


ayramı 

Alman 

Alinanyadaki Berlin Tllrk 
ticaret eıdaaı11111 •ırettfti son 
raporK ı• Mm.. diviı 
merkez ....... bllllla BaJ. 
kan memlek..._... ve bu 
arada Tllrkifeyi •kadar eden 
yeni Wr b• .._ •' ti:J•, 
Bu karsaeu ... bsl•..., 
ra Almanyaya kara yoWe id· 
hal edilecek malların •Franko 
-Almn. huclacla ıabhn• il
zam relmektedir. Evvelce ya· 
pılmakta olma aabllarda aak· 
Jiye lcretleriain idlaalAtçı tara• 
faadaa Neamesi mecburiyeti 
Almd tim~ idar.mi 
ecnebi baal ....... War.
leriae ve billiaua &aiuiit mem• 
Jeketlerine karp borçlandırdığı 
nazarı dikk•te alınarak itb1ıu 
edilmif old bu karar lzerine 
arbk Al•aapclaki idlıalltçılar 
celbedecekleri mallar için hu· 
dut te•limi fiat verecelderiaclea 
nakliye murafı meselelİ ibra· 
catp 1alıdr .,_;\elle......_,. 

l Ap.toa 1936 t.ilaİJld• 
itibaren Almaaya'ya itlaal .._ 
lecek mallar i~ia verilmelli il· 
zımıelea meate phadetaame
ainin formtlffl ilzerinde tered
clllt hasıl oldutu ve bu auretle 
bazı partileriD Aalmanyaya 
meap plaadetnamesi olmaksı· 
zan ıevkedUdiji anlqdmakta· 
dır. lthalltçılar aramda tered
dadti Ye biraz da enditeJİ ma• 
cip olaa b• •azifetia dr'atle 
ortadaa kallraeatnu amut ecli
yoru. Haber aldljımıza gire, 
T111d, ... Almaaya .. Yeri-
h 1t1i ...... , •ııl~ 
aia ...... tek .... lwiae 
Türkçe • Almanca yazdı olacaja 
gibi, T6rkçe • F....-ca dahi 
olabilecektir. 

Almanya • AYfllturya aiyut 
., .............. b8 lld ·-· 
lebt mrinlda ltaret mlbade .. 
lehWhie ahi ldwleri tanzim 
ede bir klerias liialraM8iyle 
bqaWda ..,..... •• lnillatl 
allp•iılerilli. ._ılafbra '* c:r· 22 ~1936 .tan~ aktedilm"llW· G-.ı m-
retle biliaea eaular deJaiüde 
aktedilmit olan AJmanp • 
Avusturya lderiDs mukaveleli, 
taadikumeleria teatisi belde
aerek, aacak imzadan 6 sin 
..... , 21 -- iti-
~ ·. 
C:.t\.-. f tatlib 
eden a11n ıonmcla mer ıyettea 
pkabil9cektir. 

Mektep ihtiyacı halledildi 
a bulda olduğu gibi şehrimizde de 

çifte tedrisat usulü takib edilecek 
Karataş orta mekteb binasına kız talebeler yerlq

tirilecek ihtiyaçlara cevab verilecektir 
llmlr4e orta obl Ye liselere 

...._. ••eeelc talebe hak
kıada Klltlr bakanlttınm ver
cligi direktifler dahilinde aon 
tedhirleri alan ldllttlr kurulu 
Aza11adan Hikmet Tlrk lstan
bula hareket etPıiştir. 

Bu sene lzmirde Orta mek
teplere miracaat edecek ilk 
.W -1anmn yerleştiril
mesi itleri 111 •aslar dabilinle 
baUedillniftir: 

936 -- &mir merked " 
ci'an ilk mektep meznr•.,.. 
yekha 1756 dır. B- 10l7 
11 Erkek 739 u k... A,,.. 
lzmir Orta mektı,ı••• ... 
zun olup lise Wıilld ....... 
yerleştirilmul llsrn:1elen .US 
talebe daba ........ Gerek orta 
gerek ilk .......... mema 
olanı..,. z bepeini• 
mekte ..... eaat edecek
leri fanetlllerek malı.tezi ter• 
tibat ..... 'fbr. 15 E.rltlde mil· 
racaet eden telebenia kat'i ye· 
kO.. ..... olacakbr. 

... lataabalda Ye An· k..._ oldata ıibi bmirde de 
erlrals -· mektebinde 
çifte tıW.t bdltik olauacakbr. 
~ l ~..._, der1 
........ •• ...... iki 
mWI WifaM oı..epk bUDa 

Wriat ,.acak .. .......... 
Wriatta iJt 

........ 80-90 H.T 
• ........ 40 .. ..... 
......... Çifte tecl· 

risat --- laamla-
dıia proje 
tatbik Oı9-Mlll• 

Bu ıene •iN• 
nakledilen .... •Mlldtllılllllle 
sımflar mevc • ......... 
geçmemek prtlfla 1115 
lik mbhal yer .......... 
Orta okullardan mezaa 
ham laburatavarlan bulunması 
aehebile erkek maallimde ka• 
rulacak Lise ilk IUUflar1'Hla 
435 talebe yerlettirildikten aon· 
ra bu okulda orta birinci sı· 
nıftar ieia 750 kitilik lfleden 
enet ve 750 kiplik 3ğleden 
...,. Pfte edriW itin mlu· 
Jial yer blaCakbr. 

...._ mektebinde çifte ted
riut _. .. aaretife kazamlan 
bu 1500 lrifilk ta1elte yerini 
aym oa,.ı. ..Wden k.ı.. n 
mtlsı Talk• -tıta mektebin• 
du oleeek ıom taıeı.e ile 

F 
.. , mu .... 

RK 

W8Mllla Jetletecekltr- bir
den ancak 100 kadar talebe 
Karşıyakada Damdosyonda açı· 
Jaa orta okul tubesino ıöade
rilecektir. Bomovadan lzmire 
200 kadar orta okul talebesi 
geldiğ.nden bun1ar da Borno
vada emvali metrukeden bulu• 
nan ve orta okaf olarak kal
lanılaca1r olan mllıait bir bina
ya yerleştirilecelderdir. 8a ..... 
retle lzmir ilk o\uUannm 936 
senesi erkek mezunlannm hepli 
orta okullara kabul edHeblle
celderdir. Gerek Ka11ıyaka, 

gerek Bomova ve Karataı orfa 
okullannda tedrisat tam ola· 
cakhr. 

Kız talebeye gelince, Izaair 
936 senesi ilk okullanndan 
mezun 739 kız talebeden 240 
kişiyi kız iğretmen •e kız 
lisesi alacak, mlltebaki 499 
talebe de bu sene Kız lisesine 
bağh olmak nzere kurulan Ka· 
rataı Kız orta okuluna yerleı
tirilecelderclir. Talebenin okul· 
lara yerlqtirilmeıiDde semtleri 
ve huauıl vaziyetleri tamamile 
nazan dikkate ahnacakbr. Bu 
suretle 936 senesi Izniir ilk 
ve orta okullanndan mum 
2191 talebe tamamile okullara 
yerlqtirilmiı olacaktır. 

ı--....-.~ ........................................................... . 

• 

ölümü 
arılance 
iyapıldı 

-~ı~eıller· pa yo unu .... 
; ..... t .. a goru 

KÖŞEMDEN 

Gönül isterdi ki 
Gaatil iıtetdi ki: ffatmetll 

miıafir;miz lngiliz kru, 1alms 
latanbulu ziyaret etmekle kal• 
muın, onu 1almz latanbuUular 
g&rm&ı Ye aeYinmit olmam •• 
Ginül isterdi ki: Memleketin 
belli llafk ,,Jairl.W gezmi1t 

slrmlıt. alllımlf --·'l• 
twe; t.niria tleiil, Türkiye• 

Din bir zineti olaa .. Klltirpark.ı 
yani şu üç, dirt ayda llH!yda· 

na gelen ve, birkaç seaelikmit 
gibi taravettar parkımızı, pa• 
nayırunızı gll'iDOlini, gezmesini 
gönül şiddetle arzu ediyordu. j 
Zevkli geçen eu günlerimizde 
dost lngiliz milletinin Haımetl6 
kralının da bir giincak aramız· 
da bulunması çok iyi birşey 
olacaktı. 

Yalnız; bunu kat kat telifi 
eden bir şey varsa o da: üç 
gün Atatürkle beraber bulun
masadrt. 

Zaten, memleket Atatürkün 
milli aşkından doğan irşadları 
ile beıenmiı ve rlizelleamiftir. 
Şu halde Ataliirk\1 girmek 
bütün Türkiyeyi görmeeğe 
muadildir. 

Eminiz ki kral, elini sıktığı 
(Önderimiıia), ilk seli••ada, 
ilk sözüade, ilk bakqm.. ilk 
y&rlyllfiinde Tlrk'ü temamen 
aalamlf, hakikatle kaqılaşmak· 
tan hayran Ye memııaa kal
mııbr. Çok kıymetli misafiri· 
mizin, sinema filminde, gazete 
resimlerinde gardBğibnlz Yaz& 
tavrı, kendisinin bizde uyan· 
dığı temiz sempati ile bir ayır· 
da olarak bize kaşı beslediii 
sempatiyi izhar etmektedir. 

TOKDIL 

Gecesi hazırlandı 
lzmir lisesinin Ye~r 

cemiy•ti tarafuad•n her yd 
ha .. rlanan "Ete gecQİ. IMı yıL 
geçen y.U.rdan et.ha ~rlü 
bir pkilde olaoaktır, E,e ıe· 
cesini hazırlayanlar bu IDilteı· 
~ gecenin Fuar ıaainoaaacla 
Cumartesi geceli "erillieaini 
temin etmiflerdir. 

Belediye reisimizia yarcla•ile 
bazarluan Ege ıecui progra• 
ma çok ıeaıind!r. O ~ İçİa 
I~ ve Eıe tarla~~ ha111· 
ı,.....~ ayrıca Lebid Felımi 
tara&fMl• "bmir akşamlan. 
adında birde taaıo hutru
mııtar. 

OniYeraitede tahsilde INlu
nan bilgili çocuklar tarafmdan 
oynanacak zeybek oyualaraaa 
o.ı.-..- gelen bir zeybek 
kafilesi de iftiiik edecektir. . ....... 

•• 
Of dürmek ıstedi 
Seferihisar kazasuua T urıut 

köyUnde bir vak•a. ~r: 
Hl,eyin o;lu 20 ya~da Ali 
ile kardefi 28 yaflDU Mustafa 
araamda kavıa çıkıa11br. Bu· 
lwdaa Ali, nqa.t tak• 
licli tabaocuaaı M-.fanm 
Muıtafa~ın üıetiıae .-. ederek 
ıöialaün aol taıafıacı.. aju 
S\l'relte yara~. Ywab 
h...,eıe kaldanbmftir. Vak'a· 
d&A 80Dl9 Al•çan Ali j*4M• 
..ıar tarafıadan takib Mile· 
ı•k yakalaalilift.* .. 

zq:mııllllll _.. 

Beledıye encümeni 
Rllediye dainti enp&.meati 

diia belediyede doktor lehç,et 
uı.'an bqkanlağında tophlnmtl· 

4 .... A 



YENi ASTR -----------------
Kral Edvard ............ 

Viyanayı şereflendirdi 
- Baş taıa/ı ı mrı sahıJede 

Uç gUn içinde AtatUrkle 
mülakatlarını ehemmi
yetle tebarüz ettiriyor, 
ve TUrk-lngiliz dostl•Jğu
nun kuv etli ir antant 
ile takviye edilmi bu
lunduğuna şaret ediyor
lar. Ayni gazetelere göre 
Başvekil ismet lnö~linün 
Tevfik Rüstü Ara5la bir
ilkte, ilk · flrsatla Lon
draya vukubulacak se
yahati Türkiye-lngiltere 
arasında daha geniş bir 
elbirliğine yol açaca tır. 

KIBRIST A KUVVETLi BiR 
ÜSSÜLHAREKE 

Londra 8 ( Ô . R ) - Daily 
Herald gazetesinin bildirdiğine 
göre, imparatorluk müdafaa 
komitesi pek yakında Kıbrıs 
adasında Kara, deniz ve hava 
kuvvetleri için kuvvetli bir üs 
yapılması meselesi ile meşgul 
olacaktır. Deniz üssü F amagust 
limanında vücuda getirilecektir. 
Ayrıca lüzumu takdirinde Ak
deniz şark mıntakasında her 
yere lüzumlu kıtaat yollayabil
mek için Kıbrısta kuvvetli bir 
garnizon da teşkil olunacaktır. 

BURGOS TELSiZiNiN 
UVDURDUGU HABERLER 

•••••••••••••••••••••••• 
- Baştaıa/ı J met say/ada -

nını reisicumhur Azanaya tak-
dim etmiştir. Dün Toledo cep
hesini ziyaret eden Lorgo Ka· 
hallero cumhuriyet için vuru
şanların mutJak surette muzaf
fer olacaklarma kani olduğunu 
söylemiştir. 

Roma 8 ( Ö • R ) - Papa 
T oskanadaki kongrede ispan
yadaki hadiselerden çok mü
teessir olduğunu söylemiştir. 

Madrid 8 ( A.A) - lspan
Yol komünist partisinin umumi 
kongresi Sah günü Madridde 
toplanacaktır. 

o 

s 
Şiddet i yağnıurdan 
seylap o du. Birçok 
11ahal e f 11 r su 

# tında kaim ştıı· 
•••••••••••• 

KASI PAŞA DERE!il 
TAŞ 1 BiR KIZ BoGULDU 

lstanbul, 8 ( Yeni Asır mu

habirinden)- Sabah saat beşte 

şimşekli şiddetli yağmurlardan 
birçok mahalleleri su bastı. 

Seller hilhassa Kasımpaşada 
büyük tahribat yapmıştır. Tah

tagazi, Pişmaniye, Hacışaban 
mahallelerinin alt kısımları su-

larla doldu. Seylap bir felaket 
manzarası aldığından evler der

hal tahliye edildi. Seylapzede
ler sulardan masun olan yer-

lere yerleştirildiler. Kasımpaşa 
deresi taştı. On dört yaşında 
Zehra adında bir kızcağız 
Kasımpaşa köprüsünden geçer-

ken dereye düştü. Sular ara
sında kaybolarak boğuldu. 

Zavallı kızın cesedi aranıyor. 

Sellerin bir damı da sürükle
diği söyleniyor. 

Uşaklılar 
şehrimize geldi 
Uşak 8 ( A.A ) - 9 Eylul 

için şehrimizden lzmir fuarına 

gidenlerin sayısı pek çoktur. 
Dün için bilet alanlar arasında 
gidemiyenler vardır. Bunlar bu
gün normal postadan ayrı ola
rak hazırlanan trenle lzmire 
gitmişlerdir. Ayrıca iki tren 
daha hazırlanacağı tahmin edi-

liyor. 
------------••M• .... e~ı+•~•· ...... ·~---------------

aponyada memnuniyetsizlik var 

rdunun yeni bir ihtilil 
çıkarması muhtemeldir 

mec ı ..a • ıow: • 

Tokyo 8 (Ö.R) - Eyi malumat alan. mahafilde~ b~ldirild~ğin~ 
göre ordunun ileri gelen büyük rütbelı bazı zabıtlerı ~u~un~u 
hükumetten memnun değildirler. Hükümete karşı asken bır hu
kumet darbesi yapılmasından endişe ediliyor. Korede b~zı te~
hişçilerin tevkifleri üzerine bu darbenin başka vakıta talık edıl
rniş olması muhtemeldir. 

Moskova 8 (A.A) - Tas ajansı bildiriyor: 
5 Eylfılde Sovyetler birliğinin Tokyo büyük elçisi. B.Yuren ve 

B.Ar'tayı ziyaret ederek Japon Mançuko kuvvetlerı tarafından 
Sovyet hududunun müteaddid defa tecavüze uğramış olmasından 
dolayı vak'aları sayarak protestoda bulunmuştur. Elçi istikbalde 
bu g ibi hadiselerin tekerrür etmemesi için lfızımgelen kat'i ted
birlerin alınmasını istemiştir. 

eon Blumun nutku 

z 
z su e da a ıkardı 

-----------------·------ -Roma, 8 (Ö.R) Entransiyon gazetesi Leon B!umun Luna 
parktaki nutlcundnn s c. nra halkın "yaşasın sulh,, dıy~ bagı.~ma
sından memnuniyetini izhar ediyor. Aynı gazete~e. gor~ nu~a
yişçiler arasında "1spanyaya tayyare gönderilmelı~lr,, ~ıye bagı
ranlarda olmuştur. Tan gazetesi Leon Blumu katıyet ıfade eden 
!ıÖzlcrini memnuniyetle karşılıyor. . w. • 

Jurnal gazetesi, halk cebhesinde bir yank baş gösterdıgını 
iddia ediyor. b · · 

d - ·ı · le esını Liberte gazetesi hakiki Fransanın ispanya a ası erın ga . 
t cminettiğini yazıyor. Solcenah gazete!eri de Blu~u~ nutkunu tefsır 
edıyorlar. Yalnız Hümanite gazetesi ihtiyatkar hır lı~an kullanıyor. 

Sosyalist gazeteler Libertenin neşriyatını şiddetıe red~edere_k 
Fransada irticam galebesini mürteci sağlardan başka kımsenın 
nrıu c::t m yecer(ni yazıyorlar, ~-,......,..---,,...r-...--"""'"-:"""'.....-::"""'"-:'~~~,..... 

UGON 
GEÇi R S i DE SON~~-

H · LALE · ve gorecegı . erkesin toplanacağı yer sıneması 
fılmde tekmil lzmirin dilinde olan : 

2 nun1arah HALK DÜŞMANI ve : 
KONTİ~ENT ALDİR 

Telgr f aberleri 

o 1 

• 

lstanbul,S{Hususi muhabirim;zden-Telefonla)
Bugün şehrimizde Maraş saylavı Milat feci bir 
otomobil kazası geçirmiştir. Hadise etrafında 
elde ettiğim malumat şudur : 

Kızıltopraktan hususi bir taksi ite geçmekte 
olan Maraş sayJavı Mitat ve ailesi son sür'atle 
giderlerken otomobilin önüne bir araba Ç\k-
mışhr. Arabaya çarpmamak için direksiyonu 
sola kıran Maraş saylavı Mitat bir ağaca, on-
dan sonra da tramvaya çarpmıştır. Musademe 
o kadar kuvvetli olmuştur ki Maraş saylavı 

yaralanarak bayılmıştır. Bu musademede oto
mobil de parçalanmıştır. 

azası 

a 
...., 

iZ agı y r 
Hadise yerinden boş olarak geçmekte olan 

lktisad Vekili Celal Bayar'ın otomobili yaralı 
Maraş saylavı ve eşini alarak derhal hastaneye 
getirmiştir. 

Hastaneye celbedilen Operatör M. Kemal 

ilkmüdavatı yapmışt&r. Vücuddaki yaralara henüz 
teşhis konmamıştır. Yaralı saylav kendisinden 

geçmiştir. Henüz konuşamamaktadır. 
lktisad Vekili Celal Bayar, Milli müdafaa 

Vekili Kazım Özalp, Saylav Kılınç Ali ve 
Osman zade Hamdi hastaneye giderek yaralıyı 
ziyaret etmişlerdir. 

,o ....... 

BI m gelıyor 
Fransız • umur ye yra-

• • 
ın zı e ır 

Ayni tarihte 
Istanbula 

ormandi Transatlantik vapuru da 
~azla~a seyyah getirecektir 

Istanbul, 8 ( Yeni Asır mu- tant devletleri ve Türkiye ile 1 yüklerimiz şerefine ziyafetler 
habirinden ) - Fransız başve~ dostluk antantlarım takviye verilecektir. 
kili Leon Blum'un cumuriyet ~decek bir mahiyette buluna- Belgrad 8 (A.A) - Başba-

kan B. Stoyadinoviç bu akşam 
bayramının yıldöümünde Anka- caktır. Aynı günlerde ilk defa Bükreşe hareket etmiştir. 
rayı ziyaret edeceği kuvvetle olarak Akdeniz seferine çıka- Paris 8 (A.A)- Temps ga-
tahmin ediliyor. Fransız başve- rak lstanbulu ziyaret edecek zetesinin bildirdiğine göre, 
kili Prag - Belgrad ve Bükreşi olan Normandiya. vapurunda milli müdafaaya tahsis edilen 
ziyaret ettikten sonra memte- Fransanm bir çok maruf şahsi- para dört sene üzerine taksim 
ketimize gelecektir • Bu zi~ yetleri, gazetecileri bulunacak- edilmek Ü7.ere 14 milyar frank 
yaret Fransanın küçük An- Jarı gibi bu münasebetle bü- tutmaktadır. 

···············--~······························ ..............................•.•.••......•.••..•......................••........... 

• 
1 omite toplanıyor 

--------------------
§ . k larakFra sa Sovyet 

e 
Londra, 8 (Ö.R) - Bitaraf

lık komitesi yarın Londrada 
toplanacakhr. Morning Post 
gazetesi ilk defa olarak Al
manya ile Rusya murahhasla
rının aynı konferansta buluna
caklarını, iki mümessilin beşler 
konferansmda da bulunmaları 
muhtemel olduğunu yazıyor. 

Londra, 8 (A.A) - Resmen 
bildirildiğine göre, lngiltere 
hükumeti afakadar 24 devlete 
ademi müdahale işlerini tanzim 
komitesinin ilk celsesinin Çar-
şamba günü hariciye nezare· 
tinde aktedileceğini bildirmiştir. 

Komite lngiltere tarafından 
alınan ambargo tedbirlerini 
tanzime memur nazır.ar komi
tesi reisi Morrisson'un başkan
lığında toplanacaktır. 

Eden hastabğma binaen bu 
toplantıya bizzat riyaset ede-

ada bu şac 

miyecektir. Lond1ada Vestmltıister Sararı 

ır 

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

Eden iyileşiyor lngilterede işsizler lngiliz kra~ıViyaııada 
Londra, 7 (A.A) - Edenin Londra, 8 (Ö.R) - lngilte- Viyana,_ ~ (Ö.R) - Buraya 

sıhhi vaziyetinde hafif bir salah rede işsizlerin saytsı 1,600,000 gelı~n lngılız kralı istasyonda 
hasıl olmuştur. kişidir. hararetle karşılanmıştır. 

~GZ!~~~~~~~m~~m 

•••••••••••••••••••••••••• 
: Telefon 31s1 5 - . •••••••••••••••••••••••••• ası 

9 EYLÜL kurtuluş bayramı şerefine mevsımın en kuvvetli programı 

Pierro Rlchard Villm ile atalis Paley tarafından temsil edilmiş olan büyük 
bir aşk ve ihtıras romam 

A Maymunlar Dünyada mevcut her cins maymunun yaşayış 
yrıca : tarzı ve türlü maskaralıkları 

FIATLAR ao - 40 - so KURUŞTUR 
Seans saatları: 13 - 15 -17 -19 - 21,15 

- -- -- --

-Sah .e :s: 

Habeşistan 
iştirak etmezse 

ltalya Milletler cemiyeti 
mUzakeratına ıştlrak 

edecekUr 

Bcmlo M ussolim 
Roma 8 (Ö.R) - Milletler 

cemiyeti sekreteri Avenol ha
riciye nazırı Kont Cianoyu zi
yaret etmiştir. Söylendiğine 

göre kont Ciano ltalyanın önü
müzdeki Milletler cemiveti kon
seyinde hazır bulunması için 
Habeşistan iizerinde ltalyan ha
kimiyetinin kabulünü bir şart 
olarak ileri sürmüştür. 

Roma, 8 (Ô.R) - Hariciy e 
Nazırı Kont Ciyano, Milletle .. 
Cemiyeti Sekreteri Avenol'la 
uzun görüşmelerden ~onra lta!
yanın Milletler Cemiyeti top· 
lantılarına iştirakini kabul et 
miştir. Şu şartla ki, bu top
lantılarda Habeşistanın hiçbir 
delegesi hazır bulunmamalıdır. 

Miithiş bir otoınobil 
kazasında 8 kişi öldii 

Londra 7 (A.A) - Otomobil 
tarihinde kaydedilen en mühim 
kazalardan biri şimal lrlanda
sında beynelmilel bir turizm 
kupası koşularında vukubulmuş
tur. 

lngiliz çembersiz otomobili 
160 kilometre süratle giderken 
ahalinin arasına girmiş, 6 kişi 
derhal ve 2 kişi de hastanede 
ölmüştür. 20 yarah vardır. 

Samuel oa l'e 
ıbrısta 

Londra 7 (A.A)- D eniz ba
kanı Sir Samuel Hoarc Kıbrısa 
varmıştır. 

• a nzıg .~ ayı aşına 

Danzig 8 ( Ö.R ) - Şehir
de büyük faaliyet vardır. Zabı
ta muhalifler arasında bir çok 
tevkifat yapıyor. 

Ruzveltin nutku 
Vaşington, 8 (A.A) - Ruz

velt dün akşam ekonomik si
yaseti tarif etmek üzere rad
yoda söylemiş olduğu bir nu
tukta şöyle demiştir: 

Zirai istih alat fiatları ile 
sınai istihsalat fiatları arasında 
muvazene tesisi derpiş ettiği

miz esaslı gayedir. 

ilis · nde vaziyet 
Londra, 8 (Ö.R) - Filistin· 

de sükunet ve asayişin kat'i 
olarak istikrarım temin için 
Hayfo'ya çıkarılacak olan mo· 
törlü bir lngiliz fırkası bugün
lerde hareket edecektir. 

Londra, 8 (A.A) - Filistine 
gönderilecek olan birinci fırka 
askeri kadrosunu normal hadde 
çıkarmak için takriben üç bin 
kadar ihtiyat hizmete davet 

olun maktadır. 
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Raris, 7 ( A.A ) - General 
Rydz Smigli akşam i-'ı:ı.risten 
hareket etmiş ve istasyonda 
ezcümle Daladie ile süel valisi 
Guro tarafından selamlanmıştır. 

CUMIJR BAŞl<A.NIN iN 
ZIYAFETl 

Var ova, 7 (A.A) - Fransa 
cumur başkanı Lebrun tarafın· 
dan Rambuyye şatosunda ge
neral Rydz Smigli şerefine 
verilen öğle ziyafetinde Fransa· 
Lehistan ittifakım canlandırmak 
maksadiyle teknik ve finansal 
teşriki mesainin şe'.fini tesbit 
eden bir anlaşma parafe edil· 
miştir. 

LEH • ÇEK HUDUDUNDA 
Paris, 8 (A.A) - Bu sabah 

&aat 12 - 30 da ~a~ma eren 
nnzırlar içtimaının sonunda öğ· 
renildiğine göre, Delbös harici 
vnziyet hakkında vermiş oldu
ğu izahat esrıasında Leh ge
nera ı Rydz Sınr. Hnin Leh -
Çeh hududuna istihkamat inşa 
etmek planını terketmiş oldu
ğuna dair olan beyanatı üze· 
tine iki me1Ple~t arasındaki 
gerginliğin tamamen zail oldu· 
ğunu söylemiştir. 

B'Jhnssa Paris mmtakasmın 
<rüzel ştirilmesinc mütedair 

olan birçok k ro.ııameler rei
sicumhur Lebrunun ımzasına 

arzedilmiştir. 

Hariciye müsteşarı Vienotya 
Fransanın ş&.: ki devletler 

iizerindeki manda ınn nihayet 
veren muahedeyi parafe etmek 
salahiyeti verilmiştir, 

Nazırlar n>;t'.lisi bundan son· 
raki içtimaını ayın on beşinde 
yapmaya karar vermiştir. 

VENEDIKTE 
Roma, 8 ( Ô.R) - Polonya 

ordu u başk ı .. 1daoının Paris 
dönüşü Venediğe uğramış bu
lunması siy~; ,_...,,lilJerde çok 
tefsir ediltı',.~.. ~etit Parisien 
bu münasebetle neşrettiği bir 
fıkrada diyor ki: "ltalyan - Leh 
dostluğu Fransa ile olan itti· 
fak gibi daima mevcuttur. 
Böyle ne Eransa ile ittifakın 
ne de Almanya ile dostluğun 

Deli lbrahimi merak sarmış
tı, Acuze devam etti: 

- Sonra hünkfirıml. Bu sa
mur kaplı sarayına samur kürk
lere bürünerek girer, dünyanın 
~er tarafından satın alınan ca
rıyeleri çırçıplak soyar, samur-
lar üstünda zevk edermiş. Dün· 
Ya padişahları bunun şöhretini 
duymuşlar, onlarda böyle yap
mak istemişler, ve bütün dünya 
Padişahları bu padişaha nameler 
rönderip kend\ kızlarını nikah· 
arn sı için teklifte bulunmuş-
la~.. Padişah da çok zengin· 
rnış .. 

Lehistana ltalyayı unutturma- teshaden'e gitmiştir. Bu iki za· ğunu öğrenmek arzusunda bu-
madığı meydandadır. Polonya tm B. Hitlere iki senelik askeri Junduğu da zannedilmektedir. 
ordusu büyük erkanı harbiye hizmet kanunu ile ispanya ve- Yakında Nurenberg'de ak-
reisinin Venediği ziyareti buna kayii ve general Rydz Smigli· dedilecek kongrede umumi 
delildir. nin Parisi ziyareti hakkında siyaset hakkında ve bilhassa 

Paris 7 (A.A)- Almanyanın şifahi rapor verecekleri tahmin Rusyaya ve dünya komünizm 
Paris sefiri kont Velczek bera- eeilmektedir. aleyhine yapılan mücadeleye 
berjnde ataşemiliter general Hitler Frnnsanın Fransız dair söz sö~lerken bu malumat 
Von Kehlental olduğu halde Sovyet misakma ne dorecede kendisine pe'k ziyade faydalı 
B. Hitleri görmek üzere Berch· ehemmiyet atfetmekte oldu- olacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 
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Al az arda 
mu 

m hasara 
asaradan 

a ında b 
kurtuimıya 

unan asyo a · stler 
çabal yorlar 

Paris, 8 ( A.A ) - Radyo 
La Corogne'in bildirdiğine 
göre, Alkazar'da muhasara al· 
tında bulunan nasyonalistler 
müdafaaya devam etmekte ve 
kendilerini kurtaracak kuvvet· 
lere intizar eylemektedirler. 

Ayni radyo kaymakam Ya· 
hueun Estramadurc cephesinde 
gösterdiği büyük yararlıklar 

dolayısile BurcroJ hükümeti ta
rafından mira aylığa terfi etti-

ri14iğini1 lspanyol yabancı1ar 
lejyonu başkumandanh v ına ta-
yin olunduğunu da bildirmek
tedir. 

Seville, 8 ( A. A ) - Albay 
Yague'un kumandası altında 

bulunan ihtilalci kuvvetler Ta
Jevera mmtakasmda on kam
yon, iki tayyare zaptetmiş ve 
yüz kişi esir almışlardır. 

General Valera Malaganın 
şimalinde hükumet kuvvetlerini 
dağıtmış, 220 milis esir almış 
ve bir çok harp malzemesi ele 
geçirmiştir. 

Hendaye 8 ( A . A ) - Bir 
hükumet tayyaresi bu sabah 
Foutarabie üzerinde uçmuş ve 
12 bomba atmıştır. 

Madrid 7 ( A . A ) - Dün 

o: t7 

Bir günden bir güne padişah 
dünyada en güzel kim ise onu 
bana getirin diye vezirine em
retmiş .. 

Deli ibrahim masalın burdon 
ötesini dinleıniyordu, bir dü· 
şünceye dalmıştı.. Acuze de
vam etti: 

- Vezir telaş içinde bütün 
adamlarını dünyanın dört bir 

tatafına salmış, aramışlar, tara· 
mışlor, padişahın istediği, tarif 
ettiği gibi kız bulamamışlar, 

nihayet şehrin içina bir dellal 
salmış, kim su biçimde bir kız 

Eskiirval sarnrı şimdi meı1k11 /101/a do/o hir lıapıslıaneyi anduiyor 
toplanan bakanlar heyetinin yolunda ölenlerin yetim çocuk-
borçlar üzerine mortoryom ko- Iarı için büyük bir yetimhane 
nulmasına karar vermiş olduğu vücuda getirilmek üzere 300000 
öğrenilmiştir. Bakanlar heyeti pesatalık bir kredi de kabul 
ayni zamanda rejimi müdafaa etmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Habeşistan da 
ölenler 

Roma, 8 (Ô.R) - A1ustos 
ayı içinde Habeşistandaki mü
sndemelerde ölenler 22 kişidir. 
Hastalıktan ölenler 180 kişidir. 

bulursa ona hazine bağışlana
cak diye bağırtınış:. Bir iki gün 
sonra bir kel oğlan Vezirin sa· 
rayına gelmiş, içeri sokmak is· 
tememişler, fakat, ben Padi-
şahın istediği km bulacağım 
deyince ... 

Deli lbrahim sözü buracıkta 
bırakan bir haykırma ile : 

- Kim var? Orada? Çabuk 
gelin ? Diye bağırdı. 

- Gidin, bana )alamı çağı

rın, acele gelsin .• 
Acuze susmuştu, emrin so· 

nunda: 
- Sevketlü hünkarım, söy-

A manyada 
• • 
ışsız er 

Berlin, 8 (Ö.R) - Alman
yada hazırlanan bir istatistik 
işsizlerin 1,700,000 kişi oldu-
ğunu meydana koymuştur. 

h::vr. !.:) mı;" } ıivr sordu. 

~lı fbrah!m. yerinden kalk
tı . ' . 

- !9Us arhli, git, odana 1 
Böy]e masalları çok dinledim. 
Gerisini biliyorum .. 

Dedi.. Ve ctrafma dönüp: 
- Çağırın çalgıları, kızlar 

soyunsun, havuza ablsın, bana 
bir kahve getirin.. Anber lrn
tusunu alıverin.. Ahenk baş
lasın. 

Diye emir verdi.. 
Bir müddet sonra, davul gibi 

karnımn üstüne ellerini bağlı
yan vnir padişahın huzurunn 
gelince, deli lbrahim: 

- GcJ bre, gel ! Ka-
bak Jcarınlı lalam • . Benim 
irademi dinle! 

- Fermanınız başım üstün· 
de .. 

- Huzurumdan ayrılır ayrıl· 
maz, defterdarına emir ver, Is· 
tanbul içindeki bütüu ulema, 
bütün vüzera ve bütün ağalar 
sarayıma döşettireceğim birer 
samur kürk tednrek edib ııe-

-
ir hükumet d 1rbesi 

Rio de Janero 8 ( Ö.R ) -
integral partisi tarafından hü
kumet aleyhinde bir suikast 
tertib edildiği meydana çık

mışbr. Bir çok zabitler ve kü
çük zabitler suikastçılara yar

dımlarını vadetmişlerdir. ih
tilalciler hükumet sarayını 

basarak başvekili ve hükumet 
erkanından en nüfuzlu olanları 
öldürmek suretile vaziyete 

hakim olacaklardı. Fakat Sui
kasttan daha önce haberdar 

olan zabıta dün muhalefet par
tisinin merkezini ihata edeıek 
siyasi şube reislerini tevkif 

etmiştir. Bir çok zabitler ve 
zabit vekilleri divanı harplara 
göndermişlerdir. Partinin mem· 
leket dahilindeki şubeleri kapa
tılmış parti mensuplanmn evle
rinde ara.}tırnıalar yapılmıştır. 
Şehirlerde tevkif edilenlerin 
sayısı pek fazladır. 

Rio de Janeiro 8 (A.A) -
istiklal bavramı bu yıl şimdiye 
kadar görülmemiş büyük bir 
törenle kutlanmış ve devlet 
başkanı bu vesile ile memle
ketin kültürel, sosyal ve eko-
nomik ka•lnnması ve inkişafı 
hakkında halkla büyük bir hi-
tabede bulunmuştur. 

m•••= 
Kültür Bakanlığı, kitap satış · şlerini 

serbest ol uğunu bildiriyor 
lstanbuJ, 8 (A.A) Kültür Balrnnlığından: 

Okul kitaplarının sabş işleri hakkında tesL(\. olunan talimat 

bükümleri dışında kitap sabşı için bazı teşebbüslere başvurulmak 

istenildiği haber alınmıştır. Tali mat bükümleri dışında kitap 

satışı için bazı teşebbüslere başvurulmak istenildiği haber alın

mıştır. 

Talimat hükümleri dairesinde Kültür bakanlığınca kitap satış 

işlerinin tamamen serbest olduğunu ve bunun dışında iş yapıl

masına meydan verilmiyeceğinin alakadarJarca malum olmak 

üzere tekrar bildirilmesi faydalı görülmüştür. 

Peru 
hak 

ükiimeti i et er cemiyeti 
ında nazar noktasını bı dirdi 

Cenevre, 8 (Ö.R) - Peru hükumeti milletlercemiyeti sekre

terliğine bir nota göndererek milletler cemiyeti paktının tadili 

hakkında neler düşündüğünü bildirmiştir. Bu memlekete göre, 

ileride herhangi medeni bir millete veya beraber ~:-c ~emiyete 

karşı alınacak tedbirler hakkında misakta tadilct yapılmalıdır. 

Kolombiya hükumeti de notcsında mılletler cemiyeti paktından 

Versay muahedesinin ayrıldığım görınçk arzusmda o!duğunu 

bildirmiştir. 

Diş macunu ile sabah ve akşam dişlerini temizleyenler 
sözlerimizin reklam değil hakikat olduğunu anlarlar : 

Baş, diş, ve bilhassa, siyatik ağrılarında göstereceği 
ani tesir bakikatı isbat eder. 

Fuar münasebetile fiyatlarda müthiş tenzilat 
Fuarda pav ona müracaat 

Toptan satış merkezi : lzmirdc Şevki Tömek 

tirsinler, bunların hiç birisini 
müstesna kılma, hepsini de bı
rer samur getirmeğe mecbur 
et, tedarik edib getirmiyenle
rin isimlerini bana bildir, icap· 
Jarını sonra düşünürüz. 

Ve sonra münasib bir yerde 
samurlu köşküm için bir yer 
ayır, derhal oraya küçük bir 
saray kurdur, emirlerim yarın
dan itibaren yerine gelsin .• 
Hadi şimd; defol karşımdan .. 

Tam bu sırnda Valde Sultan 
bahçeye girmişti. 

- Valde Sultan geliyor! De
diler.. Kösem sultan, alelacele 
vezirin çağmlmasından şüphe
lenerek ~ahçeye inmişti. 

Deli lbrahimin karşısından 
ve2ir Ahmed paşa yerlere ka
dar eğilip ayrılırken : 

- Ne var, devletlu oğluml 
dedi. 

- Hiç birşey yok V aldel 
Veziriıne emirler verdim. 

- Ne gibi ? 
- Sana ne Jfwm Valde •• 
- Beni merakta mı bıraka· ' 

s 5 (2) 1852 

caksııı. 

- Peki öyle ise, söyliyeyim, 
otur şöyle.. Ben bir saray da
ha yaptırıyorum. 

- Evet. 
- Bu sarayın ıçı, duvarla-

rından, tavanlarına kadar sa
mur kürkle döşenecek, perde-

ler samur, yorgan'ar samur, 
halılar samur olacak. 

- Ee? 

- Bu samuru da bütün 
ağalar, paşalar, vezirler ve 

ulema tedarik edip bana ge
tirecekler .. 

- Fakat.. Doğru değil oğ· 
lum .. 

- Nedenmiş? Diye deli Ib
rahim şiddetle anasına döndü, 
tekrar etti . 

- Nedenmiş?. 
- Neden olacak, hepsini 

kendi aleyhine çevireceksin, 
biliyorsun ki samur pahalı bir 

nesne oldu, bu enıir kötü bir 
cereyan uyandmr. 

- Somı l7m· -
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Trakya a yon unda 
Başvekilimiz Trakya 
turizm köşesini çok 

pavyonunda 
takdir etti 

iktisadi Trakyada 
aitmış 

durum 
milyon 

iyidir. Yıllık 
lirayı aşmıştır 

geliri 
•• uç 

Trakya pavyonu bize, diğer 

pavyonlarımızda rastlamadımız 

bir hususiyeti getirdiği için bu 
pavyon üzerinde daha hususi 
bir alakayla durmak isteriz. 
Trakya pav} onunun muvaffa
kiyete sevkeden üç nokta var
dır. Bunları ayrı ayrı tetkik 
edebiliriz: 

1 - TURiZM KÖŞESi.. 
Bütün ileri Avrupa memle

ketleri turizme geniş bir yer 
ayırırlarken Trakya pavyonunu 
hazırhyan kıymetli elemanlar 
bu pavyonda turizme geniş bir 
köşe ayırmışlardır. Trakyalılar, 

ğüzal pavyonlarında Trakyayı 

çok iyi rekltim etmesini bilmiş
lerdir. Tanınmaya ve gezilmiye 
değer bir çok köşeleriyle mem
leketimizin en mutena bir yeri 
olan Trakyanın ziyaret edenle· 
re neler vadettiğini, neler gös· 
tereceğini Trakya pavyonu göz-

Trak; a pav;ı0rzuııda lıırizm köşesi 

ettirecek sebepler hazırlanmak manyaya y phğı sevkiyat 6000 
üzeredir. Herşeyden önce kuş vagondan fazladır. 
yemi istihsalahm arttırırken General Kazım Dirik yaş 
kuş yemi cinslerinin de ıslahı- üzüm ihracatını ele alırken Al-
na çalışılmaktadır. Kuşyemle-

rindeki yüzde dört nisbetinde 
mevaddı ecnebiyenin yüzde 

gemre üzümlerinin istihsalatmı 

arttırmak üzere gereken terti· 
batı almıştır. Gelecek yıldan 
itibaren Trakyadan Almanyaya 
Algcmre üzümlerinin ihracına 
geniş mikyasta başlanacaktır. 

Bu üzümler hazırlanış ve sev

kiyat bakımından ihraca da en 
elverişli olanıdır. 

SOYA FASULYASI 
İJk defa Çin'de bulunan ve 

Mançuri taraflarına yayılan 
Soya fasulyelerinin bizde de 

yetişmesi için Trakyalılar ter· 
tibat almışlardır. Anavatana 

clönen becerikli müstahsilin 

ele aldıkları Soya faoulyala
rmdan pek kısa bir zaman 

7 rakya pavyom11m ltazu/11 all eller,· 01/adaki zat 
lklisad 1111işa ı1iti bay Şiikıiidiir 

içinde ümid edildiğinden daha 
fazla randman almçıldır. 

Ierimiz önüne koyuyar. 
Sayın Başvekil lsmet lnÖnü 

bu pavyonu gezerken şu söz
lerle kıymetli mutalealarını 
ortaya koymuşlardı: 

" .Trakya pavyonunda tutuş 
ve tertib güzelliğile beraber 
turizm ve memleket propagan· 
dası işine ehemmiyet verilmiş 
olmasını takdir ve teşekkürle 

karşılarım. ,, 
Sayın Başbakanın işaret bu· 

yurdukları gibi Trakya pav
yonu herşeyden önce memle
ket propagandaın bakımından 
bir kiymet ifade ediyor. 

2 - MAHSULLER: 
Trakya pavyonunda, Trakya 

mıntakasında yetişen bilumum 
mahsuller irnbartma grafiklerle 
çok güzel bir şekilde ziyaret
çilere lase ediliyor. Bu pavyona 
giren bir kimse hiç bir yardım· 
canın şifahi izahatına ihtiy~ç 

hissetmeden grafiklerin ve ra
kamların Iisaniyle Trakyanın 
neler y'!tiştirdiğini_istihsalat du
rumunun ne olduğunu anlıyor. 

3 - MERiÇ HAVYARI: 
Meriçte havyar yetiştiğini 

belki de birçoklarımız bilmi
yorlar. Meriçte inkişaf halinde 
bulunan havyarcılık bu ruınta
kaya mi.ihim bir varidat men
baı olmuştur. lstibsalatm art
masiyle daha da büyük bir 
kazanç haline gelecektir. Sonra 
yine Trakyaya mahsus bir in· 
hisar vardır ki bu da kuş ye· 
mi jstihsalafıdır. 

Malüm olduğu üzere dünya
nın üç yerinde kuş yemi yetiş
mektedir. Bunlar Arjantin, Fas 
ve Türkiyedir. Bu yıl Arjantinde 
ve Fasta kuş yemi rekoltesi çok 
noksandır. Trakyamn kuş yemi 
rekoltesi ise bütün tahminlerin 
fev~inde bir artma göstermiş
tir. Bu yıl ] 2 bin tonluk rekol
tcmizle Trakyanijl elde ettiği 
muvakkat hakimiyeti temadi 

bire inmesi temin edtlmiştir. 
Bu yeni şart altında alıcı 
memleketlerin Türkiye mah
sullerine daha geniş bir rağbet 
gösterecekleri ümit ediliyor. 

iKTiSADi DURUM 
Trakya pavyonundaki gra· 

fikler önümüze cidden sevin
dirici rakamlar koyuyor. Trak
yanın dört vilayetinin yıllık 

Almanlar Bulgarlarla yap· 
takları bir mukavele ile orada 
Soya fasulyası yetiştirilmesini 

temin ettiler. Bu fasulyanın ye
tiştiği yerlerde: 

1 - Toprak ıslah ediliyor 
ve verimi artıyor. 

2 - Sanayiin 20 - 25 şuLe
sinde kullanılıyor. 

3 - Bir çok memleketlerde 

7 takva ımvyo11u111m iç ınriimişü 

geliri, son senenin inkişafiyle elde edilen bu fasulya ile sun'i 
63,067,757 liraya baliğ olmu~- tereyağı bile imal ediliyor. 
tur. Trakyadaki dört vilayetin Bu günkü halde milletlerin 
bir milyon nüfm;u olduğu na- ikhsaden yaşamalarında büyük 
zarı itibare alınırsa bir ailenin bir yer tutan Soya fasulyasmın 

<laha fazla yetişmesi temin edil-
yıll~k gelirinin 300 liraya ba:iğ mekle memlekete büyük bir 
olacağı anlaşılıyor. Trakyada kazanç menbaının gelmesi te-
lıenüz yerleşmekte olan yüz min edilmış oluyor. 
binle.rce göçmen niifusunun çok Trakya umumi m\ifettişliği 
kısa bir zaman içinde elde et-

iktic.adi müşaviri bay Şlikrü, 
tiği randmanı zevlele kaydetmek Trakyanın gelir kaynaklarını 
icap eder. k 

ALGEMRE ÜZÜMÜ arttırmakla köylünün azancını 
çoğaltıyor ve bu suretle mem-

Trakya umumi müfettişi Ge
neral Kazım Dirik bize lzmir 
fuarındaki Trakya pavyonunda 
teşhir ettiği Trakyanın meşhur 
Algemre iizümleriyle hoşumuza 
giden bir müjde veriyor. Bu· 
günkü halde yaş üzüm ihra
catında en büyük muvaffaki
yeti gösteren memleket Bulga-
ristandır. Ve her yıl Hafız Ali 
ve Alzemre üzümler"nden At-

leketin iktisaden kalkın~asına 
geniş mikyasta yardım ediyor. 

Göriilüyot ki Trakya pavyo
nu her bakımdan güzel eserler· 
le doludur. -·-Endüstri 

Memleketin engüstai inkıla
bına çalışan bu değerli dergi
nin 21 inci yılının 12 inci sayı
sı cıkmıştır .. 

Yunan pavyonunda 
Yunanistanın nasıl çalıştığını görmek 

ve anlamak kabild.ir 
Elen pavyonunda Türk - Yunan· dostlnğunu n elle 

tutulacak kadar 
Dost Yunan hükumetinin fu. 

aramıza gösterdiği yüksek ala
ka ile mütenasip bir şekilde 
fuarımızda yükselen Yunan 
pavyonu Sovyet ve Mısır pav· 
yonlariylc muvazi bir rağbete 

mazhar olmuştur. Yumın pav
yonunu meydana getiren deko
ratörler, bu pavyonun hazırlan
masında tarihi Akropol'iin mi· 
marisini göz önünde tutmuş1ar 

ve cidden muvaffak olmuşlar

dır. 
Yunan pavyonu b i t.e, daha 

bu pavyonun kapısmdan içeri 
adımımızı attığımız a nda T ürk
Yunan dostluğunun bir eser:ni 
veriyor. Elen pavyonunun bir 
köşesinde Elenler l<ral Sa Ma
jeste ikinci Yorginin diğer kö
şesinde de büyük şefimiz Ata
türk'ün birer fotoğraflarını bu
luyoruz Bu dostluk tez&hürü 
Yunan pavyonunu ziyaret eden
leri ilk anda dost memleketin 
bu nezaket eserine sıkı dost
luk bağlariyle:! sarıyor. 

TURiZM 
Arsıulusalhk alanda re!damın 

propagandanın en eyısmı ve 
mütekamilini yakından bilen 
Yunan hükumeti Elen pavyo
nunda b ze bütün bir Yunanis· 
tanın küçük nümunesini veri-
yor. Bu pavyonu hazırlıyanlar 

her şeyden önce, bir turist 
memleketi haline gelen Yu-
nanistanm turistleri alakalan
dıran köşelerini arzediyor. 

Akropolun bir minyatürü i1e 
şİİ:' emleketi Korfo adasının 
dağlık 'arazisi ve bir turist için 
en kıymetli tetkik mevzuları 

olan harabeler bu pav} onda 
gözlerimiz önüne seriliyor ve 
seyahut arzusunda alanları dost 
memleketi z1yaret etmiye ar
zulandırıyorlar. Yunanistamn 
turizme verdiği büyük alaka-

bariz tezahürlerini göre bilirsiniz 
nın her yıl bu komşu memle
kete çektiği ziyaretçi sayısını 

bu pavyondaki rakkamlar bize 
ifşa ediyor. 

SANA Yl HAREKETLER( 
İklim, toprak verimleri ve 

toprak hususiyetleriyle bizim 
tıpkı tıpkısına benzerimiz olan 
Yunanistanın toprak ürünleri 
bakımından yetiştirdilderi biz
dekilerin tamamen aynıdır. Bu 
itibar!a toprak mahsullerine 

1 leri eserler, aliminyum imalata 
bu pavyunda büyük bir köşe· 
yi kaplamaktadır. Yunanistan 
bütün işleri başaı ırk en madeni 
te!ciJiğc de büyük bir ehemmi
yet vermiştir. Bugün Yunanis
tanda mevcut iki madeni tel 
fabrikmıı Yunanistanın tel ih-
Hyacını temin ettiği gibi Yu
goslavyaya da dikenli teller 
ihracına başlamıştır. Yuna
nistanda lrnru!an mantar sana-

r11aıdall bir rr •• , i111üş 

Yunan pavyonunda bir yer yii fabrikasında imal edilen 
ayrılmamıştır. mantar eşyası çok kıymetlidir. 

Bununla beraber Yunanistan KONSERVEC LIK 
sanayie büyük bir ehemmiyet Yunanistan mensl•:at, ipek-
vermiştir. Yunanistanın üze- çilik ve boy<lcılık folJrikalarına 
rinde durduğu ve ehemmiyd verdiği inkişaf sebep!eriyle bu 
sardırdığı sanayi şubeleri derin sanayi şubelerinin geniş mik-
bir a laka ife tetkika değer. yasta iş yapmalarına ve lıariç-
Yunanistanın ağır endüstriden ten gelen eşyalara rakabet et-
ziyade küçük sanayie ehemmi- miye muvaffak olmuşlardır. Yu-
yet vermekte ve küçük sana- nanistanda büyük bir terakki 
yiin inkişafında şahsi serma- gösteren lwnşervacılığa verilen 
yelere ldymet vermektedir. Bu büyük ehemmiyeti bu pavyon-
itibarladır ki, Yunanistanda da verilen izahatla anlıyoruz. 
sanayi iler!emesi, bizde olduğu Bütün bu i şler yapılırken Yu-
gibi bir çabukluk gösterme- nanistanın kültürel sahaıta yap-
miştir. hğt hamleleri, Yunan mimarisi 

KÜÇÜK SANA YI eserlerini, Yunan ressamlarmır. 
Yunanistan, kendi ihtiyaçla· vUcuda getirdikleri eserleri ta-

rını temin için sar.ayiin muhte· kib imkanlarım elde ediyoruz. 
lif şubelerinde eserler hazırla- Yunan pavyonu bize dost ve 
maktadır. Kimyevi maddeler, komşu memleketin çalışmaları 
teneke işleri, madeni eşyalar, hakkında Lol ve geniş bir fikir 
ocaklar, havagazı ocakları ve verirken halkımızın Yunan pav-
makineleri, fırça ve ~arak fab- yonuna gösterdiği alakanın de-
rikalarının meydana getirdik- recesini kolayca ölçebiliyoruz. 

----------•era ...... • 

Sel inik 
aşba 

çok e 
Atina, 7 ( A.A ) Selanik 

panaymmn açılış töreninde pa
nayor başkaniyle panayır genel 
direktörü. ve Selanik müsteşarı 
Nikolidis Yunanlının teşebbiis 
ruhunu ve Selaniğin imtiyaz!ı 
vaziyetini kaydetmiştir. 

Nikolidis bu yıl bazı dost 
memleketlerin panayıra iştirak 
etmemelerinden mütcvellid te
essürü söyliyerek bu iştirake 
m?.ni olan sebebler ortadan 
kalkar kalkmaz gelecek yıl 

bunların da iştirak edecekleri 
ümidini izhar etmiş ve buna 
mukabil Almanya, Danimarka 
ve Norveç gib1 bazı memle
ketlerin yeniden iştirak etmiş 

olmasını sevinçle kaydetmiştir. 
B. Nikolidis simdiye kadar 

takibedi!en siyasal sistemin 
Yunan ulusunu ikiye ayırdığını 
hal~uki şimdi bir tek :parti 
mevcut olup bunun da Elen 
yurd•ı oldu2-unu söyledikten 
sonra: 

Bu mas'ut hadiseyi mutlak 
Yunanlı mahiyeti ve bütünlüğü 
düne kadar bazı kör Yunanlı 
lar tarafından parçalanmış olan 
Makidonyanın merkezinde kay· 
detmekle bilhassa bahtiyarım 

demiştir. • 
Müsteşardan sonra söz alan 

başbakan Metaksas ezcümle 
demiştir ki : 

Selanik, yurtdaşlarımızı, kom
şularımızı ve nihayet mahsul
lerini ve emeklerini teşhir için 
uzak memleketlerden gelmiş 
olanları kabul için bize kapı
larını açmış bulunuyor. 

Beynelmilel Selfınik panayırı 
barışa hizmet eden bir yerdir. 
Aramızda veliahdın bulunuşu 
kralın panayıra olan alakasını 

göstermektedir. 4 Ağustosta 
vaki olan siyasal değişiklik 

neticesinde istikrarlı ve devamlı 
bir durumu temsil eden hüku-
metin beynelmilel ba· 

IB.2.ml! 

açıldı 

• 
ı 

kımdan değil ayni zamanda 
tamamen Yunanlı b:ılcımından 
da çok m\?him olan bu esere 
müzaheret edecektir. 

B. Metaksas daha sonra di-
yor ki: 

Taksim kabul ~tmiyen bir 
tek Yunan:stan vardır. Bu Yu· 
nanistanın çocukları da 4 ağus-
tostanberi tefrikasız ve ihtilaf
sız siyasal bir camia olan ve 
memlekete layık olduğu refahı 
temin için çalışan miJli bir bü
tün teı,;kil etmektedirler. 

mmı•1 

TÜRK KADINLARI 
r/./7..7.L//Z/.7 /.//////.//////////////J 

Biçki ve Dikiş Yurdu 
Tarihi Terıisi 1 g i 7 

Türkiyede ilk açılan 19 sencdenberi muvaffakıyetle devam 
eden metodik ve ciddi tedrisatile 1372 mezunu bulunan 
yurdumuz 15 eylülde lzmir 16 eylulde de Karşıyakada ders-
lerine başlıyacaktır. 

Diplomalarımız Kültür bakanlığınca musaddaktır. Mezun
larımız diledikleri yerde Yurd açabilirler. Bu sene 53 mezun 
veren yurdumuzdan Süreyya Diker Aydında, Feriha lsmail 
Çanakkalede, Lema~ Sekine Akhisarda Yurd, 
da muhtelif yerlerde atelyeler açmışlardır. 

Kayıt muamelesi: lzmirde Tilkilikte Evliyazade sokak 3 
numarada .. Karşıyakada istasyon karşısında her gün saat 
9-12 ye kadar yapılmaktadır. Telefon (5111) .. Kadroları
mızda pek az yer kaldığından vaktile müracaat edilmesi. 

(1840) 
.. . . " : . . . . ;: 
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lzmir incir piyasası • .,.----~------------E-------· 

Borsa Haberleri AŞK MA CERALARJ 

Müstahsil fiatlann düşüklüğünden müteessirdir bu disiplin devrinde 
Mütahsiller tarafından sevkiyattn zaptürapta alınması zamanı gelmiştir 

hmirde bu sene incir fiatlan 
geçen seneye nazaran kalite
nin nisbeten geri olması dola
yısiyle daha diişkündllr. Fakat 
incir müstahsilleri için bu düş
künlük keyfiyetinden daha 
nıühim olan bir nokta daha 
vardır ki o da lzmir incir piya
•aRının ta açılışından beri etrafa 
sistematik bir surette bedbin
lik ve yeis saçılmasıdır. Aydın 
ve Ödemiş hattı üzerinde her 
gün istasyonlarda lzmirden iyi 
bir haber veya normal bir fiat 
bekliyen müstahsiller yalnız 
fiatların biraz daha düştüğünü 
görmekle kalmıyorlar, fakat 
ayni zamanda da evlerine va
ziyetin daha vahim olacağı 
kanaati ile dönüyorlar. 

MÜST AHSILLER NE 
Y APABILIRLER 

incir müstahsilleri, yani biz
ler, şu noktayı iyi bilmeliyiz 
ki, hareketsiz ve pasif kaldı
ğımız müddetçe, bugiinkü ih
racat sistemi ile piyasa kendi
liğinden kolayca yiikselemez. 
Şu halde müstahsiller ne yap
mahdar ki vaziyet değişsin. 
Şüphesiz müstahsiller tarafın
dan alınacak müessir tedbirler 
de vardır. Bunları izah etmez
den evvel fiat sukutunu hazır
layan amillere bir göz atalım: 

FIATLERI DÜŞÜREN 
SEBEPLER 

incir fiatJerini diişôren en 
•fıhim sebep incir rekoltesinin 
ta doğumda çok fazla tahmin 
edil:nit bulunmua ve ba tah
rninlerill Alt Bat olmuana rağ
men, bazılarının menfaatı ica· 
bı, rekoltenin yine daha hill 
fazla gösterilmesidir.Evet, incir
ler doğarken incir mıntakasında 
tedkikat yapan mii•ehassıslar 
haklı olarak rekolteyi - incir 
ve hurda dahil - dört yüz bin 
çuval tahmin etmiılerdi. Fakat 
doğumlar kemale gelinciye ka
dar geçen mtlddet zarfın
da vaziyet tamamen değişmiı
tir. Havanın çok rabp ve bat
ta bazı yerlerde yağmurlu git• 
mesi ve bu sene incirlerde 
kanlı hasra ile gizli üzllm bas• 
ralarının bulunması incir mik
tarını en aşağı yllzde otuz nis
betinde azalttığı gibi geri ka
lan incirlerin de evsafını fev
kalade bozmuılarclır. Bitbassa 
dahan bahçeler tamamen bo
zulmuş, bu bahçelerin süzme
liğe namzet ilk incirleri bili 
İstisna mabvolmuı, geriye ka
lanları da kı•en ikinci paça
la ve mühim bir kısmı de na
turele gitmiılerdir. Dağ ve kır 
bahçelerinin ise eaıen ağaç• 
larUUll kllçllk olmuı do'ayı· 
ıile rekoltenin teıekkllliinde 
ınübim bir rol oynadıkları ve 
turfandaya kadar geçen hava• 

ların gayri müıaitliği yüziinden 
onlann da yine ilk incirlerinin 
bozulduğu nazan itibara ab
nı11a bu sene incir rekoltesi 

ilk tahminlerin çok dununda
dll. Hatta geçen senelik rekol
te kadar da yoktur. Bunu 
reımi malcamlar tetkik ettire
bllirler. 

UMURLU OVAslNDA 
Nazilli, Bozdoğan, Ôdemiı 

ve diğer mıntakalara son bir 
hafta on gOn içinde yağmur 
ve dolular yağmış ve bu mın
takanıu incirlerini uııkdar ba-
1 
"Unnıdan mllthiı z:ararlandır-
nııttır. Umurlunun ova kıımı 
t.,.. au&nuı ile harapbr. Me-

~ •ela nııhsalllnlln Dete birini 

edileceğini ve incir ticaretinin 
az çok müstakar ve organize 
bir ticaret haline gireceğini 
limit edebiliriz. 

MÜST AHSILLER CEPHESi 
KURULMALIDIR 

Burada asıl tevakkuf etmek 
istedi~im nokta şudur: 

- Aceba müstahsil lehine 
tam organize edilmit bir incir 
ihracat mekanizması noksan
lığına ve bililtizam fazla gös
terilen rekolte şayialarına mu
kabil müstahsiller cephesinden 
müşterek menfaat ve milli ik
tisad noktai nazarından bir 
varlık gösterilemez mi? Kana
abmızca bu milmkündür. O da 
ta eskidenberi Türk incircili~i 
tarihinde de görüleceği veçhile 
incir müstahsillerimn, natamam 
olmakla beraber, bazı seneler
de muztar kalarak tatbik et
tikleri usuldür. 

hurda üçte birini naturel ve 
üçte birini de adi incir yapan
lar pek çoktur. Eğer on gün· 
dür esen kuru şark rüzgarları 
da olmasa idi o zaman bu se
neki rekoltenin yüz bin çuval 
olaca~ı da şüpheli idi. Ancak 
bu rüzgarlar sayesinde rekolte 
biraz düzelmiştir. Fakat hiçbir 
zaman bugünkii rekoltenin ilk 
tahmin olunan rekolte ile ala
kası yoktur. Zira mahsuliin bir 
kısmı hurdaya gitmiş bir kısmı 
naturele ve bir kısmı da ağaçta 
çürümüş ve erimiştir. Bu sene 
aynı dalda fazla ve sık incir 
doğdu~undan dolap birbirle
rine tema• ederek mahvolan 
incirler de pek çoktur. Hatta 
öyle dallar vardır ki üzer•nde 
lekesiz bir incir almak hemen 
mümkün değildir. Bu vaziyet 
yalnız bahsettiğim mıntakalara 
aid olmayıp Germencik, Kara· 
pınar, ve diğer blltün incir 
mıntakalarının taban yerlerini 
ihtiva eder. 

Yani mahalli irlate t1millefi11in de 
lılmave ve muıakahesi altında toplan
tılar vapatr.k Jzmır sevkivattnı İzmir 

iKiNCi AMiL ihlivaçla11na f!Öle tanzım etmek ve 
mümkün o/dutu kadar dahil Jiatla-

2 - incir fiatlarının düşkün nnı Avıupa oiyasalatı ile hemahenk 
olmasına ikinci mühim imil de olarak tamzim etmektir. 
her halde Almanların ba sene Bunun, böyle bir varlık gös-
piyasamızdan pekaz incir mü- termenin gOçlükleri yok değil-
bayea etmekte olmalarıdır. Ge- dir. Fakat bu J{iiçliikleri bil-
çen sene müıterilerimizin ha- hassa hlikümetimizin müzabe-
şanda gelen Almanya, gerek reti ile yenmek müstahsiller 
elinde biraz stok bulunmasın• için hiç te gOç olmıyacakbr. 
dan gerekse diğer bazı sebep- Esasen bir taraftan devletimiz 
!erden dolayı incirlerimizi al- mUstahsillere elini uzatmış bu· 
mıyor. Mamafih Hamburgtan lunuyor. Zira bu sene inhisar-
gelen son resmi raporlar bü- lar idaresi hurda mübayaatına 
yok iıtiltlik kudreti olan bu erken çıkmak ve incire asgari 
memleketin de yakında piya- bir fiat tayin etmekle ilk yar-
samızdan mal çekmeğe başlı- dım hamlesini yapmış bulunu-
yRcağını gösteriyor. Gerek yor. Netice itibariyle hir taraf-
Kleringler dolayısile gerek tan hurdalarımıza asgari J;ır 
mühim bir ihtiyat, hatta bir fiat temin ed;ldiği, diğer tnaf-
ibtiyaç neticeai, Almanyanın tan natarellerimizin bir kısmıııa 
bug6n olmazsa muhakkak ya- bu aene iıtira kuvveti artan iç 
rın piyasamızdan incir m6ba- Anadolunun çekeceği düşünü-
ycatına baıbyacağlnı kuvvetle lür ve esasen de havaların bo-
bekliyebiliriz. Şiiphesizdir ki zukluğu dolayısi ile rekoltenin 
bu mDıterinin mübayeasını ge• geçen sene rekoltesinden bile 

"Ciktirmesi teşkilatsız olan incir noksan olduğu nazan itibare 
müstahsillerinin -ıararına oluyor. alınırsa incirlerimir.in istikbali 

ÜÇÜNCÜ BiR SEBEB biç te karanbk değildir. Gerek 
3 - lzmirde incir fiatlan ıahıi ve gerek miıll menfaat-

dllfklbıdOr: Çlbıkii senelerdir leri için incir mıntakasınclaki 
devam edegelen incir ticareti blltiin mtlstahsil ve idare Amir· 
gerek harici ve gerelue dahili lerimizin bu iıe biiylk bir ali-
teıkillbnın bozukluğa yiizllu· ka ve ıevgi ile giriımelerlni 
den daima isbkrarsız ve ahenk· bekliyoruz. 
sizdir. incir piyasaya her vakıt 811 disiplin devrinde müstah-
1:.ir heyecanla gelir v~ baı~a liller tarafından lzmir sevkiya-
bir bevecanla geçer gıder. Zı· bnın bir zapbrapta abnması 
yan edenler kir edenler belli zamanı hattı gilnii gelmit bu-
olmaz. Önilmüzdeki sene bu lunmaktadır. 
en mühim noksanın da telafi Umurlu: Hallt Çayırla ...... T~;b;J;d;~·····h;b~;ı;; ...... 
T orbal!nın utku ve 7 Eyliil kurtuluş 

günleri nasıl geçti 
Torbalı, 7 (Özel) - Atatürk ve bizi al bayrağımıza, istikli· 

devrine ait tarihimizin hiç bir limize kavuşturmuştu. 
sahifesi yoktur ki heyecanlar Bu büylik giinll kalplerinden 
tatmasın. 30 Agustos giinil de çıkarmayan ilçemiz halkı, g~le· 
Utkumazun ilki ve coşkunluk cek giinlerinin, banş ve huzur 
gllnlerin en bOyGğll olmasın- içinde geçmesini temin için 
dan ötllrii değeri 6lçüsllzdür. hava kurumuna yardıma yarı-
Barışı koruma yoluyla da ulusa ıırcı11na koımaktadır. 30 Ağus-
hızJa ilerlemeği tattıran yine tos Utku ve hava kurumu bay-
30 Ağustostur. ramı 1 Eylfıl kurtu!uş gününe 

Torbalı ilçesi kurtuluşundan rastladığandan ilçe J. komutanı 
• 7 - giin önce başhyan utku S. Aksoy baıkanlığında kuru-
ve hava kurumu bayramını lan komite k6y, köy dolaşarak 
candan sıcaklıkla ve eısiı se- halkın bayr6mlarını kutlamış 
vinç duygulariyle kutlulamak- ve geçmiş acıları tekrar ana-
tadır. Pek canla geçmekte olan rak hava kurumu içın çalışalma 
bayram 30 Ağustostan 7 Eylüle propagandasında bulunulmuş-
kadar her gün ayrı bir coşkun- tur. 
luk dalgası içinde çalkanmak· Bu sevinçli günlerimiz içinde 
tadır. hava kurumu adına verilen 

14 Yıl önce, Atatürkten ah- müsamere ve komitenin köy-
nan " ileri ,. buyruğunun hı- lerde yaptığı geceli gündüzlü 
ziyle ( •imdi Bilecik Saylavı ) çalışma umuttan fazla hasılat 

v bırakmıştır. Komutan S. Aksoy 
lbrahim Çolak kumandasında- hava kurumu için çok çalış-
ki 300 kişilik akancı kolu 5 mektadır. mektubu } azdığım 
Eylül 1922 sabahından 7 Eylül şu anda bile davul ve zurnala-
922 sabahına kadar 7000 ne· rın coşturculuğu içindebalk bay· 
ferli dilpan kolu ile yaptığı ram yapmaktadır. Kurtarıcı 
savatla biz, küçük mendres sa- büyüklerimize tel yazılariyle 
kinlerini esaretten kurtarmı$ bağhhklar sunulmuştur 

DUn Borsada 
Yapılan &atıflar PARDAYANLARIN ALTI 
~ 

UzUm YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 
Çu. Abcı Fiat 
471 Alyofi bi. 10 SO 14 75 
323 J Taranto M 10 12 
307 K Kizım 11 25 ıs 
191 Y 1 Talit 11 50 14 
168 H Alyoti 10 15 
160 Vitel 11 50 ıs 
155 Ş Riza Halef 11 18 50 
147 J Koben 11 50 13 
110 M Portakal 12 37 14 
103 P Paci 12 15 50 
109 D Arditi l ı ıs 25 

98 li Alanyalı 12 50 13 50 
72 Ali Molla Z 12 2S 16 
65 S Süleymano 11 15 50 
61 Beşikçi Z bi. 11 25 12 50 
48,5 Ü Kurumu 12 25 12 75 
41 M Z Ahmet 14 15 875 
42 T Piyale 14 15 
42 P Klark 12 50 13 75 
34 A Papagno 10 50 12 50 
32 M J Taranto 17 20 
29 S Gomel 10 13 
20 S Emin 9 11 
17,5 O Egli 8 50 9 
13 M Arditi 14 14 
10 E Roditi 14 50 14 50 
9 L Galemidi 9 10 

2784 Yekün 
69280 Eski yekün 
72064 umumi yekün 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
1867 T ıle T 1 Şir. 6 50 12 
270 Ş. Riza Ha. 6 75 12 
155 A. Muhtar 1 50 7 50 
105 F. Pakers 6 25 6 25 
95 F. lzzi 6 25 6 25 
22 B. Alazaraki 7 50 7 50 
61 Ş. Z. Galip 8 50 21 50 
45 BFranko 7 75 8 50 
32 E R Roditi 8 50 8 50 
27 A Haydar N 7 50 7 50 

2739 Yekün 
47006 Eski yekfın 
49745 Umumi yekun 

Zahire 
Çu. Cinai Fiyat 
580 Buğday 5 75 6 50 
12 Nohut 6 6 

100 Kumdan 3 50 3 50 
244 Bakla 4 75 4 75 
45 Burçak 4 50 4 50 

400 kel' pala.mut 500 500 ······- -Torbalının kurtuluşu 
Tire, (Hususi) -- Tire kurtu

luş gDnüne tesadüf eden Cuma 
gilnll saat 16 da etmuğrafya 
milzesinin kllşat resmi ilbay 
Fazli Güleç'in huzurile yapıl
mışbr. Fazli Gnleç müzenin 
müessisleri C. muddeiumumisi 
irfan T6re, Kültilr işyarı Osman 
Bozkurt ve nllfus iıyan Faik 
Taklgalunu katlulamışhr. Öğle
den sonra miizeyi 407 kiıi 
ziyaret etmiıtir. 

-37-
- Evet size vicdani bir 

mesele arzedeceğim. Benim 
gibi sizin de bu meselenin 
hallinde alikader olduğunuzu 
diiıündiim. Söyleyiniz Marki, 
oldukça intikam aldığınızı 
ve Alisin de bir çok azab ve 
ısbrap çektiğine kani değil 
misiniz? 

Bu söz üzerine, rahibin ka
panmış göz kapakları yavaş, 
yavaş açılarak nazarı kemali 
hırsla kraliçenin çehresine di
kildi. 

Katerin tebessüm etti. Ar
tık muhatabının zayaf noktasını 
bulmuştu. 

- Demin, Alise yazdığınız 
ve sonra bana teslim ettiğiniz 
bir mektuptan bahs etmiştiniz. 

Şimdi size bunu söylüyet e
ğim Marki. 

Ben bu mektubu zavallı kı· 
za iade edec..eğim. Artık onun 
çektiği azabı kafi görüyorum. 
Siz de bu fikirde misiniz? 

Pani Garola hOzünlü bir sa
da ile: 

- Ben de zatı haşmetpena-

hilerinin fikrindeyim. 
Dedi. 
Kraliçe: 
- Ah! ahi Acaba pek hiy

lekarane bir suretle mi dav· 
ranıyor? Hayır Hazreti Mer
yem hakkı için pek samimi 
söylOyor. . • Diye düşünerek 

açık sesle: 
- Söylediğiniz sözden do

layı pek memnun oldum .•• 
Mektuba gelince; onu evvelce 
Alis' e iade etmiıtim... Dedi. 

Pani Garola sakin ve müs
terih bir sesle: 

- Demek ki, arta~ o ser
best bulunuyor öyle mi? Mak
sadım: AHs'in sizin elinizden 
kurtulduğunu söyletmektir ma
dam ... Cevabını verdi. 

- Muhterem rabib, ayni 
zamanda sizden de kurtuldu. 

- Ben kendisini asla teb
did etmedim. 

- Amma yaptınız Marki! 
Siz bili bir çocuksunuz. Alisin 
Senjermen Lükres Rovadaki 
itirafabnda mevcud bulundu
ğumu söylemekliğim İcab eder 
mi?Ben, kendi gözlimle görme· 
dim. Ve kulağımla iıitmedimse 
de bana sadık olan birinin göz· 

teriyle gördOgti ve kulağiyle 
itittiji şeylere tamamile vakı
fım. Sizin Alisi sevdiğinizi de 
biliyorum. Hatti, hayatı neci
bane ve kibaranenizi, geceleri 
Alisin evi etrafında dolaşmak 
ve ağlamak için ölülere dua 
etmek münadiliğine feda etti· 
ğinizi de pekala biliyorum. 
Hila ona pere&tiş ediyorsunuz. 
Düçarı tenezzül olan izzeti nef
sinizden dolayı kendinizi tec
rübe etmek için bu korkunç 
höcreye kapandınız ve rahiblik 
tarikatına girdiniz. 

- Size onu sevmiyorum de
medim madam. 

Bu defa bir heykel gibi 
donMuş bir halde duran ra
hipte bir eseri hayat görüldii. 
Vücudu raşedar oldu. Seda
sında müellim bir ihtizaz hu
sule geldi. 

- Evet, onu sevıyorum. 
Uykusuz geçen gecelerimin 
süküneti içinde hep onun ba
yalile m~şgulqm. Evet, kalbim 
ağhyor: Evet fikrim bir ümid
sizlik deryasına gark oldu; 
büsbütün birı-iktidarsızhk içinde 
kaldığım zaman gözlerimi se
maya atfediyorum; fakat. bana 
bir şulei teselli bahşedecek bir 
ışık noktası bulamıyorum. 

- Rdmedi -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fuarda 
Kısa notlar 

GOn geçtikçe fuarda ziya· 
retçi sayısı artmaktadır. En 
fazla cumartesi ve pazar gün· 
leri ziyaretçiler artmaktadır. 
Pazar günü fuarı ziyaret eden· 
ler otuz sekiz· bin kişiyi bul· 
muştur. Şimdiye kadar fuart 
ziyaret edenletin yekfınuna 
nazaran dakikada vasati olarak 
yirmi dört kiti fuarımızı ziya· 
ret etmektedir. 

Fuara ziyaretçi akını akıam
ları saat 19 dan sonra baıla
makta Hat yirmi dörde kadar 
devam etmektedir. 

Evveli gece fuarda Sovyet 
pavyonundaki yangın baılangıca 
ehemmiyetsizdir. Maddi zarar 
yoktur. itfaiyenin aldığı terti-
bat sayesinde zararın önllne 
geçilmiştir. 

FIRSA Ti KAÇIRMAYINIZ 
• • • 

KLUSKI SiRKi 
Yalnız Fuann devamı müddetince lzmirde kalacaktır. 

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

u 
KL USKİ SİFC.KİN9DE 

Yalnız vahşi hayvanlar değil kadın ve erkek harakulide hünerler sahibi 
müteaddit artistlerin numaraları da· vardır. . 

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

a almaktadır. 
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Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatından LİKÖR 
KANYAK, LÜKS SİGARA, AV MALZEMESi verilir . 
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Ayarda 
Sağlamlıkta • 
Kıymette • 

: Fennıu ...... soa terakki ve tek·mülüne 
~ uygun o1arak imal edilmiştir. . 

19 
Depozltörü : FAZLI BA KAN 
Sallş yerleri : l\'iUSTAIFA BAL'{ 

EHMED FE 2i 
FUARDA 24 

Sana ,lektri 

k. 

ere 1 ? 

saatlar m · e 'le 
is ifade • !n z. 
edinmek isti yen 

• 
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AYRICA - Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek 
BÜYÜK YENİCE PİYANGOSUNDA Fordor Touring 1936 modeli zarif bir Eord 
otomobili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 Hralık 

BLAVDUNKT Radyolan, REVUE S~ATLERİ, İÇKİ SERViSLERİ, SOFRA 
TAKIMLARI V. S. V. S. V. S. 

udreti kullanınız .. 
l trik kudreti kullanmakla işinizde : 
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9 EylQI ıss 

tezgahları 
ipek; pamuk ve yünden 

düı ve çiçekli her nevi do· 
kuma işini yapan atelyemi 
görülen lüzum üzerine bütün 
teferruatıyle ve teklif edi· 
lecek herhangi bir şerait da· 
iresinde devretmek istiyorum. 

isteklilerin lzmir Tilkilik 
Menzil han Numara 1 O da 
Düz cakar dokuma mütehas· 
l!llSI Bursalı Mehmed Emin 
adresine teşrifleri ve yahut 
yazmaları (1836) 2-5 

~ ~-v 

Kiralık Han 
lzmirde Keçecilerde 108 nu

maralı büyük Abdülkadir Paşa 

hanı kahvesile kiraya verile

cektir. Taliplerin lı.mirde Ba· 

kırcılard Emir h nında 8 nu

maralı yazıhaneye müracaatlan 

ilin olunur. 3 - 5 ( 1835) 

G
0

z HBil 
MİTAT OREL 

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

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) ... 
17.ZZZ7..z.7...zT-.L7,JIEZi,~ZZ:Z";rzzrL'ZZ. 

Hacı Kamil zade Raşit ve 
Şürekası iflas idaresinden : 

Masanın kapatılması hakkın
da karar ittihaz etmek üzere 

alacaklıların 29 - 9 • 936 Salı 
saat 15 de Birinci Kordonda 
iş Hanında 1 - 3 Numaraya 
gelmeleri ilfin olunur. 

315 ( 1857) 

Doktor - Operatör 

Arif . Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hasta!arını pazardan başka 

her gfin ikinci Beyler sokağı 

Müıayede salonu karşısında 

18 numaralı muayenehane· 
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 

Evi 4042 
Ev adresi : Karantine köp· 

rüde Berat aparhmanı No. 5 

Dikili Su1h Hukuk Mahke-
rnesinden: 124/936 

Dikilinin Kıratlı köyünden 

Ibrahim kızı Fatma tarafından 
lstanbul Haydarpaşa Selimiye 

kışlasında seririye hastanesinde 

sıhhiye başçavuşu Bekiroğlu 
lbrabim aleyhine açılan sulh 
teşebbüsü davasında: 

Müddeia!eyh lbrahim göste· 

rilen adreste bulunamadığın· 
dan H. U. M. K. mm 142 ve 

rnüteakib maddeleri şeraiti da
iresinde ilanen tebligat ifasına 
karar verildiğinden mahkeme 
günü olan 18 eylul 1936 cuma 

günü saat 11 de Dikili Sulh 
Huauk Mahkemesinde hazır 
bulunmak ve teblig makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

(1863] 
fZ;t:z///.7/2ZZ7..Z71Z7..T.Z7.zY.ZJ 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

~ektep talebeleri sürat1e im
tıha~a hrmrlamr. Şekerci Ali 
~ahp ticarethanesi yanında 

ehmed Ali tuvalet salonuna 
• (Z.M) rumuzile müracaatları. 

r2:77.z-rLZzr..IZZZZZT..zzr.L7~ 

Amerikan Kız Koleji , Robert Kolej ERKEK KISMJ 
Arnavutköy, Tel.36.160 Bebek, Tel.36 •.• 3 

• ·········································································································d·········· ..... ı .. ~kt~p lngilızceyı en iyi öğreten bir müessesedir. MiUi terbiye ve kültüre son erece 

ehemmiyet verilir. 
Almanca veya Fransızca lisan dersleri. Muhtelif sporlar.lngilizce için ihzari sınıflar. 

orta ıusım - Lise kıGml • icaret der lerl ~..;......,,__ __ ..,_"'"'"':'~--~~ 
MÜHENDİS KISMI :Ameli ~azari~llerlc elektrik~akin~ve nafia mühendisi yetiştirir 

Dersler 21 eyliil pazartesi sabahı başlıyacaktır. Leyli talebenin 20 eyliil pazar akşamı 
mektepte bulunmaJarı lazımdır. Tecdidi kayıd erkek kısmında 18 eylul cuma ve .cumartesi 
günleri, Kız kısmmda 19 eyliil cumartesi günüdür. Yeni talebenin kayıt muamelesı her gün 
)'apılmaktadır. 

F zla malOmat için 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane: ikinci Bey· 

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evi: Köprü t"apur iskelesi 

Berat apartımanı No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 

Merkez hastanesi 
Operatörü 

Hastalarını hergün saat 3 
ten 6 ya kadar lkmci Beyler 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 
de lcabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 
~ıc::i!2~&!l!?!Cllr.:z:::2~ 1 

IZMIR BiRiNCi ICRASIN· 
DAN: 

Mehmet Fehmiye borcundan 
dohıyı icraen mahcuz lzmir 
Karşıyakada Osman zade ma
hallesinin Ziya sokağında 2 eski 
4 yeni numaralı ve kadastro
nun ada 100 parsel 3 sahife 
309 kütüğünde kayıtlı borçlu 
Mustafa Reşat kızı Üm-

mü Gülsüm vakfından muka
taalı Hüseyin kız.ı hediyenin 

mutasarrıf olduğu cümle kapı
sından girilince bir kori

dor ve koridor üzerinde iki 
oda yine koridordan üç dört 

ayak basamakla çıktldıkta üst 
kısmında bir odası ve bu oda· 

mn altında da mutfak ve halası 
vardır. Bundan başka bahçesi 

ve tulumba suyu mevcut olup 
tamamına 800 lira kıymet tak· 

dir edilen bu evin satılmasına 
karar verilmiştir. Birinci art-

brma 12-10-936 tarihine müsa
dif Pazartesi günü birinci ic· 
rada saat 11 de yapılacaktır. 
Bu arttırmada teklif oluanacak 

bedel kıymeti muhammenenin 
% 75 ini bulmadığı takdirde 

27-10-936 tarihinde ayni ma
halde ve aynı saatta ikinci 

arttırması yapılarak en çok 
arlhranın üzerinde barakı-

mektupla veya bizzat rnUracaat edilebilir. 
1855 

Muğla sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünden : 
Muğla Memleket hastanesinin 1936 yılı ihtiyacı için sabn ahn· 

ması lüzum görülen 1104 lira 20 kuruş muhammen bedeli ve 
153 kalem ecza ve alatı tıbbiye açık eksiltmeye konulmuştur. 
21-9-936 pazartesi güoü saat 15 de şartnamesine tevfikan vila
yet daimi encümeninde ihalesi yapılacakbr. isteklilerin şeraitini 
anlamak ve pey sürmek üzere vilayet daimi encümenine müra-
caat eylemeleri ilan olunur. 9-13-17-20 306 (1860) ,.. 

Yusuf Rıza Okulu - 1 -
ESKi 

DARÜL'İRFAN 
Memleketimizin en eski bir hususi okuludur. ANA ve 

iLK kısımları havidir, ANA kısmı 4 • 5 - 6 yaşındaki 
çocukları kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve ORTA 
okul tahsilıne hazırlar. 

Fransızca dili iLK kısmın ikinci sınıfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına l EYLÜL tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 
l\llüracaat zamanları: Saat dokuzdan onyediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Telefon: 2914 

s 3 (1748) 8 -- 15 
•••em.-amıms:mzı:mms::.ıtamrmmmm1m1 ........... :m-I 

~~ı mir ve Taşra 
BAY ANLARINA MÜJDE 

1 1 Buçuk Liraya e aylık garantili Permanat 
ve saçlarınızın zer af eti rengini muhafaza etmek iatiyorsawz 

l.V.l:UTL.A..:K:.A.. 
KARAN1 .. INADA me,hur Permanatçı 

: Hamid ve eşi Saa-
det tuvalet salonuı::.a uğrayınız. 

En son model VELLA markalı ondülasyon makinesile 
saçlann güzelliğini, zarafetini bozmadan istenilen şekillerle 
en modern formalar yapılır. -·-·_,· Senelerdenberi muhterem müşterilerinden gördüğü rağbet 
ve teveccüh münasebetile 9 EYLUL PANAYIRININ 
devamı müddetince bir sürpriz olmak için fiyatlarda bu 
mühim tenzilatı yapmıştır. 

H3 9-13 (1747) 
:· ·~ ı • • .. • -4. '..: • • ~ • • ' •• ~ •• f : ; . . . . . • . • ,'- · ... 

lzmir Birinci icra Memurlu-
ğundan: Sayı: 936/1945 DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numarala mua-
yenehanesinde hastalarını 

59, 60 sayılı 
mutla a 

pavyonlarını 
• • 

gezınız 
Bu mlle&sesenin yaratt•ğı en son modern 
mobllyelerl görüp hayran kalacaksınız 

Emlaki Milliye Müdüriyetinden: 
S. No. 
497 Buca Aşağı mahalle yeni Mecidiye caddesi 1-2 

eski 1 taj numaralı kahvehane 
498 Buca Aşağı mahalle Türkoğlu sokağında 4 eski 

ve taj numaralı dükkan 
500 Darağaç eski Sirkeci yeni Mızraklı okağı 54 

eski 40 taj numaralı ev 
505 Üçüncü Karantina Duygu sokağı 47 taj No. ev 
506 Karataş Salhane Selamet sokağı 9 eski 11 taj 

numaralı ev 
507 Güzelyalı Üçkuyular'da 72 taj numaralı ev 
508 Reşadiye Üçkuyular'da 50 eski 56 taj 16 yeni 

numaralı ev 
510 Üçüncü Karataş Salhane Enveriye sokak 115-1 

k pı 111 taj numaralı dükkan 
512 Göztepe Mısırlı caddesi 531-2 eski 599 taj 

numaralı dükkan 
513 Reşadiye Üçkuyular Urla şoşesi üzerinde 13-S 

kapı 1037 eski 1143 yeni taj No. dükkan 
514 Üçüncü Karataş Halil Rifatpaşa 298 eski 268 

taj numaralı dükkan 
515 Güzelyalı Güneş sokağı 18 eski 14 taj No. ev 
516 Birinci Kahramanlar Sepetçi sokağt 60 eski 60 

Lira 

60 

so 

175 
65 

100 
40 

SQ 

25 

30 

75 

60 
150 

yeni 52 taj numaralı ev 120 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 

tertib tasfiye vesikasile ödenmek üzere on beş gün müddetle 
artırmıya konulmuştur. !halesi 24-9-936 perşembe günü saat 16 
dadır. Alıcıların Milli Emlak Müdüriyetine müracaatları. 

9-18 295 [1853] 
~~~~ft':'l;D~"'SlillP~~~~mll 

ŞARL iRiMUS 
Elbise boya ve temizleme evi 
~~~~~~---~~~~~~-

Panayır münasebetile fiyatlarda müthiş tenzilat yilpmıştır. 

Bu fırsatı kaçırınayınız. 

Saman iskelesi : iş Bankası karşısında Kardiç.ah hanı altında 
1-10 (1851) 

Devlet demiryollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 21/9/936 pazartesi günü saat 15 te 

lzmir Alsancakta 8 inci işletmı! komisyonunda ayrı ayrı kiraya 
verilecektir. isteklilerin eşağıda yazıh miktarda mnvakkat temi
nat vermeleri ve işe girmeğe kanuni bir manileri bulunmadığına 
dair beyannamelerle muayyen vakitte kom İs} ona müracaatları 
lazımdır. 

Şartoemclcr A'saocakta komisyondan parasız almır. 
1 - lzmir • Alsancakta Birinci kordonda Çelikel sokağında 

84 ve 586 kapı ve 40, 42 harita No. fu depolar bir sene için 
1 açık artırma ile kiraya verilecektir. Muhammen senelik kira 

bedeli 360 lira muvakkat teminat 2700 kuruştur. 
2 - lzmir - Alsancak istasyonu büyük holo içinde bulunan 

135 kapu ve A 59 harita No.lu satıcı barakası büvet üç sene 
için pazarlık suretiy:e kiraya verilecel<tir. Muhammen üç senelik 
kira bedeli 360 lira muvakkat teminat 2700 kuruştur. 

6-10 243 (1822) 
lacakbr. Arttırma şaıtnamesi 
l . 10 • 936 tarihinden itibaren 

Taşçı Muradın tuğlacı Salibe 
olan borcundan dolayı tahh 
hacze alman Dördüncü Sulta
niye mahallesi ikinci Tenezzüh 
sokağıoda 53 Nu. da ve iki 
oda ile koridor ve dar bir taş
lığı havi 250 lira kıymeti mu
bammeneli bir ev ile bu gayri 
menkulün itsalinde 51 Nu. tajb 
iki odayı havi 200 lira kıymeti 
muliammeneli iki bap ev 10 
Teşrinievvel 936 tarihine mü

sadif Cumartesi gün:l saat 
11 de açık arttırma suretile 
sahlığa çıkarılacakhr. Bu art· 
tırmada satış bedeli muham· 
men kıymetin yüzde yetmiş 

kabul eder. ( 3436 ) 
................. lllİl!m .. ~ 

herkese açık bulundurulacaktır. 
Bu gayri menkul üzerinde her 

hangi bir hak iddiasında bu
lunanlar ilin tarihinden itiba· 
ren 20 gün içinde evrakı müs
bitelerile birlikte Birinci icra 
memurluğuna bildirmeleri aksi 
takdirde tapu sicilinde kaydı 
olmıyan alacaklıların paylaştır· 
madan hariç bırakılacakları ve 
arttırmaya iştirak etmek isti· 
yenler yüzde yedi buçuk pey 
akçesi ve 36 - 2281 No ile 
birinci icra dairesine ve icra 
münadisine müracaat etmeli
dirler. Ferag barcı ve della
Jiye resmi müşteriye aiddir. 
Müzayedeye iştirak edecekler 
Şartnameyi okumuş ve muhte· 
viyatmı kabul etmiş sayılacak· · 
ları ilan o!unur. 314 (1859) 

beşini bulmadığı takdirde en 
çok arttıran isteklisinin taah • 
hüdü baki kalmak şartile satış 

on beş gün daha uzatılarak 
ikinci arttırması 26 Teşriniev
vel 936 tarihine müsadif Pa· 
zart esi günü saat 11 de yapı
lacaktır. Bu arttırmada dahi 
satış bedeli muhammen kıyme
tin yüzde yetmiş beşini bafma
dığı takdirde en çok arttıran 
taliplisine ihale olunacaktır. 
İşbu gayri menkul üzrrinde 
her hangi bir şekilde hak tale
binde bulunanların işbu ilanın 
tarihi neşrinden itibaren yirmi 
gün zarfında ellerindeki vesaik 

ile birlikte dairemize müracaat 
etmeleri la:ıımdır. Aksi takdir· 
de hakları tapu sicillile bisat 
olmayanların paraların paylaş· 

masında hariç bırakılacaklardır. 
19 Eylul 936 tarihinden iti· 

baren şartname her kese açık 
bulundurulacaktır. Yüzde iki 
buçuk dellaliye ile müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
olan belediye rüsumu ve vakıf 
icaresi arbrma bedelinden ten
zil olunur. 2762 No.lı vakıflar 
kanunu mucibince tediyesi icap 
eden terfiz bedeli müşteriye 
aittir. Artırmaya iştirak etmek 
istiyenler yüzde yedi buçuk 
pey nkçası veya Milli bank iti· 
bar mektubunu hamilen 
936/1945 dosyaya ve icra mü· 
nadisine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 308 (1861) 

No. 8238 No. 8036 No. 8236 
Bu fenerler Da:mon markalı olup bir kulu içinde on iki 

renk ve ufak ve büyük camlıdır. Dain·on faprikasının en 
ucuz malıdır. Kontak yapmaz, bozulmaz, herkes·n ucuzca 
satın alabileceği fenerdir. Yalnız Da mon marka olmasına 

dikkat ediniz. 
Umum depoları: lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 Hüsnü 

Öz: Ödemişli .. lstanbulda: Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 
Fuarda Pavyon No. 83-92 ·-·-
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8eblle tO 

KREM BAL SAMIN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzelJik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoj;rlu lstanbul 

Çamaltı müdürlüğünden: 
inhisarlar idaresi Çamaltı tuzlasında yaptıracağı 2133 lira 39 

kuruş keşif bedelli beton arme su deposu kapalı zarf u~uliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Proje keşif vesaire evrak Çamaltı müdürlüğünden alınabilir. 
Eksiltme 15-9-936 Sah günü saat 11 de Tuzlada yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 160 liradır. isteklilerin ihale tarihinden evvel 
gelmeleri vaziyeti mahallen tetkik etmt!leri ve bu gibi işler 
yaptıklarına dair vesikalariyle birlikte münakasa günü Tuzlaya 
müracaatları ilan olunur. 6 8 9 281 (1828) 

100 
~ / 

KiSi • 

YIRA§ - . 
BIÇAG iNi 

// 

DUN YADA 
o 

MiLYON 
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YE,.f AlilR 

RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 

macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 

sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah akşam günle iki defa dişlerinizi fırça
lamak lazımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

... • • '.. .. •':r ~~ • • • •,. '· -

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

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

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 

karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına } atak
sız 1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve Ali Balc-1 

Hei~ml!Bf!!.1 

9 EylOI 1eaa 

===========: Neşesı· z ve kırgın :::::::::::: •••••••••••• • ••••••••••• •••••••••••• • ••••••••••• •••••••••••• • ••••••••••• 

Başı, dişleri 
ağrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 

Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip 

l(arşısında derhal ri& 'k~ m cbu"" ota:"' ,R!l.tf). .ı:·ı~~:m.;.:.t,il~~ 

Bütün Dünyanıırn 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 

motosiklet petromaks lüks fe
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 

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

No. 156 Balcılar 

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir. NECİB SADIK 

DAMLAPINAR 
1-26 (1521) 

. ' 
~ ı· ... ·,"i " ... •.. - .• 1 

ALDANMAYINIZ 
HALEP YAtt DEPOSU 

NefasetHe meşhur YEŞiL URFA SADE Y AGLARINlN top
tan fiyatına satış mahalli : lzmirde Girit hanında 

F. Simsaroğlu ve S. ller 
ticarethanesi deposudur. 

DIKKA T : :ı:ı26 e~r~em![a~i~~ 
kadar bir teneke bile siparişiniz gönderilir. 

Haftalık Fiyatlarımız : 
Fevkalade 
Ekstra 
Birinci 

Urfa 
Urfa 
Urfa 

80 kuruş 
75 karuş 
70 kuruş 

H. 3 3-13 (1764) 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktör
lüğünden: 

1 - Gaz.i Terbiye Enstitüsü, ortaokullara ve orta dereceli 
san'at okullarına , öğretmen okullarına öğretmen ilk okullara 
ispekter yetiştiren yüksek dereceli bir müessesedir. 

2 - Enstitünün, Türkçe - Edebiyat, Tarih - Coğrafya, Tabiiye, 
Riyaziye, Pedagoji, Resim - iş, Beden Terbiyesi şubeleri olup 
okuma müddeti bütiin şubelerde iki yıldır. 

3 - Bütün şubelere öğretmen okullarını ve liseleri bitirmiş 
kız ve erkek (27 yaşını geçirmemiş) talebe imtihanla alınır. 

4 - Kayıt 15 Eylül 1936 Salı akşamına kadar Kültür direk
törlüklerinde yapılacaktır. 

5 - Kayıt şartları ile imtihan günleri ve daha başka istene-
cek maJiimat için Kültür direktörlüklerine başvurulmalıdır. 

30-3-9 600-163 (1782) 

- PS•!St!: .... 9 EYLUL 
ECZANESiNDE 

ŞEREFiNE 
HiLAL 3 GiiN 3 GECE UCUZLUK 

Keıııal Kamil kolonyalarile Kemal Kamil mustahzaratında hütiin reçetelerle her tiirlii alışverişde biiyük tenzilat 

7, 8, 9 Eyhil Günlerine Mahsus 
Tenzilatlı fiatlardan toplu almayınız. Her müşterinin bir maldan bir tane almasını valvaı·ırız· 

Eczacı Kemal Kamil kolonyaları: (Baharçiçeği)(Zümrüd damlası) (Gönül) (Altınruya) (Fulya)(Son hatıra) (Yasemin) (Akşaın güneşi) (Leylak)(Menc!:~e) 

Y akınd çıkacak olan ( KREP Dö ŞiN 
osyonunun Maskülen ve Feminen kokular üzerinde provalara devam edilmektedir. 

25 Kuruşluk kolonyalar 20 200 Kuruşluk kolonyalar 185 35 Nasirol Kemal nasır ilacı 25 Nikelaj traş makinesi 
35 Kuruşluk kolonyalar 30 25 Kuruşluk esanslar 20 50 Dişolın Kemal 45 50 Kuruşluk Çiçek suyu 
50 Kuruşluk kolonyalar 45 35 Kuruşluk esanslar 30 50 Kuruşluk Okinolın Kemal 4o 30 Kuruşluk Çiçek suyu 
75 Kuruşluk kolonyalar 65 50 Kuruşluk esanslar 45 50 Kuruşluk gülsuyu Kemal 45 30\ Korizol Kemal 

100 Kuruşluk kolonyalar 90 100 Kuruşluk esanslar 90 30 Kuruş1uk 
" 

25 Nikotini alan pipolar 

DAMLASI HER eov YUZDE 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru 10 

eylülden on dört eylüle ' 
kadar Anvers, Rotterdam, 

Anısterdam ve Hamburg liman
ları için yük alacaktır. 
.. TRiTON vapuru on altı ey

lulde gelip ayni gün yükünü 
tahliyeden sonra Burgas, Var
na \'e Köstcoce limanlarına 
rnal alacaktır. 

HERCULES vapuru 19 ey
lülde beklenmekte olup 24 ey
lüle kadar Aovers, Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamburg li
ınanları için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 30 eylülden 
5 birinci teşrine kadar Anvers 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham 
burg limanhın için yük ala
caktır. 

TRiTON vapuru 11 teşrini
evvelde beklenilmekte olup 14 
teşrinievvele kadar Anvers, 
~otterdam, Amsterdam ve Ham 

urga yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT Lınıen 
BIRKALAND motörü 14 ey· 

lülde beklenmekte olup Rot-
terdam, Hamburg, Bremen, Co
Penhage, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

HEMLEND motörü 29 ey
lülde Rotterdam - Hamburg -
Bremen - Dantzig - Gdynia
Goteburg - Oslo ve lskandi
na vya limanları için yük ala
caktır. 

t VASLAND motörü 13 birinci 
eşrinde gelecek Rotterdam 
~amburg, Bremen Copenhage: 

antzig, Gdynıa, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

EGLUGA POLSKA 
.. SARMAJA motörü 20 ey
lulde gelip Dunkerk, Anvers, 
r~ntzig ve Gdynia limanları 
Çın yük alacaktır. 

ı Daha Fazla tafsilit için ikinci 
<ordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentahğma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navhmlardaki ve hareket ta• 
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta ıresuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

lzmlr Belediyesinden: 
61 sayılı adanın 621 metre 

ınurabbamdaki 23 sayılı arsası 

beher metre murabbaı 300 ku-

ruştan bin sekiz yüz altmış üç 
lira bedeli muhammenle baş 
katiplikteki şartname veçhile 
25-9-936 Cuma günü saat 16 

d' açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için 140 liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 
9-15-18-22 323 (1856) 

v. 
~'. F. lf. Van l)er 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ARTA vapuru Halen limanımı~
da olup 9 eylüle kadar Anvers 
Direkt Rotterdam, Hamburg 
ve Brcmen limanları için yük 
alacaktır. 

SOFJA motörü 15 ey1ülde 
bekleniyor. 18 eylüle kadar 
Acvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

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

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

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

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci tcşrine kadar Anvers, 
Rotterdam. Hamburg, Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
Armement H.Schuldt Hambcrg 

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

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

----~-9n:&a ... •~
American Export Lines 

Nevyork 
EXPRESS vapuru 10 eylülde 

bekleniyor. Nevyork Direkt 
yük alacaktır. 

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

Den Norske Middelbavslinje 
BANDEROS vapuru 21 ey-

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

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

... O!::! ... 

Atid Navigation Companie Hayfa 
ALISA motörü 14 eyJule doğ

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

... ®-f14 ........ -

s. A. Royate Hongroise de Na
vigation DanuLienne- Maritime 

Budapest 
DVN A vapuru 28 eylülde 

Belgrad. Novi3ad, Budapesle, 
Bratislava, Vienne, Linz liman
lara için yük alacaktır. 

-<X?"-;;::>+<r--~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 30 ey
lülde bekleniyor. Köstence, Su-

Zayİ lina, Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 

Akhisar Tütüncüler Banka· Komarno, Budapest, Viyena 
sının namıma yazılı tam bedeli ve Linz için yük kabul ede-
ödenmiş yirmi Türk lirası kıy- cektir. 
nıeti itibariyeli 2419 numaralı Vapurlann isim1eri, gelme 
hisse senedini zayi ederek ikin· tarihleri ve navlun tarifeleri 
ci nushasını almış olduğumdan hakkında hiç bir taahhüde gi-
mezkur senedin hükmü kalma- riıilmez. 
dığını ilan ederim. N. V. W: F. Hanri Van Der 

Akhisarm Çalbh çukur kö- Zce & Co. 
Yünden Musa oğlu Mebmed Birinci Kordon Telefon No. 

( 1864 ) 2007 - 2008 
7'a::z~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lzmir Muhasebei Hususiye Mü-
dürlüğünden: 

yeri Cinsi N o. 
l( Dükkan 140 esteJli caddesi eski M. H. tahsil Ş. 
~r!Jraka Kemalpaşa cad. eski M: H. tahsil şubesi :: l 15 
Tükıhk eski M. H. Tahsil şubesı 236 
8 « 

ornovada eski medrese binası 
l_darei hususiye akaratından olup yukarıda y~ri .. ve cinsi gös

terılen Akar kiraya verilmek üzere 3 - 9 - 936 gununden 3 - 10 • 
936 p .. rş b .. .. kadar bir ay müddetle ve pazarlık 
surctile ... ~emtt e gununke ılmışlır Taliplerin bu miiddet içinde 
P 

ur :rmaya çı ar · 
. erşernbe ve Pazartesi günleri saat .9 ~·~n 12 Y~. kadar depo-

ııto makbu 1 ·ı b" l"kte encümenı vılayete muracaatları. z arı ı e ır ı 261 (-ISS4) 

VENi ASIR 

AllSJULUSAL IZMill li' 
GELE ARI 1 GöR E 'E 

YlRTOAŞLARA SAYGI 
JJ()llCUMUZU öDEMEK 
JÇiN 

Tcıctoo 3882 

Bir Aylık Tenzilat 
Izmir tecim ve endüstri odası pavyonunda köşemizi, 
Balcılar içindeki magazamızı ziyaret ediniz. 

TELEFON : 3&82 
~ ' S. rf ·• 0 t.'.,, .... , • •• 

6 • ;M _. "'' ~: ,..:...... -V UiMJ, ~ ... ~' :( :~ f :. ·:· ··~' f. ·· ~ ' -Emlak ve Eytam Bankasından : 
Esas No. yeri No.su Nevi Depozitosu 

T. L. 
231 Osmaniye caddesi 37 mağaza 20 I 
198 Salhane tramvay caddesi 323-323.1 ev 2

5
0 f 

709 Kasap hisır m. arayıcı S. 3-3 dükkan 
196 ]kinci kordon Humsi .c;okak 444-2 ev 70 1 
311 Bayındırlı çarşısı 4 dükkan 8 
963-859 Burnova Bahkcıbaşı çiftliğinde iki tarla 8 
326 Bayraklı Bornova caddesi 73 ev 10 ' 
951-952 Akdeniz m. Sahiliye cad. 38 taj hamam ve mağaza- 25 

923 Karataş dokuz eylül sokak 
273-1 Darağaç Şehitler m. Mu-

kaddes mezar sokak 

mn 6-44 hissesi 
136-110 ev 

96-98-100 depo 
40 
40 

410 Karataş Orhaniye sokak 13 ev 6 
691 Balçova yıkık köy altında 24 dönüm tarla 1 O dönüm bağ 6 
701-B Karataş dokuz eylül sokak 114 ev 10 
701-1.B ., ,. ., 120 ev 8 
310 Bayındırlı çarşısı 2 dükkan 5 
348 Murabıt çarşısı lnzlarağası hanı 25-20 oda 2 
348-1 Karataş şetaret sokak 14 evin alt kah 8 
C. No. 
17 Mahmudiye m. kircçlikaya S. 8 ev 12 
9 ikinci Süleymaniye Ruhibaba S: 2, 4 evin bir odadan 5 

ayrı bölüğü 

9-1 ikinci Süleymaniye Ruhibaba S. 2, 4 evin iki odası 5 
86 Abmedağa m. Yemiş çarşısı 5-3 mağaza 40 
83 Kestelli m. ikinci kestelli çıkmazı 97-1. 99. 79 ev ve ahır 45 

25-1 ikinci Süleymaniye m.Üçüncü nezaket S. 2 ev 8 
88-1 Gazi Bulvarı 20 mağaza 20 
73-2 Karşıyaka alaybey m. Günaydın S. 25-1 ev 16 
118 Aydın ramazan paşa m. hükümet bulvarı bila No. Bina 40 

41 ikinci Süleymamye m. Hüseyin ef. S. 12 ev 8 
130 Manisa Attar boca m. kuyu alam S. 32, 32-1 16 
9-2 ikinci Süleym:miye Ruhibaba S. 2-4 evin bir odası J6 
95 Küçük tuhafiyeciler çarşısı Kazımpaşa cad. 111 dükkan 5 

25-2 ikinci Sultaniye m. üçüncü nezaket S. 4 ev 15 
89 Kadiriye m. aşureci sokak S ev 8 
32 Manisa saray m. belediye sokak 57 ev 8 

125 Manisa kilim han Hatunwe lzmir c. bila No. dükkan 8 
18 Mahmudiye m. kireçlikaya sokak 10 ev 12 
58 ikinci kordon 70, 70-1 taj üç katlı maza 150 

56-8 ,, ,, 49 dükkan 40 
5 ikinci Süleymaniye Hakkı B. sokak 6 ev 6 

30 Manisa saray m. karakol sokak 459 dükkan 30 
142 Manisa çaprazı kebir mahallesi ev 44 
123 Manisa çaprazı sağır m. lzmir cad. ev 46 
146 MRnisa attar hoca M. yeni 19 ev 18 
144-2 ,, Gazipaşa m. Muammerbey S. -alt katta dükkanlO 
59-7 ., Saray m. eski Gureba hastanesi S. 2-1 ev 30 

59 " Sultanönü Gureba hastanesi S. 2 ev 30 
95 Büyük tuhafiyeciler Gazi bulvarı 4, 4-1 mağaza 45 

Mevkii ve numaı aları yukarıda yazılı gayri menkullerin bir 
senelik kiralarının halesi 9-9-936 çarşamba günü saat onda 
yapılmak üzere açık arttırmaya konuJmuştur. 

1 tekli olanlar hizalarında yazılı pey akçelerini veznemize 
yatırarak arttırmaya girebilirler. 2-9 160 (1793) 

S. Ferit -Eczacıbaşı 
Kolonya ve esanslan 

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

lzmtr kokuları hiç şüphesiz 

S. Ferit Eczacıbaşi kolonya 
ve esanslarıdır. 

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

Yeni çıkan kokularımız : 
Nergıs Nuvar, Revdor Ferit 

Yakında çıkacak kokularımız 

Krep Jorjet. Leylakblan 
Bu yüksek ve ince eserler tabii çi

çeklerden istihsal olunmuştur. Benzer 
ve yakm isimlere aldanmayınız. 

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

Hükümet sırası 

Bergama belediyesinden: 
Her sene çalışması mutad olan Bergama Hayvan Panaym bu 

sene de 14/9/36 da açılacağı ve umumunun istirahatmın müemmen 
bulunduğu ilan olunur. 23-30-9 103 (1731) 

-
Olivier Ve Şii. 

L1MiTET 

Vapur Ace tası 
BİRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
TRENTINO vapuru 9 eylii!e 

kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

FHlLOMEL vapuru l 9 ey
liile kadar Londra, Leith ve 
Nevgastele yük alacaktır. 

Sahlf e u --
Paris fakültesinden diplomalı 

aı, tablpleri 

l\f uzaffer Eroğul 
Kenıal Çetiııdağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

T clefon : 3921 
Cuma ve .salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

• 

POLO vapuru 8 ey!ulde 
beklenmt'!kte olup Londra ve 
Anversien yük çıkaracaktır. 

DIDO vapuru 29 eyliile ka

dar Londra ve Hull içm yük 
alacakbr. 

LESBIAN vapuru 9 teşrini· 
evvele kadar Londra ve Hull 
iç.in yük alacakbr. 

MARDINIAN vapurn 17 ey
lülde L"verpool ve Svanseadan 
gelip yük çıkaracak ve ayni 

zamanda 23 eyliile kadar Bel
fast, Uverpool ve Glasgov için 

yük alacaktır. 

Bristo! !-lath 
MARONIAN vapuru 19 teş

rinievvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktı. 

TORFJNJARL 20 eylule ka
dar Bristol için üük alacaktır. 

Liverpool hattı 
FLAMINIAN vapuru 10 ey

liile kadar Liverpool ve Glas
gov için yük alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purl arın isimleri ve navlun üc

retlerinin değişikliklerinden me 

suliyet kabul edilmez. 

Fuvar için gelen 
lzmirin sayın misafirleri 

Güzel lzmiri gördünüz, gezdiniz belki 
de sevdiniz .. 

lzmiria:ı bir şyi emeşburdur 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

f,üyük Hilal Eczanesi 
lzmirden götürülecek en şık en ince ve en 

makbul hediyeniz Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesı ko

kuculuk üzerine ciddi yürüyen bir 
müessese o!muş, kokuculuk ale-
mını şaşırtmış bulunmaldadır. 

Hilal eczanesini, eczacı Kemal Kamili 
işindeki ciddiyeti, kolonyalarım 

lzmirlilere sorunuz. 

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

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir. 

~ 

" fi = ___ , 

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

TAZE T:E~1iZ l JCUZ 
.HAC 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Biiyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Oviedo şehri teslim olmak üzeredir 

s 
Sensebastiyenin San Juana geçidine hikim olan 
Trincharp istihkimı isilere mukavemet ediyor 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Müdafilerin şiddetli ateşine rağmen asiler hayli ilerlediklerinden şehri yakında işgal edeceklerini umuyorlar. 

Londranın Trafalgar meydanında lspanyol hükumeti lehinde büyük nümayişier yapıldı. 
Madrid 7 (A.A) - Huesca 

ile evJeri ve bilhassa akıl has· 
tahkları sıhhat yurdu hükumet 
kuvvetlerinin eline geçmiştir. 

Oviedo şehri fasılasız bom· 
bardıman ediJmekte o!ub asi
lerin teslim olmaları yakındır. 

Asturiesde maden amelesinden 
müteşekkil kuvvetli bir müfreze 
San Sebastien yakınında top
lnnmış olub bir taarruz hare
keti hazırlamaktadır. 

SEN SEBASTIYEN'DE 
DAYANAN iSTiHKAM 

Hendaye, 7 (A.A) - Asile
rin Sen Sebastiyen'e karşı 

yapmakta oldukları taarruz en 
şiddetli devresindedir. Ciddi 
bir mukavemet gösteren ye· 
gane nokta Trinchrppe istih
kamıdır. Bu istihkam hükümet 
kuvvetleri tarafından son dere· 
cede tahkim edilmiş olan Pa-
sajes San Jynna hakimdir. Ve Gumhwiyeti korumava gıden Mı/isler aile/eri11detı ayıı/ukcn 

hükumet kuvvetleri g eneral tedirler. Saat 13,30 da yollnr salimdirler. 
Mola kıtaatının ileri hareka- asilerin nakJiye vasıtaları, top IRUN MÜDAFiLERi 
tını fecir vaktındanberi şid- bataryaları ve otomobil mitral- BARSELONDA 
detli bit bombardıman ile kar- yözleriyle örtülmüş bulunuyor- Barselon 7 ( A.A ) -Irunun 
şılasmaktadır. Bununla beraber du. Asiler Guadeloupe kalesini müdafaasına iştirak etmiş olan 
asiler mahsüs derecede ilerle- işgal etmişlerdir. Bombardıman Markisistkrden ikinci bir kafi-
meğe muvaffak olmuşla?'dır. fasılalı surette devam etmekte- le buraya gelmek üzere Per-

Halihazırda San Sebastien dir. pinyana varmıştır. Bunlar 1500 
yolunu ateşleri altında bulun- Hendaye, 7 (A.A) - lrun kadardırlar. Komünistler lrun 
durmakta ve şehri pek yakında Fransız konsolosbanesine iltica mağazalarına milliyetperverlerin 
işgal edecekJerini ümid etmek- etmiş olan kırk Fransız sağ ve geldikleri zaman yivecek bu-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···-~·••••••••••••• 

Cihan s • 
ongresı h 

Brükselde toplanan kon2renin şenliği 
Heyel stadyumunda ya ıldı 

Brüksel, 7 ( A.A) - Cihan f 
sulh kongresinin büyük şenliği 
Heyel stadyomunda yapıtmış 
ve bunda takriben on beş bin 
kişi hazır bulunmuştur. Hazır 

bulunanlar arasında kongre 
azalarından başka komünist 
lspanyol mebuslarından B. Po
sionaris ile eski lspanyol na· 
zırlarından B. Marcelino V do
mingo da bulunmakta idi. 

Şt:nlik geçid resmi ile baş· 
Jamıştır. Bu gcçid resmi kon
greye iştirak eden otuz dört 
milletin bayraklarını taşıyan 

atletler lArafından yapılmış ve 
bunları Sendikalar, eski mu
haripler ve harb ma!fılleri mu
rahhasları ta~ ib etmişlerdir. 

Birçok hatipler nutuk söyle
mişlerdir. Bunların arasında 

tekaüt na urı B. Voli et ile ikinci 
enternasyonal reisi B. Debro
uckere ve umumi mesai konfe
derasyonu mümessili B. Reco
mind ve B. Cachin zikre şa
yandırlar. 

Merasime sulh davası için 
yapılan bir yemin ile hitam ve-
rilmiş ve bu yemin olrnnduğu 
zaman bütün hazirun cevap 
vermek suretiyle buna iştirak 

etmıştir. Yeminin sureti şudur: 

/ltiiksl'ldr11 b11 ma11zatcı 

Bütün milletler ırkları ve dahili harbe bir nihayet ver-
muhtelif siyasi teşekküllüeri melerini ve Japonyaya muka-
temsil eden bizler cihan sul- vemet için birleşmelerini iste-
huna hizmet toplantısına iltihak miştir. 

ediyoruz. Bu toplantının fikir- On dokuzuncu ordunun ba-
lerini şehirlerde, köylerde, ci- nisi olan ve kongredeki Çin 
hanın her tarafında neşretmek heyetine riyaset eden Chang 
suretiyle Milletler cemiyeti va· Minsku siyasi rakip Şan Kay 
sıtasiyle sulhu muhafaza için Şcke hususi bir telgrafname 
her şeyi yapmağı taahhüd edi- göndermiş ve dahili harbe ni-
yonız. hayet verdiği takdirde kendi 
Brüksel,7 (A.A) - Cihan sul- kıtaatı ile Ksangsının kıtaatı 
hu lrnngresindeki Ç!n hey'eti arasında mutavassıtlık vazife-
Chiang Kai Shek ile diğer sini ifa edeceği hakkında mu-
generallere bir tefgraf çekerek maileyhe teminat vermiştir. 

lamamaları için ateş verdikle
rini bildirmekte ve Fransız liu
dudundan girerken silahlarının 
alınmasını protasto ederek şim
di Fransız Katalonya hududun
da bu silahların geri uerilme· 
sini istemektedirler. 

MADRIDIN iAŞESi 
Madrid 7 (A.A)- Hükumet 

kuvvetlerinin elinde bulunan 
bütün vilayetler payitahtın ia
şesini temine devam etmekte-

dirler. Cordone vilayeti mühim 
miktarda zeytinyağı, Murcide 
vilayeti de patates, un, çiko
lata ve milislere verilmek üzere 
birçok ayakkabılar getiren mü
him bir kafile göndermiştir. 

Dahiliye nazırı bu yardımlara 
bir misal olmak üzere Madride 
15 ki!ometre mesafede bulunan 
Cienpozulfaks kasabasının 1900 

taı 

Lord Ayinha 
öl 

Londra 8 (A.A) - Meşhur 
lngiliz operatörlerinden Jord 

Ayinham 70 yaşında olduğu 

halde dün vefat etmiştir. Müte-

veffa kanser üzerindeki tetki
katı ile meşhurdur. 

Yalandır 
Paris 8 ( A.A ) - Müstem

lekeler bakanı Abdülkerimin 

Fransız hiikunıeti tarafından 

serbest bırakılmış olduğunu bir 
kere daha yalanlamıştır. 

l\f ı ır parlaınentosu 
Kahire 8 ( A.A ) - Siyasi 

mahafil parlamentonun lngiliz -

Mısır muahedesini tasdik etmek 
maksndiyle T erinievvel nihaye· 
tinde toplanmağa çağrılacağını 
temin t.tmektedir. 

ACABA? 
Brüksel 8 ( Ö.R ) - ltalya 

bükümeti Sovyetlerin Beşler 
konferansına iştirakini kabul 
etmiyccektir. 

f 

Cumlıuıiyeti korumak için lf alk ceplırsinde ı•1Jruşa11 /spanrol kadmla1t 

koyun, iki ton patates, tavşan, 
tavuk, domates, taze sebze, 
kızılhaç için 1240 peçeta gön
dermiş olduğunu beyan etmek
tedir. 

TRAFALGARDA BiR 
NÜMAYİŞ 

Londra, 7 (A.A) - Trafal
gar Sguarede ispanya hüku
meti lehine komünistler tara
fından tertib edilmi olan nü
mayişte takriben on beş bin 
kişi hazır bulunmuştur. Arka
larından genç çocuklar ~elmek
te olan eski muhariblerden 
mürekkep bir grub meydanın 
etrafında bir geçit resmi yap
diktan sonra yumruklarını ha
vaya kaldırmak suretiyle selam 
vermişler ve nümayiş müna
sebetiyle kızıl lspanyol bayrak
Jariyle donanmış buJuna Nelson 
nbidesinin etrafında yer nlmış· 

lardır. 

Bu içtimam gayelerinden bi
ride İspanya yardım komitesi 
hesabına beşyüz lngiliz lirası 
toplamak idi. Bir çeyrek saat
ten kısa bir zaman içinde bu 
meblağdan fazlası top lanmıştir. 

SEF AHET ALEMLERi 
Londra, 7 (A.A) - Londra

ya gelen bir lspanyol doktoru 
Deyli Meyi gazetesine Valan
siyada sahid olduğu vahşetler 
hakkında malumat vermiştir. 

Anarşistler ihtilali ilga ettik
leri zaman San Juan Del Mer
kardo kilisesini ateşe vermiş• 
ler lsanın resimleriyle diğer 
mukaddes resimleri parçalamış-
lardır. Doktora göre, Komünist 
Kolisor Navacenrada her gece 
sefahat alemleri tertip etmiş 
ve her sabah birçok kimseleri 
öldürmüştür. 

Ar ·nı I usal 

zn ır a ayırında 
Turan yağ ve sabun fabrilrnları pavyonunu her 

halde ziyaret ediniz. 

Bütün mamuUHı teşhir olunmaktadır : 

Rafine ( musaffa ) zeytinyağı 
Rafine pamuk ve çillenbek yağları 
Nefis Turyağ ( nebati tere yağı ) 
Kokozin 
Tuvalet sabunları, Perlodent diş macunu, kremler 

ve saire ve saire. 

Reklamlı Perlodent diş macunu satılmaktadır. (25) 
kuruşluk büyük bir tüp diş macunu alana (10) ku
ruşluk bir tüp ücretsiz olarak verilmektedir. 
Fır.satı kaçırmayınız. 


