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1 İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BıLGıN ' 
1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: Metaksas dedi ki: 
; HAKKI OCAKOGLU ,-- ----- ---- -
ı A.:13<:>~ ŞEJFLAİ'I"İ 

'Devam müddeti Tü~kiy~iÇı~Ha~iç çin 
Sene/ık . . . . . . . ı 300 - 2500 

• Altı a ı•lık : • . . lOO 1100 1 
TELEFON : 269'7 -

Akdenlzin bir tarafında Türk, 
bir t<"rafında biz oldukça iki 

millet arasındaki saygı 
ebedi olacaktır . 

Flatı " s ,, kuruştur. Cwnlmriyetiıı Ve C1ınılıııri.11e! Eseriııiıı Be1cçisi, Sabahlan Çıı:ar Siyası Gazeteci ir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

s u si v aşve ili b n 
.. _ ... r.g.~~ ........... !~.~-~~-ğ ............... ~ .................... Y.~.~ ........... ~.~~-~.ı.~.~-~-~-~-..... . 
Bu ne parasıı,~/'///T//7'7/////J'///'T/LZ//'///.l'//.L7,lZZZ;(.//# Parti kongreleri başlamıştır ,._ :LL/LZLX:;. ' 

Liman inhh.;arı yeni 
hir gedik nıi tesis 

edecek? 
Türk limanları arasında se

Yahat eden yolcular, hiçbir tak
Yidata tabi tutulmadıkları ba 1-

de sırf eski bir iti •adın neti-

Her tarafta kongrelere büyük alika vardır 
Dile erin büyük kısmı belediyelere aiddir. 

' 
Cesi olarak kayıkla vapurlara ' 
gidib geliyorlar ve pasaport 
dairesine çıkmağa mecbur edi
liyorlardı. 

Limanı ve kordonu olmıyan 
deniz kıyısı şehirlerde bu va
ıiyet ıı'ayet tabii ve mecburi 
sayılabilir, Fakat lzmir oldukça 
geniş bir limana, Türkiyenin 
değil, hemen Akdenizin birçok 
liınanlarında bulunmıyan büyük 
bir rıhtıma sabibdir Pekala :-.; 

Tunceli viJay~tinde 

kiimPte 
şt>kavetin başı ezilmiş f 
dehalet etmiştir. Halk i ·~ 

lstanbul 26 ( Yeni Asır muhabirin- ""-~· 

den) - B r müddetten beri Avrupad:ı 
bu!unan Dahil iye veki!i ve Parti genel 
sekreteri Şükrü Kaya ile Sıhhiye vekili 

Refik Soydam, Z raat vekili Muhlıs 
Erkmen geldiler. Akşam tıen i yle Anka· 
raya hareket ettiler. Aynı trende Ri
yaseticumbur daire müdürü de geldi. 

PARTi KONGRELERiNDE 

vapurlar rıhtıma rampa ede- 1:1 Ankara 26 (Hususi) - Bütün mem-
hilirler, yolcularını boşalttıktan leket dahilinde Parti nahiye, kaza ve . 
~onra da istedikleri vaziyete vilayet kongrelerine başlanmıştır. Da-
gelebilirlerdi. Rıhtımda buna biliye vekili ve Parti genel sekreteri bu 
"'Ör t 'b 1 b 1 ~~~;ıi:I: Qııukce nıoatınleşen 6 e ertı at a ınmamış u un- münasebetle parti idare beyetleri~e mu·· -" r;:;:;;;,.:;ptj~;,ı~ Aııkaıadan bitkac 
llıftsı şimdiye kadar halkı limanı him bir tamim göndermiştir. Bu tamim i' _, ".R ~:'."' 7 . manzara 
'te nhtımı olmıyan şehirlerin nahiye, kaza ve vilayet kongrelerinde ..., -~"""'~, ., . .,--:;:·-::;.·~·----"~--' 

tir. Bugüne kadar 700 soyguncu 
arasında tek silahlı kalmamıştır. 

şaki hü-

! alınacak mukarrerata partice ne kadar 
büyük ehemmiyet verildiği tebarüz et
tirilmektedir. Kongrelerine başlıyan baıı 
bölgelerde dileklerin büyük kısmı be
lediyelere, şehir dahili ve şehirler arası 
yolların tamir ve hüsnü muhafaza ile 
yeni yollar yapılmasına aiddir. ikinci 

"'-''.·'"'""'"" derecedeki dilekler hayatı ucuzlatma 
mücadelesine, havayici zaruriye fiatleri 
üzerindeki kontrolsüzlüğe aid bulunmak
tadıT. Nabiye ocaklarında ileri sürülen 
dilekler kaza ve vilayet kongrelerine 
bildirilecek, oradan da parti merkez 
heyetine tevdi olunacaktır. Bütün bu 
dileklerin bükümetin icraatı üzerinde 
müessir bulunduğu ve yeni kanunların 

Sonu 3 üncü Sa/il/ede -
"ZT/J/.l'//ZTZ/ L, Yaptıkları gibi kayık kullan- '"' 7././7/X/////./////L/L.//7.///7//'/'/./////.//.hC/////L///LLL////.////7.,. rzzT/.//Z.G!llla:IZ.::ZZ.."1 

::;:~~::Ei.m~~:;:F:~;~:'. T ehditkir bir sulh hediyesi B 1 Ba\~ant mudhacirleri 1 
lar rıhtıma yanaşmakta, yol- u garıs an an ge en 
cularını çıkarmaktadırlar. M ı • 8 •ı 1 k •• 
İçi!~~i~:k1;: :~:e:sini;a~~~ usso ıni mı yon u süngu ormanın- 450 aile dün yerleştirildi 
::~~1Bub~ua::~üuzu:n~~~~;::: dan bir zeytin dalı U atıyormuş ••• 

şrıyat yapmıştık. Nihayet 
valimiz Fazlı Güleç vazifeye 
h~şladığı günlerde hu işle sa
llıtıni bir şekilde alakadar ol
du. Nihayet üç şatı birbirine 
eklemek suretile lzmire mana
sız ve lüzumsuz yere sıkıntı 
~eren münasebetsizliği ortadan 
aldırttı. işin bu safhasına 

~•kdir hislerimizi ifadeden baş-
a hiçbir diyeceğimiz yoktur. 

b· Yalnız bu fırsatla liman in
. •sarı idaresinin tesis eylemek 
ıated'•. d k 1 d ıgı ge iğe şaşmama e -

en gelmiyor. 

1 ~İman inhisarı vapur bilet
~~ıne on beş kuruş zammettir-
8. ış. Denizyolları idaresi vasıta-
•Yle b h lk et•: . u parayı a tan tahsil 
"rıyor. 

lı:o Rıhtım üzerine de bir adam 
d Ymıış. Vapura girib çıkanlar
ııt'n Yİrmiş beş kuruş istiyor ve 

•Yor. 

itiraf ed . k. b - 1 diki . eyım ı uc.u soy e-
erı za . k . d' man ınanma ıdeme-

211~ liman idaresinin imtiya
tııhl'a Yolcuları da tahmil ve 
cud •te etmek (!) inhisarı mev
Ve b~·lunduğunu bilmiyordum. 
cud b oyle bir imtiyazın mev
dir ulunmadığı da şübhesiz
bu · Şu halde liman inhisarı 

Parayı b . 
hıı angı mevzuata da-
~rak alıyor? 

eçen ·· cusu . gun vapura bir yol-
nu ı t'kb bu su 1. 

5 
'. ale giden bir zat 

a ı yı . b Yen rmı eş kuruş isti-
ıneınura 

Ca1rab d sormuş ve aldığı 
-. a şu olmuş: 

l'irnıi tatlar olmasaydı kayığa 
llıiyd· . eş kuruş vermiyecek 

ıııız? 1 t 
lllıy0ru ş e biz bu parayı z. 

- Sollu 2 ~ ncı Sal' rada -
°"~kı C> 

ca o.:ı.ı. u. 

l 

Mııssolıni bir niimovişte 

Bologne 25 (A.A)- Onuncu 
Lejionun sıyah gömleklilerine 
bitab eden Mussolini ezcümle 
şöyle demiştir: imparatorluğu

muzu yedi ay içinde fethettik. 
Bu fütuhatı yalnız Avrupa me
deniyetine hain olanların teşkil 

etmiş olduk'arı müsellah kuv
vetlere karşı değ], umumi ka
rargahını Cenevrede kurmuş 
o.an ve milletimizin hızını 

durdurmağa kıyam eden bir 
kualisyona karşı mücadele 
ederek ikmal ettik. Mussolini 
bundan sonra bütün dünyaya 
b.r su:h hitabesi iradederek 
demıştır ki: "Zeytin dalını uza-

- Sonu 4 neti Savtada -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sevgili büyük misafirlerimiz 

M. Stoyadinoviç bugün 
hudutta karşılanacak 

S70YADıN01VC 

lstanbul 26 (Yeni Asır mu· 
habirinden) - Cumhuriyet bay
ramı şenliklerinde Ankarada 
bu1unmak üzere memleketimize 
gelmesi beklenen dost Yugos
lav başvekili M.Stoyadinoviç 
yarın (bugijn) geliyor. Misafiri
miz Türk-Bulgar hududunda 
Hariciye veka~eti kalemi mah
sus müdürü Tevfık Amirle Ha-
riı:iye vekaleti müdirlerinden 
Şemseddin tarafından karşıla

nacaktır. Edirne istasyonunda 
ayrıca istikbal merasimi yapı
lacaktır. 

Istanbul, 26 (Yeni Asır Mu
habirinden) - Yugoslavya'nın 
Ankara sefiri Ankaradan gel-

-Sonu 3 ıincü sa/ti/ede-

Notamıza 
Fransız cevabı 
Paris elçimize 

verilecektir 
Suriye Fransız komise

rinin yeni beyanatı 
lstanbul, 26 (Hususi muba· 

birimizden) - Fransanın An
kara büyük elçisi M. Ponsot 
akşam treniyle Ankaraya hare
ket etti. 

lstanbul,26 (Hususi muhabiri
mizden)- Sancak hakkında hil
kilmetimiz:n notasına Fransa· 
nın cevabını bugünlerde Paris 
büyük elçimiz Suad:ı vereceği 
tahmin ediliyor. 

itimada şayan kaynaklardan 
alınan haberlere göre bu cevab 
esas itibariyle noktai nazarı
mızın isabetini taddik edecek 
mahiyette bulunacaktır. 

- Sonu 3 iiııcü soyfcda -

Bugün de Romanyadan 1543 muhacir 
geliyor.İskanları hemen yapılacak 

Bu'garistan muhacultri - YAZ/Si 2 iNCi SAYFADA -
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rus hava generali Eydmann 

Dün akşam Istanbuldan· 
Ankaraya hareket etti 

General Eydnıann 

lstanbul, 26 (Hususi muha
birimizden)- Cumhuriyet bay
ramında Ankarada yapılacak 
büyük geçid resminde hazır 
bulunmak ve hükümet erkanı-
mızla samimi temaslar yap
mak üzere memleketimize ge
len Rus hava kurumu başkanı 
Geneı a' Eydmann ile refııka
tindeki tayyareciler bugün An
karaya hareket ettiler. Misafir
lerimiz istasyonda selamlan
dılar. 

iZCiLERiMiZiN TECRÜBE
LERi 

Ankara, 26 (Hususi) - Cum
huriyet bayramı şenliklerine 

iştirak etmek üzere dijn Istan· 
- Lıil/en çevilinız -



Sahne 2 YENi A R 

Bu neparası 
Liınan inhisarı yeni 
bir gedik mi tesis 

edecek? 
- Başttlfafı I ll/CI say/ada -
Biz üç şatın yanyana geti

rilmesini halka kolaylık olsun 
diye yapıldığma kani idik. 
Eğer bu lrolaylığıa adedi yüze 
yaklaş kayılı:~nın işsiz kalması 
ve ye "dea dö:rt beşyüz nüfa-

1 

sun geçim sıkıntısına düşürül
mesi mukabilinde yapıldığını, 

bu za anıı ka zauçlann ıa li
ma n inhisan idaresinin lı::asuına 
akıtılacaitm bilmİf ay 
şübhesiz bu hareketi alkışla· 

mazdık. Kayıkçılara ancak on 
beş günlük iaşe bedeli demek 
olan yirmişer lira tazminat vere
rek bu gediği ele geçirmek 
elbette insafın kabul edeceği 
bir İş sayılamaz. 

Bu takdirde halk bile eski iti
yada seve seve katlanmağa ra
zıdır. Hiçolmazsa bilir ki verdiği 
yirmibeş kuruş ile dört beş 
yüz nüfus g':!çinecektir. 

Bundan başka mevzuatımız 

rıhtım ve liman olmayan yer
lerde iskele yapmak ve bundan 
ücret almak hakkını bir takım 
formalitelerin ifasından sonra 
belediyelere ve hususi idare• 
lere vermiştir. 

Üç şatı yanyana getirerek 
iskele yapmış gibi görünmek 
V.! halktan para talebine kal
kışmak bu bakımdan da mev
zuatımıza uygun düşmez. 

Nihayet denecektir ki liman 
idaresinin şatlarını bu i~e tah
sise ne mecburiyeti vardır? iş
te işin bu cebhesi doğrudur ve 
bu sual yerindedir. 

Vapurların rıhtıma arkadan 
iple bağlanması başka, rampa 
etmesi başka bir tarifeye tabi
dir. Nitekim lstanbulda rıhtı
ma rampa eden vapurlar bu 
tarifeler dahilinde resimlerini 
ödemektedirler. Rıhtım idaresi 
yaptığı hizmet karşılığı bir hak 
taleb ederse vapurlara rampa 
imkanını bahşeylediğinden do
layı isteğini deniz yolları ida
resine tevcih etmesi lazımgelir. 

Kendi kendisine bu halk 
nasıl olsa kayıkçılara yirmi beş 
kuruş veriyordu, şimdi bunu 
bana versin diyemez. Nerede 
kaldı ki eşyaya, bavullara tat
bik olunan tarife ile bugünkü 
vaziyet kayık ücretlerinin de 
üstüne çıkıyor. Biz bu kısmı 
mevzuubabs eylemiyor, herşey
den evvel meselenin mevzuat 
ve hak bakımından tedkikini 
istiyoruz. 

...,,.ak.k.ı c:>ca.k.osı-.ı 

Ceviz ihracatı 
Türkofisin bir tamimi 

Türkofis Ankara merkezin
den şehrimizdeki alakadar
lara cevizlerimizin ihracı hak
kında bir tamim gelmiştir. 

Bir takım köylülerin topla
dıkları cevizleri satılığa çıkar

dıkları sırada ıslattıkları ve 
bunun neticesi olarak hariç pi
yasalara yapılan satışlarda ce
vizlerin çürümesi ve küflenme
si yüzünden Türk tüccarları ile 
dış memleketlerdeki tüccarlar 
arasında birçok hususi ibtilaf
lann başgösterdiği görülmüştür 
Bazı köylülerin cehalet eseri 
olarak yaptıkları bu hareket 
yüzünden ihracatçılarımızın hay
siyet ve şereflerinin ve milli 
mahsullerimizin de nefasetinin 
ziyaına sebebiyet verdikleri an
laşılmıştır. 

Türkofis merkezi bu çirkin 
hareketin kat'i surette önüne 
geçilmesini ve lazımgelen ted· 
birlerin alınmasını bildirmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bu!dan ve lzmirden gelen izci-
ler Cumhuriyet abidesine çe
lenkler koydular. izciler Salı 

günü (bugün) büyük geçid res
minin yapılacağı yerde umumi 
mahiyette bir tecrübe yürüyüşü 
yapacaklardır. 

____ .. __ 

ş 

Vekalet 
ihracatçıların hak
larını müdafaa 

edecektir 
lktısad vekaleti, Fransız fraagı 

ile Çek kron un kıymetlerin
de yapılaıı teuzilit ıaii1&asebe
tiyle l:ı:mir ibracatÇ!larınm za
rarlarını tesbit için ihracatçı
ların taabhüd kontratolarının 
birer suretini istemişti. Şehri
mizdeki alakadar daireler bu 
kontratolann kopyelerini ala
rak vekalete göndermişlerdir. 
ihracatçıların zararını korumak 
için vekaletin kolaylık göste
receği tahmin ediliyor. -

Bas? borçları 
Nasıl tahsil edileceği 

vilayetten bildirildi 
Milli emlaktan taksitle bağ 

satın almış olanların bağların

dan başka haczedilecek ıeyleri 
yoksa buseneki mahsullerinin 
beşte birinin taksit bedellerine 
mahsuben alınması vilayetten 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Torbalı'da 
Pi muk fabrikası 
harekete getirildi 

Torbalıda yıllardanberi muat
tal bir halde duran 12 çıkrıklı 
pamuk çiğitleme fabrikası mü
zayede suretiyle tüccar Hakkı 
Balcıoğlu tarafından satın alı
narak ilave ve tamir suretiyle 
faaliyete geçirilmiştir. Torbalı 
halkı ve bilhassa pamuk müs
tahsilleri bunu memnuniyetle 
karşılamışlardır. 

Çek heyeti 
Yakında lzmlre da 

gelecek 
Çekoslovakya rejisi Türkiye

den bir milyon iki yüz bin kilo 
tütün satın alacaktır. Onun için 
bir heyet lstanbula gelmi~tir. 
Bu Çek heyetinin yakında iz
mire geleceği haber alınmıştır. 

• 
Şübheli bir vak'a 

Karataşta şübheli bir lekeli 
humma vak'ası görülmüştür. 

Alikadarlarca derhal İcab eden 
sıhhi tedbirler alınmıştır. 

Hesab başında 
Çıkan kavgada adam 

öldürüldü 
Çeşme kazasının Alaçatı na

hiyesinde Istanbullu Ali oğlu 
Katakulli Mustafayı öldüren 
Ali oğlu Kartal Ahmed şehri
miz Ağırceza mahkemesinde 
muhakeme edilmek üzere iz
mir hapishanesine getirilmiştir. 
Cinayetin sebebi para mesele
sidir. Kartal Ahmedle Katakul
li Mustafa Alaçatı genç:er bir
liğinde müsamere verdikten 
sonra hasılat hesabını yapar
larken ağız kavgası etmeğe 
başlamışlar, Ahmed kamasını 

çekerek Mustafayı öldürmüş

tür. Ahmedin muhakemesine 
yakında başlanacaktır. 

Zavallı hamal 
Çuvalların altında kaldı 

'F evzipaşa bulvarında Selanik 
bankası arkasında Yuvan oğlu 
hanında oturan hamal Hasan 
oğlu Mebmed istif edilmiş arpa 
çuvallarından birini arkasına 
aldığı sırada yıkılan istifin al
tında kalmış ve vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralan
mıştır. Yaralı, Memleket hasta
nesine kaldırılmıstır. 

-DA.BE LE 1 
---= -

Bakan mu 

Bulgaristandan gelen 
450 aile dün yerleştirildi 
Bugün de Roman yadan 1543 muhacir 

geliyor .İskan arı hemen yapılacak 
lzmir Vilayetinde iskan edil

mek üzere Bulgaristan"dan ge
len muhacir kardeşlerim izin 
vilayetimiz dahilinde müretteb 
yerlere iskanları büyük bir 
itina ile başlamıştır. İlk kafileyi 
teşkil eden 1500 nüfusdan 
ibaret 450 aile Urla tahaffuz
hanesinde sağlık muayeneleri 
yapıldıktan sonra pazar günü 
dörder tekerlekli olan kendi 
arabaları ile Menemen -Torbalı 
kazalarına ve bir kısmı da 
Çandarlıya sevkedilmişlerdir. 
Muhacir kardeşlerimiz Urla -
GU7:elyalı - Karşıyaka - Dede
başı yoluyla şehirden geçerken 
lzmir halkının sevgi taşıyan 
alakalı bakışlarıyla karşılaşmış

lar, bu nazarlarda kendilerine: 
" Hoş geldiniz kardeşler., di
yen sıcak hitabı bulmuşlardır. 

Yeni mnhacirlere iskan edile
ı:ekleri yerlerde derhal tohumluk 
ve arazi dağıtılacaktır. Muha
cirler çift hayvanlarını ve ziraat 
aletlerini birlikte götürdüklerin-

Ankara da 

den tohumluğu alır almaz işe 
koyulacaklar, kış zer'iyatını 
kaybetmiyeceklerdir. Muhacir
ler geldikleri gün kendilerini 
karşılayan valimiz Fazlı Güleçle 
Kızılay reisi doktor Cevdet 
Fuadın alakalarından derin bir 
sevinç duyduklarını, Cumhuri
yet hükümetinin şefkatli hima
yesi altında çabuk müstahsil 
olacaklarını söyliyorlar. Bu ;Jk 
kafilenin sağlık vaziyeti çok 
iyidir. 

iKiNCi KAFiLE 
Bugün Urlaya gelecek olan 

Hisar vapuriyle de Romanya 
muhacirlerinden 1543 kişilik 
bir kafile tahaffuzhaneye çıka
rılacaktır. Bu ikinci kafilenin 
de iaşeleri ve iskanları için 
her türlü tedbirler alınmıştır. 

Romanyalı kardeşlerin sağlık 

muayeneleri yapıldıktan sonra 
Çesme - Dikili ve Kemalpaşa 

kazalarında iskanlarına başla

nacaktır. 

Bugün 
Küçük san'atlar kon- Adliyede mühim bir 

gresine hazırlık konferans verilecek 
Cumhuriyet bayramında An· Siyasal bilgiler ol.ulunun de· 

karada açılacak Küçük San'at- ğerli profesörlerinden Abdül-
lar sergisinden sonra yine hak Kemal Yörük lzmir baro· 
memlekette Küçük san'atlara sunun vukubulan daveti üze· 
inkişaf verebilmek için bir kon- rine şehrimize gelmiştir. Genç 
gre yapılacaktır. Bu kongreye profesör bugün saat onaltı 
şehrimizden de beş murahhas buçukta adliye binasında baro 
istenmiştir. Ticaret odası bu deiresinde " Hukuk süjesi ., 
murahhasların Küçük san'atlar mevzuu etrafında çok kıymetli 
erbabından olmasına ve kendi bir konferans verecektir. Kon· 
dileklerini bizzat bildirmelı!rine ferans için davetiye gönderil-
fırsat vermek ıçın Küçük memiştir. Ar7.u edenler buluna-
san'at erbabını bugün öğleden bileceklerdir. 
sonra saat birde Esnaf ve .............. ,..,. ·--
işçiler birliği salonunda iç
timaa çağırmıştır. Davetiye 
almıyan san'atkirları da bu iç
timaa iştirakta serbest bırak
mıştır. Dıleyen bu toplantıda 
bulunacak, murahhasların seçil
mesi ve dileklerin tesb'ti ko· 
nuşmalarına iştirak edebile· 
cektir 

Ankara'da açılacak el ve ev 
işleri sergisi lktısat Vekaletin· 
ce filme çekilmiş ve iki kop
yesi de şehrimize gönderilmiş
tir. Bu filimler lzmir sinemala
rında parasız gösterilecektir. 

Vali F azh Güleç 
Vali Fazlı Güleç dü:ı Buca

ya giderek Bucadaki partilerle 
muhtelif işler üzerinde hasbi
hallerde bulunmuştur. . 

İSVİÇRE 
Yumurtadan kont9njanı 

kaldırdı 

lktısad Vekaletinden şehri

mizdeki alakadarlara gelen bir 
telgrafta lsviçrede yumurta 
idhalitına mevzu kontenjan 
sisteminin kaldırılmış olduğu 

bildirilmiştir. 

' Elhamra Sinemasında 
YARIN 

Matinelerden itibaren 
Kılıç Aslanın Türk atlıla • 

rile islim ordularına kuman· 
da eden SALAHEDDINI 
EYYUBI haçlı ordulara nasıl 
;ı-alebe çaldı. 

•Jell 

'7/n HL 1 
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SALIP 
MUIIAREBELERI 
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Tfırkçe sözlü şaheserler 

şaheseri 
Bunu en ince teferruatına 

kadar bize göstermekte ve isbat etmek~edir. 
Rejisör : Sesil B. de Mılle 

, ı ' • • -~.;- ın 

1 
Tütün 

Piyasayı açmak 
teşebbüsü muvaf

fak olamadı 
Çeşme kazasında ve köyle

rinde bau k- -ı,. tü~arlar 

tütiia müstahsilleri elinde bu
lunan iyi cins tütünleri müba
yaa etmeğe kalkışmışlar ve 
kilosuna 85-105 kuruş fiat ver
mişlerdir. Fakat bu tüccarlar 
toptan tütün mübayaa etmiye
rek iyi tütünleri toplamak iste· 
diklerinden ve henüz Ameri
kan tütün kumpanyalan piya· 
saya çıkmadıklarından müstah
siller ittifak ederek bu kum
panyaların piyasayı açmasını 

beklemeğe karar vermişlerdir. 
Tütün mıntakalarının çoğunda 

istibsal edilen tütünler denk 
haline getirilmiş ise de Urla, 
Seydiköy ve daha bazı yer· 
lerde tütünler henüz denk ha
line konmamıştır. Tütün piya
sasının Cumhuriyet Bayramın
dan sonra açılması bekleniyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haherl~ri: 

Acaba sebebslz mi? 

Kemerde meydan sokağında 
Şaban oğlu Fuad sebebsiz 
olarak Mustafa oğlu berber 
Abmede hakaret ve ölümle 
tehdid ettiğinden tutulmuştur. 

Yakalandı 

lkiçeşmelikte Şerif Ali so
kağında Hurşid oğlu Saminin 
üzerinde yirmi santigram esrar 
bulunmuş ve Sami tutulmuştur. 

Hayvan hırsızhğı 

Torbalı kazasının Eğerciköyü 

mer'asından Hüseyin oğlu Nuri
nin iki At ve bir Kısrağı ça
lınmıştır. Hırsız aranıyor. 

Tutulan hırsızlar 

Dolaplıkuyuda Bayburdlu so
kağında Salih kızı Emineni n 
bir karyola örtüsü ile bazı eş

yası Seher ve Cemil tarafların· 
dan çalınmıştır. ikisi de tutul
muştur. 

Kepçeyi ba,ına geçirmiş 
Göztepede Braciyoti'nin evin

de oturan Mustafaoğlu Osman 
ile IY.ustafaoğlu Numan ara· 
sında kavga çıkmış, Osman 
kepçe ile Numan'ı başından 
yaraladığından tutulmuştur. 

Elbiseleri aşırmışlar 
Birinci Kordonda 272 numa· 

ralı pansiyonda Sebastien oğlu 
Beneti'nin bir takım elbisesi 
çalınmıştır. Hırsızlar aranıyor. 

Babasını bıçakladı 
Karataş tramvay caddesinde 

Yusef oğlu 15 yaşlarında Muiz 
babası Yusefi çakı ile sırtından 
yaraladığından tutulmuştur. 

Sarhoşluğun sonu 
Şehidlerde miyankökü fab

rikası önünde Osman oğlu 

Zeynel sarhoş olarak fabrika 
makinisti Süleymanı bıçakla 
sol koltuğu altından ve sağ 
bileğinden yaraladığından bı

çağı ile tutulmuştur. 
Ayırmak isterken 

lkiçeşmelik caddesinde Meh
med oğlu Kamil ile terlikçi 
Hasan, Hayım ve Şaban bir· 
birile kavga ederlerken bekçi 
Mecid yetişerek kavgaya mini 
olmak istemiş ve Kamille Ha· 
san Bekçiye hakaret ettikle
rinden tutulmuşlardır. 
Koyunları ezen arabacı 

Karantina tramvay caddesin· 
de Sü'eyman oğlu Ali, idare
sindeki arabasını yoldan geçen 
Hasanın iki koyununu çiğnet· 

miş ve koyunlar telef olmuştur. 
ı Arabacı tutulmuştur. 

L!_K_o_· ş_E_M_n_E_N_J 
Kış 

Kışın geleceğine alametler 
belirdi mi, içime bir garipliktir, 
bir hüzündür çöker! .. Sanki sev· 
gilisini kaybetmiş bir aşıkın, 

vatanından uzak kalmış bir 
gurbetzedenin, beklen edik bir 
acı Üe dem1eam.iş adamm duy· 
plan topyekun rul:ıuma hakim 
olnr. 

Sabahın erken bir saatinde 
yataktan kalktım, sutuııa bir· 
şey almadan pencerenin önüne 
oturamadım. Evler, camiler, 
minareler Ye baştanbaşa lzmir 

ıslanmış görünüyordu. Belli ki 
akşamdan yağmur yağmış, za
ten alametleri de ortada : Is· 
lanmış pamuk manzarası veren 
bulutlar, lzmirin ufuklarını sar
mış. 

Ey şimdi dayan kara bağ· 
rım kışın beline. derdine ... 
diye kendi kendime söylendim. 

Yaz olunca nerde olsa, nasıl 
olsa geçen hayat, yeşilliğin, 

tabiatın tazelikleriyle oyalana· 
rak hoşça geçiyordu. 

Kış gelince: Hoşça geçecek 
bayat, kaloriferli,sobalı evlerde 
konfor içindedir. Yoksullar, kışı 
boş geçiremezler ya... Hele; 
akşamdan hemen yatağa so
kulup gözlerini tavana dikerek 
delik yorgan altında ısınırağa 
çalışanlar Allahın ac:yacaği, 

bileceği hal içinde kimbilir kışı 
nasıl boşça(?) geçirecekler. 

Eskiden hocalar ahaliyi alda
tırlar. Zengin geçinen kimseler 
hakkında: 

- Bunlar yannahrette ce-
hennemliktir, derler, fakir· 
lere de: 

- Siz tahammül edin, şük
redin de yarınahrette cen· 
netlik olununuz; diye kuru, 
boş teselli verirle. di. 

Bektaşinin birisi, kuru soğan, 
kuru ekmekle geçinen bir fu
karanın herzaman: 

- Allahıma bin şükür kar· 
nım tok, gönlüm rahat! Ver· 
diği nimetlere şükrederim. 
Dediğine birgün dayanamıya· 

rak: 
- Be adam! Demiş be.ıo~Je 

böyle şükrede ede allahı da 
inandırıyorsun... Sana verme· 
diği gibi. senin l{ibilerin yü· 
zünden başkalarına da ganilik 
yüzü göstermiyor. 

Bektaşinin fehvasınca, boca· 
nın bozuk akide ile eski tel· 
kinleri hiç akıla, mantıka sığar 
şey değil. .. 

Ben gönül rahatı, bolluk, tok· 
luk içinde yaşarsam dinimi de 
bilirim, imanımı da, Allabımı da. 
işte ben Cennetteyim demek· 
tir. Zaten Cennetin aslı, astarı 

da budur ya... Her ne ise ... 
Yok cebim delik, gönlüııı 

elemli, ağzımın tadı yok aç ve 
çıplak yaşarsam işte o zamaıt 
da Cehennemdeyim demektir, 
ahireti şöyle dursun .... 

Söz nereden geldi: Kışın di· 
şini, tırnağını göstermesindeıt 
elemlendim. Eb ! Busene kış, 

her sene olduğu gibi zenginlere 
Cennet... Züğürtlere cehenneııı 
geçecek ne yapalım, hoş geldi, 
safa ge:di? 

TOKDIL 
,.U/////////////'////Y/'///J{;' 

" ~;::~tın gö~~~~~k! 1 
cumartesi günü akşamı yanı 

pazar gecesi olacağını sayın .. 
" u:usa bildiririm. ~ 
'\ lzmir müftüsü ~ 
, Nafımıtııl/a!ı I 
':/'/////////7///////LL///11 

Kumarh3ne mi açmış 
Çukurçe mede Kamilpaşa cad· 

desinde Ali Riza oğlu Refilı• 
evine topladığı Faik, HüseyiOı 
Hasan, Hakkı ve Bilalı kuııı 9' 
oynatırken zabıtaca tutulıııuŞ' 
!ardır. 
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Sevgili büyük misafirlerir:.j iz 

M. Stoyadinoviç bug ·".n 
hudutta karş ıanacaK 

Pravda gazetesi hu ziyaretin ehemmiyetini 
tt~hari.iz .~ttirirken cncliş~11leri gizlemiyor 

------· 
- ltaşıma/ı ı um çaı tada 

di. Sefir, Stoyad iııovi ç'i hu
dudda karşılıyacaktır. 
GAZETELERiN TEFSiRLERi 

Be:grad, 26 (Hususi) - Ga
ıete ı er Yugoslav Haşvekilinin 

Tt:rkıyeye vukubulan seyaha
tine büyiilc ehemmiyet veri-
Yorlar. Stoya.dinoviç Bel-
~rad' dan ayrılır ık en dost 
\re müttefık Türkıyeyi zıya-

retten büyük bir memnu-
~iyet duymakta olduğunu 
söylemiştir. iyi malumat alan 
nıehafilin tahminlerine göre 
Stoyadinoviç Türk Cumhuriye
tinin 13 üncü y>ldönümü şen
liklerinde bulunmak fırsatını 
"eren bu ziyarette iki memle
keti ilgilendiren meseleler üze
rinde başvekilimizle de uzun 
Uzadıya görüşmek imkanınt bu
lacaktır. 

Belgrad, 26 ( Ô.R ) - Dost 
\1c müttefik Türkiyeyi resmen 
ziyaret edecek olan başbakan 
doktor Stoyadinoviç ile refi
kası Madam Stoyadinoviç, re
fakatlerinde Türkiyenin Bel
grad elçisi Ali Haydarla baş 
\re dış bakanlığı kalemi mahsus 
müdürleri olduğu halde bu sa
bahki semplon eksprasiyle 
Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Baş ve dış bakanı Stoyadi· 
no\1iç Belgrad garında, vekilJer 
heyeti azalariyle küçük antant 
\re Balkan antantı sefirleri ve 
nıeb'uslar tarafından teşyi olun
nıuştur. 

Niş, 26 (Özel ) - Başvekil 
~e hariciye vekili Stoyadinoviç 
ıle refikaları ve maiyetleri er
kanı öğleyin buradan geçmişler 
\re istasyonda nazırlarla Niş 
heled· · · · · ıye reısı ve muavını, 

llıülki, askeri erkan tarafından 
selaınlanmışlardır. 

Ba bakan ve maiyeti saat 
l2,25 de buradan hareket et
~işler ve saat 13,30 da Bulgar 

ududuna varmışlardır. 
Belgrad, 26 (Ö.Rl- Baş ve 

dışbakanı Dr. Stoyadinoviçin 
memleket haricinde bulunduğu 
lllüddetçe kendılerine dahiliye 
vekili vekalet edeceklerdir. 
b Belgrad, 26 (Ô.R) - lstan-

uldan bildiriliyor: Yugos)avya
nın Ankara elçisi ile lstanbul 
ıeneral konsolosu ve Türkiye 
l'la .. 

rıcıye vekaleti kalem mahsus 
nıd'Üdürü Ali Başbakan Stoya
ıno .. k h vıçı arşılamak üzere lstan-
Uldan Edirneye gitmişlerdir. 

d Belgrad, 26 (Ô.R) - Baş ve 
~ş bakanı doktor Stoyadino

\rı . 
b Çın Ankara seyabatı münase-
b etile Pravda gazetesi " Baş
ı a~an Ankaraya didiyor,, ser-
a~. ala bir makalesinde diyor ki: 

- Baş ve dış bakanı dok· 

tor Stoyadinoviç, defatle mem
leketimı zi ziyaret eden dost ve 
müttefik Türkiye Cumhurıyeti 
Hariciye Vekili Do~tor Tev
fik Rüştü Arasın ziyaretini 
iade etmek üzere Türkiye 
cumhuriyetinin asri merkezine 
Ankaraya gidiyor. 

Türk - Yugoslav iki müttefik 
devlet ricalinin görü~melerin
den Yugoslav milleti büyük 
meserret duyuyor. 

Türk ulusu, şimdiki devlet 
adamlarının ellr.rinde ilerliyor. 
Büyük Kamal Atatürk, Türk 
ulusunu terakkiden terakkiye 
koşturuyor ve seri adımlarla her 
işi kuvveden fiile çıkartıyor. 

Bütün Avrupanın geçirmekte 
olduğu ikhsadi buhran içinde, 
büyük önder, iktısadi ve siyasi 
her işden Türk ulusunu kemali 
muvaffakıyetle çıkarıyor. 

Yugoslav mllletini Türkiy'!ye 
bağlıyan, iki müttefik memle
ket arasındaki dostane müna

sebattır. 
TUrkiyenln bu do~tlu

ğuna canh bir vesika 
kral Aleksandrın feci 
ölümüne aid devresinde 
tecelli etmiştir. O zaman 
TUrkiye Cumhur Başka
nının göndermiş olduğu 
taziyet telgrah bir ne
zaket eseri değll, hakiki 
bir kardeşin acısını gös
teren bir vesika idi. O 
zaman TUt"kiyede Ata
tUrk'Un kardeşine ma
tem tutulmuştur. 

Avı UF anın vaziyeH, küçük 
milletlerin müttefik bulnmasını 
amirdir. On gün zarfında Av-
rupada zuhur eden vakalar 
mühimdir. Avrupanın sulhu 
kaybetmesi de muhtemeldir. 

Dahili vaziyet sayesinde 
Türkiye cumhuriyeti yabancı
lara nüfuz ve prensib sahibi 
olduğunu göstermiştir. 
Başbakan Stoyadinoviçin An

kara görüşmeleri, Balkan sul-
hunun teminatına ve Balkan 
antantına azami faydası doku
nacaktı. 
Başba~an Stoyadinoviç, dost 

memleketin merkezinde birkaç 
gün lcalacak ve bu müddet 
zarfında Kama! Atatürk'ü de 
görmek şerefine nail olacaktır. 

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

Kiralık Hane · 
Şehir Gazinosu arkasında 

Doktor Mustafa Enver cadde
sinin . denize nazır mevkiinde 
116 • 1 sayılı konforü havi kü
çük bir hane kirahkbr. Gör
mek isti yenlerin 116 - 2 sayılı 
haneye ve görüşmek istiyenle
rin de Yeni Asır gazetesi ida· 
rehanesine hergün saat 18 den 
20 ye kadar müracaatları. 

s. 3 2 - 5 

YENi A IR Sahi es 

Son T lgraf Haberleri 
Selanikte yapılan büyük nümayişler 

·· rk ordusunun un n aşvekili 
kıymetinden hararetle bahsetmiştir 
iki memleket arasındaki saygı ebedi oiacaktır denıiştir 

Notamıza 
-·-Fransız cevabı 

Paris elçimize 
veri ecektir 
/Jaştaraıı ı um sayfada 

lstanbul 26 ( Hususi muba-
Belgrad 26 ( Ö.R) - Selci- olarak kalacaktır. 25 Teşrin 916 da du memle- birimizden) - Şamdan bildi-

nik şehrinin Yunanlılar tara- Metaksas bundan sonra Yu- ketin tehlükeden kurtulduğunu riliyor: Suriye fevkalade ko-
fından zaptının yıldönümü mü- nan partileri arasındaki ger- söylemiş ve bu iki giinü de id- miseri yeni beyanatında San-
nasebetile yapılan nümayişler- ginliği ve komünist tehlükesini -rak etmiş olmasından dolayı cak Türklerinin son günlerde 
de Başvekil Metaksas bir nu- hatırlatmış ve 4 Ağustos 936 kendisini mes'ud addettiğini izhar ettikleri endişelere temaı 
tuk söylemiştir. Metaksas nut- da kral Yorginin himayesi altın- ilave eylemiştir. ·· ederek : " Sancak Türklerinin 
kunda evvela 25 ilkteşrin 1912 da baslayan rejım ve kooperatif Atina, 26 (O•R)- Selaniğin baklan mahfuzdur. Binaenaleyl. 
de Yunan ordusunun Selaniğe devlet teşkili için yapılan teş- Yunan ordusu tarahndan işgali bu hususdaki endişeleri yersiz 
girişini tehattür ettirmiş ve de- kilattan bahsetmiştir. Bundan dolayısile yapılan şenliklerde 

k k d 
. b b' k 1 B k'I buluruz. ,, Dedi. 

miştir i : sonra, ara, enız ve ava ır nutu · söy eyen aşve ı ........... . 
- O zaman kendisiyle mü- kuvvetlerinin, kuvvet 'endiril- Metaksas demiştir ki: T h d v t l 

cadele ettiğimiz ordu, dünyanın mesi hususunda alınan tebir- "Yunan ordusu Türk ordusu 0 U ffi agı 1 i YOi 
en kıymetli ordularından biri- leri söyliyen Başvekil Metak- kadar cesur bir hasımla kılınç lzmit 25 (A.A) - Adapazar 
dir. Böyle bir ordu karşısına sas, bunların bir taarruz için çaprastladığından dolayı iftihar tohum ıslah istasyonunda üre-
harp meydanına çıkması Yunan değil, herzaman istiklal ve eder. Bu iki eski hasmın birbi- tilen ve bire otnz verebilecek 
ordusu için büyük bir şeref asayişi korumak için kuvvet~ rine karşı duydukları karşılıklı kadar verimli bir buğday tipi 
teşkil eder. lendirildiğini söylemiştir. takdir hissi husumetlerini en olan 11 bindane,, adlı buğdaydan 

Adalar denizinin bir tarafın· Metaksas, 25 ~irinci Teşrin sağlam bir dostluğa kalbetmiş- vilayetimizce 31,000 kilo to-
da Türkler, öbür tarafında da 912 ve 25 Birinci Teşrin 916 tir. Bugün arlık Türklerle dos- humJuk alınarak ilin buğday 
biz Yunanlılar oldukça iki mil- günlerinin tarihi bir gün oldu- tuz ve Ege denizi baki kaldık- yetiştiren mınlakalarındaki köy-
let arasındaki derin saygı ebedi ğunu 912 de Yunan istiklinin ça dost kalacağız . ., lüye dağıtılmağa başlanmıştır. 

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

Sovyetler F ransadan BelçiKada Faşistler nii
hiçbir talebde u un adı ayişlerini yapa ad lar 
ispanya işlerini tedkik eden omite 
ümidin hilafına top anrş yapamadı 

Paris, 26 ( Ö.R ) - Salahi
yetdar Fransız kaynakları sağ 
bir Fransız gazetesi tarafından 
neşredilen bir haberi tekzib 
etmektedirler. Bu habere göre, 
guya Sovyet Rusya Fransa ha
riciye nezaretine müracaat ede
rek Sovyet harb ve ticaret fi
loları için Fransız limanlarından 
serbestçe istifade etmek hak
i mı istemiştir. 

Sa'ahiyetdar mehafilde bildi
r· diğine göre Fransa hariciye 
nezareti Sovyet hükümetinden 
bu mahiyette hiçbir talebe 
muhatab olmamıştır. 

Londra, 26 (Ö.R) - İspanya 
işleri etrafında 14 ilkteşrin 

tarihli Sovyet notasile ortaya 
atılan meselelerin tedkiki iç~n 
ademi müdahale komitesinin 
busabah toplanması mukarrer 
idi. Fakat intizar hilafına ola
rak_ komite reisi Lord Ply
mouth azaları içtimaa davet 
etmemiştir. Hatta Londra'dan 
bildirildiğine göre, komitenin 
14 ilkteşrin tarihli Sovyet no
tası üzerinde müzakereye ne 
vakit yeniden başlanacağı da 
malum değildir. 

Londra 26 (A.A) - lngiliz 
heyeti ademi müdahale komite
sine Sovyetlerin aşağıdaki nok
talarda ademi müdahale itilafı 
ahkamıııı ihlal etmiş olduklarını 
bildirmiştir.· 

1 - Stary Bolchevik adın
daki Sovyet vapuru 18 ilkteş
rinde Cartagena'ya 18 tayyare, 
15 tank ve 300 sandık silah 
ve mühimmat çıkarmıştır. 

2 - Campache n<lıodaki Is
pa 11yol vapuru 15 gün evvel 
Cartagena'ya Sovyet Rusya 
menşeli toplar, tüfenkler ve 
mühimmat çıkarmıştır. 

3 - Kruchtchev adındaki 

Sovyet vapuru 19 Ukteşrinde 

Alic&nteye 85 kamyon çıkar
mıştır. 

Diğer tarafdan 7 Ilkteşrinde 
üç ltalyan tayyaresi Majorka 
adasına inmiş ve bir ltalyan 
gemisi de oraya silah ve mü
himmat çıkarmıştır. 

Nihayet lngiltere hükümeti 
Anversten Barselona harb 
malzemesi nakletmiş olduğu 

iddik olunan Bramhil ismindeki 
lngiliz gemisi hakkında tahki
kat yapmaktadır. 

------------..-.---------------
Parti kongreleri başlamıştır 

Vandervald Faşist olmaktansa, 
Bolşevizmi tercih ederim~ diyor .. 
Brüksel, 26 (Ö.R) - Gaze

telerin bir kısın\ reksistlerin 
dünkii nümayiş teşebbüslerini 
bir muvaffakıyetsizlik telak
ki ediyorlar. Nıtekim ka
tolik "20 nci Asır,, gazetesinin 

fıkri budur. "XX me siecle,, 
S{azetesi bu mütalaasını şöyJe
ce tamamlıyor: "Hükümet ni
zam ve asay; .. i korumak için 
mutlak hakim vaziyetinde 
kalmıştır. Reks partisi ac-

ımı isbat etmiştir. V P.l'· 

diği bütün emirlere ve 
halkın bu gibi nümayişlere kar-

şı beslediği zevke rağmen Değ
relle bir devlet darbesi yap

mağa kudretsiz olduğunu gös
termiştir. Muvaffakıyetsizlik 

tam ve kat'idir. 
"Peuple,, gazetesi de:" Reks 

iflas etti, gürültülerle hazırla

nan bu nümayişde, evvelden 
Han edilen ( 250,000 ) nümayiş
çiye bedel an{ak birkaç bin 
kişi toplanmıştır. ,, Diyor. 

Liberal "Dernietes Nauelles,, 
ayni mütalendadır ve Reks 
tarafından hazırlanan nümayişe 

iştirak edenleri ancak (5000) 
kişi tahmin ediyor. Bununla 
beraber birçok gazeteler dün
kü hadiselere geniş yerler ayır-

mış o!makla beraber şimdilik 
tefsirlerden içtinab ediyorJar. 

Brüksel, 26 (A.A) -Belçika 
sosyalıst kongresinde Spaak 
ile Vandcrvalde arasında şid

detli bir ihtilaf çıkmıştır. Van· 

qerve~de: 
Faşizm olmasın da ne olursa 

olsun, diye haykırmıştır. 
Spaak şu cevab1 vermiştir: 
iki şıktan bi t i. Ya Degrel!e 

yahut bükiimet. 
Vandervelde mukabele et

miştir: 
E~er Faşizm ile Bolşevizm

den birini ihtiyar etmem ica
bedeck olursa BoJşevizmi tercih 
ederim. 

Brüksel, 26 (A.A) - Adli
ye nazırı Bovesse hükümetin 
Belçikanın her tarafında inti· 
znm ve sükunu muhafazaya ve 
bütün kargaşalıkları tenkile 
azmetmiş o duğunu söylemiştir. 

Nazır dem iştir ki: 
Degrelle esas komünist teh

lükesı olan bir panik ibdasına 
muvaffak o~muştur. Hükümet 
Belçikada her türlü diktatör-
lüğün önüne geçmeğe karaı 
vermiştir. Halkın ekseriyeti 
bize müzabirdir. İtidal siyase· 
timizle IJu müzehereti muhafaza 
ediyoruı. ........... 

Şanghaylılar Edirnede 
f!l .... ~ 

TA YY fl_RE Sineması 

- Baştara/ı I uıcı sahifede -

bu dileklerden ilham alarak 
tanzim ediieceği düşünüler~k 
bertarafta kongreler etrafında 
diğer yılJara tefevvuk eden bir 
alaka mevcuddur. 

TUNCELi ASAYiŞ 
YATAGIDIR 

müfettiş General Abdullah ge
çenlerde tek başına vilayet da
hilinde bir tedkik gezisinde 
bulunmuş, eli silahlı tek adama 
rastgelmemiştir. Müfettişlik 

idare ve kültür kolları bu mın
takada yaşıyan yurddaşlara 

Çin müdafaasına ıo tay
yare verdiler - Vallye 

yapllan sulkasd 
Şanghay, 25 (A.A) - Şang

bay halkı tarafından Çin milli 
müdafaasında kullanılmak üzere 
hediye edilen on avcı tayyare-

Tohunıların nıakiGc· 

den (ft'çİrilınesine 
~· 

T E L E F O N 3tSt 

Bu hafta sevimli yıldız Franzıska Gaal'in diğer yüksek 

D~k·.;;;~iıe i{;}bi~e 
iki saat kahkaha - iki saat neş'e 

Ayrıca : Paramount ( Dünya havadisleri ) 
Gelincik hanım ( Renkli Mikey Mouse ) .....•................................. , ....... . 

Iie .. SEANS SAATLERi 
günJer~ul l 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi pazar 
........ :.1.. ' 5 de ilave seansı vardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• 
29 teşrinievvel Cumhuriyet bayramında 

ŞarJo A.~Ri ZAM ANLAR 
Şaplın ın çevirdiği tamamen sözlü ve şarkılı büyük filmi 

- Tayyare Sinemasında 
l!I 

lstanbul 26 (Yeni Asır mu
habirinden ) - Tunceli şark 
mıntakasında umumi müfettiş-

liğin ilan edildiği gündenberi 
asayiş ve nizam kuvvetlerinin 
ellerinden yakalarını kurtarmak 

imkanı olmadığını anlıyan 700 
soyguncu şaki hükümele deha

let etmişlerdir. Yalun zaman
lara kadar Tuncelide hadise 
eksik olruaz, bir kasabadan bir 
kasabaya gidenler şakilerin te
cavüzlerinden masun bulunduk
larına emin olamazlardı. Bugün 
bu vaziyet tamamen değişmiş
tir. Yurdun her köşesi gibi 
Tunceli de asayiş, emniyet ve 
huzura kavuşabilmiştir. Umumi 

kürd olmadıklarını, özbeözTürk 
kanı taşıdıklarını anlatmağa, 
eski idarelerin asırlarca si.ren 
seyyiatından bir ıerre bile bı
rakmamağa çalışıyorlar. · 

•••••••••••••••••••••••• 

Bayram 
hazırlıkları 
~rzincan, 25 (A.A) - Cum

hurıyet bayramı için hazırlık
lar ilerlemektedir. Bu yıl prog
ram geniş tutulduğu için bay
ramın daha parlak geçeceği 
anlaşılmaktadır. 

•••••••••••••••••• 
Sıhhat mü'1Urü 

Bir müddettenberi mezunen 
lstanbulda bulunan Sıhhat mü
dürü ve belediye başhekimi 
d~ktor Cevdet Sarcoğlu şehri
mıze dönmüştür. 

sinin dün akşam tevdi merasimi 
yapılmış ve bu merasimde bü
yük bir halk kütlesi hazır bu
lunmuştur. 

Şanghay, 26 (A.A) - Dün 
öğle üzeri Hopey valisi Y ang 
Yun Tai'ye bir suikasd yapıl

mıştır. Vali vücudunun muhtelif 
yerlerine isabet eden kurşun
ların tesiriyle bir saat sonra 
ölmüştür. Katil )16kalanmış ise 
de cinayetin sebebi daha an
laşılamamıştır. 

Şanghay, 26 (A.A) - Çin 
membalarından alınan haberlere 
göre, Hükümet kuvvetleri Kan
sunun merkezi olan Lancuya 
200 kilometre uzakhktaki Huei-

başlandı 
Edirne, 26 ( A.A ) - Edir· 

nenin Havza merkezindeki se· 

lektörler kurulmuş ve faaliyete 

tör<!nle başlanmıştır. O civar· 
daki köylüler tohumlarır.t ma· 

kineden g-eçirmek üzere gel· 
, meğe başlamışlardır. 

1 

Kış sonuna kadar öteki ka
zalardaki makineler de -kuru· 

lacak ve kurstan mezun oları 

makinistler işlerinin başına 

1 gönderileceklerdir. 
1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 il 

i 
1 

ı 

ling yakıninde komünistleri 
müdhiş bir hezimete uğratmış· 
)ardır. 

Komünistler doğu şimale 

doğru kaçmışlardır. 



tENI A81R 

v-K--:-Cia~o Romaya döndü 
ltalya 

• • 
ıçın 

ve Almanya yapıcı bir sulh 
elbirliğine karar ·vermişler 

Avrupa medeniyetini muk ddes bir emanet olarak lıoruyacaklarm•• 

Hltlercl Almanya .!;!~~~~!~!:?~?!! .... ~~!!~~~.'!?!!.~~.~.~ .... !:?~!!:~~ .... ~~~~!!~:::: 
Paris 'i(i'(ô.R')::"s';;ii~d~;"" hü!tümetin o mmtakalarda ev· ALMANYA HABEŞISTANIN 

bildiriliyor: ltalya Hariciye na· velce hüküm sürmekte olan _KALKINMASINA 
ıın Kont Cianonun Alman dev- anarşi hilafına o!arak sükun ve iŞTiRAK MI EDECEK ? 
let adamlariyle müzakereleri inzıbab temin etmiş bulundu- 8 - Doğu Afrikasındaki 
bitmiş ve şu tebliğ neşrolun· ğunu kayıt ve tescil etmiş· ltalyan imparatorluğunun Hit!er 
muştur: !erdir. . taraf~nda~ t~nınması hararetle 

" Italya Hariciye nazınoın 5 - ltalya ıle Almanya Is- takdır edılmış olup ltalya ile 
Reich şansölyesini ziyareti ve 
Alman siyasetini idare eden
lerle muhtelif mülakatları es· 
nasında siyasi, sosyal ve eko· 
nomik muhtelif meseleler ve 
bilhassa iki memleketi ala· 
kadar eden işler gözden 
geçirilmiştir. Bu müzakere-
ler büyük bir samimiyet 
havası içinde cereyan etmiş ve 
iki hükümetin sulh ve Avrupa
nın ihyası eserinde görüşlerin· 
de ve menfaatlerinde birlik 
olduğu görülmüştür. iki hükü
met bu gayelerin tahakkuku 
için temas halinde bulunmağa 
karar vermişlerdir_,, 

Bu tebliği tamamlamak üzere 
Kont Ciano matbuat mümes· 
sillerine şu beyanatta bulun· 
muştur: 

1 - Hitler ile Fon Nörat ve 
kendisi yapıcı bir sulh için 
mesai birliğinde bulunmağa 
karar vermişlerdir. 

GARB MiSAKI IÇIN 
2- Medeni müesseseleri mü

dafaa etmek,ltalya ile Almanya 
için bir vazifedir. Binaeı::aleyh 
Roma ve Berlin bükümetlerinin 
emniyeti garbi Avrupaya ait 
bir garanti misakı ile temin 
için beraberce çalışmak kaıa· 
rını vermi,lerdir. 

TUNA. MESELELERi 
3 - iki hükümet dostane 

teşriki mesai zihniyeti ile Tuna 
meselelerini de halle çalışa
caklardır. 

ISP ANY A ASiLERiNE 
TEVECCÜH 

4 - iki hükümet general 
Franko hükümetinin ispanyanın 
her mıntakasında halkın müza
haretine nail olduğunu ve bu 

Kont Ciarıo ve Fon Nöıat 
panya işleri ademi müdahale Almanyanın Habeşistandaki 
siyasetine tarafdardırlar. Ve Is- ticari münasebetler!nin beriki 
panyanın mümkün olduğu ka- memieketime mnun edecek bir 
dar yakın bir zamanda gerek şekilde tanzim edilmesine me-
anavatan arazisinin ve gerek dar olacaktır. 
müstemlekatının tamamına sa- Ciano netice olarak demiştir 
hib olduğu halde milletler ara· ki : 
sındaki büyük mevkiini işgal ltalyaya Almanyada görmüş 
etmesini arzu eylemektedirler. olduğum bütün şeylere samimi 

AVRUPA MEDENlYETINl bir hayranlık hissi ile müte-
MÜDAF AA bassis olduğum halde avdet 

6 - Alman ve ltalyan mil· ediyorum. Bu hayranlık hissi 
(etleri esasları aile ve millete ber9eyden evel Duçe ve Faşist 
istinad eden büyük müesse· Italya namına kendisini selim-
seler olan Avrupa medeniyeti- lamak fırsatını elde etmiş ol-
n\n mukaddes mülkünü bütün duğum Fübrer hakkındadır. 
kuvvetleriyle müdafaa etmeğe Roma, 26 ( A.A ) - ltalya 
azmetmişlerdir. dış işleri bakanı Kont Cıano 

7 - Ciano Romaya döner refakatinde Almanyanın Roma 
dönmez bir Alman • ltalyan büyük elçisi olduğu halde saat 
kültür itilafı akdi için müzake- 11 de kendi tayyaresi ile Ro· 
relere başlanacaktır. maya dönmüştür. 

A•aaaaaaa•• 111a11111111111a1111111111a111111111111a1a111111a111111111111111a1a111e1111111111111a1111111111a11a111a11111111111111111 

· Madrid önünde kanlı faciaların 
beklenmektedir 

Heri ki . 
yenı 

vukuu 
taraf yeni 

askeri 
Paris, 26 (Ö.R) - ispanya 

hadiseleri hakkında asilerin 
kontrolu aitındaki Frontera ve 
Sevil radyolarından haber alın
dığına göre general F ranko ve 
Mola kumandasındaki kuvvet. 
ler Guaderrama cebhesinde 
A!goro ve Montefiaro köylerini 
zabtederek Madridi bu bavaliye 
bağlıyan bir demiryol köprüsünü 
uçurmuşlardır· Diğer taraftan 
albay Aranda kuvvetleri de 
Ovvedo - jlbon yolunu büyük 
bir mesafe üzerinde kesmiş
lerdir. 

Madrid hükümetinin kıtaatı 
nezdinde bulunan üç ecnebi 
gazete muhabiri Araguez'de 
esir edilmişlerdir. Bunların ikisi 
Amerikan, birisi lngilizdir. Bu 
gazeteciler tekrar Madride 
dönmelerine müsaade edılme· 
sini istemişlerse de bu ruhsat 
verilmemiştir. Fakat gazeteciler 
bir zabitin refakatı altında mu· 
vakkaten serbest bırakılmışlar· 
dır. 

Paris 26 ( Ô.R ) - Dünkü 
gün İspanyada kat'i hiçbir harb 
ve hareket olmamıştır. Madrid
de işçiler pazar tatili dolayısi· 
le fabrikaların kapalı olmasın
dan istifade ederek Madrid et· 
rafında cebbede siper kazmağa 
gitmişleridir. Gençler ve ihti· 
yarlar, elde kazma kürek didi
nerek, Madrid balkımn. ~~ma· 

hazırl1klarla meşgul - iki taraf da 
ınuvaffakıyetlerden bahsediyor 
etmişlerdir. ·Bu sırada büküme

te sadık zabitlerin idaresi al
tında ırönül.ülere talimler yap
tırılmıştır. 

Öğle vaktı 20 bin kadar genç 
Madridin başlıca caddelerinden 
enternasyalı haykırarak geçmiş

lerdir. Bunlar talimden dönen 
gönüllülerdi. 

işçiler birliği radyosunun dün 
bildirdiğine göre maden amelesi 
dün Ovyedo etrafında şehrin 
medbalini müdafaa eden kuv
vetli bir asi kolunu hezimete 
uğratmıştır. Bu suretle hükü
metçi kuvvet'er Ovyedo etra
fında muhasara çenberini sık
laştırmışlardır. 

Asi radyoların bildirdiklerine 
göre ise general Franko bu 
hafta içinde Madride karşı 
büyük bir taarruz yapmak 
niyetindedir. 

Madrid, 26 (Ö.R) - Dün 
neşredilen resmi tebliğe göre 
şimal ve şimali garbi cebhele· 
rinde sükünet vardır. Bu ceb
henin şark !<ısmında Oviedo 
istikametinde yürüyen asi ko· 
luna karşı kuvvetli bir hareket 
yapılmış, Faslı silabendazlar ve 
bir biicum bölüğü ağır zayiata 
uğratıhnışlardır. Bask milis 
kuvvetleri bu cebbede çok 
muvaffakiyet göstermişlerdir. 

Aragon cebhesinde Tardi· 
enta kısmında topçu, tank ve 
a vari uvv 1 i · i tiril.kile 

vapılan şiddetli bir asi hücumu 
püskürtülmüştür. 

Merkezde Sierra cebbesinde 
yaylım ateş, Toledo mıntaka

sında düşmanın suvari ve mit· 
ralyöz himayesinde hücumu 
püskürtülmüştür. 

Paris, 26 (Ö.R) - Asi teb· 
liğlerine göre Madridin şarkla 
bütün münakalatı kesilmiştir. 
Madride açık kalan bir tek 
yol kalmıştır. Bu netice Toledo 
mıntakasında asilerin yaptıkları 
bir hücum neticesi olub saat
lerce süren şiddetli bir muha
rebeden sonra bütün hedefler 
elde edilmiştir. 

Talavera de la Rayna, 26 
(A.A) - Havas muhabirinden: 

Nasyonalistlerin umumi ka
rargahındaki zabitler Madridio 
zabtı imkanı meselesinin artık 
mevzuubahs olmadığını beyan 
etmektedirler. Mesele şehrin 
nasıl zabtolunacağı fikrinde· 
dirler. Herhalde maddi ve 
manevi bütün kozlara sahih 
olan general F ranko halihazırda 
muvaffakıyetten emin olup bir 
iki gün kazanmak için asker• 
!erinin mümtaz efradını feda 
etmek istememektedir. 

Bundan başka generalın pa
yitahtı ıiddetli bir bombardı
mandan korumak istediği ve 
bu sebebden dolayı Madridli
lere bir mahreç açık bıramıı 
olduii'u söylenmektedir. Bu 

Tehditkar bir sulh 
hediyesi 

•••••••••••••••••••••••• 
- Başta1afı I ınci sav/aad -

tıyorum. Fakat dikkat ediniz 
bu dalı cesur delikanlılardan 
müteşekkil bütün bir neslin sa
rıldığı seki:r milyon süngü or· 
manından getirdim.,, 

Mussolini, ltalyayı kararsız ve 
harab Avrupanın ortasında, 
içinde sükun ve inzıbabn bü
küm sürmekte olduğu bir ada 
teşbih etmektedir. 

ALMANYA DÜNYAYA 
ÖRNEK OLUYORMUŞ 

Berlin 26 ( A.A) - Nasyo
nal Sosyalist Correspondance 
gazetesi ltalyan·Alman anlaş
malarından bahsederken ez· 
cümle demiştir ki : 

Eğer Almanya Italyanın Ha
beşistan imparatorluğunu tanı

mışsa bu tanıma ile realist 
bir siyasetin milletler arasında
ki münasebetlerde en iyi bir 
esas olacağı hakkında dünyaya 
bir misal vermiştir. 

Habeşistandaki ltalyan impa· 
ratorluğunu daha müessir ted
birlere karar vermeden Sank
siyonları kaldırmakla Milletler 
cemiyeti dahi tanımıştı. Bu im
paratorluk bir emrivakidir. 

lTALYA GAZETELERiNiN 
SEViNCi 

Roma, 26 (A.A) - Alman
yanın Habeşistan üzerindeki 
ltalyan hakimiyetini tanımış 

olması keyfiyeti, ltalyan gaze- · 
teleri tarafından büyük bir 
memnuniyetle kaydedilmekte· 
dir. 

Gazeteler bu haberi kayde
derken bunun siyas~t bakımın
dan olduğu kadar normal ba
kımdan da mühim bir hadise 
teşkil etmekte olduğunu teba· 
rüz ettirmektedirler. 

Giornale Di Italya, ezcümle 
diyor ki: 

ltalya imparatorluğunun Hit
ler tarafından tanınması manası 
çok sarihtir. Bu ııuretleAlmanya 
ltalya arasındaki münasebat 
tam surette tarsin edilmiş bu· 
lunmaktadır. ltalya imparatorlu
ğunun Almanya tarafından 
taoınması hala tereddüd et· 
mekte olan diğer devletler için 
dürüst bir emsal teşkil edecek
tir. 

Hitlerin bu hareketi çoktan
beri ltalya ile Almanya arasın
da başlamış olan işbirliğinin 

çok manalı bir tezahürü olarak 
telakki edilebilir. Almanya ltal· 
yanın bu hakkını tanımış ise 
ltalya da Almanyanın müstem
leke isteklerinin haklığını ayni 
zihniyetle tanımaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mahreç Valansiye yoludur. 

Salamangue, 26 (A.A) -
Nasyonalistlerin şiddetli bir 
muharebeden sonra Madridin 
şimali şarkisinde kain Albora 
kasabası ile Picaron dağını 
işgal etmiş oldukları haber 
verilmektedir. 

Cumhuriyetçilerden 14 kişi 
telef olmuştur. 

Madridin cenubunda Naval 
Del Margues mıntakasında 
mühim bir muharebe o!muştur. 
Bu muharebe meydanında 
cumhuriyetçiler 265 maktul 
bırakmışlardır. Ayrıca 23 esir 
vermişler ve mühimmat terket
mişlerdir. 

Oviedonun yeniden ihata 
edilmiş olduğu haberi tek
zib edilmektedir. Bilmukabele 
Nasyonalist kuvvetleri Astu
ries maden amelesinin Oviedo 
ile Gijon arasındaki münakale 
yollarını kesmişlerdir. 

Toledo cebbesinde General 
Frankonun kuvvetleri Oranju· 
eze bakim olan mübim sev· 
kulceyş noktalarını işgal et· 
mişlerdir. 

Paris, 26 (A.AI - Eko Dö 
Parı gazetesi Madridi müdafaa 
eden komünist ve anarşistlerin 
gaz bombaları kullandıklarını 
öğreniyor ve bu habere göre 
bombaların büyük bir kısmı 
Barselon yakınındadi Sent 
Andre fabrikalarında • yapıl
mıfbr. 

O kadar gürültüden sonra 

Belçika Faşistlerinin 
nümayişleri suya düştü 
Degrelle tevkif edildi. Tarafdarlar! 
hayal inkisarına düşerek dağıldılar 

Brüksel, 26 (Ö.R) - Belçi- ,,- - " ,. ... 
ka faşistlerinin partisi Reks r ;,ı;; • - - ---.:--;!'! 
tarafından hüküınetin yasağına ;G_,~
rağmen yapılmak istenen nü- ;~~· ··:J;J:f· ~~i!'. 
mayiş suya düşmiıştür. Pazar 

günü nümayiş etrafındaki ha· 
diselerin teselsülü şöyle ol- R'l~uı 

muştur: 

Saat 12,15 de nümayişçi yı- ;rn~~ı 
ğın ları şehrin merkezine doğru 
gidiyorlardı. Parti reisi Deg
relle evinin pençeresinden ta
rafdarlarına hitaben bir nutuk 
söyledi. 

Saat 12,40: Degrelle yanında 
bazı muavinleri olduğu halde 
Saint Gudule'deki ikametga
hından nümayişlere iltihak için 
sokağa çıktı. Bunlar ve diğer 
parti liderleri hükümetin emrine 
muhalefet suçuyla tevkif edil· 
diler. Mevkuflar arasında ayan 
aZa8ından Kont Grunned'de 
vardır. 

Saat 14 : Polis Reksist te· 
cemnıülerini dağıtmağa başladı. 

Faşistler cesaretsizliğe düştü

ler. 
Saat 15 : Borsa meydanında 

toplanan reksist nümayişçilere 
karşı aynı usul tatbik edildi. 
Bundan sonra nümayişçiler 

kütle halinde toplanmaktan 
vaz geçerek kaldırımlardan 

bağırarak geçmeğe ve Degrelle'i 
alkışlamağa başladılar. Tevkif 
edilen bazı nümayişçiler hemen 
polis kamyonuna abldı. Saat 
16: Sokakların görünüşü de
ğişti. Reksist nümayişçiler 

arasına bunlara muhalif diğer 
nümayişçiler karıştı. Polisler 
nümayişçileri dağıtarak yürü
meğe mecbur etmek için hü-

Bıükseldcn btt manzaıa 
layor, fakat kimseye vurmı
yorlardı. Vaziyet daha gergindi.• 

Bundan sonra sükunet yavaş 
yavaş tee3süs etmiştir.Reks bir 
beyanname neşrederek kanun 
ve nizama riayet ettiğini bil
dirmiş ve reislerinin tevkifini 
protesto etmiştir. Beyanname 
Kızıl kaynaşmaya, Mo kova 
ajanlarının cebrü şiddetine kar· 
şı milleti birleşmeğe davet et
mektedir. 
Akşam sükünet avdet edince, 

gece DegreUe ve diğer faşist 
reisleri serbest bırakılmışlardır. 

Brüksel, 26 ( A.A) - Eski 
mubariblerin geçid resmi saat 
10 da kralın huzuruvla yapıl· 
mış, hiçbir hadise olmamıştır. 

Geçid resminden sonra şehrin 
merkezine doğru yola çıkan 

birçok Rexistler yolda Marxiı1te 
mukabil nümayişçilerle karşı· 

!aşmışlardır. Her iki taraf bir· 
birine küfürler savurmuş ise de 
hiçbir arbede olmamıştır. 

Rexist nümayişçilerin mık
darı ancak birkaç bin kişi idi. 

Jandarmalarla polisler sokak
larda devriye gezmekte ve 
umumi binalarla sevkülceyş 
noktalarını muhafaza etmekte· 

cumlar yaptılar. Sopalarını sal- dirler. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Altınordu 935 - 936 
şampiyonluğunu kazandı 

Final maçında K.S.K bire karşı 
altı sayıla mağlôb oldu 

Pazar günü geçen senenin 
şampiyon takın:;ını meydana çı
karacak müsabaka finale ka· 
lan Alhnordu - K. S. K takım
ları arasında yapıldı. Alsancak 
.stadyomunda yapılan tamirat 
ve sabanın tanzimi işi henüz 
bitmediğinden bu maç da Halk 
stadında yapılmıştır. Sahada 
diğer haftalara nazaran olduk
ça kalabalık vardı. Hakem 
Ferid ( Göz tepe ) idi. Takım
lar sabaya şöyle çıktılar : 

Altınordu : Hüseyin, Vedad, 
Ziya, Mustafa, Adil, Cemil, 
Kemal, Said, Fethi, Mazhar, 
Rauf. 

K S. K : Mebmed, Hakkı, 
Kamiran, Hakkı, Hüsnü, Cemal, 
Mehmed, Hikmet, Asım, Hida
) et, Osman. 

Oyun güzel başladı. Karşı· 
hklı akınlar arasında ve daha 
oyun haşlıyalı üç dört dakika 
olmadan Said kafa ile Altınor· 
dun ilk golünü yaptı. Bundan 
sonra yine karşılıklı ve tehlü
keli akınlar görüyo~uz. Nihayet 
devre ortalarına doğru K.S.K. 
tan Hidayet beraberliği temin 
etti. 

Bundan sonra K.S.K.ın ha· 
kim ve güzel oyununu görüyo· 

rıız. Fakat Hidayet ikinci gol• 
lük fJrsatı kaçırdı. Ve devre 
bu suretle 1-1 berabere bitti. 

ikinci devre: 
Bu devrenin başlangıcı iyi, 

sonu karmakarışık bir bava 
içerisinde geçti. ikinci gol~ 
atan Altınorduluların tehlükelı 
akınlarını durduracaklarını ve 
vaziyeti kurtaracaklarını ümid 
eden K. S. K. lılar 3 üncü golüıı 
ofsyd vaziyetinden atılmasiyle 
kırıldılar, itirazları dinlenmedi. 
Oyun bitmiyecek gibi oldu: fa· 
kat K.S.K. ikinciliği olsun kay
betmemek için olacak tekrat 
sabaya çıktı. Artık oyunlarındaP 
hay! kalmamıştı ve dördüncii. 
beşinci, albncı sı-olleri de yiye6 
rek maç Altınordu'nun 1 • 
gibi ıyı bir galibiyetile 
bitti. Bu suretle Altınordu ta• 
kımı 935-936 senesi şampiyaıı· 
loğunu kazanmış oldu. T ebrilı 
ederiz. 

Bundan evvel oynanan GôS' 
tepe-Buca maçını Göıtepe 0-2 
kazanmıştır. , 

Lik maçlarının hitama eroıe•1 

münasebetiyle takımların aldılı· 
ları dereceleri tesbit eden ced• 
veli aşağıya koyuyoruz: 

GOL 
Takım Maç Galip Beraber Mağ:üp Attığı Yediği Po•~ 

42 Altınordu 16 12 2 2 50 16 
lzmirspor 16 12 1 3 48 16 41 
K. S. K 16 12 1 3 43 28 41 
Göztepe 16 9 3 4 48 36 ~ Altay 16 11 o 5 53 18 28 Demirspor 16 6 o 10 28 46 
Bornova 16 2 3 11 27 52 ~ 
Buca 16 2 1 13 14 56 ~ Egesor 16 o 1 15 13 54 
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iman ya - Italya onuşm ları 

Tebliğden çıkarılan mana iki devletin tam 
ve t 'A a ı bir anlaşmaya varamadıklarıdır. 

Paris, 26 (Ö.R) - Beynel· ı 
milel hadiseler arasında bala 
en ziyade dikkati celbeden 
ltalya hariciye naım kont Cia
nonun Alman hariciye nazm 
von Ncuratbla ve bizzat Şan
sölye Hitlerle yaptığı mfü:ake
relerin neticesidir. Kont Ciano 
dün öğleden sonra tayy~re He 
.Romaya varmıştır. Muma
ileyhin yaptığı beyanata, neşre
dilen resmi tebliğe ve dünya 
gazetelerinin tefsirlerine daya• 
narak baıı neticeler çıkarmağa 
teşebbüs etmek mümkündür. 

Neşrediien tebliğe ve ltalyan 
Hariciye Nazmnın beyanatma 
göre, beynelmilel umumi efkar 
tam bir anlaşma hasıl olmuş 

olmasını biç de muhakkak 
telakki etmemektedir. Beynel
milel diplomasi mehafilinde 
mühim iki mülahaza serdeciil
nıektedir. Sonların birin
cısı ezcümle lngiliz meha· 
filinin kanaati olub şöylece hu
lasa edilebilir : Almanya ve 
Italya arasında yapılan anlaş• 
manan birçok noktaları çok 
müphem olarak durmaktadmr. 
Ezcümle Kont ' :ano ile Alman 
siyaset adamları tarafından 
merkezi Avrupada vaziyetin 
İstikrarı için hiçbir teşebbü
se girişilmediği noktasmda 
ısrar edilmektedir. Merkezi Av
rupa ve bilhassa Avusturyada 
i~i memleketin nüfuz mücadele 
ve rekabetinin ne kadar büyük 
olduğu hatıra getirilirse, bey
nelmilel matbuatın Tuna sa
hasında ltalya·Almaoya arasm· 
da bazı güçlüklerin baki kal
dığınt tahmin etmekte ne ka
dar haklı olduğu anlaaşıhr. 

ikinci mülahaza da şudur: 
Kont Ciano ile Alman devlet 
adamlarının mülakatı çoktan 
beri tasavvur halinde olan Lo
karno konferansının içtimaı 
hakkında evvelkinden daha az 
kötü ihtimallere imkan vermek
tedir. Filhakika Italyan harici
ye nazırı beyan~tında muhatabı 
liitlerle kendisinin Avrupa
nın garbı için bir emniyet 
Paktı akdi imkaniJe meş-
gul olduklarını söy!emiştir. 
l'abii kont Ciano yalnız garbi 
Avrupa emniyet paktmdan 
bahsediyor ki bu da Alman· 
~n ötedenberi Şarki Avrupa 

!,azan : Tok Dil 

Müftü afallamışh. 
k - Kim miş o? Vallahi far-
ında d v • 1• 

d . egı ım, eğer şu kadı 
enıle D ~ nıtndebursa .• 

b edı, veziri, katırcıyt yerinde 
ırakıp ileri koştu. 

ğı;;. Bırakın, kadıyı .. Diye ba-

- Öldü .. Dediler. 
- s·· ··k1 Dok· uru eyin, at meydanına! 

el unrnayın cesedine.. Zirı..,r 
vurrnayın ... 

* 
i.. . . . 
lflÜft .. ·ı . 

rne . u 1 e Katırcının görüş
sı sıra d sın a camiin içinde 

emniyetinin takviyesi tasavvur
larına karşı takındığı husumet 
tavrına uygundur. Fakat ne olur
sa olsun, ltalya hariciye nazırı 
bir emniyet paktı akdi ihtima
linden behsetmişf r. Berlin ve 

Muhakkaktır ki bu görüşme· 
fer maddi bir projeden ziyade 
bazı temayül yakınlıklarına var
mıştır. Almanya ltalyayı da 
bolşevizme karşı harekete sü-
rüklemiştir. Bu devletlerin ikisi 

Be!li11de başrekalet binası ı1e lımbiye 11ezareti 
Romanın kollektif emniyet ı de Rusyayı tecride ve 
müzakeresini reddetmelerinden Fransız Sovyet paktına 
korkmakta olan beynelmilel ikinci bir Lokarno ile muka-
umumi efkar bu hadiseyi kay· beleye taraftardırlar. Berlinin 
detmemezlik edemezdi. müstemleke taleb!erioi ltalya• 

Verted garten' de intişar eden mn terviç edeceği de muhak-
tebliğ şarki Avrupa emniyeti kaktır. ltalyanın bu meselede 
meselesinin de konferaosda Almanyaya müzahereti, öte-
görüşülmesine kat'i olarak mu- denberi muahedelerin yeniden 
halef eti mutazammın hiçbir kay· tedkikini müdafaa etmesile 
dı ihtiva etmemektedir. Hatta zaten malumdu. 
bunun aksine olarak Roma Fakat tebliğde ve beyanatta 
mebafilinde temin edildiğine Akdenize aid tek bir kelime 
göre ltalyan diplomasisi Al- yoktur. Bundan anlaşılır ki, 
manyaya Lehistanın da emniyet lngiltereyi kuşkulandırmamak 
müzakerelerine iştirakini ka- için Hitlcr hu meseleye dokun-
bule sevketmiştir. Bunun me· maktan kaçmmlşhr. 
nası şudur ki, Marttanberi in· "Nouvelliste de Lyon,. gaze· 
giliz ve Fransız diplomasile· lesine göre ispanya işlerine 
rinin çalıştıklara Avrupada sul- ademi müdahale esasına sa':lık 

hun tahkimi eserini baltala- kalmağa ve Burgos hüküme-
mağa Roma herhalde Berlin tini hukukan tanımamağa ka-
kadar mütemayil değildir. rar vermekle ltalya ve Alman-

Bu sebeble, beynelmilel umu- ya, Sovyct manevralarının sars-
mi efkar Almanya ve Italya mak istidadında olduğu sulha 
münasebetlerinin sıklaşmasını bağlılıklarını göstermişlerdir. 
ehemmiyetle telakki etmekle ''Intransigeant,, yazıyor: ltal· 
beraber henüz Avrupa sulhu- yan - Alman görüşmeleri en 
nun yeni esaslar üzerinde sağ- adi ve en mübhem bir teb\igle 
lama bağlanması yolunda köp- neticelenmiştir. Filen iki millet 
rülerin kesilmiş olmadığı kana- komünizme yolu kapamak için 
atini beslemektedir. birleşiktirler. Bu mesele ~sasen 

Paris 26 (Ö.R) - "Progres beynelmilel vaziyete hakimdir. 
de Lyon,.Hitler-Ciano mülakatı Fransanın komünizmi! meylet-
ctrafında neşredilen tebliğe ve tiği hakkında çıkarılmış olan 
yapılan beyanata dayanarak haberler buna sebeb olmuştur. 
diyor ki : Bu sebebtedir ki Fransada 

Tefrika No: 2• 

bir gürültü oldu. Fırsattan is
tifade; şu inkılab sırasında 
araya sokulurum da birşey olu
rum sevdasına düşen, cinci hoca 
camiye girmişti. Fakat onun 
girmesi ile görünmesi camide 
birdenbire hiddet ve heyecan 
uyandumıştı. 

- Bre korkmadan, utanma
dan nasıl geldin, tutun şunu, 
vurun şunu! 

- Bre! Cahil herif! 
- Dolandırıcı herif! 
- Sihirbaz! 
- Düzenbaz herif! 
Tehdidleri karsısında ne ol-

duğuou şaşlran cinci; beti benzi 
atmış, kendisini müdafaa ede· 
cek dost çehresi aramağa baş
lamıştı. 

Birdenbire camiin ilerisinde 
kayınpederi Mahmud efendiyi 
görünce, atıldı: 

- Aman! Muhterem baba
cığım, meded senden, ben bu
raya kötü niyetle gelmedim. 

Diye kayınpe<lerinin cübbe
sine sarılıp, üzerine üşüşenlere 
oııu siper aldı. 

Cincinin kaympederi, kızgın 
kızgın: 

- Tam sırasını buldun. ne 

dahili harp nihayet harici har
be dayanacak bir felaket olur. 

11Debats,, şu neticeye varıyor: 
Almanya ve ltalya şimdilik 
e!ele yürür gibi gorunmeği 
menfaatlerine muvafık bulmuş• 
Jaraır. iki memleket arasındaki 
anlaşmanın belki de mutlak ol
madığı iddia edilebi:ir. Fakat 
elele manevra yaptıkları ve 
beyne~milel müzakerelerde böy
le görünmek istedikleri besbel
lidir. Bunun da ehemmiyeti 
vardır. Bunu inkar etmek ye11i 
hayal su!cutuoa uğramak olur. 

Londra, 26 ( Ö. R ) - Bu 
sabahki gazeteler Halva hari
ciye nazırı Kont Cianonun 
Bcrlin ziyareti neticesinde neş
redilen resmi tebliği alaka ile 
tefsir etmektedirler. Gazeteler 
bu tebliğde evvelden tahmin 
edılemiyecek pekaz şey oldu
ğunu kaydetmekte müttefik 
olup tebliğin söylediği şeyler
den ziyade söylemediği şeylere 
alakadar olmaktadırlar. 

"Times,, şunları yazıyor: "iki 
memleket Avrupa sulhu ve 
garb emniyet paktı için iş 
birliği arzusunu tesbit etmiş
lerdir. Komünizme karşı aynı 
ikrahı gösteriyorlar. Bununla 
beraber anlaşmaları söylendiği 
kadar kat'i değildir. ispanyaya 
karşı siyasetlerine gelince, bu 
lngiljz siyaseti ile telifi imkan
sız birşey değildir. Zira, bil
hassa Madrid hükümeti tara
fından rehinelerin mübadelesi 
teklifinin reddindenberi, lngil
tere de Burgos hükümetini tas· 
dikde daha az tcreddüd gös
terecektir. Bununla beraber bir 
nokta lngiltereyi düşündürüyor: 
General Franko vaziyete hakim 
olsa bile ancak kuvvetiyle nizamı 
mu haf aza edebilecektir. Diğer 
taıafmdan komünist tehJükesi
ne karşı 10 milyon süngüyü 
bir araya getirmek için Mus-
solini tarafından yapılan tek
Hf de lngiltereyi tatmin edecek 
mahiyetle değildir. Bu vaziyet 
dahilinde lngilterede hakim 
kanaat şudur ki tatbik edile
cek siyasette ihtiyar hakkı 
kalmamıştır. lngiltere kuvvetli 
olarak silablanmağa ve çabuk 
silahlanmağa mecburdur. 

Londra 26 (A.A)- lta:yan
Alman itilafı hakkında tefsirler
de bulunan ve ispanyanın vazi
yetinden bahseden Times {!a-

demeye çıkar gelirsin bilmem, 
be herif, eskiden yaptıklarını 
olsun aklana getirmedin mi? 
Git Hadi! 

- Aman! Ayaklarını öpeyim, 
ben nasıl giderim şimdi?. 

Molla Mahmud efendi, Sub
hinin üzerine saldırmak isti
yenlere siper alarak: 

- Bırakın ! dedi. Bırakın, 
bunu benim hatırım için bıra
kın, ne kıymeti vardır ki, onu 
adam yerine sayacağız. J3izim 
kasdımız böyle ciğeri beş para 
etmez adi adamlar değil, ba
şımızda beli olan, kanımızı 

emen, rahatımızı bozan insan 
kıyafetinde mel'unlardır. Bıra
kın ~unu... Hedefimize varır
ken elimizi adi adamların kanı 
ile kirletmiyelim. 

Molla Mahmud, damadını 
k.?rtarmak için dile geJmiş, 
soylemediği sözü bırakmamıştı. 

Mollanın müdahale ve söı
lerile tavsıyan camidekilerin 
arasından, Cinci Hocayı bir 
kadın kıyafetine sokub, yolda 

~snne s 

z 
ca 

adika lerin verdiği kararlar 
memnuniyetle karşılanıyor 

Paris, 26 (Ö.R) - Yarın sa
bah Blumun riyasetinde topla
nacak olan kabine meclisine 
ehemmiyet veriJiyor. Meclis 
parlamentanun mesaisine baş
Jıyac:tğı tarihi tesbit edecek
tir. 3 son Teşrin tarihinin tek
lif edileceğini dahiliye nazırı 
da teyid etmiştir. Diğer taraf
tan maliye nazm büdçe hazır
lıkları hakkında mühim izahat 
verecektir. Akşam Elize sara
yında cumhur reisi Lebrun'ün 
riyasetinde toplanacak olan na· 
zırJar meclisinde sabahki gö
rüşmeler karara bağlanacaktır. 

Hariciye nazırı Delbos hari
ciye komisyonunun çarşamba 
günkü içtimaında harici vazi
yet hakkında geçen hafta ver· 
diği izahab tamamhyacaktır. 

Paris, 26 (Ö.R) - Gazete
ler Biarritz radikal kongresi
nin kararlarını memnuniyetle 
kaydediyor. 

" Eclaireur de l' Est ,, Bü
yük demokrat parti tarafından 
alman azimkarane ve sarih va
ziyetin halkın ekseriyetinin his
siyatına tekabül ettiğini yazı
yor. 

" Oepeche de T oulonse ,, 
kongrede kabul edilen ka
rarın hakiki demokrasi esa• 
sına uygun olduğunu ve ay
ni esasın Toulonse nutkunda 
Başvekil Blum tarafından da 
ilan edildiğini kaydediyor. Hü
kümet reisi bu nutkunda sosya
list partisi reisi gibi değil, Cum
huriyet hükümeti reisi gibi ha
reket etmek azmini bildirmişti. 
"Journal de Roueo,, kongrede 
komünist aleyhdarı temayülahn 
galebe Çiıldığmı yazıyor. 

"Pelit Niçois,, kongreden ka
zandıkları itimadla mevkileri 
kuvvetleşen radikal nazırların 

kabine meclislerinrle daima akıl 
ve ihtiyat sesini duyurabilecek
leri mütaleasındadır. 

"Pelit Giroude,, radikalfarm 
bilhassa şu noktalara ehemmi
yet verdiklerini yazıyor : Mali

yede nizam, alı~ veriş emniyeti 
kanun içinde çalışarak yaşa· 
mak ihtiyacı. 

Petit Provençal de Paul Faure 
sosyal sRhada göze çarpan 
bazı ifratların vaziyeti altüst 
edecek ve yeni bir nazariyeye 
lüzum gösterecek mahiyette ol 
madığını, etrafa bir göz atıhrsa 
demokrasiyi, umumi harsleri ve 
sulhu koruyan cmhuriyetin fe
na bir rejim olmadığının tasdik 
edileceğini yazıyor. 

Paris, 26 ( Ö.R ) - Sosya
list birliği kongresinde nutuk 
veren Paul Boncour Fransanm 
Almanya ile konuşmağa daima 
hazır olduğunu, fakat ancak 

kollektif emniyet kadrosunda 
konuşabileceğini söyliyerck 
demiştir ki: 

" Bir taraflı bir ankşma ih· 
tim ali yoktur. Almanya ile 
anlaşma ancak Cenevre kad

rosunda yapılabilir. ,, 
Liyon 25 (A.A) - Yapılan 

bir araştırma neticesinde yan
gın bombaları ile el bombaları 
imal eden gizli bir teşebbü~ 
meydana çıkarılmıştır. Birçok 
sanayicilerin bu işle alakadar 
olciukları anlaşılmıştır. Şimdiye 

kadar 100 bin kadar bomba 

imal edilmiş olduğu ta\ımin 
edilmektedir. 

,man sefiri ngiltereyi 
alışacak 

w 

azanmaga 
ibentrop Londraya avdet etti 

Paris, 26 (Ö.R) - "Paris - Soir,, gazetes"pin Londra muhabiri 
bildiriyor: Alman sefiri von Ribentrop dün akşam Londraya 
varm1ştır. Rivayet edildiğine göre Almanya hazırladığı müstem
Jeke müddeiya!ım güriiltülü bir şekilde değil, lngiliz devlet 
adamlarını ikona çalışarak ortaya atmak niyetindedir. Riben
trop bu teşebbüslerde adı Hitler olan büyük sulh dostu namına 
hareket ettiğini ileri sürecektir. Yeni sefir bu suretle lagiltereyi 
Fransadan ayırmağa çalışacaktır. Böyle bir teşebbüs için çok 
cür'et ve maharet lazımdır.Von Ribentrop bunların herikisine de 
bolbol maliktir. 
.••.•••.•••••••...•..••............................•.•.....•••..•..•...............•.. , 
zclesi diyor ki : lspanyol nasyooalistlerinio 

logilterenin artık tercih ede- Madridi ele geçirmeleri ve 
ceği birşey yoktur. lngiltere Madrid hükümetinin Azanayc 
silahlanmalı. Hem de süratle. takiben Barselon yolunu lut-
Emniyeti zaman altına almak 
ve harbe mani olmak için bunu masa takdirinde vaziyetin daha 
yapmak zaruridir. 

Daily Telgraf diyor ki : 

taarruza uğramasın diye yanı

na da bir Yeniçeri katarak 
salıverdiler. 

Cinci boca camiin arka ka· 
pısmdan çıkarken Katırcıoğlu 
ile beraber camiin ön kapısın
dan da müftü girmişlerdi. 
Haydaroğlu Katırcının sağın-

da müftü so'.unda, mihraba 
kadar yürüdüler. 

Katırcıoğlu bir iki adım at
tıktan sonra durdu. Müftünün 
omuzlarına iki ellerini koyub, 
yüzüne bakarak: 

- Yahu! Siz hepiniz tıkıl

mışsmız camie, şunlara bak! 
Hepsi de senin gibi softa! Siz 
ne iş görürsünüz allahaşluna? 
Dedi. 

- Sipahiler, yeniçeriler var. 
Diye söy!enmeğe koyulan 

müftünün söz nü Katırcının 
kahkahası kesdi: 

- Ha ! Ha ha ! Şunlar mı 
senin Yeni çeri dediklerin, Sipa
hi saydıkların kılıklarına, kıya
fetlerine bak ! Canbazların mas-

ziyade vahimleşmesi muhtemel
dir. 

karaları gibi acaib acaib ... Bun
ların neresi iş görecek, Hoooh 
di.seın sokulacak sıçan deliği 
ararlar. Değil mi Haydaroğlu? 
E ? .. Hani ülen siz Padişahı 
indiriyoruz, bindiriyoruz diye 
bir sürü laflar ediyordunuz. 
Padişah hala yerinde mi? 

Müftü Katırcıoğluna cevab 
vermeğe yeltenirken Kara Mu
rad ağa haykırdı : 

- Heyy ! Ban<l bak ! Yiğit 1 
Ağzım topla ! Sen Ao:ıdoluda 
dağca dağca eşkıyalık yapı

yorsun amma, bizim burada 

ımanımız gevriyor, hem sen 
baksana bana ! Canhaz mas
karası dediklerini hiçe mi sa
yıyor sun. Sen ne oluyorsun? 

Sesler kesilmişti, gürültü 
kalmamıştı. Sanki camide kimse 
yoktu. Horuz gibi kabaran iki 
kabadayı gez göze geldiler. 
Karamurad susdu, Katırcıoğlu 
yavaşça ve sessiıce Karamu
rada yürüdü. 

- Bitmedi -
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Cebheyi teşkil eden bütün partiler birliğin muhafazası 
zaruretinde b · rleştiklerini yenitien göstermişlerdir. 

Başvekil Blum: "Biidçemiz müvazeneli olacaktır. Dünya sosyalist olsaydı yeryüzünde 
muharebenin tasavvuru bile imkansız olurdu,, dedi. Daladier: "Cumhuriyet Fransayı 
büyük yapmıştır. imparatorluk hezimete sürüklemişti. Bunun için parolamız şu kelimeden 

ibarettir: "ileri .. ,, dedi. Gazeteler Blumun nutku efkarı teskin etmiştir, diyorlar. 
Paris, 26 (Ö.R)- Kendi in

tibah dairesi olan Narbonne'da 
söylediği bir nutukta başvekil 

BJum demiştir ki : "Teşkil et
tiğimiz hükümet bir sosyalist 
kabinesi değildir ve sosyalist 
programını tatbik için salahiyet 
almamıştır. Aldığı salahiyet, 
Komünist ve Radikallerin de 
d~· · oldu~u halk cebhesi müş· 
terek programını tatbik içindir. 
Bununla beraber mahiyeti iti
barile bu hükümet bir yenilik
tir ve yeni icraata girişmiştir.Bir 
defa cumhuriyetin teessüsünden 
beri ilk defa olarak sosyalistler 
hükümete geçtiler ve halk ceb
hesinin bütün mensubları istisna
sız olarak bu hükür-etin idares;ni 
Sosyalistlere bıraklılar. Bütün 
halk kuvvetleri ve proletarya 
kurum1arı (ister siyasi, ister 
korporatif mahiyette olsunlar) 
kabineye müzaharetlerini temin 
etmişlerdir.,. 

Başvekil bundan sonra yakın 
tarihte toplanacak olan parla
mentoya vilayet ve nahiye büd-
çelerini ..,"l)aylaştıracak, yükle
rini azaltacak, bu umumi hiz
metlerin yaptıkları istikraz faiz
lerini indirecek tedbirler tek
lif edileceğini hatırlatmış ve 
demiştir ki: 
•Frangın diğer paralarla bir hi

zaya getirilmesinden beklediği
miz neticeleri güçleştirmek için 
en vahim neticeler verebilecek 
olan bir mücadele karşısında
yız. Büdçe tanziminin müşkü

lata çarptığı, kapanmaz bir 
büdçe açığı görüJdüğü gibi 
haberler çıkarılıyor. Bunlar 
halk yığınlarına şöyle bir tel· 
kin yapmak için kullanılan 
a~r kelimelerdir. .. Paranın 
hizaya getirilmesi kat'i değil
dir, şimdiki vaziyet devam ede
miyecektir ve frangın kıyme
tine yeniden dokunmak lazım 

gelecektir ! " 
.. Halbuki yakında görecek

siniz ki, namuslu ve intizamlı 
bir büdçe yaptık ve tahakkuk 
ettirmek istediğimiz cür'etki
rane ıslahatın esasını da oraya 
kaydettik. Bu büdçe tamamile 
müvazeneli olacaktır. ,, 
DÜNYA SOS Y ALIST OLUR-

SA HARB HiÇ OLMAZ 
Blum bundan sonra sosya-

lizm yer yüzünde teessüs ede
cek olursa muharebenin imkan
sız ve hatta tasavvuru gayri 
kabil olacağı kanaatinde bu
lunduğunu beyan etmiştir. Ha
tib netice olarak Avrupaya 

Blum 
müteallik mese'elerin umurı:i 
surette Lokarno müzakerele
rini tevsi etmeye gayret ede
ceğini söylemiştir. 

DALADIER'IN NUTKU 
Paris 26 (Ö.R) - Biarritz 

radikal Sosyalist kongresinin 
kapanış hitamında Parti reisi 
Daladier bir nutuk söyliyerek 
demiştir ki: 

- Radikal Sosyalist partisi· 
nin parçalanması Fransa iç:n 
bir tehlüke olurdu. Bütün Av
rupada otorite rejim\erinin yer 
kazandığını görüyoruz. Fransa 
ise huna kuvvetle mukavemet 
etmektir. Hürriyet mefhumuna 
bağlılık Fran o;anm büyüklüüünü 
yapan bir unsurdur. 

Radikal Sosyalist partisi ne 
ise öyle kalmak ister : Yani 
bir halk partisi halk cebhesi
nin parçalanması, faşist teşeb
büslerine karşı kurulmuş olan 
aeddin yıkılması olurdu. Radi
kal partisi bu birlikte yerini 
muhafaza ediyor. Fakat Fran
sızlar arasında sosyal adalte, 
nizam ve sulh esaslarına bağ
blığını teyid ediyor. Halk bir
liğinin muvaffak olması için 
demokrasinin ve milletin bütün 
müşterek menfaatlerini kurtar
ması şarttır. Ve onun hezime
tin'!, parçalanmasına çalışan in· 
sanlara siper olmak bizim idea· 
limiz değildir. Hürriyet mefhu
muna inanımız v;ardır. Herkesin 
şahsi hiirriyeti korunmalıdır. 

• • • 
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Artık her 'ey geçti Nu,ın •• Kendime gelmekte çok 

geç kaldıfiımı, seni çok sevdlAlml anhyorum .. -.. 
- Sizi Nuşin namına dansa 

davet ediyorum Semih bey. 
dedi. Semıh cidden müşkül 

bir vaziyette ka.mıştı. 
- Kabalık olacak amma, 

beni mazur görmenizi rica ede
cektim Nadi.. Ayağımda bir 
yara var .• Dansetmek zararlı .• 
En ufak bir temas kötü olur. 

Nuşin fena halde sararmıştı. 
Semihin bu kaçınmasına sebeb 
ne idi.. Daha bir gece evvel 
beraberce oturub eğlenmemiş
Jer miydi .. O zaman ağrımıyan 
ayağındaki bu ani arıza, ken
disinden uzaklaşmak için bir 
YesiJe değil miydi.. Kalktı, ağır 
a2ır Semih 'in vanına ıdtti: 

- Ne oldu Semih bey, dedi. 
Ayağınızdaki bu ani arıza ne
den.. Eğer benimle dansetme
mek içinse daha başka türlü 
bir vesile de pekala bulabilir
diniz? 

Semih, Nuşinin ciddi bir buh
ran geçirmekte olduğunu kav
rayınca yerinden kalkarak Nu
şin 'in eline sarıldı: 

- Ne oluyorsun Nuşin, di
yordu. Bu vaziyet ne; hasta 
mısın? 

- Hayır, hasta d ğilim .. Çok, 
çok müteessirim. Burada fazla 
duramıyacağım. Otele dönmek 
istiyorum. 

- Ayıb olur Nusin.. Sonra 

. Cumhuriyet Fransayı büyük 
yapmıştır, halbuki imparatorluk 
hezimete sürüklemişti. Bunun 
için Biarr,tz kongresinin paro· 
lası da şu kelimeden ibaret ol
muştur : lleri ! ! 

AVRUPADA YENi 
MiSTiKLER 

Daladier bundan sonra Av
rupada yapılmakta olan yeni 
mistiklerden bahsederek de
miştir ki: 

"Burada bizde şimdiye ka
dar mistik yoktur ve h0 çbir 
zaman da olmıyacaktır. Biz 
demokrat ve ferdiyetçi bir 
partiyiz. F rans1zlar için koyun 
sürüsü veyahut karınca yuva· 
smdan daha yüksek ideallt!r 
vardır. Hertürlü planlı ekono
mi teşebbüsü ancak bir sınıfın 

rine karşı derin alakasını bil
dirmiş ve demiştir ki : 
-Pazar günü Toulouse'de söy

ledii?imiz gibi şimdiki mecliste 
halk cebhesinden başka bir 
ekseriyet yoktur ve bu birliğin 
müşterek maksad arma do2'ru 
ilerlemek için de sosyalist ida
reli bir halk cebhesi bükümeti 
elzemdir. Son zamanlarda 
ötede beride nizamın muha
fazası zarureti üzerinde ısrar 
ediliyor. Fakat nizam hiçbir 
tarafta bozulmuş değildir. Bizim 
yapmak istediğimiz ilk şey, 
kanuna riayet ve nizamdır. An
cak kanuna riayet ve nizam 
kelimelerini ana yasanın esas 
ruhuna ve halk arasmm ar
zusıma göre tefsit etmek ge
rektir. 

.hansız komünist/eti 
veyahut b·r partinin diktatör- SOSYALiST BlRLIGI DE 
lüğüne müncer olacaktır. Biz HALK CEBHESINE BAGLI 
müstahsili yeni yeni istibdatla- Paris, 24 (Ö.R) - Sosyalist 
rın aitma sokmayı değil, fakat birliği partisinin Naney kon· 
ona hürriyetini vermeği istiyo- gresinde partinin halk cebhe-
ruz. C!.lmhuriyetçilerin vazifesi sine bağlılığı teyid edilmiş ve 
ekonomiye yeni bir inkişaf komünistlerin de cebhede bu-
vermektedir. Biz şu fikirdeyiz lunmasının elzem.telakki edildi-
ki memleketin meşru ve haklı ği kaydedilmekle beraber da-
sosyal kanunlar yüküne taham- bili ve harici sulha hizmet eder 
mül edebilmesi için fabrika- mahiyette olmayan siyasi kay-
larda ve tezgiblarda azami naşmaları iyi görmediği ilave 
surette çalışmak lazımdır." olunmuştur. 

PAUL FAUR'UN NUTKU BLUMUN NUTKU 
Paris 26 (Ö.R)- Devlet bı.· iYi KARŞILANDI 

kanı ve sosyalist partisi umumi Paris, 26 (Ô.R) - Gazete-
sekreteri Paul Faure Clermont- ler başvekilin nutuklarını iyi 
Ferrand şehrinde söylediği bir karşılamışlardır. Sosyalist "Popu-
nutukta, hükümetin iş ma'ülle- laire" gazetesinde Brocke diyor 

Gospoyçe Nada senin bu ha
reketine nasıl bir mana verir. 
Rica ederim, vazgeç bundan .• 
istersen dans edelim. 

- Hayır, istemiyorum. Baş· 
kalarınm yanında gülünç olmak 
istemem. 

Dans eden çiftler arasına 

karışmışlardı. Nuşin yaralı bir 
kuş yavrusu gibi vücudunu 
derin bir teslimiyetle Semih'in 
koUarma bırakmıştı. Çok dik
katli ve ağır dönüyorlardı. Nu
şin birden, kendisine geldi: 

- Ay, dedi. Semiha da 
dansetmez. O da daima aya
ğmdaki yaradan bahseder. Bebi 
mazur gör, Semih.. Ben sizin 
başkalariyle dansetmemek hu
susunda bir birbirinize sözlü 
olduğunuzu unutmuştum. 

Semih, işte o zaman, .kolları 
arasında kalan vücuda daha 
başka bir arzu ile sarıldı. Ar· 
bk anlıyordu ki, ış işten geç-
miş; Nuşin onun nazarında 
unutulmıyacak bir varlık olu-
vermıve baslamıstı. Yavaşça 

Nuşin'in başını okşadı: 
- Arbk herşey geçti Nu

şin, diyordu. Kendime gelmekte 
çok geç kaldığımı anlıyorum. 
Dün gece otele döndükten 
sonra uz.un uzadıya kendi ken
dimle mücadele ettim. Senin 
gibi masum bir kızın aşkıyla 
ve kalbiyle oynamak istemiyor
dum. Kendimden korkuyordum, 
Bir gün belki de eski hastalı
ğım nükseder diye .. 

Nuşin'im affet beni.. Bu belki 
de eski büyük bir cinay~t. 
affedilmez bir günahtır. Ancak 
neticede senin mevcudiyetin 
mevzuubahstı. Sana alıştıktan, 
bu güzel vücudu benimsedik
ten başka bir erkeğe kaptır-
mak bana çok zor geleceği 
için daha engin düşünmek mec
buriyetinde idim. 

Önceleri seni mesud edecek 
imkanların çok az olduğunu 
tahmin ediyordum. Fakat 
bilabara bu fikrim değişıi. Seni 
her halde mesud etmek için 
kendi varlığıma yeni bil' heves, 

ki: T oulouse içtimaında söz 
söyliyen Sosyalist Blum idi. 
Narbonne'de ise Blum başvekil 
aıfatiyle söz söylemiş ve halk 
cebhesi partilerinin iştirakiyle 
ne iş görüldüğünü anlattıktan 

Da/adler 
sonra başlanan esere meclisin 
bu devresinde d~vam edilece
ğini bildirmiştir. Kanun ahka
mını saydırmak hükümetin kat'i 
kararıdır. Başvekil işçi yığın

);ırı hükümete itimad etmeğe 

ve cumhuriyete şiddetli veya 
nisbi bir darbe indirmek isti· 
yenlerin işlerine gelecek hare
ketlerden salunmağa davet 
etmiştir. 

BLUM FiKiRLERi 
TESKiN ETTi 

Frosc;ard ise "Homme Libre,, 
gazetesinde Tou!ouse nutku 
ile Leon Blumun Biarritz radi
kal sosyalist partisi mesaisine 
son noktayı koyduğunu ve 
güçlükleri ortadan kaldırdığını 
Narbonnedeki kuvvetli ve özlü 
nutkunda da geniş bir ıslahat 
programı ilin ettiğini ve büdçe 
hakkında efkarı teskin eyledi
ğini milşahede ediyor. 

"Oeuvre" gazetesi radikalle
rin dirayetli bir karar suretini it· 
tifakla kabul etmelerinden dolayı 
memnuniyetini bildirerek şu 
noktayı ilA•e ediyor: Komü· 
nistlerden aynlmak teklifini 
ihtiva eden Roche takriri kabul 
edilseydi hakiki bir serın
zeşte yol açılmış olurdu. 

HuMANITE MEMNUN 
Nihayet ·komünist "Huma· 

nite" Halk birliğinin devamını 
memnuniyetle g6ri1yor ve di
yor ki : Halk cebheıi Komünist 
ve Radikalleri Sosyalistlerin iki 

yeni bir ruh katabileceğini an
ladım. Benim olur musun Nu-

şin, benimle evlenmeğe razı 

olur musun •• 
' . . . . . . . . 

- Gospoyçe Nadi, bana bir 
dans fırsatı vermez misiniz.? 

- Nasıl ıize mi, ayağınız 
ağrıyordu sizin, Semih bey •• 

- Geçti Gospoyçe.. Nuşin
de çok eyi bir merhem varmış .• 
Kullanır kullanmaz geçti. 

- Şu halde maalmemnuniye, 
Semih bey .. 

Danseden çift:er arasına 

karışmışlardı. Gospoyçe Nada, 
vllcudunu teslim ettiği erkekle 
dansederken yavaş yavaş ko
nuşu yordu: 

Sofya ziyareti sizin için 

çok karlı oldu, Semih bey .• 

Hem ziyaret, hem de zarif bir 
ticaret.. 

- Teşekkür ederim iltifatı
nıza Nada. 

- Bitmedi -

Heyet 
Belgrada Döndü 

Belgrad, 26 (Ö.R) - Türki· 
ye ile ticaret mukavelesini ak· 
deden Yugoslav heyeti bugün 
buraya gelmiştir. 

Heyet reisi gazetecilere be
yanatında; Türkiye ile yapılan 
mukavelede aıami müsaedatm 
istihsal edimiş olduğunu söyle
miştir . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tarafında ihtiva eden bir teşek-
küldür. Vazifesi kendisini teşkil 
eden partilerin programlarındaki 
zıd noktaları değil, müşterek 
noktaları tatbik etmekten iba
rettir. Biarritz kongresi de 
bunu teyit etmiştir. Bu birlik, 
mebusan meclisinin bütün bo 
devresinde böylece devam ede
cek tir. Halk cebhesinin müşte· 
rek programı tatbik olunacak
tır. Köylüler ve orta sınıflar 
haklı talebler1nin yerine getiril
mesini beklemektedirler. işçi
lere gelince, kuvvetlerinden 
emin olarak sakin kalacaklar 
ve tahriklere kapılmıyarak sos
yal kanunların tam manasiyle 
tatbikini elde edeceklerdir. 
Cumhuriyetçilerin heyeti umu· 
miyesi, Cumhuriyetin dahili ve 
harici barba karşı korunacağına 
dair teminat almışlardır. 

BIARRITZ KONGRESiNiN 
KARARLARI 

Biarritz, 25 (A.A) - ~adi
kaller kongresi dün mesaisini 
bitirmiş ve Şotan, Herriot ve 
Sarraut taraflarından müştere
ken kaleme alınıb Daladier 
tarafından takdim edilen bir 
karar suretini ittifakla onayla· 
mıştır. 

Bu kararda demokrasinin 
üssüesası olan hukuku beşer 
beyannamesini şu mal ve mülk 
masuniyetini teyid eylemekte 
bulunduğu hatırlatılarak fab
rika tezgahı çiftlik ve dükkan 
işgal etmenin büniyele karşı 
tecavUzü gayri kabil bir teca
vüz demek olduğu ifade edil
mektedir. 

Karar radikal doktrinlerin 
aynile tatbik edilmesi lüzu
munu göstermektedir: 

1 - Beynelmilel sulhu mu
hafaza ve Milletler Cemiyeti 
paktı ahkamına riayet. 

2 - Milli müdafaanın takvi
yesi. 

3 - Kanun dairesinde umu
mi nizamın korunması ve fesad 
cemiyetlerinin silihtan tecridi 
ile dağıtılmaları. 

4 - Sosyal ihtilaflan uzlaş
ma ve mecburi hakem usuliyle 
halli. 

5 - Hiikümet otoritesinin 
hertilrlii tecavüzünden korun
ması. 

6 - Büdçe müvazenesi te
min için elden geldiği kadar 
çalışılması. 

Karar bu suretle nihayet bul
maktadır: 

Radikal doktrinlerin pren
siblerini hükümetin faaliyeti 
dahilinde müdafaaya devam 
için kongre kabineye dahil bu• 
lunan Radikal mümessillere iti
madını beyan eder. 
FRANSADA MATBUAT IŞI 

Matbuat kanunundan bahse· 
den Leon Blum bu kanunu 
fevkalade içtima devresinin 
kapanmasından evvel parlamen· 
toya tevdi edeceği vadinde 
bulunmuş ve şöyle demiştir: 

- Yeni matbuat kanunu eş· 
hasa zemme karşı müessir miida· 
faa vasıtaları temin edecektir.B• 
kanun vilayeti ammeye büdçe· 
leri kontrol etmek ve gayesi 
efkirı umumiye üzerine tesir 
icra etmekten ibaret olan ve 
efkirı umu iyenin kendilerin
den maddi istiklale sahih ol· 
duklarının ve düşüncelerinin 
afif olduğunun delillerini iste
meğe hakkı olduğu müessese
lerin varidat membalarının ne 
gibi şeyler olduğunu tahkik 
etmek vasıtalarını bahşede· 
cektir. 
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- Görüyorum. 
Cevabını verdi. 
- Bir sıçrayışta oraya ka

dar çekilelim. Orada pekiyi 
mukavemet edebiliriz. Haydi. •• 
HaZ1r mısınız? 

- Hazıram 1 
iki arkadaş bir inde şiddetli 

bir hücum yapbl.ır. En ileride 
bulunan iki kişi inliyerek 
yere yuvarlandı. Bunun üzerine 
Mariyak kıhncını iki tarafa sal
layarak köşeye doğru çekildi; 
Halk kütlesi korku ile ikiye 
ayr1larak tekrar kapandı. Ma
riyak köıeye gelince yalnız ol
duğunu gördü; tekrar ileri atıl
mak istediyse de etrafını kesif 
bir insan yığını sarmıştı. 

- Pardayan, diye bağırdı. 
ve başını önüne eğerek bu ku
durmuş halkın üzerine ahldı. 
Fakat ne yazık ki bu inde ar
kasından yakalanarak hareket 
etmeye mecali kalmaksızın kal
dırılıp manastırın içine götü
rüldü. 

Şöyalyeye gelince: 
Loben, Şövalyenin yanına 

yaklaşmak üzere iken Moreve
rin maiyetindeki jantiyomlar
dan birisi dehşetli bir kılınç 
darbesi indirmişti. 

Bunun üzerine hemen herife 
hücum ederek kılıncile hasmı-
nın omuzunu deldi, tekrar doğ· 
rulub köşeye gitmek üzere 
iken rahib Loben kendisini 
kucakladı ve : 

- Sizsiniz ha ... Ah 1 Ne ka
dar mesudum... Geliniz içelim! 
Sözlerini söyledi. Pardayan sil
kinerek: 

- Nankör diye rahibi yere 
yuvarladı. Bu aırada yii& kadar 
el Şövalyenin üzerine indi; 
kalıncı kınldı. Ş6valye han
çerini çekmek istedi; fakat 

1 

halk binmişti. 
Lakin o, bu balkı kaldınyor, 

sarsıyor, dağıtıyor, omuzlariyle 
itip kakıyor, bunlar tekrar top-
lanarak zavalhyı hırpalıyorlardı. 
Şövalye kendisine hücum eden
leri ısırıyor, yumruklıyordu. Kan 
revan içinde birçok kimseler 
yere düşüyorlardı.Şövalyenin ta
kati kesilmiş ağzı yüın kan için
de kalmış idi ki birdenbire bir 
velvele koptu. 

Şövalye son defa olarak ye
re düşmüştü. Yerinden kalka
madı, bacaklar1nın, kollannın, 

göğsünün üzerine birçok adam 
çıkmıştı. Arhk hiç kımıldaya
mıyordu. 

Morever: 
- ip getirin, diye bağırdı. 
Birkaç saniye sonra, muh-

kem surette bağlanan Şövalye 
manastıra götürülmüştü. Yol 
üzerinde bir çok ağır yaralı 
vardı. 

Mucizenin teessürile büsbü
tün galeyana gelen halk Lobeni 
yakalayarak havaya kaldırmış
lardı. Dinsizi tevkif eden bu 
aziz idi! Kifiri koUarile sara
rak kuvvetini mahveden bu 
aziz idil Diye bağırıyorlardı. 

Bu harika derhal bertarafta 
şüyu buldu. Bütün gece bir 
sürü ahali manashrın kapısı 
önünde diz çökerek kazanda 
kaynatılan allahın intikamını 

alan rahibi takdis etmek için 
istiyorlardı. Loben ise arasıra 
görünerek halkı takdis edi-
yordu. 

Morever ınanasbra giderek 
haş rahiple uzun bir müzake
rede bulunmuştu. Bu müzakere 
neticesi o~arak kont dö Mari-
yakm mevkuf bulunduğu odaya 
götürüldü. Kolunun albnda 
kontun kılmcı vardı. içeriye 
girince: 

ınorevr hançeri kapb, bir - Mösyö, artık serbeıta:niz; 
inde elbisesi parça, parça işte kılıncınız... dedi. 
olmuıtu. Kı!ıncaıı; kan içinde Mariyak ne sevindi ve ne de 
bulunan şövalyenin ilzerine hayret etti. Kendisine uzatılan 
kendisini ezmek, öldürmek, kılınca alarak kınına koydu: 
Parçalamak istiyen bir sürü '" Ytı11tı -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

1936 Senesinin Avrupa güzeli 

Seçme müsabakaları 
Tun usta yapılacaktır 

irıt~~6 Senesi Avrupa güzeli Tunusta yapılacak seçmelerde 
P.'. b olunecakbr. Avrupanın her tarafında ıeçilen güzeller 
lcr~•. • Marailya tarikiyle Tunusa gitmeğe baılamıılardır. Kilişe
"iu1kız Pariıten geçen muhtelif milletlerin gtızellerini gösteriyor. 
l.ı:_ a_rıdaki klite Belçika, ineç ve Macar gilzelleridir. ·Ap;ıclaki 
"'"'tede ......... edir. 

DUn Borsada 
Yapllan Satışlar 
~ 

uzum 
Çu. Ahcı Fiat 

1075 Ü Kurumu 11 21 50 
910 M J Taranto11 18 
743 K Kazım 14 50 17 25 
697 F Solari 13 50 17 75 
592 A R Üzilmcil12 50 15 
389 S SnleymanolO 50 18 
338 Albayrak ti. 11 19 50 
133 Y l Talat 12 17 50 
261 Ş Riıa Ha. 15 23 
182 H Alyoti 13 19 
143 inhisar ida. 8 7 5 11 
123 H Güneş ,ı 25 12 75 
102 Jiro ve Şü. 13 625 13 625 
100 Beşikçi oğlu 15 19 50 

74 P Paci 15 50 17 
38 J Koben 16 50 18 50 
37 J Go1.den 12 25 14 
32 Ş Remzi 19 21 
25 Vitel ıs ıs 
20 j Taranto M 13 75 14 25 
6024 Yekfın 

297593 Eski sahş 
303617 Umumi satış 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
762 lzzi ve A F 7 50 15 
184 B S Alazraki 7 50 13 
148 A Haydar N 7 50 11 
100 Albayrak ti. 10 50 10 50 

66 O Egli 8 75 12 75 
65 J Taranto M 9 50 12 50 
38 K Kazım 6 75 6 75 
38 A Muhtar 9 50 14 
34 H Şeşbeş 1 7 50 
31 A Lafont 1 50 10 50 
11 Koo ittihadı 12 75 12 75 

7 M J Taranto 11 11 
1484 Yekun 

151864 Eski satış 
153348 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı Fi at 
360 Buğday 5 25 
100 Bakla 4 75 
159 ba. Pamuk 45 25 

.. 1 ••••• 

5 375 
4 75 

46 

Maarif taylnlerl 
Bursamn Çekirge kazası 

eslti öğretmenlerinden Milnev
ver Akel Bayındır merkez öğ-

retmenliğine, T orbalıoın Kazım 
paşa mektebi öğretmeni Baha 
Ôıtürk lımir Karataş Orta 
okulu Türkçe öğretmenliğine, 

Gazi terbiye eostitüsil mezun
lanndan Refet lzmir ilk tedri-
sat müf eltişliğine tayin edil
miılerdir. 

~»?:~ [ :mııı:@lllllliit2ih#~ 

H. T a~sin Tan 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 ıncı 

Heyler So. Hamam karşısın-
da 37 No. ya nakletmiştir. 

-Sil 

TATLI 
1 

SARABINI ALMAKTA 
1 TEREDDüT ,ETMEYiNiZ ! 1-------......-J 

F.iATI: 70 Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 
,., 100 2 Litrelik 

·iHTAR-: Kilçük şişeler 10, büyük şişeler 15 kuruşa geri ahnır. 

~ı::::::~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1-Beher metre murabbaı 200 

kunıştan 699 lira bedeli muham
menle 54 sayılı adamn 349.5 metre 
murabbaındaki 17 sayılı arsası 
hatkitiplikteki şartname veç
bile 10-11-936 Sah g6nil saat 
on alhda açık arhrma ile ihale 
-edilecektir. lştirik için 52 lira 
SO kuruşluk muvakkat teminat 
ıukbuzu ile söylenen gün ve 
Aatte encümene gelinir. 

2 - 306 l~ra 48 kuruş be
deli keşifli Suvari mahallesi 
Hacı Osman sokağında yapı-
lacak lağım işi 10-11-936 Sah 
günü saat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Keşif ve şart
namesini jtÖrmek üzere başmü
bendisliğe iştirak için de 23 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümel\e gelinir. 

3 - Beher metre murabbaı 
25 kuruştan 35 lira bedeli mu
hammenle 95 sayılı adanın s·ı 
sayılı arsası başkitiplikteki 
şartname veçbile 10-11-936Salı 
günü saat OQ altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için 265 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

binanın ankazı müteahhide ait 
olmak nzere yıkılması 10· 11-
936 Sah günll saat 16 da açık 
arttırma ile ihale edilecektir. 
Bedeli keşfi 209 lira 34 kuruş-
tur. Keşif ve şartnamesini gör
mek üzere b~şmühendisliğe, 
ittirAk için de on altı liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

5 - 77 lira 50 kuruş bedeli 
keşifli Karşıyaka Bostanlı ba
takhğı yanındaki ana yolun 
tanzimi işi başkitiplikteki şart
name veçhile 10· 11-936 Salı 
gnnn Hat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
altı liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

için alınacak baş kitiplikteki 
.. rtname veçbiJe veilişik liıtecle 
33 kalemde 1azılı mualeceni .. 
açık eksiltme ile ibalesi3-11-93& 
Sah gününe lemdid edilmiştir. 
Hepsinin bedeli muhammeni 
1034 lira 25 kuruştur. iştirak 
için 78 liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya banka te
minat makbuzu ile sC>ylenen 
gün ve saat on altıda encü
mene gelinir. 

2 - Üç yüz yetmiş dört lirı 
elli kurus bedeli keşifli evlen• 
me dairesinde yapılacak tami
rat işinin açık eksiltme ile iha
leı.i 3-11-936 Sah gününe tem• 
did edilmiştir. Keşif ve şartna
mesini jlÖrmek üzere başmü· 
hendisliğe, iştirak için de yirmi 
sekiz lirahk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün vt 
saat onaltada encümene gelinir. 

Telefon: 3774 
(1924) 

i:a_.*1JIC22*'Zil!Z~2'7..zı7Z~Nf 

4 - Atlıspor sabası yanın
* da açılacak yol üzerindeki 

6 - Beher metre murabbaı 
125 kuruştan 466 lira 88 kuruş 
b~deli muhammenle 63 sayıh 
adanın 373,S metre murabba
ındaki 42 sayıh arsası başki
tiplikteki şartname veçhile 10-
11-936 Salı günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir, iştirak için 35 lira
Jık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinır, 
24-27 - 31-4 963 (2063) 
1 - Çocuk yuvası ihtiyacı 

3 - Beher metre murabbaı 
yüz elli kuruştan iki yüz yirmi 
sekiz lira bedeli mubammenli 
Çay rlıbahçede 83 sayılı adanın 
19 sayılı arsasınm satışınm baş
katiplikteki şartname veçhile 
açık arthrma ile ibalesi3-11-936 
Sah gününe temdıd edilmiştir. 
iştirak için onyedi iirıı on ku
ruşluk muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saat 
ona:tada encümene ~elinir. 

981 (2078) 
................................................................................................................................................................................. 

I~miı~ ldhalit Gümrüğü müdürlüğünden • • 

( 1 L A N) 
KapJann Siklet Kıymet Tesbit Satış günleri 

Nevi Markası Numarası K.G. L.K. Cinsi eşya No. 
Kap PCM 329186-329264 127 500 110 Oto iç ve dış lastiği D-H 1201 1 6-11-936 cuma günü 
Kap CM 328738-41 329 250 Oto dıt lastiği D-H 80 2 

24 Kap 593 930 35 35 Kesme ve toz şeker 0-H 1354 3 9-11-936 pazartesi ~üni 

6 s KFC 620-1/6 796 500 494 Oturtma terazi H 428 4 
2 s H A 1 M A/B H V E N 489-90 176 400 60 Listik çocuk atlığı ve don D·H 378 5 
2 s M E P/C M C 3874-112 404 100 Demir su tulumbası D-H 306 6 11-11 -936 çarşamb.:ı • 

10 s LRA 1364-73 965 100) 
Cam eşya D·H 380 7 ECEO 541 30) 

2 v C P C/I R N 16-17 325 )300 Şişe su bardağı D-H 3 v C P C/I R A 14-16 556 ) Şişe SU sur ahi 412 8 
18 v . 2534 25 Galvanizli boş demir varil D·H 409 9 
4 s IA 2143-46 388 25 Adi demir menteşe D·H 400 10 13-11-,36 cua.a g~nü 
4 Koli A M/C A 106 20 Kf!ru sığır derisi D·H 3R8 11 
1 s E8C 1901 28 336 Sakarin H 85E12 

7870 330 1885 3S 
Yukanda yaııb qya 6-9-11-13-11-1936 günlerinde ye saat ond6rtte açık artbrma ıuretile dahile utalmadığ'ı takdirde, arai 

glnde de ecnebi memlekete ve yalnız ecnebi memlekete götOrnJmek ilzere sablacağından itine gelenleriu ldbalit gümrüği uhf 
• olunur. 



Sanlla a 

KJNAKQL KıK~na 
cevheridir. lştihasızlıkta,zaif
likte, sıracada, eski sıtmada 
bire birdir. . . . . . . 
~····~azım hapları 

Bir tan esi inkıbazlarda lint 
verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 

z-------ı 
Doktor operatör 

Ceva~ Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 

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

Telefon evi 3203 ., ______ _ 
Doktor - Operatör 

Arif N. Y urcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 

Müzayede salonu karşısında 
78 numaralı muayenehane· 

sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp· 
rüpo: Berat apartımanı No. S 

DOKTOR 

Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOliAZ 

BURUı ŞEFİ 
ikinci Beyler sokağı Beyler 

hamamı karşısında No. 41 
Telefon Numarası: 

,. .... 

STETSON 

PENN-CRAFT 

KENSiNGTON 
....... ı 

SATIŞ YERLERi : IZMIRDE 

EHRA~f mağazası l\J. Bedri Akgerman IŞlK mağazası 
( Hükümet caddesi ) ( Balcılarda ) ( Hükümet caddesi ) 

lstanbulda : Cumh•ırlyet BUyUk Şapka mağazası ( Voyvoda caddesi ) 

~----------------.-.---------------------------' 
~ ....................... - .... 1 ............................ . 

ZMiR YüN Mensucatı 
ITürk A. Şirketinin 

• 
• umaı a n aıı 

"' 

1,arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SılGLAifI -.. ------1 ZA 
1 Cl -

iF 
ııc:ı - E -

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
.................. TIŞ Y ................. . 
V/////////h • r///////////; :::::::::::::::::: SA ERLERi . :::::::::::::::::: 

Birinci Kordonda 186 Numarada 

7 Teşrlnlevel q~ ID 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 

aç•k bir 
k::ı Jıdr· 

Fl..A.1 >"Y"C>~I~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

En fayda~ı hediye şüphesiz 

GRi P 1• N dir 
Çünkü her ağrıyı keserek 

şifa ve neş'e getirir 

" Radyolin ,, müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 

harikalı bir terlible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 
Muayenehane : 3686 
Ev : 2505 

Hastalar hergün saat üç
ten altıya kadar. 

ŞARK HALI T A Ş 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgılığından mütevellid 

. • .a.e rahatsızlıkları süratle geçirir, hast~ğı şifaya, ıstırabı neş'eye 

lllam .. mı:ıımııı::ı:nım:ıım:ı1e1:ıı:ıılllllll.Wl:.ı:a ................................... 'll ~ ~:ıae•vi.ri.r ..... mııı::r~m .................................... ~ (2026) 

lzmir Vilayeti Oefterdarıığından: 
ismi Yaptığı iş 

Leon Korkidi Terzi levazımatı 
Ali oğlu Recep Kahveci 
Hamdi Tabelacı 
Mustafa O. Hasan Yorgancı 

" .. Hallaç 

Mehmed Oğ. Ihsan Peynirci .. " .. .. 
Jak Kr:spin Çorap tüccarı 
Cako Aşçı 

Mustafa Fehmi Marangoz 
Hüseyin O. Mustafa Demir 
Kemal Kahveci 
Yüsef Terzi .. .. 

Sokağı Nu. Matrahı 

Kilimciler 21 450-187 50 
Kestane pazarı 36 140-78 94 
Bakır Bedestaoı 35 180· 105 
Murabıt Ç. 29/56 30·2 50 

89 
" 28 30-20 75 

51-94 
Saman Çar. 7 72-18 

" 7 72·9 20 
Osmaniye C. 26-36 45-45 62 

Bakır Bedestaoı 47-25 150 75 
Çilingir S. 10 100-16 66 

Kestane pazarı 17 10-38 31 
Ali Paşa 153 900-247 50 

Yeni Kavaflar 2712 100-23 33 
.. " 2712 50-33 16 

lzak " " " 27/3 50-38 33 
A1ber Şaul " " '' 45/1 60-7 
Kohen ve Mayer " " " 13/l 70-35 
Yusuf O. Hüseyin Zahire deposu Sandıkçılar 33 100-49 98 
Ali O. idris Fırıncı Şirket Bulvarı 51 500-434 72 
Hayriye Eski demirci " " 55-57 100-120 83 

1 
Musa O. Kadir Zahireci Sandıkçılar 40 200-98 88 

Nisbeti Kazanç 

1.45 84 37 
1.35 27 63 
1.30 31 51 
1.25 63 

1.20 4 15 

1.25 4 50 
1.25 2 30 
1.45 20 53 
1.25 18 75 

5 
17 49 

1.35 86 62 
1.30 7 
1.30 11 75 
1.30 11 50 
1.30 2 10 
1.30 10 50 
1.25 12 50 
1.30 130 42 
1.30 36 25 

1.25 24 72 

% 15 cezası Buhran Cilt Varak Tarih Senesi 

12 66 
4 15 
4 73 

10 

62 

3 08 
2 81 
1 50 
2 62 

12 99 

1 85 
19 56 

3 71 

19 41 
6 35 
7 25 

15 

95 

90 
46 

4 72 
4 31 
1 20 
4 02 

19 92 
1 40 
2 35 
2 30 

42 
1 58 
2 88 

30 00 
7 25 

5 69 

26 
26 
25 
2 

2 

7 
28 
27 
25 
26 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
'17 
26 
27 
27 

26 

numarası 

54 195 935 
22 1203 " 
49 674 " 
69 228 936 

67 223 .. 

14 836 " 
12 836 935 
29 1160 " 
87 661 935 
12 1098 936 
19 1170 935 
10 719 .. 
55 1489 .. 
55 1489 .. 
56 1762 " 
57 1505 .. 
60 1472 .. 
07 1060 .. 
95 1692 " 
94 1690 " 

09 1080 .. 
Yukarıda is"mleri yazılı mükellefler namına isimleri hizasında gösterilen kazanç vergileri tarhedilmiş ise de mükelleflerin terki 

ticaret ve san'at etmiş olup nerede bulunduklarının bilinememesi hasebiyle ihbarnameleri kendilerine tebliğ edilememiştir. Keyfiyet 
usule tevfikan ilanen tebliğ olunur. 980 (2079) 

HÜSEYiN Ki. 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 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SATURNUS vapuru 11 bi

rinci teırinden 14 birinci teı
rine kadar Anvers, Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

ULYSSES vapuru 16 teıri
nievvelde gelip yükllntl tahli
yeden sonra Burgas - Varna 
ve Köstence limanları için yük 
alacakbr. 

CERES vapuru 21 Birinci 
te-ırinde gelip 25 birinci teşrine 

kadar Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanlan için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 4 teırini
nniden 9 teırinisaniye kadar 
Amaterdam, Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacakhr. 

ORESTES vapuru 16 ikinci 
teşrinden 21 ikinci tqrine ka
dar Amaterdam- Rotterclam ve 
Hamburg limanlan için yük 
alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Lamen 

V ASALAND motlrl 13 bi
rinci teırinde gelip Rotterdam, 
Hamburg, Bremen, Copenbage 
Goteburg. Oslo ve Iakaadinavya 
limanlan için yük alacakhr. 

VIKINGLAND mat6rü 30 
birinci teşrinde beklenmekte ve 
Rotterdam - Hamburg - Bremen 
Goteburg ve lskandinavya li
IDanlan için yük alacakbr. 

Holland Australia Line 
ALHENA vapuru 6 ikinci 

teırinde beklenmekte olup 
Prinıipalle-Auatralya ve Yeni 
Zeland için yük alacakbr. 

Servici maritime Roum•in 
SUÇEA VA vapuru 20 birinci 

tqrinde gelip 21 birinci teırin
de Pire, Malta, Marsilya ve 
Ceıair için yük alacakhr. 

ZEGLUGA POLSKA 
LAV ANT motörü 1 ikinci 

tetrinde beklenmekte olup An· 
Yerı (doğru) Dantzig ve Gdynia 
İçin yük alacakbr. 

Daha Fazla tafsilit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binaıı arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
lllliracaat edilmeıi rica olunur. 
NıvJunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

--
Paria faktlltesinden diplomah 

nı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalanın her gtln ıabah 

~at dokuzdan batJıyarak 
Jler - Numan zade S. 21 

~lllrah muayenehanelerinde 
•bul ederler. 

Telefon: 3921 
~uma ve sah 8 den 10 a 

... r memleket hutaneüde 

1ZWnlr 81clll ticaret me
"'"Pluıundan • li . 
2!· ancı ve komisyoncu Ömer 

• •ıalioğlu ticaret unvanile lz
llairde ı: -' • M Ö ~• ahkeme önünde 

illere'" b "1a.lı ga ananda yaı ve kuru 

le •uller Gzerine ticaret ve 
0111· 

s: .ı._. ıayonculuk yapan Ömer 
"-l'•lali .. 
,. oglunan iıbu ticaret un-
•nı ti 

k&11ı • caret kanununun hü-
111 lenne göre sicilin 1869 nu

•raııııa k diii . ayıd ve tescil edil· 
ilin o!unur. 982 (2077) 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
GERA Motoru 1 S birinci 

teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci tesrine kadar Rotter 
dam. Hamburg , Bremen 
limanları için yük aJacakbr. 
A THEN motoru 26 birinci 
teırinde beklenmekte olup 3 
ıon tesrine kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremen li· 
manran için yiik alacakbr. 

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 Br~men için yiikliye
cektir. 
Armemeot H. Schuldt·Hamburg 

MARITZA vapuru 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Rolterdam 
ve Hamburg içın yük alacakhr. 

AUGUST LEONHARD va
puru 11 son teşrinde bekleni• 
yor. Rotterdam ve Hamburg 
için yiik alacakhr. . ···-American bport Lineı 

Nevyork 
EXMOOR vapuru 17 ilk teı

rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boıton için y&k alacakbr. 

EXMINSTER vapuru 30 ilk 
tetrinde bekleniyor. Nevyork 
ve Boıton için yiik alacakbr. 

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

EXPRFSS vapuru 30 son 
teırinde bekleniyor. Nevyork 
için yiik alacaktır. 

EXAMINER vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yllk alacaktır. 
EXAMELİA vapuru 26 ilk 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yik •lacakbr. 

Amerikan Export Lines 
Pire Aktarması Seri Seferler 

EXCALIBUR transatlantik 
vapara 23 ilk teşrinde Pireden 
Boston ve N evyorka hareket 
ediyor. 

EXETER transatlantik va
puru 6 ıon te-trinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXCAMBION transatlantik 
vapuru 20 son teırinde 801-

ton ve NeYyorka hareket ede
cektir. 

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

•• 181 •• 

Den Norske Middelhavslinje 
BOSPHORUS motörii 24 ilk 

tepinde bekleaiyor. Dieppe, 
Diinkerk ve Norveç limanla
rına yilk alacaktır. 

SARDINIA m'>törü 16 son 
teırinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlarına yük ala
cakhr. 
~ 

Johnıton Varren Line Ltd 
Liverpool 

DROMORE vapuru 24 ilk 
tqrincle gelip ayni glln Bargaı 
V ama, K6stence, Sulina, Ga
laç ve Brailaya gidecekHr. 

••••• 
S. A. Royale Hongroise de Na· 
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
DUNA motoru 18 ilk teş

rinde bekleniyor. Belgrad, No· 
viud, Budapeıte, Bratiılava, 
Viyana ve L\nz için yOkliye
cektir. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bllkreı 

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

V apurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahbDde gi· 
rifilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

ıhlamur, Salep, Çay 
içmenin mevsimi geldi. 

Bunları alırken kutulardaki 
firmamıza dikkat edini;:-· 
Ambalaj içine ahnmış çe
şidlerimiz şunlardır: Siyah 
ve karmı:ı.ı biber, darçın, 
bahar, kimyon, 41 bahar, 
papatya, ararot, çivid, .kür
dan, leke tozu, vazelin, 
karbonat, yaldız, kola, pey
nir mayası, vim, ışıldak, 
persil, toril kaol ve emsali 
şişelerde gül ve çiçek suyu. 

Kız markalı meşhur (Arti\ 
kumaş boyaları, 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 yurdlan talebeleri için çiçek 
ve meyva boyaları, flitre kağıdı, zamkı Arabi, alkol, jela
tin, ilk okul talebesi için adreıli diş fırçaları ve macunları, 
tebe,ir, kokulu sabun, krem ve traş bıçakları, memedeki 
çocukJar için nestle südü ve unu, fosfatin, Kars südü, yassı 
ve IAstik don ve muşamma, emzikler, sanayi ve ziraatta 
kullanılan hertürlü zerbirli maddeler benzin, göktaıı, asid· 
finik, çamaşır ve tahta sodası, nezafet pudrası, Karahisar 
maden suyu, meraklı bayanlara ekstra sakız ve daha pek 
çok çeficUerimizi görmek istiyenler depomuza uğrasınlar. 

Telefon: 3882 

• • 1936 -1937 senesının 

Taze bir asitli 
ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 
ECZACı 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yiik 
sek, içmesi hafif 
bir terbettir. 

Hilil 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
mit değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

Sevincin bir ifadesidir. 
Gazel Ye sıhhi difler her insanı ziyade· 
ane memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
isterseniz siz de emsalsız olan 

•PERLODENT" 
dit macununu kullanınız. Bundaft elde 
edeceöinlz mükemmel neticeden çok mem
nun olacakıınız 

-'·" ... 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde !=atılmaktadır. Yalnız toplan sa
taılar için lzmirde Salibağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Post• KuL aa... Telefon aces 

Olivier Ve Şü. 
LIMITET 

~ Vapur Acentası 
BIRiNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
ADJUTANT vapuru 28 bi

rinciteırinde ıelip 29 birinci 
teırine kad r Londra için yük 
alacaktır. 

ANDALUSIAN vapuru 2 
ikinci teırinde gelip 5 ikinci 
teırioe kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

teşrinde gelip 4 ikinci teşrine 
kadar Liverpool ve Glasgov 
için yOk alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru ikinci 
teşrin iptidasanda Liverpool 
ve Svanseadan gelip yük çıka
racakhr. 

THURSO vapuru 15 ikinci 
teşrinde Londradan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
Liverpool ve Glasgov için yilk 
acakbr. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc-

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehauısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü tapur iıkelui 
Berat aparhmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

. Göi .. Hekiiiii 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokagı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 
V.ZZ.LT,JZTJZIQll~ml:ıml ...... ~ 

reUerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

4 ayn ayn koku bankan 
ve S. Ferit eczacı baıının son 
yaptığı pheserler. 

Sabit, litif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmeaine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvf!tlendirir ve besler. Komojen saçlann 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, litif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç el<siri maruf eczanelerle ıtriyat maiazala
rında bulunur. 

Devlet demiryollarından: 
Muhammen bir senelik kira bedeli 60 lira olan Selçuk 

istasyon p!itfoı n:tıııda L:epak salıcı'ık baLkı 12-11-936 Perşembe 
günü saat 15 de lzmir Alsaııcak 8 :nci işletme komisyonunda 
açık arttırma suretiyle bir sene için kiraya verilecektir. İstekli
lerin 450 kuruş muvakkat teminat yatırmaları ve işe girmeye 
mani kanuni bir halleri olmadığına dair beyannameler ve aranı
lan vesikalarla muayyen saatte komisyona müracaat etmeleri 
lazımdır. Şartnameler Alsancakta komisyondan ve Selçuk istas
yonunda istasyob yazıhanesinden parasız alınır. 

22-27 922 (2047) 
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• Akdenizde çok vahim hidiselerden korkuluyor 

30Sovyet gemisi lspanyol sularında 
Silih yüklü Sovyet gemilerini Italyan, Alman harb 
gemileri muayeneye kalkışırlarsa vaziyet feci olur 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Madrid, 25 (A.A) - lllescas Dün yine ihtilalciler Madrid 
cebhesindeki Havas ajansı mu· üzerine birkaç tayyare uçurub 
habirinden : ahaliyi teslim olmağa davet 

Şimdi Madridin elinde tek eden bir yığın beyanname attır-
bir yolu vardır. Valansiyaya mışlard1r. 30 bin kadının Mad· 
giden yol ıarkı ile bütiin demir ridde dahiliye nezareti binast-
yolu münakalitı Toledo-Madrid- nın önilnde nümayİf yaparak 
Tage yolu üzerinde .............. 1111'1.!111 ... lll,Lll .. l!"!PJ!!l!~!I! 
bugün icra edilen 
hareket dolayısiyle 
kesilmiıtir. 

Asilerin llç ko· 
landan biri ıimale 
doğru on ve diğer
leri şarka doğru on· 
beş kilometre iler
liyerek Madrid-To· 
ledo yolunu ve Mad· 
rid·Cuenca şimen-

difer hattını kes
meğe muvaffak ol
muşlardır. 
HOKÜMETÇILER 
iLERLEMiŞLER 

Madrid, 25 (A.A)· 
Madrid bOkllmetin-
ce neırec:lilen bir 
tebliie nazaran As• 
t.n.li madeaciler 
Oviedo etrafındaki 
muhasara çenberini 
tekrar kapamıştar 
ve Kuero San La
zaro Mataneria va-

mehafil Sovyetlerin ademi mü
dahale komitesindeki jestlerin
den pek memnun olmuş ardır. 
Bunlar Madrid bükümetinin 
bundan böyle Rasyadan ser
bestçe ailih satın alabilece
ğini ve askeri vaziyeti süratle 
düzelteceğini ummaktadırlar. 
Bu arada hükümet yüksek ku· 
manda heyet' ni hummalı bir 
faaliyetle yeniden kurmaktadır. 

Merkez cebhesi orduları baş· 
ku:nandanhğma General Rozas 
tayin edilmiştir. General Rozas 
Havas muhal;'r'ne as' er'n ma· 

harebeler cereyan 
söylemiıtir. 

• • • 

eylediğini 

30 SOVYET GEMiSi ISPAN-
y AYA SiLAH VE MÜHiM

MAT TAŞIYOR 
Londra 25 (A.A) - Havas 

ajansı muhabirinden : 
Sovyet Rusyanın Madrid hü

kümetine başkalarının yardımı 

derecesinde yardımda buluna
rak harb malzemesi vermek 
hususundaki serbestisinden aca
ba şimdiye kadar istifade ediJe
memış midir? 

Barselon taraflarana gitmek 
üzere Akdeniıden g~çmis ol
duğu ıayiasını kaydetmektedir. 
Bu haber tahakkuk ettiği tak· 
dirde vahim bir takım hadise
ler. çıkmasından endişe olun
maktadır. · 

ridin zabb takdirinde lngiltere 
hükümetinin general F rankonun 

· idaresindeki heyeti bir bükümet 
olarak değil, fakat muhuib 
sıfatiyle tanıyacağmı beyan· et• 
mektedir. Bu tamma, ayniyle 
ltalyan Habeş harbında ltalyan 

rotlanaı İfpl etmiı- Cumhurıveırı ge11e1tJilıı1dan /(,asuuo ceblıede Madndı müda ıaa eden ıst ıJılu1m/aıda cumhıuivetçi/er Jıpanvol cumhutıvd oıdusu başkumandanı hiJlek/itı takib ediyor 
lerdir. tebrin teslimini istedikleri ha- neviyatının mllkemmel olduğu- Londra diplomatlarını meırul BERLlN VE ROMA baıkumandanını tanımanın ayal 

Diğer taraftan ihtililcilerin ber ahnmııtır. Zabıta nümayiı- nu ve Jllesa11 ile Madrid Aran• eden budur. Dllnkü lngiliz ga- MUHALEFET EDECEK olacaktır. 
Aragon cebbesiJe Toledo mın- çileri dağıtmıştır. jues yolu arasında zorlu mu- zeteleri 30 Sovyet gemisinin Berlinden gelen haberlerde • • 
takumdaki la&cumlan defedil- 20 TAYYARE iSTiHKAMLA- ispanyadaki dahili harbde ltal- LIZBON MADRIDLE 
mittir. Htlklmet piyade kıt'ab RI 80 ~BARDIMAN ETMiŞ ya ile Almanyanın hatta hare- MÜNASEBA TiNi KESTi 
cenub cebbeainde Vıliablanka Talavera Dela Reyna 25 ketlerinin M. Ciano'nun Berlini Lizbon ile · r :adrid arasın• 
istikametinde 6ç kilometre ka- ( A.A ) - Havas muhabirin- f d daki diplomasi münaıebetleriD ziyaret etmesinden biliıti a e 
dar ilerlemiılerdir. den : kesilmesi burada PortekiziD ı. O teıbit edilmiı olduğu ve Madrid 
ASiLERE G RE MADRIDDE Yirmiden fazla ihtilalci tay- ' Madridin pek yaknıda zabte• bükllmetinin ia9esine kati ıu· 
30000 KADIN BiR NOMA- yare dünkü gün Madridi çevre- rette muhalefet edilmesine ka- dileceği mütaleasında olduğu• 

YIŞ YAPMIŞ leyen iatibkl!llları bombardı- rar verildiği bildirilmektedir. nun delili addedilmektedir. 
Laconma, 25 (A.A)-Madrid man etmiflerdar. Getefe ve Madridin iıaali keyfiyetiaio 

YABANCI HARB GEMiLERi • 
&zerine ylrlly&ı devam ediyor. Kuatro Viç Tos tayyare mey- PortekiziD g~neral Frankoyu 
lbtilAJci kuvvetler Sesenas Es- dan arı terkedilmiş gıbidir. Hii- iŞE KARIŞACAK MI? tanınması ve nezdine bir sefir 
kaivia11 ve Borokı yoUarını çe- kümet emrindeki bütün tayya· lngiliz efkirıumumiyeıi Sov· göndermesi neticesini de tevlid 
tin bir muharebeden sonra relerin halihazırda Madridle yet gemilerinin bazı ecnebi edc:cektir. 
ifgal eyJemitler ve bllkllmetçilere Akdeniz kıyaları arasında muva· harb gemil~ri tarafından arat· Lizbon, 25 (A.A) - Alican• 
300 telefat verdirmitlerdir. Bu salayı temine tahsıs olunduğu brahp araıtarılmıyacağını ıuale teden bildirildiğine gire Duro 
eaada ibtililciler d&omandan zannediJiyor. ı ıayan girmektedir. Bayle bir admdaki Portekiz torpitoı• 
birçok top, makineli tnfenk ve GENERAL ROZA SIN arqbrma meYcad p~ği Portekizin lapu1adaki ......... 
Malamacla lf~ kızlar da ba- BEYANATI l azami hadde çakaracakbr. batıtizannı hamilen Lizbo• 
hman bir bayii uir almı1lard1r. Madrid, 25 (A.A) - Siyasi Sovvd eemıLe1tm aıı.ı~wıJı..agı SıJVtelllJm Altdemz Jtaıyan Jıl.osu lngiliz ., •• , melaafili Mad- ureket etmiıtir • 

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

Alman -Italyadan sonra! Koca_e_lin_d_e_sı_tm_a_m_ü_c_adelesi 

Avusturya ile Macaristan l 4159 hektar ~ataklık 
arasında müzakereler arazi kurutuln.uştur 

Parla, 26 ( Ô.R) - Budapeıteden bildirildığıne 16re, Avus• 
turya Hariciye Nazın Sclamidt busabah tayyare ile Budapeıteye 
muvasalat etmiştir. Bu aktam Macar Hariciye Nezar~tinde ıere
fine bir ziyafet verilecel.t:ir. 

Tahmin edildiğine göre, Avusturya ve Macaristan Hariciye 
Nazırları ltalya - Almanya Hariciye Nazırlara arasındaki müza
kerelerin neticelerini görütecekler ve bu sure le Merkrzi Av
rupada siyasi ve ekonomik vaziyeti tavzihe çalı.-caklardır. 
Avusturya - İtalya ve Macaristan arasında bir ifbitli~ olduğ• 
malümdur. Haber abndığına g&re, Macar Hariciye ~azara eko
nomik sabada Çekoslovakya ile de bir mukarenet tesisine aleyh· 
tar değildir. Halbuki, Çekoslovakya Başvekili Hodza da ge
çenlerde Küçük ltilifla Avusturya ve Macaristan arasında bir 
aaJaımanın Merkezi Avrupada yeni bir tetkilit imkinı için ha
reket noktan olabileceği ve Tuna havza11nda istikrara hizmet 
edeceğini 116ylemişti. Bu meselenin Macar - Avusturya Haric ye 
Nazırlarının mlllikahnda temas edilecek en mühim mesele ol
duj'u tahmin edilmektedir. 

Ankara 26 {Hususi)- Meri· 
nos yetittirilmesi için Ziraat , 
vekiletince sarfedilen mesai 
muvaffakıyetli neticelerini ver
mektedir. Yiinlil sanayiimizio 
geoit inkişafında Merinos yetit· 
tirilmesi milhim rol oynıyacak· 
tır. Karacabey ve Kemalpaşa 
haralarında faaliyet Bursa vili
yeti ile civar vilayetlerde Me
riao• tıpıni günden güne çoğalt
maktadır. 

KOCA ELiNDEKi 
MÜCADELE 

lzmit, 26 (Hususi) - Koca
eli villyetinde Sıtma mücade
lesi hararetle devam ediyor. 
Bu civardaki batakhklaran ku· 

rutulmaıı için sarfedilen meıai 
sayesinde 4159 hektar batak
hk arazi k11rutulmuıtur. Sıtma
nın son zamanlara kadar tah
ribat yapmakta olduğu 326 
köyde mlicadele glizel netice
lerini Yermiıtir. Yurddaşalr 
ııkı bir muayeneden geçiril
mektedirler. Şimdiye kadar 60 
bin Kan muayenesi yapılmıttır. 
DIY ARIBEKIR HASTANESi 

Dıyarıbekir 26 ( Hususi ) -
Geçenlerde büylllc bir yangın 
neticesinde kimilen yanan Dı
yanbekir haıtaneıinin buıene 
yalnız bir paviyonu yapılacak
tır. Hastanenin tamamen inıa-
ıı tSO bin liraya mal olacakbr. 

Metris yolunda bir facia 

içinde 30 yolcu olan 
bir otobüs devrildi .• 

lstanbul, 26 (Hususi) - içinde 30 yolcu bulunan bir otobill 
Metri• yolunda çok feci bir kaza geçirmittir. Otoblls ıllrat.1• 
gelirken benllz anlaplamıyan bir aebeb ylizinden devrilmiftit• 
Yolcuların çığlıklarına yetifenler otoblls altında kalan JOlcularl 
çıkarmıılardar. içlerinde bir &Hl ve alb aj'lr yaralı vardır. Diğer' 
leri muhtelif yerlerinden hafif bereler almıtlardır. Ağır yaraldat 
derhal kaldınlarak hastanelere yerleştirildi. Zabıta ve adliye 
vak'a mahallinde tahkikata vaz'•1et ederek kazanın sebebiol 
araıbrmaktadırlar. 

lrlandada 50 bin kişilik nümayiş yapıldı 
Dublin 26 ( A.A ) - Alman haber alma bOrosu dün Dub

linde lrlanda Hristiyan cebbesi tarafından bllyük bir tezabllt 
tertib edildiğini, tezahfirata memleketin bertarafından g•" 
len SO bin kişinin ittirik ettiği ve miting neticesinde lspall" 
ya milliyetpenerlerinin lrlandanın tezahilratmdan emin oı."' 
bileceği hakkında karar suretleri kabul edildiğini haber al-' 
maktadır. 


