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Progrann 
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Su davasının halli 
en müstacel bir 
ihtiyacı mı zdır ... 

Vckille1·imfain memle1tet da-
1ı ·ı · ı ıncle yaptı'klan teclkilde-
,.in neni bfr i~ pro9mmı 
h~,zırlaumaswa saik olduğu 
soylcuiuor. Demokraside en 
bii11ül.· ilhanı ka!Jnoğı halk 
0ldtı{iıma göre, vekilluimiein 
hal'kla temaslaruzclan /ey:; 
aldıklanna şüplu~ edilemez. 
11u, sayede m illt ikt-ısacl sis
lcmıimi::iıı aı.· .. ~ıuan kısım!an 
kt(Sto·ları, e7ı·silde1·i ı laha eyi 
anıaşılnu.ştır. Aynı ::aman
da, deuletitı iktisadi ya1n-
8t»ı alakadar eden davalar 
Ot'a3ındaki bıitünlük da1ta 
81/i belirm1*tir. 

De•let eliyle halkın umumi 
:~fahını temin edecek yeni bir 
•tam kurulurken bütün iş ve 

~elir kaynaldannın kül halinde 
'tkilitlanmasını düşünmek za

l'.llti tidir. Hidiseler isbat etmiş-
r 1c· • 
. •. z1raabmızm, muas1r tek

Ilı" 
.. ge uygun şekilde kurulan sa-ql •• 

Yün gerisinde kalmış olması 
:?1•• rtinden güne çoğalan fah
t~ alarımızın inkişafını güçle,-
~r~ek bir keyfiyettir. Biz pa
ıı"\J lu. yünlü mensucat sanayii-

•b. teker fabrikalarının yapı 
'"düatr'ı . . . 1 . . 'b. k Ilı" sının verım erını ır aç 
~ ııline çıkarmak ibtiyacında
h~z. istihlaki.bugünkü seviyenin 

ç oı-... 'k" •. . ı· Ilı .. .... LSa ı ı uç mıs ı yap-
lll 'R"a mecburuz. Bu ihtiyaç, bu 
IQ~buriyet Türkiyenin ekono· 
da Ve sosyal kalkınması ka
ile r.~mrana kavuşma~n için de. 
de ~.mesi caiz olmıyan işler
~illl ır. Bugün nüfus başına 4 
~.: Pamuklu sarfeden Türk 
hı. •ııdaıı bu ihtiyacını üç ka
dı .. • çıkarmak kudretini kazan
ti~11 güıı Pamuklu dokuma fab
bir '. •tı Ümidlerimizin fevkinde 
Ş-. hDkişafa mazhar olabilirler. 
lilliıı •ide sanayileşme hareke
lihau·ınuvaffak olması için müs
tibaaı 1 hol ve kazançlı bir is- .. 
baık devresine sokmaktan 
~, 8 

.tare yoktur. Sanayiimiz 
İçiııd Zıraatunız tam bir ahenk 
Rib·11.~_ . Yükselmelidir. Birincisi "'il .. cısı de planlaşmalıdır. 

Abkarad . 
«>lan . a yenı hazırlanmakta 
he~ab ış Programı ziraatımızı 

Sız ·d· 
tır, lnk" gı ışten kurtaracak-
lllıı.,n ptr edılemez ki, ziraatı
laıtııa anlaşnıası,sanayiin plan-

sınd 
ltttıazza an daha ağır, daha 
Röste 111 hazırlıldara ihtiyaç 

ren b" .. 
Zıraat ır ıştır. Zira burada 
h •mızın d ' 

tı azla ıno ern vasıtalarla 
... nrnas -..aya . 1• rasyonel çalış-
t •rnk' eşkilatJ an verecek şekilde 
Ribi bü ~~ması, sulama işleri 
dilnıesi Yu bir davanın halle
bu işler mevzuubahstır. Bütiin 
0.~•n su arasında en müstaceL 
IUpbe ed' davası olduğunda 

ıleınez y·· b" 1 - So • uz ın erce nu 2 . 
s:. ncı sav/ada --
-...e~k 

91. El1l.g:ln. 

Akdeniz Ingiliz doııanması filomuzu Maltada 
selimlıyacaktır. Program hazırlanmıştır 

Büyük nıisafirimiz Rus hava kurumu başkanı General Eydenıan kendisini selamlıyan askerler 
önünden geçerken Türkçe olarak "Yaşasın kahraman Türk ordusu .. ,, ·diye bağırdı. 

lstanbul, 24 (Yeni Asır mu
habirinden) - ikinci Teşrin 
ortasmJa Akdenize açılacak 
olan filomuz ilkönce, Maltayı 
ziyaret edecek, orada beş gün 

... kalacaktır. MaJtada filomuza 
Akdeniz lngiliz filosu tarafından 

~ fevkalade samimi bir kabul 
resmi yapılacaktır~ Bu ziyard 
Türkiye - logiltere arasındaki 

dostluğun ~üzel bir tezahürü 
olacaktır. Filomuz Maltadan 

Büyük millet meClisi_nde 
Atatürkün senelik nutukları büyük 

bir alikayla beklenmektedir 
Kamutay encünıeolerinin azaları ihtisas cedvellerindeki 

namzedlerden seçilecektir - Şeker beş kuruş ucuzlıyacak 
1 Ankara, 24 (Yeni Asır mu

habirinden ) - Büyük millet 
meclisi ikinci Teşrinin birinci 
günü açılacağından bu mak
satla yapılan bütün hazırhklar 
tamamlandı. Açılış günü Reiai
cumbur Atatürk senelik nutuk
larını söyleyecekler, bilhassa 
iktısadi meseleler üzerinde çok 
kıymetli direktifler verecekler
dir. 

Bu nutku müteakib reis ve 
reis vekilleri ile riyaset divanı 
intihabı yapılacaklar. Bu iki 
toplautıdan beş gün sonra ya-

- Smm 3 üncü sayfada -

Yunan sularında da beş gün 
kalacaktır. Dost ve müttefik 
Yunan milletinin gemicilerimizi 
coşkun bir sevgi ve saygı için-
de bulundurmak için muhteşem 
bir istikbal p.-ogramı hazırlan
mıştır. Filomuzun Akdenizdeki 
seyahati yirmi jlÜn sürecektir. 

Atina 24 (A.A)- Türk do-
nanmasının Faler limanını teş
rinisani sonlarına doğru ziyare-
tinden bahseden gazeteler 

- Sonu 3 ncü Sahifede -
smzz;.:.nı t M M?P!l?~J"'~ 

Dost Afganın harbiye veziri 

Ankaradan ayrılırken 
hararetle teşyi edildi 

Vezirin Ankaradaki son ziyaretleri 

Altes' Dış bakanımız ve kadın laY}'atedmız 8aya11 Sabıha Oökçen 
Ankara 23 (A.A) - Afgan s ne bağlı hususi vagona bine-

harbiye veziri Altes Şah Mah- rek Ankaradan müfarekat bu-
mud ban bu akşam saat 22/40 yurmuşlard1r. 
ta hareket eden Toros ekıpre- -Sonu 3 üncü saJlilrde-
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Asi tayyareler Madrid üzerinde 1 Yugoslav Başvekili Ankaraya gel
Şehre bonıbalar atarak mek üzere yarın Belgraddan ayrılıyor 

yokladılar Stoyadinoviç kardeş milletin selam ve sevgilerini getiriyor mukavemeti 
----~-....---- Yugoslavya Türk dostlug"' unu krallarının mirası olarak saklıyor 

HUkümetçller bol mühimmat ve taze kuvvetler 
aldıklarından maneviyatl:rı kuvvetlenmlştlr. Ma- Ankara, 23 ( A.A ) - Stoyadiooviçin Türki-
ı. terya tepesi, geçlcilerl ameleler müdafaa ediyor Ulus gazetesinin Belgrad yeye gitmek üzere Bel-
Parjs, 24 (Ö.R) _ Madrid- muhabiri Yugoslavya baş- gradı büyük bir memnu-

.. • bakanının Ankara seya- niyetle terketmek üzere 
den bildirildiğine göre, ası h · · 

O 30 atının manası ve ehem- bulunuşu sebebsiz deg· il-
ta yyareler busabah saat 1 . 
ve 10.45 de iki defa hükümet ~iyeli .. etrafı~~~ g~zete- dir. Belgradın Ankaraya 

sıne gonderdıgı bır tel- bu doğru selamını bütün 
merkezi üzerinde uçmuşlardır. gra~ta şun arı bildirmeku Y!lgoslav milleti ta kalp-
Bu tayyareltrin hakil<i mikdarı tedır : den tasviu etmekte bu-
ma?fım değildir. Etrafa bazı Yugoslaya başbakanı lunduğundan Doktor Sto-
bombalar atmışlardır. Asi tay- Dr. Stoyadinoviç bir haf- yadin<Jviç tamamen emin-
yareleri görülünce, hava mü- ta müddetle ismet Inönü- dir. 
daf aası tet ti batı hemen faali- nün misafiri olarak Tür- Bütün Yugcslavya his-
yete girmiş ve mitralyözlerin kiyede kalmak üzere ayın selmektedir ki balkan sul-
çıtırdısma hava toplarının gür- yirmi altısında Belgrad- hunun asıl binası millet-
lemeleri katılmıştır. Umumi dan hareket edecektir. terinin büyük kumandan-
his, asilerin bir nümayiş yapa- Bu seyahat Dr. Stoyadi- ları sıfatiyle birbirlerinin 
rak Madridlilerin maneviyat· noviç ile refikasmm Tür- ellerini sıkan iki büyük 
lraını denemek istedikleri mer· kiye cumhur'yeti ile dof'- devlet reisinin Bo~aziçin-
kezindedir. rudan doğruya ilk tem:ı- de vukua gelen tarihi te• 

sına teşkil edecektir. Belgıadda neza1etler mahallesinden üır göıiinıiş -Sonu dlİldiincü salti/ede -- Sonu liçü11cü sahifede - Oene1al F!Orıko 
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8ehlte 2 

Yeni iş 
programı 

.. -. 
·Su davasının halli 
en müstacel bir 
ihtiyacıınızdır ... 

- Başlaraıı 1 ind salzi/cde -
hektar ataı.iyi su baskınlarından 
kurtarılmak, feyizli ovaların su
lamak,ı.iraatımızı hayat kaynak
larına ulaştırmaktır. Cumhuriyet 
hükumeti işte bu koskoca da
vaya elini koymuştur. Şimdi 
bunu halletmek için ne yap
mak lazımsa hepsini yapacak
br. Bu iş iki yüz eJli milyon 
liraya ihtiyaç gösteriyor di
ye halkçı hükümet tereddü
de düşecek değildir. Şimen
diferlerimizi yapmak için daha 
az mt masraf edilmiştir? Devlet 
demiryolları işini nasıl başar
mışsa iktıscıdi kalkınmanın 

anahtarı sayılacak kadar mü
him olan bu işi de başarmanın 
yolunu elbette bulacakbr. 

Biz bu işi hiç olmazsa on 
sene içinde sığdırmalıyız. Ya
ni senede 25 milyon !irayı 
su işlerine tahsise imkan bul
malıyız. Devlet büdçesinde bu 
muazzam rakama yer verilmesi 
bugün için hayali olsa bile 
milletin bu feyizli işe doğru

dan doğruya iştirakini temin 
edecek kombinezonlar bulmak 
imkansız değildir. 

Şevke 1. Bi.1.g:lıı 
F2ZL///h7-7..TL77.ZZZZL'/~ 

Emir geldi 
Sulanıa tesi atının 
Keşifleri yaptırılacak 

Gediz nehri ile Bakırçayı 
' ve küçük Mendere nehirle

rinin pamuk ve diğel' mah
sullerimizin verimini arttıra-
cak şekilde temizlenmesi ve 
sulama tesisatiyl~ tarlalara 
su verilmesi için lazımgelen 

keşiflerinin fen heyetlerine 
· süratle yaptırılması Nafıa 

vekaletinden şehrimizdeki 
alakadar dairelere bildiril
miştir. Fen heyetleri derhal 
istikşafa başlıyacaklard1r. 

rLZZZT/'../.7.7.77-; ~7zz;o22:zzzz;~31 

Tütün kökleri 
Behemehal sökülüb 

yakılacakbr 
Tütün tarlalarında kalmiş 

olan tütün köklerinin sökülüb 
yakılması Ziraat Müdürlüğünlln 
bir tamimile tütün müstahsil
lt!rİne bildirilmiştir. Tütün kök
lerini söküb yakmıyiinlar ceza· 
Jandmlacakları gibi, gelecek 
sene hunlara tütün ekmek jçin 
ruhsatiye de verilmiyecektir. 
{;ünkü bu kökll;!r tar!aJarda 
bırakılırsa mühim bazı zirai 
hastalıklara sebebiyet vermek
tedir. Müstahsiller 15 ikinci 
teşrinc kadar tütün köklerini 
söküb yakacaklardır. 

Çumhuriyet 
bayramında 

Hilal eczanesi tarafından tec
rube!eri yapılan "Krep dö şin., 
kokusu bu önümüzdeki Cum
huriyet bayrammda çıkacak 
değildir. Kokunun çok sabit 
olmasında muvaffak olunmuş 
bulunmaktadır. Tam ve kamil 
bir dereceye varması için Ec· 
zacı Kemnl Aktaş yılbaşında 
çtkaracağmı, Babarçiçeği, Gö
nül, Zümrüt Damlasının Erkek 
ve dişi lrnkularına yeni bir 
arkadaş katacağım herkesin 
parmağı ağzında kalacakdır 
diyor. 
Pek küçük başlamışlar 

Kemer caddesinde 10 yaşın· 
da Salih ve 9 yaşında Kazım 
seyyar terJikçi Bohorun bir çift 
terliğini çaldıklarından tutul
muşlardır. 

Yt::NI ASfR 

CelıA g Ü 
ameliyesi ha li ilerle 
Bu yıl seylaba karşı şimdiden 
tedbir alın!yor. Endişeye mahal yok 

·-·-·· Cellad gölünün kurutulması uzun zaman dayanmasında amil 
ve küçük Menderes yatağının olacaktır. Kanallar arasında 
ıslahı faaliyeti devam etmekte· yaptırılacak 9 köprünü inşası-
dir. Kurulma müteahhidi mü· na bugünlerde başlanacaktır. 
hendis Osman dün şehrimize Cellid gölil ile büyük kanal 
gelmiş ve akşam üzeri tekrar arasında açılan yaram kanal sa· 
Torbalıya dönmüşfür. Haber yesinde gölün suları denize 
aldığımıza göre şimdi sekiz akıh)mışbr. Şimdiye kadar Cel-
ekskavatör makinesinden üçü liid gölünün şark kısmında bu-

lunan sular tamamen denize 
Tirenin Hüseyin köprüsü mev· 
kiinden denize kadar uzanan dökülmüş ve bu saha kurutul-

muştur. Y aJnız demiryolunun 
kısımda küçük Menderes neh· garb kısmındaki saba fazla çu· 
rinin yatağım temizlemek için kur olduğundan buradaki su· 
faaliyette bulunmaktadtr. lar henüz akıhlamamıştır. ilk 

Makinalardan ikinci gurub baharda bu kısımda açılacak 
Belevi köyü civarmda, diğer kanallardan sonra buradaki su· 
bir gurub da Bayındır tarafm- Jar da tamamen denize dökü-
dan Karagöl ve Akgöl mün- Jecek ve göl kurumuş bir hale 
ferid kurutma kanatlannın açıl- gelecektir. 
masmda çahşbnlmaktadır. De- Bayındır, Tire ve Torbalı 
nizden CeUid gölüne kadar müstahsilleri busene de geçen 
uzanan sabada yapılmış olan seneki tuğyan ve feyezandan 
ana kanalın feyezan münase- korkmaktadırlar. Alakadarların 
betiyle hasara uğramaması için söylediklerine göre tuğyan 40 
bir tahkim projesi yapılması senede bir defa vukubulmak· 
Nafıa vekaletince emrolunmuş· tadır. Ve geçen sene olmuş• 
tur. Bu proje bir fen heyeti ta- tur. Busene feye:ı:an olsa bile 
rafından yapılacak tedkiklerden köyleri su basma teblükesi 
sonra baı:ır~anacaktır. Geçense- yoktur. Hatta su altında kala· 
ne tuğyandan kanallar epey za- cak arazi bile olmıyacaktır. 
rar görmüştür. Onun için tahkim Çünkü Cellad gölüne doğru 
projesile yapılacak tahkimat akacak sular kanallardan der· 
kanalların korunmasında ve hal denize dökülecektir. 

Ticaret odası 
iyasa ve ihracat vaziyetleri 
hakkında bir rapor hazırladı 

Şehrimiz ticaret odası son 
hafta piyasa vaziyeti hakkında 
bir rapor haı:ırlıyarak alakadar 
makamlara göndermiştir. Bu 
rapora göre iç satışlar şöyle
dir : 

Üzüm : Rapor haftasında çe· 
kirdeksiz üzüm, kalitesine göre 
6,50-22 kuruştan 27,550 çuval 
muamele görmüştür. Bunun 
11-21,5 kuruş fiatlerle 625 çu
valını üzüm kurumu 7,24·8,50 
fiatlerle 118 çuvalı da inhisar
lar idaresi tarafından satın alın
mıştır. 

Mevsim başlanglcmdan 23-10-
936 akşamına kadar borsada tes
cil edilen fizüm satışının yekü
nu 293331 ve 1721 torbadı~ 
Bu müddet içinde inhisarJnr 
idaresi 10,004, Kurum da 15626 
çuval uzum almıştır. Son hafta 
içinde dış nıemleketlere ihraç 
edilen üzüm mikdarı 6701,8 
tondur. Mevsim başmdan 17 • 
10 • 936 akşamına kadar vaki 
ihracatın yekünu ise 28275,1 
tondur. 

incir; Bu hafta çeşidine göre 
6,50-16 kuruş fiatJerle 11220 
çuval muhtelif nevi ıncır sa· 
tılmıştır. 

.Mevsim başından haftanın 

sonuncu günü olan 23-10·936 
akşamı kaydma göre 146741 
muhtelif ve 2415 çuval hur
daya baliğ olmuştur. 

Son hafta içinde ihracat 
2569.8 tondur. Mevsim ba
şından 17-10-936 akşamıoa 
kadar umum ihracat 189,921 
ton olarak tcsbit edilmiştir. 

Pamuk: Rapor haftası içinde 
preseli birinci mallar 45,25 -
46 l<uruş fiatlerle 1558 balya 
ve 42 den 35 harar, ikinci 
kaha pamuk muamelesi kayde
dilmiştir. Bu hafta borsada 
Akala adı altında 47 kuruştan 
ayrıca dört ba1ya pamuk sabl-
mıstır. Hafta icinde pamuk 

ihracatı yapılmamıştır. Yeni 
rekolte pamuklanmızdan şim
diye kadar takriben bin balya 
ihraç edilmiştir. 

Palamut; son hafta içinde 
460-480 kuruş fiatlerle 585 
kental tırnak, 320·390 kuruş• 
tan 2112 kental kaba, 340-350 
kuruştan 235 kental tırnaklı 
Palamut satılmıştır. Bu müddet 
içindeki ihracat da 787,365 
kilodur. 

Rapor haftası içinde bor
sada 4,624-6,75 kuruştan 9865 
çuval bu~day, 3,625 - 3,875 
kuruştan 466 çuval arpa, 4,75 
4,8125 kuruştan 320 çuval 
bakla, 3,5 · 5,5 dan 130 çuv~I 
kumdan, 3,875 kuruştan 93 
çuval nohud, 13,5 - 14,5 ku
ruştan 297 çuval susam, 8,25 -
8,75 kuruştan 188 çuval fasulye, 
8 kuruştan 10 çuval bezelye, 
4,375 kuruştan 33 çuval burçak, 
12,25 kuruştan 25 çuval haşhaş, 
55 kuruştan 6,000 kilo keçi 
kılı, 2,90 kuruştan 199,000 kilo 
pamuk çekirdeği, 2,625 kuruş
tan 2496 kilo ince kepek ve 
15,75 kuruştan 1033 ,kUo ceviz 
satışı kaydedilmiştir. Bunlardan 
bu hafta 775,000 kilo arpa, 
1.002,400 kilo bakla, 248,360 
kilo burçak, 115,000 kilo nohut 
12420 kilo kendir tohumu, 
11545 kilo hayvan derisi, 40000 
kilo yün, n 712 kilo cevi:r:, 
33700 kilo kepek, 174436 kilo 
haşhaş tohumu, 328426 kilo 
dara, 507 lcilo defne yaprağı 
161977 ki!o miyankökü ihraç 
edilmiştir. ............. 
Yaraınaz çocuk 
Yangına sebebiyet 

verdi 
Güzelyalıda Şabanzade çık

mazında Remzi kızı 13 yaşında 
Kadriye, Abdi kızı Feriştenin 
bahçesine girmiş ve bir kibritle 
kağıd ve ot parçalarını tutuş
turarak yangın çıkarmıştır. 
Kadriye tutulmuştur. Yangın 
derhal söndürüJmüştür. 
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Zirai asayişi temin için idare amirleri 
tedbir almağa davet edildi 

Ziraat mahsullerimizin mu
hafazası ve asayişi ziraiyeye 
çok ehemmiyet verilmesi hak
kında Dahiliye Vekaletinden 
vilayete bir tamim gelmiştir. 
Ehemmiyetine binaen aynen 
yauyoruz: 

Son zamanlarda günden gü
ne artmaya başlayan zirai asa
yişsizlik köylüyü usandırmış ve 

ziraalten soğutmuştur. Köylü 
bizzat bekleyip muhafaza ede
miyeceği yerlerde artık ağaç 

dikmediği ve çalınabilir birşey 
yetiştirmez olduğu,eğer çalına
bilir bir mahsulü varsa mevsi-

minde tarlasında yabp bekle
meye mecbur kaldığı ve bu 
yüzden çiftçinin sıhhati teblü

kede olduğu ve orman ağaç
larının kıyasıya kesilip ucuz 
baha ile ile satılmasının sebep· 
lerinden biri de bu olduğu. 

Köylü tarlasına bağ ve bah
çesine yapılan bir zarardan 
dolayı nadiren mahkemeye 

gittiği böyle bir iş için mah
kemeye gitmenin neye mal 
olduğunu ve davacı olmakla 
hasım kazanacağım düşenen

ler ve akıbetini bilenler hak
larından vazgeçmekte oJduk
lan ve pek ehemmiyetsiz gibi 
görülen bu güçlük tecavüzler 
ve rahatsızlıklar memleketin 
istihsal kuvvetini sarsmakta 
ve inkişafına mani olmakta ve 

bir köylüye ne ıçm meyva 
yetiştirmeyorsun hem yer hem 
satarsın denilince biliyorum fa. 
kat nasıl mabafaza edeyim, 
alemle nasıl belaya gireyim de
dikleri ve bazı mahallerde yat
mak için odun yerine tezek 
hazırlıyanlar görüiüb kendile
rine memleket için ne kadar 
teessürle karşılanacak birşey 

olduğu memleketi sevenlerin 
tarlaları kenarına ağaç dikme
leri tavsiye edildikten sonra 
halkın ufak ·bir teşvikle hare
lcete geçerek binlerce fidan 
diktikleri fakat fidanları kısa 
bir zamanda şunun bunun ta
rafından sökülüb çalınmakta 
olduğundan halkta bir daha 
dikme hevesi kalmadığt ve 
bunun için bir çare düşünül
mesini söyledikleri, ne yazık ki 
teessürle işidilmiş ve görül
müştür. 

Bu hal böyle devam ettiği 
ve bu gibi tecavüz'erin tema· 
disi memleketin ve dolayısile 
topraklarımızın kabiliyetine gö
re mahsul almak istihsalatımızı 
arttırmak ve köy:üyü muhtaç 
olduğu refah ve huzura kavuş· 
turmak mümkün olamıyacağın
dan idare amirlerinin resen 
amme menfaati için müstemir· 
ren önemli tedbirler alınarak 

ağaç yetiştirme İşinin teşviki 

ve sonucundan bilgi verilme
sini tamimen <!ilerim. ............ 

plik Pamuk ·şi 
Dokumacılar yeni Zeriyatnasıl 4mis

bir buhrandan line çıkaı·ılabilir 
şikayetçi .. 

Şehrimizde üç beş tc7.gabda 
dokumaetlık yapan bazı küçük 
san'at erbabı vardu. Bunlar pi
yasadan iplik alarak be:ı do
kurlar. Kendi hayatlarını l<aza· 
nırlar ve yanlarında birkaç işçi 
de barındırırlar. 

Son günlerde piyasadan ip
lik tedarik edememek vaziye
tine düşmüşlerdir. Devletçe 390 
lmruşa satılmasma karar veri
len iplikleri beş liraya hatta 
fazlasma satın almağa talib ol
dukları halde bulamamakta
dırlar. 

Bunun sebebi bir türlü izah 
edilemiyor. iplik ticaretinin top
tancılığı birkaç mahdut elde 
bulunuyormuş. Şikayet bilhassa 
Adanadan gelen iplikler üze· 
rinde toplanmaktadır. Vılaye
tin yüksek alakasile işin ted-
kiki rica olunmaktadır. 

BUGÜN 

E 
MA ı 
Baş rollerde : Geçen se

ne UNUTMA BENİ filmin

de çılgınca alkışladığımız, 

dünyanın en tatlı sesı 

Benjamlno Gigll ve 
dilber Macar yıldızı · 

Kate de Nagl 
Ayrıca : 

Paramunt jurnal 
ve canlı resimler. 

Şehrimiı: ziraat müdürlüğü 
pamuk zer'iyah hakkında Bc-ş 
vekil İsmet lnönü'ne uzun 
bir rapor takdim eyle-
miş ve bunda pamuk zer'iyah
mn dört misline iblağı imkan· 
larını izah eylemiştir. Ziraat 
müdürlüğü beş yıllık bir prog
ramla bu neticenin elde edile
ceğini rakamla göstermektedir. 

yıı·-·····-1 
Karde~lerim · z 
Menemene 
gönderildi 

Bulgaristan muhaciricriodeo 
150 kişilik bir kafile dün şeh
rimize gelerek buradan Mene
mene gönderilmıştir. Muhacir 
kardeşlerimiz Menemenin mer
kez ve mülhakatında iskan edi
leceklerdir. 

.es Teqrhlievel 193& 

y 
Aza adedi 
milletin içtimai 
rüştü i e müna
sib olmalıdır 

Yurddaş. 
Kızılay şefkat kaynağıdır. 

iyi gününde ona yardım et .. 
Felaket gününde onun şef· 
katine sığın . 

•••••••••••• 
Yurddaş: 
Üzerinde beyaz zemin üze· 

.rine kırmızı aylı bir bayrak 
yükselen müessese gördüğün 

. zaman tereddüt etmeden içe
riye gir .. Doktoruna mua
yene ol, yaranı sardır. Kapı
dan çıkarken senden men· 
faat istemiyecekler. Gözle
rinde parıldayan sevgi onlara 
kafidir. 

•••••••••••• 
Nerede felaket varsa ora-

da Kızılayı bulursun. 
•••••••••••• 

Kızılayın eli, ağlıyanın göz 
yaşmı siler. 

•••••••••••• 
Kızılay kimsesizlerin kim· 

sesidir. 
•••••••••••• 

Kızılaya vereceğin yardım 

parası, döner dolaşır yine 
senin iyiliğine harcanır. 

•••••••••••• 
Kızılay aza adedinin, mil· 

Jetin rüştü içtimaiyesile mü· 
tenasib bir dereceye varma-
sını, bütün milletin bu tena · 
sübü temin etmesini temenJlİ 
ederim. 

C(. ATATURK 
•••••••••••• 

Kızılay en şefkatli bir 
anadır. Yaralı askerin yarasını 
sarar, fakir çocuğu giydirir, 
dul kadım ısıtır. 

-
imtihanda 

Muvaffak olan kızlarınuı 
Maarif Vekaletinin son tali• 

matı mucibince dikiş yurdları 
açabilmek için, ya enstitülerden 
mezun olmak veya bu enstitü· 
terin lmı s'~rına devam ederek 
ehliyet vesik.:sı almak mecbu· 
riyeti vardır. Maraş dikiş yurdu 
müdürü Nuriye ve ÖdemİŞ 
yurd müdürü Aliye onyedi 
gün devam eden imtihan ne· 
ticesinde muvaffak o!muşlar ve 
ellerindeki dip!omalarını teyi
den ehliyet vesikalarım da a1· 
ınışlardır. Kendilerini tebrik 
ed~r, muvaffakıyetler dileriz. 
·········································' 
Zabıta huberltjri: 

•• 
Odemişde 

Bir koyun yüzünden 
çıkan cin~yet 

Ödemişin Birgi nahiyesinİfl 
Türkönii köyünde bir cinayet 
olmuştur. lbrahim oglu çoba? 
yusuf ile Kışla köyünden lsıııaıl 
arasında bir koyun meselesirı .. 
den kavga çıkmış lsmail ta .. 
baacasını ateş ederek YusuftJ 
ağır surette yaralamıi ve sonra 
Yusuf un elindeki çifte tüfengı· 
ni alarak tekrar ateş etme~ 
sureti le öldürmüştür. lsmail, ik• 
silahla beraber yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

Acaba kim almış ? 
Basmane istasyonunda çah· 

şan Ali oğlu Halil zabıta~a 
müracaat!a üç gün evvel yaurgı 
vagondan bir cel~eli ile arka~ 

el .. 
daşı Abdullahın bir takım 
biscsi ve Mebmedin bir ceke· 
tinin çalındığını şikayet ctıniş· 
tir. ·.? 
Uç kişi birieşmişler mı 

Konak önünde Ismail karıs• 
Mü7.cy~enin 59 lira pa~~sı;; 
çalan Omer, Fatma ve Murv 
tutulmuşlardır. 

Pabuç hırsızı 
Çornkkapı camiinde narııaı 

kılan Y usufun bir çift ayakk~~ 
hısım çalan lbrahiuı oğlu Ab 
tutulmuştur. 



Dost Afganın harbiye vez · ri 

ayrılır 
yi diki. 

Vezirin Ankaradaki son ziyaretleri 
- !Jaşfata/ı ı um sav/ada -
istasyonda Milli müdafaa ve

kili İJe hariciye vekilim Z, omu 
tnüfeltişi Orgeneral Fahrettin 
Altay ve Milli müdafaa veka
eti umum müsteşarı, Iran sefiri, 
3aticiye vekaleti erluinı,merkez 
<urnandanı ve emniyet müdürü 
t~rafından teşyi edı!~n Altes 
bır ihtiram kıt'ası tarafından 
selanılanmış ve bando muzika 
Afgan ve istiklal marşlarını 
Çalrnıştır. Afgan sefiri Sultan 
~hnıed han da ayni trenle 
areket etmiştir. 

Ankara, 23 (A.A) - Misafir 
~fgan harbiye veziri Altes 

ah Mahmud Han bugün saat 
Ün ~u~ukta ismet lnönü kız 
Bs~~ını ziyaret buyurmuşlardır. 

1 
Ü~un dershaneleri ve atelyc

terı _gezmişler, derste hocaların 
~krırlerini dinlemişler ve kü-
~uk kızlarımızın yeni Türk 
arfierile yazdıkları yazıları 

Pek takdir etmişlerdir. Atelye• 

lcrde el işi, nekış dikiş, şapka 
ve çiçek imalatını tedkik et
mişler, büyiik hayranlıklarla 

talebemizi ve bunların h'oca1a
rmı takdir etmişlerdir. 

Misafir kız lisesini ziyaret 
ettikten sonra Ziraat enstitü
süne gitmişlerdir. Enstit nün 
muhtelif laboratuvar, dershane, 
yemekhane ve yatahnelerini 
gezmiş ve gördüğü intizamdan 
dolayı mekteb heyeti tedrisiye
sine ayrı ayn şükı anlıklarını 
ve hayranlıklarını bildirmişler

dir. Enstitüye girerken ve çı
karken talebe tarafından ha
raretli alkışlarla karşılanmış ve 
teşyi edilmiştir. 

Öğleden sonra 13 buçukta 
başbakan ismet lnönünün Mar
mara köşkünde verdikleri öğle 
yemeğinde hazır bulunmuşlar 
ve ondan sonra ordu evine 
gelip bir müddet istirahat et· 
mişler ve akşam yemeğini hu-
susi surette Afgan sefaretinde 
yemişlerdir. 

Asi tayyareler Madrid Üzerinde 

e re bon r a 
ınukavemeti y a 

p 1!aştara/ı •. J ıua say/ada 
arıs 24 ( O.R ) - Madrid-

:en bildirildiğine göre, Ovye-
0da dün de mücadele devam 

:tnıiştir. Malaterya tepesi ma-
en amelesinin elindedir ve bu

t~daki manastır tahliye edil
tı:lıştir. Stamblerio dağı da ma· 
~encilerin işgali altındadır. Böy
ece bütün mmtakaya dağılan 
tnadenciler 10 bin kadar olub 
~Stüri eyaletinde asilerin Ovie
... 0fYa geçmelerini menetmek va-
c.ı e .. 

sını Üzerlerine almışlardır. 

CEBHEYE T AKVIYE 
KUVVETLERi GiDiYOR 

Ö Saint jean de Louze, 24 
( -R) - Bilbaoda büyük bir 

nikbinlik hüküm sürmektedir 
ve kamyonlar hergün cebheye 
takviye kuvvetleri ve mühim-
mat taşımaktadırlar. Vaziyet 
değişmemiştir. Bask milliyet-
perver milisleri büyük bir top
çu faaliyetile asileri iz'aç edi-
yorlar. Bilakis piyade hareketi 
}:.Oktur. Dün bir asi hava hü
cumu reddedilmiştir. Biskoya 

. hüküm et kuvvetleri kumandanı 
vaziyetten emin görünmekte
dir. 

Cenevre, 24 (Ö.R) - ispan
ya cumhur reisinin karısı Bn. 
Azana Barselona hareket et
m; ir. Hasta olan kızkarde
şinc refakat için Cenevreye 
gelmişti. 

~nıerikada intihabatpro 
• 
ır. a~andası hararetli 

Şinıdiye kadar sarf edilen para otuz 
beş milyon Türk lirasıdır 

le~aşin~ton, 24 (Ö.R) - Amerikada Cumhur reisi intihabı ge
şir:: ay içinde yapılacaktır. Birleşik Amerika cumhuriyetleri 
li 1 baştanbaşa fırkaların propagandalarına sahne olmuştur. 
see~tarafta büyük nümayişler, tezahürat yapılmaktadır. Umumi 
raf'rnd_hareketlcri için şimdiye kadar 35 milyon Türk lirası mas
ltı e ılmiştir. Bu masraf şimdiye kadar yapılan en kabarık 
bi~8~?f sayılıyor. Meşhur Lenkoln'ın reisicumhur seçiminde 150 
Rand ır~ ~arfedilmışti. Cumhuriyetçiler daha iki haftalık propa
na a •çın 400 bin lngiliz lirası istemiş!erdir. Cumhuriyetçilerin 
da:~edi Landon büyük kapitalistlerin mali yardımiyle propagan-
li 1 Yapmaktadır. 

rtıek; ~~i fırka zenciJerin reyini kazanmakiçin büyük efor sarfet
'Mac ır .. Zenci liderlere karşı son derece nazik davranıyorlar. 

lSo b~afıh Kaliforniyada demokratların 600 bin Los Ance!os'ta 
~ ın fazla reylerı vardır. 

~~~~ı:ıı ~r:'IC'~ •-m~ ,..~.,.t.:. -:w.::J.'.!AVJr&;,wil 

E Si em ası 
Bu hafta sevimli yıldız Franzıska Gaal'in diğer yüksek 

Alman san'atkarları ile beraber yarattığı 
• u a ı 

iki saat kahkaha - iki saat neş' e 
Ayrıca : Paramount ( Dünya havad"sleri ) 
Gelincik hanım ( Renkli Mikey Mouse ) 

••ııaııcıeııaııııııııaıı•ıııııııaııaııııaııaıııı 

liet .. SEANS SAATLERi 
.~~nlerfu} 1

5
3,15 :-: 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi pazar 

, '••······-' de ılave seansı vardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• 
29 teşriniev•ıel Cumhuıiyet bayramında 

Şarıo ASRi ZAMANLAR 
Şapl:n'in Çevirdiği tamamen sözlü ve şarkılı büyük filmi 

- Tayyare Sinemasında -

YENi A51R S hile 3 • e __ _ _p o 

a 
Akdenizde • • 

yır mı günlük bir gezi 

y ca ır. 
- Başlaıa/ı ı mcı savıaaa, - sabah Karadenizden şehrimıze mennileri, askerce ve dostça 

Türk donanmasının ilk defa geldi. Heyet erltiinı çok sami- jesti şiddetle alkışlandı. 
olarak dostça Yunan sularında mi ve parlak şeldlde karşılan- Generale hava kurumu teş· 
demirliyeceğini kaydetmekte dılar. kil5tına mensub kızlarımız ta-
ve Türk - Yunan donanmalarını General El;deman ita- rafından buketler takdim edil-
şarki Akdehiz sulhunun muha- aya ÇO~t beşily biır çenı- di. General rıhtımdan çıkarken 
fazası yolunda siyasi bir alet rfiyie çıktı. Halinde dost kendisini teveccühkar tezahü
yapan iki memleket arasındaki b·r memleEteti ziyaret en ratla alkışlayan halka da Türk
dostluk münasebetlerini tebariiz de in bir haz duymakta çc hitab ederek: 
ettirmektedir. ofdluğu elli idi. Kendi- - Yaşasın Türkiye, yaşasın 

BÜYÜK MiSAFiRiMiZ s·nı seEamhyan lul' anın 
IST ANBULDA önüriden geçerken as- Atatürk diye bağırdt. 

kerlerimizi Türkçe: Heyet erkanı hükümetimizin 
lstanbul 24 {Yeni Asır mu- A • f. · !arak Perapa - Merhaba asker, resmı mısa m 0 -

habirinden) - Ankarada Cum· Diye selamladı. Jasa misafir edildiler. Heyet 
huriyet bayramı şenliklerinde BölUğUn önünde r1e vilayeti, kumandanlığı ziyaret 
bulunacak olan SovyetJer hava "Yaşasın kahraman Türk etmiştir. lstanbul bt:Jediyesi ta
kurumu başkanı general Eyde- ordusu,, diye bağırdı. rafından heyet şerefine bir zi-
mamn riyasetindeki heyet bu Generalın bu yürekten te- yafet verilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•• y e me 

C?1.,'r;::ı:::::::s;::::;;;::;;ıı:;::m:=;:==s=::::mım:aıı:;m::::;::==:ı::=ız::ııı=ı:::ıcım::z::m:::ı::::ı;;:;;;c:::==:::;:;ı:ı----mız•----------------

a tü 
yl 

- Başftlfa/ı bmncı salıi/ede- çok müsamereler tertib edil- teden hareket eden Dahiliye 
pılacak olan ikinci toplantıda miştir. vekili Şükrü Kaya yarın ( bu-
encürnenler seçilecektir. Meclis ŞEKER BEŞ KURUŞ gün ) şehrimize gelecektir. 
azasının ihtisas cedvelJeri hazır- UCUZLlY ACAK Şükrü Kaya bu;ada kalmıya-
Janmışhr. Bu yıl namzedler bu lstanbul 24 ( Yeni Asır mu- cak, öğleden sonraki trenle 
cedvellere göre hazırlanacaktır. ·habirinden ) - Ankarada ha- Ankaraya hareket edecektir. 
Seçimi müteakib ruzname tes- ·yata ucuzlatmak için yapılan BLOKE PARALAR 
bit olunacaktır. tedkiklerden sonra şekerin ki- Istanbul, 24 (Hususi) - Is-

loda daha beş kuruş ucuzlatı-
Istanbul, 24 ( Hususi ) - panyada Türk ihracatçılarının 

C h B d 1 lacağı tahmin olunuyor. Ucuz- bloke kalan sekiz yüz bin 
um uriyet ayramın a yanız lama kararının gelecek yıl için-

b - "'k m•·ydanlara ta'-lar ya lı"ralık matlfıbatımn Cumhuriyet uyu .! K - de tatbik edileceg~ i söyleniyor. 
l kt B ·· l · b"" Merkez Bankasında bloke kalan · pı aca ır. ayram gun erı u- Mütahass:slarca yapılan ted-

tün mekteblerde Cumhuriyet kikler de bunun kabil olacağı- lspanyol klearir.gi hasabmdan 
rejimi ile eski rejimin muka- nı göstermiştir. ödenmesi için Merkez Banka-
yesesını yapan konferanslar ŞÜKRÜ KAYA GELiYOR sına emir geldiğinden ihracat-
verilecektir. Halka mahsus bir lstanbul 24 (Hususi) - Peş- çılara tediyat başlamıştır: 

·······ianonun···uittei:ıe···mnıii"iiat··· 

A ya ltalya · !İıparatorluğunu 
müştere bir eh · ğle tanıyacaktır 

Berlin, 24 (Ö.R)- Kont Ci
ano busabah Von Neurath'Ja 
görüştükten sonra Hıtlere mü
laki olmak için Alman bari· 
ciye nazırile birlikte Venten~ 
srardene hareket etmiştir. Von 
Neurath'tan başka Alman si
yasi şahsiyetlerinin ekserisi, 
Almanyanın Roma sefiri Von 
Hasse!, ltalyanın Berlin sefiri 
Attolio de Italyan hariciye nazı
rına refakat etmektedir. Bütün 
bu zevatın huzuru şu son mü
lf:kata hakiki bir Italyan·Al-

man konferansı mahiyetini ver
mektedir. 

iyi haber al;ın mehafılden 
bildirildiğine göre kont Ciano 
Berlindcn ltalyan imparatorlu
ğunun Almenya tarafmdan tas
diki haberini getirecektir. Bu 
tasdik kararı artık bir güçlüğe 
çarpmamaktadır, zira Alman
yanın esasen Adis-Abebada 
sefiri kalmamıştır. 

Habeş fethinin Almanya ta· 
rafın~an hukukan tasdiki ka
rarı ile birlikte iki tarafın 

1 müşterek bir beyannamesi de 

1 

intişar edecek ve bunda iki 
memleketin iş beraberliği ar
zusu ve menfaatletinin müşte
rek olduğu bildirilecektır. Bu 
beyanname bugün yeniden bir 
tebliğin mevzuu olacaktır. Bu 
tebliğde bazı Avrupa meseleleri 
üzerinde ltalya ve Almanyanın 
görüşlerinin ayni olduğu bifdiri
Jecek ve beriki memleketi alaka 
dar eden bu meselelerde müte
kabil istişare temennisi ileri 
sürülecektir. 

le -
y 

Ermeniler Tü klük 
idealine l~ağlılık-
l arını gös eriy rlar 

Istanlm, 24 ( {adyo} An-
takyadtıki crn er ilerin Türklüğe 
bağlı ıı ldarı l>.r çok haber erle 
teeyyüd ediyor. Buradaki (An
takyadaki) ermeniler b ir takım 
politikacıların kurbanı olarak 
anayurddnn ayrılmış olan va-
tandaşlardır. An'ane itibariyle 
Türklere bağlıdırlar. Son ha· 
diseler sırasında Antakya er
menileri Türklük idealine bağ
lıklarmı muhtelif vesilelerle gös· 
termektedir. 

stanbulda 
Belediye spor binasın 1 

45 bin lira veriyor 
Istanhul 24 ( Hususi ) - Is

tanbul Halkevi binasına bitişik 
olarak yapılacak olan spor bi-
nası için belediyece 45000 lira 

f verilecektir. Belediye bu para
yı üç yılda vermeyi kabul et-

i tiğinden bunun ilk taksiti ola
rak onbeş bin lirayı halkevinin 
emrine amade bulundurn:uş ise 
de bu parayla inşaata başla
mak kabil olamıyacağından hal
kevi 45 bin liranın birden 
ödenmesi için Beled~e nezdin
de teşebbüslerde bu!unmak
tadır. 

Bazı mekteblerin 
Kayıt ve kabul müddet 

leri uzatıldı 
lstanbul 24 (Hususi) - Mu· 

ailim ve San'at mekteblerine 
yazılmak için müsabaka imtıha· 
nına giren telebenin vazıyetleri 
yeni anlaşıldığından bu mek
teblere kayd ve kabuller on 

beş ikinci Teşrine kadar uza· 
tılmıştır. 

Küçük san'atlar 
Ankarada bUyUk hazır· 

hklar devam ediyor 
Ankara, 23 (A.A) - Bu 

ayın 28 inde Ankarada sergi 
evinde açılacak küçük san'atlar 
sergısı ha:tırlıkJarı büyük bir 
faaliyetle devam etmektedir. 
Memleketimizin herlarafında 
yapılmış bulunan küçük san'at
Jarın en kıymetli eserleri bu 
sergide toplu olarak gö:-ülebi· 
lecektir. 

Serginin açılışından sonr;\ 
12 lkinciteşrinde Ankarada 
küçük san'atkarlarımızm iktı
sadi ve çtimai vaziyetlerini 
tedkik etmek, a!ınm-ası lazım~ 

gelen tedbirleri hazırlamak ve 
küçük san'aUar kanununun ana 
hatlarını görüşmek üzere bir 
de küçük san'atlar kongresi 
akdedilecektir. 

Litvi of Sovyetlerden izahat istediler 1 

Portekiz usyanın itham! 

Bütün vilayetler "mizin bizzat 
küçük san'atkar1ardanse çilecek 
murahhasları ile memleketimi· 
zin fen adamlarının ve iktıısat

çılarının iştirak edecekleri bu 
kongre ile parti programımızın 
esas umdelerinden birisini teş· 
kil eden bu memleket işi de 
bu suretle ele alınmış buluna· 
caktır. 

l)akkıııda çıkarılan 

haberler yalandır 
Moskova, 24 (A.A) - Tas 

Ajansı bildiriyo: 
Litvinofun mevhum istifası 

hakkında t:cnebi gazetelerde 
çıkan haberler Sovyet aleyh
tarlığının menfi bir tecellisi 
ohJp tamamiyle asılsızdır. 

Tayyare 
abrikalarını gezdiler 
Belgrad, 24 (Ö.R) - Çekos

lovak hava kuvvetleri heyeti, 
bugün tayyare motörleri fabri
kasını ziyaret etmişlerdir. 

Şaraplık üzümler 
Tekirdağ, 23 (A.A) - Bu 

yıl şarap fabrikası Sarayköy
deki bağcılardan nakliyesi fab
rikaya aid olmak üzere dört 
buçuk kuruştan bir buçuk mil· 
yon kilo şaraplık üzüm almıştır. 
Şarap fabrikası çalışmasına 

larına cevabını bildir · 
1 Londra, 24 (Ö.R) - ispanya işlerine ademi müdahale komi-

tesi tarafından Sovyet hükümetinin ispanya işlerinde hareket 
serbestliğini geri aldığı hakkında dün yaptığı beyanat üzerinde 
Sovyet mümessillerinin izahatını dinlemek maksadile içtimaa 
davet edilen tali komitede Sovyet mümessillerinden izahat iste
nilmiş,Maiski cevaben hükümetinden bunu soracağını vadetmiştir. 

Demir fabrikası 
Safranbolu, 23 (A.A) - Sü· 

merbank umum müdürü Nurul· 
lah Esad lrnrulmak üzere bu
lunan demir sanayii yerlerinin 
tesbiti için bir heyetle beraber 

Bundan sonra ademi müdahale tedbirlerinin sıkı kontrolü 

1 
meselesinin müzakeresine geçilmiş ise de pek ileri vardmlma- ı ··1111 

••••
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mıştır. Tali komite pazartesi sabahı yeniden toplanacaktır. a ~ 

1 

Londra, 24 (Ö.R)-lspanya ve Sovyet Rusya hükümetlerinin Şehir Gazinosu arkasında 
ithamları hakkında Portekiz hükümetinin cevabi mülahazaları Doktor Mustafa Enver cadd ... -

Karabüke gelmiştir. 

d~n. akşam Londraya gelmiş ve busabah saat 11,45 te komi~~ sının denize nazır mevkiinde 
reısı Lord Plymoutha verilmiştir. Lord Plymouth bu sırada talı 116 _ 1 sayılı konforü havi kü· 
komiteye rı"yaset edı"yordu. 

bik bir hane kiralıktır. Gör· 
Alman heyeti Ati nada mek istiyenıerin 116 - 2 sayı 

Belgrad, 24 (Ö.R) - Alman hava kuvvetleri nezareti genel haneye ve görüşmek istiyenle 
direktörü Ue bir heyet dün tayyare ile Atinaya gelmişler- rin de Yeni Asır gazetesi idr 
dir. Bu heyet, kış mevsiminde de Almanya - Yunanistan ara- rehanesine hergün saat 18 deı 
sında hava seferlerinin devamı için Yunanlılarla müzakereye 20 ye kadar müracaatları. 

~ s. 3 1 - 5 

• 
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Nisin kordonunda elinde kırmızı fes 
taşıyan bir adam daima göze batar .• 

Abdülmecid Nisde nasıl yaşıyor? Eski şehzadeler hiyanetlerin
dcn Avrupaya kaçan Ermenilerin sofrasından eksik olmııyorlar 

-2-
Akdenizin dantelli kıyılarını 

süsliyen şehirler arasında Nisin 
(Nice) hususi bir mevkii vardır. 
San Remo, Monte Karlo, Nis, 
Kap gibi şehirler güzellik ba
kımından birbirinden ayırd edi
lemezler. Hatta birbirine ek· 
lenmiş büyük bir şehir farzo• 
lunabilirler. Bununla beraber 
çok eskiden mevcud olan bir 
şöhret Nise diğerlerinden ayrı, 
mümtaz bir mevki temin ey
lemiştir. Amerikadan, lngilte· 
reden, dünyanın hertarafından 
buraya akan seyyah kafileleri 
burasını zenginleştirmiş, zen· 
ginleşen şehir de güzelleşmek· Nisdm bıt manzaıa 

':z. •ti W "E 

Prommad des Ang'de pijamalı kadınlar 
te zorluk çekmemiştir. 

Çam ve palmiye ormanları 
içine gömülen köşkler, genİ'l 

caddeler, muazzam oteller, 
muhteşem gazinolar burasını 
Akdenizin bir cenneti haline 
koymuştur. 

- Bak bak eski halife ge• 
çiyor. Dedi. 

Bu tesadüf şübhe yok ki 
gazetecilik merakı ile memle· 
ketten kovulan bu adamların 
buradaki hayatları etrafında 
biraz ma!ümat toplamaklığıma 
saik oldu. Yine müstacelen ilave 
edeyim ki kulaklarıma gelenler, 
bir vakıtlar asil Türk milletinin 
mukadderatını ellerinde tutan 
bu adamların ne kadar deje· 
nere tiplerden mürekkeb oldu· 
ğunu bir kere daha bana og· 
retti. Zavallı Türk milleti ne· 
!ere tahammül göstermiş? 

Başda, "Hala halifelik" sıfa-

Nia'in karnaval eylenceleri· 
nin, çiçek muharebelerinin ne 
kadar meşhur olduğunu bil· 
miyen yok gibidir. Şehrin ya· 
rısından çok fazlası otel ve 
pansiyon olmasına rağmen kış 

mevsiminde burada yer bu'mak 
haylı müşküldür. Yazın nisbi 
bir tenhalık çöker. Yaz mev· 
siminde şehir baştanbaşa bir 
plaj hayatı yaşar. Sokaklarda, 
gazinolarda, lokantalarda he· 
men herkes kadın erkek yarı 
çıplak plaj kıyafetleri ile do
laşırlar. Etiket namına hiç bir 

(Nts) in 
sız bir g;yim tarzı vardır. 

meşhur kumatlıanesi 

şey yoktur. 
Kumar salonlarında bile 

mayolarla kağıd oynıyan ka· 
dınlara rastlanır. Erkeklerin 
ekserisi ceketsizdirler. 

Nis'in sıcak memleketlere 
örnek olacak kayıdsız ve şart-

* • • Birgün Promenad des Ang-
lais df'nilen Nis 'in kordonunda 
gezerken kafası iki omuzu· 
nun içine gömülmüş, bir et 
yığını halinde arabaya kurulmuş 
elinde kırmızı fes taşıyan bir 
adam na:zarıdikkatimi celbetti. 
Dikkatla baktım. Az.kaldı tanı-
yamıyacaktım. Yanımdaki ar
kadaşım tereddüdümü anlamış 
olaca lı; ki: 

1-................................. ~-·-------, 

KANLI ELMAS 
1e/ııka savısı: 39 MACERA ROMAN/ 
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Kızgın çubukların altlnda nasıl lnledlğlnl 
hatırlıyor musun San Şun? 

- Oh yarabbim.. Bu Mina 
değil, San Şun'dur. 

Blak gözlerine inanamıyarak 
dikkatle baktı: 
• - Evet San Şun 1 Fakat 
dikkat ediyor musun Çinli i!e 
bir arkadaş gibi görüşüyor ve 
çok neş'eli görünüyor.. Vay 
karatanın kızı.. Bizi sattı de
sene! 

Artık akıllarına neler gel
miyordu . . Ya şu dakikada 
Mina ile Nora da tehlükede 
iseler. San Şun hakkındaki 
düşüncelerini de değiştirdiler. 
Belki de San Şun buraya kendi 
arzusuyla gelmiyordu. Onu na
sılsa yakalayıp zorla getiremez· 

ler miydi? 
Her türlü ihtimali düşünmek 

lazımdı. Lakin mesele aydınla· 
nmcaya kadar birkaç dakika 
daha sabretmek gerekti. Fa· 
kat bu lrnybedilen kısa müd· 
det içinde Cavayı kurtarmak 
imkanları da azalmış bulunu
yordu. Sahildekiler San Şun 
ile Çinliyi görür görmez se· 
vindiler. 

Kalaganın ümidi kırılmamıştı. 
Blaka çok ihtiyatlı davranma· 
sını ve vıuiyeti iyi kavrıyarak 
ona göre hareket etmesini 
söyledi. ikisi de tekrar tetikte 
durarak ve nefes almaktan 
bile korkarak sahile bakmağa 

tını bırakmak istemiyen bu 
ihtiyar mecnun Mecid olduğu 
halde bütün şehzadeler yaban· 
cı illerde herkes iç'n bir alay 
mevzuu teşkil ediyorlar. Nisde 

imparatorluk devrinin son su!· 
tanına verilen isim "dört ka· 
nlı iki köpekli adam" dır. 

Çünki gezme~e çıktığı za
man dört karısını, iki köpe· 
ğini yanına almakda ve kırmızı 
fesini de alameli farıka gibi 

1 başladılar. 

Beyaz adam: 
- Tingo San Şun! 
Diye bağırdı ve yeni ge· 

!enlere doğru ilerledi. 
Nijo ve Çinli Cavanın yanın· 

dan ayrılmadılar. Cavanın hali 
gözleri parlıyor ve metanetini 
kaybetmiyordu. Başını çevire· 
rek San Şuna baktı. 

San Şun bu vaziyet karşı• 
sında utancından başını yere 
eğdi. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. 
Fakat birden bire kendini to· 
parladı ve güçlükle gülerek 
Cavanın düşmanına hitab etti: 

- B.:ni gördüğünüz için 
herhalde çok memnunsunuz. 
size mücevher hakkında malü· 
mat getirdim. 

Beyaz adam cevah verdi: 
- Sizin malümatınıza lüzum 

kalmamıştı. Birkaç saniye için· 
de Cava bülbül gibi herşeyi an· 
!atacaktır. 

San Şun atıldı: 
- Bu adamı boşuna yaka

laını.ssınız. Onun hiçbir şey· 

;;ı' 

Stoyadinoviç kardeş milletin selam ve sevgilerini getiriyor 
Yugoslavya Türk dostluğunu krallarının mirası olarak saklıyor 

- Baştaıaft 1 inci sav/aad - mı yan sağlam bir küçük Millet- lav halkı efkArıumumiyesine 
lakileri dakikasından başlar. !er cemiyeti olarak telakki ede- tamamen tetabuk etmekte ol· 
Kardeşçe birsevgi dostluğu· biliriz. doğu delilini vermiştir. 

nun yıkılmaz esasını kurmuş• Dr. Stoyadinoviç harici siya· Mebusan meclisinin başına 
!ardır. Ve bunun içindir ki sette bu esas fikirlerle meşbu yeniden hükümet partisi aza· 
Yugoslavya kendi harici si· olarak Türkiyeye hareket et• sından Stefentriç gelmiştir. Bu 
yasetinin en ehemmiyetli di• mektedir. Ve Türkiyede dok· zat son zamanlarda başka 
re~tiflerinden biri olarak ka· tor Tevfik Rüştü Aras'ın bir Türk gazetecileri grubunu 
lacak olan Türk - Yugoslav mükerrer ziyaretleri ile başla- mebusan mec'isi namına kabul 
münasebetlerinin inkişafını bü· mı!J olan Türk Yugoslav millet· ederek kendilerine Türk • Yu· 
yük bir memnuniyet ve sempati !eri arasındaki İş birliğini Türk goslav dostluğu fikrini bara· 
ile görmektedir. devlet adamlariyle daha ziyade retle anlatmış olan StefeP 

Dr. Stoyadinoviçin siyasi va- inkişaf ettirmek fırsatını bula· Tiriçtir. 
zifesinde gözönünde bulundu· caktır. Bu suretle mühim mikdarda 
racağ' işte. kahraman Yugoslav Şurasını da tebarüz ettirmek zayıflamış ve inkısama uğraınıt 
kralının mırasıdır. isteriz ki Doktor Stoyadinoviç olan parlamentodaki muhalefet 

Balkanları ve bilhassa Türk- dost memlekette parlamentoda artık ciddi bir muhadım teşkil 
Yugoslav ittifak.nı tarsin et· galib ve bütün memlekette etmemektedir. 
mek Yugoslavya için en ras· yapılmakta olan belediye inti- Buna mukabil merkezi Zağ· 
Yona! bir si ı aset olarak kal- . · 

haplarında galib olmaktan mü· reb'de olan parlamento harıcı 
maktadır. Yugoslavlar benlik· tevel!id hususi bir memnuniyet muhalefet gittikçe daha artan 
!erini muhafaza etmek ve her hissiyle hareket etmektedir. bir emniyetle Stoyadinoviç Ko· 
şeyden evvel kendi kuvvetle· 
rine dayanmak istemektedirler. Dr. Stoyadinoviç bir buçuk rosec ve Spaha partisini Sır~ 

senelik hükümeti r.snasında Hırvat anlaşması büyük eserini 
Başbakan Stoyadinoviç Ma· . 

mükemmel bir maharetle ve paktlarda vücuda getirecek bır 
yısta Türk basını erkanını 
kendi evinde kabul ettiği za· evvelce düşünülmüş tarzda unsur olarak telakkiye başla· 

merhale merhale hareket ede· mı ' tır. man şunları da tebarüz ettir· ı 
rek Yugoslavyayı sarsıntısız Parlamentodaki galebesiy e 

mi~: 1' demokrasiye rücu ettirmeg· e Dr. Stoyadinoviç dost Tür Balkan antanlını Cenevre• 
muvaffak olmuştur. elçisi Ali Haydar Aktay ile deki gibi güçlüklerle dolu ol· 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Belediye seçimleri neticesi birlikte Ankaraya giderke11 
elinde taşımaktadır. Dr. Stoyadinoviçe milletin mü· kendisine vazife bildiği büyüle 

iş başında iken yaptıkları zaheretini getirmiş ve Dr. Sto· işte milletin tam salahiyeti ile 
fenalık yetmiyormuş gibi bu yadinoviç bükümetinin Yugos- gitmektedir. ,. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
defada dört karısile birlikte 
dolaşarak aleyhimize :zaman 
zaman yapılan mefi pro· 
pagandaların membaı olan 
harem mevzularını yeniden 
ağızlarda dolaştırmak fırsatını 
yaratmaktadır. Eski şehzadeler 
de topyekün hıyanetlerinden 

dolayı memleketten kaçmış zen· 
gin ermenilerden para dilene
rek geçiniyorlar. Onların sof· 
ralarında yer alıyorlar. 

Her ne fırsatla olur ise olsun 
ele geçirdikleri paraları kumar 
salonlarında eritiyorlar. Sefih 
hayatları Nis'e uğrıyan Türk 
ve yabancı herkesi tiksindi
riyor. Mecid kızını verdiği 
Hind Mihracesinden her ay 
gelen beşyüz lngiliz lirası ile 
geçiniyormuş. Aybaşı yakla• 
şınca şehzadeler de etrafını 

alıyor, bu paradan pay alıyor· 
!armış. 

Aralarında kavga eksik de· 
ğilmiş .• 

Nis adeta eski hanedan dö· 
küntüferine melce olmuştur. 
Birçok vatanl!lZlar da buraya 
barınmışlardır. Kumar salon· 
larında eski dahiliye nazırla· 
rından Şerif'e, Sabahcı Mih· 
ran'a, eski prens ve prenses· 
!ere sık sık rastlanıyor. 

Flak.k:a <:>cak.oılk1u. 

den haberi yoktur ve size 
faydası olamaz.. Bırakınız git· 
sini. 

- Bırakmak mı? Ne mü
nasebet 1 Beş sene oluyor ki 
onun peşinde dolaşıyorum .• En 
nihayet elime geçti.. Her bal· 
de onun işini bitirmek lazım 1 

San Şun omuzlannı kaldıra· 
rak dudak büktü. 

- Mücevheri mutlaka ele 
geçirmek istiyor musun? 

- Ona ne şüphe l 
San Şun başını esefle salla· 

dı ; 
- Yalnız şunu bil ki, Cava 

ölecek olursa, mücevheri asla 
bulamıyacaksınız 1 Bf'yaz adam 
köpürmeğe başlamıştı. Sertce 
sordu: 

- Sebep? 
- Çünkü Cava mücevherin 

yerini bilmiyor. Eğer ona bir 
kötülük yaparsanız, dünyalar 
yıkılsa benden de bu hususta 
bir kelime alamazsınız. 

Beyaz adam bir küfür sa
vurdu. Ve sonra Sanşun'u 
omuzlanndan tutarak sarstı: 

~ 

Anlaşamadılar 
Tokyo 24 (A.A) - Çin hü· 

kümeti reisi mareşal Şan Kay 
Şek ile Japonyanın Nankin el· 
çisi arasında iki memleket mü
nasebetlerini umumi bir tarzda 
tanzim için yapılmakta olan 
müzakereler hiçbir neticeye 
varmamıştır. 

Çinin Tokyo elçisi hüküme
tinin noktai nazarını Japon dış 
bakanlığına anlatmış ve bazı 
meseleler üzerinde kısmi mü-

zakereler yapılması yolundaki 
Çin teklifini tekrarlamıştır. 

Japon dış bakanı bu teklifi 
derhal reddetmiştir. 

Gazeteler mareşal Şan Kay 
Şekin mütemadiyen artan mu· 

kavemetini bazı ecnebi devlet· 
!erin müdahale ve tesirlerine 
atfeylemektedir. ··---.. 

Zorlu Aşık 
Alsancakta Celal Bayar cad

desinde Osman oğlu Halid, iki 
yıldanberi beraber yaşadığı ve 
iki aydanberi de ayn bulun· 
duğu metresi Semihaya rastla
mış, birlikte götürmek istemiı 
ve rededilince çakı ile kadını 
başından yaralamıştır. Halid 
tutulmuştur. 

- Yani bizimle pazarlık mı 
yapmak istiyorsun? Pazarlık 
hal 

Beyaz adamın gözleri karar· 
mıştı. Yumruklarını sıkarak 
devam etti: 

- Böyle ters laf edecek 
olursan, derini yiizeriml Anla· 
dın mı? 

San Şun korku ile titredi. 
Heyecandan göğsü inip çık· 
mağa başladı. Fakat birkaç 
saniye içinde tekrar kendini 
toplıyarak cevab verdi: 

- Derimi yüzmek değil, ka
famı koparsanız, Cavayı ser• 
best bırakmadıktan sonra bü · 
tün emekleriniz boşunadır. 

- Samarang'da seni kızgın 
çubuklarla yakarak nasıl inlet· 
diğimizi hatırlayormusun San 
Şun? 

San Şun tekrar korkuyla tit
redi, lakin yine cesaretini boz· 
mıyarak cevab verdi: 

- Hatırlayoruırıl 
- Tabii hatırlayacaksın .. O 

gün kızgın çubuklann altında 
köpekler gibi feryad etmiştin •• 
Şimdi eğer inatcılıkla devam 

Necaşi 
Yeniden Milletler caıııl 
yetinden yardım lstıyece_lı 

Londra, 23 (A.A) - Necat' 

Avenola garbi Habeşistaoda1'İ 
Habeş naibinden almış olduğd 
bir telgrafı göndermiştir. Naib 
bu telgrafnamesinde Nec11şidell 
Milletler cemiyetine tekrar ıni1• 
racaat ederek mütearrız )tal 

yanlara karşı Habeşistana yar
dım etmesini taleb eylemesiPİ 
istemektedir. 

Eski muharipler 
On iki Alman zabiti 

Londrada 
Londra 24 ( A.A ) - Esl>İ 

·ıi muhariplerden 12 Alman zabı 

buraya gelmiş ve Britis LegioO 

üyeleri tarafından karşılanın•f 
lardır. 

Eski kralın ölüsü 
Atina, 24 (A.A) - ltaJyad' 

Floransada bulunan kral 1(05• 

tantin ile kraliçe Olga ve so· 
finin naaıları Teşrinisani son· 

larmda Yunallistana getirilere~ 
IJd merasimle gömülecektir. 

merasim için hazırlıklara 

lanmıştır. 

bılf 

edersen, Nijo ıana yine ayni 
ziyafeti çekebilir! 

San Şun'un gözleri parlad1
; 

Bu sözler karşısında, onu iı.01 

karak yalvaracak sanıyortard1; 
Halbuki o, bir erkeğe ya1'ıf1 

cesaret ve soğuk kanlılı1' 1' 
bafır lı: • 

- Vıı: gelir! isterseniz b~ 
tecrübesini yapınız.. Eğer f 
dersem yazık banal 

Bu sırada Blak arkadaşıııır 
kolunu dürterek ses'end': ~ 

- Bravo kıza btl Mete1' 
bile vermiyor. dl 

Kalagan da hayretler içil! 
idi: 

- Hiç ummazdım doğrutd 
- Rtlmrdı_,ı . - ,, 

Daktilo aranıyot 
Ji' Türkçe ve Fransızca .
1 sanlarına aşina bir dalct• 
0 

aranmaktadır. Taliplerin r!~ 

1 
feranslarını bildirerek z:. 
numaralı posta kutusuna rıı 0 

racaat etmeleri. 
1 .,..,., S.4 (6-7) 207 !,,,I 
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Anlaşmaya muhalif 
hareket ediyorlar 
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Beynelmilel vaziyet karışıyor 
Sovyetler paçavraya dönen bitaraflık anlaşma

sına daha fazla bağlı kalamayız, diyorlar 
-~~~~~~~~~~~~~-cm 

Italya ve Almanya hükümetleri Burgos isyan hükümetini tanımağa 
ve aksi istikamette müdahaleye azmetmiş görünüyorlar 

lstanbul, 24 (Hususi) - Lon· 
drada toplanan bitaraflık ko
mitesi bugün öğleden sonra 
Sovyetlerin ithamlanna Al· 
manya - ltalya ve Portekizin 
Verdiği cevabları tedkike bas· 
ladı. Bitaraflık komitesinin 
toplantısından evvel Sovyetle
rio Londra büyük elçisi komite 
başkanı Lord Plymouth'u ziya· 
ret ederek Sovyetlerin ispanya 
işlerinde serbestisini iktisab 
ettiği hakkında şifahi bir nota 
vermiş, son hadiselerden, Al· 
ınauya, ltalya ve Portekizin 
asilere yardımlarda bulunduk· 
larını gösteren reddedilmez 
ınisaller karşısında Sovyetlerin 
Paçavraya dönen bitaraflık 
anlaşmasına daha ziyade bağlı 
kalamıyacaklarını bildirmiştir. 

Londra, 24 (Ö.R) - lspan• 
Ya işlerine ademi müdahale 
koınitesinin yedinci umumi iç· 
tiınaı dün Foreign Office'de 
Yapılmıştır. Komitede iza olan 
bütün devletlerin mümes!illeri 
içtimada hazır bulunuyorlardı. 
Celseyi açarken reis Lord Ply· 
ınouth lngiliz hükumetinin böyle 

b r komite teşkil edilmesini 
kabul ederken takib ettiği baş
lıca gayeyi hatırlatmıştır. Bu 
gaye ispanya dahili harbının 
hudutlardan öteye geçmesine 
nıaoi olmaktı. 

PORTEKIZIN CEVABI 
Bundan sonra reis Sovyet 

ınümess;Jinin mektubunu oku
ınuştur. Bu biter bitmez Portekiz 
~elegesi söz almış ve Sovyet 
iddialarını en kat'i şekilde red 
ve cerh etmiştir. Bunu mütea· 
kib umumi münakaşa başla· 
ınıştır. Sovyet sefirinin mek· 
tubu tali komite reisine havale 
edilmiştir. 

SOVYETLERDEN T ASRI
HA T ARANACAK 

b Mumaileyh Sovyet mümessilini 
11 D!ektuptaki iddiaları, bazı 

noktalar üzerinde, tasriha da
vet edecektir. Komite bundan 
scnıra, Madrid hükümetinin id
d" ıaları dolayısile Lord Plymouth 
tarafından yapılan tebliğe Al
ttıan hükümetinin gönderdiği 
.gvabı dinlemiştir. Sovyetler 

!,a:ran : Tok Dil 

b Kadı Muslıhiddin herkesle 
eraber ca . 1 • • • M mı av usuna gırmıştı, 

~ö~~-ud efendi, Müftüden bu 
ıtıii u alınca atını geri döndür· 

1 ş, K?dının attan ineceği 
·aşa. Yanaııarak o da beraber 
1nın1 r M 
a ş 1

• esud efendi ag· zını 
Çıaa • b 

dan rJa _azırlanırlarken ulema-
açtı ~slı çc-lebi yumdu gözünü, 

agzını: 

ra;- Bre mel'un yıkıl git şu
des at~' ınurdar ayaklarınla, ab

sız vü d l lete k . cu un a camii kirle· 
ce sın k 1 defoı ,' Y1 ı , bre hain, 

ınel un... . 

Birliii sefiri, 12 ilkteşrin ta· 
rihli mektubunda Portekiz 
limanları üzerinde bir Fransız, 
Ingiliz kontrolünün tesisi hak· 
kında yaptığı teklifi hatırlat

mıştır. Fransız delegesinin de 
müzaheretile, Lord Plymouth 
tarafıodan bu hususta yapılan 
bir teklif kabul edilmiştir. 

Fransa sefiri Corbin Foreign 
Office giderek Edenle uzun 
bir muhaverede bulunmuştur. 

Bu mülakat, komitenin öğleden 
sonraki celsesiyle ve bunda 
Fransız delegasyonunun aldığı 
vaziyetle karşılaştırılırsa, Fran
sa-lngiltere iş beraberliğinin 
bir defa daha uzlaştırma isti-

Lolldtadall hır manzara 
Buna göre tali komite busabah ı kametinde kendini gösterdiği 
toplanarak komitenin umumi anlaşılır. 

işleyişini tedkik ve ne suretle Paris, 24 ( Ô. R ) - "Petit 
ademi müdahale anlaşmasının Journal.,ın Londn muhabiri 
tatbikini daha müessir kılmak ademi müdahale komitesinin 
mümkün olacağını teemmüle faaliyeti etrafında vaziyeti 
davet edilmiştir. şöyle hulasa ediyor: 

iŞLER KOMiTELERE Dünkügün iki belli başlı ha-
BIRAKILDI dise kaydedilmiştir. Bunlar ls-

Komite diğer cihetten aza panya işlerini karıştırmak ve 
devletlerin ademi müdahale ka· bir beynelmilel hadise çıkar-
rarını fili kılmak üzere aldık· mak istidadındadırlar. 
!arı teşrii vesair mahiyette ted- Bir taraftan Londra komitesi 
birler hakkında umumi sekre· reisinin nikbinane tahminleri 
terlik raporunu dinlemiştir. tahakkuk etmemiş ve Sovyet· 
Bu rapor da tali komiteye !er birliği mümessili Maiski va· 
gönderilmiştir. Bunu müzakere sitasiyle, bütün ademi müdahale 
etmek üzere tali komite ilkteş· taahhüdlerile artık kendisini 
rinde müzakereye davet edil- bağlı telakki etmediğini bildir-
miştir. Komite yeni içtimaıoı miştir. Sovyet hükümeti bu 
28 ilkteşrin çarşamha günü vahim kararı muhik göstermek 
saat 15 de yapmağa karar ve· için Almanya, ltalya ve Por· 
rerek celsesini tatil etmiştir tekizin tav u hareketlerini ve 

Londra, 24 { Ö.R) _ Gece Sovyet tekliflerinin nazarı iti-
bare alınmamış olması keyfi-

lngiliz gazetelerine verdiği bir yetini ileri sürmektedir. 
mülakatta Sovyet Rusya sefiri Gerçi, Almanyauın Sovyet· 
Maiski Sovyetlerin komiteden !ere karşı ileri sürdüğü itham· 
ayrılmadıklarını söylemiştir. Ak- Jarı müzakere edecek olan 
şam ökrenildiğine göre Sovyet- tiıli komite müzakerelerine 
ler tali komitenin bu sabahki Sovyet murahhası iştirak ede-
içtimaına iştirak etmek üzere cektir. Fakat ademi müdahale 
mümessilleriai Foreign Office'e anlaşmasıoın feshi esası ha-
göndereceklerdir. disesi baki kalmaktadır. 

FRANSIZ-!NGILIZ İŞ Diğer mühim hadise de Ber-
BERABERLIGI !inde ispanya işleri hakkında 

Paris 24 (Ô.R)- Dün sabah hiısıl olan ltalyan - Alman an-

Tefrika No: 23 

Diye bağırmağa başladı. 
Atından inerek Mesud efendi 
hızla atıldı, Kadının başına bir 
yumruk indirdi. Henüz kendini 
müdafaa edecek söz sarfına 
kalmadan: 

- Bre urun mel'unu diye 
bağırdılar. 

Kaçmağa çalışan Kadıoın 
arkasından bir Yeniçeri yetişli, 

arkasından tutub başına bir 
bıçak savurdu. Kadının başı 
yarılmıştı amma, koşarak, ileri· 
de atından inmek üzere olan 
müftünün üzengisine lcapan· 

.· 

mışlı. lnliyerek: 
- Aman İmdad! Aman sen

den meded sultanım! 
Diyebildi, fakat müftü kadı

nıo suratına bir üzengi çalıb 
alını ileri sürdü. 

- Geber bre murdar dedi. 
Kadınıo başıodan fışkıran 

kanlar Müftünün cübbesini 
lekelemişti. Müftürıün bu ha
reketi ortalığa heyecan ve ce
saret verdi. Kadınıo başına 

üşüştüler, sille, tokat, yumruk 
tekme, bıçak, kamçı, tükrük 
arasında cami avlısından disarı 

Jaşmasıdır. Yapılan müzakere· 
ler Berlin ve Romanıo Burgos 
hükümetini tanımak ve ihtiyaç 
varsa ispanya işlerine Sovyet· 
!erin aksi istikamette müdaha-
le etmek müşterek azim ve ka-
rarına varmıştır. 

Londra, 24 (Ö.R) - ispanya 
işlerine ademi müdahale bey• 
nelmilel komitesinin dün ak-
şamki içlimaıodan sonra Soı'
yet işgüderi Kogan gazeteci
lere demiştir kı: 

- Sovyet sefiri Maiski ta
rafından busabah komite rei
sine verilen mektub hemen 
tatbik mevkiine girmiş gibi 
telakki edilmek lazımdır. Bu 
mektub hakkında izahata lü
zum yoktur, zira o kendi ken
dini izah etmektedir. 

Gazeteciler bu beyanattan 
hayrette kalmışlar ve bu şerait 
dahilinde Sovyet sefiri tarafın
dan yapılan beyanat hakkında 
kendisinden izahat ıılmak üze
re komite tarafıodan bu sabah 
içtimaa davet edilmiş olan 
tali komitede Sovyet mü· 
messilinin hazır olup olmıyaca
ğıoı soruşturmuşlardır. 

Londra, 24 (Ô.R) - Sovyet 
mümessilinden dün sabah 
ademi müdahale komitesi rei
sine verdiği beyannamenin 
sarih olarak tefsirini istemek 
üzere içtimai komitece karar· 
laştırılan tali komite busabah 
saat 10.50 de toplanmıştır. 

Sovyet Rusya sefiri Maiski, 
yanında işgüderi Kogan oldu
ğu halde müzakerelerde hazır 
bulunmuştur. 

Lizbon 24 (Ö.R) - Dün ak
şam resmen bildirildiğine göre 
Portekiz ispanya ile diplomasi 
münasebetlerini kesmiştir. Ha
dise şu şekilde cereyan etmiş
tir : 

Hariciye nazırı Mouteiro dün 
ispanya sefirini davet ederek 
hükümetinin ispanya ile dip!o
masi münasebetlerini ke.ımeğe 

karar verdiğini bildirmiş ve 
pasaportunu almağa davet et
miştir. 

Diğer taraftan Alikont ls
panyol limanında buluıımakta 

olan Portekiz Madrid sefirine 

çıkardılar, hemen oracıkta iş
kence içinde kadının canını 
cehenneme yolladılar .. 

Bir Hayhuy oldu. 
- Açın edepsizi. 
- Soyun 1 
- Çırçıplak! diye bağıranlar 

vardı. 

Bu umumi heyecan arasında 
Kadınıo üstünü başını parça
ladılar. Apaçık, yüzükoyun sü
rüklediler. 

Arkadan ve Harem camiinin 
yanıodan dehşetli bir nira 
koptu: 

- Ulaaan ! Ulaaan ! Çekilin 
buba~ı belirsiz piçler ! Çekilin. 
Bir ölüye bu hal ha !.. 

Camiin etrafına toplanan bin
lerce halk ve yeniçeriler, gök 
gürlemesi gibi birdenbire orta· 
ya çıkan bu naranın nereden 
geldiğini ararlarken verlerinde 
donup kalmışlardı. Fakat alı
nın dizginini salıveren bir ba
bayiğitin: 

- Açılın, açılın, çekilin bre! 
Dive korkuı> eılilenlerin ü~-

geçmiş ve t&O Alman asilere iltihak 
ederek vuruşmaöa başlamışlar .• 

Londra, 24 (A.A)- ispanya bunlar Antıkuaroya beşyüz 
büyük elçisi Almanya ve Por· metre kadar yaklaşmışlardır. 

tekizin ademi müdahale anlaş· Topçu kuvveti mühim asi mev· 
masına muhalif hareketlerini zileri üzerine mermi!.,r atmış-
bildiren iki notayı dış işleri !ardır. Asiler yüz ölü bırak-
bakanlığına tevdi etmiştir. Bu mışlardır. Ayni süvari milisler 
notaya gôre 19 ilkteşrinde 15 on yüklü ] 10 kat:rlık bir isi 
Alman denizaltı gemisi boğazı kafilesini zabtetmi•lerdir. 
geçmiş ve 8 ilkteşrinde de Paris 24 (Ô R) ..:_ Sevil asi 
mütahassıs asker oldukları şüb· d ' b" l.d ' d' - . -
h · b 1 160 Al ra yosunun ı ır ıgıne gore 
esız u unan genç man . 1 bh · d · d 

bir A 'man gemisiyle Sevilleye şıma ce esın e vazıyette e-
gelerek derhal cebhe e hare- ğişiklik yoktur. Diğer cebhe-

ket 1 • 1 d" y !erde hafif bombardıman faali-e mış '!r ır. 

lspanyol Ginesinin ilbay mu· yeti vardır. 
a vini tarafından çekilen ve Hükümet tayyareleri dün 
Cameroundaki Fransız komiseri faaliyet göstermemiştir. Madrid 
tarafıodan Ispanyaoın Paris üzerinde uçan asi tayyareler 

iki kabili sevk balonu tahrib büyük elçiliğine tevdi edilen 
bir telgrafa göre bir Portekiz etmişlerdir. Ovyedoda asiler 
gemisi bir lspanyol gemisini 3000 kadar silah iğtinam et-
topa tutarak 40 kişilik müret- mişlerdir. 
tebaliyle batırmış ve ilbay Madridde son kalan sefaret-
muavininin evini bombardıman ler de şehri yakında tabliye 
etmiştir. edeceklerdir. 
ISPANY A HARBiN DA MÜ· Londra, 24 (Ô.R) - Lizbon 

HIM BiR ŞEY YOK hükümetinin Madridle diplo-
Pari• 24 ( Ö.R ) - ispanya malik münasebetleri kesmek 

hükümet kaynaklarıodan bildi· kararı Londrada general Fran-
rildiğine göre Malagada cum· ko bükümetinin pek yakında 
huriyetçi süvaıi milisler muvaf- Portekiz tarafından tasdik edi-
fakıyetler kazacmağa devam leceği şeklinde tefsir edil· 
ediyorlar. Birkaç gün evvel mektedir: 

···············································~······································ 
de limandaki bir Portekiz ge
misine binerek hemen ispan
yadan ayrılması ve doğruca 

Lizbona dönmesi emredilmiştir. 
Portekiz hüküm-eti, bu vahim 

kararın sebeblerini gösterecek 
olan izahatı münasi!:ı gördüğü 
zamanda ilan etmek hakkını 

muhafaza ettiğini bildirmek
tedir. 

Roma, 24 (Ö.R) - Londra• 
dan bildiriliyor: Ademi müda
hale komitesinin dünkü içti
maında Sovyet mümessili tara· 
fıodan yapılan ve izahat almak 
üzere tali komitenin busabahki 
içtimaıoa sebeb o!an beyanat 
şudur: Sovyet sefiri Maiski 
Ispanyol asilerine diğer dev
letler tarafından ne mik
yasda silah ve mühimmat 
verilirse, Sovyet Rusyanın da 
Madrid bükümeline aynı mik· 
vasta silah ve mühimmat ver
inek hakkını muhafaza ettiğini 
söylemiştir. 

lngiliz delegesi Lord Ply· 
moutb, ltalyan delegesi Grandi 
Fransız mümessili Corbin ve 
bilaistisna diğer bütün mümes
siller bu beyanatın manasını 
anlayamadıklarını söylemişler· 
dir. 

Bunun üzerinedir ki reisin 
teklifile izahat almak üzere ta
li komite içlimaına karar ve· 
rilmiştir. 

MÜHiM HADiSELER 
Diğer taraftan Lord Plymo

uth bitaraflığa hiçbir şekilde 
muhalefet edilmemesinin asilt:· 
rin aleyhinde ve Madrid hü-

tünden atını şahlaudırarak at!a
dığını !!Ördüler, birkaçı bu 
kahramanın atınıo ayakları al
tında kalmıştı, Arkasından biri
si daha sökün etti, bir, bir daha 
ve meydanlıktaki hercümerç 
ansızın durdu, kalabalık ahali 
kenara çekildiler. Yüzlerce atlı 

yollarıo taşlarında şimşekler 
çaktırarak camiin avlusuna so
kuldular, doldular, taştılar. 
Sonların, bep~i de çıg s'lah ve 
!•ahramandı, hepsi de dünyayı 
bir hamlede geçib fethedecek 
ve aşacak Anadolu efeleri idi. 

Bıyıkları kulaklarına dolana· 
cak kadar uzun ve kıvrak bir 

efe camiin avlusunda alını ka
sarak bağırdı : 

- Heeey ! Müftü burada 
imiş ! Çıksın bakalım ! Görelim, 
ne diyecekmiş bize! 

içeriye haber gitmeden na
rası caııiyi sarsmıştı, Müftü, 
kanlı cübbesini değiştirirken 
duydugu bu sesle yerinde ic-

kümetinin lehinde olacağını 
söylemiş ve Sovyet Rusya ta
rafından bitaraflığın ihlal edil· 
diğini gösteren aşağıdaki 
hadiselerin lngiliz bükümetince 
öğrenilmiş oltJuğunu ilave et· 
miştir: 

1 - Bir lspanyol vapuru 15 
gün evvel Kartajen l .manına 

Rus mamulatından muhtelif 
silah ve mühimmat çıkarmıştır. 

2 - Bir Sovyet vapuru Kar
tajene 18 tayyare, 15 zırhlı 
otomobil ı•e yüzlerce sandık 
mühimmat çıkarmıştır. 

3 - Diğer bir Rus vapuru 
Barselona 15 ton Rus mamu· 
lalı harb malzemesi çıkarmıştır. 

Moskova 24 (A.A) - "Uni
tet Pres,, Ajansı resmen şu 
haberi almıştır: Ademi müda
hale komitesi riyasetine veri
len Rus notası asla Sovyet 
bükümetinin bu komiteden 
çekilmeğe karar verdigi ma
nasında telakki edilmemelidir. 

TEBLIGI RESMi 
Vertengarten, 24 ( Ö.R) -

Şu resmi tebliğ neşredilmiştir: 
ltalyan Harciye Nazırı Kont 
Ciano Almanya Hariciye Na
zırı Von Neuraht huzurunda 
Führer - Şansölye tarafından 
bugün kabul edilmiştir. Faşist 
hükümetinin ltalyan lmpara· 
torluğunu kat'i o!arak tasdik 
ettiği tebliğ edilmiştir. ltalya 
Har:ciye Nazırı bu beyanatı 
kaydettiğini söylemiş ve bun
dan dolayı faşist hükümetinin 
memnuniyetini bildirmiştir. 

gildi ve durub dinledi, ses tek
rar etmişti: 

- Heyyy! Bre! Bre! Kancık· 
lar, bre biz" kim ses verecek, 
can kalmadı mı? 

Derken müftü : 

- Amanın, açılın, amanıo, 
Katırcıoğlu geldi, amanın ko· 
şun! Geldi, geldi, geldi ! 

Diye yelyepirdek, düşe kalka 
camiin avlusuna kendisini dar 

attı. Katırcının üzengisine ya
pıştı : 
-Hoş, hoş, hoş geldio!Ohhhl 

Efem! İn hele ! 

Diye soluk soluğ:ı ayaklarına 
sarıldı .. 

Haydaroğlu ile Atbaşı camiio 
avlusunda, bu müteharrik orta
sında duran Katırcıoğlu, üzen
gisini hıtan müftüye eğilip: 

- Uuulan dedi! Hani ~enin 
hocalığın, bak dışarıda ölmüJ 
bir adama saldırıyorlar .. Ne bu 
kepazelik .. Sen mi emcettin 
bunu tüüü una! 

- DitnıMi -
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Meşhur sinema yıldızı ile aşk yapmağa 
cesaret eden bir erkek meydana çıkmamıştır 

}on K10v/ordla bir mülakat: dem bir kaplandır. Onunla bir lükelidir. Ben tanıdığım er- den sonra onun yüzüne 
Biri çıkıbda size dese ki: dans bile yapamazsınız. Çünkü keğe, belki de hassas bir bakmam. 
- Meşhur Sinema Yıldızı yanıldığınız, güzel yıldızın aya- dakikamda dudaklarımı uzata- Plajda kocamla beraber de-

Joan Crauoford'la aşk yapma- ğma kazaen bastığınız dakika- bilirim. Onunla dansederken Dize girerim. Yabancı bir er• 
ğa cesaret edebilir misiniz? da sizin yüzünüze bakmaz. ,, zevk alırım.Bunun manası yan- keğin orada benimle şakalaş-

Buna cevab verebilir misiniz? Yukarıdaki mütalaayı ileri lış anlaşılmasın.. Bu bir arzu- masıoa razı değilim. 
Beyaz perde üzerinde büyük süren muharrir Jon Kravfordu dur. Arzu ise geçicidir. Benim Ben bir Çinli talebeyi Ohio'da 
bir zevkle seyrettiğiniz Joo ziyaret ederek anketin netice· bu hareketim erkeğe fazJaca tanımıştım. Gözkapakları ve mat 
Kravford'un aşk bahsinde hu- sini ona bildirdiği zaman : cesaret vermemelidir. rengi hoşuma gitmişti. Adeta 
susiyetlerini bilenler buna ko- - Bravo, akılhlık etmişler... Benden dans fırsatı istiyen onunla tanışmak için kendim 
layca cevab veremiyeceğinizi Doğrusu bu neticeden gurur- erkeğe başka hiçbirşey ver- fırsat aramıştım. Onunla ta-
zannediyorlar. Nitekim Holly- landım, gururlandım amma, mem. Bililtizam elinin avuçla- naştık. Birkaç gün gezdik. Bara 
vud,da erkek Sinema Yıldız· biraz da canımın sıkıldığını iti- rımı incitmesine zinhar razı biJe beraber gittik. Saatlerce 
ları arasında bir anket yapan raf ederim. Demek benden olamam. bir bar odasında beraber kal· 
Amerikalı bir muharrir hiçbir erkekler çekiniyorlar, cevabmı Bir eğlenti gecesi tanıdığım er- dık. Ben o zaman sarhoştum, 
san•atkardan "evet., cevabı aJa- almıştır. keği erte~i gün tanımasam hak· kendime geldiğim zaman kal-
madığını söylüyor. Muharrir Jon Kravford, muharrire aşk kımd11.Esasen biz onunla yalmz kıp ona veda ettim. 
bu neticeye hayret etmiyor ve felsefesini şöyle anlatıyor: o dakika için konuşmuştuk. Çinli talebe benim bu hare-
ıu mütalaayı ileri sürüyor: - Ben, erkeği sevilecek bir Hiçbir erkeği sevmesini hah- ketime hayret etmişti. Gönder· 

- " Ben Jon Kravfordu ya- mahhilr oJarak tanırım. Maddi rımdan geçirmem. Beğenmek, diği mektuba cevab vermeyince 
kından tanımak saadetini ta- bir erkeğin, henüz genç kızlık arzu etmek başka şeydir. Sev- intihar etti. Bu hadise beni 
tanlardan olduğum için bu gü- çağında olan bir insana iltifat mek çok başka şey... gururlandmnakla beraber mü-
zel yıldızın uzatacağı aşktan etmesi, iyi sözler söylemesi, Bir erkek için ben tehlükeli teessir etmişti. 
bir zehir tadı çıkaracağınızı nihayet ODU beğendiğini yü- bir mah!iikum. Tanışbğım anda Ben erkeklere bayılırım. Çok 
tahmin ediyorum. Jon Kravford züne söylemesi çok iyidir. samimiyet gösteririm. Onunla güzeldirler doğrusu.. Fakat 
severken hakaret eden, güler- Fakat aşkı, aiJe hayatile, konuşurumJ güler ve eğlenirim. noksanları da vardır. Amerikalı 
ken okşıyan nev'inden halisüd- evlilikle karıştırmak çok teb· Sonra, bu S?"Örüşme anı geçtik- erkekier çok kaba oluyorlar. 
................................................................................................................................................................................. 

Sinema payitahtında Bütün milletler silihlan-
Greta Garbonun yerini ma yarışı yolundadırlar 

alacak bir yıldız ... 
Margo ispanyadan gelmiş, esrarlı bir 

güzellik taşıya 1 bir genç kızdır J 

Amerikada bir sinema stüd
yosu Greta Garbonun yerini 
alacak bir y•ldız bulmuştur. Bn 
kızın ismi Margo'dur ve tek 
ismi vardır. 

Henüz 19 yaşında olan Mar
go, kumral, çok cazib bir kız· 
dır. Evelce bir müzik holde ça
lışırken bilahare sahneye inti-
sab etmişti. Şimdi muetro 
Goldvin Mayer stüdyosunda ça
lışmaktad1r. 

Margo da Greta Garbo gibi 
esrarlı bir kızdır. Hareketlerin· 
de anlaşılan bir nokta yoktur. 
Meksikanm merkezi olan Mek
sikoda doğan Marj{O doktor 
Kastilla isminde aslen lspan-
yol olan bir zatın biricik kızı

dır. Başından bir felaket geç· 
tiği için babası onu evlatlıktan 

reddetmic:ti. 
925 yılında Hollyvoda gelen 

bu kızcağız o zaman henüz 
dokuz yaşında bir kızdı. Müzik 
hole bu yaşta girerek tecrübe
lenmiş; vücudu da bir artiste 
lazım olacak şekilde yetişmistir. 
O ilk filmini çevirmiştir. "An
laşılmıyan kız,, adını taşıyan 
bu film, Hollyvod için büyük 
bir sürpriz olmuştur. Greta 
Garbo bu filmi seyrederken : 

- Bana ne kadarda benzi
yor. Çok hoşuma gidiyor! 

lltifahnda bulunmuştur. 
Greta Garbo, Margonun 

himayesi halinde kendisinin 
büyük bir san'atkir <>labilece
ğini söylemiştir. Nekadar fe
naki bu k· z ;ağızın tah\ili he-
men yok S!ibidir. · \ 

Italyan donanması Fransaya yetişti 
Paris 25 (H.R) - Almanyamn silahlanma yarışma verdiği hı

zı, daha büyük bir şiddetle Jtalya da takib etmektedir. lta)ya 
kara, deniz, hava kuvvetlerini çok kısa bir müddet zarfında 
artırmağa karar vermiştir. 

Kara ve hava kuvvetleri hakkında ltalyamn verdiği kararların 
esas noktaları şunlardır: 

30 yeni piyade taburu teşkili, yeni tayyareler inşası, barb sa
nayiinde yeni mütahassıslar yetiştirilmesi, harb mafzemesi yapan 
1200 fabrikada haftahk mesai müddetinin 60 saate çıkarılması. 
Fakat faş"zmin bilhassa iftihar ettiği filo hakkmdaki kararlar 
daha mühimdir. 1933 den 19 6 ya kadar mecmuu 130 bin ton
luk harb gemi:.i yapılmasma karar verilmişti. Bunlar şu suretle 
inkısam etmektedir: 

inşası 1934 de başhyan ve 1938 de bitecek olan 35 şer bin 
ton'. uk iki zarblı. hazır gibi olan 7870 tonluk iki kruvazör, 2850 
şer tonluk 4 torpido muhribi i/e 20 torpil toplama gemisi. 

ltaJya tersaneleri hiçbir ıaman şimdiki kadar faa iyetle çalış· 
mamıştır. ltalyan filosu da hiçbir zaman şimdiki derecede kuv· 
vetli olmamıştır. ltalya, başhca barb gemileri için, aşağıdaki tab· 
lodan anlaşılacağı üzere Fransa ile artık müsavat elde etmiş bu
lunuyor. 

Fransa Italya 
1 inci sımf zırhlı 7 7 
2 " o " ] 2 13 
Torpido 72 73 
Tahtelbahir 81 78 
Bern 24 (A.A) - Isviçre bükümeti askeri istikraz ile elde 

edilen 335 miJyon frangın hepsini milli müdafaaya tahsis etmeğe 
karar vermiştir. 

ile inin 
Açtığı imtihanda muvaffak olanlar -

Liselerde parasız okuyacaklar .. 
Ankara, 23 (A.A) - Kültür 

hakaohğmdan tebliğ olunmuş
tur: 

Büdçe kanunu ile 100 olarak 
tesbit edilmiş ' bulunan lise ve 
orta okullar parasız yatı tale
besinden bu yıl mezun olanlar 
yerine ahomak üzere · 915 nu
marala kanunun hükümlerine 
göre açılan müsabaka sınavla
rına iştirak ederek kazanan
ların ad ve künye ve geçim 
durumları aşağıda yazılıdır: 

Rençber Mehmed oğlu Emin 
Afyon. işyar Mirza oğlu Fuad 
ağrı, işyar A. Hamdi oğlu 

A. Mekarim, işyar Ihsan oğlu 
Muzaffeı Amasya, Şehit Zeki 
kızı Hanife Suha Ankara 
öğretmen A. Ferid kızı Firdevs 
Ankara lbrahim O. lsmail An
kara işsiz lsmaU O. izzet An
kara Mahmud Ü, Vahab An
kara Avukat ·Emin O. Kirami 
Ankara lşçi M. Kamil oğlu 
lhrahim Ankara Çifçi Reşid 

o~Iu Mecdet Ankara Çifçi Ali 
O. Kazım Ankara lsmail O. 
Mustafa Ankara Abdülkadir 
oğlu Hilmi Antalya Rüştü oğlu 
Kema!eddin Antalya Osman 
oğlu Rıza Antalya işyar Osman 
oğlu Naim Aydın lşy ar Halil 
O. Şemseddin Aydın işçi lb· 
rahim Etem kızı Şivezat 
Aydın Abdürrahim oğlu 

Ali Bilecik lnkender oğJu 
Ahmed Bingöl öğretmen Rıfkı 
O. irfan Bitlis işyar M. Kazım 
O. Mustafa Nazım Bolu saatçi 
Hüseyin O. Etem Burdur öğ· 
retmen Receh kızı Sehime 
Bursa işyar Bürhaneddin kızı 
Hediye Bursa, mütekaid yüz
başı M. Ihsan O. Yusuf Ke
ran Bursa işyar Sebati O. is
met Çanakkale işyar Ali O. 
İsmail Çankın işyar Abdürrez
zak O. Nihat Çoruh M. Ali 
O. Bürhan Çoruh Ali O. Niyazi 
Çoruh çiftçi Rüştü O. Sabit 
Osman Çoruh şebid Meh
med O. lsmail Çorum terzi Hü
seyin O. Ömer Faruk Denizli 
öSi'retmen Kemal O.Celal D. Be
kir Hüseyin kızı Veliye Edirne, 
terzi Mehmed O. Ahmed Edir
ne, işyar lbrahim O. Sami 
Edirne, çiftçi Veysi O. Tevfik 
Elaziz işyar lsmaiJ O. Enver 
Elaziz Muharrem O. Mahmud 
Erzincan çiftçi Halil O. Sa
Jahiddin Erzurum öğretmen 
Sakib O. Faruk Erzurum işsiz 
Salim O, Bekir Eskişehir renç· 
her Ali O. M. Cahid Gazian
tep çiftçi Şükrü O. Mehmeci 
Gireson İşyar Hidayet kızı 
Maide Giresoo malul Yunus O. 
M. Zeki Gireson Fehmi O. 
Cevdet Gümüşhane işyar 
Siret O. Sadi Hakkari imam 
Süleyman O. Fehmi lçel A.lzzet 
O. Hüseyin lçel HRmdi O. Sa
mi lçel Kasap Recep O Kemal 
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lçel Mülazim O. Mustafa lçel 
işyar Cumalı O. Kemal lçel 
amele Ahmed O. Ziya lçel 
amele Suphi O. Avni İçel iş• 
yar O. Nuri kızı Leman İçel 
öğretmen Rauf oğlu Cavid 
İçel Saraç Şefik O, İbrahim 
İçel Rençber Mehmed O. Mu
ammer İsparta Hayati O. Ta
lat İstanbul Mehmed O, Mus
tafa İstanbul işyar A. Refik 
O. Kemal İstanbul Ali Rıza O. 
Mustafa İstanbul Zıya O. Tev
fik lstanbul Mütekaid Galip O. 
Ziya lstanbul amele Halid O. 
Fehmi lstanbul Saraç Mustafa 
O. Ziya lstanbul amele Musta~ 
fa O. Osruan lstanbul Ahmed 
kııı Müzeyyen lstanbul Çı• 
rak Sabri kızı Sahavet lstan· 
bul işyar Mehmed Tevfik kııı 
Hayrünnisa lstanbul Bekçi 
Mümin kızı Nigar lstanbul 
Jandarma Ali kızı Emine lstan
bul Mehmed kızı Perihan Is· 
tanbul V. Veli kl7ı Füruzan 
lstanbul işsiz Ali O. Mehmet 
lzmir, Murtaza O. Şükrü lzmir, 
Emin kızı Nevnihal lzmir, Ha
m O. Şerif lzmir, Mustafa oğlu 
Ali Haydar Kastamonu Ali Ru
hi O. Korkut KastamoPu M. 
Ali O. Talat Kastamonu Şehid 
Mustafa O. Mehmed Kayseri 
Mehmed o. H.asan Kayseri Salih 
o. lrf an Kayseri çifçi lbrahim o, 
Yavuz Kayseri, Refik o. Ömer 
Kayseri, işsiz Musa o. Cevdet 
Kayseri, işsiz Osman o. Refik 
Kayseri. Nazım o. Namık 
Kırklareli, işyar Naci o. Şakir 
Kırklareli, Kunduracı Yusuf o 
Mehmed Kırşehir, işyar Mura 
o. Şerafeddin r Kocaeli, Vai 
Alieddin o. M. Kerem Konya, 
işçi Mehmed o. K. Selçuk 
Konya, Refet o. Ali Liitf 
Konya, rençber Hasan o. Kadr 
Manisa, çiftçi Mustafa o. Emi 
Manisa, Demir o. Mustaf 
Manisa, Ali o. M. Turan Ma 
raş, işsiz Ali o. Muhiddi 
Maraş, işsiz Ali o. Abdülceb 
bar Mardin, işyar M. Şükr· 
o Sadeddin Muğla, işyar Şa 
hah kızı Sabiha Muş, çiftçi Rıf 
o. Yusuf Niğde, şehid Mus 
O. Mebmed Ordu, Rençbe 
Osman O. Bilal Ordu, Rahm 
O. Reşit Rize, Rençber Meh 
med O. Ali Aydın Samsu 
çiftçi Abdullah O. Mehme 
Seyhan, Ahmed oğlıı Mebme 
Seyhan, lbrahim O. Vahid Si 
irt, Kayıkçı Ahmed kızı Mele 
Sinop, işyar Osman O. Ibrahi 
Sivas, kt:ııduracı Salim O. Se 
lim Tekirdağ, Mustafa O. Sai 
Tokat, Çiftçi Hüseyin Tra 
zon, Salih O. Kibar Trabzon 
terzi Hamdi O, Bedri Trabzo 
işyar Hakkı O. M. Fevzi Ur 
çiftçi Muhiddin O. Nihad Va 
çiftçi Aziz O. Aziz Yozgat, iz 
zet O.Cemal Zonguldak, işyaı 
Ihsan oğlu Muzaffer Amasya. 

Komünistlere tazminat veriyorlar 

Hümanite: Hayır, sold 
düşman yoktur •• Diyor 
Paris,24{ Ö.R)- Komünistler 

radikalleri tatmin için teminat 
veriyorlar. Ouclos 0 Humanite,, 
gazetesinde diyor ki : işçilerin 
istediği kanuna hürmettir. On
lar kanunun büyük sermaye 
tarafından çipnenmesini kabul 
edemezler. Çalışarak nizam 
içindP yaşamak isterler. 

SOLDA DÜŞMAN YOK 
Şübhesiz, miHeti ayırmağa 

uğraşan bazı siyasiler vardır. 
Fakat onlar, ihtikar ve istismar 
kurbanı olan ve radikalizme 
bağla olan köylüleri solJarında 
düşman olduğuna inandıramaz

lar.,, Hayır, solda düşman yok!., 

Formülü, radikal partisini Ing 
liz liberal partisinin akıbetin 
uğratmak istiyen bazı kimsele 
ne derlerse desinler, Radik 
işçiler için manasmı kaybetm 
miştir. 

GERGiNLiK KALMA 
Frassard de Herriot'nun nu 

ku ile vaziyetdeki gerginliği 
~ail olduğunu, halk cebhesini 
kon~reden parça1anmamış çık 
cağını ve fakat kongre müz 
kerelerinden lazım olan der 
leri çıkarmak işinin bükümet 
ve parlamento ekseriyetine d' 
şeceğioi yazmaktadır. 
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Yeni bir şapka satın alırken şöhreti bütün dünyayı sarmış olan 
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ağacına asılsın Hüknolar, diye intihabat yapılacaktır 

Fabrıkasının Türkiye ve lzmir halkına takdim ettiği şu modelleri görmeden kararınızı vermeyiniz! 

- Pekilal Salı günü saat 
kaçta? 

- Gece saat yediye doğru .• 
Luiz; valdeai ve mareşal bir 
arabaya binecekler... Müşar• 
ileyh kendini asla göstermiye· 
ceğini vadetti. Biz de yirmi kişi 
olacağız. 

- Ben de size o kadar 
adam getireceğime söz veri
rim. 

- Ahi Babam orada buluo
ıııuş olsaydı! 

- Şüphesiz salıya kadar 
avdet eder ..• Amma tuhaf! Bu 
halk neye böyle toplanmış? 

- Bak hepsi diz çöktüler! 
Haydi biz de ilerliyelim ... 

- Tanılacağınızdan korkmu
yor musunuz ? 

- Adam sende! Kim tanıya
cak? 

Bu ande şövalyeyi titreten 
bir ses: 

- işte onlardan iki dauesil 
D:ye ortalığı sarstı. 

• • • 
Mariyakla Pardayan kon"llşa-

rak giderkec bir manastırın 

kapısı önünde bir şeyin etra
hnda top'anmış bir halk küt· 
lesine tesadüf etmişlerdi. Bu 
balk da: 

- Mucize 1 Mucize 1 Diye 
bağırıyorlardı. 

iki delikanlı, nıana~tırın ka
pısı önünde toplanarak bir kıs
tın ilahi okuyan diğer bir kıs
ıııı da deli gibi yekdiğerioi ta
nımaksızın kucaklıyao; öpüşen, 

ve istavroz çıkararak göğüsle· 
rine ellerini vuran halkın or
tasınıt girinceye kadar ilerle
ınekte devam etmişlerdi. 

" Tam bu sırada bütü:ı halk 
diz çöktüler; Mariyakla Parda
yan ayakta kalmışlardı. 

Kaıan'ın gösterdiği mucizeler 
bazı kafirlerin, vücudtannıo iza
lesine delilet eden bir emri 
ilahi idi. 

Sokaklara diz çökmüş olan 
işte bu halk hepbir ağızdan : 

- Gebersin hüknolarl Fer
Yadile ortalığı velveleye ver
diler. 

Bundan evvel bahsettiğimiz; 
kilise önündeki mucizeler bah· 
sindeki ses de bu idi. 

- işte onlardan iki danesi. 
Pardayan, bilhassa kendini 

gösteren Morveri tanıdı. Mer
kumun etrafında yirmi kadar 

' ' Jıuıtiyom vac idiki bunlar da 
0 nu rei• olmak üzere tanıyor
lardı. Yaptığa işaret üzerine, 
bir hızla kılıoçlarını çekerek 
Şövalyenin üzerine atıldılar. 

T •assubun çılgınlıklarile ku
duran halk bu iki arka
daşı daha ' yakından ihata 
ettikleri için zavaliılar bo
ğulmak derecesine gelmişler 
ve kılınçlarını çekmeğe vakit 
bulamamışlardı. 

Jantiyomlar, bu iki kişiye 
Yaldaşmağa çalışarak : 
b -::- Yol açın 1 Yol açın diye 

· ilgırıyorlardı, 

1 
Fakat kimse bu sözlere ku • 

ak asmıyordu. Herkes, han-
. Çerleri elinde olarak gayri mü

teha ·k 
1 

. rrı duran ve bu vaziyet· 
erıle balk t h " 1 · · b'" 
b

- ın e evvur erını us· 
utün a t b 'k' h"k r ıran u ı ı u noyu 

eli eril ·· fd·· . . e o urmek, parçalamak 
ıstıyorlardı. 

b
. Bu dakikalarda iki delikanlı 
?rbir• · 

1 . .erıne baktılar. Bu bakış· 
arıle de : · 

1
- Artık behemehal telef 

o aca · f h' gız, akat ölmeden evvel 
d·Çolmazsa bu kudurmuşlar-

an beşon t . . 1· .. y anesının aşesını 

ere sermeliyiz 1 
Demek · · M ıstıyorlardı. 

orever: 

- Öldürün, !!'.ebertin! Dnr· 

bağınyordu. Belgrad, 24 ( Ö.R ) - Sof-
Bu inde halk arasında müd- yadan Pravda gazetesine bil-

hiş bir hareket görüldü. Bin- diriliyor: Vekiller heyeti dün 
!erce el havaya kalkb. Fakat başvekil Köse lvanofun riya-
bu anda bütün bu tehevvür, bu setinde toplanlliıştır. Bu top-
hiddet sükünet bularak her lantıda, mebusan intihabatı 
kes: meselesi görüşülmüştür. içti-

- Mucize! işte aziz budar! madan sonra gazetecilere be-
F eryadiyle diz çöktüler. yanatta bulunan Köse lvanof: 

Aziz dedikleri adam Rahib - intihabat vakti muayye-
Loben' di. Keşişlerin ellerinden ninde yapılacaktır. Toplantıda 
kaçtıktan sonra Manasbnn ka- intihabat için millete hitaben 
pısmı açarak kollannı açmış, neşredilecek beyanname mese-
yüzü kıpkırmızı olduğu halde lesi görüşü 1müştür. Beyanname 

KENSiNGTON 

STETSON 

PENN-CRAFT 

Şövalye dö Pardayanı görünce yakında kaleme alınacaktır. 
Deviniyerdeki ikramlannın şük- Sofya, 24 (A.A) - Bugün SATIŞ YERLERi : IZMiRDE 
ranını ifa etmek üzere gözle- neşredilen bir kararname ile 
rinden yaşlar a'karalc ona doğ- istifa eden Kültür bakanı Mi- EHRAM mağazası M. Bedri Akgerman 
ru gitmek istiyordu. hailof ile demiryollan bakanı ( Hükumet caddesi ) ( Balcılarda ) 

IŞlK mağazası 
( Hükümet caddesi ) 

( Voyvoda caddesi ) Yerlere kapanan halkın ara· Kojokarav yerine dışişleri ba- lstanbulda : Cumh•ırlyeıt BUyUk Şapka mağazası 
sından geçen rahib: kanlığı genel sekreteri Doktor '1ı, li-

- Ah alicenab şövalye? Nikolav ve birinci Köse lvanof 1 . Idh ı .. ----------------1111
----' Aıiz dostum! Sözlerini keke- kabinesinde Kültür bakanlığı ZIDlr a at gumrÜğÜ ID ÜdÜrlÜğÜnden : 

liyordu. etmiş olan general Mikail T kd } 
Moreverle avenesi de toplu Ovev tayin edilmiştir. Busu- a iri {l ymet mazbatası 

1 1 •- b" b Tarlanın A N · M k'" H olarak rahibi takib ettiler. Par· ret e tamam anan .. a ıne ir rşını evı ev u ususu Kıymeti 
d M · k ·· "d t içtima akdetmiştir. dönümü Lı' a k ayan ve arıya umı e me- r . r, 
dikleri bu fırsattan istifade Romen 11 230 Tarla Çiftlik köyaltı Şarkan giritli Halil ağa, garben Latif, şi- 70 
ederek hançerlerini yerlerine malen yol, cenubeo Kaıım ve Halı! 
koyub kılınçlarıoı çektiler. 11 230 Tarla Çiftlik köyü ta- Şarkan yol, garben metrük, şimal ve ce- 66 

Şövalye; Moreverin bu halk Başvekili Belgrad-
2 

banyeri nub yol 
arasında niçin bulunduğunu ve ld Tarla Çiftlik Giritli Şarkan Yahya, garben yol, şimalen Hasan 15 
ne sebebe mebni, içlerinden dan ayrı 1 mevkii cenuben Osman tarlaları. 
bazılarını Katerinin bendegi· Belgrad, 24 (ÖR) - iki 9 'Farla Çiftlik Şehit Şark ve garb yol, şimalen Şakir, cenuben 40 

nından olmak üzere tanıdığı gündenberi burada bulunmakta 2 Mehmed Şaban. 
jantiyomları yanına aldığını olan Romanya Başvekili Tata- Tarla Çiftlik Çayır Şarkan Demir ağa, garben Ramazan, şi- 20 
aklına bile getirmemişti, resko bugün yanında Yugos- ovası malen yol, cenuben Demir ağa. 

Pardayan Muiyak'a: lavyanın meşhur heykeltraşla- S 460 Tarla Çiftlik Kara Şarkan ve garbeo metrük, şimalen ibra- 20 
- Dikkat ediniz 1 işle kö- nndan biri olduğu halde Ro- Ahdullah him lsmail, cenuben yol. 

pek sürüsü hücum ediyor! So· manyaya hareket etmiştir. ll 690 Tarla Çiftlik Giritli Şarkt.n yol, garben Yaşar, şimaleo Arif, 66 
!undaki saçağın altındaki kö- Heykeltraş, Bükreşte Kral mevkii cenuben yol 
şeyi ı;rörüyor musun? dedi. Karol ile müteveffa Kral Fer- 8 Tarla Çiftlik pamuk ovası Şarkan Hasan, Kazım, Aptil, yol cebel. 56 

ıs Kılıncını:ı ucile kendilerine dinandın heykellerini yapa- 3 2 Tarla Çiftlik Tabak yeri Şarkan yol, garben metrük, şimalen Ce-
hücum edenlerden birini teh· caktır. • . !alettin, cenuben metrük. 
did eden Mar yak: . . H il d d 5 Tarla Çiftlik Karadağ Şarkan Halil hoca.garben yoi,cenuben Yahya 20 

_ s;ımedı - 0 an a a Yukarıda müfredah yazılı on kalemden ibaret bulunan emvali gayri menkulenin 2490 sayılı 
fi!Z'2:l11Uı:>:21ıaıı:ım:ıı:zıQ~/.//ı///.tJJ1 kanun hükmüne tevfikan açık arttırmaya konmuştur. 

Borsa Haberleri Türkiye lehinde teza- lbalei kat'iyesi 31-10-36 cumartesi günil saat onda Çeşme gümrüğünde yapılacaktır. 
DUn Borsada bü.rata vesile veren Tayin edilen günde arttırmaya iştirak edec.:k olanlar yukarıda gösterilen mııbammen kıymetleri 

Yapllan Sah,lar • f f ' üzerinden yüzde 15 hesabile muvakkat teminat akçelerinin Çeşme gümrüğüne yatırdıklarına dair 
~ zıya et er aldıkları makbuzlarını komisyonu mahsusuna ibraz ettikten sonra arttırmaya iştirak edebile-

UzUm Lahey, 24 (A.A, - Anadolu c..:klerdir. 
Çu. AlıCJ Fiat Ajansının hususi muhabiri bil- Bu işten herkesin malümu olmak üzere keyfiyet ilan olundu. 894 (2071) 
734 Jiro ve Şü. 12 75 18 75 diriyor: -----====-.;:.;;;:====== 
512 inhisar 8 25 11 75 Evelki gün bankacı ve sa· lzmlr Belediyesinden: Kültür Lisesi 
382 H Alanyalı 11 625 13 nayiciler adına ve Türktecim 1 - Birinci kordonda me-
346 Vitel ve Şü. 12 50 16 625 delegeleri şerefine verilen bü- sudiye mevkiinde Şehir gazino 
337 M J Taranto 11 75 20 75 yük ziyafette sef.rimiz, ali- ve bahçesinin bir senelik kirası 
313 Ş Riza Ha. 10 25 19 50 kadar bakanlar v diğer xevat başkatip\iktt'ki şartname veç-
266 AR Üzümcü 10 50 13 50 da hazır bulunmuşlardı. 
260 H A lyoti lti 25 17 50 Dün tecim bakanı da ayni hile 6 • 11 • 936 Cuma günü 
253 Ü Kurumu 11 75 21 zentın iştirakile bir ziyafet ' saat 16 da açık artırma ile 
205 Beşikçi 14 15 50 vermiştir. Birinci ziyafette ba- ihale edilecekdir. Senelik kira 

Lise ve Ortamekteb şahadetnamesi a~mak istiyenler ıçın 

saat 19 dan 21 e kadar Kültür Lisesinde gece dersleri baş
lamıştır. Kayıd işi bu ayın nihayetine kadar devam edecek
tir. Programı öğrenmek istiyenlerin derhal Kültür Lisesi 
direktörlüı(iine uı(ramRları. 3-4 (2048) 

•• • &d 

lzmir Vilayeti Daimi Encüme-
209 K A Kazım 14 25 19 yındırlık bakanı ve ikinci ziya• bedeli mubammeoi iki bin lira-
135 D Arditi 14 25 21 75 fette de tecim bakanı nutuk dır. iştirak için yüz elli tiralık ninden: 
103 S Süleymaoo20 20 50 söylemişler ve bunlara Kur- muvakkat teminat makbuıu 
85 Albayrak 9 50 19 doğlu mukabele etmiştir. 
66 Koo ittihadı 13 50 18 Heyetimizin buradaki ika- 1

' veya Banka teminat mektubu 
27 Kaptan Ö 13 50 13 75 metgilıı ve bu ziyafetler Tür- ile söylenen gün ve saatte 
14 J Koheo 16 50 19 kiye lehinde tezahürlere vesile 
12 Enver 12 75 17 25 olmuştur. Hollanda uzun vade 
3 S Bayazid 18 50 18 50 ve Türk malı esası dahilinde 

4262 Y ekün sanayi planımıza iştirak ede· 
293328 Eski satış cektir. 
297590 Umumi satış Bir Hollanda heyeti yakında 

incir Türkiyeye hareket edecektir. 

Çu. Alıcı Fiat 
1020 İ:ı:zi ve A F 7 75 15 

679 A Haydar N 6 75 20 

· Vekllet kUltUr dlrektörU 

638 Tile T İ Şir. 7 15 
176 H Şeşbeş 10 10 
125 L Allıaral 7 25 12 

44 A Muhtar 12 50 13 50 
17 Ş Remzi 11 75 11 75 

9 S Ergün 1350 13 50 
2708 Yekün 

149156 Eski satış 

151864 Umumi satış 
Zahire 

Çu. A'ıcı Fi at 
2117 Buğday 5 25 5 9375 ,, 

50 ton Arpa j 625 3 625 i~ 

Dahiliye vekaleti kültür di
rektorü Akif dünkü Bandırma 
treniyle şehrimi1.e gelmiştir. 
Direktör daha önce vazifeten 
Mani!aya gelerek oradan Ak· 
hisara geçmiştir. Mumaileyh 
pazartesi ekspresiyle tekrar 
Ankaraya dönecektir. 

O.Tahsin Tan 
Diş tabibi 

57 Burçak 4 4375 4 4375 .~ 
41 Mısır darı 4 25 4 25 '~ 

Muayenehanesini 2 inci 
Heyler So. Hamam karşısın· 
da 37 No. ya nakletmiştir. 

18 Nohut 5 50 5 50 ·' 
202500ki. P Çekir 2 90 2 90 
1340 ki. Ka. Ce. 13 14 

ı 150 ba. Pamuk 45 25 46 

Telefon: 3774 
(1924) 

encümene gelinir. 
2 - Bin üç yüz doksan do· 

koz lira seksen kııruş bedeli 
keşifli Paşa mezarlığı etrafına 

duvar yapılması işi 10 - 11 -
936 Sa'ı günü saat 16 da açık 
eksiltme ile ihale edilecekdir. 
Keşif ve şartnamesini görmek 
üzere başmühendisliğe iştirak 

için de yüz beş liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
Banka teminat mektubu ile 
tiöyleneo gün ve saatte encü
mene gelinir. 

3 - Mısırlı caddesinin bay
ramyeri ile talebe çayın etra· 

fında yapılmış adi döşeme ara
sındaki parçasının tamiri işi 

6 • 11 - 936 Cuma günü saat 
16 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. işin bedeli keşfi 
1088,42 liradır. Keşif ve şart• 
namesini görmek üzere baş 

mühendisliğe iştirak için de 
seksen bir lira altmış kuruşluk 
mllll'akkat teminat makbuzu 

1 - 2480 lira 7 kuruş keşif bedelli Eşrefpaşa Hastanesinİ'U 
yeniden yapılacak ikinci kat pavyon yapısı 20 gün müddetle 
açık eksiltmeğe konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya 
göre hazırlıyacakları temiuatlarile birlikte ihale günlemeci olan 
9 ikinci teşrın 936 pazartesi günü saat 11 de Vilayet Da;mi 
Encümenine gelmeleri. 

2 - Keşif ve projelerini ve şartnamesini görmek ve bilgi 
edinmek için Bayındırlık Direktörlüğüne başvurmaları. 

lzmir Liman 
den: 

896 

işıetme müdürlüğün-

Satın alacağımız bin ~eş yüz ton rekompoze kömür için bir '. nci 
Teşrin ayının yirmi dördüncü gününden ikinci Teşrin ay oın 
beşinci Perşembe günü saat 11) ya kadar münakasa müd •eti 
tayin edilmiştir. Telı:lif mektuplarının 5 ikinci Teşrin 936 !'cor· 
şembe güoü saat 15 şe kadar idarede bulunmuş olmau ve t'lÜ

nakasaya gireceklerin bin liralık nakit veya Banka mektu'ıu 
teminat vermeleri şarttır. Şartnameleri görmek istiyen:er Lev •.ım 
servisine müracaat etmelidirler. !stiyenlere şartname posta ile 
gönderilir. 943 (2061) 

veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 
4-Karşıyakada Banka soka· 
ğında asfalt yo:u üzerinde bi
riken suların Mimar Sin:ın so
kağındaki mecraya verilmesi 
için yapılacak kanal işi 6 - 11 • 
936 Cuma günü saat 16 da 

açık eksiltme ile ihale ecl.'e
cekdir. işin becleli keşfi 287,75 
liradır. Keşif ve şartnam• ;İni 

görmek üzere başmübend s ğe 
iştirak içinde 21 lira 60 ku. uş
luk muvakkat teminat m~k
buzu ile söylenen gün ve s at· 
te encümene gelinir. 

16-20-25-1 844 (2 . lO> 



santta a 

Beyoğlu Vakıflar direktcrlüğünden: · 
(Satılık arsarlar) 

Boğaziçinin en kıymetli ve şerefli mevkiinde halen kömür 
depcsu olarak kirada bulunan iki parça arsa : 
Değeri Pey parası 
Lira K. Lira K. 
14535 00 1095 00 Boğaziçi Kuruçeşme mahallesinde Kuru 

çeşme caddesinde eski 105 yeni 11912 
harita No. 2. 3242 metre murabbaı arsa 

15832 50 1190 00 Boğaziçinde Kuruçeşme maha!le ve cad· 
desinde eski 105 yeni 119/3 2 harita 
No.Jı 3533 metre murabbaı arsa. 

Kuruçeşmede bir tarafı tramvay caddesi ile mahdud deniz 
kenarında kain sahilhaneden müfrez ve yukarda muhammen 
kıymetleriyle mahalle, sokak ve harita numaraları ve mikdarları 
yazılı halen kömür deposu olarak kullanılan iki kıt'a arsa sırf 
mülk olmak üzere ayrı ayrı satılmak üzere kapalı nrf usuliyle 
20 T.evvel 936 tarihinden itibaren açık artırmaya çıkarılmıştır. 
ltıalesi 4 T.s:mi 936 tarihine müsadif Çarşamba gunu 
saat 15 de Beyoğlu Vakıflar direktörlüğünde komisyon önünde 
yapılacaktır. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu 
ahkamına tevfıkan muhammen kıymetlerin yüzde yedibuçuğu 
nisbetınde teminatı muvakkatelerini ve teklif mektublarını muh· 
tevi zarfları tayin olunan günde ihale saatinden evvel komisyona 
tevdi eylemeleri ve haritaları görmek ve şeraiti saireyi anlamak 
istiyenlerin hergün öğleden sonra müdüriyeti mezkfıre mahlulat 
kalemine müracaat eylemeleri. 20 • 25 • 30 • 3 879 (2026) 

~· 

' ttNt ASlR 

En fayda~ı hediye şüphesiz 

GRiPiN dir 

Çünkü 
şifa 

her ağrıyı keserek 
ve neş'e getirir 

( 

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

, as Te,rlnleveı ..... CD 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır 

Fl.A.. ı >-Y-C>~I~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 

çevirir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 
==~~""""""'"~""""'~""""'""""""""""""'""""""""....,,,~""""'"""""""""'~ ~•n:m=-mm11m•r ................ ıımı ................ .... 

Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha· 
!inde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz· 
\eyi.p kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarnnız ma· 
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği N ef'i Naci ve 
J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta kutusu No. 224 

Telefon - Izmir 3465 

Tiirkiye 
J(ızıJay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!msızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lznıir eczanesi TELEFON : 2067 

lzm1r vilayeti Muhasebei hususiye 
ınüdürlüQ'ünden: 

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

13 - 17 - 21 - 25 ( 2071) 79') 

Devlet demiryollarından: 
1 inci işletme mıntakasında Haydarpaşa - Ankara hattı üze· 

rinde aşağıda mevkii, mikdarı muhammen bedeli ve teslim müd
deti muvakkat teminatı yazılı 6 mahalde balast ihzar ve vagon
da veya orakta teslimi kapa ı zarf usulü ile ayrı ayrı eksitmeye 
konmuştur. 

Eksiltme 27 - 10 - 36 salı günü saat 15 de Haydarpaşada hat 
binası dahilindeki 1 inci işlekomisyonunda yapılacaktır. 

35280 liralık işe ait şartnamelerle mukavele projeleri 90 ku
ruş mukabilinde ve diier işlere ait şartnameler ve mukavele 
projeleri de parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

isteklilerin 2490 No.lu artırma, eksiltme ve ihale kanunu mut
cibince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle ve her İş 

için hizasında yazılı muvakkat teminat makbuzlarile her iki tes
lim şekline göre fiat teklifini havi zarfların üzerine hangi ma
haldeki Balast için olduğu yaıılmak surttile eksiltme saatinden 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Haydarpaşaı\a komisyon re
isliğine vermiş olmaları ve teklif sahihlerinin de eksiltme günü 
saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak isteyenlerin 
de Haydarpaşada yol baş müfettişliğine müracaatları lazımdır. 

Beher metre m:k'ap muhammen bedeli 
Mevkii K.L.M. Vagonda Oca-'·ta Müddeti Bedeli Mik. muvakkat 

teslim teslim teslim teminatı 

Kr. Kr. ay lira M lira 
Doğançayl47+800 147 143 9 35280 24000 2646 
Mekece 184+000 138 134 6 5520 4000 414 
Mekece 186+000 138 134 9 19320 14000 1449 
Vezirhan 217+000 138 134 6 5520 4000 414 
Bozüyük 258+000 147 143 9 22050 15000 1654 
Polatlı 479+000 138 134 6 6900 5000 517 112 

10-15-20-25 (2051) 713 

Aşağıdaki gayri menkuller 9-11-936 pazartesı günü saat 15 de 
lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda pazarlık suretiyle 
üçer sene için ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin gayri 
menkuller hizasında yazılan mikdarda muvakkat teminat verme
leri ve işe girmeye manii kanuni bir haileri olmadığına dair 
beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakitte komisyona 
müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Bayındır istasyon yazı
hanesinden ve komisyondan parasız alınır. 

1 - Izmir Kemer istasyonu yolcu bekleme salonu dahilindeki 
b:ivet satıcı barakası muhammen kira bedeli 150 lira muvakkat 
teminat 1125 kuruştur. 

2 - Bayındır istasyon binası içinde 8 harita numaralı büfe 
kahvehane muhammen kira bedeli 180 lira muvakkat teminat 
1350 kuruştur. 25-29 968 (2072) 

lzmir l"'ramvay ve Elektrik Şirke
tinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın 27 - 10 - 936 da. saat 

9 dan 15 e kadar Faikpaşa, Tilkilik, Namazgah, Kemer, Kara
kapı, Yapıcıoğlu, Numanzade sokakları ile mücavir sokak
larda kesileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilan olunur. 

lzmir Emrazı Sariye 1-lastanesi 
Başhekimliğinden: 

Hastanenin 936 mali yılına aid 6 aylık ihtiyacından mikdar ve 

tahmini fiatleri aşağıda yazılı ekmek ve ilaçların 20 gün müd· 

detle açık eksiltmiye konulmuştur. istekliler şartnameleri hergün 
hastane başhekimliğinden alıb okuyabilirler. Eksiltme S teşrini
sani 936 perşembe günü saat 11 de Tepecik'te Emrazı Sariye 
Hastanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarını nakid ve kıy
metli evrak olarak vereceklerin eksiltme gününe kadar Vilayet 
Encümenine yatırmaları lazımdır: 

Teminat Tahmin edilen bedel Mikdarı 

Kilo 
6500 

Lira Kuruş Lira Kuruş 
47 48 634 

157 36 2098 800 94 
20-25-30-4 

Cinsi 

1 nci ekmek 
kalt\m ilaç 

882 (2025) 

HÜSEYiN Kft. YIN 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LUKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

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

Yüksek Mühendis Mektebi artırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

1 - 27-8-936 ve 14-9-936 tarihlerinde eksiltmeye konulup 
istekli çıkmamasından dolayı intaç edilemeyen Yüksek Mühendis 
mektebi binası dahilindeki "21115., lira "98,, kuruş keşif bedelli 
"B,, kısmının bazı maddeleri tadil edilen şartnameye göre inşası. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi ve buna merbut olan inşaatın tarihi, 

fenni ve hususi şartnameler. 
B - Mukavele prjesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D • Plan ve projeler. 
istekliler bu şartnameleri ve evrakı "110,, kuruş bedel muka· 

bilinde mektep idaresinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 11-11-936 Çarşamba günü saat "15,, de Gü• 
muşsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içindeki arttırma 

ve eksiltme komisyonunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "1584,, lira mu· 
vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup getirmesi lazımdır. 

A • Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet 
vesikası. 

B • "10000,, liralık İş yaptığına dair Nafıa Vekaletince tas
dikli vesika. 

C - 936 yılına aid ticaret odası vesikası. 
D • isteklinin mühendis ve mimar olduğuna dair diploma veya 

sureti, mühendis veya mimar olmadığı takdirde bunlardan biri 
ile ortak olarak çalışdığına dair Noterden musaddak vesika. 

5 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki 
arttırma ve eksiltme komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde 
verill"cektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. "2343,, 

25-30-4--9 930 (2071J) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SATURNUS vapuru 11 bi

rinci teşrinden 14 birinci teş
rine kadar Anvers, Rotterdam, 
~Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

UL YSSES vapuru 16 teşri
nievvelde gelip yükünli tahli
yeden sonra Burgas - Varna 
ve Köstence limanlan için yük 
alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 
teşrinde gelip 25 birinci teşrine 

kadar Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 4 teşrini

sanideı.. 9 teşrinisaniye kadar 
Amsterdam, Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

ORESTES vapuru 16 ikinci 
teşrinden 21 ikinci teşrine ka
dar Amsterdam- Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORJENT Lınıen 
VASALAND motörü 13 bi

rinci teşrinde gelip Rotterdam, 

Hamburg, Bremen, Copenhage 
Goteburg. Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

VIKJNGLAND matörü 30 
birinci teşrinde beklenmekte ve 
Rotterdam - Hamburg - Bremen 
Goteburg ve lskandinavya li~ 
manları için yük alacaktır. 

Holland Australia Line 
ALHENA vapuru 6 ikinci 

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

Servici maritime Roumain 
SUÇEA VA vapuru 20 birinci 

teşrinde gelip 21 birinci teşrin

de Pire, Malta, Marsilya ve 
\..'.eıair için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
LAV ANT motörü 1 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup An
vers (doğru) Dantıig ve Gdynia 
için yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
IDiiracaat edilmesi rica olunur •. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 2004-2005-2663 -. 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Mu7..affer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

,Jadar memleket hastanesinde 

• 
DOKTOR •• 

Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOLiAZ 
Ik· . BURUN ŞEFİ 

h ıncı Beyler sokağı Beyler 
Taİfmı karşısında No. 41 
Me e on Numarası: 
E ııayeııehane : 3686 

YH 2505 
t astalar hergün saat üç
~ıı altıya kadar. 

"""'t-;g (2026)~ 
51 M-XX 

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

Zec & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. Eı. H. 
GERA Motoru 15 birinci 

teşrinde beklenme~te olun 20 
birinci tesrine kadar Rotter 
dam. Hamburg , Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
A THEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremen li
manları için yük alacaktır. 

MILOS vapuru 29 ilk teş
rinde bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

MANISSA vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor. 15 son 
teşrine kadar Rotterdam,Ham
burg ve Bremen için yükliye
cektir. 
Armement H. Schuldt·Hamburg 

MARITZA vapuru 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Rotterdam 
ve Hamburg içın yük alacaktır. 

AUGUST LEONHARD va
puru 11 son teşrinde bekleni• 
yor. Rotterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

- 1 • 

American Export Lines 
Nevyork 

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

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

EXHIBITOR vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXPRFSS vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXAMINER vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyerk 
için yük alacaktır. 

EXAMELIA vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Amerikan Export Lines 
Pire Aktarması Seri Seferler 

EXCALIBUR transatlantik 
vapuru 23 ilk teşrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
ediyor. 

EXETER transatlantik va
puru 6 son teşrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXCAMBION transatlantik 
vapuru 20 son teşrinde Bos
ton ve Nevyorka hareket ede
cektir. 

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

•• C!Q •• 

Den Norske Middelhavslinje 
BOSPHORUS motörü 24 ilk 

teşrinde bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerk ve Norveç limanla
rına yük alacaktır. 

SARDINIA m<>törü 16 son 
teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlarına yük ala
caktır. 
~ 

Johaston Varren Line Ltd 
Liverpool 

DROMORE vapuru 24 ilk 
teşrinde gelip ayni gün Burgas 
Varna, Köstence, Sulina, Ga
laç ve Brailaya gideceklir. 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danul!ienne- Maritime 

Budapest 
DUNA motoru 18 ilk teş· 

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

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 28 1 ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 
S11lina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

~SPİRİN - . 2 ve 20 komprımelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan 9 markasını arayınız. 

' -- . -.~11:·~. • .. - ... ,, 

Salep, Çay 
içmenin mevsımı geldi. 

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

persil, toril kaol ve emsali 
şişelerde gül ve çiçek suyu. 

Kız markalı meşhur (Arti\ 
kumaş boyaları, hediyeli filbaşı Türk çividi, leylek marka 
rastık boyaları, perakende ve topdan karpit, marangozlar 
için ispirto, tutkal, gomalaka, sanjaka, reçina ve analin 
boyalar, kız enstitüsü ve dikiş yurdları talebeleri için çiçek 
ve meyva boyaları, flitre kağıdı, zamkı Arabi, alkol, jela
tin, ilk okul talebesi için adresli diş fırçalan ve macunları, 
tebeşir, kokulu sabun, krem ve traş bıçakları, memedeki 
çocuklar için nestle südü ve unu, fosfatin, Kars südü, yassı 
ve Jast'!t don ve muşamma, emzikler, sanayi ve ziraatta 
kullanı'. hertürlii zerhirli maddeler benzin, göktaşı, asid
finik, çamaşır ve tahta sodası, nezafet pudrası, Karahisar 
maden suyu, meraklı bayanlara ekstra sakız ve daha pek 
çok çeşidlerimizi görmek istiyenler depomuza uğrasınlar. 

Telefon: 3882 

1936 -1937 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşha
l!kyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 

1 "Hiiiı 
Ecıanesi bu yağı 
hiçbir yere ver· 
miş değildir. 

Kendi sat 
maktad~r 

• • 
senesının 

lzmir Tramvay ve Elektrik Şir
ketinden: 

Cumhuriyet Bayramı münasebetile 28, 29 ve 30 ilkteşrin 
1936 gecelerine mahsus olmak üzere yapılaca!;: asgari 500 vat
lık harici donanma tenviratı için sarfedilecek cereyan, yapıla
cak tesisatın takalı Cumhuriyet Bayramından evvel tahriren 
şirkete bildirilmek şartile kilovat saati 12 kurnştan faturalana
caktır. 

Bu vesile ile, herhangi bir ~aza ihtimalini ortadan kaldırmak 
üzere donanma tenviratı amelıyatmın hükümetçe tanınmış ens
talatörlere yaptırılması ve bu tesisata müteallik fenni ahkama 
riayet edilmesi lüzumu ihtar olunur. [24 - 25} 

Olivier Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
BiRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
LESBIAN vapuru 9 teşrini

evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

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

Liverpool battı 
DRAGO vapuru 7 birinci 

teşrine kadar Liverpol ve G'.as
gov için yük alacaktır. 

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

Deutcbe Levante - Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

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

NOT : Vürut tarihleri, va-

::sahlftıı 9 

l:ı:mir Sulh Hukuk Hakimli
ğinden: 

1 1 purların isimleri ve navlun üc-
1 retleıinin değişiklik!erinden me 
1 suliyet kabul edilmez. 

lzmir hazinei maliyesine iza
fetle vekili avukat Necmedcliıı 
Şakir tarafından Kılcımescid 
mahallesinin lgneci sokağında 
44 sayılı evde oturan vilayet 
evrak eski mukayyidi Bedia 
aleyhine açılan alacak davası· 
nın cari mahkemesinde Bedia 
namına tastir ve berayi tebliğ 
irsal kılınan davetiyenin ika
metgahının meçhuliyetine bina
en bilatebliğ iade edil
mesi üzerine hazine vekilinin 
sebkeden talebi üzerine gazete 
ile ilanen tebligat icrasına ka
rar verilerek bu babtaki mah
keme 17-11-936 tarihine müsa
dif Salı gününe tay:n kılınmış 
olduğundan yevmi mezkôrda 
saat 10 da mahkemeye gelme
diği veya bir vekil gönder
mediği takdirde hakkında gı
yab k:ıran tastir olunacaji'ının 
davetiye makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

967 (2073) 

m 
ÖZAll.. 

DOKTOR J~EMSiH 
En eski nuırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

köklinden çıkarır. 
Umumi deposu: logiliı Kan:ı:uk eczanesi her ecıanede bulunur, 

Ciddi ve milessir bir nasır ilacıdır. 

Krep Jorjet, 
Revdor Ferit, 

4 ayrı ayrı koku harıkası 
ve S. Ferit eczacı ba;ıının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kulan. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

Scı Ferit 
il 

1 
' ECZANESl 

Hükümet sırası 

Nergis Nuvar 
Leylak Blan 

Manisa Vilayeti Daimi Encüme .. 
ninden: 

1 - Hususi muhasebe için 2196 lira muhammer kı)mette 

54 kalem defter vesaire açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
2 - Bastırılacak olan evral:ın nümuneleri ve eksiltme şart

namesi parasız olarak hususi muhasebe müdürlüğünden alınabilir. 
3 - Eksiltme 5·11-936 perşembe günü saat 10 buçukta 

vilayet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat mikdarı 164 lira 70 kuruştur. 

25-1 859 (2075) 
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Biarritz Herriot'un nutku ·-kongresinde 

Küçüklerin CeneV-re_y_e_i_nanı azaldı 
Beynelmilel kanun bir in iÇin batar gibi göründü ve . .. 

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

Küçük milletler fikir karışıklığına düştüler. Hayal inkisarına uğradılar 
~~~--:::-c-~~~~~~~:._~~~....;:.:'--~~~~~~~-'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tarih kitablarında 1870 de nasıl yalnızlığa düşürüldüğümüzü okudum. "Düşününüz eğer bütün 
Şark Avrupası bizi Okyanosa dökmek için birleşmiş olsa bizim halimiz ne olur? ,, 

"Ben 

Paris 24 (Ö.R) - Biarritz 
radikal Sosyalist kongresinin 
dünkü günü, evvelki gün kadar 
hart-ketli ve heyecanlı olma
mıştır. Görüşülen meseleler 
üzerinde ittifakla bir karara 
varılmış farzedilebilir. Bu ka· 
ran da şöylece hulasa etmek 
mümkündür: Mali masrafların 
sindirilmesi, sosyal karışıklık
lardan ictinab harici sahada 
ispanya harbınn insanileştiril

mesi. Fakat bir veya diğer ta
raf lehinde vaziyet almamak, 
daha ziyade dahili siyaset de
mek olan umumi siyasete ge
lince, Herriot tarafından söy
lenen nutuk, kongre sonunda 
kabul edilecek karar suretinin 
mukaddemesi olacaktır. Şimdi· 
den anlaşılıyor ki bu karar su· 
reti hem radikal partisinin, hem 
de halk cebhesinin birliğini 
tam olarak koruyacaktır. 

HERRIOT'UN NUTKU 
Herriot nutkunda ilk önce 

harici meselelere temas etmiş 
Ye Cenevredeki vaziyeti hulasa 
ettikten sonra, Belçikanın ma
l\ım kararını vermesi üzerine 
duyulan heyecana temas etmiş
tir : 

- Cenevrede 54 milletten 
ellisi kollektif emniyete bağlı
lıklarını bildirdikleri :zaman 
duyduğumuz heyecanı hala 
hatırlıyorum. Bu milletlerin 
hepsi beynelmilel kanunu kendi 
kanunlan olarak kabul ettikle
rini bildirmişlerdi. Fakat bu 
kanun biran için batar gibi 
göründü ve küçük milletler 
fikir karışıklığına düştüler. 
Onlar, kollektif emniyetin bir 
hayal değil, hakiki bir silah ola
caklarını ümid etmişlerdi, Vazi· 
yet karşısında duydukları inkisar 
bundan ileri gelmiştir. Biz bu
na dikkat edelim ve emniyet 
prensibine sadık kalalım. 

Fransanın an'anesi zayıfların 
imdadına gitmektir. Böyle yap
makla Fransanın menfaatlerini 

feda etmiş olmayız. lngiltere· 
ye daima bağlı kalmak lzım· 
dır. Fransa ve lnl!iltere hürri
yet hakkında en e ·ki tecrü
beleri olan iki mıllettir. Dün
yayı karışıklıktan kurtarmak 
için Fransız ve lngiliz siyasd
lerinin birleşmes elzemdir. 
' FRANSIZ • SOVYET 

PAKTI 
Bundan sonra Herriot Fran

sız - Sovyet paktından şöyle 
bahsetmiştir: 

F ransaya karşı kullanılmış 

bir formül vardır; derler ki : 
"Fransaya hücum etmezden ev· 

ve: onu yalnızlaştırmak lazım· 

dır!,, Yine tarih kitablarında 
(1870)de nasıl bu yalnızlığa sıkış
tırıldığımıu okudum ve gördüm. 
Bunun içindir ki Fransız-Sovyet 
paktı aleyhindeki manevralar 
beni düşündürür. 
RUSYA FRANSANIN NAZA
RiYELERiNE DÖNMÜŞTÜR 

Paktın kendisi hakkında bir 
diyeceğim yoktur. Fakat ben 
bu yüzyetmiş milyonluk bü
yük milletle aramızda bir ya
kınlık kurmağa çalışırken şu· 
na emindim ki bir gün o bizim 
nazariyelerimize yeniden mey
ledecektir. Yoksa biz onun 

nazarıye:erine değıl ... 
NiZAMA UYGUN HAREKET 

Düşiinünüz, ei{er bütün şark 
Avrupası bizi Okyanusa dök
mek için birleşmiş olsa, bizim 
vaziyetimiz ne olur? Halbuki 
Sovyet Rusya Cenevrede daima 
nizama uygun hareket etmiştir. 
Fransaya gelince, kendi siyasi 
mukadderatına hakim kalıyor 

ve hiçbir siyasi müdahaleye 
müsamahakarlık göstermiye· 
cektır. 

FRANSA - ALMANYA 
Kongre nutkun bu kısmını 

ittifakla alkışladıktan sonra 
hatib Fransa-Almanya müna
sebetlerine geçmiştir: 

- Almanya, demiştir, iste
diği hükümet ve rejimi ihti
yarda serbesttir. Bugünkü bak 
müsavatını tamamile elde et
miştir, bizimle artık münakaşa 

edebilir. Zira bizim tarafımızda 
gizli hiçbir maksadımız yok
tur. Samimi olalım ve ona ha
kikati söyliyelim. Ona diyelim 
ki bizi daima kendisile anlaş· 
mağa hazır bulacakt.ır. 

MEMLEKET VE PARTiYE 
HITAB 

Bundan sonra Herriot mem
leket ve partiye hitab etmiştir: 

Bu kongre Fransaya bağ
lılığını bağırmalıdır. Boş yere 
münakaşa etmiyelim. Bugün 
bir takım yeni milletler doğ

muşturki onlar da dünya işle· 

rinde söz sahibidirler. Fransa 
hoş münakaşalarla kendi emni
yetini tehlükeye koymamalıdır. 
Kongreden şu fıkir hasıl ol
malıdır : 

" Parti ne harici harbı, 
ne de dahlll harbı asla 
istemez. Parti şeref ve 
vekar içinde hürriyet is
ter. işte bizim parolamız 
budur. 

Mılletten ricamız şudurki tak
sime uğramasın. Sakin kalsın. 
Kardeşlik içinde herkesin ka
nuna mutavaatı lazımdır. Ser
best milletin disiplini zorlu her 
disipline faiktir. Demokrasiyi 
diktatörlüğe üstün yapan da 
budur. 

SOSYALiST BIRLlGININ 
KONGRESi 

Parıs, 24 (Ö.R) - Sosyalist 
birliği partisinin kongresi Paul 
Boncour'un riyasetinde salı 

günü Nancy'de yapılacaktır. 

MÜHiM TOPLANTILAR 
Paris, 24 (Ö.R) - Önümüz

deki salı günü Fransız kabine 

meclisi Blumun riyasetinde ve 
perşembe günü de nazırlar 
meclisi cumhur reisi Lebrunun 
riyasetinde toplanacaktır. 

Bu içtimada parlamentnnun 
hangi tarihte içtimaa davet 
edileceği kararlaştırılacaktır. 

Bu hususta nezaretler arasında 
devam eden muhavereler neti
cesinde anlaşıldığına göre, ek· 
seriyet mümkün o !duğu kadar 
yakın bir tarihe mütemayildir. 

Zira vilayet ve nahivelerin 
mali vaziyetlerini halletmek 
çok acele bir iştir. Zannedil-

diğine göre, meclislerin içti
maa daveti için Blum 3 son 
teşrin tarihini teklif edecektir. 

BLUMUN NUTKU 
Paris 24 (Ô.R) - Blum bu

gün Toulouse'de ve yarın Nar
bonne'de birer nutuk verecek 
ve her iki nutuk da devlet 
radyo istasyonları tarafından 

yayılacaktır. 

VAZIYET SALAH 
HULMUŞTUR 

Paris 24 (Ö.R) - Radikal 
sosyalist kongresinin ittifakla 
tasvib edilen bir karar suretine 
varacağı anlaşılmaktadır. Sos
yalist "Popoulaire,, gazetesi 

kongre havasında hasıl olan 
değişikliği ehemmiyetle kayde· 
diyor: "Vaziyet hissedilir dere· 
cede salah bulmuştur. Herriot'un 
nutku havayı tasfiye etmiştir. 

Halk cebhesinin muhafazası için 
bir anlaşma zemini bulunmuş

tur. Nutuktan hasıl olan 
tesir o kadar mü~aiddir ki 
Halk cebhesinin kırılması ha
reketini idare eden Emile 
Roche ric'at mecburiyetinde 
kalmıştır. Mumaileyh kongreye 
teklif ettiği karar suretini mü· 
zakereye davet etmek niyetin
den vazgeçerek sadece kendi 
görüşlerini kürsüde teşrih et· 
mekle iktifa edecekmiş. Tali 
tahrir komitesi yakında müş
terek bir karar sureti tesbitine 
muvaffak olacaktır.,, 

NE DAHiLDE, 
NE HARiÇTE HARB 

Bizzat Emi.e Roche "Repı..J• 

lik,, gazetesinde Herriot'nun 
nutkundan çıkan kat'i tesiri 
itiraf ederek diyor ki: 

"Nihayet Herriot geldi ve 
Fransız - Sovyet ademi tecavüz 
paktının herkese açık olduğu

nu ve umumileştirilmesi lazım· 
geldiğini bir daha izah etti. 
Fransa ·Almanya arasında bir 
anlaşma için müzakerelere giri· 
şildiğini görmek istediğini 
söyledi. Bu aynen bizim de 
arzumuzdur. iki memleketin re· 
jimleri ayrı.. Fakat sulh ar· 
zuları aynıdır. Herriot Fran· 
sa ve lngiltere arasında daimi 
anlaşmanın sulh için elzem ol· 
duğunu temin etti. Hulas:ı. her· 
kesi tatmin eden şu esasları 

vazetti : Rusyaya t. arşı hareket 
serbestisi, Almanya ile muka· 
renet azını, lngiltere ile anlaş• 
manın devamı nihayet ne ha· 
riçte, ne dahilde harb ! " 
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Belçika bir Faşist isyanı arefesinde midir ? 
F8şistlerin reisi ''Hükümef aleyhinde mücadele başla .. 
mışbr.,, diyor. ·Bugün Brükselde nümayiş yapacaklar. 

Brüksel, 24 (Ö.R)- Malum 
olduğu üzere Belçika Faşist 
Reks partisi Pazar günü pay
tabtta büyük bir nümayiş yapi· 
mağa karar vermişti. Hükümet 
tarafından menedilen bu nü
mayiş hakkında son vaz·yet 
şudur: 

Reks partisi reisi Degrelle 
parti mümessillerini toplıyarab. 
bunlara diktatörlük aleyhinde 
bir beyanname vermiştir. Bunda 
deni ~iyor ki: 

- Başvekil B. Van Zeeland 
nümayişim : zi meniçin cebrüşid· 
dete müraıoaata karar vermekle 
~ahsi hürriyet esasını çiğnemiş 
olur. Kat'i bir saat yaşamakta 
olduğumuz kanaatile biz her 
diktatörlük taşebbüsünü r"!d· 
ederiz. Hükümetin diktatörlü
ğüne karşı nizamı korumak 
için biz müdahale edeceğiz. 
Kat'i mücadele başlamıştır. 

Beyanname şu sözlerle biti
yor: "Reks zafer kazanacaktır!,, 

Elde edilen haberlere ıı:öre 

Degrelle 
herhalde 

ı vermiştir. 

puar nümayişinin 

yapılmasına karar 
Fakat evvelce tayin 

edilen toplantı mahalleri zabı
tanın kordonu altına alındığın· 
dan içtima ayni yerde olmıya· 

' 

. 

. 
'.'."'!= ... ., ~~· 

.. ~;~· 

Başla Belcıka başvrkili Vanzeland, oıtada büyük Nkıi11ılıaıbıye ıeisi ge11eıa/ 

Beıgm ranında haıbire 11az111 geneıal De111s l'e kıal Leopold 

ı 
caktır. içtima mahalli son da- 1 rın Brükselde bulunacağını 
kikada ilan edilecektir. Deg· tahmin ediyor. PoJi, tedbir· 
relle 45000 Reksistin ya- !erinden kurtulmak için büyük 

nümayişe iştirak edecek rek
sistler dün öğledenberi Brük• 
sele sızmağa başla mı ;!ardır. 
Bunlar adi trenlerle ve hiçbir 
işaret taşımadan geldikleri için 
zabıta tarafından tanınmalarına 
imkan yoktu. Reks mehafili dün 
akşam payitahta toplanmış ol~n 
nümayişçilerin sayısını 15 bın 
tahmin ediyorlardı. Buniar otel• 
!erde veya dostlarının yanında 
ikamet edeceklerdi. 

Bugün öğle vakti toplan~n 
nümayi ş ci ler 45 b:n tabmı?, 
edilmekte idi. Degrel!e cebrıl 
şiddet teşebbüslerinin önüne 
geçmek üzere silah ve bast~~ 
taşıyarak nümayişe gelınesıD1 

kat'iyyen mennettiğini söyle• 
miştir. Toplanma mahalli şim· 
dilik gizli tutuluyor. 

Diğer ta raftan hü!<ümet, ka• 
nııııa muhalif en küçük bir ha· 
reket halinde, Degrelle'i te\'" 
kife Karar vermiş bıılunuyor• 
muş. 


