
Fiall " s ,, Cumhuriyetin Ve Oum1ııırinet Eserinin Bekçisi, Saba1ıları Çıkar Siyasi Gaeetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

''Almanya 
manasız 

• • 
ıçın Sovyet .tehlükesi 

büyük bir. yala.ndır .,, ve 
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Hayatı 
Ne suretle 
ucuzlatabiliriz? -. 

Hauatı ağwlaştzı·an sebep
leri o,-tadmı kaldn·11ıak için 
~'imdi11e kadar bfr -çok tecl
b irlere başvuru/mu~, bir çok 
tedbirlerden de ba1lsedilmi~

tfr. Bütün btt tedbirler isle
mm tıçtice11i vermeğe köfi 
gelmem işse sebebi m ulltelif 
isli1ısal sa7wları aı·asrnda 

lıfr mıw.azenesi .. liğin mevcud 
ohısuıfw·. lfkönce l> u mm:a· 
eeueyi 7.-urmak M.:ı mcl t:r. 

Vaziyete gelişi güzel bakıl
dığl zaman zannedilir ki, paha
lılığı yapan sebepler paramızın 
komşularımıza nazaran yüksek 
kıymette oluşundan, sanayii
ıniıi inkişaf ettirmek için güm
rük sedlerioin yükselmesinden 
Veya inbisarlardan münbeistir. 
Hakikatta devlet bütün bu ko
ruyucu ve kurucu tedbirlere 
büyük kütlenin menfaatine ola
rak başvurmuştur. Yeni doğan 
sanayiimizi yaşatmak için baş· 
ka çare yoktur. Fabrikalarımı.ı, 
dünya sanayiinin ezici rekabe
tine mukavemet edebilecek 
"udreti kazanıncaya kadar dev
let eliyle himaye edilmeğe mub
taçbrlar. Aynı zamanda ihracat 
ve idbalit arasında muvazeneyi 
kormak gibi hayati bir endiıe 
de başka türlü hareketi imkan
sız kılmıştır. Bununla beraber 
devletçiliğimizin bu zaruri ne
ticeleri bazı mahzurları ihtiva 
etse bile bunlar mücadele edile· 
tniyecek mahzurlar değildir. 
Hayat pahalılığının asıl saiki 
olarak bunları göstermekte isa
bet yoktur. 

istihsal unsurları arasında 
ledkikler derinleştirildiği za
llıan görülür ki, pahalılık istih
sal nizamının eyice kurulmuş 
olmamasından ileri geliyor. 

Umumi refaha giden yol 
Ü:zerinde başımızı nereye çevir
&ek fazla randmanh, az mas
raflı ucuz istihsali esaslı bir 
Şart olarak görüyoruz. Bütün 
faaliyet sahalarında bunu te· 
~ine mecburuz. Zira yukarıda 
~Ş.aret ettiğimi z muvazenesizli
itn çözüm noktası buradadır. 

b' San.ayyii inkişaf yoluna giren 
ır ınılletin geniş istihlak pa· 

~arlarına ihtiyacı vardır. Dev
et eliyle büyüyen sanayii bir 
dakika için bir tarafa bıraka-
lım da h - . .. d' ususı sanayıe goz gez-
ırelinı. Mesela şu trikotaj işini 
Yıan fabrikalar neden daima 
şı ayetçidirler. Gümrük hima· 
r~~;nden, teşviki sanayiden k' 1 ade ediyorlar. Modern ma
kınalarla istihsal yapıyorlar.Fa-
.at satışa çıkardıkJarı malzeme 

Yıne pahalıdır. · 
Niçin böylf:dir? 
Ortada bir ihtikar mı vardır? 

) Bunu kendilerine soracak 
~ sanız verecekleri cevab şöy
ece hulasa edilir : 

- Sonu 2 incı sahifede -
l!Sievk.eı; :e:1.1a1.:n. 

ÇEKOSLOVAK HARiCiYE NAZIRI 

Türkiyecumhur-yetihükômetiyledostanemü
nasebetlerimizi takviye etmek.istiyoruz diyor 

Çekoslovakya Milletler Cemiyetine mes'uliyet 
istiyenlerle ayni safta yer almıyacak, fakat 

Prag, 22 (Ö.R) - Çekoslo
vakya hariciye nazırı Kaaıilo 
Krıfta, bugün parlamentoda 

.., söylediği nutukta demiştir ki: 
- MiUetler cemiyetini mes-

"' uliyet tevcih ederek öldürmek 
N istiyenlerJe ayni safta yer ala
N mayız. Milletler cemiyetinin 
!'-:: takviyesi belki de faydalı olur. 
N Fakat onun nüfuzunu kaybet

tiğini tasavvur etmek bile iste
~ meyiz. Bu hususta Sovyet 

Rusya dış işleri bakanı Litvi-
nofla ayni mütalaayı ileri sü

N reri:ıı:. 
Dost ve komşu Belçika hü· 

kümetinin Lokarno işinde ihdas 
ettiği vaziyet, komşu memle
ketin kralı tarafından ortaya 

&*&\& 7 sccsrzzr;zzFl'.f€'!*+b e 

tevcih ederek onu öldürmek 
takviyeden fayda umuyor. 

atılmıştır. Lokarno meselesini 
yeni bir safhaya sevkeden bu 
hadisenin elim neticeler ver
mesinden, Fransanın Belçika 
hududunda da betondan bir 
~~ajino hattı kurmasından en
dişe ediliyor. Filvaki Fransız 
hariciye mebafili bu nokta hak
kındaki sualimize gayet sarih 
ccvab vermişlerdir. 

Çekoslovakya hükümeti, garp 
devletltri arasında aktedilecek 
Lokarno anlaşmasına bütün 
kalbiyle tarafdardır ve bu 
mesdede bilfüJ alakadardır. 

Çekoslovakya hükümeti bü
tün devletlerle iyi geçinmeyi, 
dostane münasebetler idamesi

- Sonu 3 frrıcii sa1Jfada -

Ruzveltin radyodaki nutku Berlin mülakatının hedefi " 

. . . . . . .. .. Romanın ortaya attıg~ 
Amerıka ınfırad sıyasetının butun dörtler paktıdır deniliyor 
tehlükelerini anlainış bulunuyor 

-------------------------------------" Avr•Jpa tehlUkelerle dolu bulunuyor. Slnlrler gevfemlttlr. TahlUke 
pek yakındır. ,, Amerika dünyanın hava kuvvetlerine faik bir 
hava kuvveti yapmak istiyor. lcab eden tedblrler ahnacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• """'·""",,,...,..,.....,., ~ .. . iij: bertaraf edeceğini zanne1mekle 
hataya düşmüştür. Biz kendi
miz için, bütan dünya için bir 
elbirliği siyaseti teklif ediyo
ruz. 

Avrupa teblükelerle doludur. 
Sinirler gevşemiştir, herkes, 
bütün milletler komşularile ko
nuşarak kendisine cesaret ver
mek istiyor. Bu, iyiye alamet 
değildir. Tehlükenin yakın 
olduğunu ifşa ediyor. 
Amerikanın 929-933 siyaseti 

hakkında birçok sözler söylen· 
miştir. Bir davanın plansız ve 

Empery'alist şakavetprojesi, ltalyaya 
neler kazandıracakmış .. 

Ranzadan bit göıünüş 
. Vaşuıgtmz kongıe binası esassız oluşu, nihayet büyük Moskova, 22 (A.A) _ Tas mevzuubahsederek diyor ki: 

Nevyork, 21 (Ö.R) - Cum- ı şunları söylemiştir: bir devletin hatalarla dolu iş- Ajansı bildiriyor: ltalya Almauyaya hiç danış-
hur reisi Roosevelt bugün - "Amerika bir infirad si- )er yapma~ına vesile teşkil lzvestiya gazetesi ltalyanın madan lngiltereye her türlü 
Radyoda verdiği bir nutukta yaseti gütmekle tehlükeleri - Sonu ürıincü salufede - teklif ettiği Dörtler paktını • kollektif emniyet prensiblerin-
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V Ç ·ı'· k den vazgeçmesini ve ransa-
İnStOD - orçı ın nut u ya da bütün müttefiklerini 

balyan ve Alman faşistliğine 

Rusya Aımanyaya Sebeb teslim etmesini teklif etmiştir. 
ltalya bu bapta Almanya ile 

önceden istişarede bulunmamış 
• 

Si~ tecavu .. z eden ez olduğu içindir ki &, bakanı 
Kont Ciano alelacele Berline 
gitmiştir. Bu emperyalist şaka-

Çünkü taarruzu halinde lngiltereyi 
karş1sında bulacaktır 

Paris 22 ( Ö.R) - Fransız 
hariciye nazırı lvan Delbos, 
Vikli Times muhabirine beya
natında demiştir ki : 

- " Almanya için Sovyet 
teblükesi manasız ve büyük bir. 
yalandır. 

Londra, 22 (Ö.R) - Vinston 
Cburchill yeni bir nutkunda 

Almanların Sovyetler tarafın
dan muhasara altma ahndıklan 
iddialarını cerhetmiş ve demiş· 
tir ki: 

-Sonu 3 llncü sahifede- Voroşilof bif maneytada 

• vet projesinin müstalcbel direk
tüvarın dört iıası arasında · bir 
fikir birliği veya anlaşma neti• 
cesi olduğunu zannetmek hata
dır. Bilakis mütemadi ltalyan-
Alman dostluk tezahüratına 
rağmen bu dostluğun 2oraki 
olduğunu ve münhasıran lngil
tere ve Fransa üzerinde bir 

1 şantaj yapmayı istihdaf ettiğini 
j bilmiyen yoktur. 

- Sonu 3 ncı7 Salıifede -



, . • 
Hay8b. 
Ne suretle 
ucuzla ta biliriz? ..... 

- Baştarafı ı ind sayfada -
-Ua. Mtilaal _,.. tam 

randm•W. ifli1ebilmeli haliac:le 
menaabalu olabi&r. Halbaii 
IMi sanayi UJI genif ittihllk •
......... ............. y.ı.z 

.. ,. ıeWrler ve bıabalar
daki iç dlıt milyon insan i~ 
çalaııyor. MasrafJanm kar,ıla
mak ve kuamaak zarureti ku
şısında palaalı1a atmaktan 
bqka yol glre.İJW. .. Bu 
filae göre istihsal darlağı
nın h&ne geçilmedikçe iç 
anayiin ucuz istihsal yoluna 
girebilmesi güçtür. Devlet elin
deki sanayiin istikbali de istib
likin artmasına bağhdar. On üç 
milyon klylü müatela&kler ka
filesine katılmadıkça bag6n ha
reketsiz duran ıç pazar can• 
laaamaz. 

lınıir tüccarlariyJe goruşu

nüz, hepsi iç pazardaki dur
gunluğun .saiki olarak lzmirde 
nüfus azhğını ileri sürerler. 
Muhakkak ki, lzmir pbrinin 
daha fazla nüfusa ihtiyacı var
dır. Fakat büth sebeb bu de
ğiUerdi.8-1 O sene e••el lzmiria 
nüfusu da1ıa m• fazla idi? Çar
sılar vızır .. _.r itliyorda. Zira 
klyler, lımiria hinterlaacb• ya
pa• istmllk balgeai ihtiyaçlarını 
bugünkü kadar daraltmlf de
ğildir. Milli sanayii• kuruhııu, 
medeni bir millet slfatiyle ••r
lığımızı alikadar eden bayati 
bir da•amız oldapna göre, 
mllstehliklerin ayıanı pek az 
zaman zarfında bir kaç misline 
çıkarmaia mecburuz. Sanayii
miz k&ylünfin kalkınmasından 
kuvvet alacalr, onunla beslene
cektir. lıte on yedi milyoaa 
T&rlıdl gerçek maaui1le mtls-
tebfik yapmak isteyişimizin se
bebi de budur. 

Görülüyor ki, bayatı ucuz
latma meselesi mevzuubabs 
olmaca baparma11 icab edea 
f'adikal tedbir köylüyü miimkün 
mertebe kaldırmaktır. Köylü
nün gelirini arttırmaktır.O mu· 
hakkak surette eyi bir müsteh
lik olabilmelidir. Bu hem sos
yal hem ekonomik bir ilıtiyaç
br. Aynı zamanda Köylü ucuz 
istihsale yol açacak olan bir 
sahada çalışmalıdır. 

Bunun haricinde ihtikirla 
mücadele, ıu veya ba rumin 
iadiriJmeai gibi tedbirler ikinci 
derecede ehemmiyeti haiz olan 
tedbirler sayılabilir. 

Baıvekil bütün tedkikJerinde 
ucuz ve fazla istihsalin ne gibi 
prtlara bailı oldujıınu teabit 
etmiılerdir. ismet inini gibi 
yibek bir deYlet adamaaıa 
pzleriaden biç bu lıakikat kaç· 
IDUUfbr. 

Köyliinün istihsal Y .. talannı 
fenni!eıtirmeğe, eyi tohum kul
Iaamağa, kredi kolaylıklanndan 
faydalanmağa, bu sabada faa
liyetini durduran biltlln en~el
lerden sıyrılmağa ihtiyacı kati
dir. Şimdi her zamandan daha 
büyük bir kanaatla iddia ede
biliriz ki, köylümüz, miiatabtil
lerimiz bakımla bir teıkilit içine 
alınacaldar,dır. Sanayideki plan· 
laıma İfİ ziraatımızın pJanlaş
maaıyl n1uvazeneaizlik unsur
lannı ortadan kaldıracaktır. 

Yine bu sayede bayabn ağır
laımasa üzerinde hakikaten 
müessir olan müstahsille mlis
teblik arasındaki fazla aracalar 
asgari hadde indirileceklerdir. 

Şevke't EU.1g:ln. 

Fuı. r komitesi 
Fuar komitesi dün belediyede 

reis Behçet Uz'un baıkanllğın
da toplanmış, fuan alikaclar 
eden itler üzerinde glrilfmeler 
7apauıhr. 

Partililere 
H18akunt -.1camnm 
· tawal,.aerl 

s.,.. arbclq : 
Yakanda partimizin konı

releri toplanacakbr. Bu kon
grelerde memleketimizin ida· 
relİlai dlzeltecek kanu11lara 
temel olmak için sizin istek
lerinizi 6ğrenecejiz ve yön
ktmıllanmızt yeniden aeçe-
cetiz. 

Yurda hizmet etmek iıter-
seniz iki şeye dikkat ediniz: 

l - Dileklerinizi kimse· 
den korkmadan, çekinmeden 
öz yürekten s3ylemek. 

2 - Seçimlerde vazifenizi 
yirektea •e babra, glnile 
btakmaclaa yapmak. 

Partimizin sağlam olması 
vatan için çok t6mmludur. 
Yukanda s6yJediklerime dik
kat ederseniz ona sağlamhk 
Yermiı olacabmtz. Sa1f11ar 
ve ıevgiler. 29-6-936 

C.H.P. U7hkwal bapa•ı 
Ye ilbaJ 

Fazll .. ., 

Göçmenler .......................... 
HYlledlllJOr 

Na11111 yapviyle Balgariatan
dan -rillyetimisde iakla edil
mek Ozere Urla1a gelen 450 
haneden 1500 nlfas muhacir 
kardefimizia aıbht maayeaeleri 
tamamea bitirilmiftir. Ba br
detlerimiz bagla mahalli mn
rettebleri olan Meaemen, Çan
darlı we T orbalap ankeclile
ceklerdir. 

MubacirJere gittikleri yerler
de evlere teksifen yerleıtiri
lecekler vt: kqLk yiyecek buğ· 
clay ile tobumluklu tevzi olu· 
nacakbr. -....... . 

Sirk meselesi 
lhtilif halledildi 

Fuar m&nasehetile şehrimize 
getirilen sirk buradan lstan-
bala gitmit ve yirmi g6n de 
orada temsiller vermesine mü-
saad~ edilmişti. Son günlerde 
Istanbul gazete?erinde sirk mil· 
diril ile Murad Türkmenoğlu 
arumda çıkan bir ihtillftan 
dola11 8İrkin faaliyetini tatil 
ettiji, hatti hayvanlann aç 
kalmalannın şehir için tehlü
keli olacağa hakkında bazı 
garib iddialar da ileri sürül
müıtü. Ahiren memnuniyetle 
haber aldığımıza g6re, ba ihJi
llf hakem yolile lıalledilmiı, 
tehrimizin mütqebbis bir genci 
olan Murad Tlrlaneaoğla hak 
kazanarak md• icabeclea 
ta...-ta almqtır. Ba iti takib 
için ı.tubala giden aY11kat 
Cemal de d&n şehrimİ2e dh
miiftür. . ....... ... 
Hayırlı çocuk! 
Annesini tekme ile 
lildUrda, ......... . 

Dikili kazasın • Mazah ki· 
yünde bir ilam •ak'uı olmut· 
tur. Mehmed kan.. dul Enbiya 
on J•flllclaki ofla Halil ile 
evinde kaYga ettikten sonra 
komıulanndan lueddinin evine 
gitmiftir. 

Halil bandaa lam111 Ye Iz
zeddinia eme sriderek onda 
da anneai ile kaYp etmif ve 
yüzüne tekme ile vurmuştur. 
Kadm derhal llmiiftOr. 

Y apalan otopaide kadının 
tekme ile ilmediği ve mert bir 
cisimle Yarulınak nretiyle llll· 
m&ne aebebiyet verildiği aala· 
plmıfbr. 

lzzeddia, anaaı Ayıe ve ölen 
Enbiyanın otlu HaW yakalana· 
rak haklarındaki tahkikat ev-
rakiyle adliyeye verilmitlerdir. 

ıt3 cü Cumhuriyet bayra~I 
En büyük bayramımızda üç gün üç 

gece büyük şenlikler yapılacakhr 
Cumhuri1et Bayrama kutla

lama .,,ogramın1 aynen yazı
yoruz: 

1 - Cumhuriyet Bayramı 

28 biriacitqrin çarşamba gtınll 
saat 13 de baıhyacak ve cuma 
günll akşamına kadar süre• 
cektir. 

2 - Herke• bayram giln
leri en yeni ve en temiz ruba· 
larına ,tliyeceklerdir. Partililer 
mevcucl Yarsa yakalanna onan• 
m Jll için yapdm11 olan lıOçlk 
parti bayraklarını takacaklar• 
dır. Okulların, resmi dairele
rin, ağrenicilere, hizmet adam· 
larnaa verecekleri yeni rubala· 
nm ba bayram gllnlerinde 
dağıtacaklard1r. Ailelerin de 
çacaklarma yeni rubalanm ba 
barnm için almaları yerinde 
olar. ffaJ1r cemiyetlerinin de 
fakir pcnklara •erecekleri nı· 
balan ve etJ•JI bagln)ercle 
dajıbulan uygundur. 

3 - Bayram lflaleri ve ge
celeri tehirde bMla ruml dai· 
reler, beledi1e Ye husul dai· 
reler, C.H.P. merkezi, kamun 
ve ocak karumlan, Halkevi, 
uaaf ve itçi birlikleri, spor 
kallpleri, resmi ye haaasi okul
lar, baakalar, tecimerler, evler 
clikklalar, deniz Ye bava ta
ptlan, ill:aayoalar, liman, alan· 
w "-ableeak •e .a.lenecektir. 

4 - Stlaleme için hayra\, 
yeıillik, kırmızı beyaz kurde· 
fi, onunca yıldan kalma kın 
iiılk Yhalan •e taklar kalla· 
ö"3aca hr. Geceleri de her ~r 
elektrikle, fenerlerle, ha•• .. -
zile, liiks llmbalarile, meşale• 
lerle donablacakbr. 

Minareler elektrik lambala· 
rile tenvir edilecektir. 

Ancak bu süıleme ve donat
ma o şekilde yapılmahdır ki 
bayramdan ne çok önce olup 
bayramın önemini kaybetmek, 
ne de çok sonra olup yetişti
rilmemek gibi mahzurlar ortaya 
çakma ... 

Elekuik tramvay şirheti ta
rafından Konak önünde, lı ban
kası tarafından Saman iske
lesinde. Liman tirketi tarafan
dan idare önOnde, Tayyare 
cemiyeti tarafından sinema 
önünde, Aydın şimendiferi 1a
r afandaa Als•ncakta, Darağaç 
iplik fabrikası tarafından Da
rağaçta ve Kasaba demiryolu 
tarafından Basmanede birer tak 
yaphracaklardır. 

S - Bayram glinleriode Ye 
gecelerinde halkın eğlenmesi, 
ıenlik yapmaıı için şehrin 
geniı alanlarında ateıler, me
p.leler yakılacak, çefidli ei· 
lence •••atalan, muzikalar, 
çal11lar bulundurulacak, oyun
lar tertib edilecek ve C. H. 
partisinin Bamava, Buca, Til
kilik, lkiçeımelik, Alsancak 
nahiyeleri nahiye merkezle· 
rinde, Yalılar nahiyesi balke
Yinde, Efrefpqa ve Dolaplıku
yu merkezinde ve Karııyaka 
nahiyeai sahilde kulOpte mll-
nuib srlrecekleri birer mll•
mere Y-'J& bek» ~re~eulir. 

6 - Bayram günleri gazete
ler bu gihıleri halka tanıtabi
lecek, canlandıracak ve genel 
heyecanı artbracak bir ıekilde 
ve bllylildllkte çıkacaklardır. 

7 - Eğer hava iyi oluna 
Cumhuriyet alanında ve parti 
nahiye merkezlerinin m6naıib 

girecekleri meydanlarda ve 
eğer bozuk olarsa kapalı yer· 
ferde 29 ve 30 Teşrin günle-
rinde aaat onyedide Halk kür
sülerinde Cumhuriyetin fayda-
lan ve rejimin sağlamlığı ve 
Cumhuriyetin her rejimden üs
tün olduğu mevzuu üzerinde 
Nahiye reislerinin seçeceği ha· 
tipler tarafından hitabeler ya
palacakbr. 

8 - Halk kürsülerinde söz 
dylemek için bayram gftnJerin
den ince ve yahud bayram 
gtlnlerİnde ktlra& bapnda söz 
istemek veya almak mümkün
dür. Bayramdan önce söz al
mak için Cmnburiyet Halk par• 
tisi başkanına ve bayram gün-
lerinde künl bqlnda buluna
cak Oçer kiıilik komitelere baş
Yurulacakbr. 

9 - Halk kllnlleriade •lz
N»1lemek, bir dt içia en çok 
bir eaatbr. 

10 - Kadın ve Erkek 18 
yqmdan yakan her yarddaş 
Halk kilraiileriade ala aly61e· 
bilirler. 

11 - Halk kilralllerinde 
bulanacak komiteler, ı6z ... 
ra111D1 teabit eylediktea baıka 
meyz111111 maksada uygunluğu
na ve a6z milddetiain bir sa
ati geçmeme•İlle, kuada yu-

kanda yedinci maddede yazılı 
esaslara uysrun olmıyan .az
lerin söylenmemesine dikkat 
edecekler ve Türk ceza ka
n~nunun ve genel içtima ka-
nununda yazılı suçlar mahiye
tinde söz söylenmesine izin 
vermiyeceklerdir. 

12 - 29 Teşrin Perşembe 
gnnn saat 8,30 dan 10,30 a 
kadar hükümet konağmda dev-
let namına kanuni tören yapı
lacakhr. 

13 - Hükümet konağında 
yapılacak törene katılacak olan 
lzmirde bulunan Saylavlar, Be-
Jediye Reisi, Cumhuriyet Halk 
partimi ilyhkurul llyeleri ve 
kamun başkanları, Halkevi 
başkanı, lfçİ Esnaf birliği 
başkanı, Kızılay, Çocuk esir
geme, Türk hava kurumu, 
lzmir barosu, Ticaret oclaıı, 
Borsa, Etibba odası, Verem 
mücadele, ÔksDzlere yardım, 
TOrk kOltllr, Ulusal ekonomi 
ve artırma, Malal gaziler, 
Emeldi asker cemiyetleri bat· 
kanlar1 saat 8 de Beyler moka
ğında Cumuriyet Halk Partisi 
kurağlnda toplanacaklar ve 
buradan toplu olarak Hük6met 
kurağına gidecE> k•erdir. 

- Solul yarın -
------------••H•~•~•41~•••-4~ ... ..,_..=- -

M. Y ansen'in tavsiyeleri 
Meşhur mimar, şehir planı hakkında 

mütalaalarını bildirdi 
iki gündenberi ıehrimizde 

bulanmakta olan ıehircilik mü· 
tahas.ısı mimar profesör Yan-
sen dün belediye mühendisleri 
ile birlikte ıebrin bazı kısım· 
larını ve Agamemnun ıhcalan 
ile lnciraltı mevkiini gezmiş ve 
tedkikler yapmlfbr. 

Profeair don lğleden sonra 
vali Fazli Giileç'i de ~ya· 
ret ederek kendileri ile lımir 
şehir plinı etrahncla görOfDıe· 
ler yapmııtır. 

Mimar Yansen lımir ıehir 
plinı hakkında şunları söylü
yor: 
-" Şehirde yapılmak isteni

len iatasyon meselesi cidden 
çok mlihim bir iıtir. is
tasyon her yerde yapda· 
maz. istasyonun limana trenle 
bağlanması zarureti vardır. Li-
man da iptidai vesaitle itliyor. 
Halbuki herıey terakki ediyor. 
Baıka yerlerde demiryoUan 
limana bağh olmakla beraber 
mahaulAt havai hat tesisata 
ile Yapurlar içine kadar ıevke
diliyor. 

Bundan baıka biz ıehirciler 

ıebirlerin plinlarını yapma
dan evvel biitiln huusİJet
lerile alakadar oluruz. Meseli 
o yerin isarıatikasmı, tabii 
güzelliklerini, ağaçlarını, yoUa
nnı dOşünür ve daima mevcud
lan gözönünde bulundurarak 
it yaparız. 

Onun için beraber gezdiği· 
miz belediye mühendisleri ar• 
kadaşlara da istikbale aid işler 
etrahnda bazı iyi notlar verdi-
ğimi ve tavsiyelerde bulundu
ğumu zannederim." 

Profesör Y ansen Ankarada 
Orman çiftliğinin ihyası için yeni 
bir pllo ba~ırlamııtır. Bu pliDI 
Ankaraya götürüyor. 

Profesör Y ansenin evvelce 
çok genif"lutulmak suretile ha
z1rlanmış olan Malatyanm müs· 
takbel planı üzerinde de led-
kiklerde bulunduktan sonra ih· 
tiyaca göre daha ekonomik bir 
plln yapacağı da haber ahn
m11hr. 

Profeaör demittir ki : Çok 
sevdiğim Türkiyede •e•ildiji· 
mi de görmek beni çok •eYİn· 
diriyor • 

. · • -.. 

Elhamra Sinemasında 
BUGÜN 

AVE 
MARiA 
Baş rollerde : Geçen se

ne UNUTMA BENi filmin
de çılgınca alkııladığımır, 
dünyanın en tatlı sesi 
Benfamlno Glgll ve 
dilber Macar yıldızı: 

Kate de Nagl 
Aynca: 

Paramunt jumal 
ve canh resimler. 

-T~I--

KIZILAY 
•ııı• 

Yurddaş: Bu 
ardım haftasın

da Kızılay.ı ~~şü~ 
Kıpla7, ;çoc~~ 1evgit 

varbk ve benlik aplar. 
·······-· Kızılay dlfkln!eria kara 

gln dostudur. 
•••••••••••• 

Kızılay, insani duygulan 
yaratır, yaşatır, 1ükseltir. · 

•••••••••••• 
Kızılay Ttırldln asil beali· 

ğinden doğmuttur. 
•••••••••••• 

Kızılay uiusun sosyel bek-
çisidir. 

•••••••••••• 
Zelzelenin. sey!ib1n, tay-

funun, yangının feliket du· 
rağı Kızılay kapısadır. 

•••••••••••• 
Almadan vermek tanrı na· 

&ibidir. Kııılaydan yardım 
istemek için iyi günlerinde 
ona yardım et.. 

•••••••••••• 
Türk bütününün her ferdi 

Kızılayın tabii üyesidir. Her 
yal ona yalmz elli kurut ver· 
mekle fail üyesi arasına ge-
çersin. 

•••••••••••• 
Dünya ve zenginlik baki 

değildir. Fakat, ihtiyaç ve 
ölüm berglin kapımızdadar. 
Verini7. ki yoksulları doyu
ralım, çıplaklan giydirelim, 
kimsesiz yetimlere yardım 
edelim. 

•••••••••••• 
Savaıta ve banfta ve 

memleketin felaketli anlann
da milletin ve ordunun yar· 
dımcasa olan Kızılaya Jiyık 
olduğu hürmet ve muaveneti 
ifa et .• 

Halkevi resim 
atölyesi 

Halkevi salonlanndı amatör, 
beveskir, profesyonel ressam· 
lar için daimi bir galeri açmak 
ve bu suretle san'atkirlarımızın 
tanınmalarını temin etmek te· 
ıebbüsilnde bulunulmuı ve bu 
teşebbiise san'atkirlanmız da 
iştirak etmeğe başlamışlardır. 

Bilhassa amatörler ve heves· 
klrlar için ayrı ayrı yerler te· 
m;n edilmiştir. Bu suretle tab• 
losunu teşhir veya satmak mak· 
sadiyle müracaat edecek he· 
veskir, amatör ve profesyonel 
re!samlarımızı, tablolannı Halk
evine makbuz mukabilinde ye 
istedikleri zaman almak ü%ero 
verebileceklerdir. 

Heveskarlann çahşmasana, 
ders almalarına mahsus busu.si 
atölye açılmıştır. 

• il ••••• 

1 hracat lisansları 
ihracatçılardan ihracat lisansı 

almak için ticaret odasma mil• 
racaat etmiş olanların evrak• 
odadan lktısad vekaletine gön• 
derilmek üzeredir.Yirmi birinci 
teşrine kadar ihracatçılarıu be· 
men hepsi lizımgelen evrak• 
haz1rhyarak odaya vermiılerdit· 

•••••••••• 
Kültürpark ve 

talebeler 
Bazı llkmektepler baı ağret· 

menleri belediyeye başvuraralı• 
müşahede için L.ültürparka top• 
lu olarak gidecek talehelerdtll 
dühuliye ahnmamasını rica el"' 

mişlerdir. Bilbana ilkmekteP"' 
!erin dördüncll ve beşinci aıoaf"' 
ları, ders mevzulariyle alAktft 
oldu~u için kü!türparkta yapı· 
lacak müşahedelerden ciddi ıu· 
r~lte .istifade edebilecekleıdit• 

Belediyenin bu kararı, eksel' 
talebelerin Kültürparka dQbll .. 
liye verecek kadar varhklı ol-" 
mamaları yüzünden bu mü_.
hedeleri imkansız kılmaktadıt• 
Çok mühim bulduğumuz ~d 
nokta üzerine tekrar beledi~ 
uiaimi&ia alil •••m celbedcfl 



2a Teşrlnleveı ıese YENi AOIR Sahne ;;s 

Ademi müdahale mese '~:si 

In~ilterede mühim 
zakerelerin aş 

ınu-
... 

mevzuuuur 

Son Telgraf Haberleri 
Ayvalıkta e 

ispanyaya karşı Amerikanın vaziyeti H ) k db• ) J k 
tereddütten sıyrılmış değildir ayatı ucuz ataca te ır er a ınaca 

Atatürk 
Münasebetile 

•• •• gunu 
tezahürat 

-~ondra, 22 (Hus~si)-. Ademi 

1 

dabale komit~s ne ~e~diği. b_ir birçok riis um tenzil edilecektir 
nıudahale meselesı lngılterede notada Madrıd hukumetının 

nıühim müzakerelerin mevzuu ithamlarına cevab vermiş ve Cumhuriyet bayranıında terfi edecek devlet amirlerinin 
listeleri haLırlanıyor. Şükrü Kaya Peştededir 

Ayvalık 22 (A.A) - Birinci 
teşrm , n 21 ne. günü, Atatürk 
günü. Ayvalıklı ar bugünü bin
lerce kişıııin iştirakıyle Cum
hurıvet meydanında toplanarak 
yüksele b.,yecanla yadederek 
ulu öndere candan bağlılıkla

rını ve saygılarını sundular. 

olmakta devam ediyor. işçi bu ithamları protesto etmiştir. 
partisinin konferansı dün top- Almanya ayni zamanda esaslı 
lanmış ve üç saat kadar içtima belgelere dayanarak ademi 
halinde kalmıştır. ispanyadaki müdahale mukavelesine karşı 
vaziyet ve ademi müdahale Sovyet hükümeti tarafından 
meselesi müzakerelerin mevzu- yapılan birçok muhalefetleri 
unu teşkil ediyordu. zikretmiştir. 

Muhalefet lideri binbaşı At- Buenos Ayres 21 (A.A) -
tlee bu mesele için bari- 14 Amerika Cumhuriyetinin 
ciye nazırı ile yaptığı mülakat burada toplanan mümessilleri 
hakkında i:ı:ahat vermiş ve ne elçilikler için iltica hakkı pren· 
ıebeble parlamentonun müsta- sibini müdafaaya müttefikan 
celen içtimaa davetini istemeğe karar vermişlerdir. Hükümet· 
lüzum gördüğünü anlatmıştır. ler Madride notalarla müracaat 
Konferansın bütün azaları ederek iltica hakkının hukuki 
Attalee'nin teşebbüsünü tasvib ve insani esaslara istinad et-
etmişler ve vaziyetin son doere- mekte olduğunu hatırlatacak-
ce ciddi olduğunu söylemişler- !ardır. 
dir. Yakında aynı meseleyi gö- Vaşington, 21 (AA) - Yeni 
rüşmek üzere Pariste muhtelif lspanya büyük elçisi Delgos-
nıemleketlerin sendika kurum- rios Cumhur başkanı Ruzvelte 
ları ile işçi Sosyalist partileri itimadnamesini takdim etmiş-
d 

tir. Ruzvelt bu münasebetle 
elegelerinden mürekkeb bir k iraddettiği cevabi nutukta te-
ongrenin toplanacağı zannedi- amili hilafına olarak Amerika 

liyor. hükümetinin Madrid hükümeti 
Berlin 22 (A. A) - Alman ile teşrikimesai edeceğini bil-

ajansı bildiriyor : dirmekten tevakki etmiş, buna 
Alman hükümeti Londradaki mukabil yalnız lspanyol milleti 

işgüderi vasıtasile ademi mü- kelimesini kullanmıştır. 

Ruzveltin nutku 
- Baştara/ı 1 uw say/ada -

eder. Ben prezident Huver'e 
926 yılında bunu söylemiştim. 
Umumi harbin dünyaya neler 
kazandırdığını tahmin edemem. 
Bu iyi bir tecrübe oldu. Al
tnanya için vaziyet değişmiş 

değildir. O zamanın Kayseri 

bugünkü diktatöre bir taç uzat
~ıştı~. Değişen bir devirdir, 
f e hır buçuk düzineden iki 
azla senedir. 

Diktatörlüklerin iş görebil
d' • · ıgı devre 932 ye kadar de-
vanı etmiştir. Bundan sonra 

iş görenler bu idareleri daha 
nüfuzlu ve kararlı bir idareye 
~virmesini bilenll'r olmuştur. 
ABEŞIST AN HADiSESiNiN 

GÜN AHI 
Küçük devletlerden ders al

~asını bilmek faydalıdır. On
ar büyümesini değil, yaşama
sını . . . ıstıyorlar. Afrika haritası 
1 • 
Çındeki siyasi değişikliğin gü-
llahını bütün büyük devletler 

ödiyeceklerdir. 
JAPON EMPERY ALIZMINE 

KARŞI 
Amerika, Japon tehlükesini 

elle tutulur şekilde müşahede 
etmiştir. Siyui yorgunluklar 
bizi iş görmekten menediyor
lar. Amerika bugün bir Lin
koln idaresini kendisi için se
çemez. Çünkü Japonyanın ge
nişleme siyaseti bizim için de, 
lngiltere, Fransa, Sovyetler ve 
hatta Almanya için de ayni 
derecede büyüktür. 

AMERiKA HAVA 
KUVVETLERi 

Bir gün, hem de yakın bir 
atide, Japonyanın bizim kanat
larımız üzerinden bir şeyler al
mak istiyeceğini biliyoruz. Her 
cihetçe kuvvetlenmek şarttır. 

Denizlerde bizden daha kuv
vetli olmalarına bir şey diye
meyiz. Biz hava kuvvetlerimizi 
bütün dünya hava kuvvetlerinin 
mecmuundan bir fazla yap
malıyız. 

Vinston Çorçil'in nutku 
l . Baştara/ı 1 111cı sayjada 

tek ~1 se~e .• ~vvel Şark paktı 
lıf edıldıgı zaman, mütear

rıza k , arşı - her kım olursa olsun -
<ıtanı· b' ed· 1 ır kuvvetle mukabele 

b. ılnıesi düşünülmüştü. Böyle 
ır I k an aşma Rusyayı olduğu 
adar Al ed . manyayı da himaye 

Şu;:~'· ~arşılıklı emniyet fikri 
k· kı yapılacak anlaşma 
ıllıse k R.u Ye arşı olmamalıdır. 

Ya sya sebebsiz yere Almanya-
taarruz edecek olsa Al-

t 

manya lngilterenin teveccühün
df n istifade edecek ve Millet
ler cemiyeti paktına göre yar
dıma hakkı o~acaktı. Hal böyle 
iken Almanyanın kendisi te
cavüz niyetinde değilse, muha
saradan bahsetmesi manasızdır. 

Almanyanın müdbiş teslihatı 
sadece tedafüi değildir, Zira 
Almanya kendisine teklif edi
Jen teminatı kabul etmemiştir. 
insan kollektif emniyet taraf
darı olmakla mutlak Alman 
aleyhdarı olmaz. 

Tekmil çocuklar ve bütün IZ·\11R ... 

ŞiRLEY AS I'yı 
Görmek b l b' . u unmaz ır fırsat, doyulmaz hır zevk olacaktır 

VE 
Bugüne kadar görülen heyecan filmlerinin tekmilini 

hiçe indiren : 

YILDIRIM BÖLÜK 

Ankara, 22 (Yeni Asır mu- , caktır. 

habirinden) - Ege'deki ted- ·~· Ankara, 22 (Yeni Asır Mu-
kik seyahatinden avdet eden habirinden) - Başvekilin An-
Başvekil ismet lnönü bugün karaya dönmesiyle hayatı ucuz-
Ege' deki tedkik seyahatinden )atmak etrafındaki faaliyet ar-
Ankaraya dönmüşler, istas- tacaktır. Alakadarların kanaatle-
yonda vekiller, meb'uslar tara· 
fından karşılanmışlardır. 

lstanbula giden Maliye Ve
kili Fuad Ağralı da bugün 
Ankaraya gelmiştir. 

Ankara civarındaki manev
ralarda bulunan Orgeneral 
Fahreddin ayni trende bulu · 
nuyorlardı. 

lstanbul 22 ( Yeni Asır Mu
habirinden ) - Cenevre müza
kerelerine iştirak eden dahili
ye vekili ve parti genel sekre
teri Şükrü Kaya dün Peşteye 
geldi. Elçilik erkanı tarafından 

ismet Jnönü. 
karşılandı. Şükrü Kaya ayın 
24 ünde Istanbulda buluna-

rine göre hayatı ucuzlatmak için 
birçok resimleri indirmek, ih
tikarla mücadele etmek lazım
dır. Bilhass kömür şeker, ben-

zin resimlerinin indirileceği 

ileri sürülmektedır. 

Ankara, 22 (Yeni Asır mu
habirinden) Cumhuriyet 
bayramında terfileri yapılacak 
olan idare amirlerinin listesi 
hazırlıandı. 5 vali, 61 kayma
kam, 9 mektubcu, 10 nüfus 
müdürü birer derece terfi ede-
ceklerdir. 

· Almanyada tebeddüıat 

Çekoslovak hari-
• 

cıye nazırının 

nutku 
- Başta1afı buıncı sahi/ede

ni faydalı görür. Türkiye cum
riyeti bükümetiyle, Yunanistan 
krallığıyla, Bulgatistan hükü
metiyle yakın dost münasebet
lerini yeni ve samimi bağ
larla takviye edecektir. Bu 
memleketlerle siyasi ve iktısa
di münasebetlere hususi bir 
ehemmiyet veriyoruz. 

Küçük Antant devletler 
zümresini, menfi propaganda
larla bozmak istiyenler cidden 
yanlış bir yol takibediyorlar. 
Biz bukadar esassız ve mana· 
sız vesilelerle bozulabilecek 
anlaşmaları kabul etmiyeceği

mize muarızlarıml'Zı inandırmak 
isteriz. 

Nezaretler lağvediljyor. Hitler 
Cumhur reisi, Göring Başvekil oluyor 

Yunanistanın 
buğday ihtiyacı 
Atina, 22 (Yeni Asır) -Yu

nan ziraat nazırı Kiryakos be
yanatında, Yunanistanın bu yıl 
hariçten 500 bin ton buğday 
idhal edeceğini söylemiştir. 

Londra, 22 (Ö.R) - Son yirmi dört saatin dunun idaresini de elinde bulunduracaktır. Bulgar kabinesinde 
en mühim hadisesi Alman devlet re"si Adolf Başvekilliğe getirilecek olan General Gö- • • f 1 
Hitlerin, General Göringi nezdine davet ederek ;ing ordudan başka diğer bütün nezaretlerin ıstı a ar 
iki saatten fazla görüşmesidir. Sofya 21 (Ö.R) - Havas 

ıdaresini uhdesine alacaktır. Nezaretler müste-
Alman şefi, devlet teşkilatını tamamen ilga Ajansının istibbarına göre ma-

d k d b d 
şarlıklara müşabih birer müşavere reisleri tara-

e ece , on an sonra yeni ir i are sistemi arif ve münakalat nazırlannın 
'hd · · ··k k b" d ı ı · fındaıı idare edilecektir. ı ası ıçın yu se ır ev et mec isini içtımaa ilk Teşrin ayında intihabat 
çağıracaktır. Şimdiye kadar yalnız siyasi sahaya inhisar yapmak nidın'n tutu1mama-

Yeni devlet idaresinde ne;;.aret bulur.mıya- eden diktatörlük bu defa iktısadi sahada çok sını protesto maksadilı~ bu-
caktır. Adolf Hitler Cumhurresi olacak ve or- geniş salahiyetlerle mevki alacaktır. gün istifalarını vermişlerdir. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransa bizi gücendirmiyecek Berlin mülakatinın hedefi 

Kardeşlerimiz intihaba- Romanın ortaya ·attığı 
ta iştirak etmiyecekler dörtler paktıdır deniliyoı· 

- Baştara/ı ı ıncı say/ada - sa Fransız emniyet sistemine 
lzvestiya gazetesi diğer ta- dahil bulunanlara topraklarını 

raftan ltalya ile Fransa ve in- ele geçirdikten sonra Almanya 
giltere arasındaki ihtilafları ve ltalyayı direktüvar azasının 
tahlil ederek ltalyanın bütün mikdarını azaltmak meselesin 
bu ihtilafları küçük devletler k 
ar<1zisinin zar3rına olarak hal- ortaya atma tan ve Avrupaya 

ancak ltalya ile Almanyanıt 
!etmek istediğini kaydettikten hükmedebilecek!erini söy!emel--

f 

sonra dıyor ki: ten kim menedebilir?. 
J Sovyet Rusya uzaktadır. Ve 
f" kuvvetlidir. Ona erişmek öyle ltalya diplomasisinin bunı, 

Halepfe Çeıkes şe//eıi 
l~t~nbul, 22 (Yeni Asır mu- [ ileri gelenleri arabların tehdit-

habırınden) - Antakyada yeni !erinden ~ndişe ederek Halebi 
yapılan toplantıda Sancak Türk· terkettiler. 
leri Suriye intihabatına iştirak Paris, 22 ( Ö.R ) - Sancak 
e~memej!-e alkışlarla karar ver- hakkında Türk notasına F ran-
dıler. l3u toplantıda söz söyliyen · sanın c b b " ı d · eva ı ugun er e verı-

hatibler Sancağın Suriyeden lecektir. Fransa hariciye ne-
tamamen ayrı, müstakil bir var- za re ti birçok büyük meselelerle 
lık olduğunu Suriye intihaba-
tına iştirakin imkansız bulun- meşgul bulunmakta ise de 
duğunu ileri sürdüler. Türkiyeyi gücendirmekten iç-

Antakya ve lskenderun köy· tinab edilerek Sancağın Suri-
lerinde halkı vataniler lehinde yeden ayrı olarak tam muhta-
olarak intihabata kandı mak riyeti cihetine gidileceği tah-
için propaganda yapan Suriyeli min ediliyor. Söylendiğine göre 
ajanlar mesailerinin hiç netice Fransız hariciye nazırı Türki-
vermiyeceğini anlamışlardır. yenin Paris büyiık elçisi Suadla 

Halepte ermenilerle arablar görüşmesinde Fransanın Türk 
arasındaki garginlik son had- noktai nazarı hakkında tev~c-
dini bulmuştur. Yeni arbede- cübkar bulunduğunu 
!erden korkuluyor. Ermenilerin etmiştir. 

kolay değildir. Çünkü müteca- tecrübe etmekte hiçbir zararı 
vizlerin kolları çok kısadır. yoktur. rlilakis bazı muvaffa 

Küçük devletlerin arazisini kıyet şansları bile mevcutdur. 
taksim etmek meselesine ge- Çünkü bazı dev'.etler Milletler 
lince ki, İtalya derpiş ettiği cemiyeti si~ as etini azaltmaya 
direktüvar ile başlıca bunu is- şimdiden hazır bulundukların• 
tihdaf etmektedir. Roma hü- söylemekle ltalya ve Almanya-
kümeti şöyle düşünüyor: nın oyununa şimdiden J;apıloıış 

Küçük devletlerin ve bilhas- bulunmaktadırlar. 

TA YY t .. RE Sineması 
TELEFON 3151 

Bu hafta sevimli yıldız Franzıska Gaal'in diğer yüksek 
Alman san'atkarları ile beraber yarattığı 

Dokunma Kalbim 
iki saat kahkaha - iki saat neş'e 

Ayrıca : Paramount ( Dünya havadisleri ) 
Gelincik hanım ( Renkli Mikey Mouse ) 
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29 teşrinievvel Cumhuriyet bayramında 

ASRi ZAMANLAR 
Şarlo Şaplin'in çevirdiği tamamen sözlü ve şarkılı büyük filmi 

- Tayyare Sinemasında 
.. .... _.IİIİl1mımlla1•• .... 
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Bir tiyatro 

F ransada hal 
manevraları 

sahnesi muhtemel mi? 

ce esi d··şma r nın 
oş kalmağa mahkôm. 

Halk cebhesinin yıkılmasını bekli yenler yanılıyorlar 

Macari .. tanın yeni başve 
acar ordusunun mümkün olduğu 

kadar kuvvetlendirileceğini söyledi 
Budapeşte, 22 (A.A) - Baş

bakan Daranyi meclisde hü
kümetin beyannamesini oh u
muşlur. Başbakan demiştir ki: 

H ükümetin prensihleri olan 
başbakan Gömböş'ün siyasal 
kanaat ve amaçlannın aynıdır. 
Macaris lnnda ideolojik müca
deleye yer yoktur. Ç ünkü 
memleket kararım vermiş bu
lunmaktadır. MacariGtanda re
jim ulusal ve hristiyan düşiln
ceye daynnmaktadır.Hükümetin 
kabir ekseriyete dayanarak bir-

Fransada llalk ceblıesi partilr.n mn başkalllaıı liği muhafazaya muvaffak o~a-
Paris 22 (Hususi)- Radikal tercüman olarak F ransanm en yatro sahnesi ihtimalinden uzak cağma şübhe yoktur. Hükümet 

sosyalist partisinin milli kon- eski Cumhuriyetçi partisinin bulmıyor. Mürteci "Echo de milli teşekkülü yıkmağa, ırkı 
gresi bu sabah Biarritz şehrin- halk cebhesinin devam etme- Paris" ise Biarritz de halk miUi düşünceye ve hristiyanlık 
de açılmıştır. Siyasi mehafilde sinde ve batta mümkünse tak- cebhesi hesabına felaketler maneviyatını baltalamağa çah-
mevcud kanaate göre kongre viye olunmasında menfaati ol- baş göstereceğinden emindir. şan bütün kuvvetlere karşı 
radikallerin halk cebhesi için- duğunu kaydediyor. Diyor ki: "Müzakereler fırh- koymaya kesin olarak karar 
deki mevkiini teyid ve tekid "Petit Parisien., ise şu tel· nalı ve menfi olacaktır. Buna vermiştir. Bu amaç ancak faal 
edecektir. Bütün solcenah ga- mihde bulunuyor: "Biarritz bir işaret aranıyorsa şunu gös· d: :!lii~iş~~~-asa tatbikiyle el· 

zetelerinin mütalaası bu mer- kongresi evvelden kazırlanmış terebiliıiz: Alman, Amerikan Gizli intibah rejimi ihdasın· 
kezdedir: Halk cebhesi düş· kararları ihtiva etmekle iktifa ve lngiliz bir çok ecnebi gaze- dan evvel Naibin ve Senatonun 
manlarının manevraları boş kal- edecek bir kongre olmıya- teciler kongrede hazır bulu- sa:Ahiyetlerini geniıletmek İcab 
mağa mabkümdur. Halk ceb- caktar." nuyorJar. Ortaya yeni bir va- edecektir. Partilerin derpiş edi· 
hesi çok büyük bir zarurete BiR TlY ATRO SAHNESi ziyet çıkacağını hissettikleri len konferansı kanun neşir ve 
tekabül eWği için dağılması BEKLEYENLER içindir ki bu seyahati yap• tatbik etmek için icabeden 
imkansızdır. "Journal" kongrede bir ti- mışlardır. havayı temin edecektir. 

Komünist "Humanite" gaze
tesi şöyle yazıyor: 

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

"Halk cebhesinin yıkılmasını 
bekliyenler avuçlarını ya!aya
bilirler. Halk cebhesi, dağıl
ması imkansız olan mukaddes 
bir birliktir. Bunun biricik se
bebi şudur ki, Halk cebhesinin 
ı;onu, Fransanın bir diktatörlük 
rejimine düşmesi olur. Dikta
törlük rejimi ise Fraosaoıo 

sonudur . ., 
iTHAMLAR ESASSIZDIR 

Biarrih. kongresinin halk 
cebhesine müsaid kararlar ve

receğini kaydeden bu gazete 
şunu da ilave ediyor: 

RadikaUer, ea mutedilleri de 
dahil olduğu halde bilmelidir
ler ki komünist partisine Kartı 
ileri sürülen bütün ithamlar 
tamamiyle esassızdır ve hususi 
maksadlar takibetmektedir . ., 

OEUVRE NiKBiN 
Radikal Sosyalist temayüllü 

"Oeuvr" gazetesi nikbindir : 
"Radikallerin fikir değiştirmit 
olmalarına imkan yoktur. Biar
ritz kongre azaları 14 Temmuz 
1935 de ortaya atal .. n parolayı 
ancak teyid edebilirler : "Ek· 
mek, sulh ve hürriyet!,, Radi
dikaller faşist dalgasına karşı 

koymağa her zamanaan ziyade 
karar vermiş bulunmaktadırlar. 
Onların istedikleri halk cebhesi 
programının nizam ve aükiin 
içinde tatbikidir." 

KONGRENiN MAHiYETi 
"Petit joumal,, aynı kanaate 

p 

Paris 22 ( Hususi ) - Mad· l 
rid radyosu tarafından verilen 
haberlere göre dünkü gün zar· 
fmda hükümet ku•vetleri tara• 
fından asilere karşı, mevzii ve 
az ehemmiyetli olmakla bera
ber, birçok zaferler kazanıl· 
mıştu.Ovyedo şehri daima hü· 
kümetçilerin tehdidi altında ol
duğu gibi bükümet topçusu 
Hueskayı bombardımana da de-
vam ediyor. Malagayı muhasa· 
raya çalışan asi kuvvetleri püs-
kürtülmti~ ve merkezde Gua
darama cebhesinde birçok isi 
tayyareleri düşürülmiiştür. 

Diğer taraftan asilerin kon-
trolü altında bulunan radyolar 
bunun aksi mahiyette haberler 
v~riyorlar. Fastaki Tetuan 
radyosunun Valladolid asi ka
rargahından gelen haberlere 
atfen bildirdiğine göre, asiler 
Guadarama cebbesinde ileri 
hareketine devam etmekte 
imişler. Madrid bükümeti ya 
Barselonda veya diğer bir şe· 
birde yerleşmek üzere hükO· 
met merkezini tabliye tasav· 
vurunda imiş·. 

Lizbondan Burgosa gelen 
bir Almanın ifadesine göre, 

~ ............................. .,. ........... taıı, 

KANLI ELMAS 
7 t/nka saı•ısı: 38 MACERA ROMAN/ ' . , i:n.g1lizced.e2:1. çev•re::n..: Sezat. .Şa.d.t. 

Siz kana susamış değlllz. Fakat sordultlarıma doğru 
cevab vermezsen, seni köpekler gibi bojiazhyacaıaz 

~~~~~-------- . 
Cavayı sürükleyen şahsa be- ket ettiğini gördü. Mesafe çok 

yaz adam Çince bir şeyler uzak değildi. Şa anda yapıla-
söy}edi.. bilecek herhangi bir hücum 

K .. lagan bunu tanımı~h .. Bu belki de neticeıiz kalabilirdi. 
adam Nijo idi. Ka'..agao gözlerini motörden 

Blak vioe mırıldandı : ayırarak tekrar sahife çevirdi. 
- Ah baiD i iki Çinli tekmelerle Cavayı aya· 
Kalagan hiç cevab vermedi. ğa katdırmağa çalışıyorlardı.Bu 

O şimdi bütiin enerjisini sar- moozara kar.şısında KaJag~nuı 
federek bu dört adamı taras· kalbi hızla almıya başladı. Fa-
ıud ediyor ve tabanca.sandaki kat diğer taraftan da ıevini· 
beş kurşunla bunları devirerek, )'Ordu. Demek ki Cava Mina-
Cavayı kurtarmak ihtimallerini nın dediği ıibi ölmüş değildi. 
düşünüyordu. işte yaşıyordu. Lakin vanilya 

Bu sırada deniz tarafından · elyafiyle stm11kt. bağ'lanmıfb. 
kulağına bir ses ça!ındı. Göz- Baıı sanlıydı ve yüzü .kan için· 
lerini çevirince, vapurdan sa· de ;di. Bütün bunlara rağmen 
hile do.R"ru bir motörün hare- Kala5,!anın itini büyük bir se-

KataJonya hükümeti lspanyol 
milli tahvilatınm iradını yüzde 
elli azaltmağa karar vermiş. 

MERAKLI, FAKAT UY
DURMA BiR HABER 

Paris 22 (Hususi}- Asilerin 
elinde olan bütün radyolar dlin 
"meraklı,, bir haber yayıyor
lardı. Güya Madridde bir na
zırlar meclisi esnasında başve
kil Largo Kaballero tabaneasmı 
çekerek, harbiye ve bahriye 
nazırı Pıietto üzerine iki el 
ateş etmiı ve bu nazırı öldür
müş! 

ispanyanın Paris sefaretha· 
nesi hemen bir tebliğ neşre-

derek asiler tarafmdan hususi 
bir maksadla i~ae edilen bu 
haberi "Kaba bir tasni" diye 
tavsif etmiştir. 
Sefarethanenin tebliğinde srü

iünç ve tamamen eıasaız olan 
bu haberin bir tekzibe bile 
değeri olmamakta beraber is
panya sefirinin bu fırsattan 
istifade ederek F raosız umumi 
efkarını lspanyol asilerinin hu
susi bir maksadla oıtaya attık· 
ları mübaligalardan aakıomağa 
davet etmek istemiştir. 

Burgos 22 (A.A) - Alman 
ajansı bildiriyor: 

vinç kapladı. Cava sağ olduk· 
tan sonrat yarah olması ehem· 
miyetli bir mesele miydi? 

Yaralının ağzına piı bir çaput 
parçası takalDlflardı.Bütün hür· 
riyetlerinden mahrum, ayakta 
kolu ve kanadı iurılmıı gibi 
daruyor ~e arasıra •eadeliyor
du. Beyaz adam Cavanın bu 
haline bakarak, soğak bir kalı
kaba savurdu : 

- O az;z dostum .• lfte tali 
bizi yine karft karşıya getirdi. 

Bu sahneyi hemen birkaç 
metre ileriden seyreden Kala
gan ıwe Blakla ıbeyecarılan git-
tikçe artıyordu. BJak yine mı· 
rtldandı : 

- (Dostum, mu 'l Bu keJi .. 
meyi bambaş1ca Ôİr " manada Ye 
a!ay o1arak kullanıyor.Vay hın· 
zır herif vay .. 

Ka1agan yine soğuk kan1ıb· 
ğını muhafaza ediyor ve nefes 
-aımaktan 1bile çekinerek me· 
rak1a neticeyi be1diyorau. 

Beyaz adam, Cavanın çene
sini elile okşıyarak, manalı bir 

usu 

Madrid müdafilerinin son 
ümidi Naval Karnera mevziidir. 
Bu mevki Madridin 30 kilo
metre kadar batı cenubunda
dır. Ve pek eyi tahkim edilmiş 
olduğu için Milliyetperverlerin 
hücumlarına mukavemet ede
ceği Madridde zannedilmekte
dir. Bu mevzi alındığı takdirde 
Madrid kapılarına kadar yolun 
milliyetperverlere açtlacağı bil
diriliyor. 

Madridin şimal batısmdaki 
Avila cebhesinde milliyetper· 
verler Eskoryala doğru ileri · 
hareketlerine devam etmekte· 
dirler. 

Paris 22 ( A.A ) - Seville 
radyosu bildiriyor : 

Madridden gelen kaçaklar şe
hirde büyük bir intizamsızlık 
hüküm ısürdüğünO, kadın ve 
çucuklann sokaklarda dolaıa· 
rak artık kan döknlmcıini is
temiyoruz, ıehrio teslim edil
mesini utiyoruz, diye bağr11· 
taklarına ve bir balkondan hal
ka hitaben saz söylemek isti
yen Kab~Ueronun ıslıkla kar
~landığını söylüyorlar. 

kahkaha daha savurdu : 
- Arbk elimdesin. Seni kli· 

pekler gibi boğaılıyabilirim. 
Şimdjye kadar beni kafese dü
ıürmek için naıd çalııbğını bi
Uyor musun? Şimdi sıra bende .• 
Sen beni öldürmek istiyordun, 
lakin .şunu bil ki, ben kana su
aamış değilim. Amma icabtada 
kan akıtmasını da biliriz. Eğer 
dediklerime ceTab vermiyecek 
olursan öteki dütıyayı boylar
sm! Beni eyi dinle. Robjon'un 
sana Nijonun kahvesinde 
bahsetmiş olduğu kıy -
metli (ha~ı\ istiyorum. Eğer 
yalan söyJiyecek olursan, or
manda •aklannuı olan Minadan 
hakikati öirenmek gü~ olmı· 
yacakbr. liu hususta dostumu
%Uıt iyi dütünmesini Ye herşeyi 
açık görüpDesioi arm ederim. 

Beyaz adam muzafferane 
gülüyor •e Ca.-anın konuıma· 

· sını bekliyordu. 
Blak arkada~a ftşı1c1adı: 
- CaTamn ghlerinc bak 

nasıl parlıyor! 

Macar 
Dı, siyasaya gelince : Şimdi 

mer'i prenıiblerde hiçbir deği
şiklik yapılmıyacaktır. Hükümet 
yapıcı bir barış siyasasına da
yanacak, Roma protokolu ken· 
disile birlikte imza edildiği dev· 
Jetle kendisini bağhyan dost· 
lukları inkişaf ettirecek, Alman
ya ile o'a, a:ı'anevt münasebet-
lerini muhafaza edecek ve de
rinleştirecek ve Bulgaristanla 
Lehistan tarafından son defa 
Macar ulusunu müteellim eden 
matem dolayısile izhar edilen 

1 dostluk hissiyatını daima ba
tırlıyacaktır. 

Macaristanıo dostlariyle olan 
teşriki mesaisi hiçbir devlete 
karşı değildir. Hükümet genel 
bir uzlaşmanın Avrupa siyasa
sının en mtiliim amaçlarından 
biri o!duğuna kanidir. 

Blitlin Macaristan Ingiltere· 
nin dostluğunu temin etmek 
ve karşıhklı menfaatlerin tanın
ması şartiyle Fransa ile de bir 
dostluk havasmm inki1afını 
görmek arzusundadır. 

Bazı komşu memleketlerde 
Macar ekalliyetlerine kartı ya
pılan ve maalesef çok iyi ol
mıyan muamele hükümetin da-
ima ihtimamla takibine mevzu 
teşkil edecektir. 

Hükümet Milletler cemiyeti-
nin baza karsşık meselelerdeki 
teşriki mcsaiıini teılim eder. 
Fakat bu müessesenin ekalli
yetlerin himayesi meselesinde 
vazifesini tamamen yapmamış 
olduğunu müşahede ve tesbit 
mecburiyetindedir. 

Bunu isbat için 31 Mart 936 
tarihine kadar 458 şikayetten 
yalnız yedisinin konseyde gö
rüşüldüğünil kaydetmek kifj .. 
dir. Buna rağmen Macar hü· 
kümeti gelecckde ekaUiyetie-

Kalagaa cevab •erdi : 
- Biliyorsun ki Cava böyle 

şeylere metelik vermez. Bak 
herşeye rağmen ne kadar ce
sur ve metin davranıyor. 

Jki arkadaş bu enteresan 
sah:ıeye öyle dalmışlardı ki, 
sabile yanaş&n motl>rden tıç 
Çin inin daha kar.aya çıktıkla
rını görmemi§ler ve Kalagan 
tabancasmı elinden yere dü
.şürmüştü. Beyaz adam tekrar 
g<Srüştn: 

-Demek cevab yermek ine
miyorsun. F .ekat biz seni söylet• 
mesini peklla biliriz.. O vakıt 
bülbUJ gibi öteceksin ama iş 
işden geçecek .. 

Ve sonra Nijoya dönerek 
bir göz işareti etti : 

- Haydi, Nijo 1ıöster ken· 
dini 1 Blak titriyerek fıııldadı : 

- Eyvah ! Cavaya itkence 
yapacaklar ! 

Bu pis Çinlilerin ifkaıc.elerina 
dayamlmaz .. Tabancayı kullaa
maam ıara1t geldi, mister ıKa • 
la2an .• 

ask.er/eti 
rin mukadderatını ıslAb içln 
bntOo meşru vasıtalarla mlica" 
deleden vazgeçmiyecektir. 

HUkUmetin Macaristanın di· 
ğer haklı i~teklerini de neti· 
celendirmeye çahşacağım s6y
lemeyi fazla bulurum. 

Daranyi bundan sonra yeni 
mahreçler bulmak JOzumunu 
kaydetmiş ve tarih menfaatle· 
rinin himaye edileceğini, ordu· 
nun mUmkUn o!an bütün vasıta· 
!arla kuvvatlendirileceğini, eski 
muharipler için bir kanun çı; 
karacağım söylemiş ve her türlu 
devalüasyonda fikrini reddeded 
rek döviz hakkmdaki mevcu 
hnknm1erin muhafaza edilece'" 
ğini söylemiştir. 
Başbakanın beyanatı şiddetle 

alkııl•nmış, yalnız. Sosyalist ve 
liberal mebuslar bu itim d te
zahürlerine iıtirak ctmeınişler-

~~· . 
Daktilo aranıyor 

Türkçe ve Fransızca Ji .. 
sanlarına aşina bir daktilo 
aranmaktadır. Taliplerin re· 

1 
feranslarım bildirerek 224 
numaralı posta kutusuna mü· 
racaat etmeleri. 
~ S.4 (4-7) 2071 # 51 

Kiralık hane 
ikinci Kordonda Alman 

konsoloshanesi arkaşJnda 
163 - 426 sayalı alta odalı bir 
hane kiralıktır. Görmek 111e 

görüşmek istiyen1erin lkirıcİ 
Kordonda 189 numaralı baY 
lsmail Hakkı hanesine ınü· 
racaatları. 5-5 S 4 ··-Kalagan tabancasmı Jcaldırd•· 
Tanrı yardım ed~rae artık Cif' 
ıkurtulacakb. Nişao ıldı; t~ 
tetiği çekeceği sırada !'~ 
bir feryad oıtalığm sess•~ 
fiğini giderdi. Gayri ibl1'" 

yari başmı ~evirerek o taraJ• 
doğru bakmak mecburiyetlo ; 
kaldı. Blak ayağa kalkmış, e ~ 
ile bir ,eri işaret ederek I(• 
1agaoa sesleniyordu : .. 

- Vay canına.. Minayı fi> 
kalama_,ı..r be ! 

lKI SÜRPRiZ. 
Blak bu acı havadisi veı~ 

vermez Kalagan bOyük "'! 
ümidsizliğe düştü ve içini k~riır' 
kapladı. Eğer hakikate~ ~ıı:t•~ .. 
elde ettilerse herşey bıtrnıŞ d • 
meldi. Fakat :rine üınidi lal' 
D;1amak lazımaı. • 

Ke~i foluau takih ederek ~e 
hile doğru ilerliyen iki kişi go~ 
çarpıyordu. Bunlardan. ?n°i,at 

1 

g~ bir kız, arkadakı ıse lf' 
Çinli idi.. Knm serbe~i)ı" 
yliriiyitü. Kefagaom nazazı 
katİBi cetbetti: 

- Bitmedi -
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Fransız harbiye nazırı 
Nlüdhiş silahlanmaya işaret ediyor ve 
her halde kuvvetlenmeliyiz, diyor 
Paris, 22 ( Ô.R ) - Bugün diği sosyal ve ekonomik ve tesisine teşebbüs edilecek de-

Biarritz' de toplanan radikal mali ıslahattan bahsetmiş ve recede insan karakterine uy· 
•oıyalist partisi senelik kon· halk cebhesinin nasıl teesslls gun olan mülkiyetin nıuhafa-
ıtresi parti reisi ve milli mü· ettiğini anlatarak demiştir ki : zasını istedik. Halk cebbesinin 
dafaa nazırı Daladier tarafın· Geçen sene Vagran kongre- muvaffak olması elzemdir. 
dan söylenen nutukla açılmış- sinde partinin orta sınıfları fa- Fransa intihabat tarihinde 
lır. Hatib Avrupanın bayab şizm teblükesinden kurtarmağa kaydedilen en büyük zaferden 
için vahim ve Fransanın hayab azmetmiş bütün halk kuvvetleri- sonra, parlamentoda hükümeti 
İçin nazik olan bu saatlerde le işbirliği yapması istenildi. De- tutacak en kuvvetli bir ekseri-
kongrenin ehemmiyeti üzerinde mokratlar Cumhuriyetin müda- yet varken bu ekseriyetin bo-
ısrar etmenin zaid olduğunu faası için birleştiler ve parti, zulması ihtimalinin ileri sürül-
kaydettikten sorra nutkunun kendi programını feda etmek- mesini anlıyamam. Bunun neti-
ilk kısmım harici siyasete tah- sizin müşterek bir ıslıibat pro- cesi meclisin feshi ve yeni inti-
•is etmiş ve demiştir ki: gramına iştirak etti. Radikal habat olabilir. 

Hududlarda kara, deniz, ha- partisi imzasına sadık kalmıştır. Federasyonlardan ekserisinin 
Va silahlanma işi gittikçe hız· lntihabattan ıonra bükümete nizam ve sulh dahilinde bu 
laşıyor ve yeniden milli husu- iştirak edilmemesi için tek bir esere devam lehinde bulunduk-

YENi ASIR 

Başvekiller 
Romada toplanıyor 

Berlin 22 (A.A) - Havas 
ajansından : 

Kont Ciano Fon Nörat ile 
yaptığı ilk görüşmeden sonra 
memnuniyetini bildirmiştir. iki 
bakanın Avrupa meselelerinin 
heyeti umumiyesini görüştük
leri, Almanların Roma proto
kolunu imza eden devletlerin 
yani ltalya, Avusturya ve Ma
caristan başvekillerinin yakında 
Romaya gideceği bildirilmekte· 
dir. 

Budapeşte, 22 (Ô.R) - Ma· 
car hariciye nazırı de Kanya 
ltalya,Avusturya ve Macaristan 
hariciye nazırlarının Viyanada 
yapacakları konferansın 8-15 
ilk Kanun arasında toplana· 
cağını bildirmiştir. Yeni Macar 
başvekili Daranyi ile hariciye 
nazırı de Kanyanın Roma se
yahatleri tarihi ise henüz tes
bit edilmemiştir_ 

llıetlerin öldürücü gölgesi etrafı ıes yükselmemiştir. lannt kaydettikten sonra Dala-
kaplıyor.Büyük milletler, askeri Vazifemizi sadakatle yaptık. dier ilave etmiştir: "Ben ayni Almanya 
hazırlıkları uğruna, hakiki bir Bu vazife sulhun muhafazası, fikirdeyim. Halk cebhesinin 
sınai seferberlik ilin etmiıler• bitaraf bir adalet, sosyal ibti- muvaffak olması elzemdir. ·- k . 
dir. Diierleri -yine siliblı ol- lafların halli, ekonomik tensikat, Yoksa ne meclisin feshi, ne Uçlere girece mı 
rnak şartile - bir bitaraflık si- mübadelelerin artması, milli mü- yeni intihabat karşımıza çıka- Berlin, 22 (A.A)-Salabiyet-
Yasetine bağlanıyorlar. Bunun dafaanın takviyesidir. Bu vazi- cak müdbiş teblükeyi izale tar mebafil Almanfanın Roma 
neticesi olarak Milletler cemiyeti feye devam edib etmemeğe edemiyecektir. Bu kongre ra- anlaşmasını imza eden üç mem-
te onunla birlikte kollektif em· karar vermek kongreye aiddir. dikal partisinin birliğini teyid leket dış işleri bakanları tara· 
niyet ve karşılıklı yardım fi- Biz Fransız ihtilalinin ruhu· edecektir. Hasımlarımız bey- fından Viyanada yapılacak kon-
kirlerinin buhran geçirmemesi na sadık olarak tahsi bürri· bude yoruluyorlar. Birleşik ka- feransa bir müşahid göndere-
Oasıl mümkündür? yellerin cumhuriyet nizamı lacağız, zira radikalizmin siyasi ceğine dair ecnebi memleket-

Daladier sonra dahili mese- içinde ve kanuna hürmet esası ehemmiyetine tam bir kanaa- !erinde dolaşan şayialar bak-
lelere geçerek halk cebhesi dahilinde vikayesini, ilga edil- timiz ve vazifelerimizde tam kında hiçbir malumata sahih 
hükümetinin tahakkuk ettirdi- diği memleketlerde yeniden şuiirumuz vardır. olmadıklarını söylemektedirler. 
-··············································································································································································· 

Türkiye halkının ltalyaya fena 
duygular beslediği yalandır 

lstanbul 22 (Yeni Asır) - Tan gazetesi bugünkü başmakale
sinde ltalyaya karşı Türkiye milletinin fena duygular besleme
diğini, Italyanın diğer sahalarda olduğu gibi iktısadi sahada da 
1'ürkiye i in tabii ve kıymetli bir dost olabileceğini yazıyor. 

Fransa dostluğu Çekoslovak harici 
siyasetinin mihveri olarak kalacaktır 

Paris, 22 (Ô.R) - "Paris - Soir,, gazetesinde inti~ar eden bir 
makalede Çekoslovakya hariciye nazırı Krofta diyor ki: Çekos
lovakyanın siyaseti harpten beri takib ettiği harekete sadık 
kalacaktır. Bu da milletler sosyetesinde siyasi ideallerine ve 
llıüteakiben berkesin birbirinin baklarina riayet etmesine mils
~enittir. Çekoslovakya demokrasiye muhalif yabancı ideolojilerin 

endi memleketine girmesine mani olacakbr. Nihayet Fransa 
dostluğu Çekoslovakya harici siyasetinin mihveri olarak kala
caktır. 

litvinofun yerine Potemkin mi getirilecek 
Guya Litvinofun arkadaşı Çelenof tevkif edilmiş 

Paris, 22 (Ô.R) - Bazı muhafazakar Fransız gaztelerinin 
uzdıklarına göre Sovyet Rusyanın Paris sefiri Potemkin yakında 
•tvinofun yerine hariciye millet komiserliiine geçirilecektir. 

~~?i gazeteler Litvinofun mesai arkadaşı Çelenofun tevkif edil-
1ırıni iddia ediyorlar. 

!.,il~an : Tok Dil Tefrika No: 21 

a· 
,:.'' çekildi_ Çekildi amma - Hay benim devletlü efen-
l!'i~·koluna da birisi birdenbire dimi Diye cevab verdi. 
koı 1

' ona bakayım derken sol Ahmed paşa yerde sürükle-
doıı':;~ da birisi girdi, Ona da nircesine Kara Alinin ve ar-
Cib u, Ahmed paıa taşlığı ge· kadaşı hamal Alinin koltuğun-
•·· caınekindan gelen ışıkla, da taşlığı geçti, sarayın bab-

'"11' kol çesine çıktılar. Ahmed paşa 
hıı, una giren adamın meş· kendini salmış bir halde, sa· 
.,, , celJad Kara Ali oldıığunu yıklarcasına : 
~ol'ilnc k 
rc11 • e anı sanki durdu ve - Hay! Kafir kabbe oğlu! 
lıkıf~ bozuldu, dili boğazına Diye arasıra ancak söyle-

ı, aııcak: nebiliyordu. 

D-: liay kafir kahbe og"lul Cellid Kara Ali: 1Yeb'ld' 'tıi . 1 ı .. Kara Ali glllerek, - Hay benim devletlüm, de-
ltri~ın _h~ğrına eğildi, düğme- di. Sonra ilave etti : 

tozup, kıllı bai[rını ilptii. - Hav benim devletlüm •• --

Tatareskonun 
seyahati hususidir 

Bükreş, 22 (A.A) - Rador 
ajansı bildiriyor: 
Başbakan Tataresko Tuna 

üzerinde yaptığı bir r,ezinti 
esnasında Belgrada uğra.itııştır. 
Basvekilin Yugoslavyaya seya· 
bati kat'iyyen hususi mahiyet• 
tedir. 

Tataresko bu akşam yine 
Tuna yoluyle Bükreşe döne
ce':itir. Bu seyahat münasebe· 
tiyle hiçbir siyasi görüşme ol
mamıştır. Ve bu babda çıka
rılan şayiaları kat'i olarak tek
zibe mezunuz. 

Rusyanın 
yardımı 

Moskova, 22 (A.A) - Turk
sib vapuru dün Leningraddan 
ispanyaya hareket etmiştir. 
Sovyet işçilerinin verdikleri 
paralarla lspanyol kadın ve 
çocukları için satın alınan üç 
bin ton un, bin ton şeker, 800 
ton kuru morina balığı, 500 
ton şekerleme ve bisküid, 200 
bin kutu konserva ve 100 bin 
kat elbise vardır_ 

Arablar bırakıldı 
Kudüs, 22 (Ö.R) - Vaziye

tin sükünete avdeti üzerine 
75 arap tabrikcisi serbest 
bırakılmıştır. 

Lehistan hariciye nazırı Londraya gidiyor 
Londra 22 (Ô.R) - Varşovadan resmen bildirildiğine göre 

Lehistan hariciye nazırı Bek yakında Londraya resmi bir ziyaret 
ı yapacaktır. Bunun ga) esi geçen sene Eden tarafından Varşovaya 
yapılan ziyaretin iadesidir. 

Bek Kral Edvard tarafından kabul edilecektir. Bu seyahat 
son teşrin ayının ilk onbeş günü içinde yapılacaktır. lng.ftere· 
nin Varşova sefiri dün Bek' e bu hususta resmi bir davet tebliğ 
etmiştir. 

Bizim pirimiz Eyüb Sabridir, 
Selınan Farisi belini bağlamış· 
tır. Eyüb Sabri 180 yaşında 
ölmüştür. Benim yaşım bayii 
ona yaklaştı. Pirimizin kestiği 
baş onun uğuru oldu, bu 
güne kadar çok başlar boğ
dum, kestim, padişahları bile 
kemendimle öte dünyaya gön
derdim. Sen rahat ol, sana çok 
eziyet etmem... Merak etme. 
rahatın öte dünyada olsun, bu, 
mukaddermiş ... Hele sen, ken· 
dini topla da bize zorluk ver· 
mel 

Diye paşayı silkti, kaldırdı. 

Kara Alinin belinde kerpeden, 
burgu, mismar, fitil asılı idi, 
el, ayak kıracak baltalar iki 
tarafına sıralanmıştı. Yan ce
binden kan silecek kocaman 
bir süngerin ucu görürıüyordu. 
Ahmed paşayı Sofu Mebmedir. 
ahır kapısına kadar götürdü
ler, paşayı ahıra sokmak is
teyince, ahırın kapısı dar ol
duğu için paşa bir geriledi ve 
tekrar etti : 

- Hay! Kafir kabbe oğlu ! 
Kara Ali paşanın arkasından 

atıldı. fakat başı kapıya çarp· 
mıştı. Kara Ali paşayı bıraktı, 
paşanın başından sarığını aldı, 
kendi başındaki takkeyi çıka
rarak paşanın sarığını başıııa 
geydi ve birdenbire Ahmed 
paşaııın başına dehşetli bir 
yumruk indirib çökertti sürük
leyib ahıra soktular. ' 

- Hay kafir kahbe oğlu ! 
Diye kusarcasına sayıklayan 

Ahmed paşayı yere bir yum
rukla daha çöktürüb kar
şısına 2"eçtiler. Kara Ali hızla 

J, Madride 25 kilometre kaimış 

Madrid sendikaları azala 
rını seferber e.tmişlerdii ' 

Paris, 22 (Ô.R) - lspanyol 
asilerine aid Frantera radyo
sunun bildirdiğine göre, Gua· 
darama cebbesinde asiler Ma
kilay'ı işgal etmişlerdir. Burası 
Siguenza'dan Madrid istikame
tinde 7 kiloıuetre mesafede
dir. Üç bükümet tayyaresi 
tabrib edilmiştir. 

Alınan haberlere göre Mad
rid hükumeti başvekili Cabal
lero Madridin müdafaası için 
tesis edilen hatları ziyaret et
miştir. 

Avilladan bildirildiğine göre 
asiler Madrid üzerine metodik 
ileri hareketine devam edi-
yorlar. .. 

Madrid 22 (O.R) - Resmi 
tebliğe göre Ovyedoya doğru 
giden bir asi kolu ağır zayi· 
atla püskürtülmüştür. Aragon 
cebhesinde hükümet kuvvetleri 
Saragos şehrine 12 kilometre 
mesafeye gelmişlerdir_ Cenubta 
bava topları Kortajene karşı 
bir bava hücumunu püskürt
müşlerdir. Üç motörlü asi iki 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Merkezde Siera'ya karşı 
bir hücum püskürtülmüştür. 

Diğer bir tebliğe göre Hu
eska mıntakasında hükümet 
kuvvetlerinin şiddetli hücumu 
muvaffakıyete ermiştir. Bu şeh
rin şimalinde bükümetçiler ile
rilemişler ve şarkında Barbas· 
ko • Hueska yoluna varmış· 
!ardır. 

Madrid, 22 (Ö.R) - Naval 
Kornoro mıntakasında hare
ketler Cumhuriyetçilerin lehine 
inkişaf etmiştir. Madrid sendi
kaları 18·40 yaş arasında aza· 
farını seferber ederek hükü
metin emrine vermektedirler. 

Barselon, 22 (Ô.R) - Cum· 
burreisi Azana sabah Kata· 
lonya parlamento binasına 
giderek dairesini resmen tesis 
etmiştir. 

Paril 22 ( Ô.R) - ispanya 
asileri Naval Karnerayı zabte
derek Madride 25 kilometreye 
geldiklerini bildiriyorlar. Eskur
yale karşı asi hücumları başla
mıştır. Bilbaonun ileri limanı 
olan Lazarenos bombardıman 
edilmiştir_ 

Burgos 22 ( Ö,R ) -- Naval 
Karııeranın zaptından sonra 
milliciler Aragon cebbesinde 
ileri hareketinde devam edi
yorlar. 

Paris, 22 (A.A) - Meb'usan 
meclisi hariciye encümeni aza
sından biri hariciye nazırından 
Madridin sukutu halinde Kata
lonyanın hükümranlık haklarına 

sahih olup olmıyacağını ve 
Milletler Cemiyetine kabul 
edilib edilmiyeceğini sormuştur_ 

Delbos; şayed Madrid düşe-

belinden yağlı ve siyah bir 
urgan çıkardı, arkadaşına bir 
kamçı gibi şaklatıb uzattığı 
urganın ortasında geniş dü
ğümlü bir halka peyda olmuş 
idi. Hamal Ali bu halkayı Ah
med Paşanın boynuna süratJe 
geçirdi. 

- Hay kafir kaboe .. Oğğğ. 
Demesine kalmadan iki ta

rafından çekilen kemeod eski 
Vezir Ahmed Paıayı ağzından 
kanlar fışkırtan ve başını mo
rartan bir boğma ile boğdu, 

attı.. Ahmed Paşa altından 

gayri tabii gürültüler salarak, 
dili iki karış bir halde Sofu 
Mebmed Paşanın ahırında 
ebediyete uzandı .. .. 

• • 
Sabah iyiden iyiye olmuş, 

ortalık ağarmıştı. Kara Ali ar· 
kadaşlariyle beraber soyup so· 
vana çevirdikleri Ahmed paşa
nın boğulmuş cesedini çırçıplak 
bir ata sardılar, kara Ali arka
dan, arkadaşları önde11 atı yü
rütüp at meydanında bir cınar 

cek olursa meşru bü ' i'.m Ka· 
talonyaya çekilebilı ve .ı su
retle meşru büküı et ~ıfatiyle 
mevcudiyetini muhafaza ede
cektir. Demiştir. 

Cebelüttarık, 22 ( A.A ) -
Bir lngiliz Distroyeri Malaga· 
dan gelen 123 mülteciyi ve 
diğer bir Distroyer de Carta· 
ceneden gelen 22 mülteciyi 
buraya getirmiştir. Mültecilerin 
söylediğ ı ne göre bu iki şehirde 
vazivet çok gergindir. 

Paris, 22 (A.A) - Henda· 
yeden Matin R"aıetesine bildi
rildığin" göre Burgos hükumeti 
genel sekreteri general Davin 
ile Fransız bükiimeti delegeleri 
arasında müzakerelere başlan
mıştır. Bu müzakereler Fransa 
ile Nasyonalist kuvvetlerin İş· 

gali altındaki mıntakalar ara
sındaki po~ta, telgraf muhabe
ratının yeniden tesis mevzuu 
üzerinde yapılacaktır. Müzake
relerin yakında neticelenmeıi 
beklenmektedir. 

Saint Jean de Luz 22 (A.A) 
General Franko delegele
riyle Bask memleketi nasyona
listleri arasında yapılan müza· 
kereler hiçbir neticeye varma-_ 
m ıştır. Ba~klar bir affı umumi 
ve Bask mıntakasının muhtari
yetini istemekte ısrar etmekte
dirler. 

Kolonyacılar 
Sanayi müessesesi 

değildir 
Kolonyacılar, ima:athane ve 

sanayi müesseseleri sabibleri 
gibi muamele vergisine tabi 

tutulmakta idiler. Kolonyacılar 
Maliye vekaletine müracaat 
ederek kendilerinden yüzde 10 
muamele vergısı alınmasının 

doğru olmadığını bildirmişlerdi. 

Maliye vekaleti bu mesele hak
kında şehrimiz Ticaret ve sanayi 
odasından malümat istemiştir. 
Yapılan tedkikata göre sanayi 

müfettişliğinin Ticaret odamıa 
devredilen muameleli evrakında 
kolonyacılar sınai müesseseler 
arasında kayıdlı değildirler. 

Y aptıklıırı iş de imalat ve sa
nayi mahiyetinde olmayıp ba
sit bir şekilde kolonyacılıktan 

ibaret olduğu, satın aldıkları 

ispirtonun içine esans ve bir 
az da su karıştırarak kolonya 
imal edib sattıkları anla,ılmış

tır. lzmirde, lstanbulda olduğu 
gibi kolonya ve esans fabri
kaları mevcud değildir. Tica
ret odası bu şekildeki tedkik 
ve mütalaasını Vekalete gön· 
dermek ü2eredir. 

ağacının dibine bırakıverdiler. 

Ahmed paşanın .sarayını soy
maktan kaçırılan ahaliden bir 
kısmı, eski veziri morar
mış, çıplak, kalın, şişman 

gövdesiyle ölü olarak çına
rın dibinde görünce lstan
bulun İçini velveleye verdiler-

- Vezir öldü, kurtulduk, 
kurtulduk. 

Naralarile sokak sokak gez· 
diler, çıkmıyan ahali de çıkh. 
Bölük bölük at meydanına •kın 
ettiler. 

Hay, buy, nara, kalabalık 
afakı tutmuştu. 

- Hainlerin zevali günü 1 -
- Saltanat devrildi ! 
- Vezir öldürüldü kurtul-

duk! 
- Yaşa 1 1 ! .. 
Naraları lstanbulu çınçın çın· 

!atıyordu. Sabahleyin dükkan
larını açmağa gidenler açm;,k
tan vazgeçtiler, dükkanlarına 

- Drvam ~d«•A: -
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AŞK MACERALA · 1 ; 
P ARDA YANLARIN AL Ti 1 

YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 
...... m!211 ...... İıılll: ....... ~ ........ ı ............. .. -6:-

lşte bu sebebe mebni dal- kont; Paris bugünlerde ne ka-
dığı hulyadan birdenbire kur- dar galeyanda? Bu hali gören-
tularak gülmekten bayılma ler yer yüzünde yakında bir 
derect!sİne geldiği halde Şö- . fırtına kopacağına hükmeder
valyenin attığı anahtarı alıp · ler .• 
dolabın kilidine sokarak se- - Hayır; buna dikkat etme-
vinçle: dim azizım.. Fikriniz nedir? 

- ValJah azızım, ç1ldırdığı- Saadet hodbindir.. Fak at, na-
mıza inanacağım geliyor... Bu zarı dikkatimi celbeden birşey 
da sizin hatanızdır değil mi? varsa o da daima şen ve şatır 
Bana niçin ]an Dalirenin vefa- olan sizin meyus bulunmanızdır. 
hndan bahsettiniz? Beni niçin - Meyusum mu dediniz? 
bu elemli hali hatırlatmağa Hayır .. Endişeli deyiniz .. 
mecbur eylediniz? Bunu ne iki candan arkadaş sokağa 
vakıt düşünmüş olsam aklım ç1ktı lar. Hava gayet güzeldi. 
çığrından çıkıyor ... Diye bağır- Havanın güzelliğinden istifade 
dı. Ve başını salladı. etmek istiyen halk sokaldarı 

- Ah! Evet, ben dtli olmu- dolduruyorlardı. 

~um! Herşeye sebeb bu siyah Mariyak Şövalyenin koluna 
elbisedir... Evet azizim; Ben girerek: 
siyahlar giyinerek evleneceğim. - Bu endişenizin sebebi 
Daima kendisi için ağlıyacağım nedir? Diye sordu. 
büyük bir veHnimetimin mate- - Pederim üç günden\>eri 
mini tutacağım ... Arzu ederse- kayboldu. Tehlükeli bir felake-
niz başka şeyleyden bahsede- te ciuçar olmasıodan korlrn-
lim, olmaz mı? yorum. 

Şövalye döktüğü soğuk ter- - Ne? Kendisinden bir ha-
. }eri yüzünden silerek : her almadınız mı? 

- Maalmemnuniye kont ... 
Mamafih bir söz daha söyliye
ceğim. 

- Söyleyiniz aziz dostum ..• 
- lzdivacınız muhakkak ya-

rıo mı olacak ? 
- Yarın gece, gece yarısı 

Sen Jermen Lukser Ruvada ..• 
Fakat bunu yalnız siz bilecek· 
siniz 1 

- Benim de düğününüzde 
bulun:naklığımı arzu ediyorsu
nuz değil mi ? 

- Eğer siz orada bulunmaz
sanız saadetim tam olmıyacak
br. 

- Peki!i ! Ben ne suretle 
ve saat kaçda kiUsede buluna
cağım? 

- Manastıra çıkan küçük 
kapıda saat onb:rde bulunu
auz .. Fakat yalnız geliniz. 

- Pek güze), azizim Kont 1 
Şövalye bunu söylüyerek : 

- Tanıdığım birkaç cesur 
•e kılıncına güvenir arkada
ıımla geleceğim. Eğer bu tef-
katli Katerin, oğlunu öldürmek 
farsatıoı aramıyorsa ben de 
dünyada bjçbir şey bilmiyo
rum ! Diye düşündü. 

Mariyak: 
- lsterıııeniz beraber çıka

hm olmaz mı? Bugünü sizinle 
geçirmek arzu ediyorum. Sen 
nehri kenarındaki meyhanelere 
gider ve birkaç şişe içki içe
riz .•. Dedi. 

- Hay hay! Ben de, Pariste 
ne olup bittiğini biraz görmek 
isterim. Hiç dikkat ettiniz mi 

- Hayır, Perşembe gecesi, 
kapıcı lsviçreliye: Sabahleyin 
dönmezse behemehal bir seya-
hate çıkm1ş olacağını söyliye
rek Monmoransinin konağın
dan çıkm1ş. .. Bu seyahat ne 
olabilir? Parisden nasıl çıka
bildi? 

Pederimi tanırım, fikri cür
etkarını da bilirim. Herhalde 
kapılann birinden çıkm1ştır. 
Fakat nereye gitmiş olabilir? 

- Babaoız pek tedbirli bir 
zat olduğundan bu kadar en
dişe etmeğe lüzum yoktur. 

- Bilirim, fakat yine endişe 
ediyorum... Maahaza, şayed 

bir teblükeye duçar olmu, 
olay<!ı mutlak beni haberdar 
ederdi. 1e ise amma işin fena 
ciheti vcır: Her ikimiz de kendi 
kendimize çahşı)orduk, şimdi 

onun gaybubeti benim P,lanı

mm muvaffakıyetle neticelen
mesini işkAl edecektir. 

- Bakalım planınız nedir? 
- Gelecek Sah günü Sen'de 

Nis kapısında karakol kuman· 
danı olacak bir çavuşu iğfal 

etmeye muvaı fak oldum. Bu 
çavuş tarafımdan vukubulacak 
ıiddetli bir hücuma karşı ka
pıyı pekiz ve gevşek bir su
rette müdafaa edeceğini vadet
ti. Bundan maada, hücum et
tiğim sırada asma köprünün 
de jndirilmesi için icabına te
vessül edecek... Bu babda si-
.zin de himmetinize 
azizi mi 

muhtacım 

BitmPdi -

Borsa Haberleri 
DUn Bor sada 

···························· d f)ii nyada :::::::::::: 
Iran Şahı Azerbaycan a ·::::::::::::Neler 0 uyor 

Yapllan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Bu tedkik seyahatine V/çtld;~:;') 
V ı h k • 2139 senesinde yeryU-e ia t ta iştira ettJ zUnUn bUtün sakinleri 

zır derlerden ibaret 

Çu. Alıcı Fi at 
741 Ş Riza Ha. 14 75 21 
647 F Solari 11 17 50 
401 Ü Kurumu 11 21 50 
312 M J Taranto 15 50 20 
219 Y ı Talat 9 50 19 50 
218 A R Üzümcül 1 19 
203 K Kazım 14 25 19 50 
182 S Süleymanol6 18 25 
161 H Alyoti 14 50 15 50 
142 Beşikçi Z bi. 12 75 15 75 
118 S Gomel 10 75 14 25 
11 O inhisar ida. 8 50 8 50 
42 Şınlak Z bi. 11 19 
28 A Muhtar 15 15 
19 Ş Bencoya 10 75 10 75 
15 Koo ittibadı 15 50 16 50 
15 Kızılcah A 11 75 11 75 
11 M 12 75 12 75 
11 Albayrak 16 50 16 50 
10 C Cendeli 18 50 18 50 

4 F Z Mehmed 8 8 
3624 Yekun 

284403 Eski satış 

288028 Umumi satış 
inci r 

Çu. Alıcı Fiat 
1070 H Şeşbeş 7 25 10 35 

455 T ile T l Şir. 7 14 50 Jıan Şalu ve Velıahdı Azetbarcanda 

250 A Muhtar 9 25 13 Tahran, 18 ( Hususi muha- teleri birliği tarafmdan profe-
183 A Haydar N 7 50 13 50 birimizden ) - Şabinşah ve sör ve talebeler yaz tatilinde 
101 B S Alazraki 9 11 50 veliaht Aıerbaycanda bir ted- seyahat etmek ve tarihi eser-

87 Ş Riza Halef 9 50 10 kik seya~atine çı~mışlardır. ler göımek için hariç memle-
77 S Süleymano 9 75 14 . § Şahınş,,ahın bır. kızı w baş ve- ketlere aönderilir. Busene bir 
46 F Z i:ıı1· ve AlO 25 10 25 k l Ak Cem 1 F • ı ay " ın og u e- f .. - · f it d (25) 
26 O Egli 11 11 ridun Cem'Je, öteki kızı da Şi- pro esorun rıyase 1 a ın. a

1 14 A Lafont 10 10 raz eşrafından ve İran ricalin- kişili~ ~ir talebe heyetı rana 
2309 Yekun <ien " Kıvamülmülkün " oğlu gelmıştır. 

144028 Eski aahş Ali Kıvamla nişanlanmıılardır. LiSELER VE HASTANELER 
146337 Umumi satış § isti.fa ed~n adliye nazıı:ı- Reşd maarif idaresi tarafın· 

Zahire nın ye~me .musteşar Bay Metin dan aptınlan Jiıe binası bit-
Defterı tayın olunmuştur. . .Y 

Çu. Alıcı Fiat BOSTAN VE GÜLÜST AN mılştir. H . d. S h k 
2546 Buğday 4 875 5 75 Iranın bertarafında busene ranın urşı ı ur ırmızı 

1 O Araka 8 8 Sadii Şirazinin Bostan adlı güneş cemiyeti hayriyesi tara-
50 Arpa 3 625 3 625 eserinin ~elecek yıl da Gülüs· fından Germanşahda yaptırılan 
14 Nohut 5 375 5 375 tanın ( 700 ) üncü yıb teıid hastane bitmittir. 
40 Bakla 4 8125 6 olunacaktır. § Yeni ders senesi başlangıcı 

114 Kumdarı 5 25 S 50 § Bütün Iranda 752 gece münasel>et le bütün Iran ilkmek-
62 Fasulya 8 75 8 75 k b. ı k f ı · t b me te ı açı ara aa ıye e aş- teb ta!ebe kadroları dolmuştur. 
61 Susam 13 50 13 50 l t amış ır. Tebrizde yeniden iki çocuk 
33 Burçak 4 375 4 375 § H k · M 

87000 k P Ç k . 2 90 2 90 orasanm mer ezı eş- bahçesı' açılmıştır. 
i. e " h •d Ş k .. · dl b" et e ar muzesı a ı ır KARUN BARAJI 

619 ba. Pamuk 45 25 46 ' müze açılmak üzeredir. 
48 Kepek 2 625 2 625 BiR INGILIZ HEYETi Iranın cenubi garbisindeki 

......................... IRANDA Karun nehri barajının inşasına 
Enstitü mezunları Her sene lnS?iltere üniversi- devam edilmektedir. 

Cumhuriyet kız enstitü.sün· ...... M.~hk;ı;.;;;•••k•iltİp'iijjİ••• .................... i(;,i;;;;~··•u••• ...... .. 
den mezun olan talebelerden 
dördü, Ankara lsmetpaşa ens- 1 

titütJÜ öğretmen kısmı iç.in açı
lan yatılı meccani imtihanlara 

Ayda kırk Hra ücretle lzmir Gaziler mahaUesiode Beda-
asliye ceza mahkemesinde bir va sokağında Mustafa ve met• 
katiplik vazifesi açılmıştır. Bu resi Fatma oturdukları evde 
vazifeye memurin kanununun hariçten celbettikleri Abdülka-

girmişlerdi. lmtıhana giren 
Mukedder Mebmed, incili 
Zühtü, Berin Etem ve Saadet 
Mubiddin muvaffak olmuşlar
dır. 

Talebeden ikisi dün sabah 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Kavga 
Damlacıkta yük arabacısı 

Yaşar ile Mahmud arasında 
kavga çıkmış, Yaşar taşla Mah
mudu kaşı üstünden yaralamış-
tır. 

dördüncü maddesindeki vasıf 
ve şartlara göre memur alına

caktır. Bunun için müddeiumu• 
mllığe müracaat edilmeğe baş
lanılmıştır. 

Kaçak tütün 
Belediye evlenme dairesi cı

varında lbrabim oğlu Musta-
1 fanın barakasında yapılan araş

tırmada 2,5 kilo kaçak tütün 
görülmüş ve zabıtaca hakkın

da muam_eleye başlanmıştır. 

dir • Ali, Talit, Mustafa ya men
faat mukabilinde kumar oynat• 
tıkları zabıtaca tesbit edilmiş 
ve hepsi tutulmuştur. 

Kaza 
Doktor Hulusi caddesinde 

Mustafa oğlu Nuri idaresinde
ki el arabasını yoldan geçen 
Mustafa oğlu lbrahime çarp
tırmış ve kolundan yaralanma
sına sebebiyet verdiğinden tu
tulmuştur. 

olacakmış 

Bostonda çıkan "Globe" ga
zetesi yazıyor: 

Bir lngiliz doktoru, resn>İ 
mahiyetteki hb istatistikleri11e 
dayanarak 2139 senesinde bÜ'" 
tün insanlığın çıldırmış buluna'" 
cağını hesab ediyor. Bu nıe'" 
raklı adam istatistik hesabını, 
siyasi tahminlere göre yapına'" 

yıb sadece rakamların ifadesine 
bırakmıştır. Filhakika 1859 se
nesinde lngiltere'de 553 kişiye 
bir deti vardı. 1897 de bu nis
bet 312 kişide bire, 1926 se
nesinde ise 150 kişide bire 
düşmüştür. Şu halde çılgınJığııı 
bu yükselişi aynı nisbet dahi
linde devam ederse 1977 sene'" 
sinde delilerin sayısı yüıde 
bire, 2139 senesinde ise yüzde 
yüze çıkacaktır. Bu alimin ri
yazi tahminine hakikat S?özüyle 
bakmak icabederse arzımıııo 
zavallı delilerine hangi düyanııı 
insanı gardiyanlık edeceklerdir• 

Bir ağaçta 
On yedi cins meyve 

yetl,tlrllmlf ... 
Detroit Times yazıyor : fJo· 

rid~nın küçük Orlanda kasabası 
yeryüzünde bir eşi daha olıı:Jl'" 
yan bir ağaca malikiyetle ınüf
tehirdir. Şaka değil... Bu ağaÇ 
onyedi cins meyve vennek'" 
tedir. M.E.J. Ard adlı bir ıııi1'" 
tahassıs bir meyve ağacıo~ 
muhtelif cinste onalh meyveY1 

daha aşılamağa muvaffak ola'" 
rak birbirinden ayrı on yedi 
cins meyveyi ayoı ağaç~a ye .. 
tiştirmeğe muvaffak olmuştnr. 
M.E.J.Ard bu ağaca "TürlO 
meyve salatası,, adını vermiştir· 

Menenjite karşı 
Bef zol klUbU mensup
larının kararı karı· 

larını sevindirdi 
Londranın Sunday Dispatcb 

gazetesi ya:ııyor: Clevlaodıo 
Beizbol kulübü atideki kararı 
almıştır: Klübümümüzün meO'" 
sublan sekiz gün müddetle 
kimseyi, hatti kendi karılarıo• 
biie öpmemelid · rler." 

Bu karar oyunculardan BrU'" 
ce Campell'nin menenjit baS'" 
talığma tutularak ölmesi uıe'" 

• • 
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• t 
bında iki müstecire ayni anda 
kira lanabilecek bir apartman 
odası olarak kabul edemediği 
için bu iki aşk arasında kalış, 
Semihi ciddi surette üzüyordu. 
Bütün auusuna rağmen Semi
hayı unutamadığım ve en iyi 
anlarında onun sıcak çehresiyle 
karşılaştığım görür gibi o!u
yordu. Semıhadan vaz geçmek, 
onun uzattığı aşkı unutarak 
daha pratik bir aşk hayatına 
kendisini hazırlamak ne kadar 
da müşküldü. 

aşık1 olduğu için sevmiş, sırf 
kendisini Semihanm elinden 
almış olmak için böyle hir ma
ceraya atıhİııştı. Nuşinin ken
disini c;dden sevib sevmediği
ni bile henüz tahlile vakıt bu
lamamıştı. 

değilmiydiler •• Gospoyce Na
da'nın evinde birleşmiyecekler 
miydi .. 

rine ittibaz edilmiştir. Meneoji! 
bulaşık bir hastalık telaklc• 
"dildiğinden hastabğın siraye .. 
tine karşı bu ihtiyati tedbire 
lüzum görülmüştür. Kararı~ 
verildiği gün Clevland tiı:01 

Bostonla bir maç yapmağa gi"' 
diyordu. Oyuncularıo karılart 
bundan çok sevinmiılerdir. Zir• 
hayatlarında bir defa oJsuO 
kocalarının sadakatlerini ibJil 
etmiyeceğine inanmak imkanın• 
bulmuşlardır. GiZLi NiŞANLI NI 

YAZAN : ADN•N BILGET 
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Çok emlndlkl Nu,ın, sırf 5emlhanın Aşıkı olduğu 

için sevmı,, böyle neticesiz bir maceraya atllmıştı 

Semih sabi' hleyin otelde gö
tünü açınca vaziyeti gözden 
geçirdi. Başını yastıktan kal
dıra~ yacak derecede, kendi
sini yorgun buluyordu. Başı 
ateşler içinde idi. Bu vaziyet 
ne idi. Geceleyin otele geldiği 
zaman vaziyetinin iyi olduğunu 
hatırlıyordu. 

Sonra.. Gece vakti cereyan 
eden hadiseleri hatırladı . Nu· 
şınle operaya gitmek için söz 
vermişti. Fakat operaya gitme
mişierdi. Daha sonra.. Gittik-
ler~ !erde çılgınca rakı içtik
lermı ve hava almak için ley· 
J• kJar altında .• 

Semih, dü üncelerinin bu 

noktasında durakladı. Herşey 

olduğu gibi gözleri önünde 
idi. Kendisine alakasını uzatan 
bu müstesna kızın yanıbaşında 
söylediği aşıkane cümleleri ha
tırladı. 

Ne müdhiş geceydi, o .. Nu
şin' e neler söylemişti. Bir daha 
hangi yüzle Semihanın yüzüne 
bakacak, ona nasıl sevgisinden 
bahsedecekti. Öte tarafta ken· 
disine ümit bağhyan başka bir 
kız, vücuduyle ve güzelliğiyle 
kendisini fetheden bir ikinci. 
şahıs vardı. 

Şimdi ne yapacak, nasıl ha
reket edecekti. Kalbini, vazi
yete göre avutulacak ve ica-

Esasen Semibaya, hayc.tının 
sonuna kadar muhafaza ede
ceğini vadettiği bir söz verme· 
miş miydi. Bu sözü çiğniyerek, 
kalbinin daima haykıran sesini 
nasıl susturacaktı ? 
Nuşin, fena bir kız sayıla

mazdı, çehrece, vücudca, gü
zellikce Semihaya kat, kat ter· 
cih edilebilirdi. Sevmek ve se· 
vişmek için yaratılmış bir var
lığı, hülya için kurulmuş bir 
gidişi vardı. Cok emindi ki Nu
şın kepdisİDi sırf Semihanın 

Semih yavaş yavaş giyinmi
ye başlamıştı. Otelde kahvaltı
sını yaptıktan sonra biraz ba
va almak için şehrin dışarısı-
na çıkacaktı. Bu sırada te'e
fondan kendisini aradıklarını 
haber verdiler. Semih otel gar
sonuna: 

- Kimmiş, adını vermedi mi? 
Diye sordu: 
- Siz bir hanımın aradıiını 

söv leyin iz, o anlar, diye cevab 
verdi. 

- Bulgarca mı konuşuyordu? 
- Hayır. Fransızca .. 
- Şuhalde çıktığımı söy-

leyin. 
Semih, nedense henüz his

lerine bir hed~f vermeden 
Nuşin'le karşılaşu 1< • stemi-
yordu. Esaıuaq ız:e\,.c iı:ı • ıöılü 

Otelden çıkınca ağır ağır 
çarşıya doğru yürümiye baş

ladı. Mağazaların vitrinlerini 
seyrederek ağır ağır gidiyordu. 
Şen ve şakrak seslerin kula
ğının dibinde yaptığı tesırler 
kendisine geldi. 

- Bu ne da1gınlık böyle 
Semih .. Nere!ere böyle .. 

Semih, Nuşinin yanı başında 

yürümekte olan Gospoyçe Na
da•yı saygıyla selamladı. Güzel 
Bulgar kızı kahkahalarla gülü
yordu: 

- Bu vaziyet çok hoşuma 
gitti, Semih bey .. diyordu. Siz 
pek kısa bir zaman içinde bize 
alıştınız. Bulgar hayatı fena 
değildir. Daha doğrusu size de 
yakındır. 

Beraberce yürümeğe başla

dılar. Nada, Nuşine çok cazib 
gelen bir teklifle Semih'e 
döndü: 

- Ritmedi-

Tabut ortada 
EvlAdlar blrblrlerlyle 

miras kavgasına 
dUşmu,ıer .. 

1 Bağdatta çıkan Al lstikls 
yazıyor : 80 Yaşında ölen ayan .. 

dan Nuri Yesarinin konağınd• 
kanlı hadiseler oldu.Müteveffa" 

nan cesedini ihtiva · eden tab11: 

daha evden çıkmadan muhteli 
karılarmdan 22 oğlu ve 25 kı'" 
zı miras kavgası yüzünden saÇ'" 
saça başbaşa gelmişlerdir. ıoı· 
dada çağrılan hizmetçilerin d.e 
ittlıakiyle bu kavga kanlı b~~ 
boğuşmaya çevrilmiştir. Bıça~1' 
lar, hançerler işlemiş ve anca 
polis kuvvetinin müdahalesiyle 
sükuneti iadeye imkan oınıuş~ 
tur. Bu boğuşmada ye~~ öl .. 
ve onyedi yaralı vardır. o~e~ .. 
)erden üçü Nuri Yesarinin ogll 
lan olub babalarıyla birlikte 
s;cömülmüş!er~ir. 



m~ eler t bii 
etmektedir. 

....... 

piyasa d umu Ç. ··zimı 
Borşı eşriyatjna .aöre, haf

alık satış mikdart gündelik 
pıuameleler noktasıodan ~şa· 
~ ıda gösteril iştir: 

•• ;., : "' • • • • • '9; ,._ ... _,:... • ·~· ' ••• 

Son hafta panıuk piya ası fjati 

td ~ > ~ durgun geçti. incir ve üzüm 
piyasalarında işler normaldir. 

p.ı o c: (A 

O'f 
., <: oq sı> -· r::T' p.ı p.ı 8 !="" ~ - !"!it -· .... .... 

oin aynidir. işlerde esash hiçbir 
inkişaf o1amamakta, tşler yerti 
ihtiyaçları !karşılamak i~in cüz'i 
mikdarda yapılmakdadır. 

Bakla 

Son hafta içinde şehrimiz 
ticaret ve zahire borsası tara• 
fından neşredilmiş otan günde
lik satış listelerine göre 14 ita 
20-10-936 tarihleri jçinde bor
uda satı1mı~ olan zehair, hu-
bubat vesair ticaret .eşyasının Son afta ıiçiodeki borsa 
haftalık itibarite satış mikdar- neşriyatına göre borsada ki-
Jar.iJe keı.a haftahk asgari ve l losu 4,8125 kuruştan 150 çu
.azami fiatleri ıtarahmııdau aıa• va1 bakla sabşı ,plmuftur. Ge
ğıdaki ekil~ ıi ı ~bqtir: ~en hafta 4,3125 • 4.6125 ku-

Eşya · "m.-ierj Haftalık fiat 1 ruş arasında fiatlerle 973 çuval 
Satılan aükdar ~ sıra malı ve kilı>su 4.5 'ıkuruş· 

çuvaf asgari azami U_JJ B ~v;ıl lek~ll 1bakfa mua· 
Buğaay 4687 4.675 6.625 melesi olıxıu tu. 
A.rpa 670 3.625 3.62Si Baldı piy,asası g.efeD haftaki 
Bakla 1§0 .8125 4.81251 durgıJJlluğuou bp hafta da 
Fasulya 137 8.25 ti. J 11nıbafaza etmiştir. Esasen ih-
N t 11 S.375 5.375 i t'.ac.at ıiçiu jl yoktur. .Eldtki 
Araka 1f, 8. 8. ] stokların yeni mahsule kadar 
Burçak 150 4.375 4.375 ancak iç )btiy.e.çları karşıhya· 
Çavdar 390 3.'875 3.87Sı bilecek aıikdar.da .tahmin edil-
Susam 124 13.50 14.50 mekte olduğundan fiat1erin 
K darı 166 3 SO 4.50 nıev.sim sonuna kadar bugünkü 
Pamuk(ba ye675 4S.25 41. ı geyd lakib etmesi ihtimali 

" :Harar 40 ıkuvMeUidir. 
Pamuk ~.1l2000ki. 2.90 2.90 
K~iz(ki. 2411 11.50 15.75 
Palamut(ken 5700 320. -490. 
Keçi derisi .4512 ki. 57 -57. 
Çe,. tizüm 28209 6,. 22,.50 
incir 1-0946 S.25 16. 1 

Haftalık bor.s,a sabşları µste· 
lerinden bu suretle icmal ey
leaikten sonra işbu eşya a

1ra· ' 
madaa aa mm»m .maddeleri. 
teşkil edenlerin nevi :l.zerinden 
haftalrk satış mikdar ve' fiatle· 
rile piyasa d.4.trum1ar1nı ~ ayrı 
ayrı aşağtda &teri~ · 

Bugday' 
S.rsa tarafından tab V/! 

neşr.ediJmeld:e dan · günddik 
satıı listelerine göre 14-10-936 
tarihinden 20-l°""J6 akşamına 
kadAr borsada satılmış ·olan 
buğaaylarm nevi iizeriıade• 
ınikılar ve fiatleri aşağıdR işa· 
retlidir: 
Nevi Mikdar Fiat 

~uval asgari azami 
Uşak yumu. 1772 '5,t25 5,875 
"' aert 2112 ~s 6,-625 
" ·mahlut 4.88 5,50 6 
" a.gin 120 4,62S 4,62S 

Mub. yumu. 100 5 5 
Eldirek 95 ~75 4,75 
Y~kun 4687 

Pamuk 
Hafta zarfında borsa b~lte -

lerinde rastlayıp tasnif eyle- · 
diğimiz .satışlara göre bir haf
talık beısa pamuk sat~şları 
~vi ve m&dar itibarile şöy:. 

ledir: r. 

· Nev~i · 'ı " ı · 

!tar.ar ba)y4 ·Az 
A'kkıı:la ı ıı 4 4.1 
[*) şua ı, 

J:>ı~s~ lnci l\a. 371..ı 15 25 ~6 
1 9 • v~ 300 45 25 14S :;o 

Ka'ba " 5 46 46 
" ıİ • ci 35 42 412 

Y:~kun 40 675 
{*] T .. r!Aye pamukçuluğunun 

inkişaf ve t~rakkisi için müm· 
kün olan ıher vasıtaya mürıa

-eaat ed~ıı Cumhuriyet hüki
metimizin Ege reıntakası için 
Amerikan cinsi pamuk tobum• 
larJ arasından seçip Nazil1i 
9&01uk istasypounda ürettiği 
tohumlardan istihsal olunaQ 
yeni ıbir ·ev,i pamuğa verilen 
ıisimdir. Bu tohumlardan alınan 
pamuklar gayet temiz, elyafı 
mu.otazam N'~ parlaictır. Denil
diğine göre lbu panudclarda J4 
milimetreye kadar elyaf vardU'. 

larmda y.azılı fiatlerle sablmıştı. 
Fi 

14-10-936 52 9284 625 2300 
15-10-936 02 3032 600 186.25 
16-10-936 5253 t650 21 
17-10 ~36 4909 700 20 
19-10-936 4939 650 2250 

Nev'i Kent.al azaıı;ıi asgari 20.J.0-936 792 700 20 
Tırnak 1026 460 475 Yekôn 54 28209 
" engin l O 400 400 

372 SO işbu satışlarla beraber ınev-
Tırnaklı 100 372 SO sim başından son tarihe kadar 
Kaha 1925 320 380 borsada satdmış olan çekirde~-
" neliclli 23 250 250 

w siz üzüm mikdarımn 281674 
Röfiiz 83 250 250 çuval ve 1721 to.rha oldugu 

Ye;~:m.!l~~v&imi tamamiyle bor.sa bültenleriode görüloıi\§• 
tür. Geçen haftaki satış mik-

geimiş olduğundan pjy,agya darı 42415 çuval ve 284 tor· 
-01ciuk.ça mal ıarzedil:mey~ ba__ş- badan ibaretti. 
•anmıı ve işler .geçen haftalara Geçen senenin bu haftasında 
nisbetle inkipf etmeye yliz borsada 17818 çuval ve 65'1 
tutmuştur. torba çekiraeksiz .tizüm sattl· 

Piyasaya bugtin için normal mak .s.uretile mevsim başındaD 
ve fiafü~re um Pliyet itibariyle o ıl:arihe kadarki satış mikdan 
mü,_id .ı.ı.azarjyJe bakılıyor. 3JS334 .çuval fil: 27.36 torblaya 

Zeytinyağı baliğ oımuşt~ 
Hafta içindeki borsa listele· Ç~kirdeksi,ı üzGm ıPiyasa· 

. •. h-~ sabşfa.. 3a .1:. sında son baEta içinde geçen 
rme gore aıil.a •il' Y~~ 1ı f k' h t .. -ı ki 
k 1250 kil a ta ı arare goru meme e 
uruştan o sıra ve . . . 

37,5-38 kuruşt.an 41.50 kilo sa- ı · ~rJ,ber }tl~r 119~~1 inr ıe-
.._ __ 1 k ld 'b etf 

1 
kılde devam etmıştir. 

vun u ma aa ı ar Ll'. ı_{ f ·. · d - ·· ~· l · d 
G 

lı ft b d f f .- a ta ıçm e uzum Tıat erın e 
~ eçen al a. 0

1
rsa a zey ın· l. hasıl ol~n değişikliği tesbit 

yagı muame esı o mamış ve ge- . . f . 
çen seneııin w haftasında 29 ( 1 edıJmış olan ıatlere ~ıd rak~am• 
kuru 'tan 1000 kilo lapant ve la.~ı ka.ydetmek suretıle aşagıda 

ş. 1 • .ı ... 2c. 26 5 k gDsterıyoruı: . 
vadeh olara~l.9JI :r ' ur~ş- No. 14·10 ?36 f. 16-10-931) f. 
tan '20000 ılo sıra .ıwlh zeytın- · 

ı , '· .. asgar! azami 
yağı , alışver~i o1muştu. 

1125 
1 •• l Jz~r piy~sMına henüz kül- ~ 

1250 
~1,SQ 

liyetli ınikdai'4a maJ arzed~lme- / 
'1 ~!~g 

mjştir. lM~uudat küçük' parti- ~ 1~ t 400 
1775 

lerde ve p~akende kabilind~n~ 1 1675 
1925 dir. ı !;! 1825 

B• münasebe.t:fe işler henüz 1 u. 2025 217.S 
inli.itaf etmemekle ve ldt'i f Bu rakaı:rilaTtt nazaran üziim 
fiatler tebellür etmemektedir. . fiatlerinde hafta içinde yüksek · 

Bu halin Teşrinievvel niha- c kalite üzümlerd~ bazı küçük 
yetine kadar bu şekilde devaa tercffüler hasıl olm\iŞtur. Bu· 
etmesi ihtimali :vardır. , nunla beraber piyasaya heyeti · 

incir 
Borsa nefriyahna. gör.e .sanı 

haftaya aid incir sabşları gün-: 
delik itibariyle şu şe1a1de cere· 
f'&n etmiftir : 

Tıarihi çuval en az 
14-10-9.36 534 
lS-10~9% 4681 
16-10-936 481 
li-10-936 1147 
19-10-936 1073 
20-10-936 3030 
~~kün 10946 

7,.25 
'5.!S 
7.875 
7 

J1.25 
():50 

1 

umunit1esi noktasından geçen 
.liaftakiiıilı anai 'ınazarile bakd-

". f 1 . 1 
1 ~ • •• 

soııuıı.dan bir 
g-ü..n ev:velipe · kadar hal.·ard:Ji 
ınübayaatta bu1unmuşlar 

gündelik satış yekunları 4000 
~uy.aidan aşağı tlüımediği ıh.at~ 

,de 20-10-936 .ela iJJer gevşe
' miş ve mevsime nisbetle çok 

aı iş olmuştur. Maamafih fiatler 
.o :gün için y.ine ayni seviyede 

!kalmıştır. A1akadarların söyle· 
diğine göre ihracatçıların bun-

.dan eTvdki nafta içindeki fazla 
tnihayaa1arı · i>irkaç gün iç.in 

• 1 

Diş tabibi 
Mııay~ehanesini 2 inci ~ dAdres - Beyler uman 

1, S za e sokağı ~henk mat-
HeyJer SQ. Ha!Daakml ~ar:şı~ın- ~ baası yanında. 
da 37 No. ya n etmışbr. N Numara: 23 

Telefon: 3774 ~ ~ Telefyn : 3434 
u (1924) s . (22~~ 
v~u;ra:Z~zzrz~A ;Ll!Z7:Z777ZT~z;,az~/:7:LZ-;D'.2J · 

Za:vi her tür!ü evrakı':' .~uteber ~1a-
";J ~ mıyaca~~ ve yenısı tlasılacagın-

T.ire.ıı.in Topalak köyünün reş-

1 
dan eskisinin hükmü olmadığı 

ımi ühürü 7-9-Ş~ güoü~de ilan olunur. Muhtar 
kay,bolmus olduğundan bu ta· ÖZIÜRK 
rihten iti.haren zuhur edecek '939 (2056) 

En fayda:ı hediye şüphesiz 
• 
ı P 1• N dir 
Çunkü her ağrıyı keserek 

şifa ve neş'e getirir 

. . . 
' l ; 1 , 

" Radyoli~ . ., mües~e~eJerinin .mf)ruf kimyagcr1~ri -tarafmdan 
harika.b ıDir erlibfo hazırJanan müstahıar.dtr. Mcate •e 1JeOeDİ 
11ne oluna .otsun biitüu ağrJJarla soğuk11fgı!ığında-u aüte•eKid 

~ahatsızh1Klar1
1 

~~r~tfe geçirir, lıastalfğı )Şffaya, stma.bı ~· 

~ ' . 

Ml.SKET 
Fiati: 55 - 70 

1 ,., 

inhisar idaresi 
14-21-23 (2081) 

Bııod.a bir laafta HNel ~e 
1.:>orsada t 1394 çuval muhtelif 

buğday sablıµıı VA geçen se• 
nenin bu haftası buğday sahş 

YekflJw 12941 ~vala baliğ 
olmuştu. 

T..obum Naı11li istasyonunda 
yeniden feniye teksir edibııekte· 

olmaSI taasebiy.le enüz taam• 
müm .etmit olmadJğından bu 
seae b_uiao ,,ekiz mikdarda 
mahsuJ a!maonmiı iae de hü
kümetim.ı:.Zin bu · ıe ~.erdiği 

ehemmiy~t ~e üstahsilliıiizin 
her ~yj fe.oİye olaıı ıl'ajbeti sa
y.esiDde pek.iz zaman z.arfua· 
da .ıer''yatJD u obumdan lif•· 
pılarak ~ok · yi ve pek bDI 
mahsut alınacağı kuv:vetlc me• 
mW&ür. 

Son hafta aatı~lariJle ~~ra

ber buse~ . e:vsinı ~fla<4-n , 
20-1O·936 a'.kıa.tmna ıka~ bor· 
sada ,.lı~ıp satııla:ııJ ~la• İDCİf . 
uıikdarımn 143752 ve bunla 
mikdarınw qa 24ıS "uval ol
duğu bilheıiab anlaşılmıştır. 
S.odan evvelki hafta içinde 
ise borsada 14619 çuval muh

~ şlerin durgun ;ıitnıesine. ıimil 
'lacak iie ae' ildeki tnallaııo I 

Son hafta buğday piyasasın
da hafif bir durgunluk hisse
Jıin>i§ ve ıbunun tabii bir n.e-
lice.N olarıak da fiatlerde biraz 
gerileme 111e,iüeri g&üldüğün
~ abcclar mübayaa hu•usunda 
taQıte:-eddid dananuuşlar v..e btı 
Yüzden haftalık .satış yekunu 
g~çen lıaftakiain nısfı d.er:ece
sitıe bile .varlD.AIDlftsr. 

Mahsulün azlığı hasebiyle 
geçen seoe hu 11':.alar.da hJıi

day işlerinde kuvvetti bir ba
teıket :vu-Oı. 

Palamut 
Son afbıya aid \borsa bi1-
t~e l'k~ lıafta 4iode 
boıiSaaa t'•.Pllu palamut •abf • 
lan • eur.ette lbtlllsa ~aa.:ıiftit:: 
Nev'i Ketwta1ı Fiati 

Buğday piyasası yukanda Tuuak 81' 
a.ıa.aıi asgad 

410 4,0 
Yazdığımtı gibi ge-v.§ek götlil- Tıuıkfı 1085 
ıtıekt1tdir.. Piyasada .olduk? J Kaba 3796 

11la! mevouddtır. V.ektı.p 5700 

34() 410 

Arpa 
Son baftta içinde borıada 

:S4tdan yukarıda i..Şaretli 670 
~v.al aıp,a V,.ak gıah ~a1ur 
ı.evwıM olu.b .k.ilı>sıı 3,b25 k'l
.. uı;ciaa nıaı.W ıW'IDii§liir, 

4 
A?arnc •on iaafbra aid 

l 

320 390 

B.-dan bir hafta evel is~ 
yine borsada 47§-.480 kuruş .. 
tan 657 'kentat tırnak, 380-390 
1$uı:uştan 50 'keatal brnaktı ve 
370-380 kurıUştan um kental 
.kak palaıJıpt satılmıJlL 

Gep11 Maıen.İD ıbu hafta6ln .. 
.da Aa ~•rsatla .apisria «Öltıer,.. 

1 
sevki ile b

1

erab
1

er üzüm alışve-
ri,ıeri 'f ellİ haştall anlaııilcak 

. ve belki de fiatler biraz daha 
yükselecektir. 

telif incir satılmış ve geçen se- Ahvalin önümüUleki pafta 
nenin bu haftasındaki incir sa- • jçinde tavazzuh eyliyec.eği ~at'.i
tıt mikdarı 18848 çuval olarak "feUe söylenmektedir. 
hesaplanmış olub 935 malasu• S.lr ~ahlreler, hububat 
liioden 20-10-935 akşamına ka· · ve eşya piyasaları 
dar ki sataş yekunu ise 164458 Mevsim icabı kuru sebzeler 

Ç4ı1valı iacil' "'~ 71-SS .pwah O.., iizeriae yapılan işler de güaıden 
da Glvak J716l6 ~ıı•al .,..ak .-Gae 'nkjpf ııöıiliıaektedic. 
t-s>lanmışb. Pamuk ~ekirdeği üzerine mü-

Son lh_a i~iad~ bor.uda hioı işler olmakta ise de meT• 
yapılan incir satışlarına göre 
i~iria ee-vi ··ra.iaden muhtelif sim başından son tarihe kadar 
fiatler1 p ~~r : fiatlude tam l>ir istikrar gl>-

Fiati ıl'.iilm.ek t:diı. 
N~v'i asgari azami Kuru meyva ihracat mevsimi 
Slzme 10.50 1,6 .ı~lıuiı oldı>junclao bn!ıasşa 
Elleme 8.00 12 ceviz üzerine ehemmiyet1i işle-
P.-çal ı.oo 9 ı~ J>aşlaı>mıj.tır. 
Naturel f6.75 1~2s Bade• busene iaı:la mik· 
~rda vadeli 5.25 5.!S darda istmsal edtfmediğinden 
~ Nlt. ~ rdi'•if ·,.~ kJJYvıUi ifleıe teudüf 

l.aıı lıı._cir fiatJerinr. na.ıa.nın edjJmemektedir. işler J>Craken-
bu t!Mt1l fiatierittde yam4ma'P 4e mik<lmtat"da •e ~et-
değer blr •e~k 1oWar. ••ir. 

Adliye Vekaletinden: 
1 - Temyiz mahkemesi için şart amesi mucibiace r:.pJu CJ>k 

154 parça mobilye kapalı ,zarf psuliyle 19-10-936 11.arill.iudc 
€:ksiltmenin icrası kararlaşmıf ik-eo talibi ı.ubur .chn~rnetilıden 

dolayı tekrar eksiltmeye kooulınu§lur. 

2 - Eksiltme 5-11-916 Rtsıembe gönü ıŞaat 15 & Ankar.ada 
te.yiı binasında adliye NelJ.a)eti Je:vaz.ı.m müdürlüğü ~mda 
toplanan eksiltme komisyonu tarafında.o yapılacaktır. 

3 - 1st-ekliierin bu busun aid şartaam.eyi Ank.ar.ada ad ·ye 
vekaleti levazım müdürlüjin~ıı, lştanh.,tda. adJiye lev.a 7 ım 
me•ur?ujuadae, h.mirde C. M. UmJJmiliğinden parası1 ~labili .• cr. 

4 - lfbu ~.apıLa.cak 154 parça mobily.eoio mecmuunutı tahQ,ıioi 
bedeli l-0,~63 ttradtr. . 

5 - Eksiltmeye iştirik edecek nlan isteklilerin bedeli mu
hammenin % 7,5 u olan 777 lira 22 bııçuk kv~UfUn nakdçn veya 
devletçe nakid mukabiliıade kabJJI edilen tahvilatı mahalli m:ıl 

uodıjJDa teslim etmiş ol.duk!arıoa da.ir .olan sandık makhu~lat ·yıe 
teklif eaektublarıoı havi ımwwrJü ı.arfwıJJ eksiltme saaµnd.e.n -bir 
aaat ~vy~lİ»e ~ .komisyon r;yasetioe yer.md.eri. 

6 - Taşradan teklif me'ktubl.an göacW-~cek olanların .da '-_fni 
Natte eektuWar .. y.ctipnesini t.Mai~ ıdabx .e.-veklesı fl06tzya 
tevdi etmiJ elmalan ve dış zarfları ıA!libiir .mwaJ ile ~ı-ca 

azamdır. 931 (2060) 



Sahife e 

..................... 
DOKTOR 

Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOliAZ 

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

Muayenehane : 3686 
Ev : 2505 

Hastalar hergün saat üç-
ten altıya kadar. 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

Muzaffer .Eroğn1 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmir Birinci icra Memurlu
ğundan: 

lzmirin Balçuva karyesinde 
oturan Ferhad damadı bay Ha
sanın lzmirde Kantarcıoğlu bay 
lbrahim Eteme olan borcundan 
dolayı mahcuz ve yekdiğerine 
muttasıl olub birisi şarkan Köse 
oğlu Süleyman tarlasını tefrik 
eden yol garben ve şimalen 

Köse oğlu molla Ahmed vere
sesi tarlaları ve cenuben Şerife 
ve Tireli Hüseyin veresesi tar
lalarile mahdut 5520 metre 

murabbaından ve diğeri şarkan 
yol ve garben Tireli Hasan 

veresesi Süleyman ve Cemal 
ve timalen mukaddema Ömer 
oğlu Abdullah ve elyevm dama
dı Hasan ağa cenuben yol ile 

mahdut ve 4830 metre murab
bamdan ibaret iki kıt'ada 

ceman 10350 metre murabbaın
dan ibaret olan ve derunlerin-

de bir mikdar armut ve bir 
kaç yemiş ağacı bulunan ve 

beher 920 metre murabbama 
ellişer lira kıymet takdir edilen 

kısmen siyah ve kısmen razakı 
üzümü bağlarının mülkiyetleri 

açık arhrma ile satıhğa çıka

rılmıştır birinci arttırması 23-
11-936 tarihine müsadif Pazar
tesi günü saat 11 de yapıla

Jacaktır bu arttırma neticeı1inde 
satış bedeli tahmin olunan kıy-

metin yüzde 75 ini bulursa en 
çok artırana ihalesi yapılacak 

ve aksi takdirde en çok arttı
ranın taahhüdü baki kalmak 

şartile ikinci arttırması 9-12-936 
tarihine müsadif Çarşmba günü 
saat 11 de yapılacaktır bu art
tırma neticesinde yine satış 

bedeli muhammen kıymetin 

yüzde 75 ini bulmazsa 2280 
numaralı kanun mucibince satış 
geri bırakılarak borç beş sene 

tecil edilecektir işbu gayri men-
. kuller üzerinde her hangi bir 

şekilde hak talebinde bulunan
lar ellerindeki resmi vesait< le 
birlikte yirmi gün zarfında iz
mir birinci icra mt:murluğuna 

müracaatları lazımdır. Al<si tak
dird~ hakları tapu sicilince ma

Jiim olmadıkça paylaşmadan 

hariç kahrlar satış peşin para 

ile olub masarif alarak icrada 
yalnız yüzde 2,50 dellaliye isler 
şartname 3-11-936 tarihinden 
itibaren herkese açık bulundu
rulacaktır talip olanların y=:zde 
7,50 teminat akçesi veya ban
ka itibar mektubu ile birlikte 
932/6413 dosya numarasile iz
mir birinci icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 

940 12059) 

Yl!Na A81h 

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

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

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

Kültür bakanlağmm kitapları ile çıkan eserleri günü gü
nüne takibeder ve müşterilerine sunar. Ahmed Etiman ki
tap Evi lzmirin yegane kitap ve kntas:ye depoıudur. Ha
riçten siparişler ı.ür'atle gönderilir. 

lzmir Hükümet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 '· _, 
Milli Emlak müdürlüğünden : 

icar No. Lira. 

110 ikinci kordon Tuzhane S. 18 eski 24 taj numarala dükkan 36 
111 Burnava ikinci Kürt oğlu 2 eski numarala ev 81 
112 İkinci korcion Tuzhane 14 eski uumaralı dükkan 36 
113 Kireçkaya Topaltı 303 eski numaralı ev 12 
114 ikinci kordon T11zhane 12 eski 18 taj numaralı dükkan 36 
l 15 Halkapmar Catalçeşme kağıthane C. 280 yeni numaralı ev 48 
116 Develi istasyonu C, demiryolu civarı 25 dekar tarladan 22 

18 dekarı için 
117 Bayraklı Şeref S. 9 taj numaralı bir odah ev 12 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları onbeş gün müddetle 
arttarmaya konulmuştur. ihalesi S-11-936 perşembe günü saat 
onbeştedir. TalibJerin milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 

23-30 863 (2062) 

• 

KJNAKOL KıK~na 
cevheridir. lştihasızhkt, zaif
likte, sıracada, eski sıtmada 
bire birdir. 
• • . . 
~····~azım hapları 

Bir tanesi inkıbazlara linst 
verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunaa hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 
~ ~~~a::::~'l!llıı:mSl .. 11112 
MÜFLiS FEYZi HAKi ve 

ŞÜREKASI iFLAS MASA
SINDAN: 

Müflise ait olup satılmasına 
karar verilen Filips markalı 
931 model müceddet bir adet 
radyo 27-10·936 tarihine mü
sadif Salı günü saat 14 te yeni 
müzayede bedesteninde açık 
artbrma suretiyle sahlığa çıka
rılacaktır. 

Alıcıların tayin edilen gün 
ve saatte mahallinde hazır bu
lunmaları ilan olunu 

951 (2052) 

l)I~~.A.T!!! 
Yeni bir şapka satın alırken şöhreti bütün dünyayı sarmış olan 

JOHN B. STETSON Cy. ( Phi1adelphia ) 
Fabrikasının Türkiye ve lzmir halkına takdim ettiği şu modelleri görmeden kararınızı vermeyiniz J 

STETSON 

PENN-CRAFT 

KENSiNGTON 

SATIŞ YERLERi : IZMIRDE 

EHRAM ınağazası M. Bedri Akgerman iŞi K ıııağazası 
( Hükumet caddesi ) 

(Voyvoda caddesi) 
( Hükümet caddesi ) ( Balcılarda ) 

lstanbulda : Cumh•ırly&t BUyUk Şapka mağazası , • - 1 • .il!! - , - . - • 1 

M............................ • 

• 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

- uma~ a rı a~ı ,.. 

1.,arafıııdan mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaş~ar: 

SAGI~An -------E 1 ZABIF ·- ------
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

.................. SATIŞ YERLERi •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
V..77./XX7Z7.Z7J 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
• •••••••••••••••••• V.7.7..7..7.ZZZ/.7-.ZJ 
~ ·················· •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda 186 N•ıınarada 

ŞARK HALI T. ft... Ş 
W&*S§ 1.. ....................................... , 

•• 
Oksürenlere : KATRAN ·HAKKI EKREM 

• 

za ıa'MllNYdf ~ 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır 

:ı:=t.A. ı >Y"C>LIN9 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçaJamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

HÜSEYiN K.ft~ YIN 

• • 
Mobilve evi 

LÜKS 
ŞEKERCiLER No.26 
VE SAGLAJ.\lj 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

r·········siH.HAT ...... BALIKYAtİ .......... ~ 
E Norveçya bahkyağlarının en balisidir. Şerbet gibi E 

içilir. iki defa süzülmüştür. E 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanes~ 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 .. '. • ~-
·~· __ .,. . 1 ' . • 1 • • • • 

BEYOGLUNDA 

r~ Bris!!?.! ... 9teli 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
dis:ni sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir lrn!anlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
IUi"lar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

ım i 
Buca belediyesinden: 

Mevkii Sokağı No. Cinsi kıymeti Sahibi 
Buca istasyon caddesi 71 59 Hane 1300 Lira Emvali me~rdu~: 

81 Yunanlı emvahn .. 
Yukarıda cins ve kıymeti ve mevkii yazılı gayri menkulu~ 

vilayetçe istimlakine karar verilmiş olduğundan istimlak kar~~ 
namesinin 8 inci maddesi mucibince bu hanenin haritası tanzf i-· 
kılınmış ve kıymeti heyeti muhammince takdir edilmiştir. Ke7 cİ 
yet malüm olmak üzere yine bu kararnamenin sözü geçen. 8 1~0 
maddesi hükmüne tevfikan tarihi ilandan ıtibaren sekız g:u e 
zarfında mülk sahibinin ve alakadarların bir itirazları varsa f 0 e 
b.u kar:arnamenin 9 uncu maddesi mucibince Buca belS) ıy 
rıyaıetine müracaatları ilin olunur. 942 (205 



Fratelli Sperco 
Vapur Aeentası 
ROY ALE NllRLANDAIS 

KUMPANYMI 
SATURNUS _,..... 11 ~ 

rinci tepiadea 14 bil'iaci ter 
rine kadar An•en, Rotterdam. 
Aaiaterdam Ye Hambarg i~ 
Jile alacaktır. 

UL YSSIS apara 16 tetri
meneWe plip ,... 1 talll-
Jed• IOlll'a Burgu • Vana 
ve Ka.tence li••n••n içia J1k 
alacaktır. 

CERES npun 21 Birinci 
teşrinde gelip 25 biriaci tepine 

kadar Rotterdam, Amsterdam 

•e Ha•bars limulan iPn yGk 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 4 te.,ini
aaaiden 9 tepiniuniye kadar 
Amat:erdam, Rottenlam ve 
Hamburg limanları için ynk 
alacakhr. 

ORESTES vapuru 16 ikinci 
tep-inden 21 ikinci teşriae ka
dar Amsterdam- Rotterdam ve 
Hambarg limanlan için ylk 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lmıea 
VASALAND motlrl 13 bi

rinci tqrinde ge&p Rotterdam, 
Hamburr. Bremen, Copeabaıe 
Goteburı. Oslo ve lakancliaaYJa 
limanlan için y&k alacakbr. 

VIKINGLAND mat&il 30 
biri•ci tqrinde beklenmekte ve 
Rotterdam • Hamburg - Bremen 
Gotebarg ve lakandiaavya li
manlan için yGk alacaktır. 

HoUand Auatralia Line 
ALHENA vapuru 6 ikinci 

teırinde beklenmekte olup 
Priuipalle-Auatralya ve Yeni 
Zeland için ylik alacakbr. 

Servici maritime Roumaia 
SUÇEA VA vapura 20 biriaci 

teırinde gelip 21 birinci tqrin
de Pire, Malta, Marsitya Ye 
Ceıair için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
LAV ANT motörü 1 ikinci 

tqrinde beklenmekte olup Aa· 
•era (doğru) Danbiı ve Gdfllİa 
için ylk alacaktır. 

Daha Fazla tahillt içia ikinci 
kordonda Ta....U •e T alıliye 
bina.. ukaımcla FRA TEIJJ 
SPERCO yapur aceotabğına 
mGracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki •e hareket ta• 
rihlcrindeki deiifildiklerdea 
•centa meıuliyet kabul etmez. 

Telefon: 200t-200S-2663 

Urla Asliye Hukuk mahke· 
aıesinden: 

Urlanın yeni mahaUeaindea 
kunduracı Hasan vekili Ekrem 
tarafından lıtanbulda sanyerde 
llıandıra sok11ğında bakkal Tev• 
fik hanesinde miaafir iken ha· 
lea mahalli ikametglbı meçhul 
bulunan Yusuf kızı Aywe ale1· 
laine ikame oluaaa çocuk tea• 
li•i clava1U11n aakzea yapıl· 
llaakta olan duruflllaauada miid· 
deiaieyha Ayıeaia ikametgilu· 
lala meçlml kaldıiı ••'•pldapa· 
d.. ilinen tebligat icruma ka· 
rar •erilerek mabkeme5·11·936 
laat 10 na laik edifmit oldu
iuaclan bu baptaki davetiye 
lllalıkeme diTaahanaine talik 
~dilmekle vakb mezk6rda mab-

emeye gelmeai veya bir vekil 
~ ilzama tebliğ ma• 
....__ kaim olmak lzere ilh 
~. 933 (2058) 

1-tr Birinci icra ve Iflla 
--. ... il .... : 

ll&flia Çanpacle Mutafa 
Nt1ri1e aicl .-1 eeclweliaia dai· 
'-iae te•cll eclilcliji 1. 1. ka· 

~- 249 - .. ddeliae • ......, illa oı-.. 
950 ,.,, 

m 1 

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

Zee & Co. 
DEUTCHI LEV ANTE UNIE 

G. m. b. H. 
GERA llotena 15 

tetriade beldemaekla. olaa. 20 
birinci teşrine kaür Boltıer 
dam. Hamburr , Br.a• 
limanlan İçİD- yak alaakbr~ 
ATHEN ........ 26 birinci 
tetrWe bıMı sekte olup S •n t ........ Rott• 
cta.., Ha-a-ı, a.-.en li
manlan için ,ak alacakbr. 

MILOS vapara 29 ilk tq• 
rinde bekleniyor. Hamburı Ye 
Aaventen ylk çıkaracakbr. 

MANISSA ••para 11 •on 
teırinde bekleniyor. 15 son 
tef'Üle kadar Rotterdam,Ham
burg ve Bremea içia Jlikli1e
cektir. 
Armement H. Schuldt·Hambarg 

MARITZA vapuru 22 ilk 
teırinde beldeai1or. Rolterdam 
ve Hambarg içm yük alaeakbr. 

AUGUST LEONHARD Ya· 
pUl'U 11 son teırinde beki eni• 
yor. Rotterdam ve Hamburg 
için yilk alacakhr. .. -

Americaa Esport Uneı 
Nn,ork 

EXMOOR vapuru 17 ilk. te,
rinde bekleniyor. Newyork ve 
Boston için ytlk alacakbr. 

EXMIN STER vapura 30 ilk 
tefl'İllde bek.leai1or. Nevyork 
ve Bo.toa için J1k alaeakbr. 

EXHIBITOR ••pan 14 ._ 
tqriade bekleaiyor. Nevyork 
için ,ak alacakbr. 

EXPRFSS npara 30 .. 
tefriade beklelliyor. NeYyork 
içia ylk aJaeakbr. 

EXAMINER ••para 14 ilk 
klaaacla bekleai1or. Ne•1ork 
için ytlk alacaktır. 

EXAllELIA vapura 26 ilk 
tepiade bekleai1or. NeYJork 
için yGk •lacaktır. 

Amerikan Export Line• 
Pire Aktarması Seri Seferler 

EXCALIBUR tranaatlantik 
vapuru 23 ilk teırinde Pireden 
Boston ve Neyyorka hareket 
ediyor. 

EXETER traautlantik Ya• 
puru 6 1011 tepiade Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXCAMBION transatlantik 
vapuru 20 10B tepiade Bo.
ton ve NeYyorka hareket ede
cektir. 

Sefer mlddeti : 
Pire • &o.ta 16 gOa 
Pire· Ne91ork 18 glD 

•• Gill •• 

Dea Norıke Middelhavslinje 
BOSPHORUS motarn 24 ilk 

tetrinde bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerk ve Norveç limanla
nna ylk alacaktır. 

SARDINIA m,,tiirli 16 son 
teırinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlarına yiik ala· 
cakbr. 
~ 

Johuton Varren Liae Ltcl 
Li•erpool 

DROMORE ••para 24 ilk 
tephade plip •Jllİ sBa Bargu 
Varaa, KW•ce, Saha, Ga· 
laç ve Bnila1a piecelrv. 

••••• S. A. Royale Honrroiae de Na
Yiptioa Daaabienne- Maritime 

Badapeet 
DUNA motoru 18 ilk teı· 

riacle bekleai1or. Belrrad, No
Yiud, BudaPefle, Bmialava, 
Vi,_. Ye Li111 içia ,eldiye· 
cektir. 
~ 

Service Mariti•e R••ain 
Blkreı 

DUROSTOR vapuru 28 1 ci 
teşrinde bekleniyor. Kaıtence, 
Su&aa.Galatz ye Galatz aktar· 
.... olarak Belgrat, Nniaacl, 
B.tape,te, Bratiılava, Vi1aaa 
•• Liu içia yük alacaktır. 

1936-1937 
Taze bir alitli 

eldatn ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda lmv•eti Jlk 
aek, içmesi laafif 
bir ıerbettir. 

Hilil 
Eeza11e9i ba Jaiı 
hi~bir yere Yer• 
mit değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

-· .. , 

• • 
senesının 

iftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkabna 
ffaJYanlanmza pamak çekinlejiai oldup gibi 7edirerek 
mide cihazlaruu •e nesçleriai bozmayınız. 

Turu fabriblan, ytbde kırk bq mevacla 11daiyeyi laaiz 
kabuja çıkanlmf pamak çekirdeğinden mamul • ha· 
lilNle kllpeleri emrinize amade balaaclarmaktadar. 

ffapaalaruna ( Oldlz batı ) markalı Taran mamallb 
klape Jeclirere' oalana pJ• hayret derecede ..UZ· 
leJip kunetlendijiai •• iaelderiaizia verdiii alltla fazla 
mikclarda çoialdıima ılrecekliaiz. 

Meccani numuae ve tarifaaaae için fabrikalanmız ma
muljb lzmir ve civan umum acenteliği Nef'i Naci ve 
J. C. Hemıiye müracaat ediaiz. 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

lzmır lnhisarrar Başmüdürlüğün
den: 

V apurlana iaialeri, ••• 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
baklanda hiç bir taabbOde gi· 
rİfilmez. • Daraj'aç müRkirat ambarlannda mevcut 325 kilo prap ile 

N. V. W. F. Hann Van Der ı 418 kilo sirke, 14 tahta fıçı ve a;ubtelif hacımda titelerle daha 
Zee 6 Co. bazı eıya puarlalda aablacakbr. Tamamınm teminab 16, 88 li· 

8lrlaci Korcloa Telef• No. radar. lateklleriB 28-10- 916 gllll mt 15 .t. ._ldlılljG· 
IOG7 • _. _ .Weld bmiaplia selmeleri. . 18 - 23 848 ( ıon J 

5 Si 

· Olivier Ve Şü. 
LllıdTET 

Vapur Acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BINAS1 TEL 240 
LESBIAN vapuru 9 tepint

fitele b._ L•:lt•" Hlll 
.. ""' ala.tdır. 

MARONIAN vaparu 19 teı· 
rİllln•lekaclar Loadra ve Leitb 
için y&k alacaktı- ~ ... 

Liwerpool hatta 
DRAGO npara 7 WrlBci 

tepille bdar U.erpol n Glu
ıo• için yilk alacakbr. 

EGYPIAN waparu 15 birinci 
teırined Liverpool ve Svanıe· 
adan plip Jllk çıkaracakbr. 

Deutche Levute • Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

teşrin ortasında Hamburg,Bre
men ve Anverstea gelip yük 
çıkaracakbr. 

NOT : VOrut tarihleri, va
purlarua isimleri ve navlun 6c
retleriaia değifildikleriaclea me 
auliyet kabul edilmez. 

; 

ZA Yl . -~-,j 
Ödemit Darlliıfaa "'okaJaa. 

elan 332 ,...... aWljam pba· 
detnameml ka~aı YenİIİDi 
alacajtmdaa •ldlinin b&kml 
kalmam....,. 

Ôdemq Melua~d Recebo;t. 
Sllle,..aa Sln•a 

935 (2057) 

lzmir ikinci icra Memurla• 
ta.dan: 

Bir borcun iklenlHli içia 
ham altma a..._ ve im k.-e 
paraya çenilmelİ •ubrrer 
olan koltuk, sandılya, aynalı 
dolab, piyano vesaire enam• 
birinci artınnuı 2-11-936 tari
hine teadnf edea puarteai 
günü saat 14 de Ye kıymeti• 
nin % 75 ini bulmadığı tak· 
clirde ikinci arbrmau 3-11-936 
tarihİlle müsadif sala glslG ...t 
14 de Alıancakta ikinci Kor
donda 261 numarada arhrma 
ile sata)acağı ilin olanar. 

947 (2054) 

Hususi Şif A BALIK Y AGI 
Ba mikemmel 

gıda Ye deva baı 
malamldlr. Gtda 
bdreti Jlkaek, 
aaf, lemis da-. 
taa raadaaaa 
Yeftll 

.... Balık , ••.•. 
tercila ediaiz 

ta• bir istifade 
temia edenim. 
ll•teHf hmaal 
tifelerde: ufi 
kilo '70 karat 

Um. Dep. ŞiFA ECZANESi 
H~a.et •rua 

MEYVA TUZU 

Ea boı meyva tuzudur. lııkıbazı def eder. Mide, bağarsak, 

karacisenlea .ateveUit rahatsızlıkları önler. Hazma kolaylafbnr. 
lapaKauak ecuneai Beyesla • latanbul 

lzmir Liman i~letme müdürlüğün
den: 

Saba alacağımız bin beıyüz ton rekompoze k6mllr için birinci 
tetrin ayının yirmi dördilncü gününden ikinci teırin ayının be
fİnci pertembe günü saat 16 ya kadar münakasa müddeti tayin 
edilmiştir. Teklif mektublarıoın 5 ikinci tepin 936 perıembe 
giioü saat lS e kadar i~arede bulunmuı 0Jma11 ve mDnakaaa1a 
gireceklerin bin liralık nakit veya Banka mektubu teminat Yer• 
meleri prttır. Şartnameleri görmek iıtiyenler levazım servisine 
m&racaat etmeJidİl'ler. latiyealere prtname pHta ile ılacleıilir. 

HJ ( 2061) 
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Belçikada vaziyet çok vahimdir 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

200 bi·n Faşist Brüksele yürüyecek 
Hükümet pazar günü yapılacak olan bu nümayişi men 
etmiş ise de Faşist reisi nümayişin-yapılacağını söyledi 
Bütün solcenah partileri faşizme karşı ayaklanmağa davet edilmişlerdir. 

Paris 22 (Hususi) - Brük
se!den gelen haberlere göre 
Belçikada vaziyet çok vahimdir 
ve hükümetle Reksisl partisi 
arasındaki mücadele en fena 
kargaşalıklardan korkulacak 
derecede şiddet bulmuştur. 

Filhaldka Reks taraf
darları Pazar gunu 
için 200,000 kişinin iş

tirakiyle "Brüksel üze
rine yürüyüş,, tertib et
meğe karar vermişler-

dir. Hükümet hu nüma
yişi menettiğini hemen 
bildirmişse de Belçika 
faşistlerinin reisi Deg-
relle, hükümet müsaade 
etsin veya etmesin, nü-
mayişin yapılacağını bil
dirmiştir. 

iŞÇiLERiN KARARI 
Brüksel mıntakasın· 

daki muhtelif işçi sen

karar vermişlerdir. Pazar günü 
için hazırlanan Reksist nüma
yişine gelince, işçiler huna nev
midane mukavemet niyetinde
dirler. 

Belçika işçi sendikaları re
jimi, Hitlerci 

dikaları bazı tedbirler Bel(ika klalı Belçika köylüterıyle göıüşüyor 
almak için bir konferans yap• olan Reksistlere karşı korumak 
mışlar ve BeJçikada faşistlerin üzere bütün demokratlara hi-
faaliyetine nihayet vermek üzere tab eden bir beyanname neş
icabeden tedbirleri almağ& retmişlerdir. Bütün işçileri şu 

Brüksel iizenne ı•iiıüyiişe ka/Of vet~n 
Belçıka /aşıslleıinin reısi Degtelle 

parola etrafında birleşmeğe davet 
ediyorlar: " Hitlerci nazilerin 
dostu olan Reksistler geçmiye-

ceklerdir.,, Yani işçiler faşist 
nümayişçilerin Brüksele girme
lerini menetmek kararını veru 
mış bulunuyorlar. 

EN TEHLÜKELI BiR 
VAZIYET 

Karşılıklı hazırlanan bu iki 

f!eyecanil saatler g~çıren 
nümayi~ten Belçika ıçın en 
tehlükeli bir vaziyet doğabilir. 
Vaziyetin vahameti karşısında 

hükümet müzakerede bulunmak 

üzere toplanmağa karar vermjş 
ve alınması icabeden tedbir· 
fori görüşmek .için dün akşam 
ilk bir içtima yapmıştır. 

F AŞIZM TEHLÜKESINE 
KARŞI BiR AYAKLANMA 

Brüksel, 22 (Ö.R) - Rek-

Bıükse/de11 bır ma11zara 
sist partisinin, hükiimet tara
fından menedilmesine rağmen, 
pazar günü muazzam bir nü
mayiş tertib etmek kararı bü-

tün memlekette büyük bir ak
sülamel uyandırmıştır. Brüksel 
kazası işçi sendikaları fede
rasyonu dün akşam toplanarak 

faşizme kaqı sistematik bir 
faaliyete geçilmesi için müs• 
tacel tedbirler kararlaştırmış· 

tır. Muhtelif sendika idareci• 
!erinin iştirak ettikleri bir fikir 
teatisinden sonra, Reksistlerin 
Brüksel üzerine yürümele· 
rine mümanaate karar veril· 

miştir. Federasyonun birkaç 
saate kadar ilan edeceği pa· 
rotalara icabet için biltün işçi• 

)ere hitaben bir beyanname 
neşredilmiştir. Belçika işçi 
partisinin Brüksel federasyonu 
ve Brüksel sendikalar federas
yonu bir faaliyet komitesi teş• 
kil etmişlerdir. Bu da dün ak· 
şam içtima etmiştir. Bu komite 
bütün demokratları, eski mu· 
haribleri ve bütün meşruti hür ... 
riyetler müdafilerini faşizlll 
tehlükesine karşı ayaklandır• 
mak azmindedir. 

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

Ciano - Neurath görüşmeleri dün etti 

Dün akşam Italyanın Berlin sefaretinde büyük bir 
resmi kabul yapıldı. Ciano Bitler gençliğine hitab etti. 

Pariı, 22 (Ö.R) - Berlinden 
bildiriliyor: ltalya hariciye na
%m Kont Ciano bugün saat 
11 de Vilhelmstrasse'ye gide
rek Baron Von Neurath'Ja dün 
başlamış olan müzakerelerine 
devam dmiştir. Saat 13 de 
Kont Ciano Alman hava nazırı 
General Göring tarafmdan şe
refine verilen bir ziyafette ha
zır bulunmak üzere Generalin 
ikametgahına gitmiştir. Yemek
ten sonra, Kont Ciano ve mai
yeti General Göriog'io şahsi 
;daresi altında hava nezaretini 
ziyaret etmişlerdir. 

Bu akşam ltalyan sefaret
hanesinde büyük bir kabul 
resmi yapılacaktır. Buna siyasi, 
endüstriyel, finansal ilimlere 
ve san'at alemine mensub bir 
çok şahsiyetler davetlidir. Ya
rın sabah ltalyan Hariciye Na
zırı, General Göring ve bava 
zalitlerile birlikte Berlin civa
rında Strargerde giderek bu
rada kurulan yeni tayyarecilik 
mektebini ziyaret edecektir. 

Berlin 22 ( Ö.R ) - Alman 
hatıciye nazırı Baron Von Neu· 
rath tarafından Kont Ciano şe
refine bir ziyafet verilmiştir. 
Baron Von Neurath söylediği 
nutukda şunları da söylemiştir: 

.. Sizin şahsınızda dost ltal
yanın mümessilini ve Duçenin 
fevkalade elçisini selimlıyoruz. 
Hariciye nezaretine geçtikten 
sonra yaptıimız jlk resmi ziya-

retin Almanyaya yapılmış olma
sından mesuduz. Bu ziyaret iki 
memleketimiz arasındaki müna
sebetleri takviye edecek ma
hiyette olacaktır. 

Alman hariciye nazırı şunu 
da kaydetmiştir ki millet
leri arasında mukarenet 
tesis etmekle ltalyan ve Alman 
hükümetleri çok müessir bir 
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şekilde Avrupanın sulb ve sü
kimuna hizmet etmektedirler.,, 

Berlin, 22 (Ö.R)- Dün ak
şam ltalya hariciye nazırı kont 
Ciano Hitler gençliği tarafın

dan şerefine spor sarayında 
verilen bir nümayişte hazır 

bulunmuştur. Kont Ciano kısa 
bir hitabede bulunarak demiş
tir ki: 

.. Reich gençliğinin başları, 

Aımanra11m iirtnl: hıtler, Ooenng, Ooebcıs 
sizleri selamlarım. Size ltalyan 
gençliğinin se lamını getiriyo
rum. Her noktada faşist genç
lerinin teşkilatına benzeyen 
gençlık teşl<iliitınızdan dolayı 
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hayranlığımı bildiririm.,, 
ltalya dış bakanı kont Ciano 

bugün de Hitler gençliğinin 
büyük bir tezahürüne iştirak 

etmiştir. Tezahilratta 20 bin 
gençJik azası hazır bulunmuş
tur. Gençlik teşkilatının Jefi 
olan Baldur Fon Şirah ile bir
likte gelen kont Ciano şiddetli 
alkışlarla karşılanmış ve bölge 
şefi Aksamanm hoş geldiniz 
hitabesinden sonra kürsüye ge· 

lerek Alman gençliğini şerefli 
bir ulusun yeni nesli sıfatiyfe 
selamlamıştır. 

Kont Ciano Faşist gençliğiyle 
akrabalağını kaydettiği Alman 
gençliğinin nümune olacak mü
kemmeilikteki teşkilatım takdir 
ve hayranlıkla zikretmiştir. 

Bunu müteakib Baldur F 011 

Şirah söz alarak demiştir ki: 
Şahsımzda yalnız bjr devlet 

adamını ve Mussolininin yakın 
bir mesai arkadaşını değil, 
aynı zamanda ve bilhassa 
gençliğin terbiyesi için yeni 
metodlar bulan ve bunları ge
Jecek nesiller nef'ine olarak 

hergün muotaz.aman tatbik 
eden bir ulusun mümessilliğini 
se amlıyoruz. 

Almanya ve Italya kendi 
terbiye usulleriyle genç nesli 
daha masrrur, daha serbest ve 
daha bahtiyar bir hale koy
muşlardır. 

Bundan sonra Alman genç
lip'in · n rrenel sefi rre'ecekte iki 
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gençlik idarecilerinin araların
daki dostluğun daha muhkem 
hale gelebilmesi için sık sık 

ziyaretlerde bulunacaklarını 

söylemiş ve ltalya ile Alman
yanın Avrupayı kurtaracak ni· 
zam yuvaları olduğu teslim 
edilmelidir. Gençlik memle-
keti ulusu bolşevik tehlü 
kesine karşı müdafaa edebile
cek yeni bir neaiile techiz et· 

meyi her dakika vazife bile
cektir, demiştir. 

B. Şirah bundan sonra Kont 
Cianodan Almanyada ltalyan 
gençliğine karşı hararetli bit 
dostluk iJe mütehasis bir genç• 
Jik olduğunu Mussoliniye ibli'" 
ğım rica etmiştir. 

Tezahürattan sonra yağmura 
rağmen Sport palasın kapıla
rında toplanan kalabalık bit 
halk kütlesi Kont Cianoyu ha'" 
rareHe alkışlamıştır. 

Budapeşte, 21 (A.A)- Ko~t 
Cianonun Berlin ziyareti badı-
sesini tefsir e clen Peşler Loyd 
gazetesi mülhem olduğu sanı .. 
!an bir yazısında ezcümle di"' 
yor ki : ,. 

Heriki memleketin de samiJJJ1 

dostu olan Macaristan; Ber
lin müzakerelerini tam bir eJJJ~ 
niyet hissi ile takibetmektedit· 
Çünkü Macaristan kont Cia .. 
nonun bu ziyat ........ i sulh es~
rine ve Avrupada yapıcı bıt 
iş birliğine yarıyacak mahiyette 
olacağına tamamen kanidir. 

Azana Bar:i.iioncia kal .. 
mak niyetinde lınlf 
Barselon, 23 (A.A) - Ha\'~~ 

Ajansının Barselondan atdıjt 
malumata göre, hadiseler Az•
nanın Barse!onda kalmak niye-
tinde olduğunu göstermektedir• 
Azana bugün Katalonya parli'" 

d. ·ııe mentosuna giderek keo ııı 

ve süel dairesiyle sekreterliğin° ... 
mahsus çalıtma odaları ayıt 
mışbr. 


