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Fuarımızı -· Hırpalamak 
• • 
ıstı yen 
haksız yazılara 
bir cevab 

Beynelmilel lzm iı· f<ııan, 

lı:ımiriıı imanııda, iç pa· 
eal'ın 1..alkııııııa.~ıııda mü· 
hiııı rol oyıııyacak ııı ııı·af

fahyetli bir eseı- oldııyıııw 

göstermiştir. Bııııda ıı §iiplıe 

edileıııez. l<ııaı·, ıııeııılekeliıı 
içjndeıı ve dışmdaıı biluiik 
alıikcı gürıııiiştiir. Buııclrııı 

da ı;ıiiphe ed ileıııez . l• ııa" 
komitesi, başta Dr Belıcet 
Uz oldıı{jıı halde, el.:spozaıı· 

lara ve ziyaretçilere ıııiiııı· 

kü.n olaıı 1ı"Dlaylıldan göster· 
ttıek içiıı geceleri [/iiııdii:e 
kat<wak çalışmı§tır; h<i/li clıı 
çalışıyor. insafı olaıılar bıı 

hakikatı da iııkıiı' edenıe:ler. 

Şehirde ziyaretçilerin istira· 
hatlarını temin için hiç bir ted· 
bir unutulmamış, belediyenin 
bütün teşkilatı bu işe sarılmış· 
tır. Y ba cı ı.iyaretçiler, büyük 
akın karşısında otel sıkıntısı 
çekmesinler diye, Denizyolları 

idaresinin "Karadeniz.., vapuru 
limanda demirlemiştir. Fuarın 
açıldığı gündenberi otel hizme· 
tini gören bu vapurda, pansi· 
yonerleri eylendirmek için nefis 
bir orkestra bulunduğu gibi 
servisler de en küçük bir şika
yete yer bırakmıyacak kadar 
mükemmeldir. Oteller, beledi
yenin daimi kontrolu altında 
olduklarından, ziyaretçilerin ra· 
hatMız olmamaları, belediyece 
tayin edilen narktan fazla para 
vermemeleri temin edilmiştir. 
lzmir halkı, Fuarın kendi varlı· 
ğı için yüksek değerini düşüne· 
rek ziyaretçilere misafirperver· 
!iğini ibzalden geri kalmamış· 
hr. Memleketimiz hakkında te
veccühkar bir kanaat taşımı yan
ların bile inkar edemiyecekleri 
bu hakikatler meydanda du
rurken Fuarımızı hırpalamak 
istiyen bazı neşriyatın lstanbul 
ınatbuatında yer bulması hay· 
retle karşılancak bir şeydir. 

Biz bu neşriyatı derbeder 
bir kaç kalemin mahsulü . say· 
ınak is~riz. Şuna kaniiz ki, 
sütunlarında bu yazılara yer 
veren gazetelerin sahipleri, 
veya neşriyat amirleri vaziyeti 
Yakından bilselerdi, yahud ta 
ınemleketi bu kadar ehemmi
yetle alakadar eden bir eseri 
kendi gözleriyle görerek etüd
lerini yapmak zahmetini ihtiyar 
etıniş olsalardı bu uydurma 
neşriyata sütunlarında yer ver· 
ınek şöyle dursun, onunla mü
cadele etmeyi vazife bilecek· 
lerdi. 

Arsıulusal lzmir fuarının ge· 
çe~ seneki açılışında " Tan ., 
tefı~imiz, lzmire tahsis ettiği 
b~hıfede, şehrimizin en esaslı 
ır ihtiyacına cevab veren Fuar 

fikri aleyhinde bulunmuştu. Biz 
0 zaınan esaslı tetkik mah
İ~Iü olmıyan bu yazıyı tenkide 
~zuın görmemiştik. Bu defa 

Yine aynı refikimizde " lzmir 
Panayırını görmiye gelenler 

Sonu 2 ınct sahl/eae -
Sevke1. :Elilg:ln. 
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--~-----------------------------------Mi 11 etler Cemiyeti konseyi bugün Cenevrede 
to lanıyor. Fırtınalar kopması m htemeldir 

.. ,~~~-==-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-
Habeş delegasyon heyetinin salahiyet vesikalarını Yuda arslanı Halle Sel:isle imzaladı. Habeş delegeleri salona 

girer girmez ltalyan heyeti salonu terkedecekmlş. Marten, profesöi"' Jez'in tezini okuyacak 

Paris 17 (Yeni Asır)- Mil
letler cemiyeti konseyi yarın 
(bugün) toplanıyor. Hariciye 
nazırı M. lvon Delbos bu ak-

Ceoevrede Habeş delegasyo· 
nunun üç kişiden ibaret ola• 
cağını bildirmiştir. Heyete im• 
paratorluğun en maruf şahsi• 

şanı Paristen Cenevreye gide- yetlerindenLondra elçisi Marten 
cektir. ln~iliz hariciye nazırı M. l başkanlık edecektir. Heyetin 
Antony Eden, pazar akşamı 
Londradan ayrılacak ve pazar- diğer iki azası eski Adis Abeba 
tesi günü Paris yoluyle Cenev· belediye reisi ile Gore hükü· 
reye varacaktır.Lord Halifaks'ta meti başvekalet müşavirinden 
ayni günde M. Edenle buluşa· ibaret bulunacaktır. Habeş de· 
caktır. legeleri pazartesi günü Lon· 
HABEŞ HEYETi DE GiDiYOR , dradan Cenevreye hareket ede· 

Londra, 17 (Yeni Asır) - ceklerdir. 
. Habeşistanın Londra elçiliği Cmevredr. Mılletler Cemıveti bınası -Sonu 3 üncü salııtede-:-
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BELÇiKA BAŞVEKiLi VAN ZEELAND 
ÇOI( M0HiMBEYANATTA BULUHDU 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Madrid taarruzu başladı 

''Belçika,komşusuFransanınhudutla-Taarruz üthjş oldu, asi--. 
rı ı __ a __ y __ ı_taahhiit etmemiştir,,j ler muvaffak olamadılar 

Paris, 17 (A A) Belçika başbakımı Van 
Zeeland lnteransijan gazetesinin muhabirine 
beyanatında demiştir ki: 

"Fransaya karşı olan vaziyetimiz gayet basit
tir. Komşu Fransanın kuvvetli ve kudretli 
olması Belçikanın menafii icabındandır. Fransa
nın kendi servetini ne vasıtalarla temin ettiği 

keyfiyeti Belçikayı alakadar etmez. 
Fransanın da menafii ekonomik, mali, sosyal 

ve askeri sahalarda kuvvetli ve müstakil bir 
Belçikayı istilzam eder. 

Belçika kendi ordusunu kuvvetlendirmek için 
icabeden fedakarlıkları yapacaktır. Belçika 
kuvvetli ve kudretli komşusunun hudutlarını 

müdafaa etmeyi taahhüt etmiş değildir. Belçi
kanın kendi mesuliyetleri kendisine yeter. Bel· 
çika milletinin ezici bir ekseriyeti bugün Avru· 
pada üzerinde bir fırtına gibi esen komünistliğe 
muhaliftir. ispanyada cereyan eden feci hadisat 
bütün bolşevik sisteminin dehşetini göstermek 
için kafi bir ihtar mahiyetindedir . ., 

Milano'da bir toplantı oiacak 

ltalyan, Avusturya ve Macar dış ba
kanları Tuna meselesini görüşecekler 

Macar tJaşvekıl mııavitıi .foze/ 
Roma, 17 ( Ö.R) - ltalya hariciye nazırı 

Kont Ciano ile Avusturya nazırlarından Sehmidt 
ve Mussolini arasında yapılan görüşmelerde 
Avusturya, Macaristan ve ltalya hariciye nazır· 
!atının Milano'da toplanarak son Roma protoko
lunun mevzuunu teşkil eden meseleler üzerinde 
münakaşalar yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu yeni konferansın ruznamesindeki mesele
ler çoktur. Bilhassa Tuna devletleriyle küçük 

itilaf devletleri arasında bir yakınlık tesisi, 
Avusturya • Alman ihtilafı görüşülecektir. 

ltalyan gazetelerinin yazdıklarına göre, ltalya 
aleyhinde sanksiyonların devam ettiği günlerde 
Tuna meselesini hal için bir teşebbüs vukubul
muştu. 

Faşist ltalyanın çekingenliği yüzünden bu 
meseleyi hal ümitleri akim kalmıştı. Şimdi ltalya 
Tuna meselesini yoluna kaymağa karar vermiştir. 

Popolo d'italia diyor ki: 
- Mussolininin Viyanada bir konferansı top· 

lantıya davet etmesi Küçük itilaf devletleri 
konferansının ne bir antitesidir, ne de bu kon· 
feransla alakası vardır 

Paris, 17 (Ö.R) - Fransız gazeteleri Viyana 
konferansının ehemmiyetine nazarı dikkati celbe
diyorlar. 

Bükreş, 17 (A.A) - Kral Karolun yakında 
Romaya gitmek tasavvurunda olduğuna dair 
gazetelerde intişar etmiş olan haberler tekzip 
edilmektedir. Hükümdarın kış başlangıcında 
Çekoslovakyada bir seyahat yapacağı tasrih 
olunmaktadır. 

Paris, 17 (Ö.R) - Viyana toplantısı hakkın
da söylenilenlere göre ltalya, Bratislava konfe· 
ransının küçük itilaf devletlerinden her birini 
harici siyasetlerinde daha serbest bırakmış 
olmasından istifadeye kalkışacaktır. ltalya küçük 
itilaf devletlerinden bazılarını iki taraflı muahe· 
delerle Roma kombinezonuna bağlamak istiye· 
cektir. 

Bu teşebbüs ayni zamanda Avusturya üzerin· 
de faikiyet iddiasında bulunan Hitlerin Nüren· 
bergdeki nutkuna da bilvasıta bir cevap teşkil 
edecektir. 

iki asi General 
için alınan 

anlaşamad1kları 
netice fenadır 

İspa11vol Cıı111!ııı1t;·rt ordusu fıu· , 
111ana·a11ları · 
Asıf1!riıı J<ızılşeyta11 adını verdikleri 
Kolonel Ma11(!ada, General Durut.T 

Vf General rarros 

üzerine yüzlerce bomba yağdır
mışlardır. Hükümetçilerin Mad• 
ridi terke mecbur kalınca Va• 
lansiya'ya çekilecekleri anlaşı• 

Roma, 17 (Ö.R) - lspanyol lıyor. 
asileri Madrid üzerine taarruza Roma, 17 (Ö.R)-Sevil rad· 
geçmek için kuvvetlerinin bü- yosu bildiriyor: 
yük bir kısmını bu cepheye Madride karşı taarruz büyük 
göndermişlerciir. bir mukavemete rasgelmedeo 

Madride karşı taarruz başla- inkişaf ediyor. Cenup ordusu 
mışlır. Asi tayyareler şehir - Sonu 4 ncü Say/ada -
........................................................................................ 

ilim dünyasında bir kayıp 

Meşhur alim Dr. Şarko 
gemisiy]e birlikte battı 
Alimin beraberindeki kıymetli 

vesikalar da sulara gömüldü 
Paris 17 (Ö.R)- Doktor Şarkonun motörlü ve yelkeni! .Peur• 

quoi·Pas gemisi dün Bröton sahillerinde battı. Meşhur alım Y& 

kaşif doktor Şarkonun cesedi dalgalar arasında bulunmuştur._ 
Dr. Şarkonun Groinlantta fenni araştırmalar yapmakta oldugu 

malümdur. Alim oradan çok büyük kıymeti hai:ı: vesikalarla dön
mekte idi. Maalesef bu vesikalar gemi ile beraber mahvolmuıtar._ 
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Fuarımızı 
Hırpalamak 
isti yen 
haksız yazılara 
bir cevab 

- Başta!afı 1 i11ci sayfada -
anlatıyorlar" başlığı altındaki 
yazıyı okuyunca derin teessüre 
kapılmaktan kendimizi alama
dık. 

Teessürümüz, sevimli bir ga
zetenin sütunlarında, memle
ketşümul bir davanın bu kadar 
ııaygısızca hırpalanma•ırıdan 
ileri geliyordu. Düşündük. Re
fikimizin neşriyat amirleri, nasıl 
olup ta böyle sarih bir ittibama 
yer verm~den önce telefonu 
açarak lzmirden ma'umat ıste
memişler? Yine nasıl olup ta 
refikimizin lzmire gönderdiği 
muharrir arkadaşla lzmirdeki 
daiıni muhabiri bugüne kadar 
susmuşlar, yabancı ziyarı.tçilere 

atfedilen şikayetleri bildirme
mişler?.. Ortada mazur görü• 
lemiyecek bir saygısızlık ol
duğu muhakkaktır. Bu saygı
sızlık, memleket sevgisiyle ça
lışarak muvaffak olanlara karşı 
yapılmıştır. Bu saygısızlık, 
Fuarı benimsiyen lzmire karşı 
yapılmıştır. Fakat bir tenkid 
yapılırken hiç olmazsa onda bir 
hakikat zerresi bulunmalıdır. 
Iki Suriyeli misafir lzmirden 
memnun kalmamışlar... Eğer 
misafirlerimizin bu iddiasında 
suiniyet yoksa şayanı hayret 
derecede bir görgüsüzlük, bir 
beceriksizlik vardır. insan bir 
şehrin ne kadar yabancısı 
olursa olsun otel bulmak için, 
lzmir gibi Taksiyle en uzak 
yerine yarım saatta gidilebilen 
bir şehirde otomolıille dört saat 
dolaşmazya ... Bu misafirler Fua· 
rın ranseyman dairesine, hatta 
polise uğrıyarak şikayetlerini ni
çin bildirmemişler? Bu şiki yeti 
doğrudan doğruya alakadar 
makama yapsalardı daha ki
barca, daha nazikane bir iş 
olmaz mıydı? Bahusus ki bele· 
diyenin ve Fuar komitesinin 
gündelik tedkikleri oteller
de yer bulmamış kimse ol
madığını, limandaki Karadeniz 
vapurunun bomboş yattığını 
meydana koymuştur, 

Belediye otelde veya otel 
vazifesini gören Karadeniz va
purunda yatmak istemiyenlerin 
kollarından tutarak istirahat· 
lamıı zorla temin edemezdi ... 

Suriyeli misafirler büyük 
gruplar halinde gelmiş olsalardı, 
yabancı turistler için yapılan 
şekilde kendilerini ağırlamak · 
kabil olurdu. Fakat birer ikişer 
gelen dostlarımızın dünyanın 
her tarafında olduğu gibi otel· 
!erini bizzat seçmelerinden da
ha tabii birşey olamaz. 

Tan refikimizin isimlerini 
zikrettiği misafirler muhakkak
tır ki, ne Kordon boyundaki 
ne de içerdeki otellerin biç 
birine başvurmamışlardır. Ken
dilerini izaz için bekliyen Ka
radeniz vapuruna uğramağa 
asla lüzum görmemişlerdir. Bü· 
tün taksi şoförleri, yabancılara 
"bir kerre Karadeniz vapurunu 
da ziyaret,. etmeleri için ideta 

· reklam yaparcasına tavsiyeler
de bulundukları, sergiye gelen 
yabancılara broşürler dağı

tıldığı halde Suriyeli iki muh
terem misafirimizin nasıl olup 
ta istirahatlarını temin edecek 
yer bulamadıklarına hayret
teyiz. Bu şikayetin Devlet 
demiryollarıoa aid olan kıs
mı hakkıoda sa!ahiyettarlar 
cevaplarını versinler. Fakat iz· 
mire taalluk ec!en kısmı sara
haten uydurmadır. Tan refıki
mizin bu haksız ittibamı akset
tirmeğe vasıta olması çok şa
yanı teessüfr·r. 

Arsıulu al lz:nir Fuarı bir se
nelik bir eser değildir. Her 
sene daha mütekamil bir çehre 
arzedecektir. Biz yakın şark 
komşularımızın Fuarımıza daha 
geniş ölçüde iştiraklerini bek
lerken bu ümidi şimdiden bal
talamak istiyen neşriyata bizim 
gazetelerimizin alet olmalarını 
aklımıza getirmezdik. 

Sevlı.At. ~i1at-... 
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Tariş 
l\:ühiro bir te
şebbüst: girişti 

. _ .... 

Orta mektepler açılıyor 
Mekteplere müracaat edecek bütün 

talebeler kabul edilecektir 

• • 
Gelecek yıl Tire 

Açılması 
kazas!nJa da 
teşebbüsata ıçın 

bir orta mektep 
girişilecektir 

Orta mektep ve liselerde 
fazla müracaat karşısında ihti
yaca göre alınacak tedbirlu 
tamamen tesbit edilmiştir. 

Kültür bakanlığı bıfzısıııbba 

müfettişi Celal ve şehrimiz 

kültür direktörü Ali Riza dün 
orta mektep ve lise müdürleri 
ile müdür muavinlerini görer~k 
yeni açılacak orta mekteplerin 
kadroları üzerinde meşgul ol· 
muşlardır. 

Karşıyakada orta mektep 
olarak yeniden açılacak olan 
Damdösyon mektebi bina-
sına lzmirdeki orta mek· 
teplere fazla kaydedilmit 
olan talebeden iki yüz: kişisinin 
gönderilmesi düşünülmekte idi. 
Talebe vaziyetine göre lzmir· 
den Kar,ıyakadaki bu mektebe 
hiç talebe gönderilmiyecektir. 
Çünki lzmirde açılacak yeni 
orta mektepler ihtiyacı tama• 
men karşılıyacaklaTdır. Fakat 
orta mektep olarak kullanıla· 

cak olan lzmir erkek muallim 
mektebi binasında çifte tedri· 
sat usulü tatbik olunacaktır. 

Bu usul de bir kısım sınıflar 

içiodir. Tilkilikte yeni açılacak 
orta mektep için bina temin 
edilmek üzeredir. Karataştaki 

/\ız ıısısı /ıwas ı 

orta mektep binası bu sene kız dan bu fazla talebe diğer mü-
orta mektebi olarak açılacak· said semtlerdeki ilk mektep-
tır. Bu mektebin vaziyeti bak· !ere nakledileceklerdir. Bu gibi 
kında kat1i karar alınmıştır. talebe velilerinin musırrane 

Bumovada emvali metruke- müracaatları karşısında Kültür 
den kiralanacak bir bina da direktörlüğü kat'i ICarar almak 
vesaiti Bumovalılar tarafından mecburiyetinde kalmıştır. Halit· 
temin edilmek suretiyle bir bey ilk mektebine kaydedilmiş 
orta mektep açılması da hemen olan 70 kadar fazla talebe Ka-
hemen takarrür etmiştir. rantina üzerindeki Necatibey 

Gelecek sene Tire kaza mer- ilk mektebine nakledilecekler-

kezinde de bir orta mektep dirKültllr direktörlüğünden bü-
açılması mevzuubabstır. Ilk tün ilk mektepler başmuallim-
mekteplere gelince; 929 do· Jiklerine gönderilen bir tamim-
ğumlu çocukların kayıtlarına de mekteplere müracaat ede-
göre mevcud ilk mekteplerdeki cek bütün talebenin kat'iyen 
birinci sınıflar ihtiyacı tamamen geri çevrilmiyerek sınıf kadro-
karşılıyacak derecededir. Bazı ları tamamen dolmuş olsa bile 
semtlerdeki ilk mekteplere kaydedilmeleri ve mektebe 
fazla müracaat vukubulduij'un• alınmaları emredilmiştir. 

• .... 

Enstitü 
Talebe sayısı arttı 
Sipariş atelyesi dün açıldı 

Bu yıl Göztepedeki Cumhu
riyet Kız Enstitüsüne rağbet 
çok fazladır. Mektep idaresi, 
müracaat eden bütün talebenin 
yerleştirilmesi için iycab eden 
tertibatı almıştır. 
Akşam kurslarına da talebe 

kaydına devam edilmektedir. 
Akşam kursları için geçen yıl 
tutulan bina ihtiyacı karşıla

madı~ı için yeni ve daha geniş 
bir bina lutu !acaktır. Gazi bul
varında o!an bu binanın alt 
kı~rnı s;pariş atelyesi olarak 
kul~anı!acaktır. 

Kız Enstitiisünün sipariş atel
yesi dünden itibaren faaliyete 
v.eçmiştir. Sipariş atelycsi için 

. Fransadan celbedilen mütahas-

1 

sıs talil devresini ikmal ederek 
vazifesine başlamıştır. 

Ko"'lserve 
fabrikası 

Türkofis umumi merkezi de
niz mahsulleri sek•iyonu şefi 
Mustafa Halit, lzmir vilayeti 
dahilinde dl."niz, nehir ve göl 
mahsulleri hakkında tetkikler 
yaparak Çanakkaleye gitmiş· 

tir. Orada tetkiklerine devam 
edecektir. lktısat Vekaletince 
hazırlanmış olan ikinci beş yıllık 
sanayi programına göre lzmir
de büyük bir balık konserve 
fabrikası tesis edilecektir. 

Tayin 
Kemalpaşa kazası kaymakam• 

lığına vekaleten Bumova nahi
ye müdürü Şefik tayin edilmiş
tir. 

Tariş (Üzüm kurumu), kuru 
üzümden eczanelerde şuruplu 

ilaçların imıtliııde kullanılmak 
üzere şekerli şurup yerine kul
laııılacak glikos istihsa 'i için 
mühim bir teşebbüse girişmiş
tir. Yapılan tecrübelerde iste
nilen evsafta mayi glikos elde 
edilmiş ve bu mayi palorize 
edilerek kullanılmıştır. 

Bu mayi vücud i\·in çok nafi 
ve gıda itibarile de çok yük
sek fayda verdiğinden eczane
ler bu mayii şuruplu ilaçların 

imalinde kullanmaları için Sıh
hat ve içtimai muavenet Ve
kaletine müracaatta bulunula
caktır. 

Türkofiste 
Türkofis müdürlüğüne Sam

sun ofis müdürü Mitatın tayin 
edildiği ve yakında şehrim iz e 
gelerek vazifesine başlıyacağ ı 

haber alınmıştır. 

Jandarma kumandanlığı 
Vilayet jandarma komutanı 

binbaşı Lütfi Baykara staj için 
vazifesinden bir müddet ayrıl
mıştır. Komutanlık vazifesini 
vilayet jandarma komutan mu
avini binbaşı Hulüsi görmeye 
başlamıştır. 

At koşuları 
Pazar günü başlıyacak olan 

Sonbahar at yarışlarına 18 at 
ve kısrak kaydettirilmiştir. Bi
rinci koşuya beş, ikinciye 3, 
üçüncü koşuya 4 ve dördüncü 
ve beşinci koşulara üç at gi
recektir. 

Zahıta haherleri: 
Alacak n~eselesl 

··············································································································································~·································· 

Keçecilerde alay birahane
sinde katip Mehmetle Denizlili 
Aziz arasında alacak mesele
sinden kavga çıkmış, Mehmet 
bir anahtarla Azizi başından 
yaralamıştır. 

Yağmurun zarar! büyüktür 

kongresi u·· .• d b k . . 
•• 
Uzüm zum en aş a ıncır ve 

lzmirde toplanarak ihra- pamuklar da zarar ~ördü 

Bu iş zora gelmez 
Şehitlerde iplik fabrikasında 

amele Mehmed kızı 35 yaşla
rında Ayşe akşam üzeri fabri
kadan çıkıp evine giderken 
istasyon önünde Tikveşli Hü
seyin ile karşılaşmıştır. Hüseyin 
evvelce Ayşe ile evlenmek iste
mişti. Ayşeyi kolundan tutup 
evine gitmek istemiş ise de 
kadının feryadı üzerine bırakıp 
kaçmıştır. 

cat işini halledecektir 
Ankarada bir üziim Y.ongre

sinin toplanacağını dünkü sayı
mızda yazmıştık. Haber aldı

ğımıza göre bu kongre üzüm 
mıntakasının merkezi olan lz
mirde toplanacaktır. Kongrenin 
toplanma tarihi henüz tesbit 
edilmemiş olmakla beraber bi
rinci teşrin ayının ortalarında 

toplanması nıuhtemel görül
mektedir. Bu kongrede ihracat 
mahsullerimizin ihracatının kont 
rolü işi üzerinde de konuşula
cak ve kıırarlar alınacaktır. 

de büronun muhtelif ihracat 
merkezlerinde çalışacak şube· 

!eri henüz açılmamıştır. Bu 
mesele hakkında üzüm kongre• 
sinde karar alınacak, ayni za
manda üzümlerimizin standar• 
dize edilmesi, tiplerin kat'i 
olarak tesbit edilme~i hususun
da da görüşülecektir. 

Bütün ihraç mahsullerinin fiatle
rinde yükselme vardır 

Kontrol işinin Türkofis tara
fından bu seneden itibaren ya
pılması ihracat işlerinde bazı 

maniler ihdas edebileceği iddi
asında bulunulmuş ve iktısat 

vekaleti merkezde bir (ihracatı 
kontrol bürosu) tesis etmişse 

·-· ~·-
Elişi sergisi 

29 birinci teşrinde Ankara
da açılacak olan el, ev işi ve 
küçük san'atlar sergisine b
mirden elliye yakın firma işti
rake karar vermiştir. Bu san• 
atkarlar şehrimiz ticaret oda
sınca tesbit edilmekte ve nü· 
munelerini · hazırlamaktadırlz.l'\ 
Nümuneler Ticaret odasınca ve 
Türkofis tarafından sergiye 
gönderilecektir. 

Son yağmurlardan uzum re
koltesinin gördüğü zarar kat'i 
olarak on bin ton tesbit edil
miştir, 

Üzüm rekoltesi 62 bin tondu. 
Bu suretle 52 bin tona düş
müştür. Üzümlerin kaliteden 
kaybetmiş olmalarına rağmen 

fiat itibariyle yükselmesi müs
tahsil lehinedir. Evvelce düşük 
fiatlerle alivre üzüm satışında 
taahhütlere girişmiş olan üzüm 
ihracat tüccarlarından bazıları 
şimdi üzüm fi atlarının yüksel· 
miş olmasından müşkül vaziyete 
düşmüşlerdir. Bu yüzden bu 
ihracatçıların gördükleri zarar 
mühim derecededir. 

Son yağmurlardan sonra 

' FIR SA Ti KAÇIRMAYINIZ 
• • • 

KLUSKI SiRKi 
Yalnız Fuarın devamı müddetince lzmirde kalacaktır. 

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

u 

şimdiye 

:K::C....~S:K:İ SİFl:K:İ:N'" 1 >~ 
Yalnız vahşi hayvanlar değil kadın ve erkek hankulade hünerler sahibi 

müteaddit artistlerin numaraları da vudır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

1 
• • • 

Seanslar : Hergün 18,30 - 21,30 da. Cumartesı ve pazar gun.erı 14,30 da ılave seans. 
Yarınki Perşembe ve Cuma günleri saat ı.ıı de talebe matinesi 

- Fiyatlar Ylrmlbeş kuruştur -

üzüm fiatlarında beher numa
rada 3-4 kuruşluk yükseliş gö· 
rü!müştü. Son günlerde lzmir 
piyasasına fazla üzüm gel
mesinden ve ihracatçıların vak• 
tiyle yapmış oldukları alivre 
satış fiatlarının düşüklüğünden 

piyasada alıcıların çekingen 
vaziyet almalarından dün üzüm 
fiatlarında 20 paralık bir te
nezzül olmuştur. Fakat bu te· 
nezzül muvakkat sayılıyor. 

Çünkü üzüm kurumu bergün 
piyasadan almakta olduğu 

uzum miktarını bugünlerde 
çok yükseltecektir. Zaten re
koltenin bu vaziyeti karşısında 
üzüm fiatlarının düşmesine de 
ibtımal verilmemektedir. Yal 
nız Üzüm Kurumunun bu sene 
piyasadan mübayea edeceği 

üzüm mikdarının 40 - SO bin ı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çuvalı bulacağı kuvvetle söy
lenmektedir. 

450 bin çuval tutan uzum 
rekoltesinin yüz bin çuvalı za
ten bugüne kadar ihraç edil
miş bulunmaktadır. 

İncir rekoltes · de yağmurdan 
26 bin tona düşmüştür. 

Evvelce 7 bin ton olarak tah
min edilen hurda incirler son 
yağmurlardan sonra çok art
mıştır. Çünkü yağmur yemiş 
olan 30 bin çuval incir tama
men hurdaya münkalib olmuş
tur. incir fiatlerinde yağmurdan 
evvelki piyasa satışına nazaran 
yüzde on nisbetinde fiat yük
selişi olmuştur. Pamuk piyasa
sı dün birden b:re bir kuruş 
yükselmiştir. Alivre pamuk sa
tışları 45 kuruştan yapılmaktadır 

' 
Yarın matinelerden itibaren Amerikan donanmasının 

iştirakile aşk, vnife ve heyecanlı Fedakarlık 

Donanmada Cinayet 
TA \'L()l{ 

JEAN l'AHKER 
Ayrıca çok güzel iki kısımlık ilave filmi ve yeni Para

munt Juroalda en so11 dünya hadiseleri. 

Bugün yalnız 3 - 5 seanslarında film gösterilecektir. 
,, .. . .. ·. - ~~ ... 
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HABEŞ DELEGASYONUNUN iŞTIRAKILE 

Milletler cemiyeti konseyi bugün 
Cenevrede toplanıyor ··-·-·-- Baş tarafı l 111cı salutede -

CENEVREDE 
NE DÜŞÜNÜLÜYOR? 

Cenevre, 17 (Yeni Asır) -
Habeş delegasyonu hakkında 
burada tereddütler vardır. Bu 
heyeti kim tayin etmiştir? Ha.: 
beşistaoı temsil eden salahiyeti 
var mıdır? Sorulan sualler bu
dur. Nihayet Habeş delegas
yonunun milletler cemiyetinde
ki yerini işgal etmesine müsa
ade edilecek midir? ltalyanm 

bu husustaki noktai nazarı 

öğrenilmiştir. MiJJetler cemiye
tine Habeş delegeleri girerse 
ItaJyan delegeleri oradan çı
kacakJardar . Cenevre ltal
yan mehafiJinde söylendiğine 

göre ltalyanın milletler cemi
yetinden hatta kat'i olarak çe
kilmesi neticesini doğurabile

cek olan böyle bir buhrana se· 
bebiyet verilmesi istenmezse 
Habeş delegagyonuna milletler 
cemiyetinde yer veriJmiyecek
tir. Bunun en basit hal şekli 

delegelerin salahiyetn~melerini 
tetkik eden encümenin Marten 
ve arkadaşları tarafından Gore 
Habeşistan hükumetine izafetle 
verilecek salahiy etnamelerin 
şüpheli görülmesi ve konseyin 
de bu kararı tasdik etmemesin
den ibarettir. 

ITlMATN AMEYI NEGÜS 
1 1ZA ETMiŞTiR 

Paris , 17 (Ö.R) - Ceoev
reye hareket eden Habeş hey
etine itimaJnamelerini Negüs 
vermiştir. Bunlarda Habeş im
paratoru imzası yerine Yuda 
arslanı Haile Se!asiye imzası 

vardır. 

Habeş heyetine hukuk mü
şaviri olarak Paris hukuk fa
kültesi profesörlerinden Gaston 
Jez refakat edecektir, Habeş 
meselesi Milletler celliiyetinde 
mevzuubahs edilince baş mu
rahhas Marten, profesör Jez'in 
hukuk bakımından büyük bir 
itina ile hazırladığı tezi ortaya 
atacaktır. 

Sporcularımız Moskovada 

ilk maç Cumartesi günü 
Moskova muhtelitiyledir 

lstanbul 17 (Yeni As1.r) - Sovyet Rusya da maçlar yapmal 
üzere giden sporcularımız Odesada parlak bir şekilrle karşılan· 
dılar ve derhal Moskovaya hareket ettiler. 

Moskova 17 (Ö.R) - Türk sporcuları Moskovada hararetle 
karşılandılar. ilk maç Cumartesi günü Moskova muhtelitiyle 
yapılacakbr. 

Moskova, 17 (A.A) - Türk 
sporcuları heyeti dün Odesa· 
ya varmışlard1r. Türk misafir
ler iskelede Sovyetler birliği 
halk komiserliği meclisine mer
but beden terbiyesi ve spor 
komitesi ve matbuat mümes-
silleri tarafmdao selamlanmış· 
)ardır. Bir orkestra iskelede 
Türk milli marşiyle beynelmilel 
marşı çalmıştır. Limanda ve 
Türk misafirlerin indiği otelin 
önünde Türkçe ve Rusça ya
zıları ihtiva eden levhalar asılı 
bulunuyordu. 

Moskova, 17 (A.A) - Sov
yetler birliği beden terbiyesi 
ve spor komitesi Türk Sov• 
yet sporcuları arasında yapıla
cak karşılaşmaların proğramı
nt şu suretle tesbit etmiştir: 

18/9 tarihinde Türk futbol 
takımı Moskovada Dinamo 
sahasında Moskovanın en kuv
vetli futbol takımı olan Dina-
mo takımı ile bir maç Yapa
caktır. Havanın fena olması 
maçan yapılmasına mani olmı
yacaktır. 

20/9 tarihinde Leningrad şo· 
sesi üzerinde 100 kilometrelik 

* • • 
bir bisikle ~ yarışı yapı]ac~ ktır. 
Bu yarışa Moskovadan iki ta
kım iştirak edecektir. Aynı 
gün kültür ve ıslahat parkında 
Türk ve Moskova Eskrim ve 
güreş taktmları karşılaşacaklar· 
dır. Türk ve Moskova takım
ları arasındaki müsabakalar 
Türk futbol takımı ile Mosko
vanın en kuvvetli takımlarından 
biri arasında yapılacak ikinci 
bir maç ile nihayet bulacak ve 
Türk heyeti 22-9 tarihinde Le
ningrada hareket edecek, ora-
da futbol, bisiklet, güreş ve 
eskrim müsabakaları yapa
caktır. 

24/9 Tarihinde Krasnaya, Za
ria ve Dinamo takımlarınan bir 
muhteliti Leningradda Türk 
futbolcuları ile bir maç yapa
caklardır. Bundan sonraki maç 
30/9 ta!'ihinde Kiefte yapıla
cak ve orada Türk futbolcula
rına karşı Dinamo takımı oy
nıyacaktır. Keza Kiefte Gü
reş, bisiklet ve eskrim müsa· 
bakaları yapılacaktır. 

Tiflis veya Odesada da son 
bir karşılaşma yapılması düşü~ 
nülmektedir. 
r .. : _ _;, . . · . ./ ı . I ·. . • 

i914 HARBi UMUMiSi 
1933 MEKSiKA IHTiLALINDE 

Büyük roJler oynıyan meşhur yüzbaşı ( ister ) 

YILDIRIM KAPDAN ın 
Filmi geldi 

VE Meşhur lspanyol ses kralı 

M O J 1 K A nın 
SAADET GECESi saheseri 

Bu her iki büyük film lzmirde ilk defa 

Bugün LA.LE 

Son Telgraf.. Haberleri 

Yunan kralı Yorgi 
Ankarayı ziyaret ederek büyük 

şefimizle bir mülakat yapacaklardır 

Fatih 
Noteri tevkif edildi 

lstanbul 17 (Yeni Asır mu
habirinden ) - Fatih noteri 
Şakrü, 935 s e ııesıne aid pul 
satı :-:arınd.ı yolsuzluk yapmak 
ve ılıtilas suçundan dolayı teY
kif edildi. Londra, 17 (Radyo) - Yunan kralı Yorgi'nin 

Ankara, Bükreş ve Belgradı ziyaret ederek 
Türkiye Cumhur başkanı ATA TÜRK, Romanya 
krah KaroJ ve Yugoslavya hükumet naibi prens 
PoHe mülakatlar yapacağı Atinadan Sandey 
Dispiç gazetesine bildirilmiştir. 

aşağıdaki malfimah veriyor: 
Türk heyetine riyaset edecek olan ismet 

Sovyet lnönü, Atatürk'ün sağ koludur. Türk heyetine 
askeri ve mali müşavirJerle Türk Iktısad Vekili tayyarecileri 

Londra, 17 (Ö.R) - Türkive Başvekili ismet 
lnönünün seyahati hakkında The Peaple gazetesi 

de refakat edel ektir. Türk heyeti lngiliz silah 

fabrikalariyle askeri teşkiJatmı ve hava karar
gahlarını ziyaret edecektir. 

Moskova, 17 (A.A) - Sov
yetler birliği hava kahraman· 
larından Gromof hızlı Aat 35 
yo!cu tayyaresiyJe Mosko•a -
Leningrad arasında bir tecrübe Takas suçluları davası 

Yirmi altı suçlu arasında yüksek me
murlar ve tanınmış tüccarlar da var •• 

uçuşu yapmıştır. On yolcu 
yeri ve beheri 800 beygir 
kuvvetinde iki motörlü olan 
bu yeni tayyare içinde 7 kişi 
ile 1266 kilometre mesafeyi 
3 saat 38 dakikada almışbr. 

25 kilo tutan tahkikat dosyası mahkemeye verildi. 
iki Arap idama 
mahkum edildiler 

Fransa kraliyet ailesinden 

Bir prens Istanbula 
tablo yapmağa geldi 

lstanbul 17 (Yeni Asır) - Fransa krallarından onaltıncı Lui'nin 
ahfadından Marion dö Frans şehrimize geldi. 81 yaşmda olan 
Prens, lstanbula 937 yıh resim sergisi için tablolar hazırlamağa 
geldij?ini, Türkiyenin terakkisini hayretle karşıladığını, F ransada 
krallık ilan edilirse tahta geçeceğini söyledi. 

305 lngiliz seyyahı Çanakkale 
harabelerini ziyaret etti 

Çanakkale 16 (A.A)- 3(15 i lngiliz olmak üzere 314 seyyahı hamll 
bulunan Arandorasitar vapuru dün sabah Çanakkaleye gelmiştir. 
Seyyahlardan 107 si Triova harabelerini ziyaret etmiş ve diğer
leri şehrin muhtelif mevkilerini gezmişlerdir. 

Vapur saat 19 da lstanbula hareket etmiştir. 

Sıhhat Vekili Çanakkalede göç-
men işlerini tetkik ediyor • 

Çanakkale, 16 (A.A) - Üç gündür şehrimizde bu!unan sağlık 
ve sosyal yardım bakanı doktor Refik Saydam yanında Trakya 
umumi müfettişi Kazım Dirik, vali ve sıhhiye umum müdürü 
olduğu halde vilayetin merkez, Ezine, Ayvacık, Eceabat, Geli-
bolu ve Biga kazalarını gezmiş, buradaki göçmenlerin vaziyetini 
yakından tetkik ve teftiş eyleıniştiı·. ' 

Bakan buradan Edirneye hareket etmiştir. 

Son reisicumhurun ölümü 

Atina' da teessürle karşı
landı. Merasim yapılacak 

Atina, 16 (A.A) - Gazeteler Aleksandr Zaimis'in Viyana'da 
ölümü haberi ve bu münasebetle kendisinin uzun siyasal 
hayalında memlekete yaptığı hizmetlerini kaydetmektedirler. 
Başbakan Metaksas Viyanadaki Yunan elçiliğine bir telgraf 

çekerek gerek kendi ve gerek hükumet adına Zaimis'in karısına 
derin teessürlerinin bildirilmesini rica etmiştir. 

Ölü haberi Korfu'da bulunan krala da bildirilmiştir. 
Zaimisin cenazesi Atina'da masrafı devlete ait olmak üzere 

kaldırılacak ve kendisine başbakan merasimi yapılacaktır. 

lktısat vekili Zonguldakta 

Heyet Türk antrasit fab
rikasını tetkik etti 

Zonguldak, 17 ( A. A ) - lktısat ve maliye vtkilleriyle Iran 
sefiri ve maiyetlerindeki zevat Zonguldağa geldiler. Limandaki 
gemiler ve şehir bayraklarla donatılmış, vali, vilayet erkanı mi
safirleri alkışıarla iskelede karşılamışlardır. 

Misafirler Üzülmez maden mıntakasma giderek Türk antrasit 
fabrikasını, maden müessesatını tetkik etmişlerdir. 

Türk maden mühendisleri cemiyetinde çay içmişler, tetkikata 
başlamışlardır. 

Kendisine Ispanyol diplomatı siisü vererek 
Madride para nakleden bir Lehli yakalandı 

Varşova, 17 (A A)-Viyana - Varşova sür'at treninde üzerinde 
mühim mikdarda para ve çek bulunan biri yakalanmıştır. Ken
disine lspanyol diplomatı süsü veren ve üzerinde lspanyol ve 
Leh vizeli pasaportu bulunan bu adamın Lehistanlı Yahudi 
komünistlerinden Madrid için iane top 1 adığı Vt= bu parayı kaçak 
olarak geçirmek niyetinde olduğu zannedilmektedir. 

1 

TA YY fl~RE Sineması 
Bu hafta iki şaheser lllm birden 

-- --

1 - ÇiN PRENSESi 
Kate de Nagy ve Pierre Blanchar'ın temsil ettikleri 

fevkalade eser. 

2 - BiTMEMiŞ SENFONi 
Umumi arzu üzerine tekrar edilecek olan Martha Eg

gerth'ın temsil ettiği ve Franz Schubert'in aşk ve hayatını 
gösterir ŞAHESERLER ŞAHESERi. 

Ayrıca : Paramunt Jurnal 
Fiyatlar: 30 - •o - 50 kuruştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 
Hergün 2,30 - 5,45 • 9,15 Çin Prensesi 4,10 7,2S Bitme

miş Senfoni. Cumartesi ve Pazar günleri saat 1 de Bitme· 
miş Senfoni ile başlar. . •. . ..--.. . -... , . .. · . . ~-:. ·.... ; . . ..... 

FUAR MÜNASEBETİLE MAGAZA ve PAVİYONDAKİ 

I 10 Tenzilltlı 
Satışın bitmesine •• gun kaldı pek az Fırsatı kaçırmayınız. • 

Sümer Bank 
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Dallardan sesler 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MEMUR F AZILETI 
Bir arkadaşım anlattı: 

Milli Lir müessesede çalışan • ismi lazım değil - bir arkadaş 
günün birinde terfi etm ı ş. O müessesenin şubelerinden birioe 
baş olmuş. Yeni vazifesinde bir müddet çalışan bu zat kendi 
kendine mesaisinin btlançosuou yapmış. Anlamış ki bu vazife de 
mü~ssesesine matlüp randmanı vermiyor. Derhal amirlerine baş· 
vurmuş. Vaziyeti olduğu gibi anlatmış. Kendis:nin vicdan aza· 
bından kurtarılması için eski vazifesine iade sini istemiş. Talebi de 
kabul edilmiş. 

Bir memur faziletinin bundan daha kuvvetli tezahürü, bir in
s;;n temizliğinin bundan daha canlı misali var mıdır? 

Sl'petinde bilgi ve kavrayış namına zerre taşımadığı halde 
kendisıni dev aynasında görerek doymak bilmiyen bir uburlukla 
mütemadiyen yükseklere çıkmak istiyen boş herifleri, kuru 
kalabalıkları gördükçe İnsan bu faziletli kardeşi bir kerre daha 
kucaklamak istiyor. 

Bir memlekette ikhsadi, idari, adli ve sınai bütün mak"nalarda: 
- Yediğim ekmek nisbetinde randman vereıniyorum. Bu işe 

benim aklım ermiyor. Beni vücudumdan istıfade edilecek bir 
vazifeye nakledin. 

Diyecek vicdan ehlinin çoğalması bu makina!arın arızasız, 

pas .. z, pürüzsüz işlemesinin tek çaresidir. Allah bu gibilerin 
adedini arttırsın. 

Üç yang-ın oldu 

Kahramanlar mahallesi
ni korkutan ateş büyüktü 

fabrikası yangını 
söndürüldü 

Selamet kutu 
da itfaiyece 

Dün şehirde iki mühim yan• 
gın çıkmıştır. Dün gece itfaiye 
dairesi karşısında Selamet kutu 
fabrikasının ekzos borusundan 
çıkan kıvılcım lar fabrıkanın ça
tısına rastlayarak ateş aldırmış 
ve rüzgarın sevkiyle ateş bü
yiimüştür. itfaiyenin çalışması 
sayesinde yangın söndürülmü1-
tür. 

Kahramanlarda çıkan ikinci 
yangın birinci yangından daha 

Darülbedayi 
Temsillerlnl Elhamrada 

veriyor 
Havaların bozuk ve soğuk 

gitmesi Fuardaki Darülbedayi 
temsillerinin zevkini kaçırmıştı. 
Bunu düşünen sanatkarlar 
Elhamra sinemasına geçmeye 
karar verdiler. Yağmur ve so
ğuğa rağmen lzmir halkının 

şehir tiyatrosuna rağbet gös· 
termesi her gece fuar tiyatro· 
sunu doldurmuı sanatkarları 
pelc neşelendirmiştir. 

Sanatkarlarla görüştük halk 

Büyük 

büyük ve tehlükeli idi. Bu 
yangın mezbelelikte çıkmıştır. 
Kahramanlar mahallesini teh· 
did eden bu ateş mezbeleliğin 
altı yerinden birden çıkmış ve 2 
saat çalışılarak söndürülmüştür. 

Evvelki gece sabaha karşı 
ceza evi karşısında 36 sayılı 
kömürcü dükkanından çıkan 
yangın da büyüktü • Bu da 
itfaiyenin aldığı tedbir saye
sinde süratle söndürülmüştür. 

1 Spor hareketleri 
Bu hafta pazar günü sabah 

saat 9 da Altınordu kulübü 
sahasrnda Voleybol birincilik· 
leri başlıyacaktır. 

Gündüz halk stadında şild 

maçlarına lzmirspor - Göztepe 
ve Altay - Buca arasında de
vam edılecek ve gece saat 8de 
deniz sporları yurdunda bölge 
güreş birinciliklerine başlana 
caktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tarafından kendilerine karşı 

gösterilen bu alakadan dolayı 
minnettarlıklarını bildirdiler. 

a 

Konser 
19 eylül Cumartesi günü saat 

sunda lstanbul konservatuvarı 
16,30 da FUAR gazino· 
mu:ıllimlc-ri tarafından 

fjatlar 100 ve 75 kuruştur 
17-18-19 

·----, 
KANLI ELMAS 
........................................ ~ 
1e/nka sarısı: 22 MACERA ROMAN/ 

"-. . .................................. ., 
Ing:lllzced.eu. çe-v:lre:ıı:ı: Sezai. Şadi. 

- Motör mükemmal ı,ııyor başka ne olablllr ki •.• 
- Motörden bahsetmiyorum canım. Havaya bak-

sana, ortada boğucu birşey var. Fırtına mı olacak? 

- Ne paniği? Bu mavna bizi 
bekliyordu. Eğer bir saniye 
daha dursaydık hepimiz ölmüş· 
tük. Bak gürültüyü duymıyor 
mu un? 

D.nlediler. Hakikaten mav· 
nadan birçok gürültü1er geli
yordu. Blak projektörü çevirdi. 
Mavnanın üstü bir sürü Çinli 
ile co'u idi. Bazıları ellerindekı 
bıçakları hırs ia motördekilere 
sallıyorlardı. Cava : 

- Görüyor musun dedi. Bu 
sefer de ucuz kurtulduk. 

TAYFUN 

kinden fazla durgundu. Güneş 
ufukta henüz görünmüş daha 
şimdiden ortalığa yakıcı bir 
sıcaklık veriyordu. Gül yüzünü 
ince bir tül gibi hafif bir bu
h:ır t:ıbak<'lsı kaplamıştı. Orta· 
lıkta sıkıcı bir sessizlik vardı. 

Tromp motörü bu sessizlik 
içinde büyük gürültüler yapan 
bir sür'atle ilerliyordu. Yatta· 
kilerde bile bir gayri tabiilik 
vardı. Herkes susuyor ve dü
şünüyorciu. 

Davber öteye beriye koşu· 
yor, güverte işlerine bakıyordu. 
BI P. aklıklara dayanmış 

Y'E 1 ASIR te Eyıoı 1938 

in giliz Liberal partisi MADRID 
Taarruzu başladı 

Bazı lngiliz gazetelerinin lspan}'OI 
asilerine yardım ettiğini bildiriyor 

- 8f'şta1aıı fmıncı sarıada

kıırargabı Madridin 75 ki!o· 
metre cenubundadır. 

Roma, 17 (Ö.R) - Fransız 
topraklarına iltica eden Fransız 
anarşistlerinden bazılarının ted
h ı şçi harPketlerde bulundukları 
söyleniyor. 

L'lndra 17 (A.A) - Liberal 
partisi konseyi bir karar sureti 
kabul etmiştir. Bunda ezcüm~ e 

şöy'e denilmektedir: 
Liberal partisi konseyi bü

tün sulh V<! hürriyet dostlarının 

nazarı dikkatini Avıupadaki 

vaziyetin vehametine celbeder. 
Avrupada demokrat hükümet 
sistemi ile esas hürriyeti er 
d iktatör faşist ve komünist 
hükiımet1 er tarafından teh· 
dit ed ı lmektedir. l•panvol 
ihtilalcileri faşist hükiımet' e· 

re dayanarak ispanyada kanunu 
esasi daires inde intihap edil
mı ş o'an hükümeti devirmeQ-e 
urrraş ıyor far. lhtilalcifer bundan 
başka lngiliz gazetelerinin en 
kuvvetlilerinin bir takımından 
ve muhafazakar par tiden de 
müzaheret görmektedir. Eker 
ispanyadaki bu ihti lal hareketi 
muvaffakıyetle net:ce!e l ecek 
o!ursa üç cepheden faşistler 
çevri lecektır. Bu vahim vazı yet 

L oyd Cof{urı Beı/ın Sll 'akot llllim 

bır intiba 

Fransada işçiler • 
grevı 

Dahiliye nazırı Salengro 
• • anlaşma zemını arıyor 

işçiler 
uzun 

fabrika müdürünü bir 
müddet 

Paris, 17 ( A.A ) - Blum 
Chautemps ve Saleng-ro'nun 
Lil!e mensucat sanayi patron
larını B. Thiriez'in rıyasetinde· 
ki delegasyonu ve amelelerin 
Dumoulinin başkanlığındaki 
de ~egasyonu ile yapmak iste
dikleri müzakereler dün saat 
1 de dahiliye nezaretinde baş
lamıştır. 

Gece gazetecilere beyanatta 
bulunan Sal1:ngro şöyle de· 
mişt i r: 

- f-lpyet'eri ayrı ayrı lr ' ul 
ettik. Görüşme bi tmiştir. P u· 
rahhaslar bizden yeni vaziyet
lerinin tayini için ayrıca top
lantı yapmalarını istemişlerdir. 

Ücret mes'elesinde tam bir ih
tJaf mevcut olduğu görülmüş· 
tür. 

Lille istintak hakimi Laba
lette Urau ve şürekası mües· 
sese müdürleri Jean ve Michel 
Thery bir~derlerle Paul Ber· 
nardın evlerinde yapmış olduğu 
bir araştırma esnasında bir 
si lah ve mühimmat deposu 
meydana çıkarmıştır. Bu mü
essese direktör!eri dün amele 
delegasyoııunu tehdit etmişler 
ve hatta içlerinden biri havaya 

iki tarafta uzanan sahilleri sey• 
rediyordu. Cava dümende idi. 
Gözleri ileride hiç konuşmı· 

yordu. Noıa ile San Şun gü
vertede ikı şezlonga oturmuş

lardı. 
Noranın e'inde bir kitap var· 

dı. Fak at dakikalar geçtiği 

halde bir yaprak bile çevirmi· 
yordu. Gözlerini Çinü kıza dik
miş düşünüyordu. 

Bu sırada Andi Kalagan ka· 
maradan çıktı. Kızlara baktı, 
dudağını bükerek Cavaya 
doğru ilerledi. Ca va dümeni 
Blak'a vermiş parmaklıklardan 
denizi seyrediyordu. Kalaga da: 

- Mükemmel bir köy değıl 
mi? Dedi. Fakat arkadaşının 

yüzündeki ciddiyeti gorunce 
sordu. Ne o bir şey mi var? 

- Hiç bir şey yok. Arkada 
bıraktığımız düşman ları düşü· 
nüyorum. Her halde bizi bu 
kadarla bırakmıyacakJar. Daha 
kim bilir neler hazırlıyorlar. 
Asıl o kovaladığım herif yok 
mu iste onu düsünüyorum. Çün-

hapsetmişler 
bir el si lah atmış idi. Bundan 
başka depoda meçhul dört 
kişi görülmüş ve bunlardan 
birisi amele ile kavga çıktığı 
takdirde fedaice iş görmek 
için gelmiş olduğunu itiraf et
miştir. Si 'ahlar hemen lı:utlan· 
mağa hazır bir surette olduk
ları zannedilmektedir. Üç kişi 
serbest bıralnlmıştır. Tahkikat 
devam ediyor. 

Paris 17 ( A . A ) - Matin 
gazetesinin Liyon muhabiri Rho 
Diaceta sun'i ipek fabrikasının 
1500 ame!enin fabrika müdürü 
ile iki müdür muavini ve bir 
mühendisi odalarına kapatıp 
oda kapılarını kilitlemiş ve son· 
ra zabıtanın müdahalesi üzeri· 
ne bunları serbest bırakmış ol· 
duklarını bildirmektedir. 

Bundan sonra amele kendi· 
lerıne iltihak elmiş olan iş ba
şılarından mürekkep bir idare 
komitesi teşkil ederek maki· 
naları işletrueğe başlamışlardır. 

Müthiş rakam 
Nürenberg 17 (A.A)- Parti 

kongresi esnasında Alman dev
let demiryolları iki milyon kişi 
ııakletmiştir. Bund;ı mutat yolcu 
adedi dahil değild:r. 

kü en tenlükeli düşmanımız 
o dur. 

- Aceba nehirde ölmedi mi, 
dersin? 

- Eğer öldü ise çok mü· 
teessir olacağım. 

- Müteesir mi olacaksın ? 
- Talıii değilmiya. Onu ben 

elimle öldürecektim. 
Cava bir saniye dişlerini 

sıkarak yumruğunıı demir par
maklığın üzerine indirdi. 

- Fakat heni asıl üzen bu 
değil. Bu gemiye ne oluyor 
Allah aşkına? 

Kalagan şaşkın şaşkın etra· 
fına bakındı. Motörün gürültü· 
sünü dinledi. 

- Motör mükemmel işliyor 
başka ne olabilir ki. .• 

- Motörden bahsetmiyorum 
canım. thvaya baksana, ortada 
boğucu bir~ey var. Fırtına mı 
olacak acaba ? 

Cava bunu söylerken Kala
gan iki genç kıza bakıyordu. 

- Nora ile San Şunu mu 
anlatmak istiyorsun. Yok canım 
onlar biraz sonra mükemmelen 
anlaşırlar. 

- Bitmedi -

demokrat bükümetlerin Millet· 
!er cemiyetine müzaheret etmek 
için yapmış oldukları kork11kça 
teşebbii slerin felaketli bir aka· 
mete u iiraması yüzünden mey· 
dana gelmiştir. 

Liberal partisi konseyi Por· 
tekiz'in lspanya'ya yapılacak 
silah sev'kiyatı üzerine ambar· 
go konulması ışıne müessir 
bir surette iştirak etme•ini 
temin ma ksadiyle Portekiz 
hükümeti üzerinde kuvvetli bir 
tazyık yapılması lü7umunda 
ısrar etmektedir. 

Konsey lngiliz tayyare1erinin 
kaçamak yoluyla lspanya'ya 
gönderilmesine mani olmak için 
icap eden tedbirlerin alınmasını 
istemektedir. 

Londra, 17 ( A.A) - Bah
riye bakanı Samuel Hoare 
Cebelüttarıka gelmiştir. Bakan 
oradaki istihkamları teftiş et
tikten sonra Cuma günü Lon· 
draya dönmek üzere vapura 
binecektir. 

Romanya - Sovyet 
paktı isten:yor 
Moskoya, 16 (A.A) - Lit

vinof Cenevreye hareket et· 
miştir. 

ROMANYA SOVYETLER 
PAKTI YAPILMALIDIR 

Bükreş 16 ( A.A ) - Milli 
çiftçi fırkası umumi sekreteri 

Madgeara partinin komitesin
deki beyanatında şu mevzuu 
ele almıştır : 

Romanya bilhassa Sovyet 
Rusya ile iyi münasebetlerde 
bulunmak ve onunla anlaşarak 
yaşamak mecburiyetindedir. 

Hatip ilaveten demiştir ki : 
Moskova hükümeti Roman

yada komünizm propagandası 

yapmamaktadır. Bu hükümetsul
hu ihlal etmemek arzusunda
dır. Ve mevcut muahedelerin 
tekrar gözden geçirilmesine ta· 
rafdar değildir. Bu sebepten 
dolayı Romanyada Sovyetler 
aleyhinde tahrikatta bulunmak 
suretiyle Moskovayı igzap et· 
mek çok vahim bir hatadır. 

Roma, 17 ( Ö.R ) - Sevil 
Radyosu Madriddeki Mısır se· 
farethanesinin taarruza maruz 
kaldığını, sefir İn şehri terk et• 
tiğini bildiriyor. 

Roma, 17 (Ö.R) - Sevilden 
bildirildiğine rröre Ispanyol dip
lomasisinin 275 mümessilinden 
176 sı mevkilerini terketmiş
lerdir. Burgc:>sta teşekkül eden 
hariciye vekaleti, harici temsil 
İşini eline almıs g"İbidir. 

Madrid, 17 (Ö.R) - Hükü
met kuvvetleri asilere karşı 
miihim bir zafer kaıanmışlar· 

dır. T oledo ve Oviedo kurbin· 
de asi ler bozguna uğrıyarak 
kaçıyorlar. 

Bilbao' daki kuvvetler de bu
gün ehemmiyetli muvaffakıyet
ler kazandılar. Nihai zaferin 
cumhuriyet ordusuna ait ola· 
cağı ümitleri bakidir. 

Paris 17 ( Ö.R) - Şimdi 
Radyo ajansının verdiği mü,ta· 
cel bir haberde asilerin büyük 
kuvvetlerle Madride karşı yap
tıkları taarruzun kendi a1eyh· 
!erine netice verdiği cihetle 
durduğu bildiriliyor. 

General Franko ile General 
Mola aruında bu taarruz yü· 
züııden ihtilaf çıkmıştır. iki ge• 
neralden hangisinin en evvel 
Madride gideceğinden anlaş
mak bir türlü kıobil olamamış· 
tır. Bu vaziyet Franko gibi 
Molanın da askeri diktatörlü
ğün başına geçmek istediğini 
meydana koyduğundan asi 
cephe ikiye ayrılmış gibidir. 

' DARÜLBEDA Yİ ft. 
ŞEHiR TiYATROSU 
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BU AKŞAM: 

ELHA\lRADA 

LÜKSH_~YAT 
Yar:n akşam 

SAZ .. CAZ 
Opereti 

iş · sarpa sardı 
Habeş delege!eri Cenevreye ge
lirse Italyan heyeti müzakere

lere iştirak etmiyecek 
Roma, 17 (A.A) - Siyaset 

adamları Milletler cemiyeti 
asamblesinde bir Habeş heye
tinin hazır bulunmasının ltal· 
yanın asambleye iştirakten im
tinaını intaç edeceğini beyanda 
müttefiktirler. 

Selahiyettar bir menbadan 
bildirildiğine göre, Avenolun 
Roma seyahatından sonra ltal
ya hükümeti Cenevrede faal 
bir surette mesai birliği yap
mak için hiç bir taahhüdde 
bulunmuştur. Şu halde ltalya· 
nın vereceği karar son daki· 
kaya kadar ahval ve şeraite 
bağlı kalacaktır. 
Habeş murahhaslannın sala

hiydnameleri muteber addedil· 
mese bile sadece bu heyetin 
Cenevreye gönderilmesi keyfi· 
yeti ltalyan teşriki mesaisini 
teahhüre uğratacaktır. Çünkü 
faşist hükümeti kendi murah· 
haslarının Necaşinin murahhas· 
!arı ile karşılaşmıyacaklarından 
emin olmadıkça heyet gönder· 
mek fikrinde değildir. 

Londra, 17 (A.A) - Habe· 
şistan tarafından Cenevreye 
bir dele2asyon gönderilmesi 

l biraz şaşkınlık tevlid etıniştir. 
Diplomasi mehafili Habeş mü· 
messillerinin tanınması mese· 
lesinde lngiliz delegasyonunun 
nasıl bir hattı hareket ittihaz 
edeceğini tasrihten imtina et
mektedirler. 
Habeş mümessillerinin Ce· 

nevrede sarfedilecek olan me
saiye iştirak edip etmiyecek· 
!erini tayin etmek muhtelif de· 
legasyonların sa!ahiyetlerini tet· 
kike memur komiteye aittir. 

Sol cenah mahafili Cenevre· 
de bir Habeş delegasyonun bu
lunmasının ltalyayı beşler kon· 
feransına iştirak hususunda da· 
ba ihtilafçı davranmağa sevke· 
deceği mütalea3ında bulunınak· 
tadır. Bu mahafıle göre, ltalya 
şimdiki iti!afgiriz vaziyette 
kaldığı takdirde dığer dev· 
!etlerin Habeş mes' el esinin 
tasfiyesine muhalefet etme· 
!erinden korkmaktadır. Hal· 
buki kendisi bu mesele· 
nin beynelmilel sahada tasfiye 
olunmasını arzu etmektedir. 
Halbuki Habeşistandaki haki· 
miyetini henüz tamamı ile te· 
sis etmiş değildir. 
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Fransanın takibedece ği dış siyaseti! 

Amerika dış bakanı söylüyor 

erkesle dost olacağız, 
fakat müttefik deQ-il .. 

1 

Leon Blumun nutkunda silahların terki meselesine. 
' 

geniş bir yer verilerek temennilerde bulunulacak1 

Paris, 17 (Ö.R) - Dün ak· 
şam Rambuye'de toplanan na· 
zırlar meclisinde harici siyaset 
görüşiilmüştür. lçtimaa riyaset 
eden cumur başkam Lebrıın, 
Milletler cemiyetinde Fransayı 
temsil edecek olan murahhas 
heyetinin lvan Delbos'on baş· 
kanlığında Pol Bonkur ve fk
tısat nazırı Spinoz' dan müte
şekkil olmasını tasvip etmiştir. 

Paris, 17 (Ö.R) - Fransız 
delegasyonu akşam Cenevreye 
hareket etmiştir. Hariciye na· 
zırı lvon Delbosun Cenevre· 
deki mesaisi aşağıdaki esaslara 
dayanacaktır: 

1 - lngiltere ve küçük iti· 
laf mümesillerile sıkı bir elbir
liği dahilinde hareket etmek. 

2 - Milletler cemiyeti pak
tının reforması meselesi mev
zuubahs edilince Fransanın 
noktai nazarını tasrih etmek. 

Fransa, milletler arasında 
iktısadi münasebetlerin günden 
güne genişlemesi suretiyle si
yasi yakınlıklar vücut bulabi
leceğine kanidir. 

3 - Fransa terki teslihat 
için büyük gayretler sarfını 
istiyecektir. Hatırlardadır ki 
Fransız başvekili, Almanların 
askerlik müddetini iki se
neye çıkarmalarına mukabil 
Parlamentodan fevkalade tah· 
si sat 
rışının 

rabiye 

isterken, teslihat ya· 
Avrupayı umumi ba
ve felakete sürilkli· 

yecegıni söylemiştir. Fransa 
şimdi teslihat işini de Cenev• 
rede halletmek niyetindedir. 

Fransız murahhaslan tesliha· 
tın kontrollu bir şekilde lahdi· 
dini ve hatta tenkisini temin 
edecek bir neticeye varmak 
için iki senedenberi toplanhla· 
rıoı katetmiş bulunan terki 
teslihat konferansının yeniden 
mesaiye başlamasını istiyecek
lerdir. 

4 - Danzig meselesi gü
nün mevzuu ise de bu mesele 
Eden Cenevreye geldikten 
sonra görüşülecektir. 

5 - Delbos (şpanya işinde 
bitaraflık meselesi hakkında 
Portekiz delegeleriyle görüşe· 
cektir. 

Paris 17 (Ô.R)- Bu akşam 
geç vakıt başvekil Leon Blum, 
harici siyaset hakkında belde· 

Yazan : Tok Dil 

- Felaket! Diye bağırdı, fe· 
laket kaçırdık hepsini.. 

Deli lbrahim henüz ağzında 
tuttuğu şarap çanağıoı Vezirin 
suratına fırlatıp: 

- Nasıl oldu be kodoş, na· 

sıl oldu. Şarab verdin içmedi
ler, yemek verdin yemedile, 
cellat götürdün haklarından ge· 
leınedin. Sen nasıl abdal ve· 
zirsin, defol şuradan, çabuk ba· 
na onların kafalarını getir ... 

.. . . . . 

. . . . . . 
A.öalar garavôan cıkar. cık· 

• 

Leon Blum harpcuyane hita
beler yapmıyııcak ve bu<?Üne 
ka .J ar sulh ruhundan müllıem 

o1an söz'erinin hiç birisini :;eri 
almıyacaktı r. 

Hitler Avrupay ı lıarpcuy nne 
s özler ve cebir ve ş"rlc!et ha· 
vas ı le doldurmuştur. Blum mil
letler arasında sulh ve lıar
de-şlik h.ıvasiyfe tloldura· 
caktır. Başvekilin nutku Hit· 
!erin bütün ıı-evezelikler:ni 
daha bir def'a kıymetten dü· 
şiirme9:e yarıyacak ve Avruna 
için en kuvvetli selamet nok· 
tasım Fransa ve Almanyanın 
uz "a•masında top'andığım an· 
!atacaktır. 

Bawekil, avoı zamanda Av· 
rupanın yeniden inşasına taaf· 
liik eden halk cephesi progra· 
mının harfiyen tatbik edilmekte 
olduğunu gö.~terecektir. 

Paris, 17 (Ô.R) - Popoler 
gazetesi Hitlerin nutkunda, 
müstemlekelere taalluk eden 
sözlerin Londrada heyecanla 
karşılandığını yazıyor. lngiliz 
muhafazakarları bu meseleyi 
bir an evvel tasfiye etmeğe 

/ımaikadaki ıntılıahut miimdelelu•ıı." lu ıntı~ıı 

Va şington, 16 (AA) - Dış Vaşington, 17 ( A. A ) -
bakahın Hul Amerıkanın dış Bahriye nezareti muvakkaten 
si yasası hakkında yaptığı bir ve Amiral Artbur Tieldin ku-
beyanatta ezcümle demiştir ki: mandası n1tında bir Amerikan 
Amerikanın başka memle· Avrupa fi losu ihdas edılmiş 

memleketlerin toprağında gözü oldu_'.:unu hıldirmcktedır. Bu 
yoktur. Kendisini Avrupaya filo Raloigh adındaki hafif 
karşı iki Okyanus himaye et-
mektedir. Diğer uluslarla dost kruvazör ile Hattıeld ve Kane 
olmak istiyoruz. Fakat mütte· adındaki torpito muhriplerin· 
fik değil. Bununla beraber den ve Kayuga ismindeki avi· 
bu uluslarla en ıyı te· zodan mürck::eptir. 
cim ve ekonomi münasebetle· Vaşington, 17 (A.A) - Yem 
rimizi muhafaza etmek emeli· teşkil edilen Avrupa filosu ls-
mizdir. panya sularına gidecektir. 

Paris seyahatinin 
• • 

netıcesı 
karar verdiklerinden bu~ünler- Varşova 17 (A.A)- Dış ba· 

Fra11sıı Reisicumhura Lebıö11'flıı Na11siı•c zlvaretı'tıe alt bır i11fıba de toplanacak olan muhafaza· kanhgı organı olan Enformas· 

Avrupa ınilliyetper· 
Yerleri kongresi 
Cenevre, 17 (A.A) - Av· 

rupa milliyetperverleri kongresi 
nin 12 ci toplantısı dün burada 
yapılmıştır. Toplantıya, Alman, 
Macar, Lehistan, E~tonya, Çe
koslovakya ve Danimarka mil
liyetperverleriyle, Romanya, 
Yugoslavya ve Çekoslovakya
daki Macar grupları, Estonya 
ve Romanyadakı Rus ırupları, 
Avusturyadaki alev grupları, 
Lehistandaki Ukranyalılar ve 
Katalonya'ılar iştirak etmek· 
tedirler. 

nen nutkunu söyl yecektir. Bu - Leon Blum nutkunda karlar kongresinde hükumetin yon politik Polonez gazetesi 
nutuk derhal spikerler tarafın- Fransanın ananavi su'h siyasetini noktai nazarını sararahatle bil· general Rydz Smiglinin Paris 
dan Portekiz, lspanyol, lngiliz, izah edecektir. Bu nutuk Fran- dirmesini, Almanyaya veya bir seyahati hakkında şu satırları 
ltalyan ve Alman dilleriyle tek· sa için Avrupanın mukadderatı ecnebi memleketine lngiliz )azıyor : 
rar olunacaktır. Jak Kayzer yalnız Hitlerı'n elı'nde olmadı- d 1 d k" 1 d h" Mareşal Pilsudskinin çizdiği man ası a tın a 1 yer er en ıç şekilde Lehistan siyasasının 
Övr gazetesinde yazdığı bir ğını göstermeğe vesile ola- birinin terkedilmiyeceğini temin ana hattı generalin Paris seya-
makalede diyor ki : caktır. etmesini isteyeceklerdir. hati neticesinde tam tezahürünü .. lhtliiiCiier···ııare····· ··eıe .. ·ge·ç .... ti... ~~:~~=~~~:;;!~:~nf ~dazr:f.;;~ 

yapılan noktaı nazar teatısıoın 
hiç ~üpbesiz Fransız-Leh ittifa-

Ihtilalci kuvvetler dün Rondayı bom- ~nın canlanmasiyle neticelen· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dıği sevınçle müşahede ve tes· 
bit edilebilir. 

bardıman ed~~ek telef at verdirdiler; K O Z Mi N 
Corunna, 17 ( A.A) - Ge- / Oğrenildiğine göıe, General ı Milliyetperver kıtaatın ileri - - -

diş l•lZ.CUDU 

neral Franko ihtilalcileri Ma- Mola'nın kuvvetleri pek ya· harekatı sabile giden yol üze- NEVRoz•N 
laga yakıoında mühim bir sev- kında Madrid üzerine yürüye· rinde bir köprünün çekilmekte J 
külceyş noktası olan Rondayı cektir. Cenuptaki asi kuv· olan markisistler tarafından ha· 

baş diş, 
ve souk 

alğınlığı 

şiddetle bombardıman etmiş- vetleri umumi karargahı Tale- vaya atılması iizerine zorluğa 
ler ve kışlaları tahrip eylemiş· veradan Madrid'e 63 kilomet· uğramıştır.Milliyetperverler dün 
ferdir. ihtilalcilerin Ant~guera· rede kain Banla Eullaya nak· Orio mevkiine girmişlerdir. 
dan gelmekte olan bır kuv· )edilmiştir. Burgos, 17 (A.A) - Burgog 
veti. öğleden sonra şehri işgal General Franko gazetecilere radyosu bildiriyor: 
etmıştır. beyanatta bulunarak ihtilalcile· Oviedo şehri iki hükumet 

l~tilalcilerin . tayyareler~ dün rin bu son günler zarfında hü- tayyaresi tarafından bombar-

Krem Metamorfoz Çil ve sivilceleri 
izale eder 

lzmir fuarında Celal Ergun pavyonunda 

Fırsatı kaçırmayınız ... Ve koşunuz. 
Fuar münasebetile fiyatlarda müthiş tenzilat yenıden Madrıde ve Cıudad kiimet kuvvetlerine üç bin te- dıman edilmiştir. Bir hastane 

Rea.l ve 1: oledo.y!' ~oınbardıman lefat verdirmiş olduklarını söy· ve bir mektep hasara uğra· 1 

etm!şlerdır. lhtılalcıler T elevera lem :ştir. mıştır. Milliyetperverler bir çı· 
Toptan salış merkezi : 

lzmirde Şevki Tömek cephesinde milislerin bir kuv· San Jean de Luz, l 7(A.A)- kı 1 k. · ti · · · - - O - . . ş yapmış ar ve mar ısıs erın 
vetını puskurtmüşler ve onlara ç hukumet tayyaresı San Se· mühim bir mevziini işgal et· 
150 telefat verdirmişlerdir. bastieni bombardıman etmiştir. mişlerdir. 

Tefrika No: 7& 

maz Muslihiddinin evinde top· 
!anmışlardı. Gece hayli ilerle
mişti. Hiddetli, feveranlı, asabi 
görüşmeler birbirine karıştı. 

- Bu işleri yapan vezirdir. 
Onun yerine başka vezir la· 
zım •• 

- Onu öldürmeliyiz. 
- Sultandan istemeliyiz. 
- Hangi Sultandan, deli 

lbrahimden mi, vazgeçin şimdi 
o sevdadan, hadin bakalım, 
neferlerinizi alın doğru orta 
camide toplanalım. 

1live Kara Murad bajlırıp, 

tavladaki atını çektirdi, atlayıp 
arkasından gelen ağalar ve 
ağaların silahlı neferleriyle 
Orta camiin avlusuna atını bağ· 
ladı, içeri girdi, öfke ve te· 

hevvür içinde iki rekat namaz 
kıldıktan sonra döndü, vaz 
kürsüsüne çıktı. 

- Ağalar! Dedi. İçinizden 
eli kalem tutan yok ama, ne· 
ferler;'Jizden varsa divit kalemle 
yar .ma gelsin. şimdi müftiiye 
".! Veli efendiye name gönde· 
relim, ülemayı buraya alıp gel-

' sinler. 

Kara Murat ağa hepsinden 
kahraman olduğu ıçın ona 
uyan ağalar artık coşmuş, İs· 
yanlarını salıvermişlerdi. Ca· 
miin içinde bir hayhuy ve gü
rültü kopuyor, bir taraftan da 
Kara Murat ağa, hutbe kürsü· 
sünde yaoına aldığı katibe ca· 
zır cazır mektup yazdırıyordu. 
Kara Muradın kendi ifadesine 
göre yazılan deli dolu mektup· 
lar hirkaç yeniçeri neferi ile 
müftü ve Sultan Mehmet camii 
vaizi alim Veli efendiye, arka
sından şeyhülislam Abdurra· 
him efendiye ulaştırıldı. 

Kimisini g:zlice düğün şen· 
liğinde buldular, kimisini evle
rinde .. 

. . . . . . 
Ağalar sabah namazına ka· 

dar camide kalmışlardı. 
Aradan çok geçmedi, lstan· 

bul müftüsü sarayının bütün 
eli silah tutanlarını arkasına 
!akıp camie ~eldi, arkasından 
Veli efendi cübbesini toplıya· 
rak iceri 2irdi. Sabah nama· 

1 

zına doğru da Şeyhülislam içeri 
girdi. 

Meşveret tam kurulmuş, dü
zenini almıştı, görüşmeler ye· 
rini ve maksadını bulmuştu. 

Şeyhülislam içeri girince yel 
yepirdek orta yere gelip, elini 
göğe açarak : 

- Allah sizlerden razı ol· 
sun, Allah sizlerden razı olsun .. 
Siz nasıl oldu da bu hayırlı 
işe el urdunuz. Sağ ve salim 
olun .. Diye Kara Murad paşaya 
ilerledi. 

- Hay sen gibi bir baba 
yiğit kahraman bu işi başardı, 

Allahtan muradın ne ise yerine 
gelsin.. Ağa oğlum bu çekti
ğimiz ne azaptır, mal ve canı· 
mızdan rahatımız emniyetimiz 
kalkt;. Bulaki bu gaile sühu
letle husule geleydi. Bulak i 
m~ramımız selametle hasıl 
olaydı .. Dedi yalvardı .. 

Kara Murad sitemli bir ba· 
ğırma ile: 

- Behey efendi, neye böyle 
söyleniyorswıuz. Bu i~ler hep 

1841 (3) -
sizin sükütunoz 'le ittifaksıdı· 
ğınız ile bu mertebeye varmış .. 
Yoksa bunun çaresi kolaydır. 
Heır.en sen bütün arkadaşlarını 
topla, bir saat içinde Sultan 
Mehmed camiine gel, biz bura· 
dan göç edip saraya yakın 

diye oraya gideceğiz. Meramı· 
mız ne ise orada görüşüp bal· 
!edeceğiz. Meumımız yerini 
bulmadan (elıni ihatalı bir uza· 
tışla uzahp daire çevirdi) bu 
cemaat dağılmaz. Dağılanın, 
hıyanet edenin ben ana5ını 

bellerim. 
Şeyhülislam etekleri sevinç 

telaşından ateş alarak çıktı git
ti, ve tam ~abah ezanı :;ultan 
Mehmet camiinde okunurken 
bütün ağalar, neferleri. silah· 
lıları, ulemalar, Şeyhülislam ve 
kurenası camide idiler. Sabah 
namazını Şeyhüli~lamın imame
tile heyecan için-le kı'dılar. 

Vezir bu gece toplantısını 

geç zaman telaşla haber almış, 
- Soıı.•ı \'ar -



r 
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Bir sirk gezintisinde 
Selahettin Kantarın intibaları 

Is lam 
bir 

dininde filin 
ordu Ka'be 

ehemmiyetli yeri 
kapısında nasıl 

vardır. Filli 
yenildi? -

Arslanların muhtelif cinsleri ve karakteri hakkında bazı 
malfin1at -- Arkeolojide ve tarihte arslanın eheo1miyeti 

-3-
Antikite ikonoğrafyasında 

filin yeri pek ileri değildir. 
Mısır ve Asirya abidelerinde 
fil nadiren görühir. Arkaik 
" lyonya - lzmir ,, sanat ta fili 
hemen hiç tanımaz. Mısırda 
lskenderin vücudunu gezdirmek 
için yapılmış alay şarlarına fil 
resimleri yapılmıştır. Aynı za
manda mabud Diyonizos'un 
"Baküs,, Hindistandaki seferini 
gösteren zafer sahnelerinde de 
filler temsil edilirdi. 

Roma<la filli heykeller "~ta
tuate cum elephantis ,, büyük 
bir şeref sayılırdı. Gordiyen ve 
daha bir kaç imparatora Se
nato böyle heykeller dikmişti. 
Trayan forumunda da büyük 
bir fil başı bulunmuştu. Afrika 
kıtası, başında bir fil derisi ile 
temsil edilirdi. Nihayet bazı 
sikkelerle mahkuk taşlar üze· 
rinde görülür. 

Filin yalnız lslam dininde 
ehemmiyetli yeri vardır Kur'ana 
geçmiştir. Bir vakıt Habeşler, 
Arabistana büyük bir ordu ile 
hücum etmişlerdi. Bu orduda 
çok filler vardı, az kaldı Arab
lan mahv ve Mekkeyi harab 
edeceklerdi. Fakat içinde Al· 
!ahın evi "Ka'be,, bulunan Mek
keyi kurtarmak için Ebabil kuş
ları Allah tarafından gelerek 
fillerin üzerine taşlar atmışlar, 
Habeş ordusu perişan olmuş ... 
Mekkede nazil olan beş ayetli 
"Süretülfil,, Elemlere suresi bu 
vakayı nakleder. 

Şimdi fuar sergisindeki fillere 
bakalım: Görüyor musun? 

Dört tane?. 
Bunların dördü de - tarih 

tabii kitablarının yukarıda 

bahsettiğim tariflerine göre -
Asya filidir. Çünkü aloları çu
kur, kafaları sübu, kulakları 
ve dişleri ufak, vücudları iridir. 

Afrika fili olsaydı kafaları 
yuvarlak, Alınları kubbeli, ku
lakları ve dişleri çok büyük, 
vücudları daha ufak olacaktı. 

Filler bitti. Yine silsilei me
ratibe riayetle arslanları gö
relim. 

Arslanlar 
Arslan, arslan!. Biliyorsun ya 

yavrum; şeci, bahadır, merd, 
civanmerd, yiğit, eroğluer kim
selere "Arslan gibi,, denir. 

Y .. zan : Selahettln Kantar 

Bertin ltayva11at baftçesinde bir ars!a11 yavrus11rıu rmzirivor 
Çünki arslan böyledir. Dün- sında dolaşmağa, yahut yaka-
yadaki hayvanların en kuvvet- lamak İçin saklanmağa, sinen-
lisi ve cesuru ve müstesna bir meğe, hiyle yapmağa tenezzül 
hilkatte yaradılmıştır. Onunçün etmez. 
"Serveri hayvanat,,, hayvanla- Geceleri yanağını yere eğe-
rın şahinşahı denilmiştir. rek gümürdemeğe başlar. Bu 

Bak burada erkekli dişili on gök gürültüsiinden dehşetli sesi 
tane arslan var. Arslanın erke- duyan öbür hayvanlar korku-
ği "Yele,, li olur. Başının etra- dan deli gibi kaçışmağa baş-
fındaki şu uzun güzel perçim !arlar. Şaşkınlıktan nereye gi-
onun yelesidir. deceklerini bilemezler, ars!anın 

Dişisi yelesizdir ve vücudu önünden .geçerler. O vakıt 
erkek arslanınkinden daha kü· arslan bunların içinden bir:ni 
çüktür. Fakat ayakları dört yakalar, yer ve bırakır gider. 
yaya benzetilebilir. Yere basar Geceleri gezer, gündüzleri 
basmaz hoplar. Kafesin içinde yatar. Ve erkekli dişili, çift 
bile gezerken işte öyle, bak! yaşarlar. Bak burada, sirkte 

Arslan kadar uslu, vekarlı, bile erkekli dişili, çift halinde· 
mehabetli, sakin hayvan yok- dirler. 
tur. Tabii halinde bir çocuk Arslanlar vücutlarına ve mi-
gibidir. Üstüne varmadıkça zaçlarına göre birkaç ı;eşid 
kimseye ilişmez. Yalnız karnı olur. Bir arslan memleketi olan 
acıktığı zaman bir diri hayvan Arabistanda mutlak arslana 
tutar, yer. Karnı doyunca avın- "Est,, , mehabetlisine "Dargan,, 
dan arta kalanı bırakır. Bir amansızına "Gazanfer,,, zorlu 

· daha o laşeye tenezzül etmez. ve yırtıcı olanına "Lis,, irisine 
Dişlerinin ve pençelerinin "Hizber,, derler. Bu sirkteki-

keskinliği ve yırtıcılığı kadar !erin hangi çeşitlerden olduğunu 
kuvveti de yamandır. Bir pen- soracak olursan cevab veremi-
çe vuruşta bir öküzün, bir atın yeceğim. Çünkü insan oğlu 
belini kırabilir. arslanları bile kafese koymuş-

En çok Afrika ile Arabistan tur. Bu zavallılar kafeste doğ-
lran ve Hint taraflarında bu- muş, büyümüş, yanık olmuş• 
lunur. lardır. Hangi çeşitten olduk-

Arslanın bağrışma dilimizde !arını nasıl ayırd edeyim?. 
"gümürtü,, derler. Bu gümür- Amma bakılırsa şu ikinci 
tüsü o kadar dehşetli, korku kafesteki yaşlıca babacan, ga-
vericidir ki geceleri gümürde- zanferlerden olsa gerek. Gö-
diği vakıt yarım saat ötelere rüyorsun ya, suratı pek hid-
kadar ne kadar hayvan varsa detli ve limoni! 
korkudan tirtir titrerler. Arslanın sert, ufak kıllı dili 

Karnı acıktığı zaman, öbür bile o kadar kuvvetlidir ki ya-
canavarlar gibi, avının arka- !arken en sert derileri sıyırır. 

crr///r/r////////.//////////rrr,orr/T/7///;r/,r,':/'/7Z////7/h"tı. cak bir şey olduğunu tahmin 
~tmiyordum. Herkes, hemen 
bütün tanıdıklarım orada, çıpu
racı Mişonun pis tezgahı ba
şında sızmak için sıra bekleşi

yordu. 

• • • 
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Sarhoş olmak ve unutmayı arzulamak •• Unutmanın 
hemen herkes için bu kadar arzulanacak birşey 

olduğunu tahmin etmiyordum 

Beyenmedikleri gün patronun 
beni kapı dışarı edeceğini pek 
ala biliyorum. Sizin adınız ne 
idi? 

- Benim adım, şey .. Semih .. 
Ben sizi bir yerdf'n tanıyorum, 

- Bırakın şu mavalları .. Ba
na hakikati söyleyiniz. Muhte
rem sevgiliniz bayan Semihayı 
çok mu seviyorsunuz. O size 
hiç mi acımıyor? 

- Galiba sarhoş olmak sı

rası sana geldi. Hana annenin 
nasıl hastalandığını anlatsanıza? 

- işte buna gelemem. Önce 
bana sevgilinizden bahsedin. 
Sonra ben de hersevi anlabrım. 

- Senin bu ısrarın hiç de 
hoşuma gitmiyor. ince kız .. 
Ben sana neler anlatabilirim. 
Esasen bu gece çok müteessi
rim. Erkenden kordonda otu· 
rarak bir az içeyim, dedim. 
Tenha, tanıdıkların uğramıya

cakları insansız bir köşe arayıb 
duruyordum. Şöyle bir balık 
pazarına uğradım. Arka mey
hanelerden birine uğradım. Bir 
de ne göreyim, birçok tanıdık 
çehreler ani şekilde, yani sar· 
hoş olmak için içiyorlar. 

Sarhoş olmak ve unutmayı 
arzulamak .. Unutmanın hemen 
herkes icin bu kadar arzulana-

Demek ıstırab yalnız bana 
aid bir hususiyet değildir. Baş
kaları da hisselerine düşen ıs
tırab katresini burada uyutmak 
için 55 derecelik rakıyı yuvar
lıyordu. Ben de, ben de içtim, 
ince kız.. Hem öyle çok içtim 
ki, bir aralık gözlerimde Se
mihanın hayali kalmamış gibi 
idi. Artık onu düşünmiyor, sar
hoş bir havaya uyarak gülüyor 
ve neşeleniyordum. 

Hayat bu .. Unutma ihtiyacı 
insanların kanını sardıktan 
sonra elbette ki daha taşkın bir 
arzu ile içmekte devam ede
ceğiz. Bu akşamın sabahında 
Semihayı düşünmemek için 
durmadan dinlenmeden içece• 
ğiz. 

Size acıyorum ... 
Sen kendine acı kız.. Be-

Doktrinlerden doğan harp tehlükesi 

Faşizm ile Bolşevizm çarpışacak 
olursa Avrupa ne hale gelecektir ? 

ispanya yarınki Avrupa 
harplarının küçük bir 

ölçüsünde Doktrin 
•• • midir ? • numunesı 

Avrupa sıılluuııııı doktrinler aras111da kanlı bir boğıışmanm tehdidi altwda b11/u11ması, ltemnı biitiirı dünya 
miinevverkrini diişii11diiren bir endişedir. Biitiin İspanya ölçiisiirıde vukua ırelen bir karılı dok/mı kargasın11ı 
bütün Avrupayı ateşlemeçı ihtimali sulh istiye11!ere rahat uyku/an /ıaram edecek bir kev/iJ•et o/11111ştur. MeşlıtW 
imriliz muharriri Vard Price, Deyli Meyl'de çıkan bir makalesinde, ve f'ra11sız mulıaniıi /ean 11ıouve11in de 
L' Homme Libre gazetesınde neşredilen bir ı•azısında bu rok eltemmivrtli mesrlr iizni11de rltemmiı'etle durmak
tadırlar. 

Meşhur lngiliz muharriri 
Ward Price, Deyli Meyi gaze
tesinde "Avrupada yeni kuru
luşlar" başlığı altında yazdığı 
bir makalede diyor ki: 

"Avrupaıfa milletlerarası mü
nasebetler şekillerini değiştiri
yor. Bu değişmeleri her ne 
kadar ispanya hadiseleri biran 
evvel meydana çıkarmağa ya
ramışsa da bunların esasları 
son zamanlarda gezip döndü
ğüm Almanya - Avusturya ve 
Macaristanda göze çarpmağa 

başlamıştı. 
Harp tehlükesi azalmamış, 

fakat istikametini de~iştirmiş
tir. 

Şimdiye kadar milli menfe
atlerin Avrupada bir infilak 
çıka~acağı, bir takım muahe· 
delerde hakları verilmiyen mil
letlerin bu yüzden silaha sarı
lacakları tehlikesi vardır. Şim
diki daha geniş çarpışma ihti
mali ise komünizm ile kapita
lizmin karşı karşıya gelmele· 
rinden doğmaktadır. 
iSTiKAMETiNi DEGIŞTIREN 

HARP TEHLiKESi 
Meme!, Avusturya, Alman

yanın Versay muahedesi kayıd
larından kurtulmak isteyişi gibi 
harp sebebleri şimdi, kuvvet- .~ 

!erini kaybetmiş gorunuyor. Alma11 ordusu başkw11a11 .,, ,,, 
Fakat şimdi, faşizm ve bolşe- mevkiini elinde tutmakta ' ,., 
vizm gibi birbirine zıd iki aki· kızıl rejime gözlerini dikmış 

de birbirinin karşısına dikil- bulunuyor. Geçen şubatta se· 
mişt:r. çilen hükumet liberal ve cum-

Beşeriyette birbiriyle uzlaşa- huriyetçi idi. Bugün bunların 
mıyan fikirlerin bir takım ci- komünist müttefikleri kuvveti 
dallere sebep olduğu görül- ellerine almışlar ve nasyonalist-
müştür. Bugün de birisinin ka- lere karşı bir terrör idaresi 
rargahı Moskova, ötekinin Ber· tatbika başlamışlardır. 
Jin olan ve biribirine meydan Eğer kızıllar ispanyada ka-
okuyan iki doktrin çatışma ha- zanmış olsalardı, Fransada bir 
!indedir. bolşevik infilakı tahakkuk ede-

ISPANYANIN TESiRLERİ cekti. Bu memlekette sağlarla 
.... Son altı haftadanberi, bü- sollar çarpışmak için adamakıllı 

tün dünya İspanyada bolşevik techiz edilmiş bulunuyorlar. 
prensipleri dairesinde iktidar Moskovanın nüfuzu da fazladır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kuyruğu bile kendi gibi ya· şı ve allahların anası, yer ana-
mandır. Bir kuyruk vuruşta ko- sı olan mabudenin remzidir. 
ca bir insanı devirir. Sibelin arabasını arslanlar çe-

D. · · 'k' b .. 'h t kerdi. Heykel, kaİ:>artma ve re-
ışısı ı ı, azan uç nı aye . . . 

d" t d - simlerınde Sıbel daıma yanın-
or yavru O)!urur. da iki arslanla temsil edilir. 
Arkeoloji ve tarihte arslanın 

ehemmiyet ve mevkii vardır. 

Eskiden büyük bir din ve mez
hep olan " Sibel, kubala, kıb
le ,, nin, yani dişi tanrıların ba-

nim acınacak nem varmış ki .. 
Hoş.. Haklısın sen ince kız .. 
Hakikaten acınacak halde olan 
benim. Dünyada kalbime hük
meden o canavardan başka kız 
mı kalmamış. Oounla nasıl ol
du da tanışmak felaketine uğ
radım. Daha tanışdığımız gün 
daima sarih olmaktan bahsetti. 
Ve ilk sözü tanışma maksadı
mın ne olduğunu sormak oldu. 

Ona bir hamlede cevab ver
mek istemiyordum. Kat'i kara
rımı vermezden önce onu an· 
lamak, arzularını, heyecanlarını 
tartmak istiyordum. Aceba be
nim öteden beri tahayyül ett' ğim 
şekilde, kültürlü bir kızmıydı. 
Ya değilse, ya sandığım kadar 
hassas, müşfik bir kız değilse .. 

Ona: 
- Müsaade ediniz, sizi de

nemek istiyorum, diyemezdim. 
Eğer böyle söylemiş olsay

dım, öyle sanıyorum ki kendi
siyle alay etmek istiyecej;ime 
zahip olacaktı. Kendisine şu 
cevabı vermiştim: 

- Sizi ciddi bir aşkla ~evi
yorum. Maksadım sizinle oyna· 

Arslanlar için lıu günlük 
bu kadar yeter değil mi ? 
Şimdi de öbirlerine gide
lim. 

- ~·onu var -

mak, eğlenmek değil ve bel
ki de ikimiz için mes'ut bir yu
va kurmaktır. 

Samimi bir lisanla anlattığım 
sözlere inanıp inanmadığını bil
miyorum. Açıkça itiraf ederim 
ki, ben öyle bir sualle daha 
ilk anda karşılaşmak istemez
dim. istemiyordum. Çünkü ce
vabımda samimi olmam im
kansızdı. 

Hayatımı bağhyacağım insa
nın çok, hem de çok başka 
olmasını, tıpkı denize atılır gibi 
hayatını hayatıma karıştırmak
ta istical etmesini istemiyor
dum. 

- Siz ne iyi insansınız bay 
Semih. 

- Sen de ne şeker kızsın 
ince kız .. Sana o kadar çabuk 
alıştım ki.. 

- Teşekkür ederim iltifatı
nıza.. Bütün müşteriler sizin 
gibi hassas olsalar da barda 
rastladıkları kızlann yalnız bir 
kaldırım kızı olmadığını fark 
etseler .. 

- Bitırmtı -

• 

Blombetg Lıutmdor;ıa bt·ıabtr 
ve son Fransız seçiminde bir 
çok Rus parası Fransada rol 
oynamıştır. 

ALMAN SlY ASETI 
VE ORTA AVRUPA 

Her ne kadar bolşevizm is
panya ve Fransada kuvvetlen• 
mişse de Almanyada H:tlerin 
Almanyayı silahlandırması, mer
kezi Avrupada bu cereyana 
karşı büyük ve müthiş bir dı
var gibi yükselmiştir. Her ne 
kadar Stalin bütün kuvvetlerini 
karanlıkta seferber ediyorsa da 
Almanya'da bu sahada boş 
durmamaktadır. 

Nasyonal Sosyalizmin vatan 
müdafaasını komünizmle müca· 
deleden ayrılmaz bir iş telakki 
etmesi, Almanyayı Avrupada 
komünizme karşı bir siper ha· 
line koymuştur. 

Rusyada yeniden yarım mil• 
yon askerin silah altına çağı· 
rılması, her ne kadar batı Av
rupasının gözünden kaçmışsa 

da Almanlar bunu bir tehdit 
telakki etmekten uzak durma
mışlardır. 

Çekoslovakya, Sovyel Rusya 
ile askeri bir ittifak yapmak 
suretiyle Ruslara Almauyanın 
göbeğinde ayak basacak bir 
yer vermiş oldular. Aylardan 
beri Çek sınırları içinde kuru· 
lan Rus hava karargahları, 
oraya gelen tayyareler ve pi• 
!otlarla Berlin veyahut Münih 
üzerine uçmak iki saatlik bir 
iş haline gelmiştir. Çekoslovak
yanın küçük antantta ortağı 

olan Romanya, Rus toprakları• 
nı Çek sınırına bağlıyacak olan 
bir demiryolu inşa etmektedir. 

Almanlara göre, bütün bu 
düşmanca manevraları Rusya 
yapmaktadır. Onun için günün 
birinde şayet Hitler, merkezi 
Avrupa devletlerine bir faşizm• 
bolşevizm çarpışması olduğu 
takdirde hangi tarafta buluna• 
caklarını sorarsa hayret etme• 
melidir. 

MACAR NAiBiNiN 
ZIY ARETLERI 

Macaristan naibi Amiral 



aşağı yukan 
1264 Solari 8 50 18 50 
1009 K Kazım 6 75 13 

500 V tel ve Şü. 10 25 15 50 
398 H Alyoti 8 19 
361 Ü Kuıumu 9 50 15 50 
308 AR OzümcülO 50 12 50 
228 Beşikçi Z 8 50 10 50 
218 F Alyoti 9 75 17 
206 Y 1 Talat 9 10 
199 S Gomel 8 50 13 50 
166 T Debas 11 13 75 
158 S Süleymano 9 25 17 50 

98 Ş Riza H 10 50 12 50 
85 Şerif Remzi 11 50 19 
65 J Kohen 7 50 11 25 
60 Albayrak 8 9 75 
55 S Belardin 9 375 9 375 

56 P Kılark· 9 75 11 ı 
38 Ş Z Galip 12 13 
33 F Z Abdnllab 8 75 8 75 
28 Ö L O Sabri 9 75 9 75 
21 S Emin 8 25 13 50 1 
20 H Güneş 10 50 
20 APapaoya 9 75 
19 Şınlak Z B 15 50 
16 P Paci 11 
5629 Yekiın 

12 50 
10 25 
20 
11 

109462 Eski yekun 
115091 Umumi yekun 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

aşa~ı yukarı 

321 A Muhtar 6 75 12 
247 F Z lzzi 9 625 9 625 
38 H Şeşbe~ 8 75 9 50 
38 B Fraoko 8 11 
34 E Alhharal 8 50 14 
30 Benmajor 8 50 8 75 
30 B Mizraki 7 75 8 
30 A Lafo:ıt 8 50 10 50 
Z4 P Paci 8 8 

8 P Pakers 13 13 
800 Yekun 

70656 Eski yekun 
71456 Umumi yekun 

Zahire 
Çu Cinsi Fi at 

a şa rr ı 

780 Buğday 6 25 
yukarı 

7 25 
44 25 70 balye p3muk42 

v. ".J Mevlid ~/.///; 

' 

21 -9-936 Pazartesi günü 
yatsı namazını müteakip Til
kilikte Hatuniye camii şeri
finde merhum bab a mız Hacı 
o~mao paşa ruhuna okuna
cak mevlidi şerife kendis 'ni 
ve bizi sevenlerin teşrif;ni 
rica ederız. 

Hacı Osman paşa 
Refıkası ve ev:at'arı 

(~:ı'7.3LCCZl~!:;!;l!i:'"J'.~,,'l'L/J".L.//T//, 

•• 
Oğretmenlerin 
Nazarı dikkatine 
Yavuz: kitap evi sahibi 

Fahri Kitapcı bu sene Dev-
let matbaası kitaplarının da 
satış hakkını almıştır. 

Vukubulacak sipariş!eri 
en müsaid şartlarla ve son 
siiratle göndermeğ-e amade
dir.ilk, orta ve Lise kitap
larının yegane deposudur. 

Adres: Yavu:ı: kitap evi 
No. 56 Kemeraltı 

57 2-15 (1889) 

Teşekkür 
Diş çıkartmadan mütevellit 

Apseyi müteaddit ameliyatlarla 
iyı eltirememiştim. Manisa 
Memleket hastanesinin kıymetli 
operatörü Semih Siimeranın 
yaptığı ameliyat ve gösterdiği 
alaka ile iyi oldum. Değerli ve 
genç operatör ve mesai arka
daşlariyle iyi bakan hemşire 

Belkısa sonsuz şükranla bağ

lıyım. Hissiyatımın alenen ko
nulmas:nı saygılarımla dilerim. 

Yüzbaşı 

ARlF GÜVENÇ 
432 l19'l5) 

Çiftçi ve hayvan 
sahip e • • 

nın na-
zarı di katına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini o!duğu gibi yedirerek 
mide cihazlarım ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkan'mış pamuk çekirdei?inden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulab 
küspe yedirerek on ların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlen diğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mu1atı lzrnir ve civarı umum acenteliği Nef'i Naci ve 
J. C. Hemsiye müracaat edmiz. 

MEYVA 

K 

Po~ta kutusu No. 224 

Telefon - l:ı:mir 3465 

En ho~ meyva tuzudur. lııkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Ha:ı:mı kolaylaştırır. 

İnıriliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

No. 3001 F Daimona el feneri 
Daimon markalı bu fenerler geceleri gündüz yapan hem 

elde hem velespitte kullanılan fenerlerin en iyisidir, porta
tifbr, yassı pille ışık verir. Çok dayanır, çok sağlam ve 
çok ucuzdur. Bilhassa mahalle arasında misafirlik dönü
şünde çok iyidir. Tauiye ederiz. 

r , • F • 1' .,., . 
' . . 

En fayda:ı hediye şüphesiz 

GRiPiN dir 
Çünkü her ağ·rıyı keserek 

şifa 

" Radyolin ,, müesseselerinin maruf kimyagerieri tarafından 
harikalı bir terlible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve s.ebebi 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgı lığından mütevellid 
rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

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

Fiyatfıır : Bıınyo dahil olmak üı:ere insan başına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insıın ba~ına J atak
sız 1 ind 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

ödemiş belediyesinden: 
4320 lira muhammen kıymetli ekin loncası "Demir örtünün,, 

açık eksiltmesine verilen bedel layık hadde görülmediğinden 
eksiltmenin 24-9-936 tarihine rastlıyan Pt!rşembe günü s•at 14de 
kadar uzatıldı2'ı ilan olunur. 16-17-18 394 (1903) 

TIRA§ - ,. 
BIÇAG iNi 

,,,, 
DUN YADA 

o 

MiLYON 



danne tfl 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Haticenin Mehmet Bakir kızı 
ismetten alacağı olan 800 lira 
için borçlu ismetin ipotekli 
bulunan Hacı Mahmut mahallesi 
Şamlı sokağında kain 6 No. lı 

otel olarak istimal edilen tah· 
!ani ve fevkani 17 oda ve de· 
rununda tulumbayı havi 4500 
lira kıymeti muhammeneli bir 
bap hane açık artırma sure· 
tiyle 20-10-936 tarihine müsa
dıf Salı günü saat l lde satılı
i;a çıkarılmıştır. Bu artırmada 
satış bedeli muhammen kıyme
tin yüzde 75 ini bulmadığı tak· 
dirde en çok artıranın teah
hüdü baki kalmak şartiyle sa· 
h$ on beş gün daha uzatılarak 
ikinci artırması 5-11-936 tari
hine müsadif Perşembe günü 
saat 11 de yapılacaktır. Bu 
artırmada dahi satış bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 75ini 
bulmadığı takdirde ipotekli 
gayri menkul en çok artıran 
isteklilerine ihale olunacaktır. 
işbu gayri menkul üzerinde 
her hangi bir şekilde hak tale
binde bulunanlann tarihi ilan
dan itibaren 20 gün zarfında 
ellerineki vesaikle birlikte mü
racaatları lazımdır. Aksi tak
dirde haklan tapu sicilince sa
bit olmıyanlarıu paralarıu pay
laşmasından hariç bırakılacak
tır. 1-10-936 tarihinden itiba
ren şartname herkese açık bu
lundurulacaktır. % 2,5 dellaliye 
müterakim vergi tanzifiye ve 
tenviriyeden olan belediye rü
sumu ve vakıf icaresi artırma 

bedelinden tenzil olunur. 2762 
numaralı vakıflar kanunu mu
cibince tediyesi icap eden 
taviz bedeli tamamen müşteri
ye aittir. Artırmaya iştirak 

etmek istiyenler % 7,5 pey 
akçasinı veya milli banka iti
bar mektubunu hamil buluna
rak birinci İcra dairesinin 36/ 
2935 sayılı dosyasına ve icra 
münadisine müracaatları Han 
olunur. 438 (1927) 

lzl'lir Ahkamı Şahsiye Sulh 
Hukuk Mahkemesınden : 

1 - lzmirin Karşıyakada 
•\laybey Alay emini eski ve 

·ni yıldız sokağında kain eski 
J yeni 15 sayılı ve 1160 met

re murabbaı üzerine inşa edil
miş iki katlı olup aşağıda iki 
oda bir taşlık ve bir yemek 
oda,ı bir mutbah ve guıulhane 
bir kümes ve mutbahta bir 
tu lumba ve yukarıda dört oda 
bir sofa ile bahçeyi müştemil 
1300 lira kıymeti mubamme
neli ev ... 

2 - Yine Karşıyakada Mi· 
mar Sinan sokağında 4 parsel 
33 adada 684 metre murabba· 
ındaki arsa kıymeti muhamme
nesi 250 liradır. 

Yukarıda evsaf ve kıymet
leri yazılı iki parça gayri men
kulatın mutasarrıfı askeri mü
tekaitlerinden lbrahim oğlu 

Hacı Salih olup mirasçıların 

adedine göre gayri kabili tak
sim bulunan bu mülkler mah
kemenin 7 · 9-936 tarihli kara
rile açık arttırma suretile satı

lığa konulmuştur. Birinci satış: 
936 senesi t1:şrinievvel ayının 
on dokuzuncu pazartesi günü 
saat 14 te lzmirde Bahçecilt:r 
hanında ı.hkamı şahsiye sulh 
hukuk mahkemesinde yapıla
caktır. Şartname tarihi ilandan 
ı tıbaren yirm ı gün müddetle 
mahkeme sa.onuna ası l mıştır. 

Arttırmaya gı recek olanlar yüz
de yedi buçuk pey akçesi vrya 
milli bir banka mektubu öııce 
getirmesi lazımdır. Birinci art
tırmada mülklere takd ı r o!unan 
kıymeti n yüzde 75 ini bulmaz
sa satış 15 gün daha geri 
bıra'ularak bu da teşriııisani 

ayının üçüncü salı günü saat 
on dörtte yapılır. 

Daha fazla bilgi i"tiyenler 
hergüo mahkeme kalemine gel
meleri ilan olunur. 441 (1926) 

• 

-

Fuarda toptan ve perakende satışlar 

• • 
iZ iR Yü Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

- umaı a n aıı 
"" 

1'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAitl --------
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Ayni kumaşlar lzmirde Sağu·zade ve Asım Riza 
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Yol bedesteninde 4 sayılı 
iki katlı mağaza, raf ve 
tezgahları ile kiralıktır; kar
şısında bay Etem Ruhi'ye 
müracaat. 5-6 (1880) 

lzmlr Beledlyeslnden: 
61 sayılı adanın 621 metre 

murabbaındaki 23 sayılı arsası 

beher metre murabbaı 300 ku
ruştan bin sekiz yüz altmış üç 
lira bedeli muhammenle baş 
katiplikteki şartname veçhile 
25-9-936 Cuma günü saat 16 
d • açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için 140 liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 
9-15-18-22 323 (1856) 

qor~GDzllBf ımr~ 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat· 
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

' 1229) " 
•"///////////.UL//7////////77) 

Zayinufus cüzdanı 
Kuşadası nufus dairesinden 

a!mış oldui;um nufus cüzdanı ile 
Konya vilayeti jandarma ku
mandanlığından aldığını 26 Ni
san 934 tarihli askeri terhis 
vesikamı kaybettim Yenilerini 
a 1acağımdan eskisinin hiç bir 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Kuşadası Şirince Istihlas 
mahallesinden Baki oğulla· 

rından Zeynel oğlu 325 do· 
ğumlu Celal. 

431 (1923) 

BBISTOL 

ŞARL 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SIRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFIDiR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lorlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
• fiatlar müthiş ucuzdur. 

PiRiMUS 
Elbise boya ve temizleme evi -

Panayır münasebelile fiyatlarda müthiş tenzilat yapmıştır. 

Bu Jırsatı kaçırmayınız. 

Saman iskelesi : lş Bankası karşısında Kardiçalı hanı altında 

5-10 (1851) 

KIZ ENSTiTÜSÜ 
Sipariş atelyesi Şefi Biçki Dikiş Mütahassısı Ml!e. Reymond 

Paris'ten dönmüş ve atelyemizde sipariş almağa başlamıştır. 

Direktörlük 
17-18-25 425 (191?.) 

ı& EylOI c:a•e 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 

açıl lıi r 

\;ar;ır 11 · 

Ft...A.. ı >"Y""C>~I1'1'" 
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Fevkalade kuvvetli terki bile mikropları öldürür ve sade 
dişlerinizi değil; vücudünüzü de korur. Fakat günde iki 

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilve evi 
LÜKS 

ŞEKERCiLER No.26 
VE SAGLAM 

ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir , 
._ ...... ıma: ... mıcm.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--

1: - .~ , t 

FUARDA 
HARAÇÇI 

KARDEŞLERiN 
59, 60 sayılı 

mutlaka 
pavyonlarını 

• • 
gezınız 

Bu müessesenin yaratböı en son modern 
mobllyeleri görüp hayran kalacaksınız 

Karahisar Maden Suyu 
Türkiye 

J(ızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer ıahatsızlıkiarı
na, haz!rrısızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 
1 

' 



Hl l!ylOT 1938 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
S/S HERCULES vapuru ey· 

lülün 29 una doğru limanımıza 
gelip yirmi dört eylüle kadar 
Anvers • Rotterdam Amster
dam Bremen ve Hamburg li· 
manian için yük alacakbr. 

CERES vapuru 29 eylüle 
doğru beklenmekte oluµ yü• 
künü tabliye ettikten sonra 
Burgas, V arna ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 30 eylülde 
gelip beş birinci teşrine 

kadar Anvers - Rotterdam -
Amsterdam • Bremen ve Ham· 
burg limanları için yük tahmil 
edecektir. 

SATURNUS vapuru 11 bi
rinci teşrinde gelip l 4 birinci 
teşrine kadar Amsterdam ve 
Hamburg için yükleyecektir. 

SVENSKA ORlENT Lınıen 
HEMLEND motörü yirmi 

dokuz eylülden beş birinci 
teşrine kadar Rotterdam, 
Hamburg, Dautzig, Gdynia, 
Copenbagen, Götheborg ve 
lskandiyavya limanlarına yük 
kabul edecektir. 

V ASLAND motörü 13 birinci 
teşrine doğru limanımıza gele· 
rek 17 birinci teşrine kadar 
Rotterdam, Hamburg, Dant· 
zig, Gdynia, Kopenbagen 
Goteburg • Stokbolm, Oslo ve 
lskandinavya limanlan için yük 
kabul edecektir. 

VIKINGLAND mot6rü 30 
birinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Rotterdam,Ham• 
burg, Baltık ve Skandinavya 
limanları için yükliyecektir. 

Servici maritime Roumain 
ALBA JUL YA vapuru 25 

eylülde gelerek Pire, Malta, 
Marsilya limaıılan için yük 
alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 21 
birinci teşrinde Pire, Malta ve 
Marsilyaya müteveccihen hare· 
ket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA 
kumpanyası 

SARMACJA motörü 28 ey· 
lülde gelip 1 birinci teşrine 
kadar doğru Anvers ve Gdynia 
limanlarına yükliyecektir. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki d.,ğişikliklerden 

acenla ıı>esuliyet kabul etmez. 
Telefon: 2004:--2005-2663 

lzmir birinci icra memurlu· 
ğundan: 

Gazetemizin 30 Temmuz 936 
tarihli ve 9307 No. lı nüshası· 
nın 7 inci sahifesinde lzmir bi· 
rinci icra memurluğu tarafıodan 
Penbenin Haticede alacağından 
dolayı ikinci artırması 17 Eylül 
936 Perşembe günü yapılması 
mukarrer satışın 3 Teşrinievvel 
936 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 11 re tecilen yapı· 
lacağı ve isteklilerin o gün ve 
saatta daireye ve icra müna• 
disine müracaatları iliin olunur. 

430 (1928) 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Ze-e & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ARTA vapuru Halen limanımız· 
da olup 9 eylüle kadar Anvers 
Direkt Rotterdam, Hamburıı
ve Bremen limanlan 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 AnYersten yük çıka· 
racaktır. 

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

SOFIA vapuru 6 birinci 
t eşrinde beklenmekte olup 10 
birinci tesrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
limanlan. İçin yük alacakbr. 

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

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

DUBURG vapuru 20 eylülde 
bekleniyor. Anvers, Rotterdam 
ve Hamburg limanlanna yük· 
liyecektir. ----American Export Lines 

Nevyork 
EXPRESS vapuru 10 eylülde 

bekleniyor. Nevyork Direkt 
yük alacaktır. 

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

Den Norske Middelhavslinje 
BANDEROS vapuru 21 ey· 

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

BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Hav•e 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di· 
rekt ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

•• e:o •• 
Atid Navigation Companie Hayfa 

ALISA motörü 14 ey!üle doğ
ru bekleniyor. Belgrad, Novİ• 
sad, Budapeşte, Bratislava, Vi
yana ve Linz için yük alacaktır 

-·~ .. 
S. A. Royafe Hongroise de Na
vigation Danubienne· Maritime 

Budapest 
DVNA vapuru 28 eylülde 

Belgrad. Novisad, Budapeste, 
Bratislava, Vienne, Linz liman• 
!arı için yük alacaktır. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

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

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 

TAZE TEMiZ 

JIAÇ 

ucuz 

HAMDİ NÜZllET 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Bllyllk Salebçioğlu hanı karşısında 

------• . ---
----

•••••••••••••••••••••••••••••••••İ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YENi ASIR 

ARSIULUSAL lZMiR FU
A lllNI GöRMEYE GELEN 
YURTDAŞLAR! SA YG1 
BORCUMUZU öDEMEK 
IÇiN Teleloa 3882 

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

TELEFON: 

köşemi:ti, 

3882 
• ' -. '"1 ~ ; - •• ' -... -- - • -

Olivier Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
BiRiNCi KORDON REES 

BİNASI TEL. 2443 
TRENTINO vapuru 9 eylüle 

kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

FHILOMEL vapuru 19 ey· 
lüle kadar Londra, Leith ve 
Nevgastele yük alacakbr. 

POLO vapuru 8 ey~ülde 
beklenmt-kte olup Londra ve 
Anversien yük çıkaracaktır. 

DlDO vapuru 29 eylıile ka· 
dar Londra ve Hull içın yük 
alacaktır. 

LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 

.. Sanue 9 -----.. 
Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tabipleri 

l\'f uzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numralı mua yenebanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

'/7//.T/"f//; :n!ill. 
Hususi muallim 

Milli Emlak müdürlüğünden : için yük alacaktır. 

ikmale kalan ilk ve orta 
mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip t icarethanesi yanında 
Mehmed Ali tuvalet salonuna Tepeköyde Çarşı meydanında 4500 lira kıymeti mubammeneli MARONIAN vapuru 19 teş· 

1 
(Z.M) rnmuzile müracaatları. 

Jfr/./.7~//'//TY/.Y.Aı!l'P"l:ıılll:.,.;:,:za1 l fast, Liverpool ve Glasgov için 

pamuk ve un fabrikası satılmak üzere 1-9-936 gününden itibaren rinievvele kadar Londra ve Hull 
21-9·936 pazartesi günü ihalesi icra edilmek üzere 20 gün müd- için yük alacaktı. 
detle açık artırmaya çıkarılmıştır. istekli olanların muhammen 1 Liverpool battı yük alacaktır. 
kıymetin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey parasiyle ve şeraiti ı• FLAMINIAN vapuru 10 ey-
anlamak üzere Torbalı malmüdürlüğüne müracaatları ilan olunur. lüle kadar Liverpool ve Glas-

12-18 353 (1879) gov için yük alacaktır. 

Bristol Hattı 
TORFINJARL 20 eylôle ka

dar Bristol için üük alacaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

purıarın isimleri Ye navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 

suliyet kabul edilmez. 

""""'~""'""'"'"""""""'""""="=""""'"""'.,.......,..,.,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,.,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,.....,;,,,.,,!=s 1 MARDiN !AN vapuru 17 ey-
Em laki Milliye Müdüriyetinden: l lülde L•verpool ve Svanseadan 

s
4
. 
9
N
7

o. Lira 1 ge1ip yük çıkaracak ve ayni 
Buca Aşağı mahalle yeni Mecidiye caddesi 1-2 zamanda 23 eylıile kadar Bel-
eski 1 taj numaralı kahvehane 60 

498 Buca Aşağı mahalle Türkoğlu sokağında 4 eski 
ve taj numaralı dükkan 

500 Darağaç eski Sirkeci yeni Mızraklı sokağı 54 

505 
506 

507 
508 

eski 40 ta j numaralı ev 
Üçüncü Karantina Duygu sokağı 47 taj No. ev 
Karataş Salhane Selamet sokağı 9 eski 11 taj 
numaralı ev 
Güzelyalı Üçkuyular'da 72 taj numaralı ev 
Reşadiye Üçkuyular'da 50 eski 56 taj 16 yeni 
numaralı ev 

510 Üçüncü Karataş Salhane Enveriye sokak 115-1 
kapı 111 taj numaralı dükkan 

512 Göztepe Mısırlı caddesi 531-2 eski 599 taj 
numaralı dükkan 

513 Reşadiye Üçkuyular Urla şoşesi üzerinde 13-5 
kapı 1037 eski 1143 yeni taj No. dükkan 

514 Üçüncü Karataş Halil Rifatpaşa 298 eski 268 
taj numaralı dükkan 

50 

175 
65 

100 
40 

50 

25 

30 

75 

60 
150 515 

516 
Güzelyalı Güneş sokağı 18 eski 14 taj No. ev 
Birıoci Kahramanlar Sepetçi sokağı 60 eski 60 
yeni 52 taj numaralı ev 120 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 
tertıb tasfiye vesikasıle ödenmek li:ı:ere on beş gün müddetle 
artırmıya konulmuştur. ihalesi 24-9-936 perşembe günü saat 16 
dadır. Alıcıların Milli Emlak Müdüriyetine müracaatları. 

9-18 295 (1853) 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kolonya ve esansları 

Bütün Türkiyemizde büyük bir mevki 
ve şöhret kazanan ve her yerdeb 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 

Yaknda çıkac; .k kokularımız 
Krep Jorjet. Leylakblan 

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

S. Ferit isim ve etıketine dikkat. 
M. DEPO ŞiFA ,;czanesl 

Hükümet sırası 

Çamaltı Tuzla Müdürlüğünden: 
1 - 20 Fişli bir telefon santralı 
2 - 10 aded telefon makinesi 
3 - 10,000 metre 2,S milimetrelik telefon teli 
4 - 500 adet izolatör 
5 - 400 metre süplon teli, pil kavanozu pil kömürü, 

Çinko, le.,ba ve sair telefon malzemesi. 
Yukarıda yazılı malzeme münakasa kanununun şeraitine göre 

2 • 10 • 936 Cuma günü saat on beşte pazarlıkla sabo alına
caktır. 

isteklilerin o gün ve saatta Alsancak tütün fabrikasında 
toplanacak Çamaltı Alım komisyonuna nıüracaatlan ilan olunur. 

17-18 411 (1910) 

Emlaki milliye müdüriyetinden: 
Satış No. Lira 
470 Karşıyaka Dedebaşı Menemen caddesinde 92 eski 

48 taj numara ı yağhane 750 
473 Bayrakh Burnovd caddesinde 81179 Numaralı ev 

ve kahvehane 125 
484 Bornova yukarı çay sokağında 12 eski ve taj Nu· 

maralı dükkan 40 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi layıkile talip zu

hur etmediğinden 14-9-936 tarihinden itibaren on gün müddetle 
uzatılmıştır. ihalesi 24-9-936 perşembe günü saat 16 dadır. Alı
cıların Milli emlak müdüriyetine müracaatları. 420 (1922) 

Fuvar için gelen 
lzmirin sayın misafirleri 

Güzel lzmiri gördünüz, gezdiniz belki 
de sevdiniz •• 

lzmirin bir şeyi meşhurdur 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

Lüyük Hilal Eczanesi 
lzmirden götürülecek en şık en ince ve en 

makbul hediyeniz Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesı ko

kuculuk üzerine ciddi yürüyen bir 
müessese olmuş, kokuculuk ale

mini . şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal Kamili 

işindeki ciddiyeti, kolonyalarını 
lzmirlilere sorunuz. 

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

,
Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 
bisikletleri ZÜNDAP marka 
motosiklet petromaks lüks fe
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 

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

No. 156 Balcılar 

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir. NECİB SADIK 

DAMLAPINAR 
1-26 (1521) 

~ .... - - ;;· . . 

Devlet demiryollarından: 
20 ve 27 eylül pazar günleri Buca alanında yapılacak at ko· 

şuları münasebetiyle 11,40 ta başlamak ve son tren Alsancaktao 

saat 13,30 da kalkmak üzere yolcu miktarına göre Alsancaktan 

koşu yerine müteaddit tenezzüh trenleri tahrik edilecektir. Bilet-

lerde fevkalade tenzilat vardır. 434 (l 924) 
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e ,.~u üzerinde meşale l 
; 

Nürenberg orkestrasının sesi 

Avrupanın göbeğinde kurulan 
askeri karar~ihın projeleri 

Moskova 16 (A.A) - lzves
tiya gazetesi "Barut deposu 
üzerinde meşale., başlığı altın
da neşrettiği bir makale ile 
Nürenberg konferansının bir 
blançosunu yapmaktadır. Ma
kalede deniliyor ki : 

Her sazından ayrı ses çıka
ran Nilrenberg orkestrasmdan 
iki esaslı ses tefrik edilebilir. 
Memleketin dikkatini dahilde 
pek te cazib oJmıyan tablodan 
ve iaşe zorlukları çıkmazından 
çevirmek ve muazzam teslihatla 
Almanyanın savaşa hazır bu-
lunduğmm göstermek sure-tiyle 
yabancı memleketleri korkut
mak. 

ESKi ALMAN PAR OLASI 
B. Hitler tamamen eski pa

rolayı teyid etmiştir. " Tere 
yağına değil topa ihtiyacımız 
vardır. " 

B. Hitler delice rüyalar se
risine milletlerin yükseltilmesi, 
iş saatının azaltılması gibi 
fikirler ilave etmiş ve ulusu 
en za im mahrumiyetler içinde 
iken ekonomik refahtan bah
setmiştir. 

Nürenberg'de ikinci dört 
yılJık plan ilan edilmiştir. Dört 
yıllık işçi planı olan bu plan 
Almanyayı yabancı ham madde 
tabiiyetinden kurtaracaktır. 

Nürenberg panayırının ağır
lık merkezi hiç şüphesiz Hitler 
ekonomi umdesi hakkında be
yanatlarda değil taarruz pro
pagandasında bulunmaktadır. 
B. Hitlerin yüksek sesle ve 
lngilteredeki üçüncü impara
torluk dostlarını hayrette bı-

rakmak suretiyle müstemleke 
isteğini ilan etmesinde tered
düd etmemiş olması bu suretle 
izah edilebilir. 

Bizzat B. Hitler o kadar he
yecana düştü ki yalnız Ukran-
yayı değil ne fazla ne eksik 
Uralı ve Siberyayı da rüya
sında görmekte ve Alman top
rağı üzerinde bir cennet kur
mak için bunların kendisine 
lazım oldu~u neticesine var
maktadır. Bunun içindir ki B. 
Hitlerin peykleri olan Göbels 
ve Rosenbergin bu kadar taş
kınca ileri gitmiş olmalarına 

hayret etmemek icabeder. Böy
le bir insan beynelmilel mü
nasebat tarihinde görülmüş bir 
şey değildir. 

Bununla beraber Faşizmin 
yegane yayılma yo~u doğuya 

doğru olduğunu zannedenler 
müsterih olmasınlar. Nürenber-
gin tehevvür dolu ve Avrupa 
kollektif emniyetini her ne 
bahasına olursa olsun akim 
bırakmak temayülü hci-kim bu-
lunmaktadır. 
Kudurmuş halk amirlerinin 

bütün hiddet ve tehevvürleri 
Fransız - Sovvet yardım pak
tının üzerine çöktii. Sovyet -
Çekoslovak paktını her ne 
bahasına olursa olsun yıkmak. 
işte Alman faşizminin sa bit 
fikri budur. 

Çekoslovakyayı yıkabilmek 
için tecrid etmek, rüvelveri 
Fransanın göğsüne dayaya bil
mek için orta Avrupada kuv
vetlenmek, Faşizm müstemleke 
den bahsetmelde daha şimdi
den dünyayı lngiltere zararına 
olarak paylaşmayı istemektedir. 

işte Avrupamn göbeğinde 
dışına kadar silahlanan süel 
kampın projeleri bunlardır. Bu 
kamp şimdiden ispanyada ha
rekete geçmiştir. Kaplan F ran
.sanın ilerilerine nüfuz ve ltal-

yan faşizmi ile müşterek ola
rak Cebelüttarıkı istihdaf et
mektedir. Avrupa meyvalarını 

topluyor. 
ROZENBERG VE GÖEBELS 

Göbels ve Rozenberg lngil-
terede müteaı rızla üçüucü bir 
devlet zararına olarak muta-
vassıt tarzı hal muamelelerin
den ibaret olan ananevi diplo
masinin batal metodlarına hala 
inanan unsurlara müracaat 
ediyorlar. 

Göbels ve Rosenberg Fran
sada ya:nız üçüncü bir memle
ket veya memleketlerin zara
rına değil aym zamanda bizzat 
kendi memleketleri geniş halk 
kütlelerinin de zararına olarak 
Alman faşizmi ile anlaşmasma 
muvafakata hazır olan unsur-
lara hitab ediyorlar. 

Nürenberg A lmanya tara-
fından bir sistem içinde bal
talanmakta olan Lokarno dev-
letleri konferansı için fena bir 
mukaddime değil şimdi bu 
kanlı Nürenbe.rg oyununa karşı 
Sovyetler birliğinin ne yaptığını 
sormak haklı birş~y olur. 

Sovyller birliğinin milyonlar-· 
ca işçisi son günlerdP. mutad 
faaliyetleriyle meşgul olmuş
lardır. Memleketimiz Nüren
berg baykırmalarından çok 
daha enteresan milyon!arca işle 
meş~uldür. 

Pravda gaze•esi Nürenberg 
kongı esinin Alman faşistleri· 
nin istihdaf ettiklerinden aykı-
rı neticelere vardığını yazıyor 
ve diyor ki: 

Faşist Almanya bütün dün
ya onune açık bir mütearrız 
ve harpçı olarak çıkmıştır. 
Kongrenın ı e jisörleri utanıla· 
cak bil' akam~te uR-radılar • 

Asi ordu yarım milyonu bulmuş 

• •• • j 120 bin ası Madrid uzerıne } 

saldırnıağa hazır lanıyorn1uş 
1 
\ 

Saint Jean De Luz 16(A.A)
Havas Ajansı muhabirinin öğ
rendiğine göre, umumi karar
gahları Zumayada bulunmakta 
olan San Sebastien valisi Or-
tega hükümetin 
kilatım (Orio ile 
sında vücuda 
getirmiştir. Bu 
mmtakayı ve 
Biscaya eyale
tini müdafaa 

müdafaa teş
Regal) ara-

ları Guadarrama mıntakasına 
sevketmiştir. Bu taarruz on beş 
gün sonra yapılucaktır. 

HUESCODA 
Barselon 16 ( A.A ) - Hü

kumet kuvvetleri ihtilalcilerin 
Huescadaki mukabil taarruzla-

' 1 
t 

1 
1 

ettiklerini, şehrin ekmeksiz kal· 
dığmı ve Bilbaoda olduğu gibi 
orada da kart usulünün kabul 
edildiğini, limanda demirli bir 
nakliye gemisind-e 800 kişinin 
rehine olarak bulundurulmakta , 
olduğunu bildirmektedirler. 

edecek hüku
met kuvvetle-
rinin mikdan40 
bindir. Bunla
rın kafi midkar 
da silaha malik 
oldukları, an
cak mühimmat
larının noksan 
olduğu söylen
mektedir. 
SAN SEBAS
TlYENE MÜ-

TEKAB L 
TAARRUZ 
Harekatı bin

başı Sanjmın 

idare etmekte
dir. Hükumet 
kuvvet 1 eri n'n 
Talyvera mın
takasında bir 7 ıJfJfrı ı oldüı ii.ı•of/ar.. SaJZsebastiı•en haıbwdaıı ka11il biı salu • 

muvaffakıyet elde ettikleri tak- rını tarde~mişlerdir. İhtilalciler MALAGA HALK CEPHESi 
dirde San Sebastien istikame..- şehri ihata eden kuvvetlerde Londra, 16 (A.A) - Daily 
tinde mukabil bir taarruza ge- bir gedik açmağa muvaffak Telgraf Malagada halk cephesi 
çecekleri söylenmektedir. olamamışlardır. Huescanın sivil hükumetinin tamamen dağılm.a 

ASI ORDU 300 BiN KIŞI ahalisi Jacaya nakledilmişlerdir. halinde olduğunu yazıyor. Mı-
lhtilalci bir membadan alınan · 120 BiN ASI MADRlDE lisin sosyalist komünist ve 

malümata göre, General Fran- SALDIRACAK anarşist gurupları arasındaki 
ko ile General Mola ispanya- Paris 16 l A.A ) - Tetuan anlaşmazlıklardır. 
nın şimal ve merkezinde 300 radyos~ halen süel grubun Bu gaz~t~ye göre. anarşist· 
bin kiş;Jik bir kuvvete malik Madrid yakınında yüz yirmi bin lerle komunıstler vah Vega?1n 
bulunmaktadır. adamı mevcut olduğunu bun- itidal hakkındaki tavsiyelerıne 

BILBAODA VAZIYET larm iyice techiz edilmiş ol- kulak asmıyorlar ve Malaganın 
Bilbaoda ve Asturiesde Baskli duklarını ve Madride taarruzun şimdi hür bir şt-:bir olduğunu 

Nasyonalistlerin idaresi altında yakında başlıyaca~ını bildiriyor. v~ .ki~senin Madridin emirle .. 
muhtariyetçi hükumet kuvvet- Bu radyoya göre, süel gru- rı~_ı dınl~~e.ye mecbur olma-

k d 1 ld w h b b- .. h l d · d' dıgım bıldmyorlar. )eri teş il e i miş o ugu a- un utun cep e er e şım ı .. h 1 . . Bunlar herguo mu asım arın 
ber verilmektedir. intizam ye· beş yüz bin kişilik bır kuvveb k'f .d d t tev ı ve ı amma evam e • 
rinde ise de iaşe meselesi çok vardır. Bu rakam ay sonuna mektedirler. Nafiz komünist• 
müşküldur. Bilbaoda iaşe vesi- kadar iki misline çıkacaktır. lerlne ortadan kaybo-ldukları ve-
kaları dağıtılmıştır. Şimdi orada FAST A iSYAN bunların Alikanteye ve oradan 
lrun ve San Sebastienden gel- Paris, 16 (A.A)- Jur gaze· da Barselona geçmiş olmaları• 
miş 36000 mülteci bulunmakta- tesi Fasın lspanyol bölgesin- nın muhtemel bulunduğu söy· 
dır. deki yerliler arasında karışıklık lenmektedir. 

BiR ISY AN TEŞEBBÜSÜ çıktığı hakkında bazı Paris sol BARSLONDA BiR IT AL-
Ortada dolaşan bir şayiaya cenah gazetelerinde çıkan ha- YAN FiLOSU VAR 

göre, geçen hafta sivil muha- beri yalanlamaktadır. Jerez De La Frontera, 16 
fızlardan 200 kişi ile hücum Bu gazeteye göre yevmiye- (A.A) - Madrid hükümeti Va• 
kıtaatından 200 kişi isyan ve lcrin geç verilmesinden dolayı lansiyada yerleşmeğe karar 
ihtilalcilere iltihak etmek te- bazı hadiseler vukubulmuşsa da vermiştir. 
şebbüsünde bulunmuşlarsa da zorluklar derhal bertaraf edil- Markisistler San Sebastien 
tasavvurları anlaşılmış ve mu- miştir. Ve yerli kıtaatın gene- hastanesinde bulunan 8 hastayı 
harrikleri tevkif edilmiştir. ral Frankoya karşı sadakatla- öldürmüşlerdir. Şimdi orada 

Diğer taraftan Sevilleden rına hiç şüphe yoktur. Esasen 450 ölünün hüviyetlerini tayin 
bildirildiğine göre, ihtilalciler Fransız ve İspanyol Fasları için uğraşılmaktadır. Bunlarm 
cenub cephesinde kain Pera- arasındaki hudut kapanm1şhr. arasında Fenlandiya konsolosu 
rubiayı zaptetmişler ve mühim- ANARŞiSTLERiN KARARI ile milislerin saflarmda hizmet 
matları ile birlikte 4 batarya Hendaye, 16 (A.A) - Mad- etmiş olan 45 Fransız vardır. 
ele ~eçirmişlerdir. riddeki anarşist sendika Largo Seville radyosu sık sık cum-
MALAG.A MINTAKASINDA Kaballero hükumetine müza- huriyetçilerle birlikte harbet· 

İhtilalciler Asturiesde hükfı- beret etmemeye karar vermiştir. mekte olan lperya anarşist 
metin bir müfrezesini püskürt- Hendaye, 16 (A.A)- Koru- federasyonu azasının Katalonya 
müşlerdir. ihtilalcilerin kuvvet- na radyosu Nasyonalist kıtaa- generalistleri reisi Companys\n 
!eri Mala"a mıntakasında Ron· tın dün Madridin batısındaki istifasını istemeğe karar ver• 
da'yı da.i;gal etmişler ve Tala- mevzilerini şehre doğru 20 ki- miş olduklarım bildirmektedir. 
vera mmtakasında biraz ilerle- loınetre ilerletmiş olduklarını T enerriffeden radyo ile bil-
mişlerdir. bildiriyor. dirildiğine göre, hali hazırda 

FASLI ASKERLER SANTOR ANARŞiSTLER ltalyan donanmasından 25 par· 
ELiNDE Ça (J'emı Barselon limanında General Frankonun Fastan ,.. 

asker nakline devam etmekte Hendaye 16 (A.A) - San- bulunma1:etadır. 
b'ld ı· G l M tanderden buraya gelen ha- Lizbondan bildirildiğine göre olduğu ı iri ıyor. enera o· 

la askerlerine 4 gün mola ver- berlere göre, anarşistlerin dün Aleksandr Leruz nasyonalist· 
dikten sonra Madride karşı bir resmi daireler v~ bu arada lerle berabt!r olduğunu ilia 
taarruz iuuı maksadiyle bun- tüze ve polis dairelerini işgal etmiştir. 


