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• ı Romanya 
ıDış bakanı Belgradda1 

Yugoslav kral naibi Romen 
nazırına nlfan verdi 

Fiah " s ,, kuruflur. lumJıurıyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar SiyaS'f. Gaiiletedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Vaziyetimizi 
aydınlatmıştır 

M A N D A L A R komis110-
nutıda Suriye meselesi gö
rtişiiliirketı ııol.-trı i ııazarı

mı.:ı .~aı·ahatla i:alı l!ll ilmiş
tir. Tiirkiye mııalıerlelere da
yrıııaıı 1ıa1daı·ııı tefsiriııde. 

politikaıııı::ııı lıan: ı•a.~fı 

olaıı diiriislliikleıı ayrılıııı
yara1.: çok 1.11tTcili olem te
<ımi;:i l•rnııscıııııı !fiı::ıi öııii
n~ koyıııııijlıli' 

Noktai nazarımıza göre, ·Is
kenderun ve Antakyanın mu
kadderatını ilgilendiren mese
lelerin halli müşkülata tesadüf 
etmiyecek kadar basittir. Zira 
ortada revizyonist mahiyette 
sayılacak yeni bir iddia yoktur. 
1921 ANKARA itilafnamesinin 
~~tiva ettiği hükümler, prensib 
ıtıbariyle Sancağın mubtariye
~ni tanımıştır. 1925 anlaşması 
ıse muhtariyetin ne şekilde tat
bik edileceğini tasrih etmiştir. 

Sancak Türklerine, Suriyenin 
ınülki tamamiyetine dahil top
raldar üzerinde dağılnıış bulu
aan akalliyetler gözüyle bakı
lamaz. Sancağın vaziyeti böyle 
Yanlı§ bir tefsirle mütehammil 
değildir. 

Burada, esaslı bir hak davası 
Yanında milli gururumuzu ala· 
kadar eden bir şeref davası da 
vardır. Hak davası şudur ki, 
T6rkiye, Suriyeden ayrı bir 
Varlık olarak muhtariyeti temin 
edilen toprakların, bir gün, 
Suriyenin siyasi varlığı içine 
karıştırılacağını asla düşünme· 
llliştir. Bu ihtimali bir an bile 
hatıra getirmek Türkiyede ha· 
kim olan milliyetçı ruhu tanı• 
lllaınak olur. 

Cenevrede, delegelerimiz, 
Suriyenin istiklali için mümkün 
olan yardımı yapmışlardır. Ya
bancı milletlerin istiklaline can
dan teveccühkar olan Türki· 
ilin kendi varlığından bir parça 
olan 300 bin Türk hakkında 
aynı hassasiyeti göstermemesi 
kabil midir? 
. Türk Sancağı, Suriye gibi 

81Yasi rüşdü henüz tec-
~iibe edilmemiş bir mem-
eketin idaresi veya man-
dası altına terketmeyi düşün
lllek akla sığmıyan bir garabet 
olur. Dostlarımız lutfen bunu 

akıllarına koysunlar. Suriyeden 
~sırfarca evvel siyasi rüşdünü 
1kmal etmiş olan bir milletin 
evladları, başları ucnnda uya· 
nık bekliyen Anayurdun müs
tak"I ı varlığıyla kaynaşarak 

~esud yaşamak imkanına ma
ıkken hiç '>n sekiz senelik ız
lırapJı bir tecrübenin devamına 
tazı olurlar mı? Bu öyle mana
~ız bir diişüncedir ki, Fransız 
Ostlarınıız da bunun taham-

lnij( ed· b. -k •·me~ ır şey oldugunu 
olayca anlıyabilirler. 

Dün Fransa hükümetine tevdi 
etti·· · 

gımız nota, bu hususta var-
llıak i t d... . . t . s e ıgıruız netıceyi gös-
erınış . . . . d 1 • vazıyetımızı ay ın at-
'"ıştır. Milli ve adli olan hak

- Sollu 2 11rı saı'/ada -
Şe-vke1. El:l:lı:ı;:ln. 

Askeri şefler kırmızı ve mavi ordunun ha ıki : bir harbı 
ndıracak ·· adele · i yerinde takib edecekler 

Sekiz teşrinievel sayımızda 
bildirdiğimiz gibi askeri kıt'a- _ 
larımız tarafından manevra mın
takasının muhtelif kisımlarında 
yapılmakta olan muharebe tat
bikatı muvaffakıyetli olmuştur. 
Çelik ordunun muhtelif sınıf· 
farının iştirakile lzmir civarında 
yapacağını evelce haber ver
diğimiz garnizon manevralarına 
yarınki pazartesi günü başla-

"' nacağı haber alınmıştır. 
Kahraman ordumuzun bersa

hada yılmaz ve yıkılmaz kuv
vetini, teçhizatının göğsümüzü 
iftiharla kabartan mükemme
liyetini tebarüz ettirmesi bakı· 
mından çok ehemmiyetli olan 
bu manevralarda ordumuzun 
yüksek kumanda heyetini teş
kil eden zevat da hazır bulu-

, nacaktır. Yüksek kumandan
larımız şehrimize gelmeğ~ baş· 
lamışlardır. 

:····················································································· Paz3rlesl gUnU başlıyacak olan manevralar per-
'embe ak,amı neticelenecektir. Onaltı ilk te,rln 
cuma gUnU ( Torbala - Seydlköy ) yolu üzerinde 

kahraman ordunun bUyUk geçld resmini 
halk ta sevinçle seyredebilecektir •• 

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

' 

takib buyuracaklardır. 
Yarın başlıyacak olan bü· 

yük askeri manevralara iştirak 
edecek kuvvetli askeri nizamla 
düşman ve dost tarafı temsilen 
iki kısma ayrılacaklardır. Kıt'a
larımızdan bir taraf kırmızı 
(dost) orduyu, diğer taraf ta 
mavi (düşman) orduyu temsil 
edeceklerdir. 
Düşman ve dost orduların 

muharebe tatbikatları hakiki 
bir muharebeden farksız ola
caktır. 

Bu manevralar, perşembe 
günü akşamı neticelenecektir. 

Manevraların sonunda onaltı 
ilk teşrine rastlıyan cuma günü 
yüksek kumanda heyetinin hu
zuruyle ( Torbalı - Seydiköy ) 
yolu üzerinde çelik ordunun 
kahraman ve asil evlatları bü
yük bir geçit resmi yapacak· 
!ardır. 

' Askeri şefler kudretli görüşle· 
riyle manevraları mahı:!linde 

~.ıdlıız:ı:ı::lsii:~i:ZiıZ:i~Biıı:ııııılZlilZllı:z:22:.llrz.:z'.ZLı:;ı::;aııflllZJXL./~../L///L.////L//,.//LL/..,/JC//<Zf7_L7,;/~LL<ZLC(?'<<rrzz~ 

Evvelce yazdığımız gibi hal
kın da bu geçit resmini göre
bilmesi için tertibat alınacaktır. 

fZT,f/ZYLZZZZ:~ :ct'7L. 

VATANiLER SANCAKTAKi FRANSIZ DELEGELIGIYLE · 
TURK KöYLUSUNUN ARASINI AÇMAK! iSTiYORLAR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Bizim haklı talebimiz 
Türk - Fransız 

vaziyete 
muahedesini yeni 

göre tashih ve tadil 
tahaddüs 
etmektir 

eden 

Istanbul, 10 ( Yeni Asır mu
habirinden ) - lskenderun ve 
Antakya işleri hakkında Hari
ciye vekaletimiz tarafından 
Fransa hükümetine verilen no
tanın metni yakında neşredi
lecektir. 

Fransa hükümetinin talebi
mizi kabul ederek derhal mü
zakerelere başlanacağı siyasi 
mahfillerde kuvvetle ümid edi
liyor. Türk efkarı umumiyesinin 
üzerinde hassasiyetle durduğu 
bu meselenin arzumuza göre 
halledileceğinde şübhe edil
miyor. 

lstanbul, 10 (Yeni Asır) -
Antakyadan bildiriliyor : 

Vataniler, Antakya köyle-

Oiizel A11tak)'adaıı bir görünüş 

rinde bazı fesatlar karıştırdılar. den şikayetleri ihtiva ettiği 
Mahalli Fransız idaresiyle hal- kaydiyle Türk köylülerine bir 
kımızın arasını açmak istiyen mazbata imza ettirmişler ve 
Vatanilerden bazıları vergiler- -Sonu 3 üncü sahifede-

Vaziyet normal gidiyor 

Ecnebi alıcılar, eski kur 
Üzerinden ödemeğe razı •• 

Fransadaki büyük bir müessese 
henüz cevab vermiş de2ildir 

Frank kıymetinin düşürül

mesinden sonra Çek kronunun 
da kıymetinden yüzde 12 nis· 
betinde düşürülmesi lzmir pi
yasasında bazı ihracatçıları za
rara sokmuştur. 

Çekoslovakya piyasalarında 
çok tanınmış bir ihracatçı ala
kadar resmi makamlara müra
caat ederek muhtelif satış be· 
dellerinin iki kur üzerinden 
ödenmesi dileğinde bulun
muştur. 

Frank kıymetinin düşmesi 
sebebile frank üzerinden satış 
yapan bazı ihracatçılar da sa
tış bedellerinin frangın eski 

- Sonu 2 11ci sav/ada ·- Merkez badkası buıası 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tehlüke saçan bir gençlik 

Alman gençliği harb et
nıek için mi yetjşiyormuş 

1 

Alman tanktan J!f(rtkm 
Paris, 10 (Ö.R) - "Echo kında Almanyada tedkikde 

du Nord., gazetesi, "Hitler bulunan bir muharririn şu 
yungen., (Hitler gençliği) hak-

ŞEHiRLER ARASI TELE
FONU ISLAH EDiLECEK 

•••••••••••••••••••••••• 

Mülhakat 
Yeni hatlardan 
istifade edecek 

lzmir - lstanbul arasındaki 
otomatik telefon bir devre· 
dir. Bu hattan lstanbulla tel
graf muhaberatından da isti
fade edilmekte ve simenslerle 
dakikada 300 harf yazılmak
tadır. 

Binaenaleyh bu hat ihtiyaca 
kat'iyyen cevab vermemekte, 
bu yüzden saatlerce bekledik
leri halde lstanbulla telefon 
muhaveresi yapamıyan'ar var
dır. Muhaverelerin birkaç dev
reye çıkarolması hususunda 
nafıa vekili Ali Çetin Kaya 
şehrimizde bulundukları sırada 
kendilerine müracaatte bulu
nulmuş ve alakadarlar kendi
lerine bu mühim ihtiyaç hak
kında izahat vermişti. 

Macaristanda ihtilal mi ? · 

Italyan siyasetine muarız 
bir dikta törlük kurulacak 

Muvakkat Macar kabinesi erkfim bir arada 
Belgrad, 10 (A.A) - Peşte- ihtilal hareketine doğru git· 

den telefonla alınmıştır: mektedir. Naib amiral Horti 
Macaristanda başvekil ge· ile başlıca partiler arasında 

neral Gömböş'ün ölümüyle ihtilaflar zuhur etmiştir. 
!---•····- hr.kllmPt buhranı bir -1 ılffl'n crı·innız-



Notamız . -. 
Vaziyetimizi 
aydınlatmıştır 

- Baştara/ı J inci say/ada -
lanmızdan başka Suriye ile 
aramızda eyi dostluk münase
betlerinin inkişafı da lüzumun
dan fazla kanayan bu yaranın 
artık kapanmasını icab ettir:
yor. 

lskenderuııla Antakyanm 
Türklük vasfı zaafa uğratıla
maz. Cenubi garbi hudutları
mızda böyle her gün için için 
kanıyan geçimsizlik yuvaları 

bırakmak sulhun zararına olan 
bir teşebbüstür. Türkiye böyle 
bir vaziyetin devamına asla mü
saade edemez. Şu halde dost
h"ğumuza kıymet veren Fransa, 
hakkımızın ve şerefimizin taal
luk ettiği meseleler üzerinde 
uysal bir siyasetin zaruret ol
duğunu Suriyeye anlatmalıdır. 
Biz Fransadan, bizimle müna• 
sebetlerinde böyle açık, va
zih ve pürüzsüz bir dostluk 
siyaseti bekleriz. 

Şevk.e't :Silglıı 

Hayvan 
Kaçakçıları 
hakkında 

1934 senesi hayvanlar ver
gisi ikramiye tahakkuk cedvel
leri Maliye vekaletinde tedkik 
edilirken köyleri ve mıntaka· 
Jarı dahilinde yapılan yoklama• 
larda kaçak hayvan zuhur eden 
Muhtar ve ihtiyar meclisleri 
izasiyle belediye memurlan için 
ikramiye tahakkuk ettirildiği 
görülmüştür. 

2897 Numaralı hayvanlar ver
gisi kanununun 9ncu maddesi
le kly mubtarlan ve ihtiyar 
meclisleri Azası vergi mllkellef 
beyanlarının doğruluğunu araş
tırmakla ve hakıkate uymıyan
ları isimleri ile gizledikleri 
hayvanlann cins ve adedi bak· 
kında bilgilerini bir mazbata 
ile en bllyilk millkiye memuru-
na bildirmekle mükelleftirler. 
Kanunun 26 ncı maddesi bu 
maliımatı bildirmiyen muhtar
larla ihtiyar meclisleri azasına, 
köylerinde yapılan yoklama ne
ticesinde kaçak hayvan bulun· 
duğu takdirde ikramiye veril
miyeceğini tasrih etmiştir. 

Onun için bir köyde kaçak 
hayvan çıkması keyfiyeti ihti
yar heyetinin mahimahnı giz
lediğine delil addedilerek ken
dilerine ikramiye verilmemesi 
ve 27 inci madde mucibince 
haklarında takibat yapılması 

Maliye vekaletinden viliyete 
bildirilmiştir. 

Belediye memurlan hakkmda 
da aynı bilküm tatbik edile
cektir. 

Fuar kataloğu 
lzmir fuar komitesi tarafın

dan 936 fuarı için zengin bir 
katalog hazırlanmaktadır. Be
lediye ve fuar komitesi reisi 
Dr. Behçet Uz dün Türkofise 
giderek bu kataloğun tanzimi 
etrafında alakadar zevatla gö
rilfmüttür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amiral Horti Macaristanın 

dıı siyasetinin ltalyaya değil, 
Aimanyaya teveccüh etmesine 
taraftardır. 

Amiral Horti, partilere dış 
siyaset hakkındaki mütaleala
ruu derhal bildirmelerini iste
miştir. Eğer partilerle anlaşmak 
mümküm olmazsa bir generalin 
idaresi altında diktatör bir hü
kumet idareyi ele alacaktır. 

Bu hükumetin iç, dış ve teknik 
nezareti bu!urıacak; diğer na
zırlıkların hepsi başvekilin nez
dinde toplanacaktır. • 

Amiral Horti, hariciye nazır
lığına kont Bethlen'in getiril
mesine taraftardır. 

ŞEBİ~ ~~BEl_tLE:R.i -
Romanya d·öviz işleri Müsteşar -.. 

Romanya ya idhal edilecek mallar için 
yeni ba ... ı kayıtlar konulmuştur 

Mersine gitti 
Şehrimizde gümrük teşkila

tım teftiş eden gümrük ve in
hisarlar vekaleti müsteşarı 
Adil Okuldaş, refakatinde iz
mir gümrük başmüdürü Seyfi 
ve başmüfettiş 'fabsin olduk-

Romanyada mer'i umumi döviz rejimi bakkm- ların kıymetine uygun olsa dahi menşe şahadet- ları halde dün Konya vapu-
da dün lktısad vekaletinden şehrimizdeki ala- namesinde gösterilen kıymetlen az olduğu tak- riyle Mersine gitmiştir. Müste· 
kadarlara bir emir gelmiştir. Bu emre göre: d" d b d li · ki · b ı t ı b"l şar yolda Bodruma çıkarak 

ır e e e nın earmg esap arına ya m a 1 • oradaki gümrük teşkilatını da 
1 - Romanyada mer'i umumi döviz reı"imi · · · 'A ki · 1 h""k'" 1 • mesı ıçın, mer ı earıng an aşması u um en teftiş edecektir. 

mucibince kontenjana tabi olan her hangi bir mucibince menşe şabadetnamelerinin B nüsha- . ..... • ... • 
malın Romanyaya girmesi bir idbal müsaadesi- lannın uönderilmesi icab ettiğinden menşe Ehli hayvan sergisi 
nin alınmasına tabi olmakla, idhal müsaadesine "' 16 b" · · t · d B 

şahadetnamesinde yazılı mikdarın tamamının ırmcı eşrm e urnava 
gösterilen kıymet, menşe şahadetnamesinde gös· ziraat mektebi bahçesinde açı-
terilen kıymetten az olduğu takdirde mal n id- gümrükten geçmiş olmasına mütevekkıfdır. lacak olan ehli hayvan sergi-
hal edilebilmesi için mütemmim bir idhal mü· Kısmi bir tediyeyi mümkün kılmak için Ro- sine birçok hayvanlar kayde-
saadesinin istihsali icab etmektedir. manyada bulunan Türkiye konsolosluklarınca ve- dilmiştir. Scrg:nin geçen sene-

2 - ldhal müsaadesinde gösterilen kıymet . rilmiş bir münferid menşe şehadetnamesi gös- lere nazaran daha iyi neticeler 
gümrük resmi istifa edilerek idhal edilmiş mal- terilmesi icab etmektedir. vereceği umulmaktadır. 
...............................•..............................•••..••••...............•..•.•...............•........................................ , .....................•....•. 

Nişanlı kız kaçırılır mı? 

Cılız delikanlı, dolgun 
kızı acep ne yapacaktı? 
ihtiyar dede 
Yetişseydim, 

söyliyor: 
delikanlıyı döverdim. 

Menemenin Belen köyünde 
Mehmet kızı 14 yaşında Şeri· 
feyi kaçıran aynı köyden Mus
tafa oğlu 13 yatında Mehme· 
din muhakemesine dOn Ağır• 
cezada b;aşlanmıştır. Tahkikata 
göre Mehmedin bu kızı kaçır· 
mak istemesinin sebebi anlaşı· 
lamamııtır.Kız iri yarı, Mehmet 
ise cılız bir çocuktur. 

Din JDahkemeye çıkan Meh
med: 

- Kızı ben kaçırmadım, de
miştir. Fakat Şerife vak'ay1ıt 
şöyle hikiye etmiştir: 

- Ben inekleri suladım. 
Tarlaya götnrdüm, otlamaları 

için demirlerini çakıyordum. 
Tarladan bir mikdar mısır sapı 
kesecektim. O sırada Mebmed 
geldi birdenbire saçlanmdan 
yakaladı ve beni zorla götür
mek istedi elinde bir de sopa 
vardı. Köy halkından Mustafa 
oğlu Ali koştu: 

- Bu kız sana yaramaz. 

Tütünler 
hazırlan1yor 

Tütün mmtakalarında tütün
lerin denk haline getirilmesi 
için çalışılmaktadır. 

Bütün mıntakada henüz denk 
haline getirilmemiş tütün mik-

darının yüzde otuz nisbetinde 
olduğu tahmin edilmektedir.15, 
20 gtın içinde t6tiinler tama· 
men denk haline gelecek ve 
ikinci teırinin ilk gtınlerinde 
tütün piyasası açılacaktır. 

Senden bOylikttır. Vazgeç, dedi 
ve elınden sopasını aldı. Fakat 
Mehmed beni bırakmıyor mü
temadiyen sürükleyordu. Yola 
kadar çıkardı, b~n feryada 
başladım. Anam koşarak gel
di beni kurtardı. O sırada de· 
dem Mebmed de atını .l<oştu

rara!t geldi. Mehmedin arkasın
dan koşturdu fakat onu tuta
madı. 

70 Yqmda olan, Şerihin 

dedesi Mehmed dinlendi ve 
dedi ki: 

- Bu vak'adan çok sinir· 
lenmiştim. Atla yetiştim fakat 
kaçtı tutamadım. Zaten bu kız 
nişanlıdır. Ve niı;anhsı asker· 
dedir. 

Mahkeme reisi - Evvelce 
verdiğin ifadede tutsaydım dö-
vecektim demiııin doğru mu? 

- O gün çok kızmıştım. 
Belki döverdim. 

Bazı şahidlerin celbi için 
muhakeme başka bir güne 
barakılmııtar. 

Nafıa vekili 
Jstanhulda 

Nafıa Vekili Ali Çetin Kaya 
lzmirden Afyona gitmiş ve 
onda -Nafia işlerini teft;şe 
başlamıştı. Dün alanan malu
mata göre sayın vekil Af yon da 
teftişlerini bitirdikten sonra 
doğruca lstanbula geçmiştir. 

...,_,...'!'lt,,...~'J. 

Şapka bulamadı nH? 
Karşıyakada Bostanlıda otu

ran Htlseyin oğlu Ahmed ba
şına kefiye sarmak suretiyle 
şapka kanununa aykın hareket 
ettiğinden tutulmuştur. 

EL HA MRA TELEFON 
2873 
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Mevsimin bi
rıncı Fransız 
süper filmi 

Rus aıkı ..• 
Rus heyecam .. 
Rus ıarkıları .• 
MükemmelRus 
Kafkas Çigan 
orkestralaranın 

gaşyedici mu
sikiJerile dolu 
ve Çarlık dev
rının müdhiş 
zulümlerini bü
tün teferruatile 

VOLGA 

BugUn 

Kaliforniya üzümleri 
Dondan müteessir oldu. Üzüm 

fiatleri yükseliyor 
Kaliforniyadaa alınan haber

lere göre bundan 25 gün evet 
Kaliforniya bağlannda üzüm
lerin külliyetli mikdarda sergi 

ve asmalarda bulunduğu sırada 
don vurmuı ve dehşetli zarar-

lar husulüne sebebiyet vermiş
tir. Bu yüzden Kaliforniya 
üzüm rekoltesi daha evvel 

yağmurlardan zarar görmüş 
olduğundan mühim mikdarda 

azalmıştır. Bunu on gün evvel 
lzmirde büyük bir ihracat mü
essesesi haber almış ve 
derhal piyasaya çıkarak mü
bayaatta bulunduktan sonra 
diğer ihracat evleri de duy-

muş ve onlar da mübayaata 
başlamışlardır. Rekoltenin az
lığından fiatler yükseldiği için 
son günlerde mübayaatı azalt· 
mak mecburiyetini hissetmiı
lerdir. 

Bir hafta zarfında üzüm fiat
Jeri bir buçuk kuruştan nevile-
rine göre iki kuruşa kadar 
yükselmiştir. Daha da yükse-
leceği ümid ediliyor. Satışlar 
da çok hararetli olmakta ve 
günde 8-9 bin çuvalı bulmak
tadır. 

Pamuk da iki günde kırk 

beş buçuktan 46 kuruşa fır

lamıştır. 
Yün de hararetli olmaktadır. ........ ,.. 

Ecnebi· alıcılar, eski kur 
üzerinden ödemeğe razı .. 

-~~~-----·~-..... ·-----~~;;;___~ 
Fransadaki büyük bir müessese 

henüz cevab vermiş deQ-ildir 
Baş/ara/ı 1 ıua sayfada 

kuru ilzerinden ödenmesini 
istemişlerdi. Yapılan teşebbüs
ler üzerine Amsterdam ve Ro
terdam' daki idbalat müessese-

leri kendileri ile iş yapan lzmir 
ihracatçılarından bazılarmın 
zarara uğramamaları maksadı 

ile bu dileklerini kabul <:tmiş· 
!erdir. 

Fransadan bazı idhalat mües
seseleri d'e yine lzmir ihracat· 
çılan ile yapmış oldukları mua
mele!er sebebile borçlarını 
Frankın eski kuru üzerinden 
ödemeği muvafık görmüşler ve 
bu kararlarını şehrimizdeki ala
kadarlara bildirmişlerdir. 

Yalmz Fransada büyük bir 
teıekkül halinde çalışan bir 
müessese bu hususta henüz bir 
cevab vermemiştir. 

Bu suretle lzmir ihracatçı
larının frank kıymetinin düş
mesinden hasal olan zararları
nın bir kısmım kurtarmışlardır. 

Fuar raporu 
lzmir fuar komitesi tarafın

dan 931) lzmir fuarı hakkında 
Başvekalete uzun bir rapor 
hazırlanmağa başlanmıştır. 

Fuar komiseri Mehmed Ali 
Eten tarafından da 936 lzmir 
fuarı hakkında bir rapor ha-
zırlanarak Türkofis reisliğine 
gönderilmiştir. 

Kocasını dövmUf 
Beyler sokağında Musa kızı 

Hatice, kocası Süleymana ha
karet etmiş ve saçlarını çeke
rek tokatla aövmüş olduğun
dan :zabıtaca tutulmuştur. 

lzmir ihracatçılarının frank 
kıymetinin düşmesinden husule 
gelen zararlarının mikdarı 
250 - 300 bin lira raddesinde 
tahmin edilmekte idi. Bu zarar 
mühim nisbette azalmıştır. 

Alman markanın sukutu mev· 
zuubahs olmadığı için ihracat
çılar Almanya ile hararetli 
işler yapmaktadırlar. 

Diğer paraların da düşmesi 

ihtimali karşısında zarara uğra· 
mamak için İzmir ihracatçıları 
kanun hükümlerine dayanarak 
dış memleketlerdeki idbalat 

. evleri ile yaptıkları işlerde satış 
arihindeki para kıymetine göre 
malın bedeli ödenmiyecek olursa 
giriştikleri taahhütleri yerine 
getirmemek ve mal sevketme· 
meğe karar vermitlerdi. lzmir 
kuru meyve ihracatçılar birli
ğinin bu kararı dün Türkofis 
müdürlüğüne bildirilmiş ve ofis 
tarafından aynen lkhsat veka
letine gönderilmiştir. 

Yangın 

Karşıyakada .. Hatem sokağın· 
da Hikmet karısı Saadet, oğlu 
beş yaşlarında Engini yatak 
odasında bırakarak işi ile meş
gul olmağa başlamıştır. Engin 
kibritıe oynarken yatak tülünü 
tutuşturmuş ve yangın çıkmışsa 
da yetişilerek söndürülmüştür. 
Yangından husule geleu zarar 
yüz lira kadardır. 

Hakaret 
lkiçeımelikte Molla sokağın

da Zekeriya kızı Şöhret ve 
kızı Fikriye, komşuları Ahmet 
karısı Afifeye hakaret ettikle
rinden zabıtaca yakalanmışlar
dır. 

Peynirler 
Bozuk değildi 

Beledlye ldmyahanesl 
tahlil raporunu hazırladı 

Çankırı çarşısmda 28 numa• 
rada peynirci bay Hüseyin Av• 
niden aşağıdaki mektubu al• 
dık : 

Peynirden zehirlenme hadi• 
sesine maf!azamızın da adı ka· 

nştırılmıştır. Filvaki mevzuu 
bahis peynirleri biz sattık. Fa
kat bozu1duğu anlaşılan yarıoı 

tulum peynirin sütten bozuldu~ 
ğu iddia edilemez. 

Peynirlerin imali sırasında 
300-500 l~ilo peynir ayni kazan 

içinde mnynlanır ve hazırlanır. 
Eğer bu peynirlerin sütten bo-

zuk olması İcab etsc.ydi, mağa· 
zalarımızda mevcud bütün pey-

nirlerin ayni şekilde bozulması 
İcab ederdi. 

Halbuki faal belediyemiz 
tarafından mağazamızdaki per 

nirlerin hepsi muayeneden ge· 
çirilmiş ve belediye kimyager-

liği, mağazamızda mevcud tu· 
lumlarda en ufak bir bozukluk 

bulamadığı için bunlann sah· 
şına müsaade edilmiştir. 

Daima halkımıza en iyi pey
nirleri hazırlıyan ve satan ma

ğazamız da, nasıl olduğu an
laşılamıyan bu hadiseden mü· 
teessir olmuştur. Faal beledi
yemizin büyük bir busasiyetle 
işe sarılması takdire şayandır . ., 

Yeni Asır - Bu hadisede 
rahatsızlananların hepsi de iyi· 

leşmiştir. Bununla beraber be• 
lediyemizin halkın sıhhatini 

alakadar eden işlerde göster· 
diği hassasiyet çok yerindedir. -ŞEHiRLER ARASI TELE
FONU ISLAH EDILECEI< 

•••••••••••••••••••••••• 

Mülhakat 
Yeni hatlardan 
istifade edecek 
- fJaştma/ı bvilırı sahifr.de-

Sayın vekil bütün derdler gibi 
bunu da alaka ile karşılamış'" 

lar, yakında bu işin baUedile· 
ceğini ve vekaletin bu devre· 

lerin artması husu:sunu temioe 
çalışmakta bulunduğunu söyJe· 
mişlerdir. 

Bundan başka devrenin bir ol .. 
ması hasebile Manisa, KarkağaÇ 

Akhisar ve Soma ile görür 
mek mümkün değildir. Balıke'" 
sir ve Bursa ile de ancak 

muayyen bir müddet içinde bd 
telefonlarla muhavere etmek 
mümkün o!abilmektedir. 

Şehir arası otomatik telefon• 
larmda görüşme müddetinin de 
3 dakikadan beş dakikaya çı· 
karılmc.sı ümid edilmekte ol
~uğu gibi matbuat görüşmele'" 
rinin de nısıf ücrete tenzil edi' 
leceği duyulmuştur. 

Küçük san' atlar 
• • 

sergısı 

Cumhuriıet hayran 11da Ao' 
karada açılacak olan el ve ef 
işleri sergisine lzmir küçii1' 
san'at erbabı büyük bir a!ak• 
göstermişlerdir. . 

Vali Fazlı Güleçin reislij• 
altındaki ticaret odası ve Ti.it'" 
kofis mümessillerinden mürek'' 
kep heyet, lzmir sanatkit'" 
larının sergi için vermiş ol
dukları niimuneleri teseHi.iıO 
etmiştir. Nümuneler itina il• 
ambalajlanarak yarın Ankara)'' 

' t" gönderileceklerdir. Bazı san a 
karların da birçok eşya haııt" 
lamakta o!dukları haber abli" 
mıştır. Bundan sonraki mür•

1 

caatler karşısında ne yapılac•• 
ğı da vilayetçe ikhsat vekil 
tinden sorulmuştW'. 



:_ ----

Trakyanın bütün köyleri.Jde 

Çok canlı bir kalkınma 
hareketi belirmiştir 

Edirne 9 ( A.A) - Trak
Yanın her yerinde göçmen ev
leri için büyük bir faaliyet gö
ze çarpmaktadır. Sıhhiye veki
linin Trakya ~ezisınden sonra 
bu işler daha çok artmıştır. 
Havalar müdaid gıderse göç
men evleri tam zamanında bit
miş ve böylelikle hiçbir sıkın
tıya meydan verilmemiş ola
caktır. 

Busene göçmenlere 13 bin 
İyi ve yeni pulluk verilmiş ol
duğu için çalışkan göçmenleri
ınizin hasad ve ekin faaliyet
leri çok genişliyecek ve gele
~ek yılda daha başka bir sima 
ıle çıkılacaktır. 

inşaat, fen memurlarile mü
fettişlerin kontrolü altında yü
rümektedir. Son günlerde Sıh-

biye Vekaletinden göçmen in
şeatını kontrol için daha iki 
mühendis müfettiş kadrosuna 
alınmıştır. 

Trakyanın bütün vilayet ve 
köylerinde büyük bir faaliyet 
görülmektedir. Diğer taraftan 

lstanbuldan başlıyan beton as
falt yol da ilerlemektedir. As

falt yol 937 yılının sonlarına 

doğru bitmiş olacaktır. Bu yo
lun Trakya için büyük bir 
ehemmiyeti vardır. Hele şark 
şimendiferleri devlete intil~al 

edince Trakyanın iktısadi ha
yatında büyük bir gelişme hu
sule -gelecektir. 

Nafıa vekilimizin son Trakya 
gezisinde yollar için para ve 
silindir verilmiştir. 

Atinada Balkan oyunları 

Bugünkü atışlara üç 
millet iştirak edecek 

Atina 10 (A.A)- Pazar gü
~ü yapılacak Balkan oyunlarına 
iştirak edecek olan Romanya 
'?illi atış ekibi buraya gelmiş
hr. Ekip Romanya elçisi ve 
atış müsabakaları komitesi 
tarafından karşılanmış ve he· 
Yette bulunan kadınlara bu
ketler takdim olunmuştur. 

Ekip başkan1 B. Playano 
~omanya kralı Karolun kupası 
ıle Balkan federasyonları ku
Pasını beraberinde getirmiştir. 

Birçok türistlerle birlikte ge
lecek olan Bulgar atış ekibi 
bugün Sofyadan hareket etmiş· 
tir. Bulgarların başında yüksek 
rütbeli z:abitler bulunmaktadır. 

En mümtaz Yugoslav nişan
cıları elyevm dağılmış bulun
duğundan Yugoslavya atış mü
bakalarına iştirak etmiyecektir. 
Bu itibarla Balkan atış müsasa• 
bakaları Romanya, Bulgaristan 
ve Yunanistan ekipleri arasında 
yapılacaktır. 

Paktın ıslahı meselesi 

Asamble 
dün ikmal 

• • • 
mesaısını 

etmiştir 
---~-----------------·------------------Cenevre, 10 (Ô.R) - Millet- ı Milletler cemiyetinin evrenselliği 

ler cemiyeti asamblesi tarafın- meselesi il~ri sürülerek paktın 
dan paktın ıslahı meselesini bilakis zayıf düşürülmesine se-
ledkike memur edilmiş olan beb olmak tehlükesi vardı. 
U~umi komisyon gece saat Fransız delegesi Viennot bu 
Yırıni bire kadar devam eden temayülü bertaraf ettirmeğe 
Uz~~ bir celseden sonra me- muvaffak olmuştur. Cemiyet 
saıs.ıni bitirmiştir. Komisyonun a:ıası olmıyan hükumetlerin 
\>azıfesi paktın takviyesine biz- f'k· I · · .. v k u··zere ta-til t ı ır ermı ogrenme 
J 

e edecek tedbirleri asamb- . . . 
eye teklif etmekti. Şili ve k~p edı.lecek yolu tayin içın 
Macar hükumetleri namına bır komıte memur edilmiştir. 
~etne idhal edilen tadilat ise Bu komitenin 28 azası bugün 
u hususta yapılacak müzake- gayri resmi bir içtima yapacak-

telere cemiyet azası olmıyan )ardır. Komitenin fili mesaisi, 
~e\>~etlerin de davetini mec- tahmin edildiğine gör~ gelec7k 
Utı kılmağa matuftu.Bu suretle ayın başında başlıyabılecektır. ............ 
Alnıao gcınicilerini j Alman ordusu 

tebrik Başkumandanı lsveçte 
Berlin 10 (A.A) - İspanyol Oslo 9 ( A.A) - General 

sularından dönen gemilere Fon Blomberg şimali lsveçte 
Çektiği bir telsiz telgrafta, Al- kain Marvike gelmiştir. Bera-
tnan deniz kuvvetleri başku- berinde 20 kadar Alman zabiti 
:andanı, müsmir faaliyetlerin- vardır. General, şimal burnun-
l e? clolayı Alman harb gemi· dan gelen Grille avizosiyle gel· 
ij'ni tebrik etmiştir. mişti..... ~ 

TA YY fl_RE Sineması 
T E L E F O N 3151 

iji: 

Bu hafta senenin en büyük müzıkli filmi 

UYASI 
Franz List'ın hayatı, aşkı ve musikisini musavver büyük film 
Oynıyanlar : Olga Tschekova - Franz Herterich 

Ayrıca : Miki [ Canlı karikatürler ] ve 
Pı:ramunt dünya havadisleri ............................................................ 

SEANS SAATLARI 
Hergün : 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 

,,,,,Ç.~~artesi ve pazar günleri 1,15 de başlar. 
G ··················································•••••••••••••••••••••• 

elecek hafta : Leon Tolstoyun "lslav ihtırası., filmini 
takdim edeceğiz 

Şark illerinde kalkınma 
Artvin halkı bir telgrafla Atatürk' e 
derin nıinnettarlıKlarını bildirdiler 

Hopada ~htiyaçlcıra cevab verecek bir iskele rapılacak 
Artvin 10 ( A.A) - Artvin teşriflerini takiben mareşal ve idhal kapısı olan Hopa'da 

halkı ile köy muhtarları tara· Fevzi Çakmak ve bugünlerde büyük ihtiyaca cevab verecek 
fından bugüp Reisicumhur Ata- de lktısat ve Maliye ve!dllerini şekilde bir iskelenin inşası, 
türk'e aşağıdaki telgraf çekil- kendi aralarında görmekte gu- nefis meyvalarile meşhur Ço-
miştir: rur ve bahtiyarlık duyan halk ruh vilayeti mahsulatını kıy-

Büyük Türk milletini dü'lya iki ay evvel büyük bir iş mer· metkndirecek çarelerin bulun-
medeniyetinin üstüne çıkararak . 

1 
k . I _ I ması, vilayet dahilinde ihracat 

f h d t . . . kezı o ara ış em ege açı mış b. ı· w • • k'I· k re a ve saa e sevıyesıne erış- . ır ıgının teş ı ı, et onserve 
tirmek busu,,;undaki kurtarıcı olan K~~arshan fabrık.asındaQ fabrikası . tesisi suretile doğu 
ve koruyucu İrşad ve işaretie- başka dunyanm en zengın bakır illeri bayvanatmdan layıkı veç-
rinizle durmadan çalışan Cum- madenlerinden biri olan ve ne hile istifade edilmesi gibi ye-
huriyet hükumetinin vilayeti- yazık ki büyükleri içinde harab niden vasi mikyasta kallnnma 
mizdeki feyizli faaliyeti sevinç ve istifadesiz bir hale gelmiş bu- tedbirleri alınmakta bulundu-
ve minnetle takib edilmektedir. lunan Mur~ul bakır madeninin ğunu görmekle coşkun bir he-

Başbakammızın geçen seneki işletilmesi doğu illerine ihraç yecan içinde çalkanmaktadır. . ....... 
Çoruh ha~kının teşekkürü 
Hükllmetin, yüksek alakasından 
dolayı başbakana tel~raflar çektiler 

Artvin 10 (A.A) - Artvin
den tüccar ve köy muhtarların
dan bir çoğunun imzasiyle baş
Wan ismet lnönüne aşağıdaki 
telgraf gönderilmiştir: 

Yalçm doğu iller seyahatiniz 
Çoruh ilimizin kalkınma tari
hinde her zaman fahrile tek-

başındayız. Ve bundan gurur bir · hinterlandın kapısı olan 
duymaktayız. Hopada büyt.k ihtiyacı karşılı-

Çoruh halkı büyük seyaha · yacak iskelenin yapılması vila-
tinizden itibaren büyük devlet yet dahilinde konserve fabri· 
adamlaı-ını sık sık aralarında kası tesisi suretiyle doğu illeri 
görmekle ve bu teftişlerden hayvanahndan geniş mikyasta 
hayırlı sonuçlar almakla bahti- istifade edilmesi nefis meyvala-
yar bulunuyorlar. riyle meşhur Çoruh vilayeti mah-

Büyük Mareşalın ve değerH 
rarlanacak bir sayfadır. O gün- mesai arkadaşlarının,Iktısad ve sullerinin kıymetlendirilmesi vila 
den bugüne kadar büyük şah· Maliye vekillerinin ilimizi teş- yet dahilinde ihracat birliği teş· 
siyetinizin temsil ettiği Cum- rifleri ve yaptıkları tedkikler kili gibi yeniden kalkmma ted-
huriyet hükumetinin sayılamaz halk-u kalkınması yolunda ço1' birlerinin alınmakta bulunduğu 
nimetleriyle karşılaştık. Halk ileri adımların atılacağını müj- müjdeleri karŞtsında halk son-
içinde ve sözünde sakla- deledi. suz sevinç ve heyecan içindedir. 
dığı ancak Türke yakışır işletmeye açılmış bulunan Yüksek varlığınızla temsil edil· 
bir karakterle ileriye atıl- Kovasahan bakır fabrikasından mekte olan Cumhuriyet hükü-
dı. Yüksek teveccühünüze başka en zengin dünya maden· metine bu vesile ile de sonsuz 
layık olduğumuzu heran için }erinden biri olan Murgul ba- minnet ve şükranlarımızı sunar 
isbat edecek bir kudretle iş kır madeninirı de ihyası geniş ellerinden öperiz. 
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TURK KöYLUSUNUN ARASINI AÇMAK iSTiYORLAR 
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Bizim haklı talebimiz 

aannaa .., 

Amerika da 
Şefler intibah 
propagandasında 

Vaşington, 9 ( A.A ) - B. 
J<uz\'elt ;n bugiin M:ddel Voste 
ve B. La o don 'un da lllinoise 
hareket etrne:eri intıhab mü
cadelt;!sinin en had devreye 
girdiğini göstermektedir. 

On hükümeti ziyaret edecek 
olan B. Ruzveltin rakip olduğu 
hususi trenin Plat Formunda 
vardığı zaman B. Ruzvelt bir 
nutuk söyliyecek, Chicagoda, 
Denevrede ve Detroitde birer 
nutuk irat edecektir. 

Müşarünileyh 9 gün içinde 
8 ila 9 bin kilometre katede· 
cektir. 

B. Landon bilhassa verecek
leri reylerin intihabat üzerin
deki tesirleri kat'i olacak olan 
büyük Göller mmtakasında ça• 
hşacaktır . 

Vaşington,• 9 (A.A) _..: Pa
pahk hariciye nazırı Kardinal 
Pacelli dün Nevyorka gelmiş· 
tir. Kardinalın ziyareti Vatika
nın Amerika tarafından tanın-
ması sahasında atılmış ilk adım 
olduğu suretinde tefsir edil-
mektedir. Böyle bir tedbir hali 
hazırda Coughiline mütemayil 
olan birçok Katolikleri Ruz
velt tarafına çekecektir. 

Bulgar ordusunda 
Sofya, 10 (Yeni Asır) -

Bulgar harbiye nazırı, Bulgar 
ordu şefleri ve kumandanları 
arasında büyük değişiklikler 
yapılacağını söyJemişdir. 

Çekoslovak hava heyeti 
Moskova, 10 (A.A) - Bir 

Çekoslovak heyeti Kief tay
yare istasyonuna gelmiştir. 

Asiler 
Malagaya hUcum ederek 
bir ,aıoyu ı,gal etmlfler 

Paris, 10 (Ö.R) - lspanyol 
asi kaynaklarından gelen ha· 
berlere göre Madridin muha-
sarası yolundaki hareketler 
devam etmektedir. Neval Pe
raldan sonra asiler diğer mü
him bir sevkülceyş noktasını 

da zabtetmişlerdir. 
lngiliz kaynağından bildiril

di~ine göre asiler Malagaya 
hücum etmişler ve San MArtino 
ile bir şatoyu işgal ve bir çok 

- Baştaraıı 1 met say/ada -
Fransız delegeliğine vermişler
dir 

BiZiM T ALEBIMlZ Fransanın prensibi üzerinde esirler almağa muvaffak olmuş-
duruyoruz. lardıı. 

Bu mazbatanın, guya Türk 
köylülerinin Arap idaresini is
tediği hakkında bir hezeyanna
maden ibaret olduğu ve oku
ma bilmiyen köylülere imza e!
tirildiği anlaşılınca, köylüler 
Fransız delegeliğine kandırıl
dıklarını bildirmişlerdir. Türk 
münevverleri bu hadiseden de-
rin asabiyet içindedirler. 

Ankara, 10 (Yeni Asır) -
Ulus başmuharriri Falih Rıfkı 
Atay, bugün Ulus'ta yazdığı 
11 Prensib meselesi ,, adlı baş· 
makalesinde Montrö konferan· 
sının mes'ud neticelerine temas 
ediyor ve diyor ki: 

- " Biz Antakya - isken
derun davasile, revizyoncu ol
mıyan ve muahedelere bağh 

kalmayı hayati menfaat sayan 

Biz kendi barışçı usullerimize Madr~dden hükumete sadık 
sadık kalarak herşeyin iyi ne- kuvvetlerin Ovyedo üzerine 
tice alacağı hususundaki kana- ileri hareketine devam et-
atimizi muhafaza ediyoruz.,, tikleri bildiriliyor. Hükiimetçi-

"Fakat politikamızın sarsıl- ler istasyon mahallesini işgal 
maz dürüstlüğü üzerinde oy- etmişlerdir. Burası şehrin mer-
nanılmasını da arzu etmiyoruz. kezine hücum için sevkülceyş 
Kanaatimiz, Fransa - Türkiye bir noktadır. Ovyedo asilerine 
muahedelerinin yeni tabaddüs kumanda eden albay Arauda 
eden vaziyete uygun olarak Burgos hükumetinden imdad 
tadilinden ibarettir.,, istemiştir. 

.......... E.k·;~k···f ;·b·;ü~;~~··k~~~i"~~~·k ..................... N~'f";~··~~kfü'Af y~·~·d·~~···;·y;~i~i'~ ....... .. 

Van gölü civarındakinıa- Hal binası Vekil tarafın
zot kuyuları işletilecek dan merasimle açıldı 

lstanbul 10 (Yeni Asır muhabirinden) - Pek yakında Van 
gölü civarındaki mazot kuyularının işletilmesine başlanacaktır. 
Iktısat vekili Celal Bayar bu kısımdaki mazot kuyularını gezmiş 
ve tedkiklerinden çok iyi intibalar almıştır. 

Afyon 10 (A.A)- Çetinkaya dün saat 22 de şehrimizden ay
rılmıştır. Bakan Gazlıgöl kaplıcasında birkaç saat kaldıktan sonra 
Eskişehire müteveccihen yola devam etmiştir. 

iktisat ve Maliye vekilleri Muş ve Bitliste tedkiklerine devam 
ediyorlar. 

Ankarada beş milyon lira sarfiyle büyük bir ekmek ve un 
kombinası kurul&caktır. 

Bütün tedbirlere rağmen Filistinde 
vaziyet iyi değildir 

Roma, 10 (Ö.R) - lskenderiyeden gelen haberlere göre Arab 
millicileri Filistinde hareketlerine muvaffakıvetJe devam ediyoılar. 
Ticaret ve endüstri felce uğramış gibidir ve küçük tacirler büyük 
ziyanlara uğrıyorlar. Bir çok yerlerde Arablarla lngiliz devriyeleri 
arasında müsademeler olmuştur. 

Reuter Ajansının istihbarına göre Irak haham başısı bu mem• 
leketteki 100,000 yahudi namına beyanatta bulunarak Siyonist-
lerle hiçbir ilişikleri olmadığını söylemiştir. Bu beyanat Mııır 
·ve Filiıtia yahudi mehafilinde heye~ _ uyanc:lırmııbr. --

Afyon, 10 (A.A) - Belediyemizin bu yıl yaptırmış olduğu 
büyük hal binası n1fıa bakanı ve Afyon saylavı Ali Çetinkaya 
tarafından merasimle açıimıştır. Hal içinde 60 mağaza bu lunduğu 
gibi cebhesindeki ilst katta ayrıca 13 oda ve bunlardan başka 
yoğurt, peynir ve sebze için pazar yerleri vardır. Bu suretle 
{ehrimizde bütün gıda maddelerinin sıhhi şerait iç nde satılması 
temin edilmiştir. 

Ali Çetinlrnya açma nutkunda bu eseri başaranları tebrik 
etmiş, Afyonuı. coğrafi vaziyeti ve mühim bir şimendifer mer-
kezi olmak dolayısiyle layik olduğu umrandan ve bu yoldaki 
çalışmalardan bahsetmiştir. .. 

Dtlegemiz bir ziyafet verdi 
Cenevre, 10 (A.A) - Anadolu Ajansının muhabiri bildiriyor: 
Daimi delegemiz Necmeddin Sadık bugün B. Litvinof tere

fine murahhaslık binasında bir öğle yemeği vermiştir. 
Hariciye vekili Rilştü Aras, S9vyet ve Türk heyetleri . er

kinı ziyafette hazır bulunmUf)ardar. 
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kAr Sovyetlerin harb gemilerini ispanya Fransızhükii • 
şv 

• az 
sahillerine göndermeleri muh emel da arak al a adr 

Bu takdirde Fransanın vaziyeti nazikleşecek 
·····················································-························································· 

Londra, 9 ( A.A) - Ademi Jerin notasına benzer bir nota hale siyasasına devam edilip 
müdahale komitesi bugün şu göndereceği zannolunmaktadır. edılmemesi hakkında reye mü-
işlerle meşgul olacakbr: Öğrenildiğine göre Sovyet racaat edileceğini bildiriyor. 

Diktatörlük rejimine tabi 
devletlerin ispanyaya yapmak
ta oldukları yardıma bir niha
yet verilmediği takdirde komi
teyi terkedeceği tehdidini mu
tazammın olarak Sovyet Rusya 
tarafından verilmiş olan nota 
lngiJtere tarafından verilen 
ve icabında Portekizin bitaraf
lığa riayet edip etmediğini 
tarassuda memur bir komisyon 
ihdas maksadiyle Lizbon hü
kômeti ile bitaraflık meselesi 
hakkında görüşmeler yapılma .. 
sına dair olan nota bahri ma
hafili, Sovyetlerin komiteden 
çekilmeleri halinde Sovyet hü
kumetinin İspanya sularına 
harp gemileri göndermesinden 
korkmaktadırlar. 

KIZIL DONANMA AK· 
DENiZE ÇIKACAK 

Böyle bir hal Fran~ada çok 
nazik bir vaziyet ihdas ede
cektir. Bu takdirde lngiltere
nin ispanya sularındaki gemi
lerinin geri çağınlacağı tahmin 
edilmektedir. 

Komitenin bugünkü toplan
tısının pek mühim bir ruzna-
mesinde şu meseleler vardır : 

1 - lngiliz notasının gözden 
geçirilmesi. 

2 - Sovyet notasının ted
kiki. 

3 - B. Kakanın Sovyet Rus
yanın konferastan çekileceği 
tehdidini mutazammın olan mek 
tubanun tedkiki. 

ÇEKOSLOVAKY A DA 
BiR NOTA VERECEK 

Çtkoslovakyanın da Sovyet-

Sovvet gemisinde 11tuz/uk toplar 
Rusya ispanya Portekiz budu- ı KOMÜNiSTLERiN 
duna hemen bir kontrol komi- MÜDAHALESi 
tesi gönderilmesini arzu etmek
tedir. 

Fakat siyasi mehafil Sovyet 
murahhaslarının lngilterenin 

tekliflerini kabul edeceklerini 
tahmin etmektedirler. 

A TLEE İZAHAT VERDi 
Londra, 9 (A.A) - işçi par

tisi başkanları Atlee ve Grinvut 

Londradan Edinburga döndük
ten sonra icra komitesiyle par
lamento komitesine ve sendi-

kalar genel meclisine ispanya 
vaziyeti hakkında Neville 
Cbamberlain ile yaptıkları gö
rüşmeler:e dair izahat vermiş
lerdir. 

Pres Asosiyesin Ajansı işçi 
partisi tarafından şimdiye ka
dar takib edilen ademi müda-• • • • • • 

Paris 9 ( A.A ) - Komünist 
mebus Tonte dış bakanı Del
bosa bir mektub göndererek 
kontrol komitesinin Londracla
ki toplantısı ruznamesine ade
mi müdahale meselesinin tek
rer konulmasını istemiştir. 

NA V ALPERALIN 
EHEMMiYETi 

Burgos 16 ( Ö.R) - Asiler 
tarafından alındığı bildirilen 
Navalperal garb cebbesindeki 
vaziyetin ıslahına yarayacak 
mühim bir sevkülceyş noktası 

olduktan başka Madrid için 
iaşe bakımından çok mühim 
bir merkezdir. Filhakika bu 
mmtakanın hayvanları hep 
orada otlattırılmış olup zırhlı 

trenlerle Madride sevkedilmekte 
idi. 

Ovyedo ihayet düşt .. 
Bu hadise hükiimetlerin ilk rr~ühim 

zaferini eş kil ediyor -
Alman harp gemileri asilere silah veriyorlar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••ıımıııııııııııı 

Aıman/m m 

Ov:edo, 9 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabır:nden: 

Hükumet kuvvetleri Oviedo· 
ya girmiştir. Asiltrden birçoğu 
hükumet kuvvetlerine iltihak 
etmişdir. 

Firari askerler Oviedodaki 
asilerin reisi Albay Arandan111 

Laypzı(! gemisi 

Isyanın başlangıcındanberi mev

cud bütün erzakı müsadere 
dmiş ve bunları meccani ola-

rak dağıtacak yerde halka 
para ile satmış olduğunu nöy· 
lemektedirler. 

Şehrin henüz asilerin elinde 
bıılunnn kı.smında sokak mu-

harebeleri şiddetle devam et· 
ıncktedir. 

ALMANLAR s:LAH 
VERiYOR 

Madrid, 9 ( A.A ) - Havas 
ajansı bildiriyor : 

Leipzig ismindeki Alman 
harp gemisinin müreltcbah fa
şistlerden mürekkeb bir gıub 
ile Navarrelilerin başında ol-
duğu halde La Corogne so
kaklarında bir geçid resmi yap
mış olduğunu Soc"<ılista gaze
tesi yazmaktadır. 

GaJicieli faşistlere tevzi edil
miş olan birçok silahların 

İspanyol limanlarmdaki Alman 
harp gemileritıden gönderilmiş 
o!duğu haber vetilmckted:r. 

Bu hadiseler gösteriyor ki, 
asilerle faşist devletler arasın
da bir misak vardır. Faşist 
devletler lspanyol arazisinden 
bir l:ısmmı üssübahri yapmak 
için istemekte ve Avrupaya 
hakim olmak için bir harp çı
karmak arzusunda bu!unmak
tadırlar. 

Sevi:le 9 (A.A)- Madridden 
Valence'c ~imendiferler mal
zemesi gönderilmiştir. }3ilbao 
dün bombardıman edilmiştir. 

Söylenildiğine göre komü
nistlerin oaşırı efkarı olan 

Mundo Obere _gazetesi şöyle 
bir yazı yazmıştır: 

Nasyonalistler bir haftaya 
kadar püskürlülmiyecek olur
sa l\Iadrid elden gidecektir. 

Nasyonalist?erin tayyareleri 

.... Bl'iıl.__. ....... _. ... .__. ............ ı=..ms:ammm .. • 

Paris, 1 O ( Hususi ) - Ko· 
münist partisinin bugün ve 
yarın Alzas - Loren vilayetle
rinde yapmağa karar verdik
leri nümayişlerin sayısmı tah
did için Dahiliye Nezaretinde 
en sot partiler .ınümessillerile 
hükümet arasında müzakereler 
olmuştur. Hükumet komünist 
nümayişlerine karşı sağcenah 
partilerinin ve Alza~ muhtari
yetçilcrinin mukabil nümayişe 

girişmelerinden ve böyJece kur
tarılmış vilayetlerde nizam ve 
asayişin bozulmasından kork
maktadır. Bu güçlükler ka.-şı
'Sında komüoist nümayişlerinin 

muhtelif şehirlerde onu geç
memesine hükumet tarafından 

karar verilmiştir. Hükômet her 
türlü karışıklıkların önüne ge· 
çilmesi için kurtarılmış üç vila· 
yet ahalisinin vatanperverliğine 
müracaat etmiş ve diğer taraf· 
tan fevkalade tedbirler de al
mıştır. 

Paris 10 ( Hususi ) - Alsas 
Lorene vilayetlerinde cumartesi 
ve pazar ( bugün ve yarın ) 
komünistlerin yapacakları nü
mayişlerin adedini on olarak 
tabdid eden hükumetin kararı 
dolayısile sosyelist 11Populaire" 

Tehlüke .saçan 
bir gençlik .. -· .... ., 

..... · Ra.ştaıa/ı J iflci sahi/ede -
izahatını neşrediyor: 

Genç Almanlar 7 yaşmdao 
başhyarak Hitler saflarına 

sokulurlar. Topaç çevire-
cek yerde disiplinle ~ ve 
tam bir mütavaatla şeflerine 
itaatı, tesanüd ve karşılıklı yar
dım prensibini öğrenirler. Mek
tepten çıkarken talim sahasına 
giderler. Burada sıkı sıralar 
halinde talim ederler. Sesin na
sıl nakledi!di~ini, nasıl du
yulduğunu, Mors işaretlerini, 

topoğrafyayı, pusla istimalini 
öğrenirler. Herhafta araziden 
nasıl istifade edileceği için 
haftalarda öğüd ahrlar. I1ev-
riye gezmesını, siper kazma
sını öğrenirler. Zaten ne öğ
renmezler ki? 

Alman gençliği bir tehlükedir, 
zira bu gençlik harb facialarının 
şahidi olan nesilden değildir~ 
Hastane otomobillerinin sokak
lardan geçdiğini görmemiştir. 
Sakat olmuş insan yığınlarının 

akınına şahid o!mamışlır. Çü
rümüş insan cesedlerinin ilk 
ateş hattında alev makinelerile 
nasıl yakıldığını görmemiştir. 

Askerliğin act zaruretlerini 
değil, yalnız şanını ve büyük-
lüğünü tanımıştır. Müzika ile 
yapılan geçitleri ve genç kızla
rın attıkları çiçekleri tanımıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dün Madrid, Valence ve Bar-
selon'u bombardıman etmiştir. 

Kızıihaç reisinin hazır bulun
masına rağmen dün Bilbaoda 
150 rehine kurşuna dizilmiştir. 
Nasyonalistler BHbaoya 9 kilo-
metre mesafede bulunn a'tta· 
dırlar. 

DEMIRYOLU T AHRIB MI 
EDILDI? 

La CORUNA, 9 ( A.A) -
ispanya payitahtının Şarki is
panya ile muvasalasını temin 
etmekte olan Madrid Aranjuez 
dcmiryolu Nasyonalistlerin tay
yareleri tarafından yapılan 
bombardıman ncticec;inde ha
ra b olmuştur. 

Burgos 9 ( A.A ) - Madrid 
hükumetinin Sosyalist lideri 
Himenez De Asuayı Prag el· 
çiliğine ve deniz bakanı Prie
tonun oğlunu da ataşeliğine 

tayin ettiği bildirilmektedir. 

Alsas nümayişleri münasebetiyle 
••••••••a11•a1•1a1•111111w1a1a1•11a1aaa188lllaRlll8llSa•a1a11aıa11sa1111a•&llDa11 

Sltazba1[[tan bır manzaıa 

gazetesi yazıyor : 
Bütün işÇiler, cumhuriyetçi

ler ve anti - faşistler tasvib 
edeceklerdir ki hükumetin 
azimkar ve durendiş hareke· 
ti üç kurtanlmış vilayetde 
içeride muhtariyetçilerin ve dı
şarıda Hitlercilerin oyun•ına 

meydan bırakmamak içindir. 
Komünist arkadaşlar da hüku
metin mülahazalarına iştirak 
etmelidirler. Böylece mubtari .. 
yetçilerin ve faşistlerin açmak 
istedikleri dahili harb manev
rasını kolaylaştırmış olmazlar. 

"Oeuvre" gazetesi de diyor ........ 

ki: intizamsızlığa vesile verme
mek halk cebhesinin menfaati
dir. Fesatçıların karışıklıkların"' 
dan çıkacak netice faşizmdir.,, 

Paris, 9 (A.A)- Temps ga"' 
zetesi anarşist hareketin bil
hassa Pariste mühim surette 
artmış olduğunu, hükumetin bu 
hareketin inkişafını az çok eo"' 
dişe ile takibetmekte olduğunu 
ve komünistlerin ve F ransadıı 
ihtilal ve anti militarist hare" 
ketine ümit bağlamış olan müf
ritlerin anarşi hareketine ilti
hak için komünist partisindeJJ 
ayrıldıklarını bildirmektedır. 

Yunan başvekili Metaksas 

Gümülcinedeki ziyafette 
siyasetini izah etti 

Atina 9 <A.A)- t 

Atina ajansı bildi-; I>.. 

riyor: 
Gazeteler tara

fından gönderilen 
hususi muhabirleri 
Makedonya ve Trak "' 
ya ahalisi tarafın

dan başbakana ya
pılan hararetli ka
bulü bilhassa kayd
ediyorlar. Gazete· f 
ler Metaksas hüku
metinin bütün mem
lekete ve Make
don ya ve T ra k yaya ~fö*i1''.~-i~/'..,.;;,$;'~·-,,~" 
karşı gösterdiği ~ll!Un~~~}?iJ@@~h.,imiıD~~ 
alakayı belirtmek-
tedirler. 

Başbakan 
Gümülcinede 

dün 
ve rı- [ -~;:,:;, .. ,~~,:...~c3 

len ziyafet esnasın
da söylenen nutuk· __ '-"'-,_...,,..... 
lara verdiği cevabta, Yullall başvekili ME1 Al(SAS 
liendisine karşı gösterilen iti- mahküm edilmiştir. 
mada teşekkür ettikten sonra Atina 9 (A.A) - Akdeniı' 
demiştir ki: deki lngiliz filosu amiralinill 

Devletler artık her altı ayda kumandasındaki Ingiliz fil~9; 
bir değişen hükômetlerle idare önümüzdeki Perşembe g&ıO 
edilemezler. Gerçi bir hükôme- Falere gelecektir 
tin iktidar mevkiinde kalması Atina. 10 (A.A) - Baş~11: 
için bütün ulusun itimadına ih
tiyacı vardır. Fakat bu ulus iti
madı entrikalar ve iftiralarla 
temin edilmiş olmamalıdır. Bir 
hükumetin her sımfıl\ ve her 
ferdin takdir edebileceği icraa
ta dayanan bir itimada ihtiyacı 
vardır. işte biz bu halk itima· 
dına layık olduğumuza kaniiz. 
Başbakan Metaksas dün ak

şam Gümülcineden Adeya ha· 
rcket etmiştir. 

Berlin 9 ( A.A ) - Alman 
ajansı Atinadan öğreniyor: 

Yunan komiinist partisi baş
kanı Ahariadisin 4 buçl•k sene 
h~pse ve iki sene sürgüne ve 
parti kasadarı Mihalilidis'in 4 
sene 4 ay hapse ve iki sene 
sürgüne mahkum edildiği bil
diriliyor. 

Diğer üç komünist üç sene 
hapse ve keza iki sene sürgüne 

kan Metaksas dün Gümülı' 
nede 3 cü Trakya oyun!ar~ıı~ 
kral namına açmıştır. YunaP15~ 
tan şimalindeu gelen birç0

1, seyirci başbakanı hararetle a 
kışlamışhr. 

··o O Tra!iya oyunları Pazar gu S 
neticelenecek ve veliahd pre" 
Pol şampi,•onlaı-a mükafat d•' 
ğıtacaktır. 

1 
Başbakan bu akşam AtinsY 

dönecektir. 
- -·~ 

Nasyonalistler 
Sarı kırmızı kitab 
neşredecekler er 

Burgos, 10 (A.A) - I-f11b.5ı 
almdığına göre, Nasyonal1.~ 
hültfımet Madrid hükümeti~jf 
beyaz kitabına mukabil ~ 
sarı kırmızı ldtab neşrcde(;, 
ve muhtelif hükumetlerin dl' 
ncvredeki mümessillerine 
ğıtacakhr. 
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Paris, 10 (Ö.R) - Bugün ve neşriyat ve propagandası üze- Alsas uğuruna nizam ve disip· 

yarın Alzas - Loreni teşkil rinde ve demokrasi prensip- lin riayete değer. Burada ka-
e:den yukarı Ren, aşağı Ren lerile halk cebhesi progra- rışıklık Hitler ajanlarının işine 
ve Mozel vilayetlerinde yapa- mına aykırı olarak hükumet yarıyacaktır. 
caklan nümayişlerin adedi hü· içtima hürriyetini ihlal etmek "lntransigeant,, - Ren 11a· 
kumetçe ona indirilen komü- mesuliyetini üzerine almtşbr. hillerinde harpçu sözler söyle· 

a 
an 

' propagandacılarını takviye ede

cek ve beki daha vahim neti-
ce verecekdir. 

"Eclaireur Del'Est,.Alsas neka 
darkarışırsa Hitler okadar mem 
nun olacakdır. Führere verilecek 

nistler bu iki gün zarfında bu Alsas-Loren vilayet ve nahiye- menin sıl'ası değildir. Kaynaş-
d H 1 • ·f d ce\•aba gelince bunu yapmak 

vilayetlerde 127 toplantı yap• Ierı"ode 52 ı"çtima tertı"b etm'ış malar an it er ıstı a e ede-
Fransız hükumet reisine aid-

mak suretiyle bir yığın devri o'an komünist partisi bunların cektir. d' Bl b 
11111 d p H ır ve um undan ne geri yapmağa karar vermişti. Hü- adedini ona indirmeği reddet- ' moniteur e uy,, - u-

. k~ · ·ı · d d tt k kik f ı·k t ) kalmış ve ne de vazifesinin umetin ı erı sür üğü sebebler tiğinden hükümet bu içtimaları, u a arışı ı e a e o ur. 
d 1 • J k "T Al t · dünunda kalmıştır. o ayısıy e omünist partisi son- on danesi müstesna olmak üzere, emps,, - !as a vazıye-

Çin toprak onlar 

u 
ve o

sı yapıyor 
-~~---------·~·--~·~----···------~~~ Şanghay, 10 ( A.A ) - Çin Japonya arasında 

topraklarındaki Japon garni- müdafaa prensibi 
zonu hergün manevralar yap· tirilmesi, 

müşterek bir 
vücuda ge-

maktadır.Japon kuvvetleri diin 2 - Nankin hükiimeti Çinin 
sokak muharebesi manevrası şimalindeki beş muhtar eyale-
yapmışlardır. te daha geniş haklar bahşe

decektir. Çin belediyesinin yaptığı 
protesto neticesiz kalmıştır. 3 - Japonya aleybindekı 

Tokyo lO ( A.A ) _ Gaze- faaliyetlerin kontrolü, 
4 - Çin gümrük tarife!eri-

teler Japonyanın Şan Kay Şe- nin yeniden gözden geçirilmesi, 
ke aşağıdaki telgrafı gönder- S - Çin Japon mfü:akalfıtı-
miş olduğunu yazmaktadırlar: nın inkişaf ettirilmesi, 

1 - Üçüncü bir devlet ta- 6 - Nankin hükumetinin bü-
rnfından yapılması muhtemel tün dairelerinde Japon müşa-
bir kızıl istilasına karşı Çin ile virleri bu!urtrnası, 

Romanya 

d' 
• 
ı ı 

rens 
anve di radan bu nümayişlerin adedini menetmiştir. Binaenaleyh yalnız tin karışması sosyal sulhu ve " Der11iere HoriveJles de 

116 nahiyede 52 içtimaa indir- şu on içtima yapılacaktır. belki de beynelmilel sulhu Strasbourg ,.: Komünist içti- Belgrad, 10 (Yeni Asır ) Rorranya Hariciye Nazırı Anto-
meğe razı olmuşdu. Fakat bil- Paris, 10 (Ö.R) - Gazete- bozabilir. malarına karşı protesto için nesko bugün öğleye doğı u Belgrad'a geldi. Hararetle karşılandı. 
kiimet 10 dan fazla içtimaa ler umumiyetle Alaas - Loren "Depeche de Brest,, - Hit- Alsasın muhtelif partileri na- Saat onikide Başvekili ziyaret ederek bir müddet görilflÜ. 
müsaade etmemişdir. Komünist nümayişlerinin Al- lerin Moskova prensiplerine mına afişler asılmıştır. Karşı- !d~t et~?.yedide Başvt!kil Doktor Milan Stoyadinoviç bu ziyareti 

Komünist partisi bu müna- manyanın işine yaramasından karşı harb ilin ettiği bir daki- lıkh iki tnio uzlaşması imlcin· Saat onsekizde Prens Pol tarafından kabul edilen Romanya 
sebetle şu tebliği neşretmiştir: korkmaktadırlar. kada bu prensiplerin Alman sızdır. Hükumet süküo için Hariciye Nazmna Kralı naibi beyaz kartal nişanının en büyük 

Hitler ajanlarının Fransadaki "Eclaireur de J'Est,, diyor ki: hududunda yapılması Alman tedbir almalıdır. rütbesini verdi. Gece, şerefine bir ziyafet verildi. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karşılıklı ithamla var 1 ita ada üyük hazırlık 
.Sovye ler bazı lspanyol v ·1ayetlerin · 
ın ·· sta il S. mhuriyeti yapacakmış 

Roma 10 (0.R) - Londra 
bitaraflık komitesinde Sovyet
Jer aleyhinde mütekabil itham-

hükumeti bu ithama, meşru 
bir hükumete asilere karşı 
yardım hakkını ileri sürerek 
cevab vereceğini zannediyor. 1 

tarihli mektubunda "anlaşma 

hükümlerine tecavüzler hemen 
durdurulmadığı takdirde Sovyet 
Rusyanın taahhüdlere kendini 
bağlı görmiyeceği,. hakkındaki 
beyanatına S{eiince bu hususta 
hiçbir devlet tarafından müs
bet bir teklif yapılmadığından 
komite hicbir muameleye te· 
vessül etmemiştir, 

Mussolini askeri hazırl ların çok 
• 

genış söylemiştir olduğunu 
Roma, 10 (Ô.R) - Sabah 

nazırlar meclisi mühim bir top
lantı yapmıştır. Başvekil ve 
harbiye nazın Mussolini ltalyan 
asKeri hazırlık faaliyetinin. çok 
2eniı olduğunu söylemiştir. 
Harb malzemesi umumi komi· 
seri bu hazırlıkları muvaffakı· 
yelle idare etmekde ve 1 'lOO 
~11rb malzemesi fabrikasını kon· 

trol etmektedir. Diğer taraf
dan bu sabah nazırlar mec-

lisinin ittihaz ettiği bir ka-
rar mucibince harb fabri· 

kalarıuda çalışan işçilerin 
çalışma müddeti 40 saatten 60 
saate çıkarılacakhr. 

Hava nazırımn bir teklifi 
üzerine Po vadisinde Sicilya ve 

1 
Deniz ordusuna 60,000 a~ker 

alınacaktır. Bütün ltalyan ter
sanelerinde büyük küçük dü
zünelerce harb gemisi yapıl

maktadır. Büttı n bu faaliyet 
ltalyanın barb haurlıklarınıo 
genişletildiğini açıkça göster
mektedir. 

Müstemleke ordusuna gelin· 
ce; bu ordu henüz kurulma 

. da bulunan Italya sefiri Grandi 
Rusların bitaraflık anlaşmasına 
muhalif hareket ettikleri 30 
misal zikretmiştir. En mühim
leri Barselona gönderilen 30 
tayyare ve Madride gönderilen 
40tayynredir. ltalyan sefiri Vol· 
ga, Neva ve Kibe adlı Rus 
vapurlarının Katalonya lspan
yol lim nl rına silah ve mü
himmat çıkardıklarını iddia 
et:niştir. Son bir itham da 
şudur: Sovyet Rusya bazı Bask 
lspanyol vilayetlerini muhtari
yetli Sovyet cumhuriyeti şek
lini almıya teşvik etmiştir. Ko· 
rnitenin gelecek celsesini ne 
vakit yapacağı tesbit edilme
miştir. 

Londra 10 ( Ô.R ) - Bita
raflık komitesinde lspanyol hü
kumetinin ithamlarına verdiği 
cevabta ltalyan mümessili, hü
kümetinin münasib zamanda ve
receği delillerle lspanyol iddia
larının uydurma ve esassız ol
duğunu isbat edeceğini söyle
miştir. 

........................................................................................ Sardenya adalarında hava li
manlarımn inşası için 140 mil
yon liret sarfedilecektir. 

devresindedir. Tevere fırka
sına 26.000 gönüllü iltihak et-

Paris, 1 O (Ô.R) - "Matin" 
gazetesi Sovyetlerin lspanyol 
hükümetine harb malzemesi 
göndererek yardım ettiklerinin 
şüphe götürmediğini ve "Jour
nal de Moscovi., tarafından 
neşredilan bazı makalelerinde 
buna delil olduğunu yazıyor. 
Bu gazeteye göre Moskova 

Yazan : To Dil 

- Gözlerim pamuktan de
ğil, canlı.. Koca gövdesiyle 
biraderinin evine girerken gör
düm, Hay Allah belasını ver· 

sin, nasıl da saklandı, bulama
dılar. Yoksa kaçtı mı? .. Aman 
kemiklerim, herifler beni ezdi• 

ler. Bundan sonra karışmam 
bu işlere tövbe! 

Diye mırıldana mınldana 
evini güç halle buldu .. 

. . . . . , 

. . . . . . . 
Vezir Ahmet paşa kardeşinin 

evinden kovularak çıktıktan 

Rus mümessili bazı devlet
ler tarafından taahhüdlerine 
riayet edilmediğini beyan ede
rek Portekiz - ispanya hudu
duna bir tahkik komisyonu 
göndrilmesini teklif ettiği za
man Portekiz mümessili lspan
yol vesikasını hükumetine bil
dirdiğini ve talimat almayınca 
bu meseleyi münakaşa edemiye
ceğioi bildirerek ~elsedec çıkmış 
tır. Saat 16 daki ikinci celsede 
reis, Portekiz delegesi namına, 
sabahki jestin Portekiz hüku
metinin komite mesaisine işti
rakten imtina ettiği manasına 
gelemiyeceğini bildirmiştir. 

Sovyet Rusyanın 1 llkteşrin 

Tefrika No: 12 

sonra hcrşeyden ümidini kes
mişçesine kendini salıverdi, bir 
sokak ilerledikten, sokağı dön
dükten sonra yere kendini attı. 
Ağlıyarak: 

- Şimdi biz ne yapalım? 

Şimdi ben nice canımı halas 
ederim, söyleyin kardeşlerim, 

ne yapalım? 

Halil, veziri yerden kaldıra
rak: 

- Üzülme sultamm, üzüJme 
devletlüm! Teessür ve yeis ira
deyi bozar, hele kalk, sığına· 
cak yer, bulunacak dost mu 

Almanya ne yapacak? 

40,000 Alman işçisi 
Greve kalkıştılar 

Paris, 10 (Ö.R) - Almanyanın ekonomik vaziyeti parlak de· 
ğildir. ltalyan liretinin dü~ürülmesi Alman ekonomik binasını 
sarsmıştır. 

"Petit Niçois,, gazetesine göre Mussolini liretin mukaddera
hnı marktan ayırmış ve mark ne olursa olsun diye düşürmüştür. 
Berlin bunu homurdanarak karşılamış ve Duçeyi Alman parası 
zararına devalüasyon yapmakla itiham etmiştir. Şimdi Şaht Al· 
man ekonomisini kurtarmak için nasıl bir el çabukluğu yapacağan 
düşünmektedir. Bunun için çok çalışması lazımdır. iş hiç kolaya 
benzemiyor. Almanyada gündelikler kifayetsizdir. Hayat güodenı 
güne pahalılaşıyor. lşçi!erin iştira kudreti kalmamıştır. Nasyonal 
sosyalist rejiminin tesisinden beri ilk grev patlamış ve 40 bin işçi 
daha iyi gündelik istemişlerdir. 

yok! Hele yürüyelim .. 
Halil veziri kaldırırken, Abdi 

çelebi ona yardım ediyordu, 
fakat kendini tutamadı : 

- A devletlum dedi, kaba· 
hat hep sizde ? 

- Neden dedin bunu Çe
Jebi '? 

- Öyle ya ! Siz devlet ida· 
resi elinize geçip te etraf ile 
mukayyed olmayınca düşmaıı

larınız çoğaldı. 

- Öyle .. 
- Sonra, dostlarınızı unut· 

tunuz, bir gün gelip başım sı· 

lularsa başvururum diye cana 
yakın bir dost tedarik etme
diniz. Size sokulanları hep red
dettiniz, yüzlerine bakmadınız, 
bize vahi laıım değil dediniz ! 

- Böyle olacağını biliyor 
mu idim ? 

Abdi çelebi kızdı : • 

- A devlet:u ! Böyle ola
cağı başından belli idi. Size 
söı söylenmiyordu.Nasihat ede
ni cezalandmyordunuz, kimse 
gelip size hareketiniz n doğru 
olmadığım söyliyemedi.Nihayet 
şu hal içinde dilim varıyor 

amma badclharabülbasra, neye 
yarar, işte şimdi size vahi la· 
zım .. 

- Ah ! ne bileyim, ben ! 
- Her ne halise paşa, yü-

rüyelim bakalım, hak ne gös
terir. Benim aklıma bir zat 
geliyor, oraya varalım .. 

- Aman söyle l diye vezir, 
Abdi çelebinin ellerine kapandı. 

- Uzun Ali a~aııın menzi· 
line kadar varahm, buralara 
yakındır, evini bilirim .. 

miştir. 
···············································~······································ 

Ispanyol cephelerinde dün cereyan 
eden kanlı muharebe .. 

Madrid 10 ( Ö.R ) - Harbiye nezaretinin tebliğidir : Şimal 
ve şimali garbi cebbelerinde şafak vaktından beri tayyareler 
asi mevzilerini bombardıman etmektedirler. 

Aragon cebbesinde topçu asi mevkilerini şiddetle bombardı 
man etmekte ve Hueskoya asilerin yanaşmasını menetmektedir. 

Siguenzaya asiler hücum etmişlerse de püskürtülmüşlerdir. 
Cenupta Grenada vilayetinin birçok asi mevkileri işgal edilmiş
tir. Merkezde Siera Guadaramn cebhesinde sükünet vardır. 
Naval Peralda hükumet topçusu eabahtanberi asileri bombardı
man etmektedir. Taj cebhesinde silah ateşi, ileri müfrezeleri 
asilerle temasa girmişlerdir. 

Sevil 10 ( Ö.R ) - Astürya cehhesinde Galis kolu hükümet 
kuvvetlerini pü:Jkürterek Ovyedoya doğru ilerlemektedir. Bilbao 
yeniden bombardıman edilmiştir. 

- --

Vezir Abdi Çelebiyi ağzın

t!an öptü. 
-- Hay yaşayasın! Uıun Ali 

ağa, merhametli, civanmerd 

bir adamdır, doğru, haydi ko
şalım .. 

Uzun Ali ağanın saray ka
pısı delicesine tokmaklandı. 

- Gümmm, güüm, R"ÜÜmmm! 
Uzun Ali ağanın hademeleri 

kapıya ko~dular ve açdılar, 

açılan kapıdan veıir Ahmed 
paşa ve Abdi çelebi ve Halil 

birer kurşun gibi içeri sokul
dular .. Vezir ellerini, kollarını 

salhyarak .. 
- Aman! Yavrum, uzun Ali 

ağayJ görelim, ben Vezir Ah
med Paşayım, çabuk haber ver. 

Diye pürtelaş bir sürü söz 
söyledi. Kapıcı gelenlerin gö
ğüslerine dayanıb: 

- Olmaz, olmaz! Zaten ağa 
barda yoh ! Nereye gittuğu da' 
belli değul ! Hemücük siz çı· 

hm bele!. Varın nerde sarım-

sah yiduseniz, ağzınızı orda 
gohutun ! Dedi. Vezir korku 
ve heyecanla : 

- Canım sanım sana ben 
vezirim diyorum. 

Kapıcı hiç istıfioi bozmı
yordu .. 

- Sen Vazir olmazsan, ne 

olursan ol, bana gore degul l 
Ben vazırını, vızrını tanıman l 
Agnadın mı? Hadi bahalım dı
şarı .. 

Kapucu ile vezir ve arka
daşları bayağı bir mücadeleye 
girişmişlerdi. Nihayet kapucu 
dayanamadı. bağırdı : 

- Ulan itin enükleri, size 
çıhm, deyurun! i!ayrik laf is
li!mez .. Y ohsa alimallah pala
çeker bağırırım gızanlara, at
tırırım dışarı .• 

Vezir meram anlatmıya yel· 
tcnirken kapıcı karnına bir 
yumruk vurdu. Vezir: 

- İnhh! Diye geri geri sen
deleyip kannpaye çarptı ve 
kıç üsrü oturdu, tam bu 

Bitmrdt -
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nç kızlara Tesadüfler ne yapar? 
A nna May V onga göre aile yapısında Beyaz perdenin Leyli ile 

aranan zaruri şartlar nelerdir? yeniden birleştiler. Ronald 
mecnunu 
Kolman 
mülakat ''Erkek kadından Cesur olmalı,, ve Vilma Banki ile bir 

Danıe//e Po10/a 
Yazan: Anna May Vong 

( /folivud mektup/011) 
Ben erkek - Kadın telakki

sini kendi görüşlerime ve mu
bitimin kabul edebileceği şekle 
göre muhakeme edivorum. Şim
di kadının arzuladığı erkek, 
bundan bir kaç sene evvel ter
cih edilen erkekttn çok fark
hdır. Biz erkeği herşeyden 
evvel evinin adamı ve reısı 

olarak görmek isteriz. Bana 
tahakküm edemiyecek bir ada
mın yam başımdaki rolünü ne
den beyeneyim. 

Saadet, sokakta aranır ve 
bulunur birşey olmadığı için 
bunun hakkında bir fikir ileri 
süremem. Ailenin yapısında 

kadınla erkek ve bir de bun
ların birleşmelerini mümkün 
kılacak fikir yakınlığı şarttır. 

iki kişinin ne bahasına oJursa 
olsun birbirlerini beyenmeleri 
ve hoşlanmaları da lazımdır. 

1 - Erkek korkak olmamalı. 
2 - Erkek kadından biraz 

daha cesur olmalı ve sert ko
nuşmalı. 

3 - Erkek kuvvetli bir 1ra
deye sahih olmalı. 

4 - Erkek için birinci va
zife ev otoritesini temindir. 

5 - Erkek behemehal her 
gördüğünü itirazsız muhakeme 
edecek insan olmalıdır. 

6 - Erkek, hoşlanmadığı 
bir hareket önünde kararını 
vermeden düşünmelidir. 

8 - Erkek, karısından he
sab istememelidir. 

9 - Erkek hiddetlenmeyi 
unutmalıdır. 

10 - Erkek çok kıskanç ol
malıdır. 

11 - Erkek münakaşacı ol
mamalıdır. 

12 - Erkek zinhar bıyıklı 
olmamalıdır. 

Yukarıdaki 12 esasa bir saa
det nizamnamesi de diyebilir
siniz. Buna mukabil kadın için 
de saadetin hazırlanmasında 12 
şart vardır. 

1 - Kadın daima neşeli .• 
2 Daima hassas .• 

'"' - • - - ... - r· ' . 

olduğunu hissederse daha fazla 
kuvvetli görünecek tertibatı 
alır. Evi, bir po'is karakoluna 
benzetmemek için kadınlar tır
naklarını zinhar uzatmamalı
dırlar. 

Meşhur yıldıı:lardan DanieHe 
Parola da ayni mevzu üzerin

deki fikirlerini şu suretle an
latmıştır: 

DANIEL PAROLNIN FiKRi 
Hoşa gitmek için ne yapıl

malı? Bir çok kadınları alaka
dar eden bir sualdir bu.:Daniel 
Parola fikirlerini şöyle anla
tıyor: 

- Herkesin hoşuna gidile
mez. Bir kerre bu ilk hakikate 
inanmak lazımdır. Sonra hoşu
na gidilmek istenilen şahısları 
intihap etmelidir. insan, bu 
vadide ilkönce yakınlarını son· 
ra da birkaç dostunu düşü
nür.Hayatta en güç şey candan 
dostlar bulmaktır. Bir dostluk 
bir aşk kadar kıymettardır. Ve 
kıymettar olan herşey gibi 
onun da incitilmeden muhafa
zası lazımdır. Bu hususta Hiü
baliliğe yer verilmemelidir .. Se
vilen şahsın hoş
nudsuzluğuna se • 

Buzlar peıisı aduıı bılıakkrn taşı-ııaıı dii11ra kayak ı•t' buz üzerinde ltokev 
şampivonıı So11;a Hemr.'11i11 sillema yıldızı old11if 11 malfimdur. Yeni 
yıldtZlll flo/1v11/tan gr/en SO/l l.fS!lll (Ok ŞOrGllt ı/ıkkat hır şekı/de değiştığİlli 
gösteı tı•or. 

4 - Her zaman esrarlı ol
malıdır. 

5 - Erkek, evindeki insan-

dan daima yeni birşey görece
ğini zannetmelidir. Erkeği ümid 
içinde yaşatmak iyidir. 

6 - Kadın rujunu az sür
melidir. 

7 - Yalnız yatarken soyun
malıdır. 

8 - Kıskançlık kadını çır-

kinleştirir. 

9 - Hastalık erkeği usan-
dırı r. 

1 O - Erkek, yanı başında 

kendisine benziyen iki"ci bir 
mahlüka tahammül edcmiye
ceği için kadınların erkeklere 
benzemcğe özenmemeleri şa

yanı tavsiyedir. 
11 - Kadınlar saçlarının 

renklerini değiştirmemelidirler. 
12 - Erkek, yanı başındaki 

l - ' -·-. 1----1:-: ı,~,.Jıar kı1vvetli 

bebiyet vt:rmemek için zah
mete katlanmağa ihtiyaç var
dır. Hoşa gitmek bu zahmeti 
ihtiyar etmeyi bilmektir. lnsa· 
Jlın kocasına, yakınlarına, dost
larına hoş görünmesi yeter bir 
iştir. Bundan fazlasını düşün

meğe mahal yoktur. 

Hoşuna gitmek istediğiniz 
adamın hazzını mucib olacak 
şeyleri ve bilhassa izzeti nefsi
ni korumayı bilmelidir. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Stüdyolarda 
937 programları 

lngiliz ve Amerikan stüdyo
ları 937 yılı programlarını 
neşrediyorlar. Bir lngiliz stüd
yosu, Hazreti Süleymamn ha· 
zineleri filmini hazırlamıya baş
lamışhr. Tarihi hadiseleri can
landıracak olan bu filimde 
Saha Melike3i Belkıs rolünü 

Bir zamanlar beyaz perdenin 
Leyla ile Mecnunu olan Vilma 
Banky ile Ronald Kolman, iki 
ayrı filim kumpanyasında bir 
b~rine karşılıklı olarak filimler 
çeviriyorlar. Faraza Vilmanın 
Amerikada çevireceği haber 
alınan filmin bir benzeri Lon
drada Ronald Kolman tarafın
dan hazırlanıyor. 

Bu karşıltklı çalışma, sene
lerce ciddi surette sevişen iki 
sevgilinin birbirlerine hala mu
hafaza etmelde oldukları ala
kanın, alakadar filim kumpan
yaları tarafından istismarma 
sebeb teşkil etmektedir. 

Bundan yirmi giin önce Vil
ma Banky ( Biz bir birimizi 
unutmıyacağız ) adlı bir filmi 
tamamlayınca Ronald Kolman 
da Londrada ( Onu biç hahr
lamıyacağım ) adlı bir filim çe
virmeğe başladı. 

Mevzuu itibarile birbirinin 
tamaman aksi olan bu filimler, 
beyaz perdede iki yıldızı bir 
arada seyretmek imkanını bu
lan aşıklar için başka baklm
lardan zevkli bir iş oluyor. 

Hollyvood'da Vilma Banky'yi 
ziyaret ederek bir mülakat 
yapan meşhur sahne muharriri 
Pol Holt. mülakatını şöyle an
latıyor : 

- "Vilma Banky'yi ziyarete 

karar verirken onun evini daha 
başka türlü tahayyül etmiştim. 
Bu hissim daha ilk adımda 
değişti. Bebekler, çocuk fotoğ
raflariyle daha ziyade insanı 
çocuklaşmaga ve çocuk oyun
ları oynamağa teşvik eden bir 
yer .. Açık mavi bir bluz giyin
miş olan (Beyaz Rahibe) kah
ramanına bu hissimden bahset
tiğim zaman gülümsedi : 

- Bu, dedi. Bir telakki 
meselesidir. Galiba çocuklu
ğumda, arzuladığım kadar ço· 
cuk oyunları oynayamadığım 

için şimdi onların hasretini çe-
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iz mir 
sinemalarında 
Bu hafta lzmir sinemalarında 

cidden güzel filimler gösterili
yor. Tayyare, meşhur kompo
zitör Franz List'in hayatı ve 
aşkları hakkında müzik bakı
mından zengin bir filim göste
riyor. Bu filimde Olga Çekova, 
her zamankinden daha genç 
ve caziptir. 

Elhamrada Volga mahküm
ları oynıyor. Bundan beş sene 
evvel lzmir sinemalarında gös
terilen Volga mahkumlarının 
müzik ve teknik bakımdan 
daha muvaffak bir kopyası 
olan bu filim senenin en kıy
metli filimleri arasındadır. 

Lale sinemasında (Mohikao
ların sonu) filmiyle Şarl Boyerin 
Aşk Senfonisi oyoıyor. Her iki 
filmde güzel ve alakalıdır. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mirna toy yapmaktadır. 

Bu filimde Hazreti Süley
manla Belkısin aşk sahneleri 
çok caziptir. 

Yine bir lngiliz stüdyosu 
tarafından (Bethant Muharrir) 
filmi çevrilmektedir. Bu filimde 
gazeteciliğin elli sene sonraki 
çalışmaları içinde muharririn 
göreceği rolü, meşhur lngiliz 
muharrirlerinden Mr. W. Nort
man yapacaktır. 

Amerikada Metro Goldvin'in 
çevirmekte olduğu (Hakiki 
Kokona) filmi de · çok bftyük 

masraflarla hazırlanıyor. 

t 

/a11 Kıpura, flol~ı' ~·ood'ı111 e11 cok sn•1/f'11 simasıdır. 

/111/lyvood kızları yakasım hiç srtbrst im akmazlıır. , 

kiyorum. Sonra, daha mühim manız da mevzuubahs değil.. 
bir sebep te var. Ben kendimi, - Bakın bu noktayı bana 
bu çocuk oyuncakları arasında Paramount'ta teklif etti. Lon-
olduğumdan biraz daha genç, dradaki stüdyolardan birinde 
biraz daha çocuk kabul edi- tamamen kontrolümden geçi-
yorum. rilmesini islerim. Senaryosunu 

Hayatın ne kadar acı taraf- daha evvelden tedkik etmeliyim 
Jarı vardır. Bunları, çocuk Sonra.. Buna Kolman'm da 
oyuncaklariyle, çocuk izleriyle muvafakat edeceğini zannet-
t:iddi renkten ayırarak ehem- mem. 
miyetsiz göstermek hoşuma - Aranız, beraberce çalışa-
gidiyor. mıyacak kadar açık mı? 

Ronald Kolman'ın eski dos- - Değil ama.. Kim bilir. 
belli olmaz .. tuna şu suali sordum: 

- Kolmanla mektuplaşıyor 
musunuz? 

- Hayır, diye cevab verdi. 
Yalnız (Thanks Giving) bay-
ramlarında kendisine gönder
diğim tebrik kartına yıl başında 
mukabele eder. 

- Şu halde beraber çalış-

- Son filminiz hakkında bir 
çok dedikodular var. 

- Maalesef ben de işittim? 
Çok esassız ve faydasız şeyler .• 

Vilmaya teşekkür ettim. 
müşterek bir filim çevirmemizi 
istiyorlar. Fakat bu müşküldür. 
Benim şimdiki vaziyetime göre 
beraber çevrilecek bir filmin 
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Bu yıl kaptan Blad ve bir yaz gecesi rüyası filimlerini çeviren 
Olivia De Haviland, Londra stüdyolarından biri için angaje edil· 
miştir. Bilhassa Kaptan Blad filminde müstesna bir muvaffaka· 
yet kazanan bu yeni yıldız on sekiz ay Hollivud'da kalarak tek· 

niğini ilerletmiştir. Kendisi Tok yolu bir Japon kızıdır. Yirmi ya
şındadır. 

Olivianın büyük anası bir Kübalı idi. Japonyada 
bir Japon tüccariyle evlenmişti. 

yerleşerek 



Karlsbadda --·-r"! 
Bir lngiliz 

Casusu ele geçti 

Mi~ l(.aluuı 

Miss Katherin Şarp isminde 
yirmi iki yaşlarında bir kız 

Çekoslovakyanın Karlsbad şeh
rin de Çek zabıtasınca tevkif 
edilmiştir. lngiliz gazeteleri bu 

hususta aşağıdaki malumab 
veriyorlar : 

- Çekoslovakya, ıon zaman· 

larda casusluk bidiıelerinden 

dolayı bDyiik bir kuıku içinde· 

dir. En ufak ıllpbeli bir hare
ket tevkif edilmeij'e ve aylarla 

hapisanelerde yaıamağa kAfi 

geliyor. Filvaki bu yüzden 

mevkuf kalanların sayısı yüze 
yakmdır. 

Tevkif edilen Miss Katerin 

Şarp cidden gllzel bir kızdır. 
Çok cazip, sevimli ve g6ntll 

avlayıcıdır. Meıhur fen adamı 

George - Pitt'ia haıusi kltibi· 
dir. Profes6r Pitt, ıon zaman

larda beynelmilel fen akade

misi namına Çekoslovakyada 

tedkikJer yapmakta idi. 

lngiliz -Ibnissuud 
Anıa,maaı uzatlldı 

Londra, 10 ( A.A) - lngil
lere ile 11.>niuuud Arabiatam 

1927 muahedesini yedi sene 
uzatmıştır. 

Kudüs, 9 ( A.A ) - Alman 

ajansı, Arab milliyetperver ko

mitesinin kral lbnissuud tara

fından greve nihayet verilmek 

üzere yapılan teklifleri kabul 

ettiğini bildiriyor. 
Komite bugün, yarın da baza 

mahalli komis1onların mütall

alarını din!eyecektir. Grevin 
bugünlerde nihayet bulması 
bekleniyor. 

Casus 
!Kadın ö)~ bu!u~du 

~ 

~ 
~ 

Be'grad - Viyanadan gelen 
haberlere göre, Viyana hapis· 
hanesinde idama mahkum ola
rak mahbus bulunan (B - 9) 
namile maruf casus Mari Balon 
hapishaneden kaçdıktan sonra 
kendi doğduğu köyün mezar
lığında ölü bulunmuşdur. 

Mari Balon son gec~sini köy· 

deki gençler~ bir içki ziyafeti 
vererek neş'e içinde geçirmiş-

tir. Firar hadisesi idam saba
hından evvel vukubulmuştur. 

idam emrini tatbika gitmiş 

olan bölük kumandanı Mari Ba
lonun hOcresini boı bulduğu 
zaman hayretten hayrete düı

müştür. 

1
• BUR .. ~ 

Borsa Haherl~ri 
DUn Borsada 

• 1 

Yapllan Satıtlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Ahcı Fiat 

1008 Alyoti bi. 9 50 20 50 

519 H Alyoti 9 25 17 
538 M J Taranto 14 50 19 50 
467 Ş Rıza H 16 16 
342 S Gomel 8 75 19 50 
279 Y 1 Talit 9 18 
227 AR O:ıümctU6 21 

210 K A Kazım 11 75 14 
201 S SüleymanolO 20 

201 O Kurumu 12 17 50 
147 J Taranto M 7 50 16 50 
129 H Alberti 10 14 
95 P Klark 14 18 50 
71 Vitel Ş 14 50 15 
87 P Paci 10 11 75 
58 Beşikçi Z 9 25 --
57 Manisa B Ko 12 50 18 
37 S Celardm 10 75 --
33 J Kohen 8 50 17 
30 B Alazraki 10 50 --
29 T Debbas 15 25 15 75 
28 Talat Erman 13 25 --
26 S Emin 12 50 --
26 M Mikalef 10 13 75 
24 l Bencuya 10 50 --
23 Kızılcah A 12 50 --
11 D Arditi 20 --
76 Koo ittihadı 16 17 
3 J Gozden 16 75 --

4977 Yekfıo 
1
231992 Eski sabş 

1 
236969 Umumi satış 

33yaşında 
Bir lngiliz 

Casusu evlendi 

Mis Suzanne 
Senelerce entelicens serviste 

çalışarak muhtelif memleket
lerde lngiltere hesabına casus· 
luk yapan Miss Carla Suzanne 
Jenssen bu hafta Londrada ev
lendi. Danimarkada bir Ingiliz 
baba ile bir Danimarkalı ka· 
dının kızı olan Miss Suzanne 
33 yaıında olduğu halde ev
lenmiıtir. 

Kendisi bet senedenberi ser
bestti. Mesleğinden çekilmişti. 
Esasen ailece zengin oluşu, 
onun bu meılekte kafi derece-
de muvaffakıyetine mini olu
yordu. 

Misa Suzanne'ın .. Ben Casus" 
adında bir de kitabı vardır. 
lngiliz misi bu kitabında nasal 
casusluğa başladığını, hangi 
memleketlerde nasıl çahşbğını, 
karplaıtığı tehlllkeleri teferrli• 
atına kadar hikaye etmektedir. 
Meşhur casusun bu kitabı ka
pıhrcaaına sablmakladır. 

Casus kız meşhur lngiliz 
maliyecilerinden 57 yaıındaki 
Mr. Stafford Lor.ris'le evlen• 
miştir. Yakında )tarsa oyuulan 
oynamıya başhyacakhr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

1358 Tile T 1 Şir. 6 50 15 
87 A Muhtar 10 25 10 25 
84 T Debas 10 10 
57 K Kizım 7 7 50 
41 Ş Riza Halef 7 SO 7 50 
1627 Yekun 

126512 Eski satış 

128139 Umumi satış 
Zahire 

Çu. Alıcı Fiat 
840 Buğday 5 50 7 25 
814 Bakla 4 8125 4 8125 
19 Nohut 5 375 5 375 
83 Susam 14 14 25 
61 ba. Pamuk 45 50 47 
30 harar " 

32500 ki. P Çek1r 2 90 2 90 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ şıma salonda yemeğe iniyorum. 

• • • 
GiZLi NiŞANLI 

Semih bir vesile bularak 
"Gelemem., demek isterd:. Fa· 
kat Nuşin'in ruhuna kadar nü
fuz eden tatlı ve tesirli bakış· 
ları altında ezilerek kelimeler 

a arasında ufacık bir istihale fi 
YAZAN : ADN•N BILOET 

~~ RC9GS?"!'Wt"m:= ·r~·n 

-17-
Gospoyc e Nadi gUIUmsedl. Bir ,ey kaybetmezsiniz 
Semih B, dedi. Yarın gece de benim misafirimsiniz 

Ben, iki sene önce bir genç 
kızın beni bu kadar kuvvetle 
saracağını ümid edebilir miy
dim. Şuna inanmanızı rica ede
ceğim ki, ufak bir reaksyon, 
beni bu tehlükeli yoldan alı· 
koyabilır. 

- Mesela? 
Semih NuşinJe konuşurken 

onda, lcendisine karşı bir ya· 
l.ınlaşma arzusu seziyor gibiydi. 
Nuş:nin Semibaya karşı besle
diği alakanın derecesini, ilk 
defa sandığı gibi mutlak bir 
samimiyet içinde kabul edemi
yordu. Nuşin bütün alaycılı
ğına, mevzudan mevıua atlar· 
ken bidiaeleı-i vadm!amasına 

rağmen kendisıne karşı hususi 
bir alika duyuyordu. 
Baıan konuıurken dahşlan, 

çehresini urun uzun tedkik 
edişleri, sonra birdenbire ken
disine gelerek onu meşgul 
edişleri pek de bot sayılmazdı. 
Ancak aralarındaki alaka dere
cesi, Nusin'in his tedkiklel'ini 
açığa vurmasına mani o~uyordu. 

Akşaın görüşmek üzere 
Nuşin'e veda ~derken onun bir 
cümlesi üzerinde uzun uzadıya 
durakladı. 

- Y em~kte beraber bulun-
mazmısınız, diyordu. Annem 
rahatsız olduğu için odasında 
yemek yiyor. Bense, yalnız ba· 

geçirdi. Yani hayır, diyeceğine 
evet, demekten kendisini ala
madı. 

* 
S • • ı· emih düşünceli düşünce ı 

Londra otelinin kapısına ayak 
atarken, Nuşinfe karşılaşmıştı. 
Nuşinin yanında uzun boy!u, 
simsiyah gözlii bir Bulgar kızı 
vard:. Nuşin bu iyi tesadüftt.n 
duyduğu sevinci derhal açığa 
vurdu: 

- Ne iyi tesadüf, Semih 
bey!. Dedi .. Ben Nadi'yı uğur
lamaya inmiştim. Kendisini bel
ki tanımıyacaksınız .• Fakat Se
mihanın evinde her halde grub 
fotoğrafları arasında onu gör
müt olacaksınız. 

Semih mütebe•ıim çehresiyle 
kendiıine elini uzatan bu tirin 
Balkanlı kızı tedkik ediyordu: 

İZMIR 

Kültür Lisesi 
O§retmenlerl 

Burada 

lzmlrln 

En 

KıymetU Yatılı - Gündüzlü: KIZ ve ERKEK 
Müessisi : Eski Kız lisesi direktörü 

HAYDAR CANDANLAR 

Ders verirler 

Orta ve Lise sınıflanna talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir me'11 i verilmiş
tir. Sınıflara 40 dan fazla talebe almmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. Çocukla
rını sağlam bir Tiirk terbiyesi ve olgun bir malumat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sa
bahdan akşama kadar Kemeralbnda Birinci Beyler, Numan zade sokağında 6 numarada 

Kardıçalı Bay lbrahim konağında Kültür Lisesi ne müracaatları. 
Derslere Blrlncltefrlnln on beflncl gUnU başlanacaktır. 

7 - 10 ( ) 
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Yeni bir şapka satın alırken şöhreti bütün dünyayı sarmış olan 

JOHN B. STETSON Cy. ( PhiladeJphia ) 
Fabrikasının Türkiye ve lzmir halkına takdim ettiği şu modelleri görmeden kararınızı vermeyiniz 1 

STETSON 

PENN-CRAFT 

KENSiNGTON 

SATIŞ YERLERi : IZMIRDE 

EHRAM mağazası M. Bedri Akgerman 
( Hükumet caddesi ) ( Balcılarda ) 

latanbulda : Cumhurlyttt BUyUk Şapka maıazaaı 

•••• 

IŞl K mağazası 
(Hükumet caddesi ) 

(Voyvoda cadde•I) 

iz mir ldhalat gümrüğü müdürlüğünden : 
Takdiri kıymet mazbatası 

arlanın Arıını Nev'i 
&nlimü 
ıı 230 Tarla 

Mevkü 

Çiftlik K3yaJb 

Hususu Kıymeti 

Lira.kr. 
Şarkan giritli Halil ağa, garben Latif, şimalen 70 
yol. cenuben Klzım ve Halil 

230 Tarla Çiftlik k3yli da- Şarkan yol, garben metruk şimal ve ce- 66 
banyeri nup yol 

2 Tarla Çiftlik Giritli Şarkan Yahya, ~arben yol, şimalen Hasan 15 
mevkii cenuben Usman tarlaları 

9 
2 

Tarla Çiftlik Şehit Mehmet Şark ve garp yol, şimalen Şakir cenuben Şaban 40 
Tarla Çiftlik Çayır Şarkan Demirağa, garben Ramazan, şıma- 20 

ovaaı len yol. cenuben Demir ağa 
5 460 Tarla Çiftlik Kara Şarkan ve garben metruk, şimalen ibra· 20 

Abdullah him; lsmail, cenuben yol 
11 690 Tarla Çiftlik Giritli Şarkan yol, garben Yaşar, şimalen Arif 66 

mevkü cenuben yol 
8 
3 

Tarla Çiftlik Pamuk ova11 Şarkan Hasan, Kizım, Aptil, yol, cebel 56 
ıs 2 Tarla Çiftlik Tabak yeri Şarkan yol, garben metrük timalen Celi-

lettin, cenuben mettiik 
S Tarla Çiftlik Karadağ Şarkan Halil hoca, garben yol, cenuber. Yahya 20 
Yukarıda mlifredab yazılı on kalemden ibaret bulunan emvali gayri menkulenin 2490 sayılı kauun 

bükmilne tevfikan açık arlbrmaya konmuştur. 
lhalei kat'iyeleri 15 - 10 • 936 gününe rasllıyan perşembe günü saat onbeşte Çeşme gümrüğllnde 

yapılacaktır. 
Tayin edilen günde arttırmaya iştirak edecek olanlar yukarıda gösterilen muhammen kıymet

leri üzerinden yüzde 15 hesabile muvakkat teminat akçelerinin Çeşme gümrüğline yabrdıklarına 
dair aldıkları makbuzlarım komisyonu mahsusuna ibraz ett.kten sonra arttırmaya iştirlk 
edebileceklerdir. 

Bu işten herkesin malumu olmak üzere keyfiyet ilan o!undu. 

- Tanıdım Cospovce Nadi, 
dedi. Semiha birçok defalar 
bahsetmişti. 

Ve.. Nuşin Semihi de tanıt· 
mıya lüzum g15rd6: 

- Az evvel size Semih bey
den bahsetmiştim. O oynak ve 
afacan Semihanın canını yakan 
çocuk.. Semihayı şimdi görsen 
adeta tanıyamazsın Nadi.. O 
kadar değişti ki.. Bu değişik
liği hazırlıyan Semih beydir. 

Semih bu karşılıklı sözler al
tında kızarıp büzülürken Na
di'nın konuştuğunu dinlediler: 

- Bravo Semih bey:. Doğ
rusu bu büyük bir hüner.. Se· 
mihayı iyi tanırım. Tam dört 
sene Arnavutköy kollejinde 
beraberdik. Hatta sınıfta bile 
yan yana otururduk. Onun 
bir gtin eı keği sevebileceğini 
ilmid etmc?'zdim. Hatta, böyle bir 
ıeyi yakından görmek için iz
mire kadar bile gitmiye razi 
idim. Fakat siz ayağıma geldiniz. 

- lıtifatınıza teıekkür ede
rim Gospoyce.. Fakat siz ne-

den kalmıyorsunuz.. Yemekte 
beraber bulunsak.. Biz Nuşin 

hanımla operaya gidecel<tik. 
tliçolmazaa.. Bize yol göster
miş olurdunuz. 

Balkanh kız çapkm bir tebes
sümle ikisini birden silıdO. 

- Ben, dedi. ikinizin arasana 
bir kara kedi gibi girmek i3te
mem .. 

Ve .. ilave etli: 
-Eğer ar»u ederseniz, yarın 

gece bizde toplanırız. iyi bir 
gece geçirmiş oluruz .. Değil mi 
Nuşin. 

Nutinin tereddüdJü bakıtlR· 
rınm Semihin çehresinden ce
saret almasına vakıt bırakma

dan devam etti: 
- Kabul ediyorrnnu:ı, değil 

mi Semih bey. . Yarın gece 
saat yedide.. Bi:ı Bulgarlar mi
safir ağırlamasını Türkler ka
dar bilmesek tc, size komşu 

olduğumuz için her halde utan
mamaya çahımz. Babasuı ki 
Semihanan tanıdığı erkeği her 
halde evim<!.e srörmekterı zevk 

30-11 610 (1978) 

duyacağım. 
itirazsız peki dediler ve ay· 

rıldılar. 

Yemek salonunda hemen 
biç konuımadılar. İkili de dll
şünceli görünüyordu. Fakat 
hisleri arasında büyük bir ay-

rı!ık. üzerinde durakladıklan 
noktalar arasında bir ayrılık 
vardı. Nihayet Nuşin koau'lı ına 
cesaretini gösterdi: 

- Neden Nadioın dave "ni 
kabul ettin, Semih.. Y arıo e• . 
ce biz bize daha iyi eğlene· 
mez miydik?. 

Semih hayret eden bakı la· 
rını Nuşinin kızaran yanak 1a
rmda toplamıştı . . Nuşinin g ··z
leri öyle ince ışıklar içinde ya
nıyordu ki, bu sualiyle anlat• 
mak istediklerini derhal kav· 
ramışh. 

- Ne yapayım, dedi. Mec
bur oldum. Fakat bir çaresı 
var.. itizar ederiz. 
. - işte bu olmaz.. Sonra •• 

- Ciimleni bitir, Nuıi11. 
- 8(fmedı -



Sahife e 
ı ez:: 
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Oğretmenler, öğrenci babaları 
AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liselerle orta ve ilk okul kitaplarının satış yeridir. 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile sayın müşterilerinin ala

kalarını kazanarak ( İzmir ) e yaraşır bir şekilde genişle
tilmiştir. 

Kültür bakanlığının kitapları· ile çıkan eserleri günü gü· 
nüne takibeder ve müşterilerine sunar. Ahmed Etiman ki
tap Evi lzmirin yegane kitap ve kırtasiye deposudur. Ha
riçten siparişler ~ür'atle gönderilir. 

lzmir Hükümet Caddesi No. 58 • 60 Telefon: 2535 '·· _, 
lzmir inhisarlar Ba~müdürlüğün-

... 
den: 

Alsancakta yaprak Tütün deposunda yaptırılacak eleketrik 
tesisatı işi pazarhğa konulmuştur. 

Keşif bedeli 873,43 teminatı 131 liradır. isteklilerin 12 - 10 -
936 günü aaat 15 de Başmüdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri. 

780 ( 2062) 

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 çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markab Turan mamulatı 
küspe yedirerek oolarm 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. 

lzmir inhisarlar 
den: 

Posta kutusu N o. 224 
Telefon - lzmir 3465 

~ 
Başmüdürlüğün-

Alsancakdaki depomuzda mevcut 8319 kiJo kınnap parçaları 
açık arttırma suretile satılacaktır. Muhammen bedeli kilosu 20 
kuruştur. Muvakkat teminatı 125 liradlr. isteklilerin 2'ı-10-936 
günü saat 15 de başmüdiirlüğümüzdeki komisyona gelmeleri. 

Satılık 
bahçe ve ev 
Mersinli Burnava caddesi 

No. 98 etrafı taş dlvarla çev

rilmiş 8 dönüm içinde f evkal

ade dolaplı kuyusu havuzları 

3 dönüm kadar enginarlığı ve 

dört yüz köke yakın her türlii 
meyve ağaçları, hayvan damları 

ve aynı bahçenin ön cebhe

sincfe şose üzerindt! yeni taş
tan beş odası, mutbağı, hamamı 

ve her türlü konforü haiz ha
nesile birlikte sahlık ve kira

lıktır. Taliplerin fiat hakkında 

hane içindekilere müracaat 

edilmesi reca olunur. 
1-8 ( ) h 3 

11-15 768 (2064) 

DOKTOR 

n;ıeçl!!!!!lm*H111111w~•l!lllll111111m•ilm ........ 

Doktor operatör 

e Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 

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

Telefon evi 3203 ., _______ _ 

YENi ASIR 
• 

En faydalı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 

Çünkü her ağrıyı keserek 
şifa ve neş'e getirir 

• 

maruf kimyagerleri tarafından • 
harikalı bir tertib]e hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 
ne olursa olsun "bütün ağrılarla soğukalgıhğından mütevellid 

rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ısbrabı neş'eye . . 
çevırır. 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

m • 
OZAıL. 

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

kökünden çıkarır. 

Umumi depoıu: lngiliı: Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 
Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

?\ 
~ 

8 
o.ı -

..,.. ...... ...... -~) .,,_ 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır 

FtA.1 >Y"C>LIN"9 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fevkalade kuvvetli terki bile mikropları öldürür ve sade 
dişlerinizi değil; vücudünüzü de korur. Fakat günde iki 

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilve evi 
LÜKS 

ŞEKERCiLER No.26 
VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 
S!l!l'i .Q 

ÇABUK 
RAHAT 

TRAS OLMAK 
İSTERSENlZ 
HEMEN B\Q 

POKER-PL 

ALINiZ. 

~J--
BBISTOL 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en esl<i otelcisi 

BAY OMER LUTFiDiR 
········••111•••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok husu,iyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 



ıı Tefrlnleveı 1e3a 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SATURNUS vapuru 11 bi

rinci teşrinden 14 birinci teş-

rine kadar Anvers, Rotterdam, 

Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

ULYSSES vapuru 16 teşri
nievvelde gelip yükünü tahli
yeden sonra Burgas - Varna 
ve Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 
teşrinde gelip 25 birinci teşrine 

kadar Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 4 teş.rini
saniden 9 teşrinisaniye kadar 

Amsterdam, Rotterdam ve 

Hamburg limanlnrı için yük 
alacaktır. 

1 w. 
N V. 

F. H. Varı Der 
Zee & Co. 

DEUTCHE LEV ANTE LINIE 
G. m. b. H. 

KYPHISSIA vapuru 6 birinci 
teşrinde bekleniyor. 10 birinci 
teşrine Rotterdam, Hamburg 1 

ve Bremen için yükalacaktır. 
GERA Motoru 1 S birinci 

teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci tesrine kadar Rotter 
dam. Hamburg , Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
A THEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremen li· 
manian icin yük alacaktır. 

.. BltO .. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXMOOR vapuru 17 ilk teş
rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Bostan için yük alacakbr. 

EXMINSTER vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
ve Bostan için yük alacaktır. 
~ 

IENI A81R 

Ihlamur, Salep, Çay 
içmenin mevsimi geldi. 

Bunları alırken kutulardaki 
firmamıza dikkat ediniz. 
Ambalaj içine alınmış çe
şidlerimiz şunlardır: Siyah 
ve kırmııı biber, darçm, 
bahar, kimyon, 41 bahar, 
papatya, ararot, çivid, kür
dan, leke tozu, vazelin, 
karbonat, yaldız, kola, pey
nir mayası, vim, ışıldak, 

persil, toril kaol ve emsali 
şişelerde gül ve çiçek suyu. 
Kız markalı meşhur (Arti\ 

kumaş boyaları, hediyeli filbaşı Türk 
rastık boyaları, perakende ve topdan karpit, marangozlar 
için ispirto, tutkal, gomalaka, sanjaka, reçina ve analin 
boyalar, kız ensftüsü ve dikiş yurdları ta ebeleri için çiçek 
ve meyva boyaları, flitre kağıdı, zamkı Arabi, alkol, jela
tin, ilk okul talebesi için adresli diş fırçaları ve macunları, 
tebeşir, kokulu sabun, krem ve traş bıçakları, . memedeki 
çocuklar için nestle südü ve unu, fosfatin, Kars südü, yassı 
ve lastik don ve muşamma, emzikler, sanayi ve %iraatta 
kullanılan hertürlü zerhirli maddeler benzin, göktaşı, asid· 
finik, çamaşır ve tahta sodası, nezafet pudrası, Karahisar 
maden suyu, meraklı bayanlara el<stra sakız ve daha pek 
çok çeşidlerimizi görmek istiyenler depomuza u~rasmlar. 

Telefon: 3882 

ORESTES vapuru 16 ikinci 
teşrinden 21 ikinci teşrine ka

dar Amsterdam- Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lnıen 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHORDA vapuru 9 ilk 

teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorke hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 23 ilk 
teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

, 
V ASALAND motörii 13 bi

rinci teşrinde gelip Rotterdam, 
Hamburg, Bremen, Copenbage 
Goteburg. Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

VIKINGLAND matörü 30 
birinci teşrinde beklenmekte ve 

Rotterdam - Hamburg- Bremen 
Goteburg ve Iskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

Holland Australia Line 
ALHENA vapuru 6 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 
Prinsipalle-Australya ve Yeni 
Zeland için yük alacaktır. 

Servici maritime Roumain 
SUÇEA VA vapuru 20 birinci 

teırinde gelip 21 birinci teşrin
de Pire, Malta, Marsilya ve 
Ce:ıair için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
LAV ANT motörü 1 !kinci 

teşrinde beklenmekte olup An
vers (doğru) Danhig ve Gdynia 
için yük alacaktar. 

Daha Fazla tafsilit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasmda FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Sefer müddeti : 
Bire - Boston 16 gün 
Pire - Nevyork 18 gün 

•• 181 •• 
Den Norske Middelhavslinje 

BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Havre 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di
rekt ve Norveç limanlarına yük 
alacakhr. ....... 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation DanuLienne- Maritime 

Budapest 
SZEGED motoru 13 ilk teş

rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Uiyana ve Linz için yükliye .. 
cektir. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapunı 28 t ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacakbr. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri •• navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhnde gi
riıilmez. 

N. V. V/. F. Hami Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

ERZURUM Valiliğinden : 
Kapalı zarf usulile eksiltme 

21 - eylül 1936 da ihalesi yapılacak olan Erzurum erlrt:k 
muallim mektebi ikmali inşaatına ait itinlar 2490 sayalı kanunun 
)'edinci maddesi ahkamına tevfikan ilin edilmemiı olması hase
bile bu inşaatın 35 gün müddetle temdidine ve yeniden iJinına 
lüzum hasıl olmuttur: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum Erkek mualJim mektebi 
yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedeJi (242671) lira (48) kuruştur. 
2 - Bu işe ait ıartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık genel ıartnamesi. 
D - Inşaata ait fenni şartname. 
E - Keşif cetveli. 
F - Proje. 
Talipler projeyi Bayındırlık bakanlığında, Erzurum Baymd1rlık 

IDüdürJüğünde görebilirler. istekliler şartname ve evrakı saireyi 
12 lira on kurut mukabilinde ilin mahalleri Bayındırlık müdür
lüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 26 birinci teşrin 1936 pazartesi günü saat on 
beşte Erzurum Kültür direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira muvak

kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermeleri lazımdır. 

A ·- 1936 yılına ait ticaret odası vesikası. 
B - Bayındırhk Bakanhğından en aşağı yüz elli bin Jiralık bu 

nevi inşaata yapabileceğine dair alınmış vesika. 
6 - Tek lif mektupları üçüncü maddede yazıla saatten bir 

saat evveline kadar Erzurum Kültür direktörlüğü dairesine geti· 
rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
Verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü 
nıaddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
IDumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecik-
•eler kabul edilmez. 'i96 (2017l 

DAIMON 
Bu fenerler yirminci as

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

nerle beş yüz metre dahi
linde iki taraflı muhabere 
mümkündür. Üç renklidir. 
Yeşil, kırmızı, beyaz yanar. 
Muhaberenin hariçten anla
şılmaması için ziyanın yalnız 

hedefe verilmesi ayrıca bir meziyettir; tav
siye ederiz. 
Umum depoları: lzmirde: Suluhan cİ\1arı No. 
28-9 Hüsnü Öz Ödemişli.. lstanbulda: Tahta 

kalede Jak Dekalo ve Şsı. 

Türkiye 
Kızılay Kuruınu 

Böbrek, karaciğer ıahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Manisa Vilayeti 
meninden: 

Encü-

1 - Kırkağaçta Ziya Gökalp mektebinin 201 lira 52 kuruş. 
" Türkbirliği " 327 " 98 " 
" Cumhuriyet " 443 " 35 " 

keşifli tamiratı açık suretle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu işe aid keşif evrakı parasız olarak Manisa Nafıa 

müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Ziya Gökalp mektebi tamirat eksiltmesi 15 - 10 - 936 
Perşembe günü saat on buçukta. 
Türkbirliği mektebi tamirat eksiltmesi 15 - 10 • 936 
Perşembe günü saat on birde. 
Cumhuriyet mektebi tamirat eksiltmesi 15 - 10 • 936 
Perşembe günü saat on bir buçukta Vilayet Daimi 
Encümeni önünde yapıiacaktır. 

4 - Birinci mektep için muvakkat teminat 15 lira 12 kuruş. 
ikinci " " " " 24 " 60 " 
Üçüncü " " " " 34 " 25 " 

676 (2063) 

Olivier Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
BİRiNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
DIDO vapuru 29 eylüle ka

dar Londra ve Hull iç1n yük 
alacaktır. 

DRAGO vapuru 30 eylülde 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracaktır. 
-LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru 19 teş
rinievele kadar Londra ve Leith 
için yük alacaktı. 

Liverpool hatb 
DRAGO vapuru 7 birinci 

teşrine kadar Liverpol ve G'as
gov için yük alac.aktır. 

EGYPJAN vapuru 15 birinci 
teşrined Liverpool ve Svar se
adan gelip yük çıkaracaktır. 

Dt'ulche Levante - Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

teşrin ortasında Hamburg,Bre
men ve Anversten gelip yük 
çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
sulivet kabul edilmez. 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sıdı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

aahHe 9 -- • 

Doktor - Operatör 

Arif N. Yuıcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hasta'arını pazardan ba~a 

her gün ikinci Beyler sokağı 
Müıayede salonu karşısında 

78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp-

rüpe Berat apartımanı No. S 

-'-l~h•J;J. 

ususi muallim 
Ilm a 1e kalan ilk ve orta 

N mektep ta 'ebe'eri süratJe im
tihana hazır anır. Şekerci Ali 
Galip ticarethanesi yanında 
Mehmed Ali tuvalet salonuna 
(Z.M) rumuıile müracaattan. 
U77Z777.Z7.7J. -qZ7J...T.LZ'/ZZZJ 

lzmlr Belediyesinden: 
Beher metre murabbaı dört 

yüz kuruştan beş yüz on sekiz 

Jira bedeJi mubammenle 54 sa· 
yıh adanın 129/5 metre murab
baındaki 36 sayılı arsanın !falaşa 

başkitiplikteki şartname veç

hile 27-10-936 Salı günü saat 

16 da açık artırma ile ihale 

edilecektir. 

iştirak için otuz dokuz liralık 

muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

11-14-18-22 784 (2061) 

.. ................................................................... .. - . 
~ SIHHAT RAl.JKYAGI E . . 
~ Norveçya balıkyağlarının en balisidir. Şerbet gibi ~ 
E içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında . .................................................................... . 

Demiryollarından: 
Haydarpaıa dalga kıranının takviyesi için lüzumu olan ve 

Hereke istasyonu civarında 66 450 kilometrede bulunan taşla
rın ocağından lağımla çıkara'arak kaldırmak saretife M. 3 8500 
blok ve blokların ihzarı esnasında hasıl olacak taşlardan M 3 

4000 balastın ihzarı ve hat kenarında idarece gösterilecek yere 
nakli ve vagonlara lrnlaylıkla tahmil edilecek tarzda ve ölçül

mesi kabil hendesi şekillerde idare memurunun vereceği talimat 
dairesinde kordon dahilinde depo edilmesi ve vagonlara tahmil 
ve teslimi 24457.S lira tahmin bedel üzerinden 26-10-936 pazar
tesi günü saat 15 de Haydarpaşa'da Gar binası dahilindeki 
1 nci işletme Komisyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenl~rin 1835 lirahk muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ayrıca ehliyet vesi
kalarını muhtevi teklif mektublarını eksiltme günü saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu İşe aid şartname ve genel şartname ile mukavele projesi 
Haydarpaşa'da komisyon kaleminden 62 kuruş bedel muk•bi-
linde verilmekted r. 7-12-17-22 [626J [2027) 

Hususi Şif A BALIK Y AGI 
Bu mükemmel 

gıda ve deYa baş 
mahsuldür. Gıda 
kudreti yüksek, 
saf, temiz daima 
tam randman 
veren 
Şifa Bahk 

yağını 

tercih ediniz 
tam bir istifade 
temin edersiniz. 

Muhtelif hususi 
şişelerde: safi 
kilo 70 ku. uş 

Um. Dep. ŞiFA ECZANESi 
Hükumet sır•• 
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ispanya işleri • 
yıne dünya · sulhunu tehdit ediyor 

ispanya ve Sovyetlerin ithamları 
I 
j 

ı 
1 
) 
ı 

Müdahalesizlik komitesinin son toplanbsında dinlendi 
Sovyetlerin ihtarına ltalya ve Almanyanın cevablan tehditler taşımaktadır 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. --~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Tahkik cı t yapılamazsa infilakın önüne geçilemiyeceğine inananlar vardır .. 

Londra, 10 (Hususi) - Is· 
panya itlerine müdahalesizlik 
komitesinin dünkü içtimalara 
neticesinde aşağıdaki tebliğ 

neşredilmiştir: 

"ispanya işlerine müdahale
sizlik kararlarını kontrole me
mur komite F oreign Office' de 
içtima etmiştir. Komite izası 

olan devletlerin mümessilleri 
içtimada hazır bulunuyorlardı. 

REiSiN TEBLiGATI 
Reis, müdahalesizlik anlaı

maıını imza etmit olan bazı 
devletlerin bu anlapna ahka
mına hürmet etmedikleri hak
kında tevdi edilen bazı vesika
ları komiteye tebliğ ettikten 
sonra demİftİr ki : 

lıpanyol bOkGmeti tarafından 
ileri siirtllen bazı ithamlar, eğer 
doğru oldutu sabit olarsa, 
miidahaleıizUk ve bitaraflık 
anlatlllUlmn ihWi mahiyetinde 
olclapmdaa lngiliz btlk6meti 
h 'Ml k.-iteye telili meau· 
liyetiai tberiae almııhr. 

ALMANYA·ITALYA VE 
PORTEKiZ 

Komite lapaayol ve Sovyet 
lalkimetlerinin tebliğlerini iğ· 
rendikt• 80Dra, ba meselede 
takip edilecek usul g6riiştll
mllfttlr. Reis Alman, ltalyan ve 
Portelm cleleplerinin ba iddia· 
lan blktmetlerine bildirerek 
hakikatin tezahOrtbae yarayacak 
izahat vermelerini teklif etmit· 
tir. 

ITALYA PROTESTO ETTi 
ltaJyan delegesi lspanyol no

tUtndaki iddialan son pddetle 
reddettikten sonra bunlann 
e1asaız olduğunu ve ltalyan 
bllk6metinin elinde bilakis bita
rafbğının Madrid lehinde ilıli· 
line dair deliller olduğunu ıöy
lemiftir. Alman ve Portekiz 
delegeleri de ayni tekilde be
yanatta bulunmuılardır. 

SOVYET MEKTUBU 
Bantlan 80Dl'a komite Porte· 

kiz bllk6metinin bitarafhk an• 
laımasına riayet etmediğini bil
diren ve lıpanya • Portekiz hu
dudunda tahkikat yapılmasını 
teklif eden 6 llktetrin tarihli 
Sovyet mektabana ittili kesb· 
etmiftİr. Portekiz mllmeuili bO· 
kimetinden talimat almadıkça 
bu meseleyi m&nakap edemi
yeceğini bildirmiftir. 

SAAT 16 CELSESiNDE 
Saat 16 da yeniden açılan 

celsede reiı Portekiz milmessi
linin ifadesine atfen takındığı 

tavrın girişilen usulü geç bırak
mak mahiyetinde olmadığını 
söylemiş ve f ortekiz biikü· 
metinin cevabı gelmedikçe ya
pılan şikayetlerin hemen tedkik 
ve münakaşası vakitsiz olaca
ğını bildirmittir. Tahkikat esası 
üzerinde bütün mümessiller 
mutabıktırlar. Umumi menfaat 
yapılan karıalıklı tikAyetlerin 
tedkikini emreder. 

BiR iHTAR 
Komite hundan •nra Sovyet 

L«vınoı 
b&kametiain 1 ilk T efl'İD tarihli 
mektubundan haberdar olmuı
tur. Bu mektqpla Solıyet Ra
ya mümeuili ıuau bilclirmekte
tlir ki: .. Bitarafh'k anlatmauna 
mugayir olarak yapa.lan hare• 
ketler diğer devletleri de ser• 
bestilerini geri almağa mec· 
bur kılmak teblilkesini ibdaı 
eder ve her halde Sovyet 
hllk6meti kendi beaabma 
mldabalesizlik ve bitaraflık an· 

tlaf1Daıının bazı ikitler tarafından 
Asilere yaphkları askeri mua
veneti gizliyecek bir paravana 
aibi kullanılma11na razı olamaz 
ve anlatma billhndaki hare· 
ketler hemen durdurulmadıjı 
takdirde, Sovyet htıkimetinin
de kendisini anlaıma ile ka
bul ettikleri taabbüdlere karşt 
serbest telakki edeceğini bil
dirir. " 

iT AL YANIN ITHAMLARI 
ltalyan mümessili söz alarak 

Sovyet Ruayaya kartı milteka
bil bazı ithamlarda bulunduk· 
tan sonra demittir ki : 

- Eğer bu bGkimetin mi· 
tallası girittiği taahhlltlerden 
şimdi kendisini kurtarmak mer
kezinde ise bunun için esassız 
ithamlar vaaıtasını kullanma
ması ve bayle bir karann mes· 
uliyetini baıkalanna yOldetmeye 
çalıımamaıı mBreccabhr. 

BiR TEHDiT 
ltalyan mlimeuili Sovyet 

hükumetinin kullandığı metodu 
kuvvetle protesto etmiş ve 
ltalya hükumetinin, komite me• 
saisine iştirak eden bir devlet 
karariyle bir taraflı olarak an
laıma hükümlerinin feshinden 
doğabilecek vaziyete karşı 

mesuliyet kabulünden imtina 
ettiğini ve Sovyet hükümetinin 
girişebi'eceği bayle bir hareke· 
tin biltün mesuliyetinin toıma
miyle kendisine iit olacağını 
komiteye bildirmiıtir. 

ALMAN CEVABI 
Alman mlimeuili de demiı· 

tir IW " Sovyet hllkümetinin 
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tebliği komitenin salihiyoti 
dahilinde değildir. Zira komi
tece teıbit edilmit olan eıule 
uygun oJarak yapılmamııtır. 
Bunun için bunu tamamile lir 
yut mahiyette bir hareket 
telikki etmek lizımdar. 

SOVYETLERIN ISRARI 
SoyYet Rusya delegesi ltal

yan ve Alman mimeuilleri.U, 
iddialal')nı red ve cerhederek, 
7 ilk teşrin tarihli mektubunda 
kaydedildiği gibi, bitaraflık 

anlatmasına muhalif hareket-

Jsponva haıicive nazm Ddvavo 
lere nihayet verecek kat'i ted· 
birlerin alınması zarureti ize· 
rinde 11rar etmiştir. 

T ALIMAT ISTIYECEKLER 
Ba ıı delegeler Sovyet mli· 

mesailioin beyanatı hakkında 
h0k6metlerinden talimat iste• 
mek lüzumunu gasterdi. Diğer 
taraftan kısmen ticaret ef yası 
taşımakla beraber kısmen de 
silah ve mühimmat yiiklü olarak 
ispanyaya gidecek vapurlara, 
bitarafhk anlaşmasına iıtirik 
etmiş olan devletlerin limanla
rında ne muamele yapılacaiını 
hükumetlerinden sormaj'ı ka· 
bul ettiler. 

SOSY ALIST ENTERNAS· 
YONALIN CEVABI 

BEKLENiYOR 
Paris 10 ( Ô.R ) - Komli· 

nist lideri Marcel Cacbin "Ha
manite" gazetesinde ltpaayada 
midahale•izlik meaeleai etra-

fında Rusy anın giriştiği teıeb
bBın taavib ve ş6ylece tefsir 
etmektedir : 

Şimdi artık 6yle zannediyo
ruz ki "'but memleketlerde· 
ki büt&a beynelmilel İfçİ tq
kilibnıa Sovyet biikimeti ta
rafından yapılan diplomatik ha
Jekete müzaheret maksadile 
topJanhlannı kimse llhU1111Uı 
bulamaz. Böyle içtimalardan 
muvaffak.yet beklemeğe hak
kımız vardır. Bunu herkesin 
anlıyacağını zanneder ve ıoı
yaliat enternasyonali reı•ı 
Bruker arkadaıın da cevabını 
bekleriz. Bu cevabın bu defa 
mtisait olacağını ümid etmek
teyiı. 

MiL YONLARCA iŞÇiNiN 
TAZYiKi 

Milyonlarca itçinin Anti-Fa
tiat yığınları lehinde ve Fatist, 
Hitleriı1t aürüleri aleyhinde ya
pacakları müdahalenin terazide 
ağlr basacağı mubakkakhr. 

"Oeuvre" gazetesinde Gene
vieve Taboris, Sovyet teıebbtl
aünün nazan dikkate alınma
sını daha sonraya bırakmak 
husuaunda lngilterenin arzu ka
rannı kaydederek 16yle ya· 
zayor: 

HiÇ BIRŞEY iÇiN ÇOK 
GOROLTO 

" Şu halde Rua tetebbosn, 
lıpanyada mlldahaleaiztik siya· 
ıetini tehlUkeye dOtlrecek gibi 
değildir. Zira komite Rus no~a-
smın nazan itibara ahnmumı 
mOddetsiz olarak tehire karar 
vermiftir. Diğer taraftan Sov· 
yet delegesi uysalJık göstermiş 
ve Portekiz delegesinin takın· 
dığı tavırdan sonra, evvelce 
zannedildiği gibi, celseden çe
kilmemiştir. Bazı mühim mü
messilloer bu celseyi gülilmaiye
rek bitirmişlerdir. Hiilisa: Hiç 
birşey için çok .gürültü yapıl
mıştır.,, 

INGILTERENIN ENDiŞELERi 
Fransanın bu meselede ta· 

kınacağı tavnn ne olması hak-
klnda .. Jurnal " gazeteıinde 
Saint-Brice ve Petit Journalde 
G. Cudenet aynı m&tafAadaclar-
Jar: Franıız-Ingiliz teaanlld&nl 
takdir etmek-

Gabriel Cu
denet diyor ki: 
Blum sulhun 

e1aslı bir unsuru Mtizaureleıe salı11e olan F1J1ay110/is 
olan bu tesanOdti tam olarak muvafıktır. Ancak bu tabkika• 
muhafaza etmek istiyor. lngiliz- tın tahakkuku pek kolay de· 
ler realiıttirler, ancak kat'i bir ğildir. Fakat bu yapılmazsa, 

mlphededen sonra karar ve- bundan doiacak infillkın h ... 
rirler. lngiliz kabinesi miiteka- ne geçmek de daha az kolay-
bil ithamların çarp11maaınclan 
ıakınmaktadır. En esaslı bir 
kayg1S1 da Cebelüttankın teh
lilkeye dOşmemesidir. 

Fransanın da asıl kaygısı 

Müdahalesizlik komitesinde' İtalyayı 
temsü eden Oıandi 

daimi Fransız menfaatlerinin 
müdafaası olmalıdır. Asilere 
ailih verilmeıi bizim menfaat· 
lerimizi tehllikeye dilfürGr. 
TAHKiKAT YAPILMAZSA 
iNFiLAKIN ÔNÜNE GEÇl

LEMIYECEK ... 
Saint • Brice ıu mfttalaa yı 

yllrütüyor : Mesele, bitaraflık 

harbının nasıl temin edilebile
ceği meselesidir. Buna man
tıkla verilecek cevab şudur: 
Olan ithamlar ve mukabil it· 
hamların ne dereceye kadar 
doğru olduğunu bilmek lazım-
dır. Evveli bir lıpanyol şiki
yeti vardır ki Cenevreden yol 
dejiıtirerek Londra komitesine 
varmıtbr. Diğer taraftan Sov-
yet ith•mlan vardır. Blitln bua· 
lum tbwiacle tahkikat aplmaaa 

dır. Fransa ve lagiltere ara· 
sıada sıkı it birliğine hiçbir 
zaman daha ziyade ihtiyaç ol· 
mamışbr." 

AMBARGO KALDIRILMA· 1 

LIDJR DiYORLAR ı 
Edimburg, 10 (A.A) -Amele ı 

partisi icra komitıesinin parti 
konferansında AtJee tarafından 
okunulmuş olan karar suretin• 
de,Fransa ile lngilterenin lspan• 
ya asilerine yardım etmekte 
olduju iıbat edildiği takdirde 
ispanyaya sevkolunan silahlar 
üzerine konulmakta olan am· 
bargoyu kaldırmaları lizımge• 
leceği beyan edilmektedir. 

INGILIZ iŞÇi PARTiSiNiN 
DILElil 

Loadra, 10 (A.A) - Edim· 
burgda toplanan itçi partiıi ' 

ı 

konferansı bugün ispanya meı· ı 

elesi hakkında yeni bir beyan• ; 
name neşretmiştir. Atlee tara• ı 

fından yazılmıı olan bu be• 
yanname ademi mOdabale aa• 
latmasımo çiğnenmesint teşkil 
eden hareketler hakkında t-.lı• 
kikat yapılmasını ve bu haauata 
raporlar neıredilmesini istemek· 
tedir. 

Paktın fili bir şekilde ayak 
altına abndığı teabit edildiği 

takdirde Fransız ve Ingiliz 
hükümetleri Madrid hükume
tine silib tedarik etmek imki· 
nını vermek için df'fhal tedbir• 
ler almalıdırlar. 

Bu beyannameyi müttefikan 
tasvip eden konferans fatilt 
hükümetin ademi müdahale bu· 
ausundaki taahhütlerini yerine 
getirmedikleri hakkında mun· 
zam bir takrir verilmesini istr 
miftir. 


