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• 
verıyor 

Yurddaşın 
en büyük aşkını 
tatmin edelim 

Türkiye, nüfusuıııııı bi,!Jiik 
çoklufjıı bakıııııııdaıı bfr 
köylü cuııılıııı·iyetidü·. Her 
ııeııdeıı öııee 1-:öylıiyü dıişii· 

ııii.ı·. Köylüyü nerr;Pldeıı bfr 
vaı·lık sahibi yapmak ister. 
Medeni milletleı· ailc.~i iriıı
deki prestijiııi eıı yiiks<>k 
hadda çıkarmak içiıı. biiyük 
kiUfoııin ekoııomilı; t•e sosyal 
kalkımııasından dalın tabii 
bir yol olmmlıı1mı bilir. 

Devletçe ve milletçe çizilen 
Projelerin gerçekleşmesi, bu 
telakkinin vicdanlarda yer et· 
ınesiyle kabildir. inanmak Ia
:ııındır ki, hayalimizi süsliyen 
ııe varsa hepsi, köylerin kal
kınınasiyle vücud bulacakhr. 
Zira kudretimizin hakiki ölçüsü 
k~ylerdir. Geniş topraklannda 
•ufus kesafetini arttırmağa 
ınuhtaç olan Türkiyenin nüfus 
J>Olitikasında köyler ön safta
dır. Şu halde köylü yurd· 
daşlann hayat bilgilerini art
tırarak sağlığı bütün icapla· 
riyle hakim kılacak tedbi-Iere 
başvurmak, bu politikayı ve· 
~.ınli kılmak demektir. Halkçı 
ır rejimde inkişaf yolunun 

~11şka türlü düşünülme!line im· 
&.n yoktur. 
Bu sebeple köylünün gelirini 

Çoğaltmak için alınan tedbirler 
taııında bir ikinci faaliyet saf-
ası daha kendini gösteriyor, 

Cumhuriyet, milyonlarla insanın 
sıkıntısını bir gün bile gözden 
u:ıak tutmadı. Eski rejimlerin 
lahrib kasırgalariyle hırpala· 
ıran, ezilen, aç çıplak ve ta· 
katsız bırakılan Türk köylüsü 
fu on dört sene içinde geniş 
•oluk alabildi. Fakat onun ek
sikleri, onun ihtiyaçları hala 
sayısızdır. O her şeyden önce 
kerpiç köylerinin sefalet m:ın· 
Zarasını değiştiren bir yardıma, 
k~ğlığını koruyan bir alakaya, 

ultür ışığıyla feyizlenmeye, 
as~ kanının gururunu okşıya· 
ta şekilde kılığını tanzime 
Dınhtaçtır. 

Şiiphe edilmez ki, bu ihti· 
Yaçlar köylünün geliri arttıkça 
~e~ne getirilecek şeylerdir. 
t 11 at bu gelir artması i~i sis· 
t eın~tik gayretlere, ki;ylüyü 
keşkılatlandırmak istiyen politi· 
danın inkişaf engellerini orta· 
. an kaldırmasına bağlıdır. Bu 
~ t~enelerce sürebilir. Bir mil
e ın hayatında senelerin kıy· 
Dıetj azdır ama, bizim gibi, 
11.sırlık işleri seneler çerçeve-
sıne -d _ 
. . sıg ırmaga muhtaç olanlar 
ıçın V • • ' k J b h 1 k • azıyetı ın ı a ın ızıy a 
ıırşıfaınak lazımdır. 
Burada, devletin köy kalkın· 

Dıasına yardım maksadiyle vila· 
retleri köylerde planlı bir ça· 
!lllaya ınecbur tuttuğunu gö· 

ruyQruz. 
o·-ıger taraftan Başvekil Is· 

nıet Inö .. k" l"' .. . d' nu, oy uyu ucuzca gıy· 
ırınek politikasına sadık kal· 

:·~· Süınerbank fabrikalarının 
lıhı11latında esaslı bir değişik
- Sonu 2 ırıct sahı/eae -

ıı;te-vket. ~ilıır;l.n. 

daimi murahhası, Şükrü Kaya Cenevre 
Saffet Arıkan dahiliye 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Montrö mukavelesi ahklmına uyularak Kara
deniz ve Çanakkale boğazlarında tesblt edilen 
memnu mıntakalar vekiller heyeti tarafından 

tetkik edildikten sonra tasdik edlldl. 

2~~!~.~~.~.!:.~Ş!.~~!-.. ~~-~.'!.~.~!2~ 
Bu ziyaretin gizli 

A 

manası 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
: Almanya ile ltalya arasında gizliden gizliye slyast bir dUello vukubulu-
S yor. iki memleket le birbirinin zar; rına orta Avrupada UstUnlUk peşinde 
: koşuyor. Çıban başı Avust•Jryadır. Almanyanın maksadı ne imiş •• -• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Almaııyamll Peşte elçisi Makenzi bir Çek 

nazuile f!Öriişüvor 
Macar hiikümet n11ibi Amiral Horti bir 

merasimden {ıkarken 

Paris19(Yeni Asır) -Akşam 
gelen bir telgrafta Alman ha· 
riciye nazırı baron Von Neu· 

rath'ın refikasiyle birlikte Bu· 
dapeşteye geldiği bildiriliyordu. 
Bu münasebetle neşredilen bir 

M. Cemiyeti toplantısında 

Genel Sekreter Avenol 
bir nutuk söyledi 

r 

Paris, 19 
cemiyetinin 

Lenevıeden bir [!Ötünüş 

(Ô.R) - Milletler j devresinin ilk hususi toplontı· 
93 üncü içtima 1 -Sonu 3 ündi sahifede-

tebliğde denildiğine göre bu 
ziyaretin siyasi bir karakteri 

- Sonu dördüncü salıijede -

,fL7T"/Z7.i0777./.JCT/.J'/7,~/.//;, 

Romanya Başvekili 

TELEFONLA 
TitüJeskonun sıh

hatini sordu 
Bükreş 19 (Yeni Asır) -

Başvekil Tataresko, lsviçre- < 
nin San Remo şehrinde te- ' 
davi edilmekte olan Titüles· 
konun sıhhati hakkında bu
gün telefonla iki defa mahi· . 
mat istemiştir. Başvekil, sa
bık mesai arkadaşının sıhha
tiyle şahsen olduğu kadar 
Romanya hükumeti adına da 
alakadar olmaktadır. 

Başvekil gazetelere verdiği 
beyanatta demiştir ki: 

S - Sabık mesai al'kadaşım 
Titülesko'nun sıhhatinde bu· 
gün cüz'i bir eyilik müşa
hede edilmiştir. Tehlükenin 
atlatıldığını ümit ediyor'ar. 
Bütün Romanya Titülesf;o
nun ağır hastalığından te·!S· 
s~r içindedir. Kendisi eyile· 
şınce Romanyaya döner.!k 
istirahate çekilecektir. 

vekili oluyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Başvekllln Atlnayı ziyareti Londra ve Parls 
zlyaretlerl kadar mühimdir. Atinada hayatı 
meseleler göı-UşUlecektlr. Parls zıyaı-etinde 

siyasi ve mUhlm temaslar yapılacak •• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir kongre toplanacak 

F açizm aleyhtarları kon
gresine önem veriliyor • 
Bu kongre Hitlerin Nürenberg'teki 

, . 

·' 

sözlerine bir mukabeledir. 

Paris sokaklarında tank!arı11 geçidi YAZ/Si 3 ncü SAYFADA 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Londra nasıl düşünüyor? 

lngiltere Habeş işini 
konuşrrıasını istemiyor 

D:nevreae lneiliereyitemsiJ eden Edm ve Lmd Hali/aks YAZ/Sı 1 rıi SRYFADA 
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Tahtarevalli 
en büyük aşkını 
tatmin edelim 

- Başta1a/1 1 inci sav/ada -
lik yapılmasını istemiştir. Sü-

merbank fabrikaları köylüyü en 
ucuz bir şekilde giydirmeğe 
çalışacaklardır. Ve ihtimal ki, 

istihsal kooperatifleri olan yer
lerde kooperatif ortaklarına 

ödeme kolay.ıkları da göstere
ceklerdir. 

Karataş cinayeti davası 
Maktulün komşusu, Hayriye ile hiç 

bir alakası olmadığını söylüyor 

Dün gece 
Bir otomobil 
kazası oldu . 

•••••••••••• 
Bir taksi ile bir otobUs 
şehir gazinosu önünde 

çarpı'tı 

Siz, yalnız çocukları mı tah
taravalliye biniyor sanırsınız! 
Tahtarevallinin alasına, hepi
miz biniyoruz. lnib, çıkıyoruz 
da farkında değiliz. 

Dün; dünya tahtarevallisinin 
yüksek bir ucunda, ayağının 

dibinde olanları tepeden ~eyre
denler zaman geliyor ki, karşı
sındakinin kuvvetli bir tekmesile 
" Güm ! ., diye onun mertebe
sine iniyor. Bir diğerinin kendi 
yerını ne çabuk tuttuğuna 

hayretle bakıyor. Bu güzel tedb' r yanında bi
zim • istiyeceğimiz daha bazı 
şeyler vardır: 

Katil ise Şakirin 
olduğunu 

zevcesiyle 
musırrane 

yakından alakadar 
iddia ediyor 

kirin hemşiresi Hayriye ve an
nesi de bu ifaıleyi teyid et
mişlerdir. Suçlu Şakir: 

Dün gece saat 19,30 radde-
lerinde şehir gazinosu önünde 
Dr. Mustafa caddesi ağzında 
bir otomobil kazası olmuştur. 

Alsancak semtinden gelmek
te olan 241 sayılı taksi oto
mobiliyle aynı semtten gelen 
483 sayılı otobüs çarpışmışlar· 
dır. Bu müsademe neticesinde 
241 numaralı otomobil harap 
olmul ve kaldırım üzerine çı

karak bir palmiye ağaciyle bir 
gül ağacını kırmıştır. Otomobil 
ve otobüsteki yolcular bir hayli 
korLu geçirmişlerse de nüfusça 
bir zarar olmamıştır. Hadise, 
aynı cihetten gelen otobüsün 
doktor Mustafa caddes'ne sap
masından ve arkadan gelen oto
mobılin de sür'atli seyrinden 
ileri gelmiştir. 

Dünya bu .. Kolay değil, ki
mimiz çıkacak, kimimiz inece
ğiz. Kimimiz bedbaht, kimimiz 
mes'ud olacağız. Saadetle fela
ket daima başbaşa yürüyecek
tir. Yalnız bu tabtarevallinin 
bir marifeti vardır. Onu bilen
ler; bindikleri dünya tabtare
valli•ine düşmeden inip çı

karlar .. 

Karataşta karısı Emineyi 
başına keserle vurmak suretile 
öldürmekle maznun Şakirin 
muhakemesine dün ağırcezada 
devam edilmiştir. 

Maznun Şakir karısı Emine
nin komşulardan Şakir adında 
bir gençle münasebette bulun
duğunu söylemişti. Dünkü cel
sede komşusu Şakirle hemşiresi 
Hayriye ve anası dinlenmişler
dir. Şakir vaka hakkında şun· 
ları söylemiştir: 

- Emineyi kocası her zaman 
dövüyormuş. Arasıra dayak 
atmakla beraber evden de 
kovduğu ıçın komşu ol
mak hasabile bize gelir, 

mize bakardı. Cinayetten altı 
ay evvel Emine üç aylık hami· 
le idi. Kocası yine kendisini 
dövmüş ve kovalamış olduğun
dan evimizde yedi ay kaldı ve 

hizmetçilik etti. Bu sebeple 
tekrar kocasının yanına dön
dükten sonra ara sıra evlerine 
gırip çıkardım fakat kadınla 

hiç bir münasebetim yoktu. 

Arasıra hemşirem ve anam
la birlikte giderdik. Bir gün 
yine yalnız gitmiştim. Koca· 
sı Şalı.ir hiç bir sebep yok 
ken bıçakla beni kolumdan 
yaraladı. Bu meseleden mah
kemeye verildi ve bir ay beş 

- Bunlar biri anası, biri de 
hemşiresidir. Hakikati söylemi
yorlar, zevcem Emine ile bu 
Şakirin münasebette·bulundnk
larını kaç defa hissetmiştim, 

hatta onunla görüşmemesini 
zevce:ne tenbib eylemiştim . 

NeticedP. bu feci vak'aya se
bep o : muştur, demiştir. 

Maznun Şakirin ruhi bir zaafa 
mübtela olup olmadığının an 'a
şılması için bir sıhhat heyetince 
müşahede altına alınmasına ka
rar verilmiş ve muhakemenin 
devamı başka bir güne bıra-

Hadiseye Polis ve belediye 
· zabıtasınca el konmuştur. Tah-

Hoş geçinen iki çocuk tab
tarevalliye bindikleri zaman 
biri yeri t eper yukarı çıkar, 
öteki iner; öteki yeri teper 
yukarı çıkar, berikini indirir. 
Lakin giilerek, oynaşarak, bir
birlerine bakarak ve sevişerek, 
- ve en ebeC'llmiyetlisi de bu -
inib çıkmayı zevk edinerek ... 

Köylünün sağlığını korumak, 
çocuk vefiyatının önüne geç
mek, nüfusun çoi?'almasını teş
vik edecek tedbirleri almak işi 
bir temenni işi olmaktan kur
tulmalıdır. Köyler vardır ki, 
yılda bir defa bile bir dok
tor yüzü göremezler. Köy· 
lünün sağlık işl erinde koca karı 
tertipleri, ilaçlariyle iktifa et

mesi acıklı bir şeydir. Cumhu

riyet rejimi her Türk köyüne 
hiç olmazsa ayda bir defa bir 

doktorun uğramasını mecburi 
kılmalıdır. ilim adamı, sağ

lık bekçisi olan doktorları

mız ayda bir gün köylüleri sıkı 
kontrollarından geçirmeli, on

lara sağlık öğütlerini vermeli
dirler. Bazı vilayetlerde Halk 
evlerinin köycülük kollan bu 

işi kısmen yapmağa çalışmakta 
iseler de biz bu ihtiyacın daha 

radikal bir şekilde ele alınması 
icab ettiğine kaniiz. Kültür da
vasını da aynı şekilde düşün

meğe borçluyuz. Bugüne ka

dar kültür sahasında yapı
lan işlerin kifayetsiz olduğu 

inkar edilemez. Özü sözü doğru 

olan başvekilimiz en evvel bu 

hakikati ortaya koydular. Şimdi 

evladını okutmak için gözyaşı 

döken köylünün bu büyük aş
kını tatmin etmek zamanı gel
miştir. 

çamaşır yıkar ve hizmeti- gün hapse mahküm oldu. Şa- kılmıştır. kikat yapılıyor. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hodbin ve mayası bozuk bir 
çocuk kendinden za'lıfını bu
lupta tabtarevallinin yüksı!k 
ucunda oturduınu, yerdeki ar· 
kaddşıııı düşünmeden, etrafını 
lakaydane ve gururla seyreder, 
aşağıdakinin sesine bile cevap 
vermez. Kendini yüksekte !{Ör
mek emniyetile,biraz da gevşek 
durur, fakat aşağıdaki bir söy
ler, iki söyler ... Duyulmayınca 

bir isyan tekmesini yere atıp 
yukardakini tahtarevalliden te· 
petaklak atar ve derhal yük
selir .. Yahut o da onunla bir· 
likte düşer .. 

Bina ve arazi vergileri Bulgaristanda tütün vaziyeti 

Teşkil edilecek komis- Bulgar tütün rekoltesi 
yonlar faaliyete geçiyor geçen seneden daha azdır 

Sevke"& JBt.1giıı 

Hava kuvvetler\ne 
yardım vergisi 
Hizmet erbabı vaziyetinde 

olan pul bayilerinin pul satışı 
aidatından hava kuvvetlerine 
yardım vergisi alınması hak
hında Maliye vekaletinden vi· 
!ayete bir tamim gelmiştir. Bu 
tamime göre daire veya 
müessesenin memuru olmakla 
beraber pul salmasına müsaade 
edilmiş olan kimselere yapıla
cak tediyelerde 2882 numaralı 
kanun mucibince hava kuvvet· 
!erine yard;m vergisi kesilmesi 
divan muhasebat umumi heye
tince kararlaştırılmıştır. Bu ai
dattan yardım vergisi kesile· 
cektir. 

İtizar 
"Gizli Nişanlı" ve "Aşk ma

ceraları., tefrikaları, yazımızın 
çokluğu yüzünden gazetemize 
giremedi. itizar ediyoruz. 

2871 numaralı kanunla bina 
ve arazi vergileri ile bina 
buhran vergisinin hususi ida
nlere devrinden sonra 1833 
numaralı kanunun 17 inci mad
desi mucibince teşkil olunacak 
komisyonların teşkili sureti için 
bazı yerlerde tereddüt edildiği 
görülmüştür. 

Maliye Vekaletinden vilayete 
gelen bir tamimde arazi vergi
si kanununun 17 nci maddesi 
mucibince arazi vergisi tadilat 

komisyonlarının belediye hudu· 
du dahilinde bulunan arazi ve 
arsalar için mahallin en büyük 
mal memuru tarafından vari
dat tahakkuk memuru unvanı• 
ııı haiz olmıyan di~er varidat 
memurları tarafından intihap 
edilecektir. 

Bir memurun riyasetinde bi· 
ri belediye meclisince ve diğer 
ikisi arazi ve arsanın bulundu
ğu mahalle ihtiyar heyetince 
intihap edilecı!k dört zattan 
teşekkül edecektir. 

Köylerde yapılacak tadilat 
için köyün tabi bulunduğu 
merkezin en büyük mal me
muru tarafından bu şartlar 
dairesinde intibah edilecek 
memurun riyasetinde köyün 
ihtiyar heyeti tarafından köy 
halkından iki aza ile beraber 
üç zattan teşekkül edecektir. 
Bina ve arazi vergilerinin vila
yet hususi idarelerine devri 
hakkındaki 2871 numaralı ka-
nunun ikinci maddesinde aratİ , .. .. .· . ' - . 

... . .ı. • • ••• ' . - : ' . .. . ... . . ' '· . ~ 

1 EL HAMRA TE~:::N 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün matinelerden itibaren Amerikan donanmasının 
iştirikile aşk, vazife ve heyecanlı fedakarlık 

Donanmada Cinayet 
ROBERT TAYLOR 

JEAN PARKER 
Ayrıca çok güzel iki kısımlık ilave filmi ve yeni Para

munt Jurnalda en son dünya hadiseleri. 

Bugün yalnız 3 - 5 seanslarında film gösterilecektir. 
~m!!~!&~~~~-!mJ!ll 

ile binaların t ~ hriri ve iradla
rının tadili ile birinci maddede 
yazılı vergilerin tarh, tahakkuk 
ve tahsil muameleleri bu ver
gilere ait kanunlarla eklerinin 
hükümleri dairesinde V ılayet 
Hususi idareleri tarafından ya· 
pılacağı zikredilmekte olmasına 
göre bu kanun bükümleri dai
resinde icrası lazım ge:en tadi
lat muameleler:ni yapacak ko
misyonların da 17 nci madde· 
de gösterildıği şekilde teşkili 
lazım gelmektedir. 

Sofya elçiliğimizden şehrımiz 
Türkofisine gelen bir mektupta 
bu sene Bulgaristanda takriben 
410 bin dekarlık araziye tütün 
ekilmiştir. Geçen sene bu mik· 
dar 325 bin dekardan ibaretti. 
Bu sene tütün istihsalatının 
34-35 milyon kiloya baliğ o'a· 
cağı tahmin edilmektedir. Fa
kat havalar gayrı müsait ı?eç
tiğiı:den bir çok rerlerde ikinci 
ana nevileri yanmıştır. Bu sene 
tütün ekilen arazinin geniş ' iği 

nisbetinde mahsulün bol olmı-

Bıçak kime aiddir? 
-------------...-------------1 s mail' i öldüren bıçağın sahibi 

henüz belli değildir .. 
Yapıcıoğlunda Orhaniye ma- söylemiştir. Halbuki dava 

hallesinde bir dedikodu yüzün- dosyasında bu!unan ilk ifade-
den Köprülülü lsmaili bıçakla sinde lsmai:I damadı Nazifin 
yaralamakla maznun Nazif ve vurduğunu söylemişti. Nazif de 
kayınpederi Halil lbrahimin demiştir ki: 
muhakemelerine şehrimiz Ağır- - Kayınpederim bağırdı,ev-
ceza mahkemesinde başlanmış- den acele çıktım boğuşuyor-
tır. Kavganın sebebi lsmai- ldrdı. Kayınpederim Halil İbra-
lin akrabasından olan Ne- him yere düştü, yaralanmıştı. 
biye adında bir kadının hır- Ben de bir tuğla parçası bul-
sızlık yaptığının Halil ibra- dum ve lsmaile attım, lsmail 
him tarafından ötedeberide kaçtı. 

Ha"dise yerine vardıg" ım za
ifşa edilmesidir. Bu yüzden Is· 

man yerde siyah saplı bir ka
mail arasıra Halil lbrabime çat-

ma buldum. Ben lsmaili vur· 
makta ve bu kadın aleyhinde madım. Kavga esnasında kendi 

yacağı tahmin edilimektedir. 

Bu sene Bulgaristan tütün 
mahsullerinin geçen seneki tü
tünlere nıızaran kalite itibarile 
iyi olmıyacağı anlaşılmıştır. 

Halkapınar suyu 
Halkapınar suyunun kaynağı 

civarında yeni bazı evler inşa 
edilmek istendiğini ve beledi
yenin buradaki inşaata kat'iyen 
müsaade etmediğini yazmıştık. 
Belediyece kaynak civarında 
hiç bir suretle ev inşasına mü
saade edilmiyecektir, Bu 'u
retle şehir suyunun temiz kal· 
ması temin olunacak ve kay
nak etrafı muhafaza altına al
dırılacaktır. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bıçağından yaralanmış olacak. 
Şahid polis Mehmet yaralının 

ifadesini almak üzere hasta
neye gittiği vakıt yarasının çok 
ağır olmasından fazla söz söy· 
liyemediğic.i ve yalnız: 

- Beni Halil lbrahimin da
madı Nazif vurdu, dediğini 
söylemi~tir. Bazı şahitler de 
Nazifin belinden çıkardığı bir 
biçakla lsmaili birkaç yerinden 
yaraladığını gördüklerini sÖy• 
lemişlerdir. Diğer bazı şahit
lerin dinlenmesi için muhake
me başka bir güne bırakıl
mıştır. 

,...,, ,•. "' ' ~· - :" •• • • ' • 1 

Dün ben, tabtarevalliye bi
nen yavruların karşısında nice 
cfoygularla dolup, boşaldım . 
Onları seyrederken: 

- Çocukluk oyununuz.. Ha
yat oyununu temsil ediyor, ye· 
ter ki bu safiyetle yaşayın ve 
bu safiyetle ölünceye kadar 
hayat tahtarevallisinde tecrü
beler geçirın... Karşınızdakiler 
de ayni safiyeti ve samimiyeti, 
taşımış olsun. 

Hayatta da böyle değil midir? 
Ne edna adamlar, ne, ken· 

dini ve mevkiini yüksek görüp 
te aşağısını bakir addedenlerle 
karşılaşırız. Zaman gelir ki 
öylelerinden bir çoklarının tepe 
takla geldiklerini görürüz. Ca · 

1 hilane bir azemet ve gururun 
1 sonu mutlaka husrandır. Hayat 

1 
bir gün, beş gün bunların yü
züne gülse de, nihayet güldUr· 
düğünden on fa:ılasile ağlatır .. 

TOK DiL 

Koşular 
Yarış ve ıslah encümeninin 

Sonbahar at yarışları bugüıı 
Kızılçullu alanında yapılacaktı<· 

söz söylememesini istemekte 
idi. Vak'a günü Halil lbrahim 
Tuz satın almak üzere evinden 
çıktı ~ı sırada lsmaile rasgelmiş 
ve lsmail çenesinden tuttuğu 
Halil lbrabime: 

FIRSA Ti KAÇIRMAYINIZ 

- Bu dedikodudan vazgeç, 
demiştir. 

Halil lbrahim istimdad et
miş, evde bulunan Nazif yeti· 
şerek bıçakla lsmaili bir 
kaç yerinden yaralamıştır. Ya
ralı hastanede ölmüştür. 

Halil lbrahim mahkemedeki 
ifadesinde kavga esnasında 
lsmailin kendisini bıçakla iki 
üç yerinden yaraladığı gibi 
kaçtığıDt ve hadise yerinde 
hmailın bıçağını bularak kara· 
kola götürdüklerini, lsmailin 
kendi biçağından yaralan· 
ması muhtemel bulunduğunu 

• • • 

KLUSKI SiRKi 
Yalnız Fuarın devamı müddetince lzmirde kalacakhr . 

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

--------~oı--------

şimdiye 

:K::L -U-S:K:İ SİFl:K:İ:N" 1 >:E 
Yalnız vahşi hayvanlar değil kadın ve erkek barıkuliide hünerler sahibi 

müteaddit artistlerin numaraları da vardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

Seanslar : Herııün 18,30 - 21,30 da. Cumartesi ve pazar günleri 14,30 da ıla_ve seans. 
Yarınki Perşembe ve Cuma gUnlerl saat 14 de talebe matinesi 

- Fiyatlar Ylrmibeş kuru,tur -
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M. Cemiyeti toplantısırıda 

Genel Sekreter Avenol 
bir nutuk söyledi 

Kulis arası görüşmeleri başladı 
asıl müzakerat yarındır 

Başlatalı / nrı Salıi!rdı• 

sinda ruzname teRbit edi l miş 

ve Roma görüşmeleri hllkkında 
Milletler cemiyeti sekreteri 
Avenolun nutku dinlenmiştir. 
Habeş delegasyonu başkanı, 

Cenevreye geldiklerinden Mil· 
letler cemiyetini haberdar et· 
miştir. Delegasyonda Paris hu· 
kok fakültesi profesörlerinden 
Jeze yer almıştır. Delegasyon· 
ların salahiyetlerini tetkik eden 
komisyonun, Habeş delegas· 
yonunun toplantıda hazır bu· 
lunabileceğini, fakat hiçbir 
şekilde münakaşalara iştirak 

edemiyeceğini beyan edeceği, 
bu takdirde Italyan delegele· 
rinin Milletler cemiyeti toplan· 
tılarına iştirak etmekten çe· 
kinmiyecekleri tahmin ediliyor. 

Fransa hariciye nazırı lvon 
Delbos, sabah Çekoslovak 
başmurahhasiyle iki memleketi 
alakadar eden işler etrafında 
görüşmüştür.Fransız nazırı Ro· 
manya hariciye nazırı Anto· 
nesko iıe de görüşmüştür. 

Antoni Eden Cenevreye mu· 
vasalatinde lvon Delbos, Por· 
tekiz hariciye nazırı Moteros 
nezdinde müşterek bir teşeb· 
büste bulunmak niyetindedir. 
Bu teşebbüs Portekizi bitaraf· 

!ık komitesinde yer almağa 

kandırmak için yapılacaktır. 

Cenevre ?9 (Ö.R) - Müza· 
kerat pazartesi gününe talik 
edilmiştir. 

Eden Pazartesi günü (yarın) 
Cenevreye gelecektir. Umumi 
toplantıda Fransız Başvekili 
Bum de bulunacaktır. Daha 
şimdiden Blum ve Edenin irad 
edecekleri nutuklara büyük bir 
alaka gösterilmektedir. 

Cenevre, 19 (Ö.R) - Saat 
17 de vukubulan hususi bir 
toplantıda bazı teknik mesele· 
ler görüşüldü. Bütçe ve idari 
işler bu meyandadır. Portekiz 
murahhasınm Afyon hakkındaki 

raporu dinlendi. Litvanya mu· 
rahhası gayri meşru fiat yük· 
seklikleri hakkında bir rapor 
verdi. 

Danimarlca mürahhaRı sağlık 
tali komisyonunun raporunu 
okudu. 

CENEVRE, 19 (A.A)- Mil· 
!etler cemiyeti konseyi dünkü 
celsesinde Iran ve Irak bükü· 
metlerinin talebi üzerine bu iki 
memleket arasındaki ihtilaflar 
meselesini konsey ruznamesin· 
den çıkarmıştır. 

Mezkür ihtilaf halledilmiş 

bulunmaktadır. 

• 
verıyor Ecnebi kaynaklar haber 

- Baş tarafı I ıncı sahı~de -
1 - Çanankkalenin Anadolu 

dahilinde: Karabiga kurbindeki 
Karaburundan geçen ve Bay· 
ramiç'in on dört kilometre şi· 
mali garbisindeki Saltık sırtın· 
dan Esinenin şarkı ve Ayva· 
cık'ın garbı üı.erinden Sivilce 
buruna kadar uzanan hattın 
garbı dahil olmak üzere bu 
kısım memnu mıntaka olarak 
kabul edilmiştir. 

2 - Boğazın Rumeli kıs· 
mında: Şarköy'ün beş kilo· 
metre garbından Ovese'nin şi· 

malinden Yerlisu'nun cenubun· 

1 
dan, Udrıca burnunun garbın
dan Tuzla gölüne kadar uza· 
nan hattın cenubu, Marmara· 
daki Marmara, Paşa limanı, 

Ekillik, Avzor ve civarındaki 

küçük adalar grubile Bozca
ada, Imroz, Küçük Tavşan ada· 
ları grubu, Saros körfezindeki 
Ekip adaları grubu memnu 
mıntaka olarak kabul edilmiştir. 

3 - Karadeniz boğazında: 
Y enimahallenin hemen ş'.malin
den Zekeriya köyüne ve Servi 
burnundan Karaburuna kadar 
olan hat memnu mıntaka ola· 
rak kabul edilmiştir. 

Amerika, Italyanın Habeşistandaki 
emrivakiini tanımıyacaktır 

Vaşington, 18 (A.A) - Dış bakanı Hull son nutku hakkında 
yapılan tefsirleri tekrar tekzip ederek demi ştir ki: 
Amerikanın Mançukonun te~ekkülünü ve Habeşis~anm İşgalini 

tanımamak yolundaki siyasdini terketmek fıkrinde olduğu doğru 
değildir. Amerika yeni anlaşmalara iştirakten imtina etmiyecek 
ise de emrivakileri tanımamak prensibine dayanan akidenin 
esasını teşkil etmekte olan Kellog paktını terketmiyecektir. 

' . . ~ . "':· ."' I · ·. \ı ' 

"i914 HARBi 
1933 MEKSiKA 

UMUMiSi 
iHTiLALiNDE 

Büyük roller 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 I......A..:ı:.....~ de 
I~~~ 

fENI ASllf '5ahlfe a 

Son . Te graf:.. Haberleri 

Bun vahşet adı verilir Vekiller 

Yirrr~i kadını çırıl çıplak soyduktan 
sonra ırzlarına geçtiler ve Üzerlerine 
benzin dökerek diri diri yaktılar 

Yollarına devam 
ettiler 

lnebolu, 19 IA.A) - Ekono· 
mi baka~ ı Ce"iil Bayar ve Ma· 
liye bak aııı Fuad Ağralı'yı 
hami l Ege vapuru bu sabah 
buraya gelmiş isede fırtınanın 
şiddetinden limanda duramıya· 
rak yoluna devam etmiştir. 

Londra 19 (A.A) Daily Maı l gazetesi Is· Hueiva civarında biryerde nasyonalistlerle dolu A • 
panyada hüküm etçilerin yap t ıkları mezalim hak· bir hapishaneye içinde hepsi ölünceye kadar da pazarı 
kında birçok şahitlerin ifadelerini neşretmekle· hapishane pencerelerinden içeri dinamitler atıl· t. . l . 
dir. mıştır. par ı ış erı 

Corio Del Rioda nasyonalistlere mensup ka· Constanfnede 20 kadın çırıl çıplak soyulduk· Adapazarı, 19 (A.A) - ili· 
tan sonra ırzlarına geçilmiş ve sonradan üzer· miz parti işlerini teftişe memur dm ve erkek alfabe sırasiyle kurşuna dizilmiş I b k 
erine enzin dö ülerek diri diri yakılmıştır. Seyhan saylavı Tevfik Tarım 

veya yakılmıştır. Almenralenoda 30 çocuk icadın ve erkek ba· şehrimize geldi. Kazamız parti 
Anteguerada esir düşen tayyareci Medina'nın pishane avlusunun dıvarlarına çivilendikten son· teşkilatını teftişe başladı. Ka· 

gözleri oyulmuş ve ustura ile etleri parça parça ra keza Üzerlerine benzin dökülmüş ve ateş azmızda parti ocak ve kamun 
edilmiştir. verilmiştir. kongreleri başlamak üzeredir. 

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

Londra nasıl düşünüyor? 

lngiltere Habeş işini 
konuşrrlasını istemiyor 

Forayn Ofis, Habeşistanda ltalyan 
hakimiyet;ni tanıyamaz mı? 

Cenevre 19 ( Ö.R ) - lngi· 
liz murahhas heyetinin Habeş 
murahhasları hakkında noktai 
nazarı şudur : 

- lngiltere bu meseleyi hal
letmektense, onun mevzuubahs 
edilmesinden sakınılması lüzu
muna kanidir. Sa'ahiyetleri tet
kike memur encümen bir ka· 
rar verdiği zaman Habeş mu· 
rahlıaslarının milletler cemiye· 
tinde hazır bulunmaları İcab 

ediyor mu, etmiyor mu anla· 
şılacaktır. 

Fakat bu kararın menfi ol· 
ması bile siyasetimiz üzerinde 
hiçbir tesir yapamaz. lngiltere 
ltalyanın Habeşistana karşı 
haksız taarruzunu ve bu mem· 
leket üzerinde kurmak istediği 
hakimiyeti asla tanımak niye
tinde değildir. 

Çekoslovak 
C- başkanı Benes 

Harptan korkmıyoruz, 
diyor. 

Prag, 11 (Ö.R)- Reisicum· 
bur Benes, Eslcvakyadaki şa· 
tosunda mühim bir nutuk söy· 
ledi. Harici siyasetten bahse 
derken: 

- "Harptan korkmıyoruz. 
Buna mani olmak için herşeyi 
yapacağız.,, Dedi. 

Maruf devlet adamı sözle· 
rine şunları ilave etti: 

- "Bratislava konferansı, 

kendilerine emniyet edebilece
gımız dostlarımız olduğunu 
isbat etmiştir. Sovyetler gibi 
Polonya ile de dostane müna· 
sebetler idame etmek isteriz. 
Polonya ile aramızdaki ihtilaf 
geçicidir Bu ihtilafın yakında 
halledileceğini umarım.,, 

Buğday bahalılandı 
Çankırı, 19 ( A.A ) - Buğ

dayın şiniği bu hafta içinde 
beş kurnş çıkmıştır. 

Şimdilik vaziyetin nezaketi · 
hasebile bu davayı muallakta 
bırakmak daha doğrudur. 

lngiltere Danzig meselesin
de de karışıklıklardan çeki
nilmesi fikrindedir. 

Londra 19 (Ö.R) - Beynel
milel mahafilde lngilterenin 
Lokarno devletlerine verdiği 

notaya çok ehemmiyet verili· 
yor. Payitaht mahafilinde söy· 
lendiğine göre Eden Rusyanın 
da Beşler toplantısında hazır 
bulunmasını ve Avrupa sulhu· 
nun yeni yapısına iştirak etme
sini arzu edıyor. 

lngiliz hariciye nazırı Sovyet 
Rusyanın fili iştiraki olmaksızın 
Avrupa sulhunun kuvvetli ola
mıyacağına kanidir, 

Ingiliz notasının mahiyeti de 
bu arzuyu teyid etmiştir. 

lneboluda 
Müthiş fırtınalar 

lnebolu, 19 ( A.A ) - Dün 
akşam başlıyan fırtına bu sa
bah şiddetini artırmıştır. Yağ
mur yağmakta ve yükseklere 
kar düşmektedir. Bugün lima
nımıza gelen Ege ve lzmir va· 
purları limanda kalmıyarak yol· 
!arına devam m"cburiyetinde 
kalmışlardır. Fırtına şiddetle 
devam etmektedir. 

Elişleri sergisi 
Ankara, 19 (Yeni Asır) -

Ankarada 29 teşrinde açılacak 
olan el ve ev işleri sergisi 
hazırlıklarına her tarafta devam 
edilmektedir. 

Trakya sergi ile çok yakın
dan alakadar olmakta sergiye 
geniş mikyasta iştirak için bü
yük mesai sarfetmektedir. 
Trakyadan alakadarlara gelen 
bir telızrafta balkın eski ve 
yeni hazırlamış oldukları bütün 
el işlerini göndermek için sa· 
bırsızlandıkları bildirilmek· 
tedir. 

Bir kongre toplanacak 

F açizm aleyhtarları kon
gresine önem veriliyor. 

~~-------........ ~~~~~ 
Bu kongre Hitlerin Nürenberg'teki 

sözlerine bir mukabeledir. 
Paris, 19 ( Ö.R) - Burada 

dünyanın en maruf şahsiyet· 
!erinin iştirakile faşizm ve Ya· 
hudi aleyhtarlığı aleyhinde bir 
kongre toplanacaktır. Bu kon
gre; Hitlerm Nürenberg'deki 
sözlerine bir mukabele ede· 
cektir. 

Fransa namına meşhur iktı· 
sadcı ardan Andre Jid, Ro· 
men Rolan, Pol Bonkur, 

Fransız 
manevraları 
Paris, 19 ( A.A ) - Cenubi 

şarkide yapılan büyük askeri 

manevralar bitmiştir. General 

Gamelin müstemleke ve Met-
repol kuvvetleri arasındaki in

sicamı ehemmiyetle kaydeyle· 

miş ve müstemleke kıtaatı 

umumi müfettişi general Bilette 

de mümtaz bir hattı hareket 
gösteren zenci askerlerin ka· 
biliyetini tebarüz ettirmiştir. 

Belçika namına eski başve· 

killerden Vandervelt, Huis· 
man; Amerika namına Roye 
Baldvin, lngiltere namına bir 
çok maruf şahsiyetler kongrede 
hazır bulunacaklardır. 

On beş millı•ti temsil eden 
150 murahhas a•asında Alman· 
ya hudutları haricindeki Alman 
sosyalistlerinin mümessilleri de 
bu~unacaktır. 

lngiltere Kralı 
Londra, 19 ( A.A ) - Kral 

Edvard Iskoçya'da Balmorel 
şatosuna gitmek üzere Lon· 
dradan hareket etmiştir. 

Zelzele oldu 
Çankırı 19 ( A . A ) - Bu 

gece saat 24 de birbiri ardın· 
ca iki sarsıntı olmuştur. Hasar 
ve zayıat yoktur. 

iki gündür yağmur yağmak
tadır. Havalar çok soğumuştur. 
Soğuktan herkes palto gimek· 
tedir. 

1 

TA YY ft_RE Sineması 
Bu hafta iki şaheser film 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 
Flyatlar : 30 - 40 - so kuruştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAA TLARI 
Hergün 2,30 - 5,45 • 9,15 Çin Prensesi 4,10 7,25 Bitme· 

miş Senfoni. Cumartesi ve Pazar günleri saat 1 de Bitme· 
miş Senfoni ile başlar. 

.... : ·":t· • • • ~ • 

FUAR MÜNASEBETİLE MAGAZA ve PAVİYONDAKİ 1 

• z e I 1 
Satışın bitmesine yalnız 

.. 
.uç •• gun kaldı FJrsatı kaçırmayınız. 

Sümer Ban 
YERLi MALLAR PAZARI 



f Sahife 4 ..----
Darülbt:dayi 

Veda temsllinl veriyor 
Yirmi gün oldu. lzmirliler 

güzel müzik. güzel c\ans ve 
güzel komedi seyrediyorlar. Bu 
üç sanatın birleştiği sahne oyu
nuna: Operet diyorlarmış .• 

Beş senedir şehir tiyatrosu 
sahnesinde görülen operntlerin 
en iyileri lznıirde oynandı.Mü
zikte, tiyatroda, dansta, en ön 
sırada gelen san'atkarları biz 
dinledik, biz gördük, biz sey
rettik •• 

Yirmi gün yirmi gece en 
neş'eli saatlarını yaşıyan lzm:r
liler artık sessiz gecelere yak
laşıyorlar •• Eylülün yirmi ikinci 
salı günii akşamı Şehir tiyat· 
rosu sanatkarları son temsille· 
rini veriyor .• 

O akşam için bir program 
hazırlandığını duyduk. 

Bu senenin en son repertu
varlarından olan lstanbulda pek 

çok beğenilen ve bütün operet 
sanatkarlarının iştirak ett iği 

(Mırnav) operetini ilk defa ola
rak temsil edeceklerm:ş. 

* • • 
l:ı:mirlilerin fırtınalı, yağmur!u 

gecelerde bile açık havada fuar 
tiyatrosunu nasıl doldurdulda

rını yakınen gördük. Onun için 
temsil hakkında birşey söyfe

miyeceğiz. Veda için opereti 
az gören artistler o gece prog· 
ramlarına başka zevkli ve san
atkarane tertip edilmiş yenilik· 
ler ilave ediyorlar. 

Bunların başında Şehir ti
yatrosunun bale hocası olan 

Celil beş ırenelik mazisile lruv
velli bir şöhret kazanan dans 

profesörüdür. O gece kendi
sini bizzat sahnede göreceği
mi:tı de haber aldık. 

En nihayet Türk tiyatrosu
nun sayılı sanatkarlarından 

olan Hazımı karagöz perde
sinin arkasından dinliyeceğiz. 

Deve derisi gölgelere nasıl can 
verdiğini İzmirliler pek ala bi

lirler •• Onun Karagözde açtığı 
bir çığır vardır:Karagözle ba

ceyvadı zamanımızda yaşatır 

ve bugünün hadiselerini onla· 

rın ağzından hicvedi p, karika
türize eder •• 

lzmirimizde birçok yenilikler 
olmuıtur •• Beynelmilel sergimiz 

bütün memleket dahilinde ge
nel bir hadise teşkil etmiştir. 

Bundan dolayı Karagözün bu 
sergi hakkındaki düşünüş ve 

görüşlerini merak etmiyoruz 
disek, hissiyabmızı saklamıı 
oluruz .. 

Hülasa oyle zannediyoruz ki 
yirmi küsur gecenin bize ver
diği zevkin yanında, bu son 
veda temsili üstün bir gece 
olacak ve gelecek seneye kadar 
hayalile bizi oyalıyacakbr. 

.. * • , 

YENi ASiii 

Akaza •• 
şm üzeredir 

' 

C. Amerika cumhuriyetleri kadın ve 
çocukların çıkarılması için 

asiler nezdinde teşebbüste bulundu 
Burgos, 18 (A.A) - Havas 

Ajansı mub&biri Ronda şehri
nin :ıaph do 'ayısile Maleganın 

pek yakında teslim olmasının 

muhtemel bu 'unduğunu beyan 
etmektedir. Filvaki ih'i!iılciler 

şimdi Malagayı fasılasız surette 
bombardıman edecek bir va
ziyette bntunmaktadırlar. Esa
sen ispanya hükumetinin ce
nupta elinde kalmış olan ye
gane şehir Malagad:r. 

1500 fapanyol mültecisi F ran
sa' da kain Bayonneu terkede
rek memleketlerine dönmüş.er
dir. 

Cadix, 18 (A.A) - Asiler 
Talaveradan Madrid'e girmekte 
olan yol üzerinde kfıin Maque· 
da'yı ele geçiımişlerdir. Hüku-

yanındakiler Alkazara doğru 

kaçmışlardır. 

Öğrenildi<ıine göre cenubi 
Amerıka Cümburiyetleri mü-

tam zamanında oraya vasıl 

o lacaklarını ümit etmekte
dirler. Dün Toledo yo'unda ya· 
pılan muharebe!erde asiler hü-

met kuvvetleri ağır zayiata 
uğramışlar ve mühim mikdar
da harp malzemesi bırakmış· 
lardır. 

Toledo cephesinde vıa uşma/ar 

Toledo 18 (A.A) - Ihtila'ci 
tegmen Barrientos dün hüku
metçilere iltihak etmiş ve Al
kazar mahsurlarının feci vazi· 
yeti hakkında aşağıdaki tafsi
latı vermiştir: 

Barrientos Alkazara yakın 

bulunmakta olan buğday sto· 
kunu ele geçirmek bahanesile 
ve sekiz kişinin başında oldu
ğu halde çıkmış ve fakat hü
kümetçilerin mevzilerine yakla
şır yaklaşmaz silahlarını yae 
atmıştır.Bunun üzerine hemen 

mesilleri Alkazardaki kadın 
çocuk ve ihtiyarların çıkarıl

masıııı temin için Alkazar mah
surları nezdinde yeni bir te
şebbüs yapmalarına müsaade 
etmesini Madrid hükuxetinden 
istemişlerdir. Fakat evelee ya
pı lmış olan teşebbüslerin suya 
düşmüş olması dolayısile Mad
rid hükumeti bu talebi reddet
miştir. 

Heodaye , 18 (A.A)- ihti
lalci er To!edoya doğru İleri 

hareketlerine devam ve Alka• 
zar mahsurlarını kurtarmak için 

kiımelçi'erden 750 kişiyi öl
dürmüşler ve yüz kadar esir 
almışlardır. Hülı um etçiler top 
ateşiııin himayesi altında nev
midane hücumlarda bulunmuş
lardır. Asilerin mitralyözleri 
hükiımetçileri bir el tüfenk 
bile atmalarına meydan ver· 
meden yere sermektedir. 

Madrid, 18 (A.A) - Hiiku
met kuvvetleri Alkazarda T o
ledonun altında bir mayin pat
latmışlardır. Müdbiş bir infilak 
vnkua gelmiştir. Bina hemen 
hemen tamamen harab olmuştur. 

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

Aimanya hariciye nazırı şu 
dakikada Peştede bulunuyor 

- Baştararı bırmcı sav tada -
yoktur. Alman hariciye nazırı

nın kı2.1 Almanyanın Budapeşte 

elçisi M. Makenzenin karısı ol
duğundan Baron Von Nurath 
kızını görmek için Peşteye git
miştir. Bununla beraber Alman 
siyasi mahafilinde bile bn zi
yaretin "hususi., mahiyetinden 
şüphe o'unmaktadır. Zannedil· 
diğine göre Baron Von Neurath 
Roma protokofunda imzaları 

olan üç devlet hariciye nazırı

nın Viyanada mukarrer bulunan 
toplantıları münasebetiyle vazi
yeti aydınlatmağa çalışacaktır. 

BiR ALMAN-ITALYAN 
DÜELLOSU 

Bir müddettrn beri ltalya -
Almanya arasında gizliden giz
liye bir dip~omasi düellosu vu
knbulmaktadır. iki memleket te 

Avusturya - Macaristan üzerin· 
de diğerinin zararına bir üstün· 

lük tem;ni emelindedir. Avus
turya mese esi ltalya ile Al
manyayı birbirinden ayırmakta 
devam ediyor. Son günlerin 
heyecanı içinde bu meselenin 
unutulduğu zehabı vardı. Fa

kat birdenbire ayni rekabet 
alevlenmiştir. ltalya Tuna me

selesini Küı;ük itilaf devlet
lerinin de iştirakini temin su
retiy'e halle çalışırken Alman
ya Cermen blokunu yaratmak 
niyetindedir. 

BUDAPEŞTEDEKI iLK 
TEMAS 

Budapeşte, 19 (Ö.R) - Al
man hariciye nazırı Macar ha
riciye nazırı tarafından selam
lanmıştır. Baron Von Nurat· 
hın buradaki temasları hakkın-

orta Avrupada ve bilhassa da büyük bir gizlilik vardır . 

• "" 

Küçük haberler 

Mimar Necn ıeddin Emre 
Trakya umum müfettişliği 

için Edirnede yapılması takar
rür eden büyük ve modern 
uruum müfett'şlik binasının 
projelerini tanzim etmek ve 
mahallinde tetkikat yapmak 
üzere mimar Necmeddin Emre 
Edirneye davet olunmuştur. 

Bugünlerde Edirneye hareket 
edecektir. 
Fransızca mualllmliğl 
Şehrimizde yeni açılacak olan 

Orta mektepler için Fransızca 
muallimine ihtiyaç fazladır. 

Şehrimiz Kültür direktörlüğü 

yeni açılacak Orta mektepler· 
de Fransızca muallimliği yapa
cak olanlar için tetkiklere gi· 
rişmiştir. 

-----~ Başından yarc:lc:nmış 

Babribaba parkında Necati 
oğlu on y:;şında Mustafa, Ab
dullah oğlu 12 yaşında lsmet'i 
başından yaralamıştır. 

KANLI ELMAS 
başladı. Gemi dalKaların ara· 
sında bir beşiğe benzemişti. 

Arada sırada kudurmuş dal· 

galar bir tarafından girib öte· 
tarafından çıkıyordu. Birkaç 
saat evvel sıkıntılı bir sessiz
liğe sahne olan bu yerler 

şimdi dalgaların oğu:tusu ve 
rüzgarların ıslık seslerinden 
inlemeğe başlamıştı. 

yordu. Köpklü dalgalar Kala
gan'ın yüzüne çarptıkça zavallı 

Amerikalı boğulacak gibi olu
yordu. 
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ı ıirdenblre bir dolu boşandı arkasından rüzgiir,fırtına 
tora başladı. Kalagan tat.tısıye kemerlerine sarıldı 

ortulmadan diğerine çatıyor
lardı. Hem bu sefer iş çok fe
na idi. Çıinkü tehlüke içeride 
idi. Bu sırada ileriden Cava 
gözüktü. Suratı asılmıştı, Ka!a
ganın yanına gelince konuştu: 

- Bir fırtına geliyor. Hem 
çok büyük bir fırtına.. Kala
gan inanamadı. Çünki gök yü
zünde güneş bütün şaşaasile 
parlıyordu. Ortalıkta yaprak 
uçuracak kadıır şiddetli bir 
ı üzgar bile yoktu. Herşey sa
kindi. Kalagan yerinden kalk
tı. Kaptan odasına gitti, Bura· 
da dıvarda asılı bir barometre 

sonra tekrar baktığı zaman 
28 e düşmüştü. Akşam üs
tü güneş hafif bir bulut ar
kasında gurup ederken baro· 
metre durmadan düşüyordu. 

Hemen gurobun ar1 asından 
şiddetli bir rüzgar çıktı. 

Gece zifiri karanlık idi. Bir 
tek yıldız görülmiyordu. Kü
çücek tekn<! bu karanlık içinde 
kaybolmuştu. Şiddetli rüzgarın 
tesirile c11şkun dalgaların orta
~ında bir mantar parçası gibi 
sallanıb duruyordu. 

Birdenbire bir dolu boşandı. 
Ancak on dakika kadar de· 

Ay bir an için karanlık bu
lutların arasından gözüktü. Ka
lagan geminin ucunda gözcü
lük yapıyordu. Fırtınanın şid
detinden akşam üstü Blakın 

söyledilderini fa'.an unutmuştu. 
Gözlerile Cavayı aradı. Cavacak 
dümende idi. Yüzü çizgilerle 
do'muştu. Dişlerini kilid~emiş, 

gözü ufukta dimdik bakıyordu. 
T ehlüke müthişti. 

Bunu Cava'nın yüzünden 
okumak kabildi. 

Rüzgar gittikçe arttı. Fırtına 
bora, bora tayfun halini aldı. 

n zaman 

Hemen kendini yeı e attı. 
Bütün gayretiyle sürüne sürüne 
kamara kapısına doğru ilerile

di, içeri girdi..... Nora 
bir kEnara büzülmüş başlarına 
geleni düşünüyor bir vaziyette 
idi Çinli kız yere çömelmiş el
leriyle yüzünü kapamıştı. 

içerisi allak bullak olmuştu. 
Kalagan dıvarlara tutunarak 

bir dolaba doğru ileriledi. 

Açarak içinden tahlisiye ke• 
merleri çıkardı. 

- Bunları takacağı~ çocuk
lar. Vakıa kurtulmak ümidi 

kalmadı ya.. Belki, k=mbilir! .. 
Bir tanesini yakalayarak güç 

bela Noranın beline taktı. Di
ğerini San Şunun beline yer· 

leştirdi. Üçüncüsünü de kendi 
tak 

= 

Italya 
Blumun nutkun· 

dan memnun 
değilmiş .. 

Roma, 19 (A.A) - Fransa 
başbakanı Leon Blumun dünkü 
nutkunda Fransanın harici mü
nasebetlerini kendi dahili siyasi 
akidelerinden mülhem olarak 
tanzim etmiyeceğine dair ver
diği teminat ltalyan efkarı 
umumiyesini tatmin etmemek
tedir. 

Tevere diyor ki: 
Diğer dev'etlein akide1erine 

hürmet edileceği ha~ k•ndaki 
sözler biç de fi fiyata uymuyor. 
Bu eözlere biz küçük bir ya
lan diyebiliriz. 

Piccolo gazetesi de Fransa
nın Sovyetlerle olan ittifakın
dan bir tür'.ü vaıgeçmek iste
mediğini kaydey'.emektedir. 

Popolo Di Roma gazetesine 
gelince, o da Blumun Almanya 
ile mukarenet yolunda ileri bir 
adım altığını fa kl\t sulh tecezzi 
kabul e'mez formülü arkasında 
siper' aldığını yazmaktadır. 

Memlekette 
soğuklar 

Erzurum, 19 (A.A) - 15 
gündenberi Erzurum ve hava

lisinde kışı andıran soğuk bü
küm sürmektedir. Bu gece de 
mevsimsiz kar düsmeye baş

lamıştır. Karın yüksekliği beş 

santimi bulmuştur. Bo vakıtsız 
kar herkesi kış kıyafetine ve 
hazırlığa sokmuştur. 

Çin - Japon 
çarp!şması başladı 

Pekin 10 ( A.A ) - Royter 
bildiriyor : 

Pekinden on beş kilometre 
ilerde bulunan Fengtai istas
yonunda Çin ve Japon kuvvet
leri çarpışmaya başlamışlardır. 

Tafsilat yoktur. 
Pekin 19 (A.A) - Fengtai 

hadisesi hakkında Çin mena
biinden bildirildiğine göre, ıe· 
hime bulunan Japon kuvvet· 
lerine mensup bir müfreze Çin 
askerleri etrafında bir çevirme 
hareketine teşebbüs etmesi 
üzerine Çinliler mukabelede 
bulunmuşlar ve Japonları geri 
çekilmeğe mecbur etmişlerdir. 

Japon topçusu İşe karıştığın
dan müsademe tekrar başla
mıştır. Çin kıtaatı Pekin kapı· 
!arını beklemektedir. 

Pekin, 19 (A.A) - Japon 
kuvvetleri F engtai şehrinin 
kontrolünü ele almışlardır. Çin 
kuvvetleri saat 11 de şehirden 
çekilmişler ve giderken Japon 
kuvvetlerini selamlamışlardır. 

Çin kuvvetlerinin kumandanı 
bir Çin nöbetçisinin bir Japon 
subayını tahkir etmiş olmasın· 
dan dolayı tarziye vermiştir. 

Avusturya' da 
buhran 

Viyana, 19 ( Ö.R) - Hay• 
matşutz'lar arasında başgöste

ren buhran vahimleşmek üze· 
redir. Vis Şansölyenin istifası 
ihtimalinden babs olunuyor. 
Ayni mahfillerde söylenildiğine 
göre, Prens Strahemberg He
imverlerin başkanlığından çe
kilmek niyetindedir. 

Fransız kabinesinde 
değişiklik mi? 

Paris, 19 (A.A) - Aksiyon 
Fransız gazetesi Blum kabine· 
sinde bazı değişiklikler olaca
ğına dair şayialar dolaştığını 

yazmaktadır. Reynaudun alel
acele Nevyork'tan buraya dön• 
mesi bu tebeddül işiyle alaka
dar görülmektedir. 

Filistin'de 
Londra, 18 ( A.A ) - Roy· 

terin öğrendiğine göre, Filis· 
tin'de hemen örfi idare ilanı 

alZJ"7:~;GQ! -~= IR 
Borsa Haberleri 

ısı Dün Borsada 
Yapılan Satıtlar · 
~ 

Çu. 
üzüm 

Alıcı Fiat 
aşağı yukarı 

432 K Kazım 7 75 13 50 
402 H Alyoti 8 50 20 
306 M J Taranto 9 50 18 25 
280 Albayrak 8 73 11 
180 Y i Talat 9 25 13 50 
124 F Z Abdul. 12 50 14 50 
119 D Arditi 8 75 18 

99 ARÜzümcülO 50 11 
75 Ileşıkçi O 9 25 13 75 
67 F So lari 10 625 l 1 75 
64 T Debas 8 50 10 875 
59 S Celardin 10 12 75 
48 A Muhtar 9 13 
55 M Arditi 9 12 75 
67 P Klark 6 25 14 50 
50 Alyoti bi. 8 75 14 
36 Vıtel 17 50 20 
28 S Emin 12 75 14 50 
21 Jiro ve Şü. 10 75 10 75 
18 Ş Riza H 10 50 15 
13 H Alanyalı 11 12 50 

9 Neşet Karan 13 13 
4 S SüfeymanolO 50 10 50 
2 O Kurumu 22 22 

5258 Yt:kün 
122733 Eski yekun 
125291 Umumi yeküo 

Çu. 
incir 

Alıcı Fiat 
aşağı yukarı 

1808 A Haydar N 7 14 
521 B Alazraki 7 13 50 
473 Ş Remzi 8 16 
268 Ş Riza H 7 50 9 25 
195 A Muhtar 8 375 9 
166 P Paci 9 125 9 125 
152 K Kazım 8 75 13 
123 lzzi ve A F 7 50 9 50 
46 A Karako 7 50 8 50 
44 Alyoti bi. 7 50 13 
44 B Franko 7 8 375 
43 Ş Z Galip 10 50 10 50 
27 S Süleymanol 1 14 
19 S Asım 12 13 50 

3929 Yekun 
74304 Eski yekun 
78233 Umumi yekün 

Çu 
Zahire 

Cinsi ı Fiat 
aşaj?ı yllkarı 

1327 Buğday 5 25 6 25 
457 ken palamut 360 480 
30 Bakla 4 50 4 50 

133 Kumdan 3 4375 3 4375 , 50 bal ye pamuk43 50 43 50 .., 
DARÜLBEDA Yi ı.. 
ŞEHiR TiYATROSU 

l ili 1111111111 ı 

ıır .. 11111 

il 111 ıııill 
Elhamra 

Sinemasında 
BU AKŞAM: 

Son defa olarak 

"YARASA,, 
Yarın akşam 
Son defa olarak 

(DEL~DOLU) 
Operetleri 

Hava tehlüke
sini bilenler 

Ankara, 19 (A.A) - Hava 

tehlükesini bilen üyeler listesi: 
13396 Niyazi Erzincan 20, 

13397 Latif 20, 13398 Ahmet 
Ağaoğlu 40, 14399 Nuri Mı· 
sır oğlu 100, 13400 lbrahim 
Kolat 40, 13301 Tevfik idris· 

oğlu 20, 13402 Numan Sadık 

oğlu 20, 13403 Ali Kargıoğ· 

lu 20, 13404 Aziz Nalcı 100, 
13405, Mustafa 20, 13406 Sü
leyman köy ağası oğlu 20, 
13407 Ali Palangalı lb · ş oğlu 

20, 13408 Aşir Ismail oğlu 
Cinabeyliden 20. 

Elli yolcu boğuldu 
Kahire, 18 (A.A) - Roc!.el

farag'da tam feyezan halinde 
bulunan Nil nehrinin tam or· 

tasında bir F erry Boot batmış 
ve elli kadar yolcu boğulmuş· 
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j Adalet buna derler ! 
1Almanya ve ltalya lspan

. ~yolasilerinesilah veriyor· 
Asamble müşkülle karşılaşacak mn? ,F':.~~~r~v:~~ :::~ h:.~~~~.ı~:,:::' ~~:.~,;.~:1:: 

1 

makaleyi yazmıştır : "ltalya ve Almanya lspanyol asilerini bol 

Habe delegasyonu müzakerata iştirak ettiril- ~~~:~a:o::y:;~~i~mat vererek teçhiz edıyorlar. Bize gelince 

Ş ı k h k k A - Sulhu ister misiniz. Çabucak cevab veriniz: Evet mi bayır 
mezse orta ya atı aca u u } mı Biz tabiatiyle müsbet eevab veriyoruz. Fakat burada mevzuu-

d M •il ı c • • • •• ••ki • b • ı • bahis olan sulhun mukadderatı değildir. Faşistlerin bir düzen• 

ava ı et er emıyetını mezara suru ıye } Jr. bazlıkları ~evzu.?bahistir. Başkaları için bitaraflık .. Kendileri için 
hudutsuz hır mudahale ... 

ca } • d d d J • Sulhu ciddiyetle istiyorsak uyanık olmalıyız. Gôrdüklerimizi 
Habeş davasındaki zorluk ispanya mese esın e e aynen var ır. şı ortaya koymalıyız. Aldatılmakta devam edersek sulh cidden 

b ı d P k• d" M d "d h •• tr,. t" f h k t d k? tehlükeye düşecektir. 
U an tran orte iZ Ir. a fi U.-..Ume l nası are e e ece " Cenevre 19 (A.A)- ispanya dış işleri bakanı B. Elvayo dün 

sunda icabeden zaman Cenev· B. Delbosu ziyaret etmiş ve Portekizi lspanyol nasyonalistlerine Paris,19 (A. 
A) - Harici 
siyaset mese
lelerinden bah 
seden Övr ga
zetesi diyor ki: 

rede kalacağı mütaleasında silah vermekle itham etmiştir. 
bulunarak diyor ki: B. Delbos elyevm Cenevrede bulunan Portekiz dış bakanı 

_ Fransa Dış hakanlığı, B. Monteiroyu B. Edenle birlikte ziyaret edeceğini ve Porle-
kiz'n ademi müdahale komitesine iştiraki hususunda mutııaileyh Framanın itibarı noktai naza• 

rından endişededir. Bedaheti nezdinde ısraı da bulunacağını vadetmiştir. 
gözlere batan ~eyleri örtbas KURŞUNA DIZıLDILER 

Milletler ce-
miyetinin bu 
gün açılacak 

olan toplantısı 
hususunda u· 
mumi kanaat 
şu merkezde· 
dir ki, lta!ya 
Habeş ihtilafı 

ruznamede bu· 
lunduruld:ıkça 
beynel m i 1 e 1 
müşkilat dai-

etmek lfzumsuzdur. Fransanın Paris, 19 (A.A) - Seville radyosuııun bildirdiğine göre, 
hattı hareketi hadisatın Ce- Hükümet donanmasında çıkan isyan neticesinde asilerden 250 

nevrecle alacai;ı cereyana ve 
lng:Jtere ve küçük antant dev• 
Jetleri mümessil'eri ile yapıla
cak temaslara bağlıdır. Fran
sanın kanaati şudur ki, siyasi 
meseleler daha bu yıl da mü· 
za kere edilemezler. Binae.na· 
leyh Fransız heyetinin vazifesi 
siyasi olmaktan ziyade teknik 
mahiyette kalacaktır. 

Diğer taraftan NeP,'Ü~Ün Ce· 
nevrede bulunuşu Fransa ve 
diğer devletler için teblükeli 
olabilir. 

ma boşgö•te
recektir. Eğer 
Habeş heyeti 
murahha sası 
asambleye ka
bul edilmezse Jrurı şelırının yanan lunaıarı 

Petit Parisiyen gazetesi Fran· 
sanın Milletler Cemiyetine der
hal halledilebilir tekliflerde bu
lunacağını yazıyor. Bir beynel
milel para konferansı açılması 

muhtemeldir. Sonra Fransa 
silahların azaltılmasını teklif 
edebilir. Fakat bunun için de 
daha evvelden Almanya, Ame· 
rika ve Japonya ile diplomatik 
müzakere er lazımdır. Taki 
Delbos bu yolda bir teşebbüste 
bulunabilsin. 

Habeşistan Milletler cemiyeti 
aleyhine hukuki bir müzakere 
açabilir. Ve bu milletler cemi
yetinin nüfuzunu müthiş surette 
baltalar. 

meseleye tamamen temas et• j dımlarda bulunuyor. Ve bun· 
miyeceğine dair vaidde bulun· ların um,,mi karargahlarını 
muş olmasına rağmen bilhassa Lizbonda tut•1yor. 
iki sebep dolayısiyle söz söy· ikinci sebep de ispanyanın 
!emekte haklıd,r. beynelmilel hukuk bakımından 

Diğer taraftan ispanyaya da 
müşkülat çıkarılıp çıkarılmıya
cağı belli değildir. Çünkü is
panya murahhasının tabrikat:ı 
maruz kalmadığı takdirde bu 

Bunlardan birisi but hükü- ademi müdahale prensip:erine 
metlerin ve hususiyle Porteki· itıraz edebileceğidir. 

zin Madrid hükümetine karşı Le Jour gazetesi Fransa Dış 
olan battı hareketidir. Porte· bakanının ancak diğer heyeti 
kiz nasyonalistlere maddi yar• murabhasalarla temas busu-

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

V oroşilof cevab verdi ı Dokuz bin S!Öcmen 

Sovyetler, bir karış Şehrimize gelecek göç-
geliyor 

toprak feda edenı.~z menlere hazırlık yapıldı 
Paris, 19 (Hususi) - Ere Nouvelle şu çok mühim makaleyi 

yazmıştır: 

"Hitler Nürenberg'teki nutuklarının hakiki mahiyetinden dünya 
efkarı umumiyesinin haberdar olması için bu nutuklardan birini 
muhtelif dillerde olarak Berlin radyosuyla neşredeceğini 
söylemiştir. 

Bu nutuk, "Almanya, Ural, Siberya, Ukrayna'ya sahip olsa 
bir hayal memleketi olurdu.,, Diyen Hitlerin sözlerini aksetti
recektir. Dünya efkarı umumiyesi Alman devlet reisinin nutkunu 
gazetelerde okumuştur. Sovyetler bu beyanat karşısında iycab 
eden tarzda hareket etmişlerdir. Alnıan emperyalizmasının sem
bolü olan Ukraynada bir nutuk söyliyen Kızılordu başkumandanı 
mareşal Voroşilof, Hitlt.rin meydan okuyuşlarına mukabele 
ederek Rusyanın topraklarım müdafaaya hazır olduğuııu 
sôylemiştir. 

Yazan: Tok Dil 

Eğriboyunla saldıkları ha
ber arkasından veziri veyahut 
eğriboyıınu bekliyenlerin göz
leri bir saat, iki saat yolda 
kaldı. Gelen yok, giden yok .. 

Bu geçen saatler arasında 
deli lbrahim cemaatin toplan
dığını öğrenmiş, korku ve deh
şet içinde odalaı dan odalara 
geçerken, yanına toplanan ca
riyeler cesaretini biraz temin 
etmişlerdi. Bu cesaretle bos
tancı başılardan en güvendiği 
bir gözdesini çağırıp: 

- Git dedi! Camide topla-

Tefrika No: ?a 

nanlara haber ve fermanımı ver. 
Çabuk dağılsınlar ve toplanma
larıoın aslı nedir sana söyle
sinler. 

Bostancıbaşı arkasıoa beş on 
silahlı alıb camiye vardı. Vezir 
gelecek diye bekliyen cemaat 
Sarayın Bostancıbaşısınıo ci
mie girdiğini görünce birden
bire galeyan ettiler. 

- Han: vezir? 
- Nerede o hain .. 
- Veziri isteriz .. 
Bostancıbaşı, korkmuş ve 

duraklamıştı. Müftil ayağa 
kalktı: 

Istanbul 19 (Yeni Asır) - Bugünlerde Romanyadan 9000, 
Bulgaristandan 4000 göçmen gelecektir. 

Yeni Asır - Önümüzdeki hafta içinde Romanya ve Bulga
ristan dan limanımıza 4000 göçmen gelecektir. Bu göçmenlerin 
mahalli müreıteplerine sevl<edilinceye kadar iaşe ve ibatelerini 
Kızılay cemiyetı temin edecek tir. 

Kızılay cemiyeti bu münasebetle Urlanın Klazömen mevkiinde 
aşhaneler meydana getirmiştir. 

Teksasta yağmurdan 300 ev yıkıldı 
Nevyork 18 (A.A) - Tek- sas'ta Los Ange'os'tan gelen haber

lere göre şiddetli bir yağmur neticesinde 25,000 kişilik olan bu 
şehirde üç ;üz ev yıkılmış ve iki yüz ev de tamamile sular 
altında kalmıstır. Hasar bir milyon do'ar tahmin edilmektedir. 

- Ağalar, susun! Dedi. 
-Bostancıbaşıya dönüp- Gel 
bakalım, sen ne denlü geldin, 
ne haberler ulaştırmak uğruna 
çıktın, söyle dinliyelim .. 

Bostancıbaşı, mfıftüye ka
d.ır ilerleyip: 

- Efendi hazretleri, Sulta
nın emri var, dağılsınlar diyor, 
ve bu toplanmaları neye müs
tenittir diye soruyor. 

- Sen Padişaha selim gö
tür, biz buradan dağılmayız, 
bu cemaat vezirini teslim et· 
medikçe dağılmıyacakbr, bir 
devlet haininin elimize teslimini 

istediğimizi de padişah bilme
diler .. 

Bostancıbaşı hayretle sordu: 
- Siz mi söylüyorsun bunu? 
Müftü hiddetle: 
- Evet millet namına, şura

dakiler namına ben sôylüyorum. 
Ne demek istiyorsun, 

- Fakat bu hareket sultana 
karşı isyandır. 

- isyan mıdır, vezirin yap
tıkları millete, devlete isyan 
değil midir. Çık dışarı sana 
lif düşmez, aldığını getirip, 
dinlediğini gôtüreceksin çık 
dışarı nıel'un herif. 

Müftü ağzından daha birinci 
"çık dışarı,. çıkar çıkmaz ca
oıiin içindeki ağalar, neferler 
herifi ve arkadaşlarını omuz
ladıkları gibi camiden dışarı 
fırlatıverdiler, müftü bağırdı: 

- Dokunmayın, elçidir. Ha
ber getirdi, haber götürecek. 

Fakat bu ihtara rağmen bos
tancıbaşı ile arkadaşları tekme, 
tokat, yumruk arasında canla
rını dar kurtanp saraya sokul
dular-

kişi kurşuna dizilmiştir. 
ÖLÜ VAR 1750 

Paris. 19 ( A.A ) - Buraya gelen haberlere göre, Nasyo
nalistler Toledo istikametinde bükümet kuvvetlerine 750 ölü 
verdirdikten sonra on kilometre daha ilerlemişlerdir. 

Buna mukabil hülıümtt kuvvetleri de Alkazarı sivil halk 
tabliye edildıkten sonra içindeki müdafileriyle birlik!' berhava 
etmişlerdir. 
Meşhur Alkazar bugün bir ankazdan ibaret kalmıştır. 
Burgos, 19 (A.A) - Nasyonalistler Signenza civarın· ele ge

çirmişlerdir. Hükümetçiler bu muharebede bin ölü vermiş:erdir 

Trakyada açılan azad obaları 
büyük bir eserdir 

EDiRNE 19 ( Hususi ) - Kôy kanunu mucibince yapılmakta 
olan köy kalkınınası hakkında Trakya genel müfettişi General 
Kazım Dirik tarafından Trakyada arıcılık, ziraat hayatı ve ço
cuk yuvaları hakkında neşredilen resim i broşürler takdirle 
karşılanmıştır. 

Bu broşürler Trakyadaki kalkınmayı güzel bir şekilde canlan
dmyor. Gittikçe büyük bir inkişaf geçirmekte olan arıcılık 4500 
kovanla büyük bir faaliyet göstermekte ve dört yıl İçinde bu 
canlı çalışpıanın 15 bin kovana çıkarılacağı muhakkak addedil
mektedir. Trakyanın dört vilayetinde 16 yerde azad obaları 
açılmış ve obalara 500 den fazla zayıf ve bakıma muhtaç köy 
çocuğu getirilmiştir. Bu yavrular doktorlar tarafından muotaza· 
man muayene ve sıhhatlerine itina edilmekte, ilaçlan temin olun
maktadır. Gelecek sene köylerden 1000 çocuk alınacaktır. 

KOZMIN ......................... 
Diş macunu ile sabah ve akşam dişlerini temizleyenler 

sözlerimizin reklam değil hakikat olduğunu anlarlar : 

NEVROZiN .............................. 
Baş, dış, ve bilhassa, siyatik ağrılarında göstereceği 

ani tesir hakikatı isbat eder. 

--~~~------------
Fuar münasebetile fiyatlarda müthiş tenzilat 

Fuarda pavyona mUracaat 
Toptan satış merkezi : lzmirde Şevki Tömek 

Bu hadise ağaların ve isyan
karların cereyanını ve hareke
tini arttırdı, iş artık tamamen 
çığrından çıkmış, sarayla mü
cadeleye başlamışlardı. Harıltı, 
gürültü, velvele arasında bir 
fetva verdiler ve yazdılar: 

Fetvada, veziriazam Ahmet 
paşa azlediliyor, katli vaciptir 
deniliyor, izale olunması için 
her türlü hareketin meşru ol
duğuna "olur,.lar sadır oluyor 
ve yerine de defterdarlıktan 

azledilen Sofu Mehmet paşa 
vezirliğe geçirilsin diye ittifakla 
karar veriliyordu. 

Karar mı, karar .. 

Defterdarlıktan mazul Mev
levi ve sofu Mehmet paşa ak 
sakalını sıvazlıyarak bu ansızın 
doğan velveleden uzaklaşmağı 

' tercihan; evine kapanmıştı. 
1 Tövbe istiğfarla odasında ge-

l zinirken, kapısı yıkılırcasına 
çalındı, kapıya yüz kadar si
lAhli Yeniçeri day1nmıştı 

s 5 (2) 1852 

-" - Ne var? Dedilr-r .. 
- Mehmet Paşayı göreceğiz. 
Mehmet Paşa balkondan çık-

tı, geledere ;ordu, 
- Ne var ağalar ! 
- Paşam 1 Sizi götüreceğiz. 
Mehmet Paşada yürek Sela

ni1< oldu. 

- Nereye? 
- Camiye, sızı biz vezırı 

azam olarak intihap ettik, sizi 
şeyhülislam, müftü ve ağalar 
bekliyor, rica ediyorlar, hemen 
bizimle birlik geliniz. 

- Olur mu? 

- Paşam .. Sizi zorla götür-
mek bile emredildi. 

- Durun öyle ise ben ge
liyorum... Dedi. 

Gelenler ihtiyar Mehmet 

paşayı sallasırt omuı!ayıp elle
rini, eteklerini öperek, ayakla
rını yere de,{irtmeden camiy" 
ıretirdiler. 

- rm•ı Vıır-
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Pek yakında beyaz perdenin 

cazip yıldızı Greta Garboyu 
" Beni hatırlıya bildiniz mi ,, 
filminde seyredeceğiz. Bu filim· 
de Garboya hazin ve cazip bir 
maceranın kahramanı olarak 
rasthyoruz. 

Garbo bir çiçekçi k&zdır. 

Şehrin kalabahk bir merkezin· 
deki küçük çiçekçi düb.kanın
da müşterilerin yüıüne masum 
bir lisanla bakarak adeta çi
çek almalarma yalvarmaktadır. 
Fakat o diğer çiçekçi kızlar 

gibi basit değildir. Tahsili ye
rindedir. Kültürlü bir kızca

ğızdır. 
Onun çiçekçi dükkanına 

uğnyan müşteriler ve çiçek 
satan kızlar hakkmda çok 
esaslı bir felsefesi vardır. O 
düşünür ki, çiçekçilik tıpkı 
doktorluk gibi tetebbüü İcabet
tiren bir meslektir. Şu farkla 
ki, çiçekçiler hastalar yerine 
müşterilerinin ruhi temayülle
rini, ıstırap ve acılarını, sevinç
lerini araştırmak mevkiinde
dirler. Acı çeken matemzede 
insan nasıl ki, ölüsünün meza
nna bir çelenk koymak için 
çiçekçi dükkanına uğrarsa, ilk 
nişan gecesi komplemar. olsun 
diye heyecanla çiçek satın 

alan nişanla da ayni yere uğ
rarlar. 

Meşhur yıJdızlardall /osseluıe Ooelin gençliği ve aşkı canlalldtrnll iir pozu 
len elli beşlik, olgun bir adama kın önünde uzun müddet dur-
bizmet etmek mecburiyetinde duğu halde bir şey söylemez. 
kalır. 22 yaşındaki Garbo, elli Garbo tuhaf bir vaziyetle 
beşlik adamın nasıl bir sebeple karşılaşmıştır. Nihayet cesaret 

çiçek almak istediğine mütered· ederek sorar: 

Garbo bir gün çiçekçi dük
kanına çiçek satın almıya ge-

dit kalır. Emirlerine intizar - EÇ'!1ir~e~in~z? d 
eder. Fakat Mr. Vilyams, ban- - ıçe ıstıyor um. 

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

Kar ol Lombardın kreması 

kb 
kreması ? 

Palma; şamplJ 011u Sovya Heme sim:macı/tf!a [{itmışur 
Yeni vıldızm ilk 1esmİlıi kovuronız 

• 

Meşhur yıldız Karol Lombardın evinde geçen ay içinde verilen 
ziy~fet esnasında en çok beğenilen şey, Lombard kreması adını 
alan kremadır. Meşhur yıldız ziyafetten sonra bunun formülünü 
şu şekilde ifşa etmiştir : 

- iki çay fincanı süt, üç yumurta sarısı, iki yumurta akı, 
yarım bardak şeker, bir mikdar krema, az mikdar da vanilya .• 

Sütü yüz hararet derecesinde kaynattıldan sonra yumurtayı 
içerisine kıracaksınız. Şekeri ilave edince yeniden kaynatacak
sınız. Vanilya en sonunda kremi dondurmazdan evvel bir mikdar 
çikolata sozu da ilave ederseniz iş tamam olur. 

Oğretmenlerin nazarı ikkatine 
Ahmet Etima_n Kitap Evi : Müşterilerinin değerli ilgilerine 

dayanarak lzmıre yaraşacak şekilde genişletilmiştir. 
Ahmet Etiman Kitap Evi : Kültür Bakanlığının okul ki-

tapları ile diğer bütün ki- tapların lzmir deposudur. 

1 
Ahmet Etiman Kitap Evinde : Zengin kırtasiye çeşitleri de 

okul kitaplara ~ib! isk.ont~lu fia~.l~rla satılmak.t~dır. Kitaplar 
tamamen gelmıştır. Sıparışler sur atle gönderıhr. 

lzmir Hükumet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 
~ ...................................... ,.ı 

- Ne çiçeg-i, ne münase-
betle.. Nişan veya •• 

- Hayır, hayır.. Böyle bir 
şey değil .. Yalnız çiçek merakı .• 
Ben çiçeği daima arzuJarım. 

iyi birşey •• insana gençliği ha
tırlatıyor. 

- Hangi çiçeği tercih eder-
siniz .. 

ihtiyar adam sıralı duran 
çiçekleri gözden geçirdikten 
sonra cevap verdi: 

- Gençliği anlatan bir çiçek .. 
Siz bilirsiniz .. 

- Gül takdim edeyim mi? 

- Onu mu tercih ediyorsu-
nuz ? 

- Evet, ben şahsen gülü 
tercih ederim. Gül kadar genç 
bir çiçek tasavvur edebilir mi
siniz ? 

- Çok güzel.. Teşekkür ede
rim intihabmızdan .. 

- Rengi nasıl ohıcak, Mr. 
Vilyams? 

- Rengi.. Evvela san o!ma
mn .. Sarı dönel<lik ifade eder. 
Sabit renk istiyorum. Meseln 
k1rmızı .. 

- Buyrunuz? 
- Fakat bir şey !iOrmıya 

unuttum. Y n siz .. Siz hangisini 
seversiniz? 

- Sarı gülleri tercih ederim. ,,. 
• • 

Aradan seneler geçiyor. Gar-
bonun başına gelen felaketler
den sonra hayatı yeniden inti
zama girmiştir. Bir gece Garbo 
evinde verdiği bir party esna
sında saadeti çehresinden oku
nuyor. Garbonun göğsüne tut
turulan Kızıl renkli gül cidden 
nefis bir şeydir. 
Şu sırada yetmişlik bir ihti

yar Garbonun yanına yakla
şıyor. Elini uzatıyor. Garbo 
tereddüt içinde muhatabını 
tetkik ediyor. O: 

- Beni hatırlaya bildiniz 
mi, diyor. Size kızıl renkli gül 
takmanızı tavsiye ettiğim za-

man sözlerimi istihfafla karşı
lamıştınız. Halbuki aradan yıl
lar geçti. Şimdi ben, göğsüme 
takacak bir ıiyab gül arıyorum. 

A ın na 
ay 

Asri bir kadının tercih ettiği 
erkek hangisidir. Kadın kah
ramanlıktan hoşlanır mı .. Er
keğinin bir diplomat olmasını 
ister mi? 

Ben bu suali meşhur sinema 
yıldızı Kay Francis' e soruyor
dum. Hüzünlü çehresindeki 
mat renk düşünceli hatları ara
lıyarak yerini başka başka his
lere bırakmıştı. Bana şu cevabı 
verdi: 

- Bir çok modern kadınlar 
ve genç kızlar hayatları rı ., va· 
rısını bu hislerini tatmine feda 
ediyorlar. 'Kadın erkekten ne 
bekliyor. Kahramanlık mı, ha
yır. Kahramanlık kadının da
~arlarında mevcuttur. Genç 
hır kızın yaptığı delilikleri han· 
gi aklı başında erkek yapabi
lir? Kadının şeytanın neslinden 
geldiğini söyliyenler kadar da 
az yanılıyorlar. 

.ıl 
a 
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Faraza ben, şu dakikada ev
lenmek mevkiinde olsam erke
gımın bir kahraman diplomat 
olmasını istemem. Kahraman 
kendi zevki için yaşar. Asri 
kadının bunların ikisini de ter
cih etmiyeceğini söylesem hata 
etmem. Kav /-famıs "/Jeyaz Melek,, /ılmı11ar 

Asri bir kadın " Memnu " den hoşlandığı da belli olmıya- Kadın hilkaten ne kadar ya-
şeylerden hoşlanır. Zaten me· nedilen şeyler cazip değil mi- caktır. ratıcı ise erkek te ayni vazi• 
dir.? Cemiyetin düzeni, kadı- Yalnız bir nokta var .. lhtıras yette olmalıdır. Zaten yanlış 
nın arzuladığı bayatı tanzim ve kahramanlık yanyana yü- bir vasıfla karşımıza çıkan mu· 
etmedikçe, organize edilmiş rürler. Kahraman erkeğe ba- adelenin esası ~a budur. Ka-
bir cemiyet, kadını kendi mu- yılan tecrübesiz kızlar bu yolda dınlar yaratıcı erkeği tercih 
hitine almadıkça kadının ne- bazı yanlış adımlar atmışlardır. ediyorlar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hollyvood'ta köpek merakı bütün 
yıldızlara sirayet etmiştir ___ ..., .... ...,... ... ... ----

Köpek merakı HolJyvoodun en çok göze batan meraklarından 
biridir. Sinema paytahtının en çok sevilen yıldızları mutelif 
cins köpeklerle dolaşmaktan hoşlanıyorlar. Madge Evans çok 
sevimli iki minimini köpeğini yanandan ayırmaz. Claire Manners 
avlanmaktan çok zevk aldığı için cins tazılara meraklıdır.Klodet 
Kolber her yerde küçük bir arslana andıran köpeğiyle beral.>erdir. 
················~··································································· •.•.•••.....••......................••••...••••• 

Sovyetlerde kompozitör Cerjinski'nin operası 
Soko!ov'un meşhur romanın

dan muktebes "Durgun Don,, 
operasının kompozitörü Cer-
jinski~ gene Sokolov'un başka 
bir romanından muktebes ola
rak başladığı "Kazılan toprak,, 
operasının ilk yarısım bitirmiş
tir. 

Meşhur kompozitör halen 
Karadeniz ve Azakdeniıi mın-

takasında tetkikal yapmakta 
ve operası için lüzumlu Kazak 
halk türküleri ve musiki mo
tifleri üzerinde işlemektedir. 

AZERBAYCAN KÖROGLU 
OPERASI 

Azerbaycanm tanınmış kom
pozitörlerinden Hacıbegof, Kö
roğlu ünvanlı yeni operasını 
bitirmiştir. Bu yeni Azerbav-

~can operası, bu kış, Kanunu
sanide, Baku Devlet tiyatro-

sunda ilk defa olarak temsil 
edilecektir. Yeni operanın bü-
tün müıik temleri halk şarkı· 
tarından ve ağuş diye anılan 
çobanların yanık türkülerinden 
alınmış ve çok büyük bir üs
tadlıkla işlenmiştir. 

• 



Bir • 
Si ez de 

Böbürle kaplan arasındaki fark •. 
Anadolu' da kaplan var mı 

iddiası artık mevzuubahs olamaz 
-s-

Kaplan bütün bütün başka
dır. (Sonra geleceğiz). 

Böbür en çok Afrikanın 
Cenub taraflarile Hindistanın 
sulak çayırlarmda bulunur. 

Çok müdhiş bir canavardır. 
Hemen arslan kadar büyüktür 
ve onun kadar da kuvvetlidir. 
Yalnız daha nazik vücutlu 
olur. Bacakları da arslandan 
daha kısa, başı da daha ufak 
ve yuvarlaktır. işte bak. görü-
yorsun. 

Vahşi hayvanların en gad· 
darı, en kan dökücüsü bu ca
navardır. Ne silahtan korkar, 
ne bir şeyden ürker. Fillerin, 
G ergedanfar ı n 
üzerine sa dırır. 
Arslanla da pen 
çeleşmeklen ç.e 
kinmez. 

işi gücü kan 
dökmektir, aç 
da olsa tok ta 
olsa .. 

Sığır, koyun 
ve saire sürü
lerine hücum 
etti~i vakıt bir 
;ok hayvanları 
birden telef 
eder. 

O kadar ka· 
na aşıktırlar ki 
daima birbirle-
rile de kavga 
edı~rler ve bir-

birlerini öldü-
rürler. 

Şimdi, birbir
lerile bile iyi 
geçinmeyen bu 
canavarın bu
rada üç arslanf a 

Böbür - 7ıgr 

- Vardır? 

- Ham? 

- işte, Böbür'ün yamndaki 
kafesle, bir tane oturup du
ruyor. 

Y zan: SelAheltln Kantar 

/\aptatı - Pa!lter 
Pars • Fransızcası Guepard -
gel r. 

Par~·Guepard, Kedi c:nsi ile 
Köpek c·nsi arasında köprü, 
hath vasıl, Trendunyon'dur. 
Çünkü Parsın ayakları tıpkı 

l<öpek rribidir. "K~bili tekem
müş,, cle~i'clir, yani açı 'ıp l a
panmaz, Köpek giLi p~nçe
siyle hrtamaz. Ya:nız nğziyle 

iş görür. 
Kaplalia gelince:Derisi pulpul 

benek benektir. Beyaz zem"nde 
siyalıhr. Sırtı pembedir. Kar
nına doğru daha be~•az,~şır. 

Derisi pul pul, benek benek 
olan kediler ile atlara da 
"Kaplan,, deriz değil mi? 

Hayvanat kitaplarmda Böbü
rün boyu iki metreye kadar, 
Kaplanın boyu bir buçuk met
reye kadar yazı:ır. Ha:buki bi
zim Anadolu, hele lzmir kap
Janları, öbür mem:eket kaplan
larından çok daha bilyüktij~ 
Şu resimde iki köylü deli

kanlısının tuttuğu bir kaplan 
derisi vardır. Değirmendere 
tarafında vurulmuştur. Bunun 
boyu 1.72, kuyruğu 1.05 hepsi 
beraber iki metre 77 santi-

bir kafes içinde Değmnendeıe Çıle çıttLiif üıde vw ulan qeızç dişi kaplan 
nasıl olup ta (7ıgns) in deıısi. Vwaıı gözü sakat Davaşlı Ümmettzr. 
geçindiklerini K.nplan varalı ~ken Ümmetm üstüne atılmış, aıatarmda 
soracaksm. !ıaıp olmuştııt. Ümmctm ~·11tık ı•e l'alalı kollan ı;öıüliivor 

metredir. Bu bir dişi kap'andır. 
V ~ henüz gençtir, daha büyü
yecektir. Şurasmı da düşün
meli ki, gerek tahnit edilmiş 
kaplan gerek bu deri bozul
muştur, tabii haJinde daha 
uzundur. 

- Yavrum, bunlar böyJe ka- - Hayır çocuğum ! Bu sirk-
fes içinde doğup büyüdükleri te kaplan yoktur. Kap!an zan 
ve bir de insanın hükmü altın- ettiğin bu hayvan u Leopard ,, 
da, bulundukları için geçini- dır. Kap!ana benzer ve ondan 

Bizim kaplanlat içinde ben 
1.80 boyunda ve kuyruğu ile 

yorlar. Ve unutmamalı ki ya· r. 
nındaki arslanlar dişidir. 

Böbür'ün dişisi yılda ü~: dört 
yavru doğurur. 

Kediler gibi büyürler de ba-
zan kendi yavrularını yerler. 

Böbürün yüzü de tüylü olur. 
Böbür - Babur orta Asyamn 

garbmdan başlayarak Hindista
na ve Asyanm şark, cenup 
adalarına yayılmışhr. En iri 
cinsi Hindistanda bulunur. Kü
çürek cinsi Somatra. Cava, 
Borneo, ve sair ada!ardadır. 

Bir de"Bebir,, ismi vardır ki 
Tigr'in küçüğü, yani tekir 
karşılığı demektir. Vasati Asya 
Türkleri Babur, biz Böbür te
laffuz ederiz. Ve tekrar ediyo
rum ki çalım, kurum, kuruntu 
satanlara böbürleniyor deriz. 
Bu hayvan durmayasıya kızar 
ve kızmca - yukarda dediğim 
gibi-yanaklarmı oynatarak ağzı, 
gözleriy!e korkunç ve gar·p iş· 
rni'zazlar yaparak bir taraftan da 

= He be be bü bü büü 
Gibi sesler çıkarır, tıpkı bö

bür!enen, kafa tutan, çalım ve 
kurunı salan insanlar gibif. 

Bu sirkte yalnız bir böbür 
vardır. Onu da, işte gördük, 
l>itirdılc. Şimdi de öte!d!ere 
gidelim. 

KAPLANLAR 
- SöyJe bakalım. Böbürden 

sonra ne gel"r ? 
~Kaplan 
- Bravo! 
- Bu sirkte kaplan var mı-

dır 

ARSLAN 
küçük bir canavardır. Boyu da beraber 3.10 metre boyunda 
daha kasadır. Şu kafeste gör- kaplan derisi ölçmüştüm. 
düğün Leoparın boyu bir met-· Bu bahar Seferihisarda vu-
re yahut bir kaç santim daha rulan kaplanın boyu 1,80 kuy-
fazladır. Sırtının beneklerinin ruğuyla beraber 3,30 metre 
hepsi siyahtır. Halbuki kapla- olduğunu avcılar kulübü aza· 
nın öyle degildir. Fotoğrafını sından bay Rahmi söyledi. 
gördüğün oynayan Leoparın Gözünün önüne ~eliyor mu? 

Hala tarihi tabii muallimleri, boyu 1,40 metredir. 
hayvanat mütahassısları kapKaplana ~elince: Bunun Garp 

dilJer.nde karşılığı "Pantfere,. lanın An:ıdo!uda bulunmadıgı, 
dir. Asla Yunancadır Elen dilinde Af nkaya mahsus olduğu iddia

smd&dırJar. "Pan, pand,, daima 0 sir,, vahşi, 
Yedi sekiz yıl evvel Cum-

gaddar demel;tir. ikisi birle- huriyet, Ahşam, Karagöz ga-
ş .nce "daima gaddar,, mana-

zetcleri de bu iddiada idiler. 
sına gelir ki Kap~an yani Pan· Cumbur"yet: "Hiç Anadolu'da 
ter bu tabialta olduğundan l<aplan olur mu? Orası Afrika 
0

taribi tabii,, de bu adı ver· mıdır?,, Diyor, Akşam, Kara-
mişlerdir. göz de bu iddiada bulunuyordu. 

Tekrar ed'yorum! Aslandan Bahse giriştik. Ve Anadolu, 
sonra 

0

Tigre,, yani " Tekir- bahusus lzmirde yaman kaplan-
Böbür,, ondan sonra 

11
Panter,,, lar olduğunu ispat ettik. Kc.ra· 

ondan sonra Leopard ve saire, göz gazeteşi : 
•• ' A 

Fuarda M Si vy 
Mı ır pa.vyonunun gördüğü yüksek 

alaka, dost Mısırlıları haklı 
bir sevinç içinde bıraktı 

' 
Haraççı kardeşler pavyonundaki mobil yeler çok 

be yenildi. Gündelik ziyaretçi sa yıs! arttı 

f uatda Haraççı kardeşler pavyonunun göı iiniişii 
Dost M191r hükumetinin bu raporla hükiimetimize arze • teknik işi olduğunu uzun sene-

yıl ilk defa fuarımızda yükselt- j deceğiz. Ümid ediyoruz ki, Jer evvel kavrıyan bu müessese 
meye muvaffak olduğu pavyon bu cesaretle, hükumetimiz yavaş yavaş teşkilahn1 geoiş-
büyük bir muvaffakıyet kazan- gelecek yıl daha geniş bir Jeterek ve fabrikasına ilaveler 
mışhr. Diyebiliriz ki fuarı şim- mikyasta fuarımıza iştirak yaparak Türk mobilyeciliğini 
<liye kadar ziyaret eden 300000 edecektir. Şebı-iuizde alakadar adeta tanzim etmiştir. Bugün 
ziyaretçinin yüzde sekseni Mı- ticari makamlarla temaslar Haraççı kardeşler firmasının 
sır pavyonunda uzun uzadıya L 

yaptık. Türkiyenin bize uai:gi önümüze serdiği oda ve ev mo-
duraklıyarak ziyaret etmiş ve maddeleri satabileceğini ve l 
tetkikler yapmışbr. bilyeleri, modern bir eve azım 

bizden daha başka ne gibi ı b'' · b' b" · d Mısır pavyonuna gösterilen bu o an mo ı.yeom ır ırın en 
maddeler &atın alabiJeceğini 1 ı b 

rag-betin manasınr, Mısır pav- ayrı maz parça arı, u müessese 
tetkik ettik. Bize verilen ma- f k l b' 

Yonunu l·dare edenlerden bı·r tara ından ço ~üze ır şe-liimah da hükümetimize bildi-
zat şöyle anlabyor: kilde meydana getirilmektedir. 

T k teceğiz. " L b k"t·· b - "Mısır pavyonuna ür i- ava o, masa, u up ane ve 
ye halkının gösterdigw i yüksek HARAÇÇI KARDEŞLER sair mobiJye eşyalarmın model-

PA VYONU 
alakadan sonsuz bir sevinç leri yüksek teknisyenler tara-
duymakta oldug-umuzu gizlemi- Bu yıl fuarımızda müstesna f d d t• ·ı . f 

bir rağbet kazanan pavyonlar- ın an mey ana ge ırı mış ır. 
Yoruz. Biz bu aJakay1, yalnız H d 1 ob1·ı e fı"r 

dan biri de Haraççı kardeşler araççı za e er m Y -Mısır'ın teşhir ettiği malları · f 
pavyonudur. Türkiyede mobil- masıoa aıt pavyonun uarımız-

g örmek arzusuna değil; ayni d d - )Ak 'dd b·· 
b YeciJik sahasında kuvvetli bir a gör ügü a a a cı en u-zamanda Türkiyede hususi ir 

alakay)e sevilen Mısır halkına 
ilerleme adımı atan ve Türk yüktür.Haraççı zadeler pavvo· 
mobilyeciliğini Beynelmilel bir nuou hergün en az on bin 

karşı gösterilen bir hüsnü ka- f b ı · · k d uarda yüz in erce zıyaretçı- kişi ziyaret etme te ir.Avrupa-
bulün neticesi olarak karşılıyo- H 

n:n göz'.eri önüne seren araç- dan ve dünyanm dört tarafm-
ruEsasen bizim fuarcılığa ver- çı kardeşler, cidden muvaffak dan geien ziyaretçi~er, bu pav-
diğimiz kıymet de bu noktada bir eser meydana getirmiş· yonda teşhir edilen ev mobilye 

topJanır. Biz Mısırı tanıtmak, 
}erdir. ve eşyalarını takdirlerle karşı-

Mobilyeciliğin yüksek '1ir lamışlardır. 
Mısır hakkında bizi az tanı· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yanlara bir fikir yermek için Zahıta haherl(•ri: Dolandırıcılık 
hu gibi fuarlara iştirak etmek
teyiz. Biiyük bir memnun'yetle 
müşahede ettik ki Türkiye 
halkı bize husu<>i bir alaka ve 
itina göstermiştir. 

Biz, beynelmilel lzmir fua
rında Mısır pavyonunun gördü
ğü müstesna rağbeti bir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lan bir kaplan derisjni idare
mize getirdiler. Gördük. Kap· 
landır. Fakat hayvanat mütehas
sısları, Anadoluda kaplan ol
mayıp orada bir nevi yırtıcı 
hayvana yanlış olarak kaplan 
denildiğini söylüyorlar.,, 

Diye yardı. Fakat ha'a bu 
mütahassıslar, Anadoluda kap-
lan olmadığı iddia~mda, yani 
"Tigre,, kaplan diye tercemc 
etmek hatasındadırlar! Hiç ol
mazsa Ahmet Vefik paşanın 
"Lehçei Osmani,, lfıgatinde 11 Bö- · 
hür., kelimesine ve M. Emin be
yin 308 yıJında bası]mış ''Takvim 
hayvanat,, kitabındaki "Babur -
Bebir,, bahsıoa baksalardı her 
ikisinde de 11 bazllarınm buna 
kaplan demesi galattır,, ihtarını 
görürlerdi!. 

- Bugünlük bu kadar yeter. 
Yarın yine bu bahse geleceğiz. 

Sarhoşluk 

Tepecikte umumhaneler ara
sında sarhoş olarak gürültü 
sapan Malatyalı Lütfü ve ar
kadaşı Ziya tutulmuşlardır. 

Şüphelenmls 

Karşıyakada Bostanlıda Dere 
sokağında oturan Tikveşli bak
kal Bergüzar karısı 27 yaşında 
Eriş geceleyin yattığı odanın 

pençeresinde bir tıkırtı duymuş 
ve av tüfengini havaya ikj el 
attığından zabıtaca yakalan· 
mıştır. 

KAZA 
Sabetay oğlu Marko bind'ği 

bisikletle lsmetpaşa bulvarın

dan geçerken bisik'eti 9 ya
şında Zeliha adında bir kıza 

çarptarmış ve muhtelif yerlerin
den yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. 

Ayrp şey 
Kemer caddesinde Yeni ban· 

da semercilik yapan Bo'.ulu 
Latif, Nazmi kızı 7 yaşlarında 
Neriman ile beş yaşlarında 
Fatmayı hana götürüp terbiye
ye mugayir hareketlerde bu
lunmuştur. Latif zabıtaca yaka-

Bir iş bulmak üzere Manisa
dan şehrim"ze gelen Ali oğlu 

Sü'eyman birinci mıhçılar soka
ğırıda tammadığı bir şahıs ta·a
fından kend!sine iş bulacağından 
bahis'e do1andmlmıştır. Süley
mamn 860 kuruşu alınmıştır.Za
bıtaca tahkikata baş!anmışlır. 

il il •• 
Oğretmenlerin 
Nazarı dikkatine 
Yavuz kitap evi sabıbi 

Fahri Kitapcı bu sene Dc·v
let matbaası kitaplarının ~a 
satış hakkını almıştır. 

Vu\rnbulacak sipariş', .. j 
en müsaid şartlarla ve S''" 
,.i.iratle göndermeğe ama~' ( -
dir.llk, orta ve Lise kih" ,.. _ 
farının yegane dt pusudn 

Adres: Yavın kitap ev 
No. 56 Kemeralh 

S7 2-15 (188 
~~D:J:IE<3:::~1!1 
,.ıo::::;:~:=ıım:mmı~~~ 

Rn geı zc ve F r.- t-:_ "~ " 
bilen AL AN 

mür6'1:r:biy(° 
Eyi bir ai!en:o yanında L· 

zife aramaktadır. 
A. B. rumuzile gazetem te 

yazınız. 1236 \1) S 7 • 
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aanlle a 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

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

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

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

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

NAS1ı2 llACl 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

m • OZAR.. 

DOKTOR JEMSiH 
En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

ÇABUK 
RAHAT 

TRAS OLMAK 

İSTERS~~İZ ; · 
HEMEN BIQ ı,.-

• 

POKER-PL -~ Ü 
ALIN iz . ~,01-!~; _jff~~"' 

Jı,,11 =u-~ 

YENi ASlft 

En fayda~ı hediye şüphesiz 

GRiPiN dir 

Çünkü her ağrıyı keserek 
şifa ve neş'e getirir 

• 1 \ ,,., , .\ ••• ' • '\ 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OME'R LUTFiDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

FUARDA 
HARAÇÇI 

KARDEŞLERiN 
59, 60 sayılı 

mutlaka 
pavyonlarını 

• • 
gezınız 

Bu müessesenin yarattığı en son modern 
mobllyelerl görüp hayran kalacaksınız 

' ' • - . - j : 

KIZ ENSTiTÜSÜ 
Sipariş atelyesi Şefi Biçki Dikiş Mütabassısı Mile. Reymond 

Paris'ten dönmüş ve atelvemizde sipariş almağa başlamıştır. 

Direktörlük 
17-18-25 425 (1912) 

lzmlr Belediyesinden: 
1 - Senelik kirası kırk lira 

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

2 - Senelik kirası yüz on 
lira bedeli muhammenle mem
leket hastanesi karşı~ındaki 4 
numaralı dükkanın bir senelik 
kirası başkıitiplikteki şartname 
vechile 29-9-936 sah günü saat 

on altıda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
sekiz yüz yirmi beş kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

3 - Senelik kirası 30 lira 
bedeli mubammenle Paralıköp
rüdehi 2-1 sayılı barakanın bir 
senelik kiraoı başkatiplikteki 
şartname veçbile 29-9-936 salı 
günü saat on altıda açık art
tırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için iki buçuk liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 
13-17-20-25 368 (1885) 

l!O 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 

açıl· bir 
kapıdır 

Ft..A. ı >~C>L..I1'T 
.................................................................................. 

Fevkalade kuvvetli terki bile mikropları öldürür ve aade 
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 j 
VE SAGLAM 

yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir ....................................... ~ 

ŞARL PiRiMUS 
....................... ~ ......... 

Elbise boya ve temizleme evı 
~~~~~~-.. ~~~~~~-

Panayır münasebelile fiyatlarda müthiş tenzilat yapmıştır. 

Bu fırsatı kaçırmayınız. 

Saman iskelesi : iş Bankası karşısıoda Kardiçalı hanı altıoda 

10-10 (1851) 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Hastanenin 936 mali yı ıı a ait 8 aylık ihtiyacından miktar ve 
tahmini fiatlariyle muvakkat teminatları aşağıda yazılı etler 20 gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. istekliler şartnameleri her 

gün hastane başhekimliğinden alıb okuyabilirler. Eksiltme 1 Teş

rinievvel 936 Perşembe günü saat 11 de Tepecikle Emrazı Sa

riye hastanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarıoı nakit •eya 
kıymetli evrak olarak vereceklerin eksiltme gününe kadar Vila
yet veznesine yatırmaları lazımdır. 

Tahırin edilen miktar Muvakkat teminat Cinsi 

Fiatı Kilo Lira Kr. 

Lira 

1050 3000 
525 1500 

78 75 Koyun eti 
39 38 Kuzu eti 

1.5-20-25-30 387 (1893) 

, •. ~~:ı·•.'ıi"'· ı- > • •· , -

1 L A N 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapmar

daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK F l\LI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zarıtfet itibarile herkesçe malüm olan mamulıitını muhterem 
müşteri!erimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroj!"lu 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS HERCULES vapuru ey

lllln 29 una doğra limanımıza 
gelip yirmi dart eylille kadar 
Anver• • Rotterdam Amıter• 
dam Bremen ve Hamburg Ji. 
manian için yük alacaktır. 

CERES vapuru 29 eylüle 
dotru beklenmekte olup yll
klnl1 tabliye ettikten aonra 
Burgas, Varna ve K&stence 
limanları için yük alacaktır. 

HERMES npara 30 eylOlde 
gelip bet birinci tefrine 
kadar Anven - Rotterdam • 
Amsterdam • Bremen ve Ham· 
burg limanları için yük tahmil 
edecektir. 

SATURNUS vapuru 11 bi
rinci tesrinde geJip 14 birinci 
tesrine kadar Amsterdam ve 
Hamburg için ylkleyecektir. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
HEMLEND motörü yirmi 

dokuz eylülden bet birinci 
tetrine kadar Rotterdam, 
Hamborg, Daııh:ig, Gdynia, 
Copenhagen, Götb~borg ve 
lıkandiyavya limanlarına yük 
kabul edecektir. 

V ASLAN O mot&ril 13 birinci 
tetrine doğru limanımıza gele
rek 11 birinci teırine kadar 
Rotterdam, Hamburg, Dant
zig, Gdynia, Kopenhagen 
Goteburg • Stokholm, Oslo ve 
lskandinavya limanları için yük 
kabul f'decektir. 

VIKINGLAND motarfi 30 
birinci tetrinde gelip S ikinci 
teşrine kadar Rotterdam,Ham• 
burg, Baltık ve S~andinavya 
liman!arı için yükliyecektir. 

Servici maritime Roumain 
ALBA JUL YA vapuru 25 

eyllllde gelerek Pire, Malta, 
Marailya limanlan için y6k 
alacakhr. 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 21 
birinci tefrinde Pire, Malta ve 
Muıilyaya müte•~ccihen hare
ket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA 
kumpaaya11 

SARMACJA motlrl 28 ey· 
illide gelip 1 birinci te,rine 
kadar doğru Anven ve Gdynia 
limanlanna yllkliyecektir. 

Daha Fazla tahilit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binam arkU1Dcla FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
milracaat edilmesi rica olunur. 
Nav!unlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki d ... iifikliklerden 
acenta DJeıuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

ilin 
Şehitlerde Ş1erk Sanayi iplik 

ve bez fabrikası İfçi lokantası, 
müdürllpn vereceği talimat 
ve şeraite tamamen ria1et et• 
mek 1arti1le pan•• olarak 
talibine verilecektir. Atçılık 
•nabaa vakıf ve ba iti yapa· 
c:ak olaalarm herwGa uat 10-
11 &ra!mda meaker iplik ve 
bez fabrik.... mlraeaatlan. 

Şaık Sanayi kampanJa• 
TOrk Aaom. Şirketi 

20-22 (193) 

N V. J 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ARTA vapuru Hilen limanımız• 
da olup 9 eyl6le kadar Anvera 
Direkt Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanları için yük 
alacaktır. 

SOFIA motörn 15 eylülde 
bekleniyor. 18 eylüle kadar · 
Anvers, Rotterdam, Hambarg 
ve Bremen içjn ylik alacakhr. 

ANGORA vapuru 16 eylftl
de bekleniyor. Hamburg, Bre-
men ve Anventen yük çıka
racakbr. 

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

SOFIA vapura 6 birinci 
te,rinde beklenmekte olup 10 
birinci tesrine kadar Anvers, 
Rotterdam, HamburJ;?", Bremen 
limanlan için yük atacaktır. 

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde bekl~nmekte o'un 20 
birinci teşrine kadar Anvers. 
Rotterdam. Hambur~, Bremen 
limanlan için yük atacaktır. 
Armement H.Scb~Jldt Hambcrg 

TROYBURG vapuru 10 ey· 
lülde gelip hamulesini çıkar• 
dıktan ıanra Anverı Direkt, 
Hamburg ve Bremen limanlan 
için yük alacaktır. 

DUBURG vapuru 20 eylülde 
bekleniyor. Anvers, Rotterdam 
ve Hambarg limanlanna yilk· 
liyecektir. _ ...... M ... l•l•-~

American Esport Linea 
Nevyork 

EXPRESS •apuru 10 eyliilde 
bekleniyor. Nevyork Direkt 
yük aJacakhr. 

EXAMINER vapuru 26 ey· 1 
IGJde Nevyork Direkt hareket 
edecektir. 
~ 

Den Norske Middelbavslinje 
BANDEROS vapuru 21 ey

lii1de bekleniyor. Doğru Le 
Havre, Dünkerk, Dieppe, An· 
vers ve Noryeç limanlanna ylik 
alııcakbr. 

BOSPHORUS mot&ril 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Hav,.e 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di· 
rekt ve Noneç limanlanna ylik 
alacaktır. 

•• Ci!?J '. 
Atid Navigation Compaaie Hayfa 

ALISA moUSrO 14 ey'fıle doğ· 
ru bekleniyor. Belgrad, Novi
sad, Budapeşte, Bratislava, Vi
yana ve Linz içio yük alacakbr 

•• OiQ ·-

ARSIULUSAL lZMiR FU
ARINI GöRMEYE GELEN 
YURTDAŞLARA SAYGI 
BORCUMUZU öDEMEK 
IÇiN 

Telefon 5882 

Bir Aylık Tenzilat 
bmir tecim ve endüstri odası pavyonunda köşemiı.i, 
Balalar içindeki magazamızı ziyaret ediniz. 

TELEFON: 

~ • • . • ,: ' . • 1 

Türkiye 
l{ızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazınısızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki . 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lımir ecıaneıi TELEFON: 2067 ................................ ...._ 

Bütün dünyanın tanımış olduğu 
Vı.TLER Marka her boy Lüks ve ucuz biıiklet

lt:ri ZONDAP marka motosiklet petıo-
makı lliks fener lambalara sıhhi Apostel ağızhğı her çetit 
gramofon plaklan hediyelik zarif saat ve kriıtal likör, kom· 
poıto, çay, pa1ıta takımları. Kıymetli vazo, fenni çocuk oyun· 

S. A. Royale Hongroise de Na- cakları, elektrikli litü çaydanuk ve ocakları yemek ısıtmak 
vigation Danubienne- Maritime 

Budapeıt çay veıaıre mağazamızda her vakıt bu'unur. 
DVNA vapura 28 eylülde No. 156 Balcılar 

Belgrad. Noviıad, Budapeıte, NECJ. p SADIK 
Bratiılava, Vienne, Linz Jiman• 

lan i~ DAMLAPINAR 
Service Maritime Roumain 

BOkret 
DUROSTOR vapuru 30 ey- s F •t E a b 

lülde bekleniyor. Köıtence, Su· e erı CZ CJ aşı 
lina, Galatı ve Galatz aktar-
ması olarak Belgrat, Noviaad, Kolonya ve esansları 
Komarno, Budapeıt, Viyena Biitibı Tihkiyemizde bl1ilk bir me•ki 
ve Linz için yllk kabul ede- ve flbret kazanan ve her rerdea ae-
cektir. ve aeve aranılan 

Vapvlana iaimleri, pime lznilr kokulan hiç flplaeaiz 
tarihleri n navlaa tarifeleri S. Ferit Eczacıbaşi kolonya 
bakkmcla biç bir taalıhlcle gi· ve esanslandır. 
riıilmez. 1 

N. V. W. F. Hanri Van Der Bahar. Albadamla& Dalya. Yasemin 

z.e m!_~°Kordon Telefon No. Fal. Muhabbet çiçeji. Unutma beni. 
Senin için. Manulya. 

2007 • 2008 
Yeni çı""' kokalanmı• : 

Nerp NaYar, Revdor Ferit 

....................................................................... • • 
Yak nda çıkacak kokularımaz 

Krep Jorjet. Le1lakblaa 
i TAZE TEMiZ UCUZ i 
: . 
• 
E JIAÇ -

HAMDİ NÜZllET 

Ba 1lkaek ve iace e•rler tabii çi
çeklerden iatibaal olamUfhlr. Benzer 
ve 1akm isimlere aldaamayaaız. 

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

Hükümet aıraıı 

Olivier Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
BiRtNCI KORDON REES 

BİNASI TEL. 2443 
TRENTINO vapuru 9 eylüle 

kadar Londra ve Hull için ylik 
alacaktır. 

FHILOMEL vapuru 19 ey· 
lüle kadar Londra, Leith ve 
Nev1raste1e y6k alacakhr. 

POLO Yapuru 8 eylülde 
l>eklenmt-kte olup Londra ve 
Anversie11 y6k çıkaracaktır. 

DIDO vapuru 29 eyJiıle ka· 
dar Londra ve Hail içın ylik 
atacakhr. 

LESBIAN vapuru 9 te,rini
evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktar. 

MARONIAN vapuru 19 teş
rinie•vele kadar Londra ve Hull 
için yük alacakb. 

Liverpool hattı 
FLAMINIAN vapuru 10 ey

lftle kadar Liverpool ve Glas· 
gGv için yük alacaktır. 

MARDINIAN vapurn 17 ey
lülde L verpool ve Svanseadan 
gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda 23 eyliile kadar Bel-

Parla fakültesinden diplomalı 
Dit tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gilD sabah 

saat dokuzdan başbyarak 
Bt!yler • Numan zade S. 21 
numrab muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve ıah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

11t• am.. • 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri ıüratle im· 
tibana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip ticarethanesi yanında 
Mebmed Ali tuvalet salonuna 
(Z.M) :umuzile m6racaatlan. 

• •ll29'?'3m' - • 
f ast, Liverpool ve Glasgov için 
yük alacaktır. 

Bristol Hatta 
TORFINJARL 20 eyliile ka-

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

purların isimleri ve nav:un.iic-
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

RC 

r.'lar~ah bu fenerler iki ve üç 
pillidir. iki yüz elli ve üc; yüz 
metre mesafeyi tamamen ay
dınlatır, ayarlıdır. 

Bu fener ucuz olması itiba
rile çok ıatalmakta ve takdir 
edilmektedir. Geceyi Adeta gün
dllz yapan bu fenerlerden çok 
istifadeler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canla bir mab
IGku diri diri tutmak mümk&n• 
dlir, çünkü ziyası gözdeki has
seyi kamasbrar . 

Muğla sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünden : 
Muğla Memleket hastanesinin 1936 yıla ihtiyacı için satın alan· 

ması lüzum glbülen 1104 lira 20 kuruş muhammen bedeli Y ~ 
153 kalem ecza ve alitı tıbbiye açık eksiltmeye konulmuıtur. 
21-9-936 pazartesi giinü saat 15 de şartnamesine tevfikan vili
yet daimi enclimeninde ihalesi yapılacakbr. isteklilerin ıeraitini 
anla.nak ve pey sürmek üzere viliyet daimi encümeııine mlira-
caat eylemeleri ilin olunur. 9-13 -17-20 306 (1860) 

Devlet demiryollarından: 
Kuyucak istasyonunda 187 nci kilometrede kiin Kuyucak ıel 

yatağının mevcut proje ve keşfi mucibince tathir ameliyesi 
kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konmuıtur, Eksiltme 1-10-936 
Rerıembe günll saat 17 de Alsancakta sekizinci iıletme binHında 
toplanan sekizinci işletme eksiltme komiayonunaca yapılacakbr. 
Bu itin bitirme mliddeti Oç aydır. Yapılacak tathirat iti 18000 
metre mik'abı olup muhammen bedeli (11550) liradır. lıteklilerin 

2490 No. lu kanunun icabettirdiği şartlan haiz olmalan bu ite 
ait eksiltme tarlnameıi ile fenni şartnameye, Barındarhk itleri 

ı genel ,artnamesine ve mukavelenameye vakıf olmalan ve han
lara pus hareket etmeleri lazımdır· 

1 
lstekHler bu huıusat haklnnd 8 inci ifletme ekailtme komiayo

•- mOracaat ederek malimat alabilirler. istekliler, yakanda 
zikredilen ıerait dairesinde muhammen bedelin yllzde yedibaçuk 

1 nisbetinde mu•akkat teminat yabrmalan da lizımdar. 
1 S-21 371 (1896) 

Devlet demiryollanndan: 
Apğıda mikdar, cina ve evsaf ve eb'adı yazıla malzeme aatın 

alıaacakhr. 2-10-936 Cuma gllnü saat _ 16 da bmir-Alaaacakta 
8 inci iıletme binasında açık eksiltme1e konalacakbr. Malaammen 
bedel 85370 kuruştur. Bu malzemeyi satacaklar 6403 kurut mu-

1 vakkat teminat vermeleri ve aranılan •eaikalarla ite girmeie ka
J nuni minileri bulunmadığına dair beyannamelerle muayyen ••

katta komisyona müracaattan lizımdır. 
Bu malzemenin ihale tarihinden a,alni on glo iç~riıiade it

letmemize teslimi şarttır. Sıhhat Eczanesi d f d ı d 46 Tane Tevzi tablosu mermeri 300X400 M/11 
lzmir e ter ar ağın an : 2 .. .. " .. 400xsoo MJM 

Sah"plerinin vergi bo.rçlarınıa temlni . tahıi_li için M.e!ıinlide 5 " Tek Kutup:u Şalter 25 Amp. 
Bornova caddesinde kiın 11 sayıh fabrıka bınaıı tahsılı emval 715 Klg. Kakır çıplak tel 10 M/M2 
kanununa tevfikan haciz edilmit ve tarih ilandan itibaren 21 1790 Metr. Bakır izole tel 1 5 MiM 
gün müddetle müzayedeye ~ık.arılmış olduğundan almak .ve mü- ~6 MiM 
zayede şartlarını öirenmek ıstıyenlerin Defterdarlık talııdit ka• 15 Tane Peşel boruaa 435 (l9lS) 

._._...._~·~.amaca.1waıL2....11·aa._~o~~·~~-----~~l3~-~1~7=-~2~0~(1~884~>~S6~7------------------------------~~~~-------------------------~ 

BAŞDURAK 
ea,ek Salebçioğla haaı kar1111nda 

' ...................................................................... 
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ALKAZARDAKI F ACIALI SAHNELERiN TAFSiLATI 

• • 

Cumhuriyet ordusu Alkazara bayra· 
ğını dikmişse de orada tutunamadı. 

-------~~~-----~~~~~-~-~~~~--~-~~.. . 
Liiğımların birbiri ardınca infilikı üzerine çekilmek· 
emrini aldı. Binlerce kadın ve çocuk ölüme mahkôm .. 

Kadiks 19 (A.A)- Nasyona
list kuvvetler dün Santanderi'e 
hücuma başlamışlardır. Santan
der müdafileri takviye kuvveti 
istemektedirler. 
ISP ANYOL REiSiCUMHURU 

ALEYHiNE BiR SUiKAST 
Madrid 19 (A.A)- B. Aza

na aleyhine bir suikast keşfe
dilmiş ve birçok tevkifat yapıl
mıştır. B. Azana sarayından 

çıkmamaktadır. 
Bilbao halkının bir kısmı ek

meksiz kaldığına göre, Jaime 
Primero hükumet zırhlısı bera
berinde 4 harp gemisi daha 
bulunduğu halde limandan Ora· 
na müteveccihen hareket et
miştir. 

ALKAZARDA F ACIALI 
SAHNELER 

Toledo, 19 [A.A) - Havas 
ajansı muhabiri Alkazar mu
harebesindeki facialı sahneler 
hakkında şu tafsilatı veriyor: 

Büyük bir lağımın infilakı 

:ıkabinde hücum kıt'aları, mu
hafızları ve milli işçi birliği 

milisleri Alkazar harabelerine 
hfil:um ederek Cumuriyet bay· 
rağını dikmişlerdir. 

Cumuriyetçiler ikinci bir la
ğımın daha infi!akını bekledik
leri için ilerlemekte tereddüt 
etmişlerdir. 

Asiler bu tereddütten isti
fade ederek bombalarla hilcu-
ma geçmişler ve cumuriyetçi 
kıtaatın kolkumandanı kayma
kam Barcelo hafif yaralanmış· 
tır. Bunun üzerine milisler 
Alkazar harabelerinden çekil
mek üzere emir almışlardır. 

Topçu külliyetli mikdıırda 

mermi yağdırmıştır. Asi kolu 
hır mitralyöz bataryası kurma
ğa teşebbüs ederken bir hum
bara !infilakı ile darmadağın 

olmuştur. 

Öğleden sonra muharebenin 
şiddeti azalmıştır. Saat 17 ye 
doğru bükumetçiler tekrar şid
detle taarruza geçmişlerdir. 

Umumi kanaat bu gece va
z:yetlerinin hissedilecek d~re
cede düzeleceği merkezindedir. 

Asiler yera!tı yollarından 
Alkazar civarındaki evlere so
kulmağa muvaffak olmuşlarsa 

da oralarda milislerin ve el 
humbaralarile mücehhez hü-
cum kıtası efradının taarru· 
zuna uğramışlardır. 

HÜKÜMETIN TEBLIGI 
Madrid, 19 ( A.A ) - Har

biye ı3akanlığı tarafından teb
liğ edilmiştir: 

Şima l i g ırbi cephesinde 
Gabie vilayetinden gelen bir 
asi ko!u dün ilerlemek i$lemiş
se de püskürtülmüş ve kilo
metrelerce geri giderek zayiat 
vermiştir. 

Aragon vilayetinde topçu 
kuvvet!eri Teruelin bombar
dımanına devam etmektedir. 
Cenup cephesinde Ronda böl-

1 

Alkazardaki feci mücadetedm 
bir sahtıe 

teslim olmuşlardır. 
ALKAZAR HARABELERiNDE 

Toleıfo, 19 (A.A) - Havas 

San Sebasıiı•endekı ya11J!111lar ı•e şehrin denizden görünüşü 1 Ajansı muhabiri bildiriyor: 
gesinde bulunan küçük bir asi 1 reler Cordane ve Granadayı 1 Guadarrama bölgesinde 7 Gece Alkazar harabeleri hiç 
kolu imha edilmiştir. Tayya- bombardıman etmişlerdir. firari cumhuriyetçi kuvvetlere bir ciddi harekete maruz kal· 

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

Almanyanın anlaşılmaz vaziyeti 
Bolşevizme karşı ateş püskürürken de Sovyetl~rle 
iktısadi münasebetlerini genişletmeyi umuyorlar 

Berlin, 19 (Yeni Asır) -
Nürenberg kongresinde Bolşe· 
vik Rusya aleyh;nde yapılan 

hücumlar dip!omasi mehafilin
de tefsir ediliyor. 

Umumiyetle bu sözlerin Al
manya - Sovyetler münasebatı 
üzerinde hiçbir değişik lik ya
ratmadığı kaydolunuyor. Alman 
şefleri büyük garb demokrasi
lerini muhayyel bir bo!şevizm 
tehlüke!iyle korkutmağa çalı
şırken Almanya dahilen ve ha
ricen müsteıih bulunuyor. Va
ziyetin asıl şayanı dikkat o'an 

hususiyeti budur. Almanya 
Sovyet Rusyayı Avrupa d p
lomasi konserinden uzaklaş

tırmak için bütün vr.sıta!arı 
kullanmıştır. Şimdi Sovyetlerin 
beşler konferansında yeral
masına as'a muvafakat etmi
yecektir. Yine şayanı dikkat 
olan bir nokta da Sovyct Rus
ya ile Almanya arasında 1926 
senesinde imza edilmiş olan 
muaheden:n Nazi rcj ;minin te
e;süsünden sonra da her sene 
yenilen ı:ı.q olmasıdır.B i smark ın 

siyasetinde devam edilerek 
Rusya ile bir ittifak yapılma
sını istiyen mahfeller bu en 
amansız hücumlar karşısında 
bile Sovyetlerle eyi münase· 
betlerde devam olunması,hatta 

bu münasebetlerin sıklaştırıl
ması için bir tazyik yapmak
tadırlar. 

Berlin 19 (A.A) - Havas 

Nüımbtıg 

ajansı muhabiri bildiriyor: 
trzalıiitafında /-111 LlR 

Nürenbergte Sovyet Rusya 
aleyhinde söylenilen şiddetli 
nutuklar şimdiye kadar pratik 
tedbirler takip etmemiştir. Sov
yet ataşemilteri general Orloff 
,ııeneral Von Blomberı;:-'in da-

veti üzerine ordu gunune işti

rak etmiştir. Yarın başlayacak 
büyük sonbahar manevraların
da Alman ordusunun misafiri 
olacaktır. 

Alman endüstrisi Sovyel Rus
yaya iptidai maddeler muka-

bilinde makineler vermekte 
devam ediyor. 

Alman Sovyet ticareti Al
man bankaları tarafından veri
len uzun vadeli kredileıle finan
se edilmektedir. 

Berlinde bir Sovyet ticaret 
heyeti da!mi surette ikamet 
etmektedir. 

Alman endüstri müdüriyetin
de Sovyet Rusya ile yapılan 
(ileri dare) etmeğe memur hu
susi bir şube vardır. 

Loııdradaki Alman elçisinin 
de Almanyanın Rusyaya taar· 
ruz maksadı takip etmediğini 

söylemiş olması şayanı kayıddır. 

Diğer taraftan Berlin resmi 
mahfelleri Moskovadaki Alman 
elçisi B. Von Schlenburgun va
zifesini terkettiği hakkındaki 

bazı şayiaları tekzibe musaraat 
etmişlerdir. 

8'naeııaleyh Nürenberg nu
tukları Almanyanın dahili için 
söylenmi ş demektir. 

Profesyonel diplomatların en
düstrinin ve ordunun Rusya 
ile anlaşma yolundaki Bismark 
ananesine sadık kaldıkları ve 
bu anlaşmanın ileride tahak
kuk ettirilebileceği görülmek· 
tedir. 

24 Nisan 1936 da Stressman 
tarafından Berlir>de imzalanan 
Alman - Sovyet dostluk mua
hedesinin Hitler rejiminden· 
beri her yıl yenilenmekte ol
duğunu da kaydetmek gerek
tir. 

mamıştır. Dünkü gün hllku
metçi kuvvetlerin verdiği zayiat 
6 ölü 12 yaralıdır. Asiler yüz '. 
kadar telefat vermişlerdir. 

HÜKÜMETÇlLER iKi l 
KASABA Yl ZAPTETTILER 

Paris, 19 (A.A) - Madrid'
den gelen b·r telgrafta hüku· 

met kuvvetlerinin Santa Olalla ı 
hölgesinda Casar' da Escabara j 
kasabasını aldıkları, 50 asiyi 1 

öldürdükleri ve külliyetli mik- 1 
darda silah iğtinam ettikleri \ 
bildirilmektedir. ) 

Dün Toledo Alkazarının al- ı 

tında infilak eden lağımın gü- \ 
rültüsü ta Madrid'den işidilmiş 
ve Alkazardan muazzam bir ı 

alev ve dumı1n sütunu yüksel- \ 
miştir. Alev ve duman sütunu 
çok uzaktan görülmüştür. To
ledodaki ~vlerin camları tama· 
men kırılmıştır. 

BiRKAÇ ÇOCUK 
KURTARILDI 

Hücum esnasında milisler 
Alkazarda bulunan birkaç ço• 
cuğu kurtarmağa muvaffak ol· 
muştur. Alkazar mahzenlerinde 
tahassun eden birkaç yüz asi
nin nevmidane mukavemette 
bulunmağa karar verdikleri 
zannolunmaktadır. 

Diğer taraftan Sevilleden 
haber verildiğine göre, Toledo 
önündeki cephede yapılan mu· 
barebeler hükumet kuvvetleri· 
nin şiddetli bir mukavemette 
bulundukları Albercbetajo va
disinin nasyonalistler tarafın· 

dan işgalini mümkün kılmıştır. 
Sierra Guadarramada nas

yonalistler Navas Priasi işgal 

etmişlerdir. Şimalde Bilbaonun 
muba~arasına başlamışlardır. 

Bilbaoda erzak yokluğundan 
dolayı mahsurlar arasında ih
tilaflar baş göstermiştir. 

Lizbon 19 ( A.A ) - Rad
yo kulüb lspanyol asilerinin ' 
Badajoı vilayetinde: bir temiz
leme hareketi yaptıklarını ha
ber vermektedir. Bunlar Sier· 
ra, Morenya' ya sığınmış olan 
hükumet kuvvetlerini bezime· 
te uğratmışlardır. Hükumet 
kuvvetleri bir ölü ve esir bı
rakmışlar ve külliyetli mikdar
da harp malzemesi terkctmiş· 
lerdir. 

Buenos Aires 19 ( A.A) -
Brezilya ve Uruguay elçileri 
ispanyadan gelen komünist un
surların memlekete girm<!sine 
mani olacak tedbirleri harici
ye nazırı vekili ile müzakere 
etmişlerdir. 

Viyana, 19 (A.A) - Zabıta 
ispanya için bir iane tertip 
etmekle maznun 50 komünisti 
tevkif etmiştir. 

Tevkif edilen eşhasın evle
rinde yapılan araştırmada bir 
çok silah ve cephane ele ~eçi
rilmiştir. 


