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Refah -·-Köylerden şehirlere 
doğru yayılabilir 
Bi~de kö.11 1ınzi>ı bfr edehiyat 
tnev.:m11d11r. Jf akat ~Ol'!!Jal ba· 
kundan esaal1 bfr etüd mev
:mıı olamamıştıt'. l\.<Jylerin 
hakiı·ı durumları, 1tit1aim
lcrit1de 11amlmıyan tccriibeli 
bir sosyolog gijziiyle ;,ır.eleu· 
·memiştir. llim adamlarımız 
bilqilm·i11e mit alledeleı·ini ve 
ie<'rilbeleı·itıi 1mtma1• inıkti· 
tıını lwzırlıyan lm .<?osyal da
vaua Wzımm Aadm· ehemmi. 
Yd 'Vcrmemi*lerc1fr. Bunun 
içindir ki, kö]lle>'in kall.'nı
ması rıibi dcl'let ölçüsünde 
l>fr dava meı•=ırnba'lls oldıığıı 
ıuımmı fikfr laboratm:arında 
rıe1:, as malzemcue tesadüf' 
edilir. nuntm·a bakanık bi=
de kö!fcüliik davasmuı heni;z 
olgtnılaşmadığou iddia et
me"A· yanlış olmaz. 

. Köylünün yaşayış tarzı, köy 
iktıaadiyatı, bütün iş sahala
llnda dört gözle beklenen kal
lrınmanın temel taşıdır, diyo
tuz. Birinci beş yıllık endüstri 
Planı gibi ikinci beş yılhk pla-
nın da, satfedilmekte olan 
lhuanam eforla mütenasib 
neticeler vermesi için köylerde 
kalkınmanın hazırlanmasını za
ruri görüyoruz. Şu halde k~y
tiilük hareketi, üzerinde işlen
llliş, hassasiyetle durulmuş fi
~irlerden, binbir müşahededen 
1•tifade etmelidir. Bu sosyal 
ınevzua, bütün memleketin mü
llevveri alaka göstermelidir. 
Zira Kemalist Türkiyenin bu
ırün de, yarın da en büyük da
tisı budur. 

Rejimin köy sevgisi, köy ve 
~Öylüyü refaha kavuşturmak 
~tiyen siyaseti, mahrumiyetler 
ilenıine yeni bir ruh, istikbal
den ümidvar olan yeni bir iman 
•ıılamıştır. Köylü bu sayede 
lnahrnmiyetlere katlanmak için 
daha büyük bir tahammül kuv-
9eti gösteriyor. Fakat kimse 
~ndan mahrumiyetlerinin ilani-
aye devam etmesini istiye

IJı_ez. Bugünün rehberleri, Tür
~1Yenin yeni yapısmda köylerin 
ıfade ettiği kıymeti herkesten 
eyi bilirler. Tuttukları yol, eko
:0nıik politikamızın vechesi 

6yü ön safa almıştır. Refah, 
!~birlerden köylere doğru de
lıl, köylerden şehirlere doğru 
hyılacakhr. 

k Şinıdiye kadar köycülük hak
b ında bir çok şeyler yazılmış, 
) 

8 !ka ıklimlerin, başka çevre
:j1n köy lıayah hakkmda ya-

an eserlerden ilham alınarak 
ortaya yığan yığın fikirler atıl
:1ıhr. Bizim olmıyan, bize uy
k •Yan fikirler... Bu işte asıl ala-
alı olan T·· k k" ı·· - .. ke . . ur oy usunun 

k ndı smesinde geniş bir an-
et yapılarak samimi araştır

lnalara zemin olacak şekilde 
Ç•lıtılnıaınıştır. 

- Sonu 2 incı saluJede -
Se-vke't ı:lllg:lıo. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ÇELiK KIT'ALAR NEŞE iÇiNDEDİR --... .-. ... , = ihracatçılarımız· 

Manevra sahasında mavi taraf taarruza 
girişti. Kırmızı taraf mukavemet ediyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Kırmızı tarafın gerUerlnden galan taze kuvveUar muhırabe meydanına yaklafmaktadır. Orgene- : 
ral lzzeddln Çah,ıarın yUksak idaresi altında ki manevralar. yUksak kumandanlar ve askeri ••ller i 
taklb ediyorlar... "Yeni Asır,, ın bir muhabiri de manevra •aha•ına hareket etmlftlr. : 

• • ......................................................................................................................................................................... 
Türkün askeri kudret ve kuvvetini askert bir 

ahlak ve disiplin, kuvvetli bir sevkü idare albn
da bütün cihana yayan eşsiz ordu, bu sabah 
şafakla birlikte büyük manevralanna başladı. 
Halkımız, Türke mahsus bir hasletle ve mils
tesna bir kıskançhkla büyük ordunun manevra
lariyle alakaJanmıştar. 

Garnizon tatbikatlarını cidden büyük bir mu
vaffakıyetle başaran askeri kıt'alarımız aabahın 
alacakaranlığı içinde manevralara başlarken 
gözlere takılıp kalan baılıca hususiyet ıu idi : 

ÇELiK KITALAR NEŞE iÇiNDE 
Çelik kıt'alar, uzun müddet devam eden ha

kiki bir harp halinde imişler gibi, yapılan ve 
başarılan tatbikatların verdiği yorgunluğu kuv
vetli bir idmanla, ırkımıza has bir askeri alış
kanlıkla unutmuş gibiydiler. Her sa•aıta Türkün 
adını, zafer neşesi içinde ayuka çıkaran Meh
metçik'ler manevralara başlarken herzamanki 
gibi canlı ve neşeli idiler. Otl!eneral /zuddin a ar 

Bu Defe, Ttlrk8n ukerl gururuna, daima iis
ttln olmak azmine allmettir. Ve her ıeyden 
önce onun hakkıdır. 

ASKERi VAZIYET 
Daha önce de sayın halkımıza müjdelediğimiz 

gibi büyük manevralarda yüksek kumandanlar 
ve askeri şefler de hazır bulunuyorlar. Orgene· 
ral izzettin Çalıtlar'ın yüksek sevkü idaresi 
altında başlayan çelik ordunun büyük manevra
larında şafakla beraber beliren askeri vaziyet 
şudur: 

"Manevra sahalarında (Mavi) taraf taarruz 
hareketine giriımiıtir. {Kırmızı)dan mukavemet 
g3rmektedir. Kırmızı tarafın gerilerden gelen 
taze kuvvetleri muharebe meydanına yaklaı-
maktadır • ., . 

NETiCE KESTiRiLEMEZ 
Büyiik manevralarda ilk gthı ahnacak netice 

ıimdiden kestirilemez Harekat inkipf ettikçe 
vaziyet belli olacaktır. 

' - Sonu 4 'beü sahi!td~ -

Müttehid 
Bir cebhe 
arzetmelidir1er .. 
Ha"h taleblerlni kabul 

• ettlreceklerlna ,ub
he yoktur. 

Yeni Fransa% para kanu
nunun ( 6 ncı maddesi ) bey
nelmilel tediyelerin eski kur 
üzerinden yaoılmasmı tasrih 
etmektedir. Binaenaleyh ih
racatçılanmız frank düşme
den evvel yapmış oldukları 
satışlar için altın esası üze
rine tediyeyi istemekte hak· 
hdırlar. Son aldığımız ha
berlere S(Öre Fransız idhalat
çılar birliği bu hususta ba-

• kem usulünü tatbik etmek 
istivorlarmış ... Bu doğru de
ğildir. Çünki ihracatçılarımı
zın hakkı sarihtir. Tediyenin • 
eski kur üzerinden yapılması 
hakkındaki taleblerini Fran-
sız para kanununa istinat 
ettirmektedirler, 

ihracatçılarımız bu hususta 
müttehid bir cebhe arzetme· 
lidirler. Nihayet haklarını : 
kabul ettireceklerinden şüb- : 
yoktur. i 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ALMAN PAMUK KONTROL DAiRESi REiSi VE 
BREMEN FAHRi KONSOLOSUMUZ IZMIRDE J Türkkuşundan Izmirli gençler 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Misafirler şerefine ziyafet verildi Cumhuriyet bayramında 
kendilerini göstercekler kontrol dairesi reisi Yeni Asır'a Alman pamuk 

beyanat verdi. Pamuk rekoltemiz artıyor BUyUk geçld re•mlnde plAnörlerlyle havalanacak, 
paratUt gösterllerl yapacaklardır Merkezi Bremende bulunan 

Alman pamuk idhalatı kontrol 
dairesi reisi Her Paps refaka
tinde Bremen fahri Türk kon-

t; solosu Her Olendorf ve Habib 
Edib Türehan bulunduğu halde 
Pazar günü Ankara vapuriyle 
lstanbuldan şehrimize gelmişler 
ve vapurda belediye reısı, 
Türkofis ve Ticaret odası er-

. kanı tarafından karşılanmış
lardır. 

Misafirlerimiz dün sabah vi
layet makamında vali Fazlı 
Güleç'i, belediyede reis doktor 
Behçet Uz'u, Ticaretodasını ve 

- Sonu 2 nci sayfada - Misafitler vilfiyeti ziyaretden (lkıyoılar 

Geçld resmine 2000 izci de lftlrAk edecekdlr 
lzmir Türkkuıun -

dan lnönü kampına 
yirmi alb genç gön
derilmişti. Gerek u
çuşlarda ve gerekse 
planörizmde büyük 
muvaff akayetler gös
teren bu gençler "C,, 
brövesini almışlar ve 
lzmire avdet etmiş

lerdir. 
Bunlardan ( Sala -

heddin Sart, Hikmet 
Yay, Cemil Gürgen) 

sonu 4CU sahifede ilk Tüılı Kadın tayyaıed Sabilıa Gökçen 

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

Piyan~o ·-· 200 bin liralık 
büyük ikramiyeyi 
Seyyar çorapçı 
Sabri kazanmıttır 

Istanbul, 12 (Hususi)- Tay
yare piyangosunun keşidesine 
bugün devam edildi. Bugünkü 
keşidede kazanan numaraları 
bildiriyorum : 

14741 No. 

200,000 
Lira kazanmıştır. Bu numa

ranın yirmi aşağısı ve yirmi 
yukarısı mükafat kazanmıştır. 

9461 Numara 
30,000 lira 

-Son11 3 iincü salıitetie-

Antakya ve Iskenderun için 

Fransa ile müzakerelerin Ankarada 
yapılması kuvvetle muhtemeldir 

Antakya köylerinden halk şehirlere kaçıyor 
lstanbul,12 (Yeni Asır):- Antakya '·· ""'' IJ'""' -m-A fil'v 

ve lskenderun hakkında Fransızlarla hü· 1 
kümetimiz arasında müzakerelerin Anka-
rada cereyan etmesi ihtimalinden kuv- . 
vetle bahsediliyor. . .. . \ 

Fransa hükumetinin Pariste bulunan . 1 
yeni Ankara sefiri Ponsot Paris büyük ~!. 
elçimiz Suat Davasla uzun uzadıya XW 
görüştü. BH~-

Bu görüşmelerin Sancak meselesile 
alakadar olduğu ve hükumetimizin Fran
saya tevdi ettiği son nota münasebetile 
noktai nazarımız etrafındaki müzakere
lerin başlangıcı sayılabileceği tahmin 
ediliyor. 

Filomuz 
Beklenen ziyaretini 
yakında yapacak 
Dost memleketler sula
rını ziyaret programt 

hazırlandı 

lstanbul 12 (Yeni Asır mu
habirinden) - Şanlı donanma
mazın pek yakında dost mem
leketler limanlarına yapacağı 

ziyaretler için alakadar maka
mat tarafmdan bir ziyaret 
programı hazırlanmışbr. 

Başta Yavuz zırhlımız olmak 
üzere bütün donanma parçala
rımızın, denizaltı gemilerimizin, 
hücumhotlarımızın ve torpito· 
larımızın iştirak ettirileceği bu 
ziyaretlere dost memleketlerde 
de büyük bir ehemmiyet veril
mektedir. 

- Lül/m çniıiniz-



- - - - - -~---~-- ---

&anife 2 

Refah 
Köylerden şehirlere 
doğru yayılabilir 

B~tarafı 1 inci •alıifede -
On üç milyon Türkü yaşatan 

40 bin Türk köyünde eksikler, 
ihtiyaçlar nelerdir? 

Dahiliye vekaletinin bu suale 
cevab vermek için, köylerde, 
köy muallimleri ve jandarma 
karakol kumandanlan delale
tiyle geniş bir anket açacağı 
yazılmıştı. Vilayetlerin köy kal
kmması hakkında beıer yıllık 
planlar huırlamağa çalıştıkları 
bir sırada bu anketin hayırlı 
olacağına kaniiz. 

Köylerin sosyal durumunu 
gözlerimiz önünde canlandıra
cak olan böyle bir anketle ih
tiyaçları, ehemmiyetine göre, 
esaslı bir tasnife tabi tutmak 
kabil olacaktır; kalkınma plan
ları realiteye istinad edebile
cektir. Aynı zamanda bu işi 

devlet gözüyle daha şümullu 

bir tarzda halletmeyi istıhdaf 
eden hareket kuvvetlenecektir. 

En mühim ihraç maddeleri
mizin satıılarını teşkilatlandır· 
mak meselesi ehemmiyetle dü
şünülürken istihsalin maliyet 
fiatı hakkında elimizde haki
kata en yakın malümat bulun
masını isteriz. İç konjokturun 
tayininde bu maliyet fiatıoın 

baılıca unsurlardan biri olduğu 
malümdur. Halbuki bizde en az 
bilinen şey köylünün, mahsu
lünü kaça mal edebildiğidir. 
Dahiliye vekaletinin anketi bu 
ehemmiyetli sualin cevabını da 
baıırlıyabilir. 

Köylünün ekonomik vaziye
tini başka şekilde anlamağa 

imkan yoktur. Nüfus işine veri
len ehemmiyet ölçüsünde esaslı 
bir hazırlıkla bu teşebbüs mu
vaffakıyetle neticelendiği gün, 
köycülük davasında en zorlu 
merhaleyi aşmış olacağız. Bu 
bakımdan, biz bu tasavvurun 
itina ile hazırlanmasını, olgun 
bir fikir vermeğe yardım ede
cek şekilde yapılmasını isteriz. 

Şevke1. JEU.1gi:n 

ihracatçılar 
Ruhsatname alacak 

3018 numaralı ihracatın kon
trolu kanunu mucibince ihra
catçıların ruhsatname almaları 
lazımdır. Bu kanun 15 Birinci 
kanundan itibaren mer'iyete 
girecektir. 

20 Birinciteşrin tarihine ka
dar Ticaret ve Sanayi odasına 
müracaat etmiyen ihracatçıların 
lisanslarını _. alarak müşkül 

vaziyette 1'11f aları takdirinde 
mes'uliyetin tamamen kendile
rine aid olacağı lktısad veka
letinden şehrimiz Ticaret ve 
Sanayi odasına bildirilmiştir. 

Kanun mucibince 15 Birinci 
kanundan itibaren ihracat rub
satname~i almamış olan tüccar
lar ihracat yapamıyacaklardır. 

Otomobil kazası 
Evvelki akşam Urla kazası

nın Güvendik köyünde bir oto
mobil kazası olmuştur. Otomo· 
bilde bulunan Şadiye adında 
bir kadının otomobil altında 
kalmak suretiyle bir ayağı 
kırılmıştır. 

Kaza, otomobilin devrilmesi 
yüzUnden olmuştur. Adliyece 
tahkikata başlanmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Şanlı donanmamız l~<inciteş-
rin ayının on altıncı günü Türk 
sularından hareket edecektir. 
Donanma kumandanı Amiral 
Şükrü ile erkanı harbi)esi de 
donanmanın ziyaretlerine işti
rak edeceklerdir. 

Yunan matbuatı, donanma
mızın Yunan sularına yapacağı 
ziyaret hakkında Türk-Yunan 
dostluğuna yakışır tarzda neş
riyat yapıyorlar. 

- - -

rEl'fl ASIR 

Şehir bili yapılacak 
Belediye, şehre inen sebze ve meyva
lar için bir hal inşasına karar verdi 

Küçük ve büyük Salepçioğlu hanlariyle Barut 
hanının istimlakine teşebbüs edilectk 

Değerli belediye reısımiz 
doktor Behçet Uz'un yine şeh
rimiz için değerli bir teşebbü
sünü haber aldık. 

Öğrendiğimize göre belediye, 
lzmirin ihtiyaçlarının en mü
himlerinden birini daha halle 
muvaffak olmuştur. O da Hal 
işidir. 

Belediye büyük, küçük Sa
lepçioğlu hanlariyle Barut 
hanını istimlak ederek yıktı-

racak ve bu geniş sahada 
en büyük ihtiyaçlardan birini 
karşılamak üzere, bütün gıda 
maddelerini içine toplıyacak 
olan modern bir hal yapacaktır. 
Bu bilin bir tarafı Kemeraltı 
caddesi, diğer tarafı Salepçi 
oğlu caddesi, Şamlı sokağı ve 
bir tarafı da Emirler çarşısı 
olacaktır. Hali çevreliyecek olan 
caddeler otuzar metre genişli
ğinde olacağı cihetle bu vesile 

ALMAN PAMUK KONTROL DAiRESI REiSi VE 
BREMEN FAHRi KONSOLOSUMUZ IZMiRDE 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ile balen çok dar bir halde 
buh.ınan Kemeraltı caddesi de 
genişlemiş olacaktır. 

Hal yerinin haritası belediye 
mühendislerince yapılmış oldu
ğundan yakında istimlak mua
melesine başlanacaktır. 

Bu bayırlı teşebbüsten dolayı 
belediye reisimiz doktor Beh· 
çet Uzu tebriki bir vazife bili
riz. 

Misafirler şerefine ziyafet verildi 
Alman Iktısat nazırı doktor Şaht pek 

yakında memleketimizi ziyaret edecektir 
-- Baştarajı birincı sahiftde

Türkofis, Borsayı, A'man kon· 
solosunu ziyaret eylemişlerdir. 

Ofiste ve borsada memleket 
mahsulleri ve bilhassa Pamuk 
vaziyeti hakkında bazı izahat 
almışlar, öğleden sonra da şe
hirde bir gezinti yaparak Ka
dife kalesine, Bucaya, laciral
tına gitmişlerdir. 

Dün bir mubarririmizi kabul 
eden Her Paps seyahatinin 
sebebleri etrafında kendisine 
tevcih edilen suallere cevaben 
demişlerdir ki: 

- Biliyorsunuz ki Türkiye 
ile Almanya arasında mevcud 
sıkı ve samimi do~tluk bağları 
iki memleketin iktısadi müna
sebatını inkişaf ettirmekte ve 
bu inkişaf ht-r sene müteza
yid bir şekilde kendisini 
hissettirmektedir. Alınan neti
celer her iki memleket için çok 
memnuniyeti mucibdir. Yine 
takdir edersiniz ki iş yapılan 
memleketleri tanımakta ve iş 
adamları ile temas etmekte, iş 

sahalarını görmekte büyük fay
dalar vardır. Bu itibarla mem
leketinizi tanımak, resmi ve 
hususi müessesatı idare eden 
zevat ile görüşmek ve tanış
mak için geldim. 

- Buradan mübayea yapa
cak mısınız ? 

- Hayır. Kat'iyyen. Arzet
tiğim gibi bu seyahatimin pa
muk mübayaası veya her hangi 
bir işle alakası yoktur. Sırf 
memleketinizi tanımak ve Türk 
makamatını ziyaret etmek 

için geldim. Esasen bir resmi 
dairenin başında bulunmak ha
sebiyle pamuk mübayaasına da 
salahiyetdar değilim. Ben yalnız 
fiatleri takib etmek, malların 
kalitelerini muayene ettirmek 
vazifesiyle mükellefim. Bu ta
nışmanın,esasen inkişaf yolunda 
bulunan iki memleket müna
sebatına fayda bahş ola
ceğında şübbe yoktur. Şunu 
da ilave edeyim ki bugDnkü 
pamuk fiatleri bizim buradan 
mal mübayaa eylememize mü
said değildir. Fiatlerin normal 
bir şekle gelmesini, istikrar 
peyda etmesini beklemek zaru
reti vardır. 

Gerçi biz Türk pamuklarına 
beynelmilel fiatlerin üstünde 
bir fiat veriyoruz. Lakin bunun 
bir haddi olmak lazımgelir. 
Salabiyetim dışında olmaklabe
raber milli sanayiiniz için de 
fiatlerde istikrar temini zaru
reti aşikard r. Edindiğim ma
lümata göre Türkiye pamukcu
luğu da inkişat eylemektedir. 
Hersene rekolteler artmakdadır. 
Fiat istikrarı da temin olununca 
iki memleket arasında geniş 
mikyasta iş yapmak imkanları 
kendiliğinden hasıl olacaktır. 

- Memleketimiz hakkındaki 
ihtisaslarınızı sorabilir miyim? 

- Bir haftadanberi Türki
yede bulunuyoruz. lzmir ve 
lstanbulda gördüklerimiz biz
leri çok mütehassis eyle· 
miştir. Bilhassa resmi ve 
hususi makamatın hakkımız

da gösterdikleri yüksek ala-

TELEFON 
2573 
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Mevsimin bi· 
rinci Fransız 

süper filmi 
Rus aşkı ..• 

Rus heyecanı .. 
Rus şarkıları .. 
MükemmelRus 
Kafkas Çigan 
orkestralarının 

gaşyedici mu
sikilerile dolu 
ve Çarlık dev
rının müdhiş 
zulümlerini bü

BugUn 

tün teferruatile canlandıran harikulade bir şaheser. 

VOLGA MAHKuMLARI 
Yaratanlar : Pierre Blanchar - Charles Vanel - Vera Korene 
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ka ve misafirperverlikten 
sonsuz bir memnuniyet için
deyiz. Bu husustaki teces
süslerimizi ifade edecek kelime 
bulamıyorum, dersem buna sa
mimiyetle inanınız. 

Buradan Ankaraya gidecek, 
yüksek makamatı ziyaret eyli
yecek, yeni Türkiye Cumhuri· 
yetiniıı merkezini göreceğiz. 

Ankarada Atatürk Türkiye
siniu baş döndürücü bir sür
atle ilerileme yolundaki değerli 
hamlelerinin neticelerini gör
mekle heyecan duyacağımız da 
şüphesizdir. Oradan Adanaya 
geçeceğiz. 

• • • 
GECEKi ZIY AFET 

Dün gece belediye reisimiz 
doktor Behçet Uz saygı değer 
misafirlerimiz Her Olendorf, ve 
Her Paps şerefine Kültürpark 
gazinosunda çok mükellef bir 
ziyafet vermişlerdir. 

Ziyafette vali Fazlı Gü'.eç, 
Denizli meb'usu Haydar Rüştü, 
Türkofis müdürü Mitbat, rapor
törü Rahmi, Merkez bankası 
müdürü Mecid, Ticaret odası 
umumi katibi Mehmed Ali, 
borsa reisi Mazhar, gazeteciler 
ve daha bazı zevat hazır bu
lunmuşlardır. Çok samimi bir 
hava içinde devam eden ziya
fetin sonuna doğru belediye 
reısımız Dr. Behçet Uz kısa 

bir nutuk irad ederek lzmirin 
davetini kabul eden misafirlere 
teşekkürlerini ve Alman iktısat 
vekaletinin mühim bir şahsi· 
yetini lzmirde selamlamakla 
duyduğu bahtiyarlığı bildirmiş
tir. Türk - Alman milletleri
nın iktısadi sahadaki me
sai iştiraklerinin müsbet 
neticelerini hatırlatan belediye 
reisimiz, dünyadaki bütün em
sallerine üstünlüğü maiüm {)fan 
mahsullerimizin vaziyeti yerle
rinde, yetiştirme sahalarında 
görüldükten sonra daha fazla 
takdirlere mazhar olacağını 
kaydetmiş, 'yeni bir rejimle bü
yük varlıklar yaraımaga mu· 
vaffak olan Alman milletiyle 
Türkiye arasındaki iktısadi mü
nasebetlerin kuvvetleneceğini 
ilave ey'.erniş ve iki milletin 
karşılıklı çalı~maları şerefine 
kadehini kaldırmıştır. 

ŞAHT TÜRKIYEYE 
GELiYOR 

Belediye reisimizin nutkuna 
cevab veren Her Paps belediye 

Elektrik 
Kilovat ücretleri 

()n sekiz buçuk 
kuruşa indirildi 
Elektrik ve tramvay tarifesi 

Nafıa müesseseleri komiseri 
Süruri'nin reisliği altında yapı
lan toplantıda elektrik kilo,at 
tarifesi 19 kuruşdan 18 buçuk 
kuruşa indirilmişdir. 

Tarife tasdik edilmek üzere 
Nafıa vekaletine gönderilmişdir. 

Elektrik ve Tramvay şirketi 

de kilovat tarifesinin 18 buçuk 
kuruşa indirilmesini kabul 
etmişdir. 

Fakirler giydirilecek 
C.H.P himayesinde Esnaf ve 

işçi kurumları birliği Cumhuıi
yet bayramı günü fakir işçi ve 
Esnaf çocuklarından iki yüz 
tanesini giydirecektir. Bunun 
için çocuklara elbise ve ayak
kabları ısmarlanmıştır. 

Yangın 
Çekmececiler çarşısında bö

rekçi dükkinını!a çalışan Ali 
oğlu Hüseynin yatarken masa 
üzerine yanık bıraktığı mu
mun devrilmesi yüzünden 
ateş almış ve yangın çıkmışsa 
da yetişilerek söndürülmüştür, 
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reisine teşekkür ettikten sonra 
aldığı salahiyete dayanarak 
Alman iktısat nazırı doktor 
Şahım Türkiye lehindeki sami
mi sevgi ve duygularını bildir
mekle şeref duyduğunu söyle
miş ve doktor Şabt'ın çok ya
kında Türkiyeyi ziyaret ede
ceğini bildirmiştir. 

Bu haber iki memleketin 
iktısadi münasebetleri üzerinde 
çok hayırlı tesirler uyandıra
cağında şübbe edilmediğinden 

bir müjde suretinde telakki 
olunmuştur. 

Çok candan ifadelerle iki 
memleket arasındaki sıkı mü
nasebetleri işaret eden HorPaps 
sözlerini şu suretle bitirmiştir: 

Ben tüccar değilim. Pamuk 
almağa gelmedim. Memleketinizi 
görmeye, pamuk sahalarınızı 

gezmeye Türk makamatını zi· 
yarete geldim. Bu seyahatin 
iki memleket için hayırlı ne
tayiceler vereceğinde şübhem 

yoktur. 
Yalnız şu kadarını söyleye

yim ki Türkiyeye ayak bastı

ğımız dakikadan itibaren gör
düğümüz hüsnü kabul ve mi
safirperverliı:i"in heyecanı altın

da derin minnettarlık hislerile 
meşbuuz. 

Türkiyeye, Türk dostu sıfatile 
geldik. Fakat Almanyaya Türk 
milletinin mümessili, sefiri ola
rak dönüyoruz. Büyük şefiniz 
Atatürkün ve onun dAhiyane 
idaresile yükselen Türk mille
tinin şerefine kadehimi kaldı
rıyorum. 

Her Paps'ın çok candan ve 
samimi olan ifadeleri birçok 
defalar hararetli alkışlarla inkı
taa uğramıştır. Yemekten sonra 
iki dost memleketin iktısadi 

mesai iştirakine dair hasbihal
ler yapılmış ve paraları üzerin
de titreyen, onları düşmekten 

koruyan milletler arasında Tür
kiye ve Almanyanın tedbirli 
hareketleri etrafında görüşme
ler yapılmıştır. Gece yarısına 

doğru kalpten gelen samimi 
duygularla vedalaşılarak ziya
fete son verilmiştir. 

Misafirler bugün Menemen 
ve Bergamaya giderek pamuk 
mıntakalarını ve. asarıatikayı 
iezeceklerdir. 

1 a Tetrlniavel 1e:ı1& 

Zabıta haberleri: 
Kaza 

Şoför Murtaza, idare ettiği 
362 numaralı otobüsü Keaıer 

caddesinde emele Emin oğlu 
Mehmede çarptırarak sol ba· 
uğından yaralanmasına sebe· 
biyet verdiğinden zabıtaca tu· 
tulmuştur. 

Hırsızlık 

Menemen kazasında Esatpa· 
şa mahallesinde Osman oğlu 
Raşidin bağ kulesinin kapısın• 

kırarak içeri giren Mehıned 
oğlu Ahmet çaldığı eşya ile 
birlikte tutulmuştur. 

Yankealcllik 
Kemeralh caddesinde Göıı 

hanında oturan Kadiroğlu Meb· 
medin 270 kuruşunu yankesici· 
lik suretiyle çalan Bayram oğlu 
Osman zabıtaca tutulmuştur. 

Hakaret 
Karşıyakada Kemalpaşa cad· 

desinde yoğurtçu Mustafa, Ab· 
durrahman oğlu Sakibi tahkir 
ettiğinden tutulmuştur. 

Taarruz 
lkiçeşmelikte Nezaket soka· 

ğında oturan Sait oğlu Receb 
sarhoşluk saikasiyle Emin kız• 

Kübrayı boynundan hafif su· 
rette yaralamış ve Kübra te· 
davi için bekçi ile hastaneye 
giderken Damlacık caddesinde 
Munffer ve Rifat adlarıuda 
iki kişi bekçinin önüne çıkarak 
kadını zorla almağa teşebbüs 
etmişlerdir. 

Zabıtaca hepsi tutulmuş· 

!ardır. 
KömUr çarpması 

Kestelli caddesind~ Beyşehir 
otelinde oturan lbralıiın oğlu 
Raşit kömür çarpmasından ba· 
yılmış ve memleket hastanesine 
kaldırılarak ilk tedavisi ya· 
pılmıştır. 

Bı~ak çekmlf 
Birinci Süleymaniye mahalle· 

sinde Tahsinin aile evinde otu· 
ran Ali kızı Fatma ve Ali karı 1 

Emine, Osman kızı Gülsünı . 

Ali oğlu Ahmed ve lsmail oğlu 
Ahmed arasında devam eden 
geçimsizlik yüzünden kavg3 

çıkmıştır. Fatma, bıçak çekere:. 
diğerlerine hücum ettiğinden 
tutulmuştur. 

Tuhaf hadise 
Alsancakda Mes'udiye cad· 

desinde 39 numaralı evde otu
ran Yusuf Necdet ve ev sa · 
bibi Niyazi arasında bir vak'a 
olmuşdur. Yusuf Necdet, karı· 
sının misafir Niyaziye geç kah· 
ve getirmesinden kızarak ka• 
rısını dövmeğe başlamış ve 
araya giı en Niyaziye küfretıniŞ 
ve kendisini ölümle tehdid et· 
mişdir. Yusuf Necdet zabıtaca 
tutulmuşdur. 

Dayı k modası 
Bostanlıda Yalı sokağında 

Mustafa kızı 20 yaşında Fal· 
ma, Salih kızı 23 yaşında Ha· 
ticeyi döğdüğünden tutulmuş· 

tur. 
Sarho'l'Jk 

Keçeciler caddesinde sabıka' 
lılardan Bayram oğlu Mehnıed 
sarhoş olarak Abbas oğlu b· 
maili döğdi:ğünden tutulmuştu•· ,., ................. -.• ~ 

NiŞAN 
lzmir gazeteleri umuıni 

acentesi ve Tayyare sineması 
direktörü Hamdi Bekir Gür· 
soylar ile eski Borsa reisi 
Fılbeli Ferit Meriçten'in kııı 

Perihan Meriçten ile nişan· 

]anma töreni Pazar akşaını 
lzmir Palas salonlarında mü· 
kellef bir surette yapılmıştır. 
Bu mes'ud tören şerefiııe 

verilen ziyafette tarafeyniıı 
yak;nları ve uost ' arı, l:ımir 
matbuat erkanı hazır bu!uıı· 

muş 1 ardır. 
Genç nişanlıları tebrik 

eder mes'ud bir yuva kur· 
malarını candan dileriz. s.2, '91 _____ _ 
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Piyan~o . -.. 
1156 Numara 

• 
ı Telgraf, aberle 

20,000 lira 
Saylavlar Ankaraya 

dUnUyor 
•••••••••••• 

Kamutay 
.A·a B r idecek 

21044 Nuınara 

5,000 lira 
21039 Numara 

12,000 lira 
4173 1uınara 

10000 lira kazandılar 

1 ikinci Teşrinde 
Açılacak, st~firler de 
Ankaraya dönüyor 

Balkan konseyi Atina.da toplanacak 
ve Dr. ras · et edecektir 

------=-------------------------------

Bu numaranın yirmi aşağısı 
ve yirmi yukarısı on beşer lira 
alacaklard\r. 

... Bulgar 200 milyonluk başvekili e Belgraddadır. 
bir ha k kütlesi, iş beraberliği yaptı 

2000 lira kazanan 

Belgrad, 12 (Yeni Asır) -
Romanya hariciye nazın Viktot· 
Antaneslwnun Belgrad temas· 
ları Cenevre siyasi mahafılinde 

&03
2 

alaka ile takip edilmektedir. 
1500 lira kazananlar Ankaradall bir göıiimlş Bu ziyaretin henüz tefsir edil-

11630 12381 5471 18203 23409 lstanbul, 12 (Yeni Asır) - mekte bulunduğu sırada, Ce-
1000 11.ra kazananlar K ıt ı k B ı b uru ayın açı ma zamanı ya • nevreden dönen u gar aş ve 

2856 1273 4996 29945 14910 laştığı için Şf'hrimizde bulunan dış bakanı köse lvanof ta Bel-
5592 · saylavlar Ankaraya gitmiye gradı ziyaret etmiştir. 

200 lira kazananlar hazırlanıyorlar. Şehrimizdeki istasyonda Yugoslav hariciye 
13670 25632 10432 26482 5670 sefirler de Kamutaym açılış d ı · B l 
29625 22123 481 8649 20481 nezareti mü ür erı ve u gar 

töreninde hazır bulunmak üzere f d k ) 
5527 2589 13095 892 2002 sefiri tara m an arşı anan 

Ankaraya gideceklerdir. Ka- b k'l' t ı·kı' 569 13727 18371 25438 22328 Bulgar aşve ı ı saa ~n • 
15690 2400 29910 6031 6820 mutay l ikinci Teşrin tarihinde de Yugoslav başvekili dok-
24209 2032 10714 9854 13823 mutad merasimle açılacaktır. tor Milan Stoyadinoviçi zi-
219 16767 İngiliz kralı S. M. Sekizinci k d 02 19275 16766 25599 yaret etmiş ve iki saat a ar 
4072 18731 19686 28906 19136 Edvard'la birlikte Londraya görüşmüşdür. 

70 lira kazananlar giden Ingiliz sefiri Sir Persi Bulgar başvekili bundan Belgıadda Tillkiye elçilik billası 
21297 14252 14489 6908- 17513 Loren bir haftaya kadar mem· sonra kral naibi prens Pol ta- Antant - Balkan Antantı - in- hafta sonunda Belgradı ziyaret 
2 leketimize dönecek ve Kamu- K 
2881 13421 12698 5958 15692 rafından kabul edilmişdir. o- gtltere ve Fransa devletler edecektir. Türkiye dış bakanı 

20401 5890 12449 17870 269&2 ~~::k~ı~~ış merasiminde bulu- nuşmalarda Yugoslav başvekili ailesinin 200 milyonluk bir Belgrad'ta 24 saat kalarak 
Elli bin liralık büyük mükafatı V k. }J • t dk. ki . de bulunmuşdur. halk kütlesinin iş beraberJiğlni başveil doktor Milan Stoyadi-

kazanan numaralar e 1 eı·ı n e 1 erı Geceleyin Dr. Milan Stoya- ehemmiyetle tebarüz ettiri- noviç'in misafiri olacaktır. 
11935 20888 17644 25791 28339 Siirt, 12(A.A)-lktısad vekili dinoviçin evinde verdiği ziya- yorlar. Atina, 12 ( Yeni Asır ) -
8651 24714 4743 21471 16435 Celal Bayar ve maliye vekili fette bulunan Bulgar başvekHi, Belgrad, 12 (Yeni Asır) - Gazeteler, Balkan antantı da-

17867 3415 26124 25081 21157 Fuad Ağralı Siirde gelmişler gece yarısı Sofyaya mütevec- Balkan antantının devre baş· imi konseyinin gelecek içtima-
11205 16772 23903 14646 14364 ve şehri gezerek bazı izahat cihen Belgrad'dan ayrılmışdır. kanı ve Türkiye dış işleri ha- ını 5 Şubat ~ar.ihinde ~tinada 
23160 24723 28750 27387 10487 almı lardır. Cenevre mahfilleri, Küçük kanı Dr. Teufik Rüştü Aras yapacağını bıldırmektedırler. 1
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22128 29126 28261 23290 8831 1 
11161 983 1304 263 941 bulunm.ak üze~e Romaya gid~yor etmek Üzere seyahate çıkıyor ar 
215os s119 29872 21218 7084 
13539 25544 26052 19009 8794 
28164 23547 3111 99 9 29929 
21864 26272 17772 20993 18574 
226526 26912 14382 21981 15653 
1760 3705 29339 29642 11977 
5043 25637 20076 26084 18606~ 

14790 28270 18440 15405 10710 

lstanbul, 12 (Yeni Asır) - Italya ile aramızda yapılan taka~ 
anlaşması -.;e Kleaiing muahedesini11 müddeti baltaya Salı günü 
bitecektir. ltalyan mabfilleriyle yapılan konuşmalar üzerine bir 
Türk heyeti11in Romaya giderek ltalyan ticaret nezaretiyle ko
nuşmalarda bulunması muvafık görülmüştür. 

Hafta sonunda Romaya hareket edecek heyete H .. tısad veka
letinden Bürhan Hüsnü, Merkez bankasından Adnan dahildir. 
ltalya hükumetinin yeni anlaşma ile memleketimize bazı müsa
adatta bulunacağı ümidi vardır. 

210 7837 27613 2633 22616 
11780 23832 11275 1367 1137 
12806 951 3153 26811 5020 

ikramiye isabet etmiyen bi· 
letfer birer buçuk lira mükafat 
kazanmışlardır. 
Pazar günkü keşidede 

kazanan numaralar 
lstanbul, 11 (Hususi) Gecik

n:ıiştir - Tayyare piyangosu-
nun birinci günü keşidesinde 
kazanan numaralar şunlardır: 

1156 numara 
20.000 lira 

21042 numara 15.000 Jira 
4173 numara 10.000 lira 

kazandılar 
Bu numaraların 20 aşağı ve 

~O yukarı numaraları 150 şer 
lıra amorti alacaklardır. 

24754 numara 2.000 bin lira 
kazandı. 

1.500 lira kazananlar 
529 19445 13767 16065 

1.000 lira kazananlar 
13375 29459 27043 2638 
24776 24296 12296 

200 lıra kazananlar 
I088o 21603 28715 27040 
19490 19425 14313 8030 
ıs610 1qs1 9949 6076 
28970 1697 24215 2652 
26805 2508 22557 17664 
I6s51 9543 27293 2123 

16 12651 16541 1633 
10587 18169 24310 29829 
28608 17106 11665 26205 
2ss15 

70 Jira kazananlar 
8317 24067 23187 5911 16646 11040 1253 2165 

25235 29408 14355 15880 
7998 8442 23135 16976 28093 3839 16881 13422 16093 16420 5220 24617 24691 896 5226 14401 

l3019 10255 18369 17331 
20554 18736 26575 25331 
28640 24593 616 23201 12865 22827 24702 21901 
9846 21983 23877 24716 

Nafıa vekili Ali Çetinkaya tedkik-
lerini bitirdi, Ankaraya dönüyor. 

Ankara, 12 {Yeni Asır) - Bütiin Ege mıntakasında ve 
Trakyada nafıa işleri üzerinde tedkiklerini bitiren nafıa vekili 
Ali Çetinkaya lstanbula geldi. Bu akşam Ankaraya gidiyor. 

Vekil lzmirde elektrik, telefon, telgraf işlerini tedk\k ettiğini, 
Aydın hattındaki Aziziye tünelini gözden geçirdiğini söyledi. 

Trabzondan Iran hududuna kadar önümüzdeki bahardan 
itibaren Devlet Demiryolları idaresi tarafından muntazam servis
for halinde kamyonlar ve otobüsler işletilmeğe başlanacağını 
ilave etti. 

Yeni Akay iskelesi tamamlandı 
Yerine konulacak 

lstanbul, 12 (Yeni Asır)-Aylardanberi Haliçte inşasına devam 
edilmekte olan yeni Akay iskelesi tamamlanmıştır. Bir haftaya 
kadar yerine konulacaktır. işlerin aksamaması için iskele gece 
vakti yerine konulacaktır. 

Eski iskele Haliçe alınacak; tamirden sonra ya Büyükadada, 
yahut ta Floryada kullanılacaktır. 

Levisky galip geldi 

Rasing klübün kazandığı 
maçta Vahap iyi oynadı 

İstanbul 12 ( Yeni Asır) - Şehrimize gelen Bulgar Leviski 
takımı ikinci maçını pazar günü Şişli takımıyle yaptı ve 1 • 3 
galip geldi. Hafta içinde Galatasaray ve Fener takımlarJyle 
karşılaşması da muhtemeldir. 

Istnnbul 12 (Yeni Asır ) - Londradan bildiriliyor. 
Fransonın meşhur Rasing ldübü burada yaptığı maçı bire kar

şı iki golle kazandı. lzmirli Vahap bu maçta muvaffakıyet 
gösterdi. 
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26066 24050 19493 21896 ramiyenin şehrimizdeki talilisi 
1047 17831 17988 2723 seyyar çorapçı Sabridir. Yirmi 
9398 17478 14021 3933 bin lira binbaşı Kerim kızı 

15450 16588 27159 21543 Atıfete rastlamıştır. Onbeş bin 
16127 10154 13074 10041 lira Karantina bekçisi Rifata, 
28193 Oniki bin lira inhisar memur-

* larından Sermede rıkmııtır. . . .,. 
lkuüz bin liralık bürük ik- Talili vatandaıları tebrik ederiz. 

Ankara 12 (Yeni Asır) - Maarif vekaleti umumi müfettişleri 
Perşembe günU memleketin her yerinde teftişlere rbaşlıyacaklar
dır. Bakanlık bu yıl mekteplerin umumi kültür ihtiyacına ne de-
receye kadar cevab verdiğini bizzat tedkik etmek arzusuyla bu 
teftişlerin tam bir bitaraflıkla yapılmasını ve alınacak neticelerin 
sıcağı sıcağına bildirilmesini alakadarlara emretmiştir. 

Teftişler için muhtelif mıntakalar ayrılmıştır. Her müfettiş ayr: 
bir mıntakaya gidecektir. Teftişlerde görülecek noksanların ik
mali için derhal tertibat alınacaktır. Müfettişlere bazı salahiyet
ler de verilmektedir. 

Bir lngiliz gemisi Istanbul'da 
lstanbul, 12 (Yeni Asır) - Bugün limanımıza bir lngiliz ka

rakol gemisi geldi. 48 saat burada kalacaktır. Gemi mürettebat 
ve kaptanları şerefine bu gece bir ziyafet verildi. 

Filistin grevi altı ayl1k bir 
kaynaşmadan sonra bitiyor 

Kudüs, 12 (A.A) - 175 gündenberi devam etmekte olan 
grev Pazartesi sabahı sona erecektir. 

Londra, 12 (A.A) - Filistinde umumi grevin nihayeti müna-
sebetiyle grev komitesi ile arab kabileleri arasında mühim 
müzakereler yapılmaktadır. 

Ingiliz gazetelerinin Filistindeki muhabirlerinin gö.derdikleri 
nikbinliğe rağmen çok iyi müsellah bulunan arap kabilelerinin 
komite ve arab krallarının talebini is'af edecekleri şübhesizdir. 

Romanya Kralı iki haftaya kadar 
Pragı ziyaret edecek 

Bükreş 11 ( A.A ) - Kral Karolun 26 llkteşrinde Praga gi· 
deceği şimdi yarı resmi bir şekilde teyid edilmektedir. 

Dış işleri bakanı Antonesko krala rafakat edecektir. 
lkinciteşrin başında kral ve veliahd Tuna üzerinde inşa edile-

cek olan Romen - Yugoslav köprüsünün temelatma merasiminde 
hazır bulunacaklardır. 

' ' "'' I ' • r - ,,,...:..•• 
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TA YY flı..RE Sineması 
T E L E F O N s1sı 

Bu hafta senenin en büyük müzikli filmi 

A RUY Si 
Franz List'in hayatı, aşkı ve musikisini musavver büyük film 
Oynıyanlar: Olga Tschekova - Franz Herterich 

Ayrıca : Miki [ Canlı karikatürler J ve 
Peramunt dünya havadisleri 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLARI 

Hergün: 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 
Cumartesi ve pazar günleri 1,15 de başlar. .................................................................................. 
Gelecek hafta : Leon To1stoyun "lslav ihtırası,, filmini 

takdim edeceğiz 

Sah a 

Antakya ve 
Iskenderun için 

••••••••• 
- Baştara/ı 1 inct say/ada :-
Sancakta 300,000 Türkten 

başka azlık teşkil eden ale
viler de Türkiye mandasını 
istiyeceklerini alenen söylüyor
lar. 

ANT AKY ADA VAZIYET 
FECiDiR 

Bclgrad l 2 ( Yeni Asır J -

Suriyeden gelen haberlere göre 
Sancak Türkleri, akıbetleri 
hakkında alınacak kararı bü
yük heyecan ve merakla bek· 
liyorlar. 

Antakya havalisinde vergi 
toplamak vesilesiyle yapılan ~id· 
detJ tazyikler yüzünden birçok 
köyler halkı köylerini bırakarak 
şehre inmektedirler. Tanmmış 

bazı ailelerin yine tehdidler ve 
tazyiklerden endişe ederek 
memleketten hicret etmekte 
oldukları anlaşılmıştır. 

Bütün Sancakta Türklerden 
fes giyenler kalmamış gibidir. 
Köylüler feslerini atarak Ka-
malist Türkiyeye bağlıhklarmı 
göstermek için şapka giymeğe 
başlamışlardır. 

Borsada 
Tayyare ku übü 

lstanbul, 12 (Yeni Asır) -
Bursada bir tayyarecilik kulü
bü açılmasına karar verilmiştir. 
Tayyare kulübüne, Türkkuşu 
üyeleri de kabul edilecektir. 

Moskova Elçimiz 
Moskova, 12 (A.A) - Tür

kiyenin Moskova büyük elçisi 
Zekai Apaydın buraya dönmüş 
ve vazifesine başlamışbr. 

L·tvinof 
Cenevrede kaldı 

Cenevre, 12 (A.A) - Muh· 
telif heyetler azasından bura
da kalmış olanların kflffesi 

dün ve busabah hareket et
mişlerdir. Yalnız Litvinof mu· 
vakkaten kalmıştır. 

K.Jorj 
Atış polignunu 

açtı 
Atina 12 ( A.A ) - Bugün 

öğleden sonra Kral Jorj da ha
zır bulunduğu halde Bymete 
yeni atış poligonununun açılma 
merasimi yapılmıştır. Bu&dao 
sonra birinci balkan atım mü
sabakalarına başla~mıştır. 

Müsabakalara Yunanistan, 
Bulgaristan, Yugoslavya, Ro· 
manya iştirak etmektedir. Bul· 
gar ekipi bugün gelecektir. 

Faşistlere 
domates atıldı 
Londra, 12 ( A.A ) - Bin 

lerce faşist aleyhtarı dün Tun· 
bridger Vellas'de nümayiş yap· 
makta olan kent faşistlerini 

domates ve çürük yumurtalaı 

ile bombardıman etmişlerdir. 
Bir nümayişçi tevkif edil· 

miştir. 

Halepte bir 
çarp!şma oldu 

Kudüs, 12 (Ö.R) - Halepte 
hıristiyanların beyaz haç teşki· 
latilc genç lslam cemiyeti men
supları arasında çarpışma ol
muş. 3 kiş ölmüş, 3 kişi yara· 
lanmıştır. Beyrutta miirettiple· 
rin grevi sükunetle devam edi
yor. 

Yeni başbakan 
Budapeşte 11 (A.A)- Yeni 

başbakan Darankinin tayini 
r~smi gazetede intişar edecek· 
tir. 
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Nevyork mektubları 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerikada normal bir vaziyet 

Ekonomik canlanma yeni 
endüstride kuvveti· dir 
Ekonomik refah senelerini bile 
geride bırakan hamleler vardır 

Nevyoıktan 

Nevyork .• llkteşrin 
Şu son aylarda Birleşik dev

letlerin her faaliyet sahasın
daki temayüllerini tavsif için 
Amerikanın "normal,. bir vazi
yete avdet ettiğini söylemekten 
daha elverişli bir ifade olamaz. 
Fakat inkişafı henüz ikmal edil
memiş olan 120 milyonluk bir 
memlekette "normal,, ne de
mektir? Bunu tayin etmek şüb
hesiz çok güçtür. Herhalde, 
her gün daha açık görülüyor 
ki anarşik buhran devri, ampi
rik "deneme,, tedavi çareleri 
ve nazari ıslahat - ki altı sene
denberi Amerikada tatbik edi· 
len usul bu idi - nihayetbul
muştur. 1936 daki Birleşik 

devletler gerçi 1926 veya 1913 
vaziyetine, yani "normal" za
man telakki edilen seneleı in 
vaziyetine dönmüş değillerdir. 

Şimdi onların an'ane halini alan 
inkişaf tarihinde yeni bir 
bahis açılmıştır. Amerikada 
" normal " tabiriyle anla-
blmak istenilen şey, eko-
nomik sahada terakkiler yapıl
dığıdır. Bu noktada 1936 Ame
rikası da an'anelerioi takip et
miştir. Ekonomisi şimdiki halde 
ileri doğru kayda değer bir 
adım kaydediyor. Gerçi, eko
nomik canlanma bütün endüstri 
şubelerinde ayni değildir. Bu
nunla beraber National City 
Bank'ıo son kanun bülteni 
1929 yılı seviyesine dönebilmiş 
olan ba:r.ı endüstrilerin listesini 
ihtiva ediyor. 

Ayni bültende, geçmiş faali
yet rekorlarını bile kıran bazı 
teşebbüsierin isimleri vardır. 

Mesela birleşik devletlerde bu
gün, her zamandan daha ziya
de elektrik kudreti, nikel, sun'i 
ipek ve a) ak kabı istihsal ve
ya imal edilmektedir. Keza 

bır göıünüş 

her vakıtten ziyade sigara, 
koku ve saire istihlak ediliyor. 
Ekonomik refoh senelerinden 
bile daha faz'a.. Yine bütün 
geçen senelerden fazla radyo 
makinesi, petrol tesbm vesaiti 
ve hava seyahat biletleri satıl

mıştır. 

Bu endüstri teşebbüslerin
den birçoğu yeni kurulmuştur 
ve bu sebeble geçen buhran 
seneJerinio rekorJarıoı kırma
ları güç olmamıştır. Fakat 
ayakkabı fabrikaları için böyle 
değildir. Esasen yeni endüstri
lerin daima eskilerin yerine 
geçmesi de terakki kanununun 
icabıdır. 

En ziyade dikkate şayan 

olan nokta şudur ki yeni en· 
düstrilerin hızı bütün Ameri
kanın ekonomik hayatma tesir 
etmekte ve onu beraber sü
rüklemektedir. 

Avrupada olduğu gibi Ame
Amerikada da meşhur sözdür: 

"Yapt endütrisi iyi gitti mi, 
her şey iyi gider,, 

Son senelerde Amerikan en
düstri şefleri - haksız olmıya
rak - teşebbüslerini daima ge
nişletmek iptilasiyle müdhjş 
fabrikalar yaptırmış olmakla 
itham edilmişlerdir,ki bu bina
far sene:erce kapalı kalmıştır. 
Bugün yeni fabrikalar inşası 
ve eskilerin tamiri için sarfedi
len mily1>nlarca dolar herkesi 
hayrete düşürmektedir. Vakıa 
bu, eski endüstri vesaitinin 
kafi gelmediği manasına gel~
mez. Bir çok teşebbüsler eski 
istihsal haddine henüz döne
memişlerdir. Buhran senelerin
de genişliyen ve tamamlanan 
bütün yeni endüstriler bugün tam 
canlılık devrinde olup fabrika-
' a a ve modern tesisata 
ihtiyaçları vardır • Bu en-
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Semih acı acı gUIUmsedl. Beni yanlaş 
anladınız Nu,ın, dedi. Ben her tanıdıgı 
kıza ilinıaşk ed1?cek llynelte bir insan değilim ••• -·-·-·· - Fena bir zehaba kapıla· 

bilir .. Seni ondan kıskandığıma 
zahip olur. 

Sf'mih gülümsedi. Ve cevab 
verdi: 

- Zehap, evet.. Böyle hir 
zehaba kapılması iyi değil.. 
Şu halde, gideriz. Ç ilemizi 
doldurmuş oluruz. Herhalde 
seninle yalnız ltalmamayı, senin 
hususiyetime tevdi edeceğin 
şeyleri dinlemeyi tercih ederim. 

- Fakat itiraf etmeniz lazım 
ki Gozpoyçe Nada, daha ilk 
bakışta sizi teshire muvaffak 
oldu. Zaten mektepte iken de 
hepimiz ondan korkardık. Sey-

tan tüyü var onda.. • 
Nuşin hem konuşuyor, hem 

de gülüyordu. Semih, Nuşinin 
bu sözlerinden alınmış gibiydi: 

- Vallahi Nuşin bamm, dedi. 
Beni öyle kötü tanıdınız ki .• 
Öyle sandınız ki her gördüğü 
kızda kalbine yakm bir yer 
arayan erkcklerdenim. Halbuki 
bu zehahınızda ufak noksan 
var. Çünkü ben rastladığı kıza 
ilam aşk eden erkeklerden 
değilim .. 

Nuşin, muhatabından böyle 
bir cevab beklemediği için 
derinden derine hayretler için .. 
de kalmıstı. Semih bu_ceva-

. YENi .RSU~ 
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ÇELiK KIT'ALAR NEŞE İÇİNDEDİR 

Manevra sahasında mavi taraf taarruza 
ediyor girişti. Kırmızı taraf mukavemet 

- Baş ta1ajı lmina salure.de - GEÇiT RESMiNE HUSUSi 
TRENLE GiDİLECEK BiR MUHARRIRIMIZ 

MANEVRA SAHASINDA Ordumuzun manevralardan sonra yapacağı 
resmi geçit Cuma günü saat on dörtte Cumaova
sında olacaktır. O gün için resmi geçide gide
ceklere mahsus olmak üzere saat onda Alsan-
caktan bir tren hareket edecek ve resmi geçi
din hitamından sonra lzmire dönecektir. 

Orgeneral izzettin Çalışlar'ın yüksek idare• 
sind~ki büyük manevraları '1YENl ASIR,,adma 
takibetmek üzere l:>ir mubarririmiz manevra 
sahasına hareket etmiştir. Orada manevraların 
cereyamm günügününe takibederek okuyucu• 
larımıza bildirecektir. lzmirlilerin hepsi bu merasime davetlidir. .......... 

hibe 
ren altında 
kaldı ... 

Dün akşam saat 20 radde· 
delerinde Kemer köprüsünde 
bir tren kazası olmuştur. Ha
bibe isminde bir kadın trenin 
önüne düşerek, lokomotif ta
rafından beş alb metre sürük
lendikten sonra hattan dışarıya 
atılmıştır. Kaza yerine yeti-
şilerek Habibe yarah olduğu 
halde memleke~ hastanesine 
kaldmlmışbr. Habibenin yara
ları yüzünden ve vücudundan-
dır. Hayatı tehlükede değildir. 
Tahkikata devam ediliyor. 

Taksi otoları 
Şehirde mevcud Taksi oto

mobillerinin hepsinin döşeme
leri kamilen marokenden yap· 
tırıJması belediyece alakadar
lara bildirilmiştir. 

""tz7...n'TL7.Z7.777JJJ.X7Zf/27.ZZZ7.7J 
Daktilo aranıyor .. 

Türkçe ve Fransızca lisa
nlarına aşina bir daktilo 
aranmaktadır. Taliplerin re
feranslarmı bildirerek 224 
numaralı posta kutusuna mü- ... 

· racaat etmeleri. 
S.4 (1-3) 2071 

CZZ.7.Jrzzz7.7.7.7..zT'../7..ZL7.Z77ZZ-,;Q:Q.,, 
düslrilerin siparişleri Ame-
rika ekonomisi için okadar 
mühim olan ağır endüstriye de 
faaliyet vermektedir. 

Birçoklan diyecekler ki bir 
memlekette 8 milyon işşiz var
ken ekonomik hayat normal 
şeklini bulmuş sayılamaz. Bu
nunlaberaber, buhrandan evvel 
de Amerikada işsizter vardı. 
Hatta en büyük ekonomik re
fah senelerinde biJe bunların 
sayısı biriki milyonu bulmuş
dur. Bu memleketin şim

diki makineleşme ve inkişaf 
devrinde milyonlarca işsiz ol
ması zaruridir. lngilterede se
nelerce mevcud olan işsizlerin 
müdhiş sayısı lngiliz ekonomik 
hityatınm bir 11normallik .. un· 
suru olmuşdur. Ziraat işlerinde 
lüzumundan fazla İş eli mevcud 
olduğuna göre, milyonlarca iş

sizin şehirlerde kalarak istik
balde Amerika <:konomik ha
yabnın daimi ve fizyolojik 
11 uzvi,, bir unsuru olacakların
dan korkulmaktadır. 

biyle ne demek istiyordu. Se
mih te verdiği cevabın sertli
ğine intikal ettiği için tavzih 
lüzumunu hissetti : 

- Evet, ben her tanıdığıma 
kalbimi uzatacak vaziyette, 
iradesi zayıf bir insan değilim. 
Bilakis her hususta olduğu gibi 
aşkta da ciddiyeti severim.Se· 
miba benim için hiçbir zaman 
ideal bir sevgili hüviyetini ka
zanamadı. Çünkü düşüncelc· 
rimiz ttrasında fark vardı. 

Hem yemek yiyorlar, hem de 
başkalarına belli etmeden ade
ta çatışıp duruyorlardı: 

- Çok ayn düşünüyorduk. 
Semiha bana sağlam bir ala· 
kayle bağlandıgıoı temin ettiği 
halde, her rastladığı erkeğe 
kalbinin heyecanlarından birer 
kısmını ayırabilecek bir insan
dı. Size ufak bir de misalim 
var, Nuşin .• 

Semih durdu. Denile bilir ki, 
Nuşinle konuşarken heyecan
larını gizliyemiyecek vaziyetler 
takınıyordu. Nusin de ayni_Jlli-

lngiliz Kabine Meclisi toplanıyor 

ilk içtimaın ruznamesi 
yüklü olacakmış ... 

- • CI 

Londra, 12 ( Ö.R ) - Parlamentonun tatilindenberi siyasete 
karışmamış olan Balcivin bugi' :ı Dovning Streede gelerek arka
daşlarile görüşmüştü:-. Kabine meclisi çarşamba günü toplana
caktır. Temmuzda parh • .nentonun tatilindenberi yapılan bu ilk 
içtimaın ruznamesi çok yüklü olacaktır. Nazırlar teslihat progra
mının tatbikindeki terakkileri gözden geçirecekler ve beynel
milel vaziyeti ispanya hadiselerinin ışığı alhnda tedkik edecek
lerdir. Kabine beş Lokarno devletinin konferansı meselesiJc de 
meşgul olacaktır. Zira Alman cevabının öbürsrün gelmesi muh
temeldir. Bununla beraber bu cevabm menfi olacağı zannedili
yor. Kabine 3 son teşrinde Kral Edvard Vlll tarafından açıla
Jacak olan yeni parlamento devresinin mesaı programını da 
tayin edecektir. ............. 
Demokrat 1 Dünya 

Rejime mücadele 
açacaklar 

Lnndra, 12 (Ô.R) - lngiliz 

faşistlerinin reisi sir Edvard 
Mosley Berlin ve Munihde naıi 

partisinin liderlerile ve ezcümle 
Hitlerin muavini Rudolf Hess 

ile görüşmüştür. Hes! lngiliz 
faşistlerinin reisine nasyonal 

sosyalist partisinin teşkilati ve 

propaganda usuJleri hakkında 
malümat vermiştir. 

Taraftarları için askeri bir 

üniforma hazırlatmiş olan sir 

Edvard Mosfey lngiltereye dö

nünce demokratik rejime karşı 
şiddetli bir mücadele açacaktır. 

Ruzvelt 
nutuk söyledi 

Nevyork, 11 (A.A) - Cum

hur başkanı Ruzvelt dün Sen 

PoJde söylediği nutukta hüku· 

met tarafından karşıbkla tecim 
muahedeleri ve biJbassa üç ta
raflı para anlaşmasmın akdin .. 
den ve bazı kontenjanların 

kaldırılmış olmasından dolayı 
pek ziyade memnuniyet gös-

termiş ve bu paktların beyoel
milel barış yolunu açan vasıta
lar olduğunu bildirmiştir. 

ka içinde onun her sözünü 
adeta içiyordu.. Gözlerini, Se
mihin gözlerinde toplıyarak 
konuştu. 

Devam et Seruih ..• Bey •• Sizi 
dinliyorum. Beni affedersiniz 
tabii.. Si7.inle kırk yılhk arka
daş gibi Jaübali konuştuğum
dan dolayı mazur görül
memi dilerim .• 

- Çok tubafsm sen, Nuşin .• 
Ne diyorduk. Ufak bir misal, 
evet.. Bir gün Semihayla tram
vayda idik. Göztepeye gidi-
yorduli. Karataşta tramvay 
durduğu zaman genç bir 
dclikanh tramvaya bindi. Dik
kat ettim. Semiha gözlerini 
onun ilzerindcn ayırmıyordu. 

Şüphesiz ki ona hiç bir şey 
söylemediğim gibi, onu üzecek 
en ufak bir iymada bile bu
lunmadım. 

Fakat, buna mukabil fena 
halde içlendiğimi ve e?em duy
duğumu da gizlemiyeceğim. 
Semiha neden durakladığımm 
farkına varmıştı. Gülerek bana 

-Sıkıntıdan 
nasıl kurtulur ? 

Londra, 11 (A.A)- lngiJtere 
bankası direktörü Sir Robert 
dün Southanptonda demiştirki: 

Para anlaşmasından önce 
kontenjanların mübadele tah· 
didatının vesairenin kalkaca
ğından ümidi kesmiştim. Fran
sız ~arşrı sayesinde ufuk ay
dınlanmağa başhyor. Şefler 
sabırlı ihtiyatla olurlar ve ayni 

zamanca geniş görürlerse dün
ya sıkmblarından kurtulabife· 
cektir. 

Uçuş rekoru 
Port Darvin, (Ö.R) - lngil

tere - Avusturalya uçuşunu 5 
gün 21 saat 3 dakikada yapa
rak bütün rekorları kıran tay
yareci Mıss Barton uçuşun 

son merhalesini de bitirmek 
üzere saat 21,35 de Sidneye 
hareket etmişdir. 

Yunan veliahdı 
Gümülcünede 
Atina, 11 (A.A) - VeJiahd 

PolTayyare ile Dramaya varmış 
ve oradan da Trakya oyunları 
finalinde hazır bulunarak galip· 
lere mükafatlarını vermek üzere 
Gümülcüneye hareket etmiştir. 

döndü: 
iil' 

-
11Haksızınn Semih, dedi. 

Şu tramvaydaki çocuk hoşuma 
gitti. Onu bir an için benim 
farzederek, vücudunda hoşuma 
giden bir noktasını bana yakın 
farzettim, Ben en iyi hislerimle 
sana bağlı kaldıktan sonra 
sinirlik bir ihtiyitcım için pek 
ala bir yabancıdan, bahusus 
tanışmadığım bir insandan isti
fade edebilirim. Bu ne senin 
için bir ihanet, ne de kendim 
için bir noksandır. Olsa olsa 
bir zaaf dakikamın verdiği ate· 
şin ueti cesidir.,, 

Nuşin, bunu söyliyen insan, 
maddi ve manevi alakalarmı 
bana t:zatan sevgilinin kendi
sidir. O, benim yanıbaşımda 
bulunduğu sırada başka bir 
erkeğin hayaliyle uğraşacak 

kadar his ayrılığı göstere bili
yor. Bu insan, bana sevgili 
olan kız beni bukadar kat'i ve 
sarsılmaz bir ihmalle karşılaş
tıktan sonra .• 

- Devam cdev.k -

1 
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Türkkuşundan 
lzmirli gençler 

•••••••••••••••••••••••• 
- Baştara/ı I ıncı sayfada -

muallim olarak seçildiklerin· 
den Ankaraya S?Önderilmişler
dir. 

lnönil kampmı ikmal etmif 
olan bütün uçucular, paraşüt· 

çüler Cumhuriyet bayramın• 
iştirak etmek üzere Ankaraya 
davet edilmiş olduklarından 

izmir paraşütçülerinden (Abdul 

lah Karacaova,Celal Akbay, Os· 
man Kızılören, Celal Atılga11,Na· 

mık Aypars, Nevruz Ergök, 
22 - 10 • 936 da Uçuculardad 
(lbrabim Atalay, Korkud- Ba-

yülken, Hikmet Tana), Niyazi 
Özgönül, Şefik Ungun, Aclaa 
Keserci, Kemal Özerdim,Mak
bule Emil, Kamil Özcan, Ha· 
san Çetiotürk, Turgut Uzan, 
Ahmed Gülsen) dahi 26-10-936 
da Ankaraya hareket etmek 
üzere hazırlanmışlardır. 

BÜYÜK GEÇiT RESMiNDE 

Türkkuşunun i!k devresinde 
yetişen bu gençler Ankaradı 
Cumhuriyet bayramında yapı· 
lacak büyük merasime planör· 

lerile havadan iştirak ederek 
paraşütizm gösterileri yapa'" 
caklar ve Türk gençliğinin ha· 
vacılığa, uçucu!uğa olan aşkını, 
kabiliyetini bilfiil gösterecek· 
ferdir. 

BAYRAM HAZIRLIKLARI 

lstanbul, 12 (Yeni Asır) -
Şehrimizde Cumhuriyet bayra· 
mında yapılacak şenliklere ha· 

zırlık yapılmaktadır. Vilayt;tle 
bir komite bayram programını 
ve Cumhuriyet bayramında hal· 
kın ne suretle vazifelencceğinİ 
tayin edecektir. 

Bu yıl Cumh•uiyet bayranıı 
Perşembe gününe rasthyacağı 
için resmi daireler ve banka· 
)ar 28 llkteşrin Çarşamba günD 
öğleden sonra kapanacak, 
Cumartesi günü yalnız sabah· 

leyin faaliyet gösterdikten son" 
ra Pazartesi sabahına kadar 
da kapalı kalacaktır. 

29 llkteşrin Perşembe giinil 
akşamı Vali tarafından resnıi 
bir balo verilecektir. 

2000 ızcı 
Ankara, 12 ( Yeni Asır ) _. 

Cumhuriyet bayramı bakkmd• 
bir talimatname hazırlanmak· 
tadır. Cumhuriyet bayramınd• 
yapılacak büyük resmi geçide 
bini Ankaradan, kalan kısoı• 
da muhtelif vilayetlerden olmak 
üzere 2000 izci iştirak edecek· 
tir. Bu izcilerin 500 ü lstan· 
bul, 125 i lımir, kalan kısmı d• 
muhtelif vilayetlerden olacaktır· 

Bu yıl 2000 izci ayni reo1' 
elbise ile geçid resminde bulu· 
nacek; fakat mensub oldukları 
vilayetlerin adlarını hamil bay· 
rak taşımıyacaklardır. 

Lik şanıpiyonası 
Geçen senenin bitirilemiyell 

lik şampiyonasına geçen hafta 
başlanmış ve Altayın 4 - O Bot" 
novayı, K.S.K.'ın da 4-0 Buca)"J 
yenmeleri gibi neticeler ver" 
mişti. 

Bu pazar günü de şampiyo" 
naya devam edilmiş ve Demir 
spor 2 - 1 Bucaya, Altay d• 
seremoniyle Egespora galib 
gelmişlerdir. 

Haftaya şampiyonluk üze· 
rinde büyük tesir yapac8~ 
olan Altmordu - Göztepe maçı 
yapılacaktır. Rusyadan döne0 

Sait, Hakkı ve Fuat ta yer 
alacakları için bu maçın heye· 
canh olacağı şübhesizdir. 

Akid 
Ahmed Misçinin baldıı1 

bayan Meliha ile be:ediye "''" 
ridat müdürü Celal Özyüreğifl 
dün öğleden evvel beledh'e 
evlenme dairesinde birçok ıe" 
vat huzurunda akidleri icr' 
edilmiştir. Tarafeyne saadetle' 
diler ve yeni çiftleri kutlula 
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ltalyanın başdöndü ücü hazırlıkları 
Mussolini'nin raporu ltalyanın deniz ve havalar
daki müdhiş hazırlıklarını meydana koymaktadır 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~s=-

ltalyanın Avrupada hiçbir hula n ık maksadı yokmu imiş? .. 
Roma 12 (A.A) - Kabine 2akereye girişmek istc!diği 

toplanbsmdan sonra çıkan teb- tefsir olunmuştu. Halbuki ogün 
liği resmide bildirilen büyük bugün bu cihet tahakkuk ct-
askesi ve silahlanma hazırlık- memiştir. 

Diğer taraftan Romada l.e-
ları yolundaki mesai 1935 se- yan olunduğuna göre Sovyet 
nesi bidayetinde ilan edilen Rus yanın ispanya işlerine ademi 
kuvvet siyasetine yeni bir müdahale komitesindeki teşeb-
merhale teşkil eder. büsü ltalyayı ürkütemez. ltalya 

Tebliğ keza Avrupada yeni her türlü ihtimale karşı hazır 
bir endişe unsuru teşkil eden bulunmaktadır. 
ispanya işlerine ademi müda- Roma, 12 (A.A) - Duçenin 
hale komitesindeki müzakere- askeri raporu hakkında müta-

laalar yUrfiten gazetelerin Jisam 
ler sırasında hariçte bir tesir şudur: 
yapmıya da matuf görlilm'!kte- ltalya müstemlekat impara-
dir. torluğunun terakki ve inkişafı 

Mussolini l 936 Ağustosunda için zaruri o!an sulhu istemek-
Avyellinoda orduya hitaben tedir. 
ltalyanın sulh siyasetini anla- Virızinio Gayda, Nove D'ltalia 
tarken demiştir ki: n d hl t l gazetesinde diyor ki : Jngilizleıilı nu~hur n.O ney ztt ısının op atı ltalyanm taarruz planı yok-

Kuvvetli, daima daha ziyade Bütün gayretler bilhassa tay- muhik gösteren birçok sebep- tur. ltalya hazırlığını herkesin 
kuyvetli.. O derece kuvYetli yare levazımı ve donanmayı ler mevcuttur. Geçen Eylülde gözü önilnde yapıyor. Bu ha-
olmahyız ki. her türlü ihtimale istihdaf etmektedir. ltalyan matbuatı lngilterenin zırbklarda hiçbir gizli maksad 
karşı koyabilmeliyiz. Bugün yapılmakta olı.n 30 Akdenizde Hindistan yolunu yoktur. Avrupanın nizamını 

Tebliğ Avyellino'da çizilen biner tonluk iki zırhlıdan ma- emniyet altında bulundurmaya tehdit eden bir takım vaziyet-
preniplerin nasıl tatbik edil- ad& yeniden 35 şer bin tonluk bakla olduğu mütaleasmı ser· ler tebaddüs edebilir. Fevka-
ınekte olduğunu gösteriyor. iki zırhlı, ikinci sınıf iki kru- detmekle beraber lngilterenin iade kuvvetli olmak demek 

ltalyada me•cud 1200 harb vazö , 4 torpido muhribi, 18 deniz silihlannı artırmasından her zaman için müsterih ol-
levazımı fabrikası tam rand· 'd 16 d ' ltı · • dolayı hayret gösteriyordu. O mak demektir. Mümkün olduk-torpı o ve enıza gemısı ça silahını bırakarak sulh için 
mania işliyecektir, ve bu fab· tezgahlarda 118.375 tonilato zaman bu Peşriyat ltalyanın mesai birliğinde bulunmak ta 
rikalarda haftalık mesai 40 eder. Akdenizde bir silah anlaşması Italyanm hem hakkı hem de 
aaattan 60 saata çıkarılacaktır. Bu yeni hummali faaliyeti yapması için logiltere ile mü· vazifesidir. 
................................................................................................................................................................................ 

Bulgar Kralı, bir demiryolunun 
küşat merasiminde bulundu 

Sofya 12 ( A.A ) - Dün cenubi Bulgaristanda balkan demir· 
yolunun bir imtidadı olan Mikailov • Rakovski demiryolu, Kral, 
resmi şahsiyetler ve kalabalık bir halk kütlesi hazır olduğu hal
de açılmıştır. 

Kral söylediği nutukta; Bulgar milletinin teknik sahada ta
hakkuk ettirdiği terakkileri kaydetmiş ve bu yeni hattm Bulga-
ristanın sulh içinde dünya terakkisine hizmet etmek arzusunda 
yeni bir delil teşkil ettiğini ilave eylemiştir. 

Fransız matbuat kanununu değiştiren 
bir Kanun hazırlanıyor 

Paris, 12 (A.A) - Başbakan Blum Paris Sosyalist şubesinin 
bir toplanbsıoda hllkômetin mutbuat kanununu değiştirmek 
fikrinde olduğunu söylemiş, parlimento toplanır toplanmaz 
hükümet, gazetecileri muhabirlerini bildirmeye me'cbur eden 
bir kanun layihasını ve keza zem ve kadih suçlan hakkındaki 
kanunu tadil eden diğer bir layiha tevdi edeceğini bildirm1ş 
ve efkarı umumiyeyi hiyaneti vataniyeye kadar dayanan teşeb
büslerin kurbanı eden bugünkü vaziyete artık bir nihayet 
vermek lazımdır, demişitr. 

Uçnrnnıa yuvarlanan askerler 
Londra,12 (Ö.R)- Kolombyadan bildirildiğine göre iki bölük 

asker taşıyan üç vagon bir uçuruma yuvarlanmış, 60 asker 
ölmüştür. 

Yazan : Tok Dil 

sırada merdivenlerin başında 

Uzun Ali ağa gör\!nmüştü, ve
zir,Uzun Ali ağayı görünce san
ki kendisine yeniden bir kuv
vet gelmiş gibi, yerinden bir 
kalktı ve koştu. 

- Aman Ali ağa ! Bu ne 
hal 1 Sizin sarayınıza canımızı 
kurtarmak için girdik, az kal
sın canımızı burda te:4lim edi
yorduk. Aman ! Gözünü seve
yim kardaşım, kapıcıya emir 
verin savulsun baııınızdan, bi
zi de sakla allabın aşkana .• 

. Dedi. 

Tefrika No: 13 

Uzun Afi ağa kapıcıya hay
kırdı : 

- Çekil ! Bre ! Edepsiz he
rif ! Çekil, karşında bir dev· 
lethi Vezir var. Yıkıl karşım

dan .. Seni tardetmek sevab ol· 
du şimdi, defol. 

Diy"r, izbandut kapıcıyı sav
dıktan sonra Ahmed Paşanın 
önünde boyun iğdi, fakat Ah
med Paşa uzun Ali ağanın el· 
lerini tutub : 

- Sana ricamız, bizi sakla
maktır. Bu badireyi atlatıncı

ya kadar sit:in sarayınızda 

Kont Ciano A. Horti 
tarafından kabul edildi 

Roma, 12 (Ô.R) - Naıırlar 
meelisinde kararlaştmlao as-
kerl tedbirlerin bir tebliğle 
ilam hükômetin bütün dikkatini 
miJli müdafaa meselesine atfet
tiğini göstermek içindir. Ro-
mada deniliyor ki: 

Italya sulh için çalışmak is
ter. Fakat beynelmilel vaziyet 
askeri hazırlığın faal şekilde 

hazırlanmasma lüzum göster· 
mektedir. 

Diğer devletlerin ve ezcümle 
logilterenin askeri tedbirleri 
karşısında Faşist hükumeti de 
tedbirler alıyor. Fakat diplo· 
masi sahasında d;ı hareketsiz 
kalmıyor. General Cömböş'ün 
cenaze ınerasiminde bulunmak 
İçin gittiği Budapeşteden Kont 
Ciano, dün hava yoluyla 
dönmüştür . Oraya Kont 
Ciano amiral Horti tara-
fından verilen bir kabul 

canımızın muhafazası bir emri
hayırdır. Sizi'l için de falihayır 
olur, müsaade et de, sarayın 

bir hakir odasında saklanalım. 
Uzun Ali ağa işi anlamıştı, 

vezirin ellerine sarılıp öperek: 
- Devletliim, canbaş üstüne, 

sizin canmız bizim canımızdır, 

sizi saklamak bize farzdır. 
- Sağ ol, berhüdar ol ! 
- Hatta sızı haremimde 

saklıyayım . 
- Hay Allah senden ra:ıı 

olsun. 
- Hatta kadm kıyafetine 

resmine general Göring, Şuş
nig ve Leh mümessili ile bir· 
Jikde iştirak etmişdir. Bu içti
ına herhalde siyasi bir nii
mayiş şeklini almışdır. Bir 
kaç güne kadar kont Ciano 
Berline giderek von Neurath 
ile görüşecektir. Bu mülakat 
Alman ve ltalyan hükumetleri
ne başlıca gün meseleleri kar
şısında görüşlerini tasrih imka
nını verecektir. Lokarno kon
feransı da bunlardan biridir. 
Kont Ciano bundan sonra 
Viyanadalci ltalyan-A vusturya
Macaristan Hariciye Nazırlatı 
konferansında bulunacak ve 
teşrinisani ortalarmda yeni 
Macar Başvekili Romayi ziya
ret edecektir. Bu faaliyet ltal
yanın merkezi Avrupa ve Tuna 1 
meselelerine ne kadar ehem
miyet verdiğini göstermektedir. 

sokayım .. 
- Hay aklmla ya~a! Seni 

inşaallah defterdarım yaparım. 
- Ve sizi bu suretle idad

dan hıfzeyleyim, amma .. 
Uzun Ali durdu, Vezir ve 

arkadaşları uzun Alinin amma· 

dan sonra çıkacak sözlerini 
beklercesine ağzına bakakat
dılar. 

- Amma! Diye devam etti. 
Siz beni bir dost olarak seç
miş, bu hakir ve fakirhaneye 
g~lmişsioiz, sizi saklamak boy
numun borcudur ve dediğ:m 

minval üzere saklarım, ancak 
siz beni dost bildiğiniz ve her 
kes dahi beni sizin dostunuz 
olarak anladıkları için, sizi arar
larken ilk hedefleri benim ev·m 
olacak ve aradıkları vakıt bu
lunub düşmanların eline düşe
ceksiniz. Bu muhakkaktır, hatta 
çok geçmez, evimi muhasara 
ederler, bu şerait dahilinde 
kalmak isterseniz buyurun sa
ra vım emrinizdedir. 

P ARDA YANLARIN AL Ti 
YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 
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Ben sizi vaktından evvel 

mabede sokacağım .. Fakat bu
na dair kimseye bir şey SÖ} le
meyiniz. Kraliçe de orada bu
lunmak istiyor, anhyor mısınız?. 
Şayed bunu herkes duyar

sa 1.. Ah 1 , Pardayan, Kral do· 
kuzuncu Şarlm validesinin za
vallı Hükno Jantiyomla bu su
retle münasebe-.tte bulunması
nın esbabını her halde anlamak 
istiyecekler... O vakıt etrafı 
kim susturabilecek ? 

Şövalye hafif bir surette sal
landı; fakat, Kont bunun far
kına varmamıştı. Bu esrarengiz 
merasim, Katerinin mevcud bu
lunması ve saklı tutulması İcab 
eden izdivacın gece yapılması, 

onun fikrinde pek başka bir tesir 
husule sretirdi. Bu işle bir tu
zak olduğunu, sessiz kilisenin 
içinde kanlı bir facianın haya· 
Jatını görür gibi oldu. 

- Bereket versin ki ben de 
orada bulunacağım! Diye dü
şündü. 

Mahaza, hissikablelvuku ken· 
disine bir felaketi ihbar et-
mekle bf' · •.:,. koltuğun 

üzerine s seyi gös· 
tererek: 

- Bu elbise ile mi teehhül 
edecek41iniz? Diye sordu. 

Birdenbire ciddi bir tavır 
alan Kont Mariyak cevab 
verdi: 

- Evet kardeşim ! Kralımı
zın izdivaç merasiminde ve 
msfülleylde dahi Sen Jermen 
Lukseruva' da bu elbise ile bu
lunagağım ..... 

- Böyle serapa siyahlar 
" gıyınmenin sebebi nedir? 

Bu söze canı sıkıldığı sima
sından anlaşılan Mariyak: 

- Beni dinleyiniz Şövalye ... 
O kadar mesudum ki, baıan 
kendi kendime: 

Acaba rüya mı görüyorum? 
Diye soruyorum. Anama linet 
etmeğe mecbur olduğumdan 
dolayı ne kadar ıstırab çekti
ğimi bilirsiniz.. Şimdi bu ana 
en sevimli, en müşfik kalpli 
bir kadın gibi görünmeğe baş
lıyor: Nışanlımı da ne kadar 
sevdiğimi bilirsiniz... Alis yarın 
zevcem oluyor. Emin olunuz ki 
bu misli nadir iki s1tadet ruhumu 
ferahlandırıyor! Dedi. 

- Demek ki saadetinizi ha
leldar edecek bir işaret, bir en
dişe, bir korku mevcud değil 
öyl~ mi? 

- Ne gibi bir endişem, bir 
korkum olsun? ... 

Hayır azizim. Kalben tam bir 
itimad ve sükun içindeyim ... 
işte bir daha tekrar ediyorum. 
Dünyada hiçbir korku ve en-

Lakin burada düşmanların 

ellerine geçip mabvolursanız 

devlet harab olmuştur. Gerektir 
ki siz bilinmedik bir kimsenin 
evinde muhafaza olunsanız, 
aradıkları vakıt bulunmıyasınız. 
Sözlerimde hilaf olmadığını 

samimiyetle arzederim, devlet· 
lüm! Sizin camnız bizim canı
mızdır. Diye bir sürü meddah
lık etti. Vezir şaşırmıştı .. 

- Ne yapahm öyle ise?. 
- Vallah, bu benim karım 

değil, siz bilirsiniz. 
- Senin bildiğin gizli bir 

ev yok mu? 
- Benim bildiklerim bilinen 

meskenlerdir, şübhelidir, hiç
birisine sağlık veremem. 

- Ah Ali ağa! Nice olur 
benim halim? 

Ali ağa vezire sokuldu: 
- Hayır olur inşallah .. Me

rak etmeyin, tasalanmayın, 
eğer bu tehlükeyi kabul eder
seniz sarayımda kalın, sizi izaz 
ederim, layık olduğunuz derece 
elimden geleni esirgemem. 

dişem yoktur. Fakat siyahlar 
geymekliğimin sebebi a:tizim: 
Herkese; bana hakiki bir val
delik eden muhterem bir ka
dının matemini tuttuğumu gös· 
termektir. 

- Jan Dalbrenin değil mi? 
- Evet şövalye. 
- Aziz dostum, bir valde 

~ibi sevdiğiniz bir kadını kay
bettiğiniz esnada s:ze diğer bir 
valde bulduran şu garip kaderi 
takdir ettiniz mi ? 

Mariyalc titriyerek : 
- Ne demek istiyorsunuz? 

Dedi. 
- Navar kraliçesinin yaşa

dığı müddetçe Kater;n dö Me
diçi size : Her türlü fenalığı 
yapınağa muktedir bir canavar 
gibi görünmüştü. 

Fakat bedbaht Jan Dı:lbere
nin, öldüğü gece valideniz size 
karşı bütün analık şefkatini 
belirtmeğe başladı. 

Ben bu hususta hiçbir mu· 
talea yürütmiyorum. Azizim 
Kont, yalnıı. hissiyatımı, vak
ayı arzediyorum... Maksadım, 

hayret ettiğimi söylemektir ... 
işte hepsi bundan ibaret.. Sit: 
ne fikirdesiniz? 

Elini alnına götüren Mariyak: 
- Bu tesadüfe dikkat et

mediğimi itiraf ederim. Fakat; 
madam ki beni İrşad ettiniz, 
diyebilirim ki bu bal, ümidi
min fevkinde ınesud olacağıma 
delildir. 

Şimdi titremek sırası Par· 
dayana geidi. 

Mariyakın kalbinden geçen 
şeyleri anJamağa baılıyor, ve
yahut anladığına zahip olu· . 
yordu. Birdenbire kontun bü
yük tehlükelerle benimsediği 
bütün bu saadetin sathı oldu
ğuna hükmetti. 

Acaba bu düıüncesi doğru 
mu idi?... Belki! 

Evet belki Mariyak, Kateri
nin tebessümleri altında saklı 

olan müdhiş kinin farkına var
mıştı! Belki meseleyi tamik 
ederek, r:asıl müdhiş bir gir
daba doğru sürüklendiğini his 
ve idrak eylemişti 1 ihtimal 
validesi tarafından ölüme mab
küm edilmiş olmasından, ni
şanlısının de bu fikrin haki
kate ulaşmasaoda validesile be· 
raber faili müşterek bulunma
sındaıı mütevellid bir endişe ve 
ümidsizlik içinde idi ! 

Bunlara hep belki diyoruz l 
Çünkü, bizim birkaç satırla 
hülisaten yazdığımız bu haki
katlerden, Mariyak yalnız şüp
heye düşüyordu. Bununl; be· 
raber, şüpheye düştüğü zaman 
düçar olduğu dehşet o dere
cede büyüktü ki : 

- Bitmedi -

illa ki tehlüke içinde yaşarsı
nız, fakat yine siz bilirsiniz. 

Dedi sustu. 
Vezir, Uzuııali ağaya cevab 

vermeden arkadaş:arınm göz
lerine baktı, oa:lar da ona bak-
tılar, bir müddet bakışa kal
dılar ... 

Nihayet Abdi Çelebi, vezi
rin kolundan tutub: 

- Burda da hayır yok r 
Devletlüm ! Tehlüke içinde 
kalmak doğru değil, Uzuoali 
ağanın sözü haklıdır. 

Dedi ve kapıyı kendi açarak: 
- Buyurun dışarı ! 
Diye veı-iri kapıya sürükledi, 

çıkardı. 

- Kusura kalmayın ! Özür 
dilerim, emrinize sarayım ha-
zırdır, ne zaman yine emreder
seniz, sarayım sizindir. 

Diyen Uzun Ali, kapıyı ar
kalarından kapattıktan sonra, 
geniş bir oh çekti. 

- Hay Allah belasını versin 
kerataoan ! Kurtuldum, şu men
deburdan ... 

- Bitmedi -
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l. panyada on vaziyet SANCAKTAN SESLER: 
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Antakyada Türk harsına Suikastler 

• 
ın e Kız Lisesi de Hoyb ne hain oca ar Şima e Şimaligarbi cebhele 

elinde ta ebenin ıs ırabı topçu faaliyeti devam etmiştir 
d·ıd·g" ·nden daha b··yu·•ktür. Madrid, 12 (ö.R> - Har~ zanne 1 1 1 biye nezaretinin tebliğine na-

Türk yavruları miH1 şereflerini ve haklarını korumak mevzuubahs olunca 
asabiyetle ve vekarla hareket etmesini bilirler. iki şaya~ı dikkat hftdise 

Antakyada 929 tarihinde 
açılan kız lisesi dokuz sene
liktir. Eski zihniyet taşıyan 
Arab hükumeti kızlar için bu 
kadar tahsili kafi görmektedir. 
Bu Jiseye talebe yetiştiren An
takyanm biricik kız ilk oku-
ludur. Tür]ü tazyikler altında 
ezilen bu okulun senede ancak 
beş on mezun verebildiğine 
nazaran bütün lisede talebe 
ır.evcudu otuz kırktan fazla 
değildir. .. 

ezberden öğretmekle geçilir. 
Bu derslerle içini sıkıntı basan 
çocuk her Sancak Türkü gibi 
aoavatanmdan kendi milli 
tarih ve coğrafya kitapları getir-

f 

Cumhur başkanı Suriyede 
bir gezinti yaparken bir gün 
Antakyeye de uğrar. Liseyi de 
ziyaret ederek orada Türk ve 
Alevi talebeye hitaben Arabça 

Türkçeden hiç anlamıyan bir 
Frans1z kadın kültür enspektörü, 
ayni zamanda k17. Jisesi direk- Antakya Kız l isesi 

törüdür. 
Burada Türkçe ders veren 

Erkek lisesi hocalarıdır. Bun
lar da Türkiye kaçkınlarından 
oJup Fransızlardan daha çok 
Türkü ezmek istiyenlerdir. 
HAiNLERDEN MÜREBBiLER 

"Türk dili 0 hocalarından biri 
Kürd olup Suriyede Türkiye 
aleyhinde teşkilat yapan· "Hoy
bon,, cemiyeti genel sekreteri 
(Memduh Selim) dir. Diğeri de 
vaktile Milli Hükumet aleyhinde 
yazılar neşreden ve Ferda ga
zetesinde yılan dili ile ıslık 
çalan yüzelliliklerden (Ali ilmi 
Fani) dir. Bu hainin felsefe 
profesörü Mesud Fani is
minde diğer bir kardeşi de Kız 
lisesinde ayrıca bir mevki 

t: . 

Y a2m111 m11Jıaffiıi ismet Y111dman 

Antakya liastanesindm şehre bir bakış 
kazanmJşbr. Diğer hoca \arın da terek evindeki kütüphanesjni 
kimi çerkes, kimisi kürd bir süsler, en çok onlarla meşgul 
takım soysuzlardır. olur. Böyl'!ce okuldaki dersini 

işte mandater hükümet San- unutur .. 
ca~ta Türk harsını inkişaf et- ARABÇA YA VERiLEN 
tirmek için hep böyle kirli eller EHEMMiYET 
seçmişdir. ilk okullarda olduğu gibi 

DERS PROGRAMINA burada da ehemmiyet verilen 
GELELiM dersler Fransızca ve Arabça-

Liselerde şimdiye kadar dır. Hele Arabçaya karşı ba,dı 
kullanılan yazı, hocaların ko- bir infial be.sliyen talebelerin 
layına geldiğinden eski Türk- çoğu her sene bu dersten ik· 
çedir. male kalırlar. Dokuzuncu sınıf-

.. Ana diHnden,, talebe neler tan itibaren Türkçe tamamiyle 
okuduğundan kendisi de ha- programdan silinir. 
berdar değildir. Esasen bu Henüz tahsilin tadını almaya 
ders jçin tesbit edilmiş bir başladığı bir çağda talebe-
progr am yokdor. nin önü Fransızca fen ki-

Hoca bır ı.{Ün kimbilir hangi taplariyle dolar. Çocuk gö-
ıamandan kalma bir kitapla zünü yıldıran satırları yalnız 

dershaneye girer. içinden bir tercüme ile uğraşarak vaktini 
parça okuyup anlatır. Diğer bir geçirir. 
gün Fransızcadan çakan kürt ALEVİ TALEBELER 
bulduğu bir Fransızca kitabı 
açarak talebeye beğendiği bir 
kaç edebi cümle terceme eder. 

Riyaziye liocas1 yarım Fran
sızcasiyJe meseleleri tercemeye 
koyulurken ders saatl geçer. 

Tarih ve coğrafya programı 
Fransa tarih ve coğrafyasına 
aid kitapJarı ihtiva eder. 

Dershanenin duvarları eski 
Fransız kraHarmın resimleriyle 
dolar. Fransa toprağı karış 
karaş öğretilirken Türkiyeden 
bahsedilmez. Hem bu dersler 
için kitaplar yoktur. Talebe 
saatlerce not tutmakla vakit 
'kaybeder. 

Vakıa göz boyamak için 
programa umumi tarih meya· 
nanda Osmanlı tarihine aid 

Arabçayı sevgi ile takib 
eden alevi talebeler üste çıka-
rılıyor. Direktör ve hocalar 
nazarında en çok onların de
ğerleri vardır. Türk yavrusu 
isterse okulu terketsin. Ne çı-

kar? Kültür şeflerinin bundan 
memnun olacaklarına şübhe 
yoktur. 

BU LiSE DEGIL BiR 
ARAB KOLLEJIDIR 

Bu şekilde evvela bir okula 
bir "Lise,, yerine Arabça ve 
Fransızca Kolleji dersek daha 
yakışıklı olur amma kolleje de 
pek benzediği yoktur. 

Liseyi ziyaret eden Suriye 
hükumeti başkanları talebeye 
Arabça söylev verirler. 

BiR VAK'A 
bahisler konulmuşdur. Bunlar Sırası gelmişken Erkek lise-
da talebeye çok eskimiş tarih sinde geçen bir vak'ayı anla-
yapraklarından birka~ parc-::a hıuırn: 

bir söylev vermeğe baş~ar. Bu 
vaziyet karşısında Türk çocuk
ları son derece sinirlenirler. 

içlerinden biri herşeyi göze 
alıp başkanın önüne dikilerek: 

- Efendim, biz bu söyle
diklerinizden hiçbir kelime an
lamadık. Arabça bilmeyiz .. 
Türkçe söyJemenizi arkadaşla
rım namına rica ederim. Türk· 
çe isteriz. Diye bağırır. 

Hazır bulunan Fransız ens· 
pektör, çocu~u kolundan çeke
rek bir tarafa iter.. Bu sırada 
alevi talebeler "Yaşasın Arab 
başkanı,, seslerini yükseltirler. 

Ertesi gün kültür idaresi 
hahraman çocuğu okuldan 
atmakla en ağır cezayı tatbik 
eder. 

Bir de okullarda tatil günle
rini anlatalım: 

TATiL GÜNLERi 
Bir gün katolik, bir gün 

ortodoks diğer bir gün protes
tanların dini ve milli ba)'.ram 
günlerinde Türk okulları tatil
dir. Bir Fransız generalının, 
bir Arab bakanının Antakya
dan geçmeleri şerefine talebe 
iki üç gün serbest bırakılır. 

MJLLI TÜRK 
BAYRAMLARINDA 

Yalnız milli Türk bayramla• 
rmda okula bir gün gelmiyen 
talebe şiddetle cezalandırılır. 

Sırası yine gelmişken şu 
vak'ayı da anlatayım: 

936 Yılı 23 Nisan bayra
mmda okulun tatil edilmesi 
için umum ta]ebe namına son 
smıf talebesi tarafından kültür 
direktörüne bir istida verilmiş
ti. Şiddetle reddedilen çocuk-
lar daha çok galeyana gelerek 
bayram günü hiçbiri okula 
gitmemişlerdi. 

Bundan son derece asabile· 
şen kültür heyeti, halkın na-
zarı dikkatini celbetmemek 
için gi7liden cezalar tertibine 
koyuldu. Neticede, uzun sene
Jerdenberi büyük bir azımla 

tahsile sarılan son sınıfın bü
tün talebesi bakalorya sına
vında sınıfta bırakıldılar. 

MİLLi TÜRK MARŞI 
SÖYLEMEK YASAKTIR 

Geçen yıl Cumhuriyet bay
ramımızda Kız Lisesi talebesi 
okulun bir odasında toplana
rak hep bir ağızdan yüksek 
sesle cumhuriyetin onuncu yıl 
dönümü marşını söylemeye baş
larlar. O sJrada hazır bulunan 
bir iki öğretmenin tehditlerine 
kulak vermiyerek devam 
ederler. 

MESELE BÜYÜYOR 
Aradan bir saat geçmeden 

bu ses lskenderun Sancak de• 
}egesine kadar aksederek me
sele büyük bir ehemmiyet kes
beder. Lise direktörü te]efonla 
aranılır. Soluk soluğa koşan 
Fransız direktör tahkikat yap
mı ya başlar. Böyle bir hareket 
bir daha tekerrür ederse oku
lun kapatılacağını ilan eyler. 

Ben burada şimdilik habrı· 
ma gelenleri kısaca yazdım. 
Vaziyetin açıklığını tam amile 
anlamak için ciJdler doldur
mak lazımdır. 

i:sme t "Y"u.:rd.xıa.a:n. 

zaran şimal ve şimaligarbi ceb
helerinde büyük topçu faaliyeti 
vardır. Ovyedo'da_hükümetçiler 
San Lazaro mahallesini işgal 
etmişlerdir. Hueska vilayetinde 
asilerin bir hücumu püskürtül
müştür. Cenub cebhesinde hü· 
kümetçiler Kordo vilayetinde 
asilerle dün akşam temasa gir
mişlerdir. 

Şiddetli bir muharebe neti
cesinde asiler çekilmeğe mec
bur edilmişlerdir. Merkez cep
hesinde Siero Guadarama'da 
sükônet vardır. AriJJa vilaye
tinde silah ateşi, merkezde T o
le do vilayetinde hükumetçiler 
asileri çckilmeğe mecbur ede
rek arazi kazanmışlardrı. 
Ovyedoda San Lazar ve 
mezarlığını işgal eden hü
kümetçiler birçok asilerin 
cesedlerini bulmuşlardır. 

Sevil, 12 ( Ö. R ) - Asilıer 
Astürya'da Sofonun işgalinden 
sonra Galis kolunun San Jül
yanoyu isgal ettiğini bildiri-
yorlar. Arilla vilayetinde şid
detli muharebeler olmaktadır. 
Hükômetçiler 400 ölü ve mü-
him malzeme bırakmış]ardır. 
Tskurya! civarını ele geçiren 
asiler bugün :Madride hücuma 
hazırlanıyor )ar. 

Oviedo, 12 (A.A)- Asturieı 
maden amelesi Amerigue mev· 
kiini iıgal etmişlerdir. Ve orada 

. A-1adnd yol/arı11da hicret 
birçok evleri dinamitlemişlerdir. Burgos, 12 ( A.A) - Ovila 

Asiler yakında büyük kilise cephesinde general Vetero kuv .. 
civarında, kışlalarda ve silah fab· vetleri mühim kuvvetleri mühim 
rinasmda tahassun etmek mec- bir sevkülceyş noktası olan 
buriyetinde kalacaklardır. So· '' breosu işgal etmişlerdir. 
kak muharebeleri mitralyözlerle Nasyonalist tayyareler yeni• 
mücehhez zırhlı otomobillerle d M clr'd ·1 A a 

1 kt d H"kA t k en a ı ı e ranyuze ar .. 
yapı ma a ır. u ume uv- . . 

ti · b t b'lJ · k smdakı demıryolunu ve Mad· ve erı u o omo ı erın ar a-
sından giderek asilerin evleri- ridden T oledo cephesine göP-
ne dinamit koymaktadırlar. derilen asker kollarmı bombar· 

Hükumet kuvvetleri kuman- dıman etmişlerdir. 
danlığı bütün yolları kesmiş ol- Valancia ile Madrid arasında 
duğundan asilerin takviye kıta· demiryolu kesilmiştir. Valenci-
lan almaları, bunun için sar- da bükômetçiler iki ticaret 
fetmekte oldukları gayretlere gemisini silandırarak bu ge-
rağmen gitgide müşkülleşmek- mileri muavin kruvazör haline 
tedir. koymuşlardır. ........ 

Huesca bombardımanedtldi' 
Sovyetler Madrid~ e yardım ederlerse 
Italya millicileri himaye edecekmiş.~ 

Cenub cebhesinde ihtilalci mevzileri işgal edildi 
Londra 12 ( Ö.R ) - ispan

ya işlerine mi'ıdahale etmemek 
için kurulan irtibat komitesinin 
son müzakereleri hariciye na· 
zarlarını bala işgal ediyor, fa
kat bu komite mesaisinin ne 
zaman yeniden başhyabileceği 

meçhuldür. Londrada Portekiz 
hükumetinin komitede takına
cağı müstakil hareket battı 

hakkında resmi hiçbir haber 
yoktur. Bununla beraber, ge
çen cuma günkü hadiseden 
sonra Portekizin komite mesai
sine iştirakten vazgeçmesi için 
hiçbir sebeb mevcud görülme· 
mektedir. 

Ancak komitenin yeniden me 
saisine ne zaman devam edebile 
ceği belli değildir. Bunun için 
evveli ispanya haridye nazırı 
B. Del Vayo tarafından ileri 
sürülen ithamlara ltalyan, Al
man ve Portekiz hükômetleri
nin cevap vermeleri lazımdır. 

Her halde komitenin son içti• 
maı ile gelecek celsesi arasın· 
da epey zaman geçeceği tah
min ediliyor. 

HUMANITE NE DiYOR 
Paris, 12 (Ö.R)-11Humanite

11 

komünist gaıetesi lspanyol asi
lerine yardımın mendilmesi bü
tün lberya yarım adasmm ab-
lokasını tavsiye ediyor ve 
diyor kı : 

Fransa Foraynofis tarafından 
kabul edilmiyen bir siyasetten 
içtinap ediyor. Fakat Fransız-
lngiliz itilafı siyasetini yapar
ken Fransa da bir sosyalist 
hükumet lngHiz işçi kütleleri-
nin ve liberal umumi efkarınıo 
mütalaasını gözönünden uzak 
tutamaz. Bu fikirler lngiliz par
laoıentosunda kuvvetle ifade 

1 
edilmiştir. Edimburg işçi kon
feransının zabıtları dikkatle 
okunmalıdır. Bunlarda, Fransa
nın dayanabileceği bir lngiliz 
umumi efkarı tezahür etmiştir. 
lngiliz muhafazakarlarına hoş 
görünmek kaygusiyle sosyalist 
ve liberalleri gücendirmek, bil
hassa Lokarno konferansı ari
fesinde, en vahim ihtiyatsızlık 
olur. 

HÜKÜMETÇlLERIN 
ZARARLARI 

Sevil, 12 (Ö.R) - Naval del 
Mokne muharebesinde hüku
metçiler 300 ölü vermişlerdir. 
San Marten cebhesinde muka
bil taarruzlarında hükfımetçi
Jer 500 ölü ve yaralı vermiş
lerdir. San Martinden ric'atle
rinden evvel hühümetçiler 300 
kişiyi öldürmüşlerdir. 

SOVYETLER MADRIDE 
YARDIM EDERSE .. 

Sevil, 12 (Ö.R) - General 
Mola Sovyetler Madrid hüku
metine yardım ederlerse ltal
yanın millicileri himaye edece
ğini söylemişdir. 

Londra, 12 (Ö.R) - Ademi 
müdahale komitesinin gelecek 
içtimaı Cuma gününden önce 
yapılanııyacaktır. 

HUESCANlN 
BOMBARDIMANI 

Madrid 12 (A.A) - Hukiı
met tayyare ve bataryaları 

Huescayı bombardıman etmiş
lerdir. 

Cenup cephesinde hükumet 
kuvvetleri dün benito mmtaka
sındaki ihtilalci mevzilerini iş
gal eylemiş ve buralarda iki 
top ile 32 esir almışlardır. 

Asturienin garbında bir çok 
muharebeler olmustur. 

Guadarrama mıntakasında 

sükunet vardır. 
Siguenza etrafında şiddetli 

muharebeler başlamıştır. Hü
metçiler adet ve techizat ba
kımından zayıf olmakla bera· 
ber şiddetle müdafaa ederek 
dayanmaktadırlar. 

iSPANYANIN MOSKOVA 
SEFİRİ 

Moskova 12 (A.A) - Halk 
komiserleri heyeti reisi Molotof 
İspanya büyük elçisi Pascuayı 
kabul etmiş ve şerefine bir 
ziyafet vermiştir. 
JSPANY A FELAKETZEDE
LERiNE YARDIM 

Moskova, 12 (A.A)- ispan
yadaki kadın ve çocuklara 
yardım için Sovyetler birliği 
işçileri tarafından verilen iane· 
ler bugüne kadar (iki ilkteş• 
rinde yapılan on dört mil · 
yon'da dahil olmak üzere) 26 
milyon rublevi bulmuşdur. 

Bu paradan bir kısmı ile 
satın alınan 2500 tonluk yiye· 
ceği hamilen 4 cü Sovyet va· 
puru da dün Odesadan hare· 
ket etmişdir. 

Bundan başka sendikalar 
Moskova ve Leningrad meosu· 
cat fabrikalarına lspanyol ço
cukları için 27,000 kat kışlık 
elbise sipariş etmişlerdir. 

PRAVDA NE DiYOR? 
Moskova, 12 (A.A) - lspan· 

ya işlerine ademi müdahale 
komitesinin evvelisi günkü mü· 
nakaşalarmdan bahsedenPrav
da gazetesi mezkur komite 
mesaisinin hiç de mucibi mem
nuniyet olmadığım, bu müna· 
kaşalarla sabit olduğunu kay
dederek diyor ki: 

Eğer ademi müdahale anlaş· 
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masına riayet edilseydi bu an
laşma derhal tesirini göstere
cektir. Fakat asiler faşistlerden 

mütemadiyen artan bir yardım 
görmüşlerdir. 

rz7T L7..z7.ZZTL72ZZZZT.LZZ7ZJ 
1 ~ Askere davet 

• 
ısa 

Sovyet hükumttinin 7 Ilkteş
rin tarihli beyanatı müdahale
cilerin bitaraflık maskesini yüz· 
lerinden düşürmüş ve bunların 
arasında taşkın bir kin ve 
garez uyandırmışhr. 

inkar kabul etmer vak'alar 
karşısında bu memleketlerin mü
messillerinin Londra komite
sinde cürmü meşhud halinde 
yakalanmış mücrim vaziyetinde 
kalmışlardır. Tahrikamiz vazi
yetleriyle bu üç faşist memle
ket mümessilleri aleyhlerinde 
serdolunan ithamlann doğrulu
ğunu teyid etmiş olabilir. Fa
kat teessüf olunur ki faşist 
memleketlerin mümessilleri ko
mite tarnfından mukabeleye 
uğramamışlardır. 

Komitede bir takım tema
yüller meydana çıkmıştır. Man
cester Guardiyenin de dediği 
gibi Sovyet protestosunun usul 

müzakere ağırlığı altında gömülme 
sine yardım edecektir. Böyle bir 
hareket hiç şüphesiz müdaha
lecilerin işine yarayacaktır. 

Sovyet efkarı umumiyesi 
bundan esla memnun olamaz. 
Komite faşist müdahalecilerin 
arkasına takılıp gitmemelidir. 
Komite anlaşmayı ihlal eden
leri yola getirmelidir. 

Sovyetler birliğinin hattı ha
reketi sarsılmadan ve değiş-
meden olduğu gibi durmakta
dır. Sovyet hükumeti ihlal ha-
reketlerine derhal nihayet ve
rilmesi hususunda musırdır. 

Burgos 11 ( A.A ) - Havas 
muhabirinin bildirdiğine göre 
general Franko umumi karar• 
gahını Salamancaya nakletmiş
tir. Öbürgün Salamancay~ ta
şınması beklenen harbiye ve 
büyük elçi Sarrahn idaresin· 
deki hariciye servisleri hüku
met merkezi olan Burgosda 
kalmıştır. 'Marnafıli liaşkomutan 
emri altındaki kuvvetlere daha 
yakın olmak için Salamancaya 
yerJeşmeği tercih eylemektedir. 

Haber alındığına göre ihti
lalciler hükümetçilerin San Mar
tin ve Vnlleiglesias mıntaka-
11ıındaki mukabil taarruzlarını 

defetmişlerdir. 
Sima! ve cenub orduları Deb

rerosda iltisak peyda etmeğe 

muvaffak olduklarından garp 
cephesi şimdi şimalden cenuba 
düz bir hat olarak uzanmak· 
tadır. 

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 inci 

Heyler So. Hamam karşısın-

da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 
(1924) 

tz.zz,"'r:z.7J..7.Z7...77~ 

ilan 
Nafiz Mustafa mukavva ku

tu fabrikası Türkiyede mevcut 
mukavva kutu fabrikalarının 
en büyüklerinden biridir.Orada 
her cıns mukavva kutuların en 
temizi, ucuzu ve sağlamını te
darik edebiJirsiniz. Avrupadan 
celbedilen son kutu modeHeri 
üzerine fevkalade düğün, nişan 
kutularınm muhtelif ve müte
addit formalarını ancak yeni 
manifaturacılarda Esnaf ve 
Ahalı bankası civarında Singer 
dıkiş makineleri satış ma
ğazası karşısında on beş 

numarada Nafiz Mustafa kutu 
fabrikasından tedarik edebi
lirsiniz. 

Siparişler gerek memleket 
dahiline gerekse harice derhal 
irsai edilir. Telefon : 2554 

Dikkat : Memleket dahilinde 
başka şubemiz yoktur. 

4-13 (1971) 

Yoklama kaçaklığından ele 
geçerek muayeneleri askeri 
hastane veya askerlik mec· a iislerinde yapılarak sınıflan 

N kor komutanlığı veya asker
lik meclislerince tayin edil-
miş olan veya askere davet 

~ edildiği halde gelmiyerek 
bakayada kalmış veya sıhhi 
ve başka sebeplerden ötürü 
sevkleri ger.ye bırakılmış 
olan Topçu, süvari, istihkam, 

nakliye, ölçme, ışıldak, mu
habere, bava, muzika sınıf
farına mensup şimdiye kadar 
askere sevkedilmemiş 316 
doğumundan 330 doğumuna 
kadar ( 330 doğumlular da 
dahildir ) eratla 316 ila 328 
doğumuna kadar ( 328 do
ğumlular da dahildir ) gayri 
islam eratın 21 - 10 - 936 
gününde sevklerine başlanı

larak 24 - 10 - 936 gününde 
bitirilmiş olacağından çağırı

lan bu eratın tayin edilen 

günler içinde şubeye gelme
leri bu günlerde gelmiyenle
rin askerlik kanununun 86 ın ~ 

~ cı maddesini değiştirmiş olan S 
3850 sayılı kanun hükmüne 
göre hapis cezasile cezalan
dırılacaklan. 

Aslcerlik hizmetlerine kar· 
şı bedel vermek istiyenlerin 
20 - 10 - 936 gflnü akşamına 
kadar behemehal bedellerini 
vermeleri ve bu güne kadar 
bedel vcrmiyenlerin bugün· 
den sonra bedellerioin alan
mıyacağı ilan olunur. 

CTL77Z7J~LTL7.../.77Z/.ZZZ7.ZJ!Tlı 

Li a 
işletme 
direktörlüğü 
Cun a akşamı vukubu
lan kaza haktunda 
izahat veriyor 

lzmir Liman işletme direk
törlüğünden şu mektubu aldık: 

Gazetenizin 10-10-936 tarihli 
ve 9368 sayılı nüshasındaki 
yazınızda Karşıyaka vapurunun 
geçirdiği kaza hakkında malu
mat verildikten sonra ihtiyatta 
bir vapur bulunduru'ması lüzu
muna pek haklı olarak işaret 
olunmaktadır. 

idaremiz karşıyaka seferle
rinde devamlı olarak b:r va
puru ihtiyatta bulundurmakta
dır. O akşam da ihtiyatta 
bulunan vapurumuz seferlerin 
intizamı bozulmamak ve Konak 
iskelesinde Karşıyakaya git
mek için bekliyen yolcuları 

almak üzere Konak iskelesine 
gönderilmiş ve seferlere devam 
olunmuştur. 

Saygılarımı sunarım. 

•• 

•• • 
Halkevi güzel 

çalışıyor 
Manisa, 11 (Özel) - llbayı

mız Lütfi Kırdar kü1tür direk
törü ile birlikte orta ve ilk 
okulları gezmiş, okullann eği
tim ve öğretim işlerini incele-

miş, öğretmen ve talebelerle 
görüşmüş,· okulların eksikleri 
tesbit edilmiştir. Bu meyanda 

Gazi ve Murad Germen okul
larının çevre duvarlaranın biti-
rilmesini, ilçelerden orta okula 
gelen öğrencilerin o\m1a yakın 

bir binada tek pansiyon halinde 
birleşmelerini onaylamıştır. 

CUMHURiYET BAYRAMI 
HAZIRLIGI 

Cumhuriyetin on üçüncü yılını 

kutlulamak için çalışan komite 
ilbayın başkanlığı altmda bir 

toplantı yapmış; bu yılki bay
ramın 1-!eçen yıllardan daha 

güzel yapılması için gereken 

tedbirleri almış ve h er iş için 

birer kol ayırarak bu mutlu 
günün değerlendiri lmesini kes
tirmiştir. 

HALKEVINDE 
Halkevi sosyal yardım kolu 

bir kısım okul talebelerinın 
kaJem, k:iğıt ve kitap gibi ih-

tiyaçlarını temin ve bazı kim

sesiz çocuklara da sıcak yemek 

vermek suretile yardımda bu
lunmuştur. Kolun bu hareketi 
muhitte iyi karşılanmıştır. 

ŞEHiR IŞLERi 

Belediye şehir içindeki bo

zuk yolların , tamirine ve boş 
mezarhk ve meydanların park 

haline getirilmesine başlamış
tır. Kendin önemli bir derdi 

olan su ve elektrik işlerinde de 

esaslı bir şekilde tedbirler alın
mağa başlanmıştır. 

ŞEHiR KULÜBÜ 
Şehir kulübü yıllık toplantı-

sını yapmış ve yönetim kurulu 
üyelerini seçmiştir. 

AKIN -.... ..,, 
[(onferanstaki ecnebi 
de egclergeziyorlar 

Istanbul, 11 (A.A) -Balkan 
hh konferansı münasebetiyle 
şehrimizde bulunan Yugoslav, 
Yunan ve Romen doktorlar bu 
sah.ah Akay idaresinin hususi 
bir vapuruyla Büyükadaya git
mişler ve öğle yemeğini yat 
kulüpte yemişlerdir. 

ôüyükadada bir tenezzüh 
yapan doktorlar ayni vapurla 
Yalovava gitmişler ve kaplıca
lan gezmişlerdir. 

Misafirler Yalovadao Bursa
ya gideceklerdir. 

Oğretmenler, öğrenci babaları 
AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liselerle orta ve ilk okul kihtplarınm satış yeridir. 

AllMED ETiMAN Kitap Evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü i!e sayın müşterilerinin ala

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

Kültür bakanlığının kitapları ile çıkan eserleri günü gü
nüne takibeder ve müş~erilerine sunar. Ahmed Etiman ki
tap Evi lzmirin yegane kitap ve kırtas:ye deposudur. Ha
riçten siparişler 111ür'atre gönderilir. 

lzmir Hükumet Caddesi No. 58 • 60 Telefon: 2535 

Kültür Lisesinde 
Kız vei Erkek için gece dersleri 

1 - En değerli öğretmenler tarafından Fransızca, lngilizce, 
Almanca dersleri verilir. 

2 - Ortamekteb ve lise ta?ebeleri yoklama sınavlaıına ha· 
zırlamr. 

3 - Ortamekteb ve lise şabadetnamesi almak istiyenlere 
tabi olacakları imtihanların dersleri öğretilir. 

4 - Bu derslere kız ve erkek, mektebli, mek tebsiz beıkes 
devam edebilir. 

5 - Fazla tafsilat almak ve kaydolunmak istiyenlerin hergün 
saat 17 den 20 e kadar Beyler sokağındaki Kültür Lisesine 
müracaatleı:i. ~ -5 (2065] 

• 
1 ) I :K: .A. ' ' • • • 

Yeni bir şapka sabn alırken şöhreti bütün dünyayı sarmış olan 

JOIIN B. STETSON Y· ( hiladelphia) 
Fabrikasının Türkiye ve Izmir halkına takdim ettiği şu modelleri görmeden kararınızı vermeyiniz! 

STETSON 

PENN-CRA T 

KENSiNGTON 
.. .... , 

SATmŞ YERLERi : IZMf RDE 

EHRAM mağazası M. Bedri Akgermaı ŞIK ınağazası 
( Hükumet caddesi ) 

(Voyvoda caddes ) 

( Hükumet caddesi ) ( Balcılarda ) 

lstanbulda : Cumh•ırlyet BUyUk Şapka mağazası 
~a;;;:::z:zs::ı:~:I:::B!ii::::::iZB::::JC::Z~~z;a:ıilED•&1m1r=::~ı:::2!::m3c;;ı:~ı:::::;~~2lf'5!DiimM:L:L'i~~='lll!'.ll!::~EllV 

lzmir slcHI ticaret me
murluğundan: 

lzmirde Karşıyakada Kemal
paşa caddesinde fotoğrafçılık 
ve fotoğraf malzemesi ticare
tini Çulluzade Ömer Faruk ve 
Biraderi unvnnı altında yap
makta iken bu kere ( Fama-

çuka Fotoğraf ve Korniş Atel
yeleri Faruk ve Mazhar Çullu 
Kardeşler ) unvanını almış ol-

duğuna mütedair sirgülcr tica
ret kanunu hükümlerine göre, 

sicilin 1861 numarasına kayıt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir Sicili Ticaret memur• 
luğu resmi mühür ve 

. F. ı Tenik imzası 
1 : Sirgüler 

Sirküler 
lzmirde Karşıyakada Kemal

paşa caddesinde ötedenöeri 
" Çulluzade Faruk ve Biraderi 
Şark Fotoğrafbanesi " unvanı 

altında fotoğrafçılık ve fotoğ· 
raf .malzemesi ticaretile iştigal 

edegelmekte olan şirketimizin 
unvanı söyadı kanununa göre: 

Famaçuka 
Fotoğraf ve korniş atelyeleri 

Faruk & Mazhar Çullu kar
deşler. 

Şeklinde değiştirerek yine 
eskisi gibi fotoğrafçılık ve fo
toğraf malzemesi ticaretile işti
gal edeceğimiz gibi buna her
nevi korniş imal ve ticaretini 
de ilave etmiş olduğumuz ci
hetle şirketimizi ilzam ve ta
ahhüd altına koyabilecek her
tUrlü akıd ve mnamelelerde 
herbiri tekbaşına imza etmei?e 
izinli bulunan şeriklerin soya~ı 
ve şirket firmalarile birJikte 
kullanacakları aşağıda nümu
neleri bulunan imzalarının gö-

zönüne alınmasını diler ve bu 
güne kadar hakkımızda göste
rilen teveccüh ve itimadın bun· 
dan sonra da esirgenmemesini 
rica ederiz. 

Faruk Çullu şöyle imza ede
cektir: 

Famaçuka Fotoğraf ve Kor
niş Atelyeleri Faruk & Maz
har Çullu Kardeşler Faruk A. 
Çullu. 

Mazhar Çullu şöyle imza 
edecektir: 

Famaçuka Fotoğraf ve Kor
niş Atelyeleri Faruk & Maz
har Çullu Kardeşler 

Mazhar A. Çullu. 
Genel sayı : 10773 

Özel sayı : 11173 
Bu 12 teşrini evvel 1936 

tarihli sirgüler altındaki imza· 
ların zat ve hüviyetleri dairece 
maruf lzmirde Karşıyakada 
Kemalpaşa caddesinde fotoğ
rafçılık ve ·fotoğraf malzemesi 
licaretile uğraşan " F amaçuka 
fotoğraf ve korniş atelyeleri 
Faruk ve Mazhar Çullu kardeş-

Ekze ı• D Sivilce, er
genlik, yeni 

ve eslci ekzema ile kabuklu, 
kabuksuz cilt yaraları için 
fenni ve kat'i bir merhemdir. 

Sı.nı· ro ~i~ir növbetleri 
sınır agrıları, 

uykusuzluk ilacıdır. 

P 1 ı Eski ve yeni u m o öksürüklerde 
her nevi gögüs agrılarmda 
katiyetle şifa verir her ec
zanede bulacaksınız . 

il 

r 

e 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : lkinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ~ apur iskelesi 
Berat aparlamanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

DOKTOR 

Zi 
1 

MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOliAZ 

BURUN ŞEFİ 
ikinci Beyler sokağı Beyler 
hamamı karşısında No. 41 
Telefon Numarası: 

Muayenehane : 3686 
Ev : 2505 

Hastalar hergün saat üç
ten altıya kadar. 

Ier ,, unvanlı şirketin şerikleri 

Faruk Çullu ve Mazhar Çut

lu'nun olub münderecatını ta~ 

mamen kabul ile ikrar ettikten 

sonra bizzat vazettiklerini tas

dik ederim. 1936 ~enesi teş

rini evvd ayının onikinci pa
zartesi günü. 

T. C. lzınir ikinci Noteri 
Mehmed Emin Erener resmi 

mühür ve ımzası 
Genel sayı : 10774 
Özel sayı : 

.. 

Bu sirgüler nüshasının dai-

rede saklı 10773 ~ene) sayılı 

aslına U)•gun o!duğu tasdik 

kılınciı. 1936 senesi teş ı ini ev
vel aymın onikinci pazartesi 
günü. 

T. C. lzmir ikinci Noteri 
resmi mührü ve .E Erener 

imzası 

799 [2073) 

1 1 

AT O ELs 
Adres - Beyler Numan 

zade sokağı Ahenk mat-
1 N baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 
'7..XZZZZT".L27.;oo::zT"LZZZT.LZ'LZZ7Jfo 

lzmır Belediyeslnden : 
1 - 374 Lira elli kuruş be

deli keşifli evlenme dairesin
de yaptıralacak tamirat işi 

23 - 10 - 936 cuma günü saat 
on nltıda nçık eksiltme ile iha
le edilecektir. Keşif ve şartna· 
mesini görmek üzere başmü

hendisliğe, iştirak için yirmi se-
kiz lira lık muvakkat t eminat 
makbuzu ile Böylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

2 - Mimar Kemal caddesile 
Gazi bulvarı arasındaki cadde
nin belediyece verileçek ban
dırma paket taşlarile döşenme
si işi 23 - l O • 936 cuma günü 
saat on altıda açık eksHtn.e 
ile ihale edilecektir. işin bede
li keşfi 541 liradır. Keşif ve 
şartnamesini görmek Üz'!re baş 
mühendisliğe, iştirak için de 
kırk lira altmış kuruşluk mu
vakkat tcm:nat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatla encü
mene gelinir. 

3 - Bin dört yüz altmış li
ra bedeli keşifli Şabaniye so
kağında yapılacak lağım 23 -
10 - 936 cuma ~ünü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecf!ktir. Keşif ve şartname
sini görmek üzere başmühen
disliğe, iştirak için de yüz do
kuz buçuk liralık muvakkat te
minat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen gün 
ve saatta encümene gelinir. 

4 - Beher metre murabl aı 
yüz elli kuruşt ·m iki yüz yirmi 
sekiz lira bedeli n.ubammen'e 
Çayırlı bahçede 83 sayıla ada
nın 19 sayılı arsası başkaf o· 
likteki şartnamesi veçhile 23 -
10 - 936 cuma günü saat on 
altıda açık artırma ile iba 'e 
edilecektir. iştirak için on ) e

di lira on kuruşluk muvakl at 
teminat makbuzu ile söylerıt n 

gün ve satte encümene g<.. ~ -
n ı r. 

5 - Çocuk yuvası ihtiy :- cı 
için Başkatiplikteki şartna.ı.e 
veçhile ve il i şik listede 33 ka
lemde yazı lı mualece v~ ma
teryal 23 - 10 • 936 cuma gür ii 
saat 16 <la açık eksiltme e 
iba lc edil~cektir. He pımıın 1 ,._ 
deli muhammeni bin otu-ı db t 

lira yirmi beş kuruştur. lştirf k 
için yetmiş sekiz liralık muvak 
kat teminat m2kbuzu ile sö -
Jenen glin ve saatta encümene 
gelinir. 
6 - 9 -13 - 17 (2019) 7(J) 
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iLAN 
lzmir bay1dırlık direktörlüğünden: 
1 - (12897) lira keşif bedelli lzmir-Manisa yolunun 7 +000-

11+500 nci kilometreleri arasındaki şose esaslı tamiri 15 Eylül 
936 dan itibaren 30 gün müddetle kapalı eksiltmeğe konul
muştur. 

2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15 Birinciteşrin 936 perşembe 
günü saat onda lzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin hazırlıyacakları 968 liralık muvakkat teminat 
ile teklifnamelerini ve ehliyet veslka:ariyle birlikte adı geçen 
günlcmeçte ihale saatından bir saat evveline kadar encümen 
b:::şkanlığına vererek makbuz almaları. ihale gününde bütçe 
tasdikten gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfların kabulüne 
devam olunur. 

4 - Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir Bayındırlık dir("k· 
törlüğüne başvurmaları. 414 (2068) 

iLAN 
lzmir bayındırlık direktörlüğünden: 

1 - 20767 lira 58 kuruş keşif bedelli Gülbahçe - Karaburun 
yolunun s+ooo - 16+000 kilometreleri arasında yaptmlacak 
şose 15 Eylül 936 dan itibaren 30 gün müddetle kapalı eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15 Birinciteşrin 936 Perşembe 
günü saat onda lzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin hazırhyacakları (1558) liralık muvakkat temi
nat ile teklifnameleri ve ehliyet vesikalariyle birlikte adı geçen 
günlemeçde ihale saatinden bir saat evveline kadar encümen 
başkanlığına vererek makbuz almaları, ihale gününde bütçe gel
mediği takdirde ikinci bir iJanla zarfların kabulüne devam olu
nacaktır. 

4 - Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir bayındırlık direk-
törlüğüne başvurmaları, 413 (2069) 

İzmir vilayeti Muhasebei hususiye 
müdürlü2'iinden: 

Aziz Fehmi ve Tevhidenin vergi borcundan ötürü haczedilen 
Külhan sokağında eski 22 iki ve yeni 24 sayılı bina arsası ta
rihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından 
pey sürmek istiyenlerin lzmir Muhasebei Hususiye tahsilat ko
misyon kalemine gelmeleri. 

13 - 17 - 21 - 25 ( 2071 ) 792 

·Tire Mahkeme baş yazgan
lığından : 

Tirenin dere mahallesinden 
ölü konyalı Mehmed karısı ve 

Mehmed kızı Seher ve dere 
mahallesinden ölü Mebmed 

oğulları Ziya, Kerim ve Halisin 
müştereken mutasarrıf olduk
ları Tirenin dere mahaH'!sinde 

gülcü mezarlığı sokağında ta
rafları sağı Kara Süleyman so
kağı solu Hacı delikanlı oğlu 

Mehmed hanesi arkası kavas 

oğlu hafız Süleyman hanesi önü 

yol ile çevrili maa müştemilat 
bir bab hanenin ( 600 ) liradan 

Tire sulh hukuk mahkemesin
ce v~rilen karar üzerine şuyu-

un izalesi zımnında açık arttır

maya konduğundan 10 -11 -
936 tarihine müsadif Salı günü 
saat 14 e kadar Tire sulh hu-

kuk mahkemesinde açık artır
ma ile satılacaktır. 

2 - Artırma bedeli oranla

nao bedelin yüzde yetmiş be

şini doldurursa ogün ihale edi

lecekdir. Bulmadığı takdirde 

çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere satış daha on 

beş gün temdid o:unarak 24 -
11 - 936 tarihine müsad ·f Salı 

günü saat 14 kadar icra olu
nacak ve en çok artırana ihale 
olunacaktır. 

3 - ihaleye kadar birikmiş 
maliyeye ve belediyeye aid 

vergiler alıcıya aiddir. Artır
maya girmek istiyenlerin oran
lanmış bedelden yüzde yedi 
buçuk nisbetinde teminat ak
çası veya ulusal bir Banka 

mektubu vermesi lazımdır. ihale 
bedeli ihaleden beş gün sonra 

mahkeme kasasına yatırılacak
tır. Aksi takdirde ihale bo:ı:u

lacakdır. Farkıfiat ve bundan 
müteveBid zarar ve ziyan ve 
faiz bilahüküm kendısinden 
tahsil edilecekdir. 

4 - Tapuca müseccel ve 
gayri müseccel alacaklılarla di
ğer a!acakhlar varsa isbat için 

ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içınde isbat belegeleri ile bir
likte mahkemeye müracaat ey
lemeleri ve aksi takdirde satış 
parasının paylaşılmasından hariç 
kalacaklardır. 

5 - Rüsumu dellaliye ve 
ihale pulu ve tapu harcı müş

teriye aid evkaf icaresi ve 
ahiren neşredilen kanun muci
bince 20 senelik vakıf icareyi 
taviz· bedeli satıcılara aiddir. 
işbu şartnamenin bir nü3hası 
Tire mahkeme divanhanesine 
!ıerkesin görebileceği yere asıl
mıştır. Fazla ma!fımat almak 
istiyenler Tire mahkemesi 
baş yazganlığına müracaat ede
bilirler. Talib olanların satış 

günü muayyen saatta Tire Sulh 
hukuk mahkemesinde hazır hu
lunmaları lüzumu ilin o!unur. 

791 (2075) 

YENi ASIR 

En faydalı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 

Çünkü her ağrıyı keserek 
şifa getirir 

" Radyolin ,, müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 
harikalı bir tertible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgıhğından mütevellid 
rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 
çevirir. , __ ,,.. 

~~ DAJMQN Kalem feneri ve dört 
köşe küçük cep feneri 

))AIMON markalı bu fenerler yirminci 

asrm en çok beğenilmiş ve en çok takdir 

edilmişidir. Kalem feneri raptiyeJi adeta 
bir kalem gibi cepte taşınılır ve kalem 

kadar küçüktür, bayanların el çantala

rında taşınır, dört köşe ampullü fenerlerde küçük 
cep fenerlerinin en iyisidir. Tavsiye ederiz. 

Umum depoları: lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 
Hüsnü Öz Ödemişli .. lstanbulda: Tahtakalede Jak 

Dekalo ve Şsı. 

• ı-d. 
T ~ ~ • . 

Devlet Derniryollarından: 
Aşağıdaki gayrimenkuller ~3-10-936 günü saat 15 de lzmir 

Alsancak 8 nci işletme Komisyonunda pazarlık suretile ve ayrı 
ayrı üçer sene kiraya verilecektir. isteklilerin gayrimenkuller 
hizasında yazılan mikdarda muvakkat teminat vermeler; ve işe 
girmeğe mani kanu;ıi bir halleri olmadığına dair beyannameler 
ve araniİan vesikaLrla muayyen vakıtta komisyona müraacat 
etmeleri lazımdu. Ş,.....tnameler komisyondan ve ortaklar istasyon . . 
yazıhanesioden parasız alınır: 

1 - Ortaklar istasyonda 3 harita numaralı büfe ve önün· 
deki bahçe muhammen kira bedeJi 450 lira ve muvakkat temi
nat 3375 kuruştur. · 

2 - lzmir Kemer lstl\syonunda 8 harita numaralı ve büfe 
önündeki bahçe muhammen kira bedeli 1200 lira ve muvakkat 
teminat 9000 kuruştur. 13-20 776 [2070] 

1 LAN 
lzmir Bayındırlık direktörlüğünden: 

1 - 23649 lira 36 kuruş keşif bedelli Menemen - Muradiye 
yolunun 7+544 - 15+960 mcı kilometreleri arasında yaptırı
lacak şose ile menfez 15 eylül 936 dan itibaren otuz gün müd
detle kapalı eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15 birinciteşrin 936 perşembe 
günü saat onda lzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin hazırlıyacakları 1774 liralık muvakkat teminat 
ile teklifnamelerini ve ehliyet vesikalarile birlikte adı geçen 
günlemeçte ihale saatinden bir saat evveline kadar daimi encü

. men başkanlığına vererek makbuz almaları, ihale gününde 
büdçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfların kabulüne 
devam olunacaktır. 

4 - Fazla bilgi ~dinmek istiyenlerin lzmir bayındırlık direk-
törlüğüne başvurmaları, 415 (2066) 

iLAN 
lzmir Bayındırlık Direktörlüğün

den: 
1 - ( 13372 ) lira 80 kuruş keşif bedelli Çatal - Bayındır 

yolunun o+ooo - 4+300 ncü kilometrolar arasında yaptırılacak 
kaldırım 15 Eylfıl 931} dan itibaren 30 gün müddetle kapalı ek
siltmeğe konulmuştur. 

2 - Bu yo!un kapalı eksiltmesi 15 Birinciteşrin 936 Perşem
be günü saat onda lzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin hazırhyacakları ( 1003 ) liralık- muvakkat 
teminat ile teklifnamelerini ve ehliyet vesikalarile birlikte adı 
geçen günlemeçte ihale saabndan bir saat evveline kadar encü
men başkanlığına vererek makbuz almaları. ihale gününde büt
çe tasdikten gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfların kabu
lüne devam olunacaktır. 

4 - Fazla bilgi almak istiyenlerin lzmir Bayındırlık direktör-
lüjüne basvurmalan. 412 ( 2067 \ 

ıa Te,rınıeval ••• .. 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık b:ı· 

kapıdır 

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

defa dişlerinizi R adyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LÜKS VE SAGLAM 

• 

takımlan sipariş üzerine kabul edilir 

BEYOOLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilavetea 
·· ı fiatJar müthiş ucuzdur. 

POKER_ 
llLAY 

SAGLAM 

•• 

KES KfN. 
•• • 

TUR KiYE 
ucuz 

YALNIZ BU 
TRAŞ BIÇAGINI 

KULLAN\YOR 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SA TURNUS vapuru 11 bi

rinçi teşrfoden 14 birinci teı· 
rine kadar Anvers, Rotterdam, 

Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

ULYSSES vapuru 16 teşri-
nievvelde gelip yükünii tahli .. 
yeden soma Burgu • V ama 

· ve Köstence limanları için yllk 
alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 

teırinde gelip 25 birinci teşrine 

kadar Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 4 teşrini
saniden 9 teşrinisaniye kadar 

Amsterdam, Rotterdam ve 

Hamburg limanları için yük 
alacakbr. 

ORESTES vapuru 16 ikinci 

teşrinden 21 ikinci teşrine ka

dar Amsterdam- Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT Lınıen 

V ASALAND motörü 13 bi

rinci teşrinde gelip Rotterdam, 
Hamburg, Bremen, Copenbage 
Goteburg. Oslo ve Iskandinavya 
limanlara için yük alacakbr. 

VIKINGLAND matörü 30 
birinci teşrinde beklenmekte ve 

Rotterdam - Hamburg • Bremen 
Goteburg ve lskandinavya Ji. 
manlan için yük alacaktır. 

\ w. 
N V. 

F. H. Van Der 
Zee & Co. 

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

KYPHISS1A vapuru 6 birinci 
teşrinde bekleniyor. 10 birinci 
leşrine Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yüka1acaktır. 

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci tesrine kadar Rotter 
dam. Hamburg , Bremen 
limanlan için ylik alacaktır. 
A THEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremen li· 
mantarı İçin yük alacaktır. ...... 

American Export Lines 
Nevyork 

EXMOOR vapuru 17 ilk teş· 
rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston için yük alacaktır. 

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

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. 

Sefer mnddeti : 
Bire • Boıton 16 gün 
Pire· Nevyork 18 gün -· ~ .. Den Norske Middelhavslinje 
BOSPHORUS mot6rll 22 ilk 

tefrinde bekleniyor. Le Havre 
Dlinkerk, Dieppe, Anvers Di· 
rekt Ye Norveç limanlanna yük 
alacakbr. 

••••• Holland Australia Line s. A. Royale Hongroiae de Na-
ALHENA vapuru 6 ikinci vigation Danubienne· Maritime 

teırinde beklenmekte olup Budapest 
Prinsipalle·Australya ve Yeni SZEGED motoru 13 ilk tef• 
Zeland için yük alacakbr. ri~de bekleniyor. Belgrad, No-

Servici maritime Roumaia visad, Budapeıte, Bratislava, 
SUÇEA VA vapuru 20 birinci Uiyana ve Lina için yilkliye· 

teşrinde gelip 21 birinci teırin- cektir. 
de Pire, Malta, Marsilya ve Se~main 
Ceıair için. yük alacaktır. Bllkre, 

ZEGLUGA POLSKA DUROSTOR vapuru 28 1 ci 
LAV ANT motörü 1 !kinci teşrinde bekleniyor. Köstence, 

teşrinde beklenmekte olup An- Sulina,Galatz ve Galatz aktar-
vers (doğru) Danh.ig ve Gdynia ması olarak Belgrat, Novisad, 
için yük alacakhr. Budapeşte, Bratislava, Viyana 

Daha Faı.la tafsilat için ikinci ve Linz için yük alacakbr. 
kordonda Tahmil ve Tahliye Vapurlann isimleri, gelme 
binası arkasında FRA TELLi tarihleri •• navlun tarifeleri 
SPERCO vapur acentalığına hakkında hiç bir taahhOde gi· 
müracaat edilmesi rica olunur. riıilme:r. 
Navlunlardaki ve hareket ta- N. V. W. F. Hanri Van Der 
rihlerindeki değişikliklerden Zee & Co. 
acenta mesuJiyet kabul etmeı. Birinci Kordon Telefon No. 

T el~fon: 2004-200S-2663 2007 • 2008 

\ ,,. , 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

•açların köklerini kuvvt!tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf ecıanelerle ıtriyat mağazala-

. tında bulunur . .. 

YENl ASIR 

ıhlamur, Salep, Çay 
içmenin mevsimi geldi. 

Bunları alırken kutulardaki 
firmamııa dikkat· ediniz. 
Ambalaj içine alınmış çe
şidlerimiz şunlardır: Siyalt 
ve karmı:&ı biber, darçın, 
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, ~diyeli filbaşı Türk çividi, leylek marka 
raıhk boyaları, perakende ve topdan karpit, marangozlar 
için ispirto, tutkal, gomalaka, sanjaka, reçina ve analin 
boyalar, kız enstitüsü ve dikiş yurdları talebeleri 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 
çocuk!ar için nestle südü ve unu, fosfatin, Kars südü, yassı 
ve lastik don ve muşamma, l~mzikler, sanayi ve ziraatta 
kullanılan bertürlü zerbirli maddeler benzin, göktaşı, asid
finik, çamaşır ve tahta sodası, nezafet pudrası, Karahisar 
maden suyu, meraklı bayanlara eketra sakız ve daha pek 
çok çeşidJerimizi görmek istiyenler depomuza uğrasınlar. 

Telefon~ 3882 
. . . . ., ·.:.: . . . . . 

..,... ..... ..... --ı»> ..... 

Buslzln kendi kabatıitınlzdır:-Zıra dtŞrerinızt 
ihmal otdlnlz, bunlara iyi bakmadınız, halbuk.l 
0

bundın daha kolay bir şey yoktur, zıra bu 
0

lhtiyacı temin edecek bir PERLOOENT en 

,iyi diş macunu vardır.,, 

--~ · 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 

lerini kullanınız . Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa

tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 

• Naci ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

Olivier Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BlNASI TEL. 24 4~ 
DJDO vapuru 29 eyJule ka: 

dar Londra ve Hull içın yük 
alacakbr. 

DRAGO vapuru 30 eylülde 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracaktır. 

LESBIAN vapuru 9 teşrini
evveJe kadar Londra ve Hull 
için ynk alacakbr. 

MARONJAN vapuru 19 teş
rini eve le kadar Londra ve Leith 
için yük alacaktı. 

Liverpool hattı 

ttan1te • 
-----

Doktor· Operatör 

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka 

her gUn ikinci Beyler sokağı 

Müzayede salonu karıısında 
78 numaralı muayenehane .. 
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp· 

rüpe Berat aparhmanı No. 5 

• 

DRAGO vapuru 7 birinci 
teırine kadar Liverpol ve Glas
gov için yük alacaktır. 

EGYPIAN vapuru 15 birinci 
teşrined Liverpool ve Svaırse
adan gelip yük çıkaracaktır. 

11e~..LZ2ZZ227722Zii. 

Deutche 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 kabuJ edilmez. 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip ticarethanesi yanında 
Mehmed Ali tuvalet salonuna 
(Z.M) rumuzife müracaatları. 

.U.zTL77..7-7.2Z71ZT...Q".7.7....z.zzI.2J. 

.m LE 
Paris fakült.cs.in.d111e•n•dl!li•pl!llo•~•a•h•r.? Doktor operatör 

Diş tabfplerl 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Cevad Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını bergün saat 3 

ten 6 ya kadar ikinci Beyler 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muaye~ehane 3315 

T eJefon evi 3203 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
BALIKYAGI 

. . 
• . SIHHAT . . . . 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi ~ 
içilir. iki defa süzülmüştür. : 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi . 
• • • . . 
• . . .. 
• 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

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

Hususi Şif A BALIK Y AGI 
Bu mükemmel 

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

yağını 
tercih ediniz 

tam bir istifade 
temin edersiniz. 

Muhtelif hususi 
sişelerde: safi 

kilo 70 ku uş 

Um. Dep. ŞiFA ECZANESi 
Hükümet sırası 

lzmir ili Daimi encümeninden: 
Cinsi Adet 

Ders sırası 596 
Yazı tahtası 63 
Ecza dolabı 32 
Camlı evrak dolabı 30 
Sınıf dolabı 5 

Muhammen fiat 
L. 
6 

10 
s 
ıs 

12 

Tutarı 

L. 
3576 

630 
160 
4SO 
60 

Yekun 4876 
lzmir ili ilkokulları için yukarıda cıosı ve mikdan yazılı ders 

levazımı 1-10·936 tarihinden itibaren 20 ~ün müddetle açık 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bed~lc göre 366 lirahk te
minatın Hususi idareye yatırılması lazımdır. 

ihale 22-10-936 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
11 de lzmir ili Daimi Encümeninde yapılacaktır. Eşyaların fab
rikada muayeneleri yapılıp lzmirde Beyler sokağında mektepler 
müzesinde ve Kültür Direktörlüğünde teslim alınacaktır. Bunların 
resim, fenni ve hususi şartnamelerini görmek ve daha fazla iza
hat olmak üzere her gün lzmir Kültür Direktörlüğüne başvurma-
ları ilin olunur. 4-8-13-18 625 (2006) 
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• - 1 
Fransada siyasi vaziyet gergin ve karışıktır 

Fakat halk cebhesi dağılmıyacakı 
Blum, Şotan ve Thorezin nutukları solcenah partilerinin 
irtica manevralarına aldanmıyacaklarını gösteriyor. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---~ .. ----~~~~~-~~~-~-~~-~~~~~~~~-~~~~~ 
Meç ve Strazburg nümayişleriyle Fransanın kana ve ateşe bulanacağını umanlar ümid inkisarına düştüler 

Paris 12 ( Hususi ) - Fran· 
sa da siyasi vaziyet oldukça 
gergin ve karışıktır. Komünist 
partisinin Alsas • Loren eyale
tinde yapmak istediği altmışa 
yakın nümayiş içtimaının hü
kümetce men'i ve yalnız onu· 
na müsaade edilmesi, komünist 
partisinin bunu protesto eden 
bir beyanname neşreylemesi 
sosyalist ve radikallerle birlik
te halk cebhesi ekseriyetini 
teşkil eden komünistlerin bu 
ekseriyetten ayrılmaları ihtima· 
lini ortaya koymakta ve endi· 
şeler uyandırmaktadır. Dünkü 
pazar günü söylenen siyasi nu
tukların en çoğu bu nokta 
üzerinde birleşerek halk ceb
hesi partilerinin birliği lüzumu 
üzerinde ısrar etmişlerdir. 

BLUM'UN NUTKU 
Nant şehrinde bir fakirler 

yurdunun açılması münasebe
tile verilen ziyafette, Başvekil 
Blum bir nutuk söylemişt:r. 
Halk cebhesi birliğinin tarih
çesini yaptıktan sonra Blum 
tahakkuk ettirdiği ıslahattan 
bahsetmiı ve demiştir ki 

Parlamento tekrar açıl.r açıl· 
maz ikinci bir takım ıslahat 

teklif edecek ve ayni süratle 
neticeye isal edeceğiz . Bunlar 
mali ıslahattır. Maliye Nazırı 
Vnicent Auriol'un projelerini 
gördüğünüz zaman bunların hiç 
te çekingen bir teşebbüs olma· 
dığını tasdik edeceksiniz. 

Halk cebhesinin tecrübesi 
faai bir irade demektir. Fakat 
bunun başka bir manası da 
vardır: Bizim tatbik ettiğimiz 
ıslahat, bize gelinceye kadar 
takib edilen siyasetin tamamile 
değişmesidir. Biz "Deflasyon" 
• :nasrafları sindirme • siyase
tine daima karşı geldik. Bütün 
aldığımız ve alacağımız tedbir
ler milli iradı ve umumi iştira 

kuvvetini artırmağa matuftur. 
Frangın deva'üasyonu beynel· 
milel sahada mübadelelerin 
inkişafı neticesini vermelidir. 

HÜKÜMETIN NiYETi 
Hükumetçe girişilen tecrü

benin mümeyyiz vasfı hükü
metin halk yığınlariyle ve bun
ların ifadesi olan siyasi ve 
korporatif teşekküllerle iş bera
berliğidir. Ben ve arkadaşlarım 
hu iş beraberliğine devam ka
rarındayız.Halk cebh.:si teşek
külleriyle temasını hiçbir za
man kaybetmemek hususunda 
hükümetin azim ve kararını 

ayan meclisinde iftiharla ilan 
ettim. 

Hükümetçe girişilen tecrübe 
meselesinin vahameti şuradadır 
ki bir hükümetin ve bir ekseriye
tin t ecrübesi değildir. Bütün 
İşçi sınıflarının tecrübesidir. 
Böylece bunun manasının ne· 
kadar ehemmiyet ve büyüklük 
aldığını görüyorsunuz. 

işçi sınıfı tarafından sarfedi
len gayret, slikünet içinde ve 
nizamlı bir hareketle kendi 
~··L- .. ! .. ~ - _1,. . ..... ı .. -·· ... . ... _ .. 

cemiyete ve sosyal rejime en 
dereceye kadar hulül ettirebi
leceğini gösterecekdir. 

iŞÇiLER VE KÖYLÜLER 
Başvekil işçilerle köylüleri 

birbirine karşı göstermeğe ma· 
tuf propagandaları protesto 
ederek demişdir ki: 

işçi yığınlariyle köylü yığın
larını ayırmak imkansızdır. işçi· 

ler ve köyl!iler ayni fena· 
lıklardan muztariptirler ve ayni 
sosyal haksızlığın kurbanıdır

lar. Biz bütlin çalışan sınıfları, 
memleketin refah ve ümranına 
hizmet eden biitlin sınıfları 
birbirile barıştırmağı düşündük. 
Şunu da ilave ederimki: Biz 

bir sosyalist bükümeti değiliz. 
Biz, ancak sosyalist partisinin 
programını tatbik eden bir hü
kümet değiliz. Biz bir halk 
cebhesi hükümetiyiz ve onun 
siyasetini tatbık ediyoruz.Meb
usanda söyledim ve tekrar 
ederim:Halk cebhesi ekseriyeti, 
mümkün olan biricik ekseriyet• 

raşıst Laıok 

tir. Herhalde bizim için bu böy
ledir. 
HALK CEBHESI MANEVRA

LARA KURBAN 
OLMAMALIDl.R 

Mebusan meclisinde Halk 
cebhesi partilerini ayırmağa 

çalışan manevralardan sakın
mağa sizi davet ederim. Biz 
Sosyalistlerin iştirakiyle teşek
kül etmiş ilk hükümetiz. Ko
münistlerin bizzat iş beraberliği 
diye tavsif ettikleri müzaherete 
nail olan biricik hükümetiz. 

işçi teşkilatının iş beraberliii'iyle 
teessüs etmiş ilk hükümetiz. 
Demokrasinin bütün maddi ve 
manevi kuvvetlerini bir cebhede 
birleştirmiş ilk hükümetiz. Bizim 
hükümetimizin işareti budur. 
Başkasını istemeyiz ve başk::

larını kabul etmeyiz. Bu ekse· 
riyete biz ne kadar sadıksak 
o da bize o kadar sadık olma 
lıdır. Hatalarımızdan dolayı bize 
sitem edecek yerde güçlükleri 
uzaklaştırmağa çalışmalıdır.Halk 

cebhesi bize yalnız parlamen
todaki reyleriyle değil, hem de 
sözleri ve hareketleriyle emni
yetini göstermelidir. Ne demek 
istediğimi anlıyorsunuz. Ancak 
bu her an yenileşen birlik sa
yesindedir ki güçlükleri yene-

SULH VE iNSANLIK 
Bizim programımız, bir de

mokrasi sulh, insanlık vekarı 

programıdır. Sosyal adalet ide
alidir. Buna inanırım ve m ev· 
cudiyetımi buna haııretmeğe 
her zamandan ziyade kararım 
vardır. Zira arkadaşlar, bu 
ideal sizin idealinizdir. 

Blumun son sözleri yaşa ava
zeleriyle karşılanmıştır. 

••e taıaJdmları 
ŞOT ANIN NUTKU 

Paris 12 ( Hususi ) - Dün 
Anje şehrinde mahal ii Radikal 
konfederasyonuna riyaset eden 
devlet bakanı ve Radikal Sos· 
yalist lideri Camille Chautemps 
Radikal partisinin birliği üzerin· 
de ısrar etmiş ve bu birliği 
takviyeye ve parti erkanını ayı· 
ran sebeblerden sakınmağa her 

zamandan ziyade lüzum oldu
ğunu söylemiştir. Nazır şöyle 

devam etmiştir: 

- Hakikat şudur ki, en mu• 
tedil Radikaller bile hükümetin 
asilane sosyal tecrübesine iştirak 
lüzumunu kabul ediyorlar ve 
en ileri radikaller bile bu tec
rübenin ancak sosyal sulh, ni
zam ve kanun içinde muvaffak 
olabile~eğini teslim eyliyorlar. 

Chautemps, 6 Şubat 1934 
sokak tehditlerinden sonra ha
sıl olan vaziyeti hatırlatarak 

halk cebhesi birliğinin zaruretini 
gösterm i ş ve radikal sosyalist
lerin, beklenilen sosyal deği

şiklikleri tahakkuk ettirmek 
kararını teyid etmiştir. Hlikü
mete gelince, sosyal karışıklık· 
!arın realitesi gözden uzak tutul
mamakla beraber, kabine mem
leketin menfaatlerini korumak 
yolunda, umumi efkarın telaş 

ve şaşkınlığı içinde, mümkün 

olan azami neticeleri almıştır. 
MÜFRITLERIN 
NÜMA YIŞLERI 

Hatib bundan sonra müfrit· 
lerin nlimayişleri meselesine 
geçerek demiştir ki : 

- Halk cebhesine iştirak 
eden partilerden birinin mlişte
rek eseri güçleştirmeğe,tehliike
ye dlişürmeğe çalışması birlik 
mukavelesine muhalif olur.Eğer 

" Homme Laibre " şu mlita
liiadadır : Çok defa hükümet 
mesuliyetini yliklenmiş olan ra
dikal sosyalist partisi bilir ki 
bir hiikômetin milletin itimadı
nı kazanması için kuvvet ve 
otoritesini iabat etmesi lazım· 
dır. Bunun için nizamsızlığı 

tahrik edebilecek her hareket
ten içtinab lazımdır. Zira bun
lardan yalnız rejim d!işmanları 

Halk ceblıesinİlı mslet i 
memlekette bu kaynaşma devam istifade edebilir. 
ederse ve rejim düşmanlarınında YAPILAN NÜMA YIŞLER 
nümayişlerine vesile verilirse Paris 12 (Ö.R)- Hükumetin 
bükümetin umumi siyaseti mu- verdiği müsaade dahilinde, ko· 
vaffakıyetsizliğe mahküm ola- münist partisi Alsas-Lorende 
caktır. Böyle bir anlaşamamaz- dün nümayiş toplantısı yapmış-
lık mümklin değildir. Bütün tır. Hiçbir hadise çıkmamış· 
partiler proletaryanın nizam ve tır. 

birliğini isterler. Sosyal karı- Strasburgda komünist lideri 
şıklıkların devamı içeride pa- ayandan Marcel Cachin harp-
nik uyandırarak işlerin inkişa- ten evvelki zamana aid hatıra-
fına mani olur ve dışarıda !arını nakletmiştir. Diğer mer· 
Fransanın nüfuz ve emn:yetini kezlerde, komünist liderlerin-
tehlükeye düşürür. Eminim ki, den Doclos ve Ramette Fran-
partiler bunu takdir ederek sayı kuvvetli, serbest ve sayılı 
bir siyasi buhran mesuliyetini bir millet yapmak için milletin 
üzerlerine almaktan sakınacak- birliğine güvendiklerini söy· 
lar ve memleketin içtimai vifak !emişlerdir. Bu hatipler, Blum 
ve milli emniyet içinde yeni bir tecrübesinin bütün muvaffakı-
nizama doğru sulhperverane yet şartlariyle devamı için 
ilerileyişine imkan vermek is- bütün memleketde nizam ve 
teyeceklerdir. sükünun hüküm sürmesi l!izumo 
GAZETELERiN TEFSiRLERi üzerinde ısrar etmişlerdir 

Paris, 12 ( Hususi ) - "Oe
uvre,, gazetesi Chautemps'ın 
nutkunu tefsir ederek diyorki : 

Komünistler nümayiş yap· 
mak ve mlintehiblerile temas 
etmek istedikleri için memle
keti ateşe ve kana boyamak 
istemekle itham edilebilirmi ? 
Şiibhesiz hayır. Fakat Camille 
Chautemps haklı olarak söy
lemiştirki bütün halk cebhe

si fırkalarının tam iştira
kiyle güdülen harici siyase· 
tin şimdiki vaziyetinde, bu 
cebhe partilerinin en soldakinin 
memleket içinde yalnız hare
ket eder gibi bir tavır takın· 
ması birliği tehdit eder. Zira 
halk cebhesi birliğini korumak 
için en ıyı çare, onu tehdit 
eden noktaları açıkça söyle· 
mektir. 

" Ev Nouvelle ,, diyor ki: 
Chautemps'in nutku radikal 
partisinin doktrini, büyük hü
kumet partisi an'anesi hakkın
da en doğru sözleri söylemiştir. 

THOREZ'IN NUTKU 
En ziyade dikkat çeken nu· 

tuk, parti umumi sekreteri 
Thorez tarafından söylenmiş· 
dir. Hatib demişdir ki: 

"Devalüasyon tedbirine mua
rız olduğumuz halde hükü
metin aleyhinde rey vermedik, 
çlinkü halk cebhesinin dağılma
sını istemiyoruz. Bu dağılmayı 
bütün mürteciler limitle bekli
yorlar. Fakat yanılıyorlar. Biz 
halk cebhesi içinde birleşik ka
lacağız. Bunu her kes eyice 
bilmelidir.,. 

Thorez sonra Hitterin siyase
tinden bahsederek Nasyona· 
lizmi şiddetle tenkid etmiş ve 
delil olarak Hitlerin eseri olan 
"Mein Kampf,, kitabından par· 
çalar nakletmiştir. 

Hükümetin aldığı tedbirler 
sayesinde hiçbir hadise çık
mamış, yalnız "kahrolsun Tho
rez,, diye bağıran iki faşist tev
kif edilmiştir. 

Strasburg, 11 (A.A)- Dün 
akeam Strasburıt bölıtesinde 

komlinistlerin nlimayişi ile naa
yonalistlerin mukabil nlimayiş
leri ufak tefek hadiselere se
bebiyet vermiştir. 

Bilhassa Bisvillerde 16 kişi 
tevkif edilmiştir. 

LAROK T ARAFDARLARI 
Paris, 11 (A.A) - Albay de 

Larogue ile Fransa Nasyonalist 
partisi icra komitesinden beş 

altı kişi istintak hakimi Beteil
lein daveti üzerine Adliye 
sarayına gitmişlerdir. 

Hakim kendilerini mefsuh 
birlikleri yeniden vücuda getir
mek ve halkı şurada burada 
toplanmağa davet etmekle it· 
ham eylemek suretiyle isticvab 
etmiştir. 

Larogue adliye sarayına kendi 
muhafızlarından yirmi kişi ile 
beraber gelmiş ve hemen ha
kimin odasına gitmiştir. 

Adliye sarayı muhafızları 

Albayın beraberinde gelen ve 
koridorlarda toplanan muhafız
ları kapı dışarı etmişlerdir. B.De 
Larogue adliye sarayından e>to• 
mobille ayrılmış ve bu sırada bir 
kaç kişi kendisini alkışlamıştır. 

Metz, 11 (A.A)- Komlinist· 
lerin içtimaı takriben !iç bin 
kişi hazır olduğu halde saat 
20 de başlamıştır. Takriben !iç 
yüz kadar mukabil nlimayişçi 
içtima salonunun önünde top· 
lanmışlar ise de seyyar muha
fızlar tarafından defedilmi şler
dir. 

içtima normal bir surette 
başlamıştır. Salonda ve dışarda 
münferid bir takım protesto 
sesleri işidilmiştir. 

Salon tamamiyle seyyar mu· 
hafızlar tarafından ihata edil· 
miştir. 

Mukabil nümayişçilerden mü
rekkeb birtakım grubların ci
vardaki kasabalardan içtima 
yerine doğru gelmekte olduk
ları haber verilmektedir. 

DALADIE'NIN NUTKU 
Paris, 12 (Ö.R)- Dün Oranj 

radikal federasyonunda bir nu· 
tok söyliyen milli müdafaa 
nazırı ve Radikal sosyalist 
partisi reisi Daladie demiştir 
ki : 

"Halk cebhesine mensubuz 
ve prensiblerimiz ayrılık çıkar
mağa manidir. Bizim teşkil 

ettiğimiz hükümetler geçmişte 
gelir geçer müzaheretlerden 
çok zarar görmüş olmakla be• 
raber biz bu biçim müzaheret 
partisi değiliz.Memlekette nizam 
bozulmamalıdır ve bozulmıya

caktır. işte bunun içindir ki 
bugiin 170 bölük seyyar mu
hafız Alsasta bekçilik ediyor.,. 

Paris, 12 (Ö.R) - Komü· 
nistlerin Alsastaki büyük içti· 
malan dün sükünet içinde 
cereyan etmiştir. Bazı mevki
lerde Faşistler mukabil nüma· 
yişe teşebbüs etmişlerse de 
zabıta buna mani olmuştur. 
Strasburgta bir taraftan komü· 
nistlerin içtimaı olurken şehrin 
diğer bir tarafında da Fransız 
sosyal partisi taraftarları top· 
lanmışlardır. Hiçbir hadise çık· 
ma mıştır. 


