gezdiler 

Dün sabah Rados adasından 
limanımıza gelen Fransız ban
dıralı Jan Labot vapuriyle lı· 
mire 157 seyyah gelmiştir. 

Bunlardan 84 ü Fransız, 64 ü 
lngiJizdir. Irak, Suriye, Arjan· 
tin ve Mısır h:baasından birer 
kişi ile Alman tebaasından da 
iki kişi vardır. Seyyahlar şeh· 
rin muhtelif yerlerini, panayırı, 
müzeleri gezmişlerdir. Aynı 
vapurla bu sabah İstanbul yo
luyla Marsilyaya hareket ede· 
ceklerdir. 



Tıpkı orta çağ kıtalleri gibi 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~cm-~~---~~~~~~~~~~~~~--

lsp anyada kiliseler yıkılıyor, papaslar katlediliyor 
erkek kadın ve çocuklar topyekiin idam ediliyorlar, 

Bütün bu vahşeti yapanlar 
söylüyorlarmış. . Avrupa 

hürriyet için muharebe ettiklerini 
kültürü tehlükededir deniliyor. 

Londra, 15 (A.A) - Mor• Madrid 15 (A.A)- Asturide 
ning Post gazetesi yazıyor: milisler dün mağlüp edilen asi 

ispanyada cereyan eden kı· kolunun mütebaki ko'unu da 
talin orta çağ kıtallerinden hiç tnrramen imha etmişlerdir. 
farkı olmadığını isbat eden Aragon cephesinde hükumet 
cerhi imkansız deliller vardır. kıtaatı Tardicn~aya do;?ru ileri 

hareketlerine devam etmektcKiliseler yalulıyor, papaslar 
dirlcr. Allcazar ve To~edo'nun ve rahipler katlediliyor, erkek, 
bombardımanı devam ed'yor. 

kodm ve çocuklar toptan idam ı Asiler muknbele etmemi~lerd'r. 
ediliyor. Ve dahası var. Bütün Londra 15 ( A.A) _ Jspan-
bu vahşeti yapanlar hürriyet ya komitesi toplantısından son-
için muharebe ettiklerini ilan ra neşredilen tebliğde ezcümle 
ediyorlar. ispanya hadiseleri deniliyor ki : 
Avrupa medeniyet ve kültü· Komite anlaşmanın şumulü-
rünün ne derece tehlikede ol· ne dair bazı meseleleri tedlcik 
duğunu göstermektedir. etmiş ve delegeler komiteye 

Lizbon, 15 ( A.A ) - lario verilen mesele!er hakkında ica· 
D M · · · · b ~ bettiği zaman hühumetlerinden 

e oıvıas gazetesının ususı Madlidden bir menzata: Sov••et/er e/rtc:i reisicumhur saıavına eideıkc1ı 
h b. · L d d b.ld' · J 

1
..., mümkün oJduğu kadar çabuk 

mu a ırı on ra an ı myor: mıştır. Baiula vatanperperler mahsurlarının Şili sefirinin ta• 1 bh d talimat a maya taa ü etmiş· 
Madrid hükümeti merkezi tarafından işgal edilmiştir. iki vassutuou reddetmit olduklara lerdir. 

terkederek Valansiya'ya çekil· dilşman uçağı düşürülmüştür.To· bildirilmektedir. Komite ilk toplantısında ka-
mek niyetindedir. ledonun i~gali üezrine oldukça Jerez de la Frontera, 15 bul edilen karar suretini teyid 

Talavera De La Rinadan bil· kuvvetli olan Mekuedo mevziinin (A.A) - Anarşistler San Se· ederek toplantılarda görilşlllen 
dirildiğine göre, Albay Gague• alınması kalmışbr. Bu mevzie bastiendeki yüksek ailelerin maddelerin mahrem tutulması· 
in kıtaah Talaveranan şima- hücum için de bazarhklar ik· kadınlarını ve genç kızlannı na ve bun!ann h~r toplanhda11 
linde ve Avilanın cenubunda mal edilmit bulunmaktadır. kendileriyle birlikte Bilbaoya sonra bir tebliğ ile neıredilme· 
büyUk bir muvaffakiyet kazan- Toledo, 15 (A.A) - Alkaıar gitmeke icbar etmişlerdir. ıine karar vermiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alman ordusunun harb tecrübeleri ltalya~ - Le~istan Delbos Yugoslav 

tıcarett 

hakkında neler söylüyorlar ? Roma, ıs.< A.A .> - ıtaı~a sefiriyle görüştü 
Dııbakanı ıle Lehıstan lşgu· 

Londra 15 ( A.A) - Daily 
Telgraf dün Nurembergde ya• 

pılan süel tezahürat hakkında 

yazdığı yazıda bu tezahürabn 
Almanyada imdiye kadar gö
rülmemiş bir ukde olduğunu ve 

Hitler onun önünde yapılan 
geçid resminin Alman ordusu· 

nun bugün 1914 deki kadar 
kuvetli olduğuna şüphe bırak
madığını bildirmektedir. 

Times gazetesi ise bu teza· 

huratm ve 400 tayyare talimi· 
nirt geçen yılki talimlere faik 
olduğu intibamı vermediğini 

Rusyada 
askeri tetkikler 
Moskova, 14 (A.A) - Har

biye komise:-i Voroşilof, Mare

şal Egorof ve Budyeni ile Ki
yef askeri tabiyevi tetkik sa

haNma gelmişlerdir. 

Yazan: Tok Dil 

Veıir Ahmet paşa kendine 
o kadar güveniyordu ki lstan· 
bulda doğacak her İ•yanı bas
tırmm, devletlii deli beni itti· 
zam ettikçe hiçbir şeyden 
korkmam; diyordu. 

Kara Kahya paşadan zorla, 
zarla T opkapıdaki sarayını bir 
kaç kese akçaya aatın aldı, 
ölüm korkusiylc tehdit edilen 
Kara Kahya paşa aldığı kese
leri fukaraya dağıtıverdi •. Ve 
perişan bir halde sarayından 
ayrılırken: 

- Başına göçıün, belAıinı 
bu saray yilzllnden bulsun! 

yazıyor. 

Daily Meil gazetesi tayyare· 
cilerin mahareti Alman tay• 

yarecilerinin birincı sınıf me· 
ziyetleri gösterd ği ve mu· 
kabil hava bataryalarının atış· 
taki sür'atJerinin yabancı süel 

ateşelerinin takdir ve hayra
lıklarmı çektiği kanaahnda• 
dırlar. 

Daily Ekspres bu tezahUra-

tın Almanyanın şimdiye kadar 
görmediği en kuvvetli modern 
tecbizat tezahürü olduğunu bil· 
dirmektedir. 

Nota vermişler 
Londra, 15 ( A.A ) - Mor

ning post gazetesinin siyasal 
muhabiri beynelmilel lcontrol 
komi esinin Portckize bir nota 
göndererek bu memleketi teş· 
riki mesaiye davet ettiğini 

yazıyor. 

Tefrika No: 74 

Diye beddua etti, çekildi. 

Sarayın alınması şerefine, 

Ahmet paşa; merhum Mustafa 

paıanın sekiz yaş>ndaki kızını 

oğlu Bakiye cehren nikah'at
tardı. (*) 

Ve bir kaç giln sonra saray 

bahçesinde düğün merasımı 

yapmak için Sultandan izin alıp 
hazırlığına başladı. Deli ibra· 
himden bu müsaadeyi alacağı 
gllaü, Vezir Ahmed Paşa ile 

r•) Mustafa paşa; ıomammızuı 
başladığı vak'a tanlılnckn evvel drll 
lbıahimln emrile öldürl1lm0şf0 

deri bir tecim a::laşması imza· Paris, 15 (Ô.R) - Hariciye 
lamışlardır. 

Varşovada 
Varşova 15 (Ö.R)- Hitlerin 

bolşevizm aleyhindeki sözleri 
burada büyük bir tesir yap· 
mışhr. 

nezın lvon DeJbos Yugoslavya 
sefirini kabul etmi~tir. Elçi, 

Bratislava konferansının görüş

meleri hakkında Fransız devlet 

adamına izahat vermiştir. 

Müjde ! • Müjde!. 

OZMIN 
E 

EV OZIN 
FIY ATLARINDA 

FUAR münasebetile müthiş tenzilat 
lzmir Arsıulusal fuarında Celal Ergun Nevrozin ve 

l<ozmin pavyonuna muhakkak uğrayınız. 
Toptan satış merkezi : lzmirde Şevki Tömck 

deli Sultan gizlice ve başbaşa 
iki saat, Uç saat konuşmuşlardı. 

. . . . . 
Bir cuma günü lstanbul da· 

vu11arla, dellillarla çalkandı. 
- Dcvletlü Veziri azam, da

mad şehriyari Ahmed Paıa 
hazretlerinin mahdum neca-
betpenahileri evleniyor. DO· 
ğilnü bu gece icra edilecek 
Topkapı sarayımn dıı bahçesi 
halka hasredilmiıtir. Duyduk 
duymadık demeyin, Helva yi
mek iıtiyen, ıenlik görmek di
leyenler gelsinler. 
.. . . . . . . . 
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Ağalara, paşalarn, hocalara, 
hacılaru, Vüzeraya davetiyeler 
gönderildi, gece şenligine ça
ğınldı. 

Bu davetten Muslihiddin 
ağa, Murad af!a, Kara Çavuş, 
Kara Murad ağa, Bektas gibi 
ağalar da mahrum edilmemiş
lerdi. Onlara da devetiyelerle 
adamlar gönderilmişti .. 
. . .. . . .. . . " . . 

Sultan deli lbrahim ziyafete 
lütf-!n iştirak edeceklerdi. 
. . . . . .. 

Deli lbrabime, bahçenin or
tasında geniş bir kameriye tab-
is edilmiş, kuş tüylü ipek 

minderler ahlmış, üstü elmas, 
inci kakmalı, altın yollu şark
kan küçük masalar konmuş, 
emrine on, on beş güı.el cariye 
verilmişti. 

Deli sultanm emriJc uraym 
mehter takımı çalgalarile bah
çeyi şenlendiriyorlar, maytaplar 
yaluyorlar ve sarayın denize 
niıar tarafına g6t0r0len bir 

Sahife 5 
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- Evet siz ! Alis tarafmdan 

sevileceksiniz t Ben o kızı oek 
iyi bilirim 1 Sizin göz yaşları· 
nıza kemali hakaretle bakıyor; 
fakat, bir kerre sizi kanla ve 
dehşet içinde görürse. kendi
sine bu bal pek ziyade tesir 
edecektir! Binaenaleyh, hazır 
bulununuz ... Ahaliyi sokaklara 
dökünüz.. Biz de hazır bulu
nacağız .. 

- Nasıl ? 
- Bir g~ce, ölüme mahküm 

olacak yüz hüknonun hane'e· 
rine işaret konulacak. Sabah· 
leyin bunlar sabfülerıle birlikte 
yakılacak.. 

- Mariynk'm nerede ikn· 
met ettiğini biliyor musunuz?. 

- Bu husucıta müsterih olu
nuz! ilk tvvel Kolinyi telef 
olacağı için onun da hanesi 
birinci o1arak yanacaktır. Her 
şey düşünU1müş, lıazırlanm1şhr. 

Hatta gün bile tayin edilmiştir. 
- Hangi gün? 
- Havariyuodan Sen Bnr-

telmi namına hasredilen ağus· 
tosun yirmi dördüncü pazar 
günü ..• 

- istirahati kalple gidiniz 
madam. Ben, Paris ahalisine 
ne söylemek lazımsa düşünüb 
kararlaştıracağım! 

Köpük saçan Pani Garola bu 
sözleri söyliyerek pek korkunç 
bir bal ve tavır kesbeylemişti. 
Katerin Dümediçi' de artık ra
hibi daha ziyade igzab etmek· 
liğin bilüzum olduğunu anladı. 
Ododan çıkarak, divanhanede 
kedisini bekliyen baş rahibe 
bazı şeyler söyledikten sonra 
milkileme odasında obıran ka· 
dına iltihak edip onunla bera· 
ber tahtırevana bindi. Per
deler tamamile kapandı. Ve 
kraliçenin yeni konağına doğru 
hareket edildi. 

Katerine refakat eden 
genç kadın bu geliş ve gidi
şinde daima Rükutu muhafaza 
ediyordu. 

Kraliçe birdenb1re müthiş 
bir sürurla: 

- Ey söyle bakalım! Onun 
ne söylemiş olduğunu neye 
sormıyorsun? Dedi. 

Genç kadın peçesini kaldır• 
dı, Bu, Alis dö LUks idi. 

- Madam, zah başmetane· 
)erini isticvab etmeğe nasıl 
cür'et edebilirim? 

Sözlerini mırıldandı. 
- Amma yaptın ha 1 Ben 

sana müsaade ediyorum.. Bu 
kadar cesaretsiz mi in? Pekala .• 
Ben de sanki sormuşsun gibi 
cevab vereceğim ... Seni affedi
yor. Alisi 

Alis dö Lüks titredi. 

bal yemez top ortalığı dehşete, 
korkuya, zdzeleye garkeder· 
ken snatte bir güm!iyerek de
nizin ortasına sahici gülleler 
ahp battığı yeri volkana çevi
riyordu. 

Sarayın iç bahçesi ayn bir 
hususiyet taşıyor, oraya ancak 
Padişahın izin verdikleri gi· 
riyordu. 

Sarayın geniş bir salonunda 
karagöz oynatılıyor, bir sa'o
ounda çengiler: zillerle, defler
le oynayıb, göbek atıyorlar, 

bir sofasında kı)'ametler kopu· 
yor. şaraplar desti desti, ye
mekler kaıan kazan dolub bo
şalayor, ve vakat ilerliyordu. 

Saraym odalarından bir kısmı 
sofıyuna bıra\ulmış, nargileleri, 
çubuklarile duman içinde, ye· 
mek arkası keyfi yapıyorlar. 
bir odası, ayyaş ağalara vüze
raya terkedilmiş, içiyorlar, ırp
lıyorlar. 

Bir odası: daha gözde olan· 
lara bıraktlmıt. İfİDUf. çalgı ve 

- Seni affediyor, diyorum! 
her şey bitti, unutuldu. 

- Madam! 
- Evet, evet, mektubl bunu 

demek istiyorsun değil mi? 
Onu da kendisine verdim. 
Kendi eliyle sana vermek isti~ 
yor ... Hep i bu kadar mı ya! 
o, senin bahtiyar olmaklığrnı, 
nihayet çocuğunu görmekliğini 

rzu ediyor. Oğlunu yanına 
alacaksın Alis ... 

Alis pek ziyade sarardı. 
- Alı! ben bunu hiç aklıma 

getirmemiştim! Kont, bu çocu
ğun mevcudiyetinden haberdar 
olmamnhdır.. Onu yanına al· 
mazsan bu endişeden de ma· 
sun kalırsın... Bu, Pani Garo· 
lanın senin için yaptığı bir fe
dal<arhk idi. 

Mahir bir dessas olan Ka
terin yolun ı devam ederken 
rahip te manashrm divanbane
lerinden, merdh·enlerinden ge· 
çerek bahçelere doğru gidi
yordu. Onun Jakayd ve barid 
bir tavırla geçtiğini göre'llet 
kalbinde bir fırtına kopmuş 
o~duğuna ihtimal vermezlerdi. 

"Evve\ce, manastırda Pani Ga
rolanın büyük bir serbestiye 

malik olduğunu söylemiştik." 
Buna binaen o istediği gibi 

gidip geliyordu. Umumiyetle 
kendisini daima yalnız bırakı
yorlardı; diğer keşişler bundan 

pek ziyade tevahhuş ediyorlar, 
ve azim bir kuvvei esrarengiı:e 
sahip olduğu zehabım besJiyor
Jardı. 

Pani Garola gayri ihtiyarı 

olarak bahçenin bir taı kanape 

bulunan ve daima kendisi için 
istirahat yeri olan köşeye doğru 
yürüdü. 

Kana peye otura re. k ba,ını 
eline dayadı. 

Bu esnada ortalık pek ka

ranlıktı. Pa11i Garola birdenbire 
yanına birisinin oturduğunu 

gördü. 
Bu da: haizi nüfuz olan, ge· 

rek riyasetinde bulunduğu ce
maat ve gerekse Paris ruhba
mnın kısmı azamı tarafmdan 
bir aziz olduğuna hükmedilen 
Karem ruhbanı manastırı ha, 
rahibi idi. Mumaileyh sordu: 

- Çalışıyor mısınız, bira
derim? Oturunuz. Kalkmayınız. 

- Monsinyor, çalışıyorum ... 
Bir mev1ıa hazırlıyorum .. 
Dedi. 

- Öğrenmek istediğim şey· 
de bundan ibsrelti. Devam 
ediniz, devam ediniz aziz bira
derim... Ben de gidip haber 
vereyim ... 

ahenk içinde ~ıplak kadmlann 
oyunlarının zevkine gark o!
muşlarclı. 

Saray mnhaşerallah bir mab
şerdi. Bir dünya mahşeri.. Her 
çeşit zevk, her çeşit hayat, her 
çeşit iş, her oda v~ sofa ında 
hızını nlmıştı. Deli lbrahim de 
bahçede alabildiğine delilik 
yapıyordu!?. 

Düğüne davet edilen İsyao
kar ağalar, saraym bir başka 
odasına alınmı~lardı. Yanlarına 
be11 on budala ~ğa ve paşa 
konulmuş, lakin Ahmed paşa 
buaların kulaklarına; 

- Sakm ha ! Ağaların ye
dikleri yemeklere el sunmayın, 
içtikleri şaraplardan içmeyio. 
hatta şarap çanaklarını bile 
kullanmayan. 

ihtarını salJamışlı .. 
Bu şenlik ve ~ürur içinde 

ağalara şarap gefdi, getiren
lerin arasında ağaların hafiye•İ 
Receb ağa da vardı. Receh 

Ril111~di 



Passionaria Pariste 
lspanyol kadını 40 bin Parisliye 
memleketinin istirabını anlattı 

" lspanyol milletine yardım ediniz. Zira biz hürriyeti 
müdafaa ediyoruz. ,, diye haykırdı 

" Vü ,. mecmuası, son gün
lerde Parisi ziyaret eden Cum
huriyetçi bir lspanyol kadını
nın intibalarını neşrediyor. Bu 
gazete diyor ki : 

" Pasionaria'yı akşam otelin
de yalnız ve kederli buldum. 
Gözlerini uzaklara dikerek şun
ları söylüyordu : 

" - Bir dakika önce mem
leketime dönmek istiyorum. ls
panyol kütleleri arasında kor
kunç bir facia oynanırken yap
tığım bu seyahatin çabuk bit
mesini arzu ediyorum. Orada 
beni bekliyorlar. Bana ihtiyaç
ları vardır. 

Ağır işlere alışmış olan kuv
vetli ellerini birbiri içine alarak 
sinirli sinirli sıktı. Etrafında 
olup biten şeylerin onun için 
hiçbir ehemmiyeti yoktu. Ken· 
disine sorulan suallerin hiç bir 
ehemmiyeti yoktu. Tesadüf et
tiği arifane tecahüllerin de 
ehemmiyeti yoktu. Ehemmiyeti 
haiz olan bir şey vardır. O da 
orada, yürek tırmalıyan facia- /spanvol dal'Qsuıı Frn11sat!a miida/aa ednı kadmlarda!l POSSi ONARIA 

(POSSı ONARIAJ söz söyletknı 40 bııı Fıa11sız O!lll böyle heyecanla ve teessıirle dinliyor/ardı 
lann cereyan ettiği memlekette, rını gördüğü zaman o dakikaya 500 kişilik sakinlerinden 270 ini 
arkadaşlarının göğüslerini düş- kadar başı biraz öne doğru öldürdüler. Küçük köylerde 
man kurşunlarına açmış bulun- eğilmiş olan Passionaria büs- evleri petro!la sulayarak sakin-
malarından ibaretti. Oradaki bütün irkildi. Ansızın gençleşti !erini diri diri yaktılar. Kepo 
arkadaşları, mütaarrız düşmanı ve feveran etti. Karşındakiler Dö Liano Radyodaki bir nut· 
yenmek için silah, tayyare ve onu tanıyanlardı. Onları kan· kunda askerlerine güzel dişi· 
top gibi harb malzemesine kafi dırmak için münakaşaya, uzun ler vermek için kadınları güzel 
derecede malik bulunmıyor- izahata ihtiyacı yoktu. olan şu veya bu köy üzerinde 
lerdı. Passionariarıın gümüşi göz- saldırdığını bildiriyor. 

VEL D'HlV'DE !eri muazzam Stadı hipnotize - lspanyol milletine yardım 
Paris halkı bir lspanyol Jan etmiş gibiydi. etmek lazımdır. 

Darkını canlandıran Pasionari- - Komün mücahidleri, Bas· Pasionaria başını bir az ar· 
ayı Yel D'Hiv'de hararetle tilin galibleri olan Parisliler kaya atarak, göğsü üzerinde 
karşılamıştır. Passionaria kür· size doğru geliyor, sizden yar· çapra•tlanan ellerini sıkarak 
siye çıkıp ta kalbini gemiren dım bekliyoruz. hitab ediyor; 
acılara, ihtizarına kırk binden Asiler Badahoz'da bütün - Tetik olunuz, Parisliler. 
fazla Parislinin ortak oldukta- halkı katliam ettiler. Baena'nın Bugün istira~eken biziz. 
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Unutmuştum söylemiye... Benim bilinen adım 
" ince ı<ız ,, dır. Emine deseniz polis aahtekir 

diye bir alay kAğıd karalar. 

Benim adım Emine.. Baba
mınki Ahmed.. Memleketim 
kütükte "Tikveş,, diye yazılı

dır. Tikveş güzel yermiş doğ· 

rusu .. Dağı taşı esmermiş. Kışı 
güvercin kanadı gibi ak, yazı 
Arap çölü gibi sıcakmış. 

Anama gelince; onun adına 
lüzum yok. Alnında karalar 
yazılıymış.. Görenler utanırmış 
halinden.. Tanıyanlar başlarını 
beriye çevirirmiş. Kötü bir huyu 
varmış .. Erkeğe bayılırmış. işin 

enind~ sonunda büyük bir ka
bahat işlemiş. Frengi olmuş .• 
jandarmalar yakaladıkları gibi 
hastaneye götürmüşler.. Bir 
daha haberini alamadık. 

Hey kötü huylu karı hey .. 
Sana kim akıl verdi de, elinin 
hamuriyle böyle işlere burnunu 
soktun. Burnunu soktun da ne 
oldu.. Dünyaya benim gibi 
bir kasa vet!i tütüncü kız getir
din. Hem öyle birini doğurdun 
ki malın gözü.. Gam kasavet 
bilmez, hatır gönül tanımaz. 

Alabildiğine eğlenir, içi ağlasa 
bile dışardan belli etmez. Söy· 
lenileni cin gibi anlarda anla
mamazlıktan gelir. El oğlunun 
bin bir hakaretini duyar da 
dışarıya renk vermez. Herşeyi 
kapalı kutu gibi içinde saklar. 
Unutmuştum söylemiye .. Be· 

nim bilinen adım " İnce KızM 

dır. Emine deseniz polis sah
tekar diye bir alay kağıd ka
ralar. ince Kız'ı mahkeme ka
pılarında süründürür. Sulh ha
kimi tanıyacakmış gibi uzun 
uzun yüzüme bakar, bir alay 
nasihat verir de sonunda 
mükafat olarak üç ay kodes 
cezasına mahkum eder. 

Hoş, sanki tanımadığım yer
miş. Canım kodes bizim gibi 
garibler için sağmal ekmek 
kapısı.. Çalışma, gam kasavet 
çekme, karnını doyurmak için 
meşin suratlı müşterilerin yü· 
züne bakma .. Sonunda ekme· 
ğini önüne bırakırlar. 

Herkesin bir, benim üç vata
nım var. İlki Tikveş, ikincisi 
Kuşadası, üçüncüsü kode• pa
las .. ilkini çocukluğumu orada 
geçirdiğim için hatırlarım. ikin· 
cisini bana verdiği zorluklarını 
düşünerek severim. Üçüncüsü 
benim en vefalı dostum .• Nede 
olsa dar günümde derdime 
derman oluyor. Açlıktan nefes· 
lerimin koktuğu sırada bızır 

Bir Sirk gezintisi 

lzmir Fuarındaki Sirkle tarihin 
meşhur vahşi hayvanlar menajerileri 

arasında bir mukayese 
Çocukluğmdan beri vahşi 

hayvanlara bayılırım. Bu yılki 
fuarımızı gezerken ilk işlerim· 
den biri de onları görmek oldu. 

Arsıulusal 6 ıncı lzmir fuari 
hakkında yazmağa elim varmaz. 
Çünkü büyüklerimizden, ben• 
den salahiyet~i birçok zatlara 
kadar, fuar hakkında ne söy
lenmek, ne yazılmak lazımsa, 
hepsi söyledi ve yazıldı. Ben 
aciz, yalnız çok güzel der ve 
muvaffak olanları yürekten 
tebrik ederim. 

Yukarıda çocukluğumdan 
beri vahşi hayvanları severim 
demiştim. Fakat bu sefer ıahei 
zevkimden ziy11de kızım için 
gittim. Taki çocuk gözüyle gör· 
sün de istifadesi tam olsun diye. 
Öyle ya, hayvanları mekte.pte, 
kitapta okumak, yahut hoca· 
)arın takrirlerinde dinlemek 
başka, gözle görmek başka ... 
Aralarında Kadife kalesiyle 
Ararat dağları kadar fark 
vardır. Bir de yeni tarihi
tabiilerde, hayvanat kitap· 
larında, okul derslerinde ne 
kadar yanlışlıklar yapıldığını, 
Hayat ansiklopedisine varınca
ya kadar mesela Böbüre Kap· 
lan, kaplana Pars denildiğini 
görmek, bahusus bu yanlış 

kitaplardan öğrenen öğretmen• 
!erin de çocuklara Kaplanı 

Pars, Parsı Kaplan diye belletme 
!erini duymak, insanın ayranı• 
nı kabartmaz mı ? 

işte bu sefer fuara yaban 
hayvanlarının gelişi fırsatından 

istifade ederek, zaten evvelce 
çocuğuma ağızdan anlattıklarım 
bu yanlışlıkları gözüne de gös
termek için, onu sirke götür
düm. 

Benim hayvanattan bahset· 
meğe salahiyetim var mı? Asla .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yarın sizin sıranız gelecek. "Bu 
mücadelede sadece kahraman· 
Jık yetmez. Biz hürriyet dava
sını müdafaa ediyoruz. Müca· 
delemiz için toplara, tayyare· 
lere ihtiyacımız var. 

Passionaria bu son sözleri 
daha büyük bir kuvvetle tek
rar etti. Kelimeler boğazında 
tıkandı. Zarif elleri havayı 
yardı. On binlerce kişi birden 
ayaklandı. Passionaria bu man· 
zara dan bir kat daha heyecan• 
lanmıştı. T ehlüke işaretini ve· 
ren sözlerinin duyulmamış ol· 
ması kabil değildi. 

Enternasyonal ve Marseyez 
salonu çınlatıyordu. 

gibi imdadıma yetişerek tüke· 
nesice nefeslerime yeni bir kat· 
re ilave ediyor. 

Ah tütünde çalıştığım gün• 
ler.. Hay, unutmuştum söyle
miye.. Beni büsbütün cim kar· 
nında bir nokta sanmayın. Ulu
mu diniye hocamız saçlarımı 
çekerek canımı fena halde 
acıtmasaydı, ben de bir baltaya 
sap olacaktım. Olacaktım da 
iş eninde sonunda neye vara· 
caktı. Yine tütünde çalışmıya· 
cak mıydım. Yine bir ustabaşı 
Hasan çıkıp da iltimaslı bir 
Zeyneb kızı, bir Mesrureyi 
kayırmıyacakmıydı? Ve ben 
bunları gördükten sonra ona 
kafa tutmıyacak mıydım? 

Ne günlerdi onlar.. l!ı:içeş· 
me!ikte otururduk o ıaman .• 
Kış sabahları güneşten birkaç 
saat önce mahalle kızlariyle 
beraber sokaklara dökülürdük. 
Ne elde fener, ne gökte ay, 
göz yordamiyle Arnavut kal
dırımları üzerinden seke seke 
fabrika yolunu arar dururduk. 

Yaz n: Selihattin Kantar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haddimi bilirim. Fakat yuka
rıda dediğim hataları yapan 
ulamadan birazcık daha hay· 
vanat hakkında bilgim varmış 
tanrıya şükür... Hem bu zor 
birşey değildir ki.. Fili öküz
den, kaplanı parstan, böbürü 
kaplandan ayırd etmek için 
derin malumata ihtiyaç yoktur. 

Peki, şimdi çocuğumla sirk 
gezintimizi gazeteyle yazmağa 
lüzum var mı? Bence yoktu. 
Lakin sayın arkadaşlar istedi
ler. Laf olsun diye kendilerine 
gezintimizi söylemiştim de : 

- Yazalım. Enteresan olur. 
Yalnız sizinki değil, öteki yav
rular ve gençler de istifade 
ederler, aynı zamanda o 
yanlışlar da tashih edilmiş olur, 
eğer sen haklı isen dediler. 
Ben de "Siz a'lem,, dedim; 

işte ömrümde ilk ve son 
defa olarak Tarihitabii ulama· 
lığı ediyorum! Buna, tabii, ta· 
rih ve antikite de karışacaktır. 
Buyurun, başınız ağrımazsa siz 
de dinle.yin: 

TARiHTEN BiR PARÇA 
Sirke girelim. Amma sirk, 

stadyom, palestra, anfiteatr ... 
bunları birbirine karıştırmama· 
lıdır. Anasıl Sirk, at koşuları 
ile oyunlarına, Anfiteatr vahşi 
hayvanlar ile oyunlarına mah· 
sustu. Şarkta ve Elen alemin
de Hipodrom ne idise garpta 
ve Latin aleminde de Sirk o 
idi. Şarkta hipodrom Elenistik, 
Romen, Bizans devirlerine ka· 

iş başı sabahın altısında .. 
Beş dakika gecikirsen usta ba· 
şı kanlı gözleriyle, sanki adamı 
yiyecekmiş gibi karşıma dikilir 
de: Geceyi 11erede geçirdin de 
geç kaldın, aşifte fındıkçı; di
ye tutturur. Elinde ise meram 
anlat .• Hoş anlatsan da dinle· 
mez ki.. O zaman namusunla 
İş görmek için her halde bir 
Zeynep kız tılsımı lazım. insan 
hayayı elinden bırakmayınca 
şuna buna da benziyemiyor. 

Ne günlerdi onlar .. Sabahları 
Kemeraltından geçerken köşe 
başına dikilen uzun boylu, 
durgun bakışlı delikanlının 
öğrenmek istiyen tecessüsü ne 
kadar da hoşuma giderdi: Za· 
vallı benim ne aşifte olduğumu 
bilmezdi de tatlı tatlı bakar 
dururdu. 

Ben o zaman, Allah için, 
namuslu bir kızdım. Epeyce de 
çehreden yana zengindim. Er
kek denen şeyin yüzüne bakar· 
ken yanaklarımda toplanan 
renk elma kızılından az kırmıı.ı 

dar garbın sirkine muadil oldu. 
Sonra orada, garpta, tarihe 

karıştı. Fakat şarkta devam 
etti. Kurunu vüstadan bu yana 
Avrupada bu gibi vahşi hay· 
vanlar ne olduğu henüz bilin· 
mezken Osmanlı Türklerinde, 
lstanbulda möna jeriler vardı. 

Son zamanlarda Avrupada 
yine başladı. Hayvanat bahçe· 
leri ve çadırlar içinde portatif 
sirkler şeklinde .. işte fuardaki 
de bu sunuculardan biridir. 

Eveli lzmire, hemen her yıl, 
çeşit çeşit sirkler gelirdi. Ça
dırlannı kordonda en münasib 
yer olan yazlık Kokoli tiyatro
suna kurarlar, marifetlerini 
orada gösterirlerdi. 

Sirke lzmirde "At cambaz· 
hanesi,, derlerdi ki doğrusu da 
budur. 

Bugün fuarda vahşi hayvan· 
ların gösterildiği yer, haddiza· 
tinde bir menajeri yani "Vahşi 
ve yırtıcı hayvanlar terbiyeha
nesi,, dir. 

Eskiden ilk menajeriler dini 
bir karakterle başlamıştır. 

Vahşi hayvanlardan bahusus 
arslan, kaplan ve emsali hay· 
vanlar mabutların rümüzleri 
olduğundan her mezhep rahip· 
!eri salik bulundukları din tan
rılarının rümüzleri olan hayvan· 
ları alay ile sokaklarda gezdi
rirlerdi. 

işte garpta "menajeri,, fikri 
buradan doğmuştur. 

Merasim, dini şeklini kay-

idi. Mat rengımı görenler 
beni tunçtan yapılı bir bebek 
sanırlardı. Çehreden yana zen
gin olanların talii fakir oluyor. 
işte benimkisi de bu neviden •• 

* •• 
ince kız barın kapısından 

girdiği dakikadan itibaren üze• 
rinde toplanan ısrarlı bakışlar• 
dan sıkılmıya başlamıştı. Bu 
yabancı delikanlıyı ilk defa 

barda görüyordu. Acaba kimdi, 
kendisinden ne istiyordu. Ne
den bu kadar dikkatle yüzüne 
bakıyordu. 

Çirkin bir çocuk sayılamaz
dı. Uzun boyu ile geniş omuz
lariyle hoşuna gidiyordu. Pay• 
dos zamanı olduğu halde ma· 
sasına giderek elimi uzattım. 
Gözleri yaşla doldu. Müthiş 

sarhoştu. Bana masasında yer 
gösterdi: 

- Oturmaz mısınız? 
Oturdum. Garsonu çağırmak 

istedi, mani oldum: 
- Soııu var -
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bederek zevk, eğlence, oyun 
ve ilim şekline girince, arala
rına bir de " vahşi hayvanları 
döğüştürmek " merakı karıştı 
ki, Jmparatorluk devrinde çok 
il. giden " anfiteatr avları .. 

.ı aslı işte budur. Vahşi hay
vanları menajerilerde yetiştirir
ler, orada talim ve terbiye 
ederler, sonra anfiteatrlara gö
türüp hüner ve marifetlerini 
orada gösterirler, oynatırlardı. 

Zamanımızda sirk ile anfi
teatr birbirine karıştı. Hem de 
çadırlı, çerkeli seyyar bir hal
de. Bunların içine cambaz ve 
palyaço denilen iki ayaklı bay· 
vanat da katıldı! 

DÜNLE BUGÜN 
Zamanımızın bu sirkleri eski 

zamanın sirk ve anfileri ya· 
nmda neye benzer bilir misin '. z? 
Çingenelerin ayı oynatmasına! 

O kadar dehşetli fark vardır! 
Bir fikir vermek, şu iddianın 

doğruluğunu isbat etmek için 
menajeriierden bir ikisini zik
redelim: 

OGÜST'ÜN MENAJERISillJDE 
Ogüst " Avgustus ,, un m -

najerisinde 3500 vahşi hayvan 
vardı. Bunlardan 420 tanesi 
Tigris " Böbür ., ki, bunlardan 
biri çok terbiyeli olup Ogüst 
" Oktav " Sisam adasına git· 
tiği vakıt Sisam'lılar tara· 
fmdan ona hediye edilm işti. 
260 tanesi arslan idi. 600 tane 
kaplan ile bu cinsten bir çok 
leopard, pars ve diğer yırtıcı 
bavvanlar, bir tane gergerdan 
"Tinonsere,, bir bakarülın'a 
"hipopotam,,-ki garpta ilk defa 
görülmü1 ve kend sine mahsu~ 
süslü bir havuz yapılmıştı- ve 
bir çok foklar " ayı balığı ,, , 
filler, kartallar, 36 tane timsah, 
nihayet 25 metre boyunda bir 
de yılan vardı. 

GORDIYENDE 
Gordiyen menajerisinde de 

100 tane ayı, 100 tane böbür, 
100 tane zirafe, 200 tane dağ 
keçisi, 200 tane karaca, 200 
tane yaban domuzu, 100 tane 
vahşi koyun, 100 tane Kıbrıs 
boğası, 30 tane vahşi at, 30 
tane yaban eşeği,30 tane sı~ın, 
300 tane devekuşu vardı. 

PRUSTA 
Prus menajerisinde ise 100 

tane devekuşu, 100 tane 
geyik, 100 tane yaban domuzu, 
yüzü erkek yüzü dişi 200 tane 
arslan, 100 tane Libva lOOtane 
Sirya leopardı, 30l) tane ayı 
vardı. 

MURDAR HAYVANLAR 
. SiRKi 

Bunlardan başka öyle tuhaf 
menajeriler de vardı ki 0-
güst'ün mundar hayvanlar me· 
najerisi bunların meşhurların· 
dandı. Burada bir çok tarla 
sıçanlan ile beraber 1000 tane 
gelincik, 1000 tane fare, 1000 
ta11e fındık sıçanı vardı. 

imparator teklifsiz dostla· 
riyle dalkavuklarına tuhaflık 
olsun diye bu mundar hayvan· 
lardan vazolar dolusu hediye 
gönderir, bazılarına da bir yıl· 
lık yeyccek karşılığı olarak 
fareler, fındık sıçanları, akrep· 
ler ihsan ederdi. 

Daktilografi bir 
ınemur aranıyor 

Türkçe ve Fransu:ca lisan
lariyle daktilografiye aşina bir 
genç aranmaktadır. Müracaat
ların referansları ile birlikte 
224 numaralı posta kutusuna 
yapılması r:ca olunur. 

~----•Sm.m7..ıiıı(m10•3m)mlmMmO~ 
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Oğretmenlerin 
Nazarı dikkatine 
Y avu:ı: kitap evi sahibi 

Fahri Kitapcı bu ı;ene Dev· 
let matbaası kitaplarının da 
satış hakkını almıştır. 

Vukubulacak siparişleri 
en müsaid şartlarla ve son 
s~ratle göndermeğe amade
dır.ilk, orta ve Lise kitap· 
!arının yegane depusudur. 

Adres: Yavuz kitap evi 
No. 56 Kemeraltı 

S7 2-15 (1889) 

lzmir Ahkamı Şahs:ye Sulh 
Hukuk Hakimliğinden : 

Terekesi mahkememizce tas· 
fiye edilmekte olan ölü haham 
Yasef Abuvafa ait aşağıda ya
zılı gayri menkuller açık art· 
tırrna suretiyle satılığa çıkarıl· 
mıştır. 

1 - lzmirde Fettah mahal· 
lesinde Evliyazade sokak 21 
e~ki 25 yeni numaralı hane 
kapıdan girilinc.e bir taşlık 

üzerinde üç oda bir mutbak 
bir hela bir do'ap bahçe ve 
bir depoyu havi hanenin ta
mamı ehli vukufça bin lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

2 - Palancı!ar çarşısında 23 
eski 27 yeni numaralı dükkan 
dokuz buçuk metre murabba
ında olup sait tarafı 29 numa· 
ratajlı Konvalı Alinin dükkanı 
sol tarafı 25 numaralı dam'alık 
arkası ban av!uqu bir taraf 
duvarı yıkık ve arka tarafın

dan h'ç duvar o1mayın iki di
rek üzerinde İstinat ettıği ve 
banın duvarına istinat ettii!'i 
ve harap tamire muhtac o 1uı> 

tamamına eh'i vukufça 125 lira 
kıymet ta1<dir edilmislir. 

3 - Yine :ıvni sokal,ıa 26 
numaratajlı dükkan S'I~ tarafı 
yeni han lac:r don:rn hanı k:ı· 
pıqı ve sandıkçı Nişonun dü'<
kanı arkası ~ol ta r:ıfı Palancı· 
)ar çarşı~ından 28 numaralı 

olan münhed"m ma~a7an"' ar• 
kası ve han içinden 34-12 nu· 
maralı o'an odanın arsaqı ve 
üzerinde bir oda ve ban kapısı 
üzerinde valnız bava ha~< 1nna 
mutasarrıf o'an bir odıt ve yine 
Palancı'ar çarş1'ından başka

sına ait o1an 22 numaratajlı 
mağazanın yarısına mutasarrıf 

bir oda ki c~man a~a~ıda bir 
maıi'aza yukarıda birb;rinden 
geçilir üç odanın tamamı eh1i 
vulrufça 250 lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

4 - Yine Palancılar çarşı· 
~ında sağ tarafı hahama aid 
26 sayılı mağa:ı:a sol tarafı Şe
rif Remziye aid duvar arkası 
kendisine aid han odaqı önü 
yol o•an mai\"azanın arkası ehli 
vukufça 30 lira kıymet takdi~ 

edi'miştir. 
5 - Yine ayni sokakta sağ 

t:ırafı Şerif Rem:ı:in · n 30 nu· 
n. !ıralı arsası sol la rafı 34 nu· 
maralı ma ;aza arkası handan 
olan ve hahama aid odanın ön 
tarafı yol ile çevrilir münhedim 
ınağaza arsası ehli vukufça 36 
lira kıymet takdir edilmiştir. 

6 - Yeni ban içinde 34-10-
34-11-34-12 numaratajlı üç oda 
arsası olup 34-1 O numaralı hu
dudu sağ tarafı 34· 9 sa yılı han 
odası sol tarafı hahaına aid 
mağaza ön tarafı han avlusu• 
dur ehli vukufça 30 lira kıy· 
met takdir edilmiştir. 

34-11 sayılı odanın hududu 
sağ tarafı 34-10 sayılı hahamın 
odası sol tarafı hahamın 34-12 
sayılı han odası arkası Şerif 

Remzinin arsası önü han av
lusu olup ehli vukufça 30 lira 
kıymet takdir edilmiştir 

34-12 sayılı odanın hadudu 
sağ tarafı 34-11 sayılı hahamın 
odası sol tarafı hahamın Pa
lancılar çarşısında 28 sayılı 
olıın mağazası önü ban avlusu 
olup ehli vukufça 30 lira kıy· 
met takdir edilmiştir. 

Yukanda sırasiyle evsaf ve 
hudutları ya:ı:ılı gayri menkul
lerin birinci artırması 19-10-936 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 14 de l:ı:mirde Bahçeliler 
hanında ahkamı şahsiye sulh 
hukuk hakimliğinde yapılacak
tır. Birinci artırmada takdir 
edilen kıymetin yüzde 75 ni 
bulmadığı takdirde artırmaya 

iştirak edenlerin taahhütleri 
baki kalmak şartiyle satış on 
beş gün daha tehir edilecektir. 
ikinci artırması 6-11-936 tari
hine müsadif cuma günü saat 
14 de yine ayni mahalde yapı
lacaktır. işbu artırmada en çok 
fiat verene gayri menkuller 
ihale edilecektir, Artırmaya 

iştirak edenler yüzde 7,5 pey 
akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu ibraz etme-

~i ASlR 16 ıı;yllll 1938 --
Bir kanal Yirmi yıllık Sovyet mimarisi 

1 

Atlantik seyahatı 
••••••• 

Moskova - Volga ka
nalı üzerindeki inşaat 

128 kilometrelik muazzam 
Mosko'l'a-Vo~ga kanalının in
şaatı artık bitmı:k üzeredir. 

Bu kanal üzerinde 450 bü
yük inşaat bulunacaktır. Bun· 
!arın arasında 11 kapalı set, 5 
muazzam tulumba istasyonu, 7 
topraktan ve 3 betondan baraj 
mevcuttur. Şimdiki halde bu 
inşaattan 200 tanesi tamamen 
bitmiştir. Ötekiler üzerinde de 
büyük bir faaliyetle çalışılmak
tadır. 

Yalnız toprak tesYiyesi için 
125 milyon metre mikabı top
rak attırılmıştır. Ayrıca 2,5 
milyon metre mikabı da beton 1 • 

ve betonarme konulmuştur. 

Bu~ün kanalın kıyılarının dü-

Sovyetler birliği mimari aka· 
demisi, Sovyet rejiminin yir· 
minci yıldöoümü için büyük bir 
eser hazırlamaktadır. Gelecek 
yıl intişar edecek olan ve üç 
büyük ciltten mürekkep bulu
nan bu eserin ismi, "Yirmi yıl
lık Sovyet mimarisi" dir. 

Teknik bakımından büyük 
bir ehemmiyeti haiz bulunacak 

olan bu eserin birinci cildi umu
mi mimari mes'elelerine temas 
edecek, ikinci cildinde binalar 
ve müesseseler için tipik pro
jelere hasrolunacak, uçuncü 
cildi ise şehirlerden ve en 
ehemmiyetli mimari eserlerin
den bahsedecektir. Bu eserde 
500 den fazla resim buluna
caktır. 

Londra, 15 (Ô.R) - Tayya· 
reci Ricbmann ve Perili Atlan· 
tik üzerindeki hava seferle· 
rinde muvaffakiyetsizliğe uğ

ramak tehlükesi geçirmişlerdir. 
Tayyare Ateş adasında yere 
iomeğe mecb~r kalmıştırr. Tay
yarecilerin sağ!ıklıklan hak
kında malümat yoksa da içle
lerinden birinid hafifçe yara· 
!andığı söyleniyor. 

r:__,_ HAS KALMIN 
Qf'Af'•Bcıı.r· oV ~ıaıa 
ağrılcırını dindirir. 

ze '.tilme3i, ağaçlar dikilmesi ve 
inşaatın bediıleşt i rilmesi ile 
uğraşılmaktadır. Bu yeni su 
yolunun işletilmesine lüıum:u 

binalar da yapılmaktadır. Ka
paklı bendler:n makineleri ta
mamen konulmuştur. Bu ka
paklı bend:er vasıtasiyle, bu 
kanalda işliyecek o'an gemiler 
münhat araziden yüksek ara
ziye çıkarılacak veyahud yük
sek araziden alçak araziye 
indirilecektir. 

Her eczaneden arayınız. Fuarda toptan ve perakende satışlar yapılıyor. 

,.,,..,.,._,,._,~....,..~16;.,.,,.,;1~8...,.... (19~00~)~"'.""':'~r."""""""'!!' ....... ~ 

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

Moskova c'varında vücuda 
getirilen sun'i büyük bir göl 
üzerinde yolcu ve eşya •çin iki 
büyük limanın inşası bitmiştir. 

Ayrıca yo!cu!ar için bir de gar 
inşa edilmiştir. 

Sovyet milli ekonomisinde 
mühim bir rol oynayacak olan 
bu yeni su yo!uoun açılışı ya
kında yapılacaktır. 

ikramiyeli 

YENiCE 
AYRICA - Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek 
BÜYÜK YENiCE PİYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford 

!eri şarttır yüzde 2,5 tellaliye 
müşteriye aittir. Şartname 

28-9-936 tarihinden itibaren 
herkese açık bulundurulacaktır 
şartnameyi görmek ve fazla 
malümat almak isteyenler ah
kamı şahsiye hakimliğine veya 
büyük Kardiçalı hanında 12-13 
numaralı dairede tasfiye me· otomobili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık 
nıuru avukat Nahit Hilmiye BLAVPUNKT Radyolan, REVUE SAATLERi, İÇKİ SERViSLERi, SOFRA 
müracaatları ilan o'unur. TAKIMLARI V. S. V. S. V. S. 

«~·:ıı;;;M!:zıE:Jı~:-aıa3•9=7m(1•9•05~):....;.;;;;;;;;;;;;;.;., .. ..;;;;.ııııı;.,;~~lllri...a--~ID~·~~;,;;;;;;,.;.;:;;;;;;;;;;;~;;,;;;;;;;;;;;;;~ 
iz mir Esnaf ve Ahali Bankasının 30- Haziran - 936 tarihli blançosudur ~ 
AKTiF PASiF 

T. L. K. T. L. K. T. L K. T. L K. 

KASA: SERMAYE 1000000 
Hanknol 86674 00 iHTiYATLAR Fevkalade ihtiyatlar o 00 
Gümüş 684 75 Kanuni ve nizami ihtiyatlar 51159 53 51159 53 
Ufaklık 279 72 87638 47 MUHABiR BANKALAR 18653 66 

DAHiLi MUHABiR BANKALAR 67582 09 MEVDUAT: 
SENEDAT CÜZDANI: Cari hesaplar 364402 90 

Vadesine üç ay kalan 889862 23 TASARRUF TEVDiAT!: Vıı.desiz 219319 Zl5 

Vadesiue üç aydan fa:ı:la kalan 11135 93 900998 16 Vadeli tevdiat: 

ESHAM ve T AHVILAT CÜZDAN!: 
Bir aydan bir seneye kadar 81044 68 

Borsada kote olanlar 34708 08 
Bir seneden fazla 1170 50 665937 53 

Borsada kote olmıyanlar o 00 34708 08 SAiR MUHTELiF ALACAKLILAR 770217 59 
KABULLERiMiZ: Kefalet 561971 84 AVANSLAR: 

Esham· Tahvilat mukabili avanslar 
TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTÜLER ve KUPONLAR 21144 12 

Al Borsada kote olanlıır 8778 00 
B) Borsada kote olmıyanlar 3898 17 
Emtia ve vesaik üzerne a .. aoslar 261294 84 
Sair mütenevvi teminat " " 111184 37 385155 38 

BORÇLU HESABI CARiLER: 
Açık kredi 14761 92 
Kefalet mukabili kredi 69334 47 84096 39 

ŞUBELER HESABI CARiSi 565301 96 
KABULLERiMiZDEN DOLAYI BOÇLULAR: Kefalet 561971 84 
SAiR MUHTELiF BORÇLULAR: 

Hissedarlar zimmeti 
Muhtelif borçlu hesablar 

MENKULLER: 
Makineler 
Kasalar 
Kumbaralar 
Tesisat 
Mefruşat 

GAYRI MENKULLER: 
Ban\ca binaları 
Diğer gayri menkuller 

NAZIM HESABLAR 

151906 51 
198500 36 350406 87 

2630 41 
5704 99 
2662 80 
2533 06 
7505 75 21037 01 

o 00 
30188 02 30188 02 

142266 08 

Yekun 3231350 35 

IZMIR ESNAF ve AHALI BANKASI 
Yön Kurul Başkanı Genel Direktlir 

NAZIM HESABLAR 

Murakıbler 

Yekün 

Riyaziye öğretmeni F orbes Şirketi Alaşehir 
Şu. Direktörü 

Nazmi İlker Kamil Ocakoğhı 

142266 08 

3231350 35 

393 (1906) 
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Çiftçi ve hayvan 
sa iplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

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

Hayvanlarınıza ( Öküz baş~) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Naci ve 
J, C. Hemsiye müracaat ediniz. 

ŞARL 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

PiRiMUS 
................................. 

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

Panayır münasebetile fiyatlarda müthiş tenzilat yapmıştır. 

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

5-10 (1851) 

iktisat Vekaletinden: 
1 - 2054 numaralı kanunla verilen salahiyete müsteniden 

mezkur kanunda yazılı maddelerden kahvenin aşağıda yazılı 

esaslar dairesinde bir elden memlekete ithaline devam edilmesi 

hükumetçe kararlaştırılmıştır. 
2 - Bu husustaki teklifler 7 ilk teşrin 1936 tarihine kadar 

doğrudan doğruya iktisat Vekaletine yapılmalıdır. 
3 - Bu teklifler vekaletçe teşkil olunacak bir komisyon ta

rafından tetkik edilerek icra vekilleri heyetine arzolunacaktır. 

ihalenin icra edilebilmesi için teklif sahiplerinin en müsait teklifi 
yapmış olmkla beraber deruhde edecekleri işi emniyetle ifa ede
bilecek ehliyet ve iktidarda bulunmaları da meşruttur. Bu hu
susun takdirine ve yaptıkları teklife ve haiz oldukları ehliyet ve 
iktidara göre talipler arasında işin dilediğine ihalesine hükumet 
serbesttir. 

4 - Teklifler, Türkiyenin bütün kahve ihtiyacını tatmin ede
cek mahiyette olacak ve piyasa için her hangi bir rlarlığı mucip 
olmıyacak surette memleket dahilinde en az 10,000 çuval stok 
bulundurulacaktır. 

5 - Türkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleri alakadar
ların nam ve hesabına olarak milli bir bankada bloke edilecek
tir. Bu para, ancak altıncı maddede yazılı olduğu veçbile sar
fedilebilecek ve kahve mukabilinde hiç bir suretle döviz veril
miyecektir. 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde memleket 
mahsulat ve mamulatından muadil kıymette eşyanın kahvenin 
menşei olan memlekete veya Türkiye eşyasına henüz pazar ol
mıyan memleketlere ihracı mecburidir. 

7 - Memlekete ithal edilecek kahveler, memleket dahilinde 
beynelmilel fiat ve teamüllere göre toptancı tüccarlara satıla

caktır. 
Tekliflerde, beynelmilel teamüle göre tesbit olunacak fiata 

ne nisbette zam yapılmak istenildiği dahi vazıhan gösterilmelidir. 

8 - Hükumet, bu esaslar dahilinde ve üç sene müddetle 
a!itedilecek mukavelename hiikümlerinin tatbikini dilediği gibi 
kontrol ettirmek hakkını haizdir. 

9 - B.eynelmilel piyasa teamüllerine göre hareket olunmaması 
veya bu piyasa fiatlarından fazla fiatla satış yapılması veyahud 
herhangi bir sebeb ve suretle mukavele ahkamına riayet e.f'l
memesi hallerinde tarafeyn arasında tehaddüs edecek ihtilaf 
hakem vasıtasiyle halle:lilecek ve üçüncü hakem İstanbul ticaret 
odası reisi tarafından intihap olunacaktır. 

10 - Taliplerin, tekliflerine iktisat ve~aletince makbul ve 
muteber bir banka teminatı rapteylemeleri şaraır. Bu teminatın 
miktarı teklif yapılırken asgari elli bin lira ve mukavele akte
dilirken asgari iki yüz bin liradır. Bu son teminat kül halinde, 
müteahhit mukavele hükümlerine riayet etmediği takdirde irat 
kaydedilecektir. 16-30 2117 (1470) 

YE1'f1 ASIR 

RADYOLIN 

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

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN -HOSEYI Kft.YIN 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LUKS VE SAGLAM 

1 
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Bütün dünyanın tanımış olduğu 
V"TLER Marka her boy Lüks ve ucuz bisiklet

i !eri ZüNOAP marka motosiklet petro-
maks lüks fener lambaları sıhhi Apostel ağızlığı her çeşit 
gramofon plakları hediyelik zarif saat ve kristal likör, kom
posto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, fenni çocuk oyun
cakları, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları yemek ısıtmak 
çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

N o. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

lmir Sulh Hukuk Mahkeme· 
sinden: 

Alaşehirli Hüseyin: Ayşe, 

Zümrüd, Hulusi ve Mesrure'nin 
şayian mutasarrıf bulundukları 

Karşıyakada Muradiye soka
ğında 32 numarada ve 2.000 
lira kıymetinde 7 odalı ve 
ayrıca matbahı havi bir bab 
hanenin izalei şuyu suretile 
17-1O·936 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 10 da iz· 
mir Sulh Hukuk Mahkemesi 
salonunda satışı yapılacaktır. 
Bu artırmada tahmin olunan 
bedelin % 75 nisbetinde bedel 
verildiği surette müşterisine 

ihale edilecek, aksi halde satış 
15 gün daha uzatılarak ikinci 
artırması 2-11-936 pazartesi 
günü saat 14 de yine daire
mizde yapılacaktır, 

Gayri menkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerin· 
deki resmi vesaik ile birlikte 
20 gün içinde dairemize müra
caat etmeleri lazımdır.. Aksi 
halde haklarında tapu sicili 
malum olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalacaklardır. Şartname 

26-9-936 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için açıkta 
ve gayri menkulün evsafı da 
şartnamede yazılıdır. Müzaye
deye iştirak etmek istiyenler 
kıymeti muhammenenin % 7,5 
nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir banka teminatı ibraz 
etmeleri lazımdır. 

Gayri menkulün vergi vesair 
kanuni mükellefiyetleri satıcıya 
ve % 2,5 dellaliye ve ferağ 
harçları alıcıya aid olup ihale 
bedeli def'aten ve peşinen 
verilecektir. ihaleyi müteakib 
müşteri ihale bedelini tama
men vermediği veya vereme
diği takdirde gayri menkul 
tekrar on beş gün müddetle 
artırmaya konulup talibine 
ihalesi yapılacak ve arada ta
hakkuk edecek ihale farkı hiç 

· bir hükme hacet kalmaksızın 
vecibesini ifa etmiyen müşte

riden alınacaktır. 
Daha fazla malumat almak 

istiyenler dairemizin 936/512 
numaralı dosyasına müracaat
ları lüzumu ilan olunur. 
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HlHHlHH Neşesiz ve kırgın 
Başı, dişleri 

..., 
agrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nez!.! 

Grip 
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Karşısında derhal rlc 1te r.;3cbu .· olur 

S. Ferit Eczacıbası 
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 dikks t. 
M. DEPO ŞiFA eczanesi 

Hükumet sırası 
; ·!·· . -· ,· '";. ~ .. ~ ' . . . . . 

FUARDA 
HARAÇÇI 

KARDEŞLERiN 
59, 60 sa yılı 

mutlaka 
pavyonlarını 

• • 
gezınız 

Bu müessesenin yarattığı en son modern 
mobllyelerl görUp hayran kalacaksınız 

Devlet Demiryollarından: 
Cer Mühendisi yetiştirmek için beş ve Cer kısmında çalıştırıl

mak üzere yirmi talebe Avrupaya tahsile gönderilecektir. Kabul 
ve müsabaka şeraiti hakkında Alsancakta 8 inci işletme müdilr
lüğünden malümat alını.bilir. istekliler 28-9-936 tarihine kadar 
lstanbul Mühendis mektebi müdürlüğüne istida ile müracaat 
etmelidirler. imtihanlar Hohşule için 1 Teşrinievvel ve Toknikom 
içinde beş Teşrinievvelde lstanbulda Mühendis mektebinde ya· 
pılacaktır. 392 (1902) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru el

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

TRiTON vapuru 16 eylüle 
doğru gelip ayni gün yükOnll 
tahliyeden sonra Burgas· V arna 
ve Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 19 ey
lülde beklenmekte olup 24 ey
lüle kadar Anveu- Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg li
manları 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 Lınıen 
BlRKALAND motörü 14 ey· 

lülde gelip 18 eylüle kadar 
Anvers - Rotterdam - Bremen 
Hamburg - Dantzig - Gdynia • 
Kopenhahen ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

HEMLEND motörll 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 Anı;tfarstygs kumpanyası 

SAVONMAA motörü 12 ey· 
lülde gelip doğru Anvers ve 
Finlandiya için yük alacaktır. 

Servici maritime Roumain 
ALSA JUL YA vapuru 23 

eylülde gelip 25 eylüle kadar 
Pire, Malta, Marsilya ve Alger 
için mal yükliyecektir. 

ZEGLUGA POLSKA 
kumpanyası 

SARMACJA motörü 28 ey
lülde gelip doğru Anvers, dant
ıiğ ve Gdynia limanları için 
yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki d ... ğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez, 

Telefon: 2004--2005-2663 

1 • 
Kiralık mağaza 

Yol bedesteninde 4 sa yılı 
iki katlı mağaza, raf ve 
tezgahları ile kiralıktır; kar
şısında bay Etem Ruhi'ye 
müracaat. 3-6 (1880) 

Z AY 1 
1936 tarihli mührümli kay• 

bettim. Yenilediğimden hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

.....,..,..,.,., 

Asteğmen 

ŞAKİR 
400 (1901) 

N V. 
W. F.IH. Van Der 

Zee Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ARTA vapuru Halen limanımız· 
da olup 9 eylüle kadar Anvers 
Direkt Rotterdam, Hamburır 
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 eylül
de bekleniyor. Hamburg, Bre· 
men ve Anversten yük çıka
racaktır. 

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

SOFIA vapuru 6 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 10 
birinci tesrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hambur!!', Bremen 
liman'arı İçin yük alacaktır. 

GERA Motoru 15 biril'ci 
teşrinde beklenmekte o1un 20 
birinci tesrine kadar Anvers. 
Rotterdam. Hambur!!', Bremen 
limanları için vük alacaktır. 
Armement H.Schuldt Hambcrg 

TROYRURG vapuru 10 ey
lülde gelip hamulesini çıkar• 
dıktan sanra Anvers Direkt, 
Hamburg ve Bremen liman!arı 
için yük alacaktır. 

DUBURG vapuru 20 eylülde 
bekleniyor. Anvers, Rotterdam 
ve Hamburg limanlarına yük
liyecektir. 

--·-ııı·~----American Export Liııes 
Nevyork 

EXPRESS vapuru 10 e~lü'de 
bekleniyor. Nevyork Direkt 
yük alacaktır. 

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

Den Norske Middelhavslinje 
BANDEROS vapuru 21 ey· 

lülde bekleniyor. Doğru Le 
Havre, Dünkerk, Dieppe, An· 
vers ve Noryeç limanlarına yük 
abcaktır. 

BOSPHORUS motörll 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Havre 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di
rekt ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. ... ~ .. 

Atid Navigation Companie Havfa 
ALlSı\ motörü 14 ey'.ü!e doğ· 

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

--· .. ı-Ciii3 t -
S. A. Roya le Hongroise de Na· 
vigation Danulıienne• Maritime 

Budapest 
DVNA vapuru 28 eylülde 

Belgrad. Novi sad, Buda peste, 
Bratislav.a, Vienııe, Linz liman· 
ları için yük alacaktır. 
~zx:,--

Service Maritime Rolımain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 30 ey
lülde bekleniyor. Köstence, Su· 
lina, Galatz ve Galatz aktar· 
nıası olarak Belgrat, Novisad, 
Komarno, Budapest, Viyena 
ve Linz için yük kabul ede· 
cektir. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

!Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2003 

·····································································: 
T ZE 1,E iZ lCUZ 

llAC 

HAMDİ NİJZl-IET 
Sıhhat Eczanes· 

BAŞDURAK 
Bllylik Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

--. . -. . -. . 
• 

YENi ASIR 

ARSIULUSAL IZMiR FU
A QINI GöRMEYE GELEN 
YURTOAŞLAR,<\ SAYGI 
BORCUMUZU öDEMEK 
lÇiN Telefoo 3882 

Bir Aylık Tenzilat 
lzmir tecim ve endüstri odası pavyonunda köşemi2i, 
Balcılar içindeki magazamızı ziyaret ediniz. 

TELEFON: 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyetledlr 

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

• 
Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına 

karyola 100 • 75 diğer kı~ımlarda gene insan başına >atak· 
sız 1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve All Balcı 

BAL SAMİN 

Kumral, sarışın, 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile ku 1 !andıldarı 

sıhhi güzellik krem 'erid.r. 
Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz rt'nkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Kr'!m Ba!samin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz K_a~ıuk ~~~si _ Beyoi!"lu Istanbul 

ödemiş belediyesinden: 
4320 lira muhammen kıymetli t'kin loncası " Demir örtünün ., 

açık eksiltmesine verıleıı bedel layık hadde görülmediğinden 
eksiltmenin 24-9-936 tarihine raJtlıyan Perşembe günü saat 14de 
kadar uzatıldığı ilan olunur. 16-17-18 394 (1903) 

::sanue 9 

Olivier Ve Şii. Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerı LIMİTET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
TRENTINO vapuru 9 eylüle 

kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. FHlLOMEL vapuru 19 ey

lüle kadar Londra, Leith ve 
Nevııastele yük alacaktır. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde POLO vapuru 8 eylülde 
beklenmt-kte olup Londra ve 
Anversien yük çıkaracaktır. 

~ Y////, • 

Hususi muallim DIDO vapuru 29 eyıüle ka
dar Londra ve Hull içm yük 
alacaktır. 

ikmale kalan ilk ve orta 
mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip ticarethanesi yanında 
Mebmed Ali tuvalet salonuna 
(Z.M) rumuıile müracaatları. 

cr7//7///7/../.d7?T/r.o;>:ımı ~ 

LESBIAN vapuru 9 teşrini
evve!e kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

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

fast, Liverı:ool ve Glasgov için 
yük alacaktır. 

Liverpool battı Bristol Hattı 
FLAMINIAN vapuru 10 ey

lüle kadar Liverpool ve Glas
gov için yük alacaktır. 

TORFINJARL 20 eylüle ka
dar Bristol için üük alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 

MARDlNlAN vapurn 17 ey
lülde L verpool ve Svanseadan 
gelip yük çıkaracak ve ayni 
umanda 23 eylüle kadar Bel-

Fuvar için gelen 
lzmirin sayın misafirleri 

Güzel lzmiri gördünüz, gezdiniz belki 
de sevdiniz .. 

lzmiria bir şeyi meşhurdur 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

tüyük Hilal Eczanesi 
lzmirden götürülecek en şık en ince ve en 

makbul hediyeniz Eczacı K~mal Kamilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesı ko· 

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

Hilal eczanesini, eczacı Kemal Kamili 
işindeki ciddiyeti, kolonyalarını 

lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanmamanız 
için şişeler Ülerinde Kemal Kamil adını 
görmelisiniz. 

lzmir 
den: 

··' başmüdürlüğün-

inhisarlar baş müdürlüğünce 936 mali senesi zarfında alınacak 
kuru üzümlerin idare ambarından rıhtıma ve şümendiferle gele

cek incirlerin istasyondan idare ambarlarına ve idare ambarla
ıından Taş iskeleye nakletme işleri pazarlıkla yaptırılacaktır. 

isteklilerin eylülün 26 ıncı cumartesi günü saat 15 de üç yüz 
yetmiş liralık teminatlarile birlikte baş müdürlüğüm:izdeki ek-
siltme komisyonuna müracaatları. 12-16 (1875) 324 

DAIMON 
Bu fenerler yirminci as

rııı elektrik devrinin bir 
harikasıdır. Ayarlı ve ayar
sız iki cinstir. Ayarlısı iki 
yüz. ayarsızı altmış metre 
gösterir ve geceleri bu fe

nerle beş yüz metre dahi-
Ltı/Hi:.u !inde iki taraflı muhabere 

mümkündür. Üç renklidir. 
Yeşil, kırmızı, beyaz yanar. 
Muhaberenin hariçten anla
şılmall'ası için ziyanın yalnız 

hedefe verilmesi ayrıca bir meziyettir. Tav-
siye ederiz. Umum depoları: .. 
lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 Hüsnü Üz 
Ödemişli .. lst:ınbulda : T~hta~.a!cde Jak 

Dekalo ve Şsı. 
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Nürenberg kongresi hitanı bulmuştur. 

•• uz se 
ette 

·rci zurunda askeri 
yapıldı mah nümayişler 

Bitler ord ya hitabında dedi· ki: "Bizden f edakirlık 
isteyen günlerin gelmesi mümkündür. Korkak değiliz,, 
Hitler nutkunun siyasi 
getiremiyecekleri,, gibi garib bir fikri 

Nurenberg, 15 (Ö.R)- Dün 
muazzam bir coşkunluk içinde 
ordunun geçid resmi yapıldı. 

Hitler A!manyanın aazmetini 
göstermek hevesiyle bu geçit 
resminin geçen senekinden de 
daha muazzam ve heybetli ol
masını istemişti. Bütün nazırlar, 
kor diplomatik, ataşemilterler 

ve bunlar meyanında Sovyet 
Rusyanın Bertin ataşemilteri 
Orlof yolda~ hazır bulunuyordu. 
100 BiN SEYiRCi ÖNÜNDE 

Nurenbergte parti kongresi-

'° 

!arı şunlardır: 

Yeni Almanyanın harb bay
rağı ve alaylarının yeni bay
rakları önümüzde ilk defa ola
rak dalgalanıyor. Dış durum 
degişmiştir. Fakat daha başka 
bir şey olmuştur. O da bizim 
ve sııin Almanyamızın uyan
mış olmasıdır. Parti ve ordu 
birbirinden ayrılmaz bir ca
mia teşkil ediyorlar. Bizden fe
dakar!ık istiyen günlerin gel
mesi mümkündür. Hiç bir zaman 
korkak'ı!c etmiyecejiz. Bugün-

• 

SOVYETLERE HÜCUMLAR 
Hitler, Sovyetlere ve Bolşe

vizm propagandasına şiddetle 
hücum etmiş ve sözlerini şu 

suretle bitirmiştir: 

" Avrupa gaı:.etecilerinden 
birisi bizim Avrupayı ikiye böl
meğe uğraşmakta olduğumuzu 

söylemiş. Biz de bu ikiliğin 
esasen vücud bulmuş olduğu 

cevabını vermiştik. Halkçılar 

cephesine dayanan bazı hiikfı
metler bolşevizme tatlılıkla 

muamele ederek kendilerini 

acizdirler. 
Herhalde bolşevizmi yenmek 

çaresini bulmuş olan ltalyayı 
takdir ve bütün milletlerin ni
hayet ltalyanın yaptığı gibi 
yapmak mecburiyetinde kala
caklarını zannediyoruz. Çünkü 
komünizm bütün dünyayı tah
rip etmek arzusundadır. 

"Bazı demokratların beni 
vahşi telakki etmekte olduk
larını zannediyorum. Halbuki 
ben bir çoklarından çok daha 
Avrupalıyım. ~iz ha!kın irade 

~ 
i 
1 

Nu1e1ıbetg tezahiirii 

Aıma11 oıdusıwıla 

nin sonuncu günü çok büyük 
tezahüratla geçti. Yüz bin se
yirci önünde 60 bin siyahgöm
leklinin geçid resmi saatlarca 
ıürdü. 

Sabahleyin motorize ordu 
kıtalarının geçid resmi vardı. 

Alman askerleri Hitler ve 
Blomberg önünden geçerken 
Nurenbergin semasını tayyare 
filoları kaplamıştı. Blombergin 
yanında Alman ordusunun en 
maruf simaları yer almışlardı. 

Bu geçid resminde motörlü 
kuvvetlerin tayyarelerle birlikte 
hareketleri bilhassa nazarı dik
kati celbetmekteydi. Öğleden 
sonra siyah gömlekliler geçti
ler. Hitler daha bir defa söz 
söyledi. Daha bir defa ateşli 
sözlerle Almanyanın niyetlerini 
ortaya koydu ve kongreyi ka
padı. 

KiMLER VARDI? 
Nurenberg, ı4 ( A.A ) -

Ordunun büyük tezahürü bu 
sabah güneşli bir havada baş
lamıştır. Seyirciler kesif bir 
ka'abalık halindedir. Alman 
Orduları Başkumandanı Feld 
Mareşal Blomberg ile Kara 
Kuvvetleri Kumandanı Gene
ral Yon Fritech, Deniz Kuv
vetleri Kumandanı Amiral Red
der ve Hava Kuvvetleri Ku
mandanı G~neral Milh yanla
rında bütün kara, deniz ve 
hava kuvvetleri erkanı olduğu 
halde şeref locasında yer al
mış bulunuyorlardı. 

ORDUYA BiR HIT AB 
Nurenberg ıs (A.A) - Or

dunun büyük resmi geçidi B. 
Hitlerin bir hitabesiyle bitmiş
tir. Bu hitabenin ba~lıca kısım-

zulılı otomobil/er 
ler bizi hiç bir zaman cesaret
siz görmiyeceklerdir. 

Sizden istediğim iki sene 
askerlik hizmetini size on se· 
nede geri vereceğim. Çünkü 
her biriniz inzibat mektebin-

den her zamankinden daha 
sağlam çıkacaksınız. 

Ulus sizden ifa ed-!miyece
ğiniz hiç bir fedakarlık iste
memektedir. 

Tezahürat milli marşlarla 

nihayet bulmuştur. 
HITLERıN SiY ASI SÖZLERi 

Nurenberg ıs l A . A) -
Havas Ajansı muhabirinden : 

1935 Senesinde olduğu gibi 
Nasyonal Sosyalist kongresinin 
son günü orduya tahsis edil
miştir. Muharebe talimleri 400 
tayyarenin, bir çok süvari, top· 
çu ve piyade alaylarının kıs

men atlı ve kısmen motörlü 
oldukları halde iştirak etmele
riyle yapılan askeri nümayişler 
işte dlin yüz bin kişinin sey
retmiş olduğu manzara bu idi. 

Heyecan içinde bulunan halk 
bilhassa tayyarelerin göründü
ğü ve obüslerin patladığı an

larda alkışlamaktan ve " Selam 
sana, zafer sana ,, diye bağır
maktan fariıı: olmuyordu. 

BAYRAKLAR! TAŞIYAN
LAR 

Bu nümayişlerden sonra as
keri kıtaat bir murabba teşkil 
etmişler ve oıtaya bayraklar 
taburu çıkmıştır. Bayrakları 

Doeberrilzin zabit vdtilleri ta
şıyordu. ı 913 ün eski Prusya 
bayrakları ve imparatorluğun 
sararıp solmu~ bayrakları ya
nında ortalarında demir haç 
ve piyadelerde dört köşesine 
birer ufak gamalı haç bulunan 
piyade bayrak'arı görülüyordu. 
Donanmanın bayrakları mavi 
beyaz, tayyarelerinki kırmızı 

beyaz ve portakal rengi idi. 

Alma11 toprııları 

Bu bayraklar yeni cüziıtamlara ı 

tevzi edilmiştir. 

HITLERIN NUTKU 
Saat 20 de B. Hitler bir nu· 

tuk söyliyerek ezcümle şöyle 
• demiştir: 

"Dünyada hiç bir memleket 
yoktur ki Almanyanın şimdi 

bulunduğu hale, gelmiş olduğu 
hale teessüf etsin. Çünkü Al
manya kendisi taarruza uğra
madıkça hiç kimseye taarruz 
etmivecektir.,, 

"MiSYONER DEGILIZ,, 
Führer sözüne devamla de

miştir ki : 
"Biz ideallerini ecnebi mem

leketlerde neşretmeğe uğraşan 
misyonerler değiliz. Fakat baş
kalarının da bizim dahili işle
rimize karışmalarını istemeyiz. 

DEMOKRASiYİ TENKİD 
B. Hitler bundan sonra de

mokratik hükumet şeklini ten
kid etmiştir. Mumaileyh demiş
tir ki : 

"Son on heş gün içinde garb 

demokrasilerinin istediği şekil
deki beynelmilel kardeşliğin 

hakiki kıymetini ölçmek için 
bir çok fırsatlar elde etmiştir. 

Bu demokrasi!erin bize mu

habbetleri olup olmaması pek 
o kadar ehemmiyetli bir şey 

değildir. 
DEMOKRASiLER DEVAMLI 

DEVLETLER VÜCUDA 
GETiREMEZLERMiŞ?! 

"Alman milleti eski Alman 
demokrasisinin nail olmuş ol· 
duğu sempatilere talih değil
dir. Demokratik milletlerin bi
ze karşı pekaz teveccühkar 
hisler beslemeleri kadar tabii 

birşey olamaz. Bizim de oto

riteye müstenid rejimlere sahih 
devletler hakkında muhabbet 

ve teveccüh beslememiz gayet 
tabiidir. Biz şuna kaniiz ki, 
demokrasiler devamlı devletler 
vücuda ıı-etiremeıler. 

Alman ordusu bir gt(tl resmim/t' 

onun şerrinden koruyabilecek
lerini zannediyorlar. Bütün bu 
demokratlar halihazırda her 
hangi bir karar vermekten 

edeceği bütün fedakarlıklara 
hazırız. Yaşasın Almanya." 

Halk Hitlerin bu sölerini 
şiddetle alkışlamıştır. 

Hazırlanan rapora •• gort 

Kalkınma borçlunun 
borcunu ödemesile kabil 

Cenevre 15 (A.A) - Mılletler cemiyeti ekonomi konseyinin 
raporunda dünya ekonomisinin ya tecim mübadelesinin yeniden 
azaltılması veyabud normal bir hale sokulması İcab edecek bir 
noktaya gelmiş olduğu kaydedildikten sonra yeni bir beynelmi
lel konferans fikri red ve Milletler cemiyeti konseyinin müzakere 
lüzumunu tetkik etmesi teklif edilmektedir. 

Komisyon başlıca engel olarak para ve ithalat tahdidatını bil· 
dirmekte ve evvelemirde bir memleketin diğer memleketten ih
tiyacı olan şeyi satın alabilmesinin borçlunun borcunu verebil· 
mesinin ve turistin de canı istediği yere seyahat edebilmesinin 
temini lazımıteleceği bildirilmektedir. 
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