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•~- HAKKI OCAK~G~LU~~~ 
Atatürk 

i .A..EIC>:NJ:E: Ş~:R.A..İTİ Yugoslavya haşvekilini 
parlak merasimle hu
zııra kabul buyurdular 

o:va'!!_ müdde~liTürkiye için,Hariç ıçin 
Senelık . . • . . . . 1300 2500 

-Altı avı7k . .. -:- . ~· 700 -nGo · -
. TELEFON : 2697 _, 

Fiatı " s ,, kuruştur. Ctınıhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gaıaetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır • 
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Cumhuriyet! 
•••••••••••••••••••••••• 

Milli iradenin en 
yüksek ifadesidir 

Aziz Türk milleti, bayramın 

kutlu olsun. Bugün onüçüncü 
yılını kutluladığımız Cumhuri
yet Bayramı bize ulusal heye
canlarıo en yükse2'ini veren 
bir rejimin bayramıdır. 

Türk milleti ne zaman işle

rinde milli iradeyi hakim kıl
mışsa bayat yollarında önüne 
çıkan bütün engelleri yoket
mekte asla zorluğa rastlama
mış, harikalar yaratmakta dün
yaya örnek olmuştur. 

Asya ortalarından kopub 
gel~n ecdadımtmız dünyaya 
medeniyet rehberliği yaparken 
hızını, kuvvetini daima milli 
iradeden almıştır. 

Türk tarihi cihanın gözleri 
Önündedir. Fakat biz okadar 
uzaklara da gitmeğe lüzum 
görmiyoruz. Onbeş sene ön
cesini hatırlamağı içinde yaşa
dığımız devirleri bir saniye 
için gözlerimiz önünde canlan
dırmağı yeter sayıyoruz. 

Osıı:..anlı imparatorları altı 
asır içinde hür doğan, hür ya
şıyan ve tarihin hiçbir devrin
de esir alınamıyan ulusumuzun 
varlığını, benliğini gemirmişler, 
koskoca bir imparatorluğu an
kaz yığını haline getirmişlerdi. 

imparatorluk parçalanınca te
miz topraklarımız yer yer istila 
ediliyor, koskoca ülkeler müs
temleke haline getirilmek iste
niyordu. Bize verilen vasıf 
hasta adamdı. Beklenen hasta 
adamın ölümü idi. işte Türk 
milleti idaresini milli iradesine 
istinad ettirmeğe imkan bula
madığı yıllarda bu hale düş
müştü. 

Yalnız hakikat bambaşl.ı;a 
idi. Milletimizin muvakkat olan 
zaafını hasta adam diye tavsif 
eyliyenlerin kendileri hasta idi
ler. Türk ulusunun tükenmek 
bilmiyen hayatiyet kaynakla
rından haberleri yoktu. 

Milli mücadele yılları bilin
ıniyen bu hakikati bütün ciha
na anlattı. Milli iradesine da
Yanan Türk milleti bütün bir 
dünya husumete karşı koydu. 
~Üıüzsüz bir istiklalle Türkiye 

umhuriyetini kurdu. 
AT ATÜRK'ün uzakları gô· 

ren gözleri, karanlıkları yaran 
dehası ulusumuzun hangi yolla 
k~rt~lacaij'ını millete miijdele· 
ınıştı. Milli iradenin hikim kı-
lındı· ·· · 1 -S gı gun ımparator ugun son 
ultanı yabancı bir bayrağın 

~ltına sığınarak bu ülke-
.. en kaçtı. On üç yıl 
once Türk milleti hakimiyet 
~acını başına giydi. I.tiklaline 
F avuştu. Şimendıferlerini yaptı. 
abrika!arını kurdu. Maarif nu

ru ·ı y 
1 

ı e emleketi ışıklandırmak 
0 unda muvaffakıyetli adımlar 

attı K l k l · aran ı tan kurtuldu.Nur· 
~ Yo da eski medeniyete ya-
ışan bir varlık! b""t·· d"" m·ıı a u un unya 
ı etlerinin saflarında omuz 

oınuza yerini aldı. 
- Sanu 2 nd sav/oda -
~ ... k.kı C>cakoı!lı;ıu. 

•···································•·····•··········•·······•····•·••···•··········•······•·•····•···•·······••····· ····· ·········· ~··~~ ......•.•......•...................... 

Bel gradda verilen bir konferans 
Yugoslav başvekili, mebuslar 

Türkiyeden yeni bir imanla 
ve ga eteciler 
dönecekler 

---------------------------------------------------~ 
Belgrad 28 ( Ô.R) - Yarın Türkçe bir konferans veril- "Matbuata terettüb eden ya atılau dedikoduları cerhet• 

( bugün ) 29 Teşrinievvel Tür• miştir. vazifeler vardır. Matbuat melidir. 
kiye Cumhuriyetinin onüçüncü Bu konferansta bilhassa her Türk - Yugoslav dostluğunun Türk - Yugoslav gazeteci-
yıldönümü münasebetiyle Türk iki memleket matbuatına bitab sağlamlığını her an göstermeli !eri, mütemadi neşriyatla iki 
Yu.ıı;oslav dostluğu hakkında edierek denilmiıtir ki: •e dü9manlar tarafından orta- - Son• 7 nci sayfada -

Atatürk 
• ••••••••••••••••••••••• 

B. M. Meclisinde 
bugün Stoyadi
noviçi de kabul 

edecektir 
•••••••••••• 

Ank;;ra, 28 ( Hususi ) -
Yarın ( bugün ) B. M. Medi
sinde Cumhuriyetin onüçüncü 
yıldöJ?ümü için yapılacak teb· 
rikat merasiminde Yugoslav 
başvekili M. Stoyadinoviç de 
hazır bulunacaktır. 

Ankara, 28 ( Hususi ) -
Cumhuriyet Bayramı şenlik
lerine iştirak için iki bini atlı 
olmak üzere 7000 köylü An
karada toplandı. Geçid res
minde köylülerimiz heybetli 
bir manzara arzedeceklerdir. 

ALMAN MATBUAT 
MÜDÜRÜ 

lstanbul, 28 (Hususi) - Al
mat matbuat umum müdürü 
Açhman sabah Belgrad'dan 
geldi. Bu akşam Ankaraya 
gidiyor. Cumhuriyet Bayramı 
ıenliklerinde bulunacaktır. -
H. Veki ede 

Y 
••:•••k• .. •• •ı•••·" .nsub 

eni a Kllj Nuri 

kanunu üzeriiıcıe 
görüşmeier oldu 

Ankara 28 ( Hususi ) - Ma· 
liye Vekili Fuad Ağralı, lktı
sat Vekili Celal Bayar, Adliye 
Vekili Saraçoğlu Şükrü, Hari
ciye Vekili Tevfik Rüşdü Ara
sın iştirakiyie üç gündür de
vamlı toplantılar yapılmaktadır. 
Vekiller heyetinin bu toplantı
larıoda başvekille vekillerimi• 
zin seyahatleri neticelerinin gö• 
rüşme mevzuu olduğu söyle· 
niyor. 

Toplantıların B. M. Meclisin· 
de görüşülecek olan yeni kal
kınma kanunu ile alakadar ol
duğu anlaşılıyor. Yeni sene 
büdçP.sinin görüşüldüğü tahmin 
ediliyor. 

Eskişehir ........ , ... 
·Otobüs faciası 
kurbanları 

·yirmiyi bulmuştur 
lstanbu , r ~ (Yeni Asır mu

habirinden) - Eskişehir ya• 
kinle rinde Toros ekspresiyle 
bir otobüs arasında çarpışma· 
dan ileri gelen fa ia tahkikatı 
kat'i olarak neticelenmedi. Fa· 
ciadan sapasağlam olarak kur· 
tulan biricik adam bütün bu 
felaketin müsebbibi olan şoför 
Ahmettir. Ahmed yakalandık
tan sonra isticvabında eks· 
presle yarış yaptığını inkar et
miş, kazanın otobüs t~kerlek· 
!erinin raylara takılmasından 
ileri geldiğini iddia etmiştir. 

Hastaneye nakledilen ağır 

yaralılardan daha üçü ölmüş· 
tür. Bu suretle facia kurban· 
larınıo sayısı yirmiyi bulmuş· 
tur. Ağır yaralılardan daha 
birkaçnıın hayatları tehlükede 
bulunuyor. 



Sehlle 2 

Cumhuriyet 
•••••••••••••••••••••••• 

Milli iradenin en 
yüksek ·ifadesidir 

- Baştaıa/ı l ınci sav/ada -
Imparator1uk israfatla mem

leketi gemirerek çöküntüye 
götürmüştü. Cı•huriyet ankn 
yığı.a.rı &zerinde ,epyeıı'i nr
hk we geaif bir isti"al ya
rattı. Benu yapan mili ıirade 
k~vetidir. Cumhuriyet rejimi 
milli iradenin en yüksek tecel
lisinin if~. 

Bundaa d.laytdır ki ahnu
muz, mim iradesi üı:eriatle 

daima kıskanç davranacak 
Cumhuriyeti kendi benliği için
de koruyacakbr. 

Cumhuriyet rejimile asırlar 
yıllara sığdırılmıştır. Yine Cum
huriyet sayesinde parlak bir 
istikbale,kelimenin bütün mina
sile yüksek refaha ka•uşaca

iJmızda tübhemiz yoktur. 
Bize varlığımızı balıteden, 

bize parlak bir istikbal vade
den Cumhuriyete ve bu reji
mia kurucusu Atatürke Türk 
milleti ebediyen bağlı ve min
netdar kalacaktır. 

Birbirini tamamlıyan iki kuv
vet bugün olduğu kadar yarın 
da Tnrk milletinin en büyük 
muvaffakıyet tılsımını teşkil 
edeuktir. 

itte bugün bu varlığın bay
ramını yapıyoruz. HeyecanUD1Za 
ölçü yok tur. Bayramın kutlu, 
heyecanın sonsuz olsun aziz 
milletim. 
~ akk"'J C>ca.koğl"U. 

ıg,.U .. :Z.-.f?'~bMZ3, 

T.ürki;•e iş ı•e Ztiaat Bankaları 'I 

Üzüm Kurumu 

Tariş 
Çok sayın Türk müstahsi

lin ve çok saygıdeğer Ege 
ulkınıa Cnmhuriyet 'bayram
lannı hOrmetle kutlular. 

!40 vv.z:.t..Zl'.ZZ:OX. ".ZZZ7...LX."""' .... ZZ""._".'2..,...7..zı 

vesf •ı 
~=!~~çı ere 

!) kuruşa yemek ve 
ekmek verilecek 

Kızılay kurumunun yer yer, 
amele için çahştıkları fabrika
Jarda sıcak yemek yeyebilme· 
lerini teminen aşhaneler aça
cağını yazmıştık. Bunlardan 
birincisi oJan Halkapınar pa· 
muklu mensucat fabrikası aş· 
hanesinin bugün açılma töreni 
saat 13,30 da Vali Fazlı Güleç 
tarafından yapdacakbr. 

Aşevinin açılması münase
betiy Je 150 işçiye bugün pa· 
rasız sıcak yemek dağıtılacak
tır. Bundan sonra işçilere beşer 
kuruş mukabilinde birer tabak 
sıcak yemek ve ekmek verile
cektir. 

. ······-Osman Pehlivan 
Halk musikilerinde kudreti 

herkes tarafından tanınmıı ve 
takdir edilmiş bulunan Osman 
Pehlivan şehrimize gelmiştir. 

Fakirler evinde 
Bir kadının ölümü 

tahkik ediliyor 
Dün belediye fakirler evinde 

bir ölüm hadisesi olmuıtur. 

Yedi aydanbeı i darülacezede 
bulunan ve kimsesiz olduğu 

için orada bakılan 80 yaşların· 
da SelaAikli Zübeyde adında 
bir kadın yatmakta bulunduğu 
müessesenin on beş metre yük
seklildeki koğuşunun pençere
sindcn aşağı düşerek derhal 
ölmüştür. 

Hadiseye zabıta ve adliyece 
el konulmuş ve alakadarlar 
isticvab edilmiştir. Tahkikata 
devam edilmektedir. . -···· -Fuhuşla mücadele 

komisyonu 
Fuhuş ve fuhuş yüzünden 

bulaşan hastalıklarla mücadele 
komisyonu dün sıhhat müdür-
lüğünde toplanmış ve bazı ka
rarlar afmıştır. 

• 

....... _..._...-~ .. -~ .. -~ ~ 

-ŞERİR BABER~_p_Rİ 
-~ 

-- ... Bugün 
lnkılab tarihimizin 
en büyük gününü 

C h · t b f• h. lC h · t yaşıyoruz um urıye ayran J. şere ille şe Jr um urıye 28 Birinci•T:ş:in l923 Pa-

baştan başa süslendi 
• 

Bugün hükürnette, komutanlıkdta kabul resimleti ya
pılacak; C. meydanında büyük bayram kutlulanacaktır 

8-gün c....lawri,.etio on 
üçüncü yıldönümü bayramı 
mlinasebetiyle resmi dairelerle 
hususi müesseseler ve dükkan· 
larJa evler bayraklarımızla süs
leomişlerdir. Dün akşam bay· 
ramın ilk gecesi olmak müna
sebetiyle şehir baştanhaşa 
elektrikle te.vir edilmiş bulu
nuyordu. Şehrin tezyinab göz
leri kamaştırıyor, 1-yıamın he
yecamnı arttmyordu. 

Bugün saat 8,30 dan 9.10 
geçeye kadar sc.yJavJar, Min
tahkem mevki komutanı, as· 
keri erkan, vekaletin müfet· 
tişleri, A&iye, Maliye, Kambi· 
yo, Dahiliye, Kiı&Wr, Bayındır· 
lık, Ziraat, Türkofis, Sıhhat, 
Gümrük, Evkaf daireleri erkl
nile, Umumi meclis azalan. 
Belediye reisi, Ticaret ve Ziraat 
odaları erkanı., Cumhuri,et .... 
Partisi idare h~ti lnlan 
haJkevi, idman cemiyetleri he
yetleri, kızılay, çocuk esirgeme, 

hava, verem miicadele, ma1Ul 
gaziler, mütekaldin, aske
nye, iktısad ve tasarruf, 
muallimler birliği kurum
ları mümessillerile matbuat 
mümessilleri, etibba odası 
mümessili, bankalar, maliye ve 
nafıa miesseseleri direktörleri 
ve diğer cıemiyetler reisleri ve 
haham~aşı vali Fazlı Güleçi 
z;yaretle tebrikte bulunacak
lard1r. 

Saat 9,10 d.a 9.25 geçeye 
kadar .ka• 'a bia ziyaret 
'"at.le eaileıcıek ve 9.40 dan 
onu ..be, '.-eçeye kadar Vali 

Fam Galeç konsoloılan kabul 
~dir. 

Saat tam onbuçukta Cum
lhmiyet Meydamnda buhıno'8-

cak we vali, komutanla birlikte 
• ••• toplanmıı aa'kerin ve 
•a1tna bayramını kutlulıyacak· ....... 

HAPiSHANEDE 
Cum\uriyetin 13 ncü yıldö-

lliimü bayramı münasebet&le 
bugün vali Fuh Güleç tarafın
dan ceuevindeki sekiz yüz
den fazla mahkum ve mevkufa 
sıcak iki yemek tevzi e1tirile
cektir. 

Bundan başka vali Fazlı 
Güleç bugün saat on dörtte 
hapishaneyi teftiş edecektir. 

ÇOCUKLAR DA 
SEV.iN DIRILECEK 

Uk C>kullar talebesine bay
ram m,.._,.etiyle Kızılay ku
rumu tarafı.._ elaiselik ku
maı ve :ayakka'lll Mıi edil
mesi takarrür et \&. Eu-alar 
himaye heyetleri mmihtile da
iıtılacakhr. 

KÔY1o0LERE ZiYAFET 
Vali ve :Parti baıka• Fu-L 

Güleç, yana akşam Kültiırpark 
gaıinosunda merkez lkuasa 
Parti kurumları izaJanaa Lir 
ziyafet verecektir Bu 7A:rafettc 
birçok köylüler de haar ....__ 
nacaktır. 

Kupası için bugün 
Altıoordu Altayla 

karşılaşacak 
Cumhuriyet bayramı şerefine 

bugün Altmordu - Altay takını
Jarı arasında Caa:ıhuriyet ku
pası namı altında bir maç 
yapılacaktır. Halk ~ahasıoda 
yapılacak olan bu maça saat 
15,30 da başlanacaktır. 1935 -
1936 lik şampiyonu olan Al
tınordu ile şiJd şampiyonu Al
tayın kaa-şılaşmalar1 çok heye
canlı ve enteresan olacağı tah
mın ediliyor. ., ...... . 

IZMiR'DE 
Lekeli huma bulunma

dığı anlaşıldı 
Geçen gün Kara.taşla şüb

heli bir lekeli huma vak'ası 
görülmüştü. Hasta, Emrazı sa
ıriye hastanesine kaldırılmış ve 
andan dört gün geçmesine 
rajwaen hastahğm JekeJi huma 
o'lduiuna dair bir emare gö
nlmeaiştir. Sıhhat müdürlü
ğbıia aldığı sıkı .sıhlU tedbir
l&er do1aymy\c hmirde yeni le
keli -. vak'ası görülmemek-
tctlir. · 

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

Kız Enstitüsü 
Akt•m kursıa .. ına 

ralbet fazla 
Kız enstitüsü akşam kursla

rına busene binden fazla la· 
Je be ıkaydedilmiştir. Göztepe• 
deki bina dar geldiğinde. ak
tam "--lan ile aiparif atel,e.i 
i~in Gazi btılvarında büyük bir 
bina tutulmuştur. Ya'kında 
açılma merasimi y~cakbr. 

Küçük san'atlar 
Esaslı himaye tedbirle
rine mazhar olacakbr 

lkbsad vekaletinden alaka
darlara gelen bir telgrafta kü
çük aan'atıar kongresi hakkın· 
da deniliyor ki : 

Küçük san'atların himaye ve 
teşviki için esaslı tedbirler 
almak ılbrarındayız.Bunun için 
yapdacak kongreye rapor ve 
muraW.aalann biran evvel gön
derilmesi llzımdır. 

Oda, istenilen raporu hazır· 
Jamağa baılamıştır. Bunun için 
kaza kaymakamlıklarından da 
acele mütalaa istenmiştir. 

Olgunluk imtihanları 
Olgunluk imtihanlarında bir 

dersden muvaffak olamıyanla
rm üniversiteye kabulleri ile 
muvaffak olamadıkları dersden 
imtihanlarını bilahare vermeleri 
küJtür bakanlığınca kabul edil
mİftİI'.. 

Olgunluk imtihanında mu
vaffak olamıyan talebe, bu 
deraden imtibanlannı üniver
site tahsili emaamda üç sene 
zarfında vereceklerdir. 

Bana dair emir kqltür ba
kanlığından şe\rimiıdeki ala
kadarlara gelmiştir. 

Burnuva cinayeti 
Burnuvanm Naldöken köyün

de muhtar Zeynel ve Azizi öl-
dürmekle maznun bakkal Kazım 
kardeşi lbrahim ve karısı Ze
lihanm muhakemelerine dün 
Ağırcezada devam edilmiştir. 
Bu celsede maktulün veresesi 
suçlulardan Kazımın diğer iki 
suçtan mahkumiyeti bulundu
ğunu iddia eylemişlerdir. Mah
kemece bu mahkumiyetlerin so
rulmasına 'karar verilmiş ve 
muhakemenin devamı başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Alınan paralar muvak
kat ve idari bir tedbir mi 
IJ.iman inhisarı idaresi vaziyeti 
tekrar lktısad veYletinden soracak 
Limanımızda ecnelM •aptır· 1 teden bilet aldıkları sırada 

lardaa f*• çıkaran ve bu l'a• ~ JS kanıt da ıat ücreti 

P~rlara ,olaı getiren Andallar alınmaktadır. Ayrıca yolcusunu 
bır .Wdet sonra işte. ımene- teşyi veya istikbal etmeğe gc-
dilecellenlir. Limanda vapur- l 1 • • · lara --'-· 1 • • en erden yırmı beşer kuruş 
. ...1 J"••'-u ~tJıp verme ış~ ,m0

1 
• .şat parası aJmmaktadır. Bunun 

Qertl vesaı e ve motor.er e 
yapılacaktır. Bu motörleri liman sebebi limıın işletme müdürlü-
işJetme müdürlüğü salm alacak ğü tarafından sandalcı!ara ve-
ve bu işlerde kullanacaktır.Bu- rilmesi kararlaŞtmlan i~i bin 
nun için ıcle yolculardan bir ilira tazminat kartıhğıdır. Taz-
ücret alınacaktır: minat karşılığı tamamen tahsil 

Tiirkiye limanları arasında edildikten sonra bu ücretin 
işleyen ve lzmir limanında şat- alınmasına devam edilib edil-
larla yolcu alıb ft.ren Türk va- miyeceği lktısat Vekaletinden 
purlarımn yolculanndan acen- sorulacaktır. 

-~ ·~ ...... 
Hazırlanan katalog 
936 fuarı için zengin bir 

katalog bazırJannuştır. Yakında 
fuar komitesince son defa ted
kik edilerek bastırılacak ve 
fuar broşürlerile bertarafa gön
derilecektir. 

Kültür lisesi 
Eski kız lisesi müdürü Hay

darın idaresi altında açılacağını 
evvelce bildirdiğimiz kültür lise
sinin açılma resmi bugün öğle· 
den sonra saat 17,30 da yapı· 
lacakbr. 

" Elhamra Sinemasında 
BUGÜN 

Matineler
den itibaren 
~ıhç •As

lanın Türk 
athlarile is
lim ordula
rına kuman· 
da eden SA
LAHEDDI -
Nl EYYUBI 
haçlı lordula· 
ra nasıl ~a

lebe çaldı. 

EHLi SALIP 
MUIIAREB_ELERI 

Türkçe sözlü şaheserler şaheseri 
Bunu en ince teferruatına kadar bize göstermekte 

ve isbat etmektedir. 
Rejisör : Saell 8. de Mille 
lki devre 16 kısım hepsi birden 

Seanslar 2 - 4;15 - 6,30 - 9 da 
, • - 1 ! 

Karşıyaka vapurları 
Tedkik neticesinde 

verilen karat" mUhlmdir 
lzmir liman işlerini tedkike 

gelen lstanbul liman işleri mü· 
dir muavini Hamdi tedkiklerioe 
başlamıştır. Bu tedkik neticesi 
ölarak liman işleri müdürlüiü
nüo Karşıyaka ile bmir ara
sında işliyen yolcu vapurla
rından yalnız iki•inin fimclilik 
i~lemeıine müsaade edildiği 
haber alınmıştır. -
Maznunlar 
beraet etti 

~uşadası kazasının Davudlar 
nahiyesinde bir kız meselesin
den çoban Memişle hüviyeti 
meçhul diğer bir şahsı öldür
mekle maznun Giridli Mehmed 
ile Ahmed ve Yaşar oğla ls
maifin ağarcezada uzun zaman
danheri devam etmekte olan 
muhakemeleri net~celenmiş ve 
suçları sabit olmadığından be
raetterine karar verilmiştir.Yal
nız lsmail sahte nüfus taşımak 
suçundan iki ay hapse mah
ilu'.im edilmiştir. 

J •••••••• 

lnebolu faciası 
Ehli vukuf raporunu 

mahkemeye verdi 
Ağırceza mahkemesi kara· 

riyle lnebolu vapurunun bat· 
masına sebebiyet verenler hak
kında ehlivukuf tarafından 
yapılan tedkikat neticesinde 
hazırlanan rapor cliin kapalı bir 
ıarf içinde Aiırceza mahke
mesi riyasetine varilmiıtir. Ra
porun muhteviyata hakkında 
çok kttum davramldığından 
maliimat almak mümkün ola
mamıştır. 

2 ikinci teırin günü muha
kemeye devam edileceğinden 
o günkü celsede rapor okuna· 
cak ve muhteviyatı anlaşıla
caktır. , ... , 
Bayramlaşma 
Cumhuriyetin onüçüncü yıl 

dönümü münasebetiyle bugün 
saat onaltıda Partinin nahiye 
ocak merkezlerinde bütün 
yurddaşlar bayramlaşacak
lardır. 

zar günü Çankayanın küçük 
tepesindeki bir katlı evin ü
tünden ilk cefa Camhuriyetia 
kurtarıcı sesi duyuldu. O tim 
Türkiye Cumhuriyeti düşüncesi 
yala1Z ATA TÜRK'ün kafası 
içinde yaştyordu. 

29 BiriDci Teşri• Puartesr 
günü sabahı ADkaradaki &
yük Millet Mttlisinin içinde 
tarihi bir günün heyecanı vardı. 

Meclis koridorJarmda toplan
mıs o!an meb'uslar sevinçli bir 
günün ateşiyle çırpınıyorlardı. 

Dışarıdaki halkın ve bütün 
dünyanın hiç bir şeyden ha
beri yoktu. İriyan, çabk lcaıJı 
insanlar meclis kapılarından 
girib çıkıyorlardı. l!i!anbulda 
altı yüz yıllık Osmanlı tarihini 
omuzlamış şehvet düşkünü, 

millet haini bir padişah yedi 
kocalı cariyelerin göğsünde son 
rüyasını görüyordu. 

Büyük kurultayın içinden 
kurtulu~ günümüzün ıevıncL01 
yaıatan yeni bir rejim doğa· 
caktı. 

Kurd başından bayrak yap
mış mızraklı süvarilerin diziJ · 
dikleri BuJvarm ü:;lünden 
ATATÜRK geliyordu. 

Meclis kapısında sabırsıdıkla 
bekliyeolerin yüzleri güldü . 
Gözlen parladı. 

ATA TÜRK, bir alev gibi 
Meclisin içine girdi. Sürekli 
alkışlardan sonra tarihi celse 
açıldı. Akşam üstü Meclisin 
saatı sekiz buçuğu çalarken 
Cumhuriyeti kabul eden eller 
yukarı kalkmış ve Millet Mec
lisi kürsüsünden 158 defa (Gazi 
Mustafa KemiJ~ diye bağıran 
genç bir mebusun okuduğu rey 
puslalariyle reisi Cumhur ioti
hab edilmiıti. 

Mecliste çınbyao bir alkış 
tufanı içinde herkes ( yaşasın 
Mustafa Kemal) diye baiw~ 
yordu. Sabahleyin Kurultaya 
Büyük MiUet Meclisi reisi ola" 
ırak giren ATATÜRK, akşam 
Türkiye Cumhur başkanı sıfa· 
tiyle balkın karşısına çıkarken 
Ankara kalesinden atılan 101 
pare top sesleri arasında lıtan
bufdaki kızıl saltanabn çahr 
çatar yıkıldığı duyuluyordu. 

Ankara sokaklarmda bay· 
ram yapan on binlerce Türk 
köylüsü, ellerindeki bayrakla
rını öperek (Ankaranın taşma 

bak. Gözlerimin yaşına bak ) 
diye kendi diller:yJe yaptıkları 
ha'<b şarkısım, lstiklil marşı 
gibi söyliye söyliyc, Millet Mec-' 
Usinin önünden geçiyorfardr. 

Bence en güzel istiklal marşı 
da budur. işte 13 yıl evvel ya
şadığım1z bu bUyük günün 
13 üncU yıldönümlinü bugün 
de kutlulıyoruz. Bütün Türkiye 
ve Ankara sokaklarmda avazı 
çıkuğı kadar bağ1ran genç 
Cumhuriyetçiler, ATATÜRK
ün ve iSMET INÖNÜ'nün el· 
leriııi öperek Cupıhuriyet marşı 
söyliyorlar. Ana yurdun her 
köşesinden topleri geliyor, tel
sizler yine işliyor. Radyolardan 
ateşin ha!ip)erin yüksek sesler; 
duyuluyor. Gök yüzündeki Ay· 
Yıldızın yanancia şimtekler ça· 
kan Altı Oklu yeni bir bayrak 
dalgalana yor. 

Tan yerinden doğan güneş 
yeni bir nesli selamlıyor, inkı• 
fiiptan doğan, Cumhuriyetten 
teyz alan bu nesil Kemalist 
Türkiyenin genç Cumhuriyetçi· 
!eridir, 

Millet Meclisinin önünden on 
binlerce kişi Cumhuriyet mar
şını söyliyerek geçiyorlar. Bü· 
tün gözler ATATÜRK'e dikil· 
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Mussolini ~elgraf Haberleri ı Yunanistan 

Sovyet Generaline · verilen ziyafette Afgan 
Ordusunu 
k u vvetlendiri yol!.:.ı 

Roma üzerine yü
rüyüş yıldönü

ınünde bir beyan
name neşretti 

Roma 28 (Ö.R)- Faşistlerin 
Roma üzerine yürüyüşlerini n 
14 üncü yıldönümü dolayı s iyle 
Mussolini ltalyan milletine hita
ben bir beyanname neşretmiş-

Numan Me~emencioğlu : '' 
Sovyet dostluğu ebedidir 

TiirK 
dedi 

Harbiye nazırının 
telgrafı 

Atina,28 (A.A) - Atina A· 
jansı bildiri yor: 

Başbakan Metaksas Selanik
ten Sereze varmıştır. Burada 
~öylediği siyasi bir nutukta ez
cümle demiştı" ki: 

Eydeman hava kurumu başkanile '' öpüştü 
Ankara, 28 (A.A) - Afgan 

Harbiye veziri Altes .Şah Mah
mud Han memleketimiz top
raklarını terkederken general 
Kazım Özalp'a Nusaybinden 
şu telgrafı göndermiştir : 

tir, Bu beyannamede ltalyan Ankara 28 (Hususi) - Türk 
başvekili şunları bildiriyor: hava kurumu tarafından dün 

"Bugün Roma üzerine yürü- akşam Sovyet Assovikais ce-
YÜşün 14 üncü yıldönümünü miyeti reis i General Eydeman 

h
hususi bir şevk ile kutlu lamağa ve arkadaşları şerefine bir zi· 
azırlanıyoruz. Bu yıldönümü, yafet verilmiştir. Ziyafette ha-

İınparatorluğun birinci yıidönü- rıcı ye vekaleti umumi katibi 
llliyle ayni zamana tesadüf et· Numan Menemencioğlu, hava 
ınektedir. Bu İmparatorluk ta kurumu başkanı Fuad Bulca, 
askerlerin kıymeti ve milletin cemiyet ve Türkkuşu erkanı ve 
disiplini sayesinde fethedilmiş matbuat mümessilleri hazır bu-
Ye bu suretle açık veya gizli Iunmuşlardır. ilk söze Numan 
bir düşman alemine karşı tam Menemencioğlu başlıyarak Sov-
bir zafer kazanılmı•tır. Zafer t d ti • · 

T ye os ugunun merasıme ma· 
ele geçirilince, zecri tedbirler hal bırakmıyacak kadar kuv-
düşünce ve Milletler cemiyeti vetli olduğunu, her tayyareci-
cebhesi yıkılınca bugün ltalya 

nin Sovyetlerle ne için dost 
eyvelden daha kuvvetli olmuş· 
tur ve imparatorluğu müdafaa olduğumuzu ne, için dost olmak-
için kime karşı olursa olsun ta devam edeceğimizi anlat· 
kılınç kaldırmağa hazırdır. malarını ve misafirlerimizin de 

Adis-Abeba üzerine yürüyüş, bilmukabele hissiyatlarını bil-
Roına üzerine yürüyüşün tarihi dirmelerini söyledi ve dedi ki : 
Ye siyasi bir neticesidir. 1936 -Siyasi ve iktısadi hadisat ne 
f~ında böylece güneşteki mev- olursa olsun iki memleketin 
ltııınizi fethettik. Grurumuz dostluğu ebedidir. Ve şübhe 
ıneşrudıır. Afrikada yapacağı- edilmesin ki ebedi bir dostluk 
mız eser medeniyete bir biz- olarak kalacaktır. 

illet olacaktır. Vatan her an Sovyet büyük elçiliği müste· 
için ve her hadiseye karşı size şarı Zalkin sivil tayyarecili-
gü.,enir. Şimdiye kadar yapı· ğin memleket müdafaasır.daki 
!anlar istikbalin teminatıdır.,, ehemmiyetini kaydetti. Ve çok 
······•••••••••••••••••••••••••••••••••••• T k ıniş, kalplerden coşan esevgi çetin günlerde başlıyan ür -
!e şükran duyguları hep onun Sovyet dostluğunun ebedi ol· 
uzerinde toplanmıştır. duğunu söyledi. 

iSMET INÔNÜ 13 yıllık Ziyafetin sonlarına doğru 
eıneğinin sevinçlerini toplıyan Hava kurumu başkanı Fuad 
fen yüzü ile, çok sevdiği halkı Bulca hükümet namına söyle-
~TATÜRK'ün yanında selam· diği sözlerden dolayı Numan 
1Yor. -=--+-Mfetıemeneioğluna teşekkur et-

Bir tarafta süngü takmıt dik tikten sonra demiştir ki: 
başlı, çelik bir kale gibi duran Sayın ceneral Eydeman, sayın 
genç askerler... misafirlerimiz: 

Diğer tarafta fikir ve istiklal - Kıymetli misafirlerimiz 
~şkı ile ilim meş'alesini ellerin· Türk topraklarında kendilerine 

e tutan genç münevverler.. ve dost Sovyet milletine karşı 
On üç senelik Cumhuriyet samimi ve yürekten sevgiyi 

tarihinin büyük teftişini veri- bulacaklardır. Sayın general 
Yorlar. 

Eydemanla arkadaşlarını yur· 
Kadın erkek, asker zabit, dumuzda bir kardeş muhabbe-

genç ihtiyar, tam on yedi mil- tiyle kucaklarken burada kal-
Yon Türk'ün duygularına ter-
~ dıkları müddetçe güzel ve ne· 

Cunıan olan kafileler ( yaşasın şefi günler geçirmelerini dile-
~nıhuriyet, yaşasın ATA-

'rüRK Ö Ü yerek büyük Şef Stalin ile , iN N ) diye merasim 
nı d Sovyet milletinin ve kahraman 
1 k

ey anından geçerlerken ku-
a larımızda: Sovyet havacılığının şerefine 

Rap Rap Rap Rap. rap rap kadehimi kaldırı •orum. 
rap,,, diye akşama kadar dur- Bu hitabeyi müteakib Eyde-
lllıyan ayak sesleri çınlıyor.. man ayağa kalkarak Fuad 

• 

Dr. Sılkı ŞUkrU Bulca ile öpüşmüş ve verdiği 

0RDULARIN .•• MILYONLARIN ••• SANAT VE 
FENNiN SON KOZUNU OYNADIGI FiLM : 

AMERiKA iHTiLALi 

İSANIN 
VE 

HAYA Ti 
VE Türkçe FOKS JURNAL - Miki 

Hepside lzmirde ilk defa 

.A..~~ Sinemasında 

ğunu söyledikten sonra vatan

Türkiye Cumhuriyeti toprak
larından ayrılırken •evgili mem
leketinizde bu!unduğum müd
detçe hakkımda gö~lerilen kar
deşçe muhabbetten ve çok 
samimi hüsnü kabulden dolayı 
çok memnun ve müteşekkir 
olarak zatı devletlerine ve bü-
tün Türk ricaline candan mu· 
habbetlerimi arzeder ve kar· 
deş millet ve memleketin ve 
çok muhterem reisinin refah 
ve saadeti hakkındaki en har 
ve samimi temennilerimi bu 
vesile ile bir daha tekrar 
eylerim. 

Fas'la Asiler 

perverler diyarı olan Türkiyede 
Sovyet vatanperverleri cemiyeti 
sıfatiyle kolayca söz söyliyebil
diğini, kendi hükümetinin Türk 
Sovyet dostluğunu takviye için 
ne kadar çalıştığına vakıf bu. 
lunduğunu, TürY. milletinin 
istiklal mücadelesini yakından 
bildiğini ve Sovyetler tarafın
dan Türk ordusunun zaferinin 
büyük bir sevinçle karşılandı
ğını, en iyi ve safrlam dost

lukların en müşkül ve çetin 
anlarda teessüs edebildiğini, 

Türk tayyareciliğinin muvaffa· 
luyetinden kat'iyyen emin 
bulunduğunu beyan etmiş ve 

Numan Menemencioğlu sözlerini Türkçe olarak " Ya- Toetuan, 28 (A.A) - lspan-
cevabda Tu"rkı'yede kendilerini ıi 1 k h T" k yol Nasyonalistleri tarafından 

ş sın şanı ve a raman ur lspanyol Fas'ı lromiserliğine 
en emin ve dost bir muhitte ordusu, yaşasın Kamal Ata· tayin edilen general Urgaz, 
hissettiklerini Türk - Sovyet türk ,. diye bitirmiştir. Sultana itimad mektubunu 
dostlu~u mevzuu bahis olduğu Ziyafetten sonra Fuad Bulca takdim etmişdir. Sultan nasyo-
zaman askerle dip!omatın ayni General Eydeman'a murassa nalist ispanyanın mümessilini 
şeyi söyliyebileceklerini bunun ve arkadaşlarına da altın ma· selamlamaktan duyduğu sevinci 
ise büyük bir bahtiyarlık oldu- dalyalar vermiştir. generale izhar etmiştır. 

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

Belçika parlamentosunda 
Kral Leopoldun beyanatının 
kopardığı fırtına devam· ediyor 

Brükeel, 20 (Ö.R) - Asker
lik müddetini uzatan kanun 
layihasını tedkik için dün fev
kalade toplanmış olan mebusan 
meclisi komisyonlar tarafından 
tedkik edilmekte olan bu 
metnin müıakeresine henüz 
geçmemiştir. Fakat bugün 
mecliste harici siyaset hak
kında mühim bir münakaşa 
açılmıştır. Bu müzakereler he
men münhasıran kral Leopoldun 
nutku ve Belçikanın "Yeni bir 
bitaraflık siyaseti,. üzerinde 
cereyan etmiştir. Şimdilik yal
nız hariciye nazırı Stak tara· 
fından söylenen nutkun metni 
gazetelerde intişar etmiştir. 
Bu uzun süren müda-
halesinde, Belçika harici 
siyasetinin genç reisi Belçika
nın beynelmilel güçlüklerden 
uzak durmak için bir çare ara· 
makla karşılıklı yardım ve 
kollektif emniyet siyasetlerini 
reddetmediğini göstermeye ça
lışmıştır ve demiştir ki: 

- Eğer bu iki prensib ta· · 
mamen tatbik edilebilse en iyi 
sulh teminatı olacağında şübhe 
yoktur. 

Fakat nazır, ltalyan - Habeş 
davasında bu prensibin düçar 
olduğu muvaffakıyetsizliğin 
kendisini müdhiş derecede dü· 
şündürdüğünü ve küçük dev· 
letlerin himayesi işinde Millet
ler cemiyetinin Habe~ davasın· 
dan daha ziyade muvaffak ol
maması korkusunu uyandırdı-

• 

Be/çıka k10/ı Lcopo/d bavrak 111nosw11nrle 
ğını söylemiştir. Belçikanın ha· ı vermeğe imkan araması bun· 
rici siyasetine yeni bir veche dan ileri gelmiştir. 
,rz.77Jmar.znr..LZX72/.c7.L7..:z:a:z:TELZZz:ZJ>X/////./ /////J'\. 

ı EMLAK VE EYTAM BANKASI ., 
. Büyük milletin ve sayın müşterilerinin 

Cumhuriyet bayramını kutlu1ar. 
'lcc7L7/LL/ZLZL/L/L.L/L/../.LTL/../JXZZZZL//LZZ;.~///////'Y T/'////J 

- Yunan ı slan ordusunu ten
sik etmekte ve kuvvetlendir
mektedir.Kimsenin Yunanistanı 
rahatsız etmesini istememekteyiz. 
Beynelmilel karışıklıklar olaca· 
ğını sanmıyoruz. Fakat herşeye 
hazır olmamız lazımdır Serez 
halkına gelince siıler hiçbir 
tehlükeye maruz bu!unmıyacak 
bir sınırda yaşadığınızdan do
layı kendinizi bahtiyar adde
debilirsiniz. 

Portekiz Burgo~u tanıdı 
Lizbon, 28 (A.A) - Porte· 

kizin Burgos hükümetini tanı· 
mış olduğu resmen bildiriliJOr. 
Bombay karışıklıkları 

Bombay 27 ( A.A ) - Üç 
günlük bir sükündan sonra 
kargaşalıklar tekrar başlamış 
ve sekiz kişi hançerlenmıştir. 

Sovyet 
misafirlerimiz 

Ankara, 27 (A.A) - Gene• 
ral Eydeman ve arkadatları 

ikametlerine tahsis edilen An
karapalas oteline gitmek üzere 
istasyondan ayrılırlarken Türk
kuşu üyeleriyle halk tarafından 
alkışlanmışlardır. 

Generalın refakatinde bulun· 
makta olan zevat şunlardır: 

Assoviakin kurumu planör· 

cülük şubesi şefi binbaşı Minov, 
Sovyetler birliği Koserev mer
kezi havacılık kulübü paraşüt 
şubesi şefi yüzbaşı Smit ile 
gene ayni havacılık kulübü 

ııaraşütcülük muallimi ve dün
ya rekortmeni Bn. Nikolavyava. 

Hava kuvvetlerimize mensub 
tayyareci binbaşı Osman Nuri 
ve yüzbaşı Hüseyin misafirlere 
mihmandarlık yapmaktad.rlar. 

ı Mançuko 
j Askerlerınin hu
l dut içinde işi ne? 

Moskova, 28 (A.A)- Kaba
rovskdan bildirildiğine göre 
hudut çizgisinden 500 metre 
içeride Sovyet arazisinde bu
lunmakta olan 7 kişilik bir 
Sovyet hudut muhafaza kıt' ası 

hududu geçen iki Japon Man· 
çu kıt'a~ı tarafından hücuma 
maruz kalmıştır. Bir imdat 
kıt'ası ile takviye edilen Sov
yet hudut muhafızları Japon 
Mançu kıt'asını Mançu arazısı· 

ne çekilmeğe mecbur etm ı ş· 

!erdir. 
Tas ajansının öğrendiğine 

göre dış iş'er~ halk komiser· 
liği bu hadiseden dolayı Japon 
hükümeti nezdinde protestoda 
bulunmak ıçın Sovyetlerin 
Tokyo büyük elçisine talimat 
yollamıştır. 

29Birinciteşrin CUMHURiYET Bayramından itibaren 1 hafta müddetle 
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seneden beri beklenen dünyanın biricik komiği Charles Chaplin s ..A.. :ı:=t ~ C> nun 

ASRİ ZA A LAR 
... , isimli ilk sözlü ve şarkılı büyük komedisi TA yy ARE SiNEMASINDA 
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AYRICA : 1 SEANS SAATLERi : 

PARAMUNT ( Dünya havadisleri ) Miki ( Canlı karikatürler ) Cuma, cumartesi, pazar günleri 1,15 - 3,15 • 5,15 • 7,15 • 9,15 diğer günler 3,15 - 5,15 • 7,15 - 9,lS •••• ................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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~ Sahne 4'ı ·- YENi ASiR 

Milli Reasürans Türk Anonim Şirketinden : 
" Türkiye Milli " ve " F eniks dö Viyen " sigorta şirketleri nezdinde sigortalı olub da hükümetimiz tarafmdan ittihaz edilen karara ve Anadolu Ajansı tarafından neşir ve ilin edilen esaslara 

tevfikan sigortasına devam suretile zarardan korunmak istiyenlerin 3 ikinciteşrin 1936 tarihinden itibaren Yeni Postahane ark&aında Türkiye hanında 12 numaralı dairede bu maksadla MİLLİ 

REASÜRANS tarafından teşkil olunan büroya bizzat veya taahbüdlü mektubla mllracaat etmeleri llizumu ve TÜRKiYE MiLLi şirketinde sigortalı olanların nihayet 24-10-1937 de FENiKS dö 

VİYEN şirketinde sigortası olanların da 12-6-1937 tarihine kadar müracaat edebilecekleri ilin olunur. 

Anonim Türk 
Sigorta Şirketi 

Sigorta tekniğinin modern esasları üzerine kurulmuş en kuvvetli finansal grublara istinad eden milli bir sigorta şirketidir. 
İzmir, Gazi Bulvarı, Kardıçalı Hüseyin han No. 34 - 36, Telefon 3971 

Sigortaya aid her müşkülünüz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz. ,_ .............................. __________________________ I ______________________________________________________ .. , 

Sosyalistler heyecandadır 
lspanyol Cumhuriyeti F aşiznıin 
kurbanı olmaktan kurtarılmalıdır 

Londra 28 ( Ô.R ) - Ademi ı 
müdahale komitesi bugün ög
leden sonra toplanarak, komi· 
tenin geçen içtimaında Sovyet 
hükümeti namma verilen nota
nın bazı fıkralanna ne mana 
verilmek lazımgeldiği bakkmda 
Sovyet sefirinin hükümetinden 
almış olacağı ümid edilen iza· 
batı dinliyecektir. Eğer bu iç
tima yapılırsa, komite Portekiz 
bükümetinin bir teşebbüsü yü
zünden yeni bir buhranla kar
şılaşacaktır. 

PORTEKIZIN YENi 
NOTASI 

Filhakika Portekiz sefiri 
dün komite reiıi Lord 
PJymoath'u ziyaret ederek 
yeni bir nota .ermittir. Bu no
tada Portekiz hükümeti, lngil-
terenin komite müzakereleri 
için tesia edilmit olan usule 
muhalif hareket ettiğini iddia 
ederek herhangi bir inde Por
tekizin komiteden çekilmek 
hakkını kazandığım bildirmek· 
tedir. 

Geçen cumartesi günü ko· 
miteye gönderdiği notada Liz
bon kabinesi Sovyet itham!a
rına cevab veriyordu Dün sa· 
bab Lord Plymouth'a verilen 
bu ikinci notada ise, lngiliz 
hükümeti tarafından kendisine 
tebliğ edilen lspanyol ithamla
nna mukavemet etmektedir. 
Bu münasebetledir ki lngiltere 
mevcud müzakere: usulünü boz
duğu iddiasiJe şiddetle tenkid 

edilmektedir. Çünkü lspanyol 
ithamlarını komitede müzakere 
edilmeden evvel, ilan etmiştir. 
İngiltere tarafından, muhafaza 
edilmesi lizımgelen kaideler hi
lafına yapılan bu hareketle işleni· 
len hatayı ortaya koyarken Por· 
tekiz hükümeti bu hadisenin 
kt.ndisine herhangi bir inde 
komiteden çekildiğini bildirmek 
hakkını verdiğini iddia etmek
tedir. 

Bundan sonra lspanyol iddi· 
a!arına mukabelede bulunan 
Portekiz büldimeti bunlan red
detmekte ve Lizbondan bükli
met düşmanJarınıo etrafa yay· 
dıkları esassız haberlere da
yandığım bildirmektedir. 

HUMANITE'NiN BiR 
MA.<ALESI 

Paris 28 (Ö.R)- Beynelmi
lel sendikalar federasyonu ile 
sosyalist işçi enternasyonali bü· 
roları tarafından ispanya işle
rinde b:taraflık kararının yeni
den gözden geçiıilmesi isteğiyle 
kabul edilen karar Sdrf"tini tef
sir eden komünist "Humanite,, 
gazetesi diyor ki : 

" Bu kararı verirken Sosya
list enternasyonalı komünist 
enternasyonalinin müşterek ha· 
reket teklifine cevab verme!i 

Cumhuriyetini kurtarmak için 
beynelmilel işçi hareketinin bir
liğini tahakkuk ettirmek kay
gusuyla hareket etmektedir. 
Bunu ifade etmekle, herkesin 
derin fıkrine tercüman olmakla 
hürriyeti ve sulhu müdafaa et
mek istiyorlar. Bu nokta süküt 
ile geçiştirilemez." 

ISPANYOL CUMHURiYETi 
M0DAF AA EDiLMELiDiR 

Sosyalist ''Populaire"de buna 
cevab veren Sevrac şunlan 
yazıyor: 

"ispanya Cumhuriyetinin mü
dafaası amele kaygılarınuı ilk 
sırasım işgal etmelidir." Bey
nelmilel sendikalar f ederas· 
yonu ile beynelmilel Sos
yalist ifbirliği btirolanmn m&ş
terek karar suretinde böyle 
denilmiştil'. Bu beyanabn bir 
meziyyeti varsa o da me
seleyi hakiki zemini üzeri
ne koymakbr. Beynelmilel 
proletarya cumhuriyetçi ispanya 
ile ticaret serbestiainin iadesini 
istiyerelc cumhuriyetin vazife
sini kolaylaıbracağını timid 
ediyor. Fakat Avrupadaki bü
kümetler ya proletarya hare· 
ketine, faşist idareli memle
ketlerde olduğu gibi, apaçık 

hasımdır, yahutta Franıada ol· 
duğu gibi koalisyon bükümetle
ridir ki bunJann ademi müdahale 
meselesindeki har~ketleri za
ruri olarak muhtelif partilerin 
bu acıklı mesele üzerindeki 
fikir ve temayüJlerinin muhas
salası olacakbr. 
Şu halde giriıitecek teşeb· 

bü•fin yakın bir netice verebi
leceğini zannetmeğe Proletar
yanıu ha"kı yoktur. Bu iş uzun 
sürecek bir iştir. Temeuni edi
len neticeler elde edilecek 
olsa bile bu bugünden yarına 
temin edileme7. 

BELÇIKADAKI ENDiŞELER 

Brüksel 28 ( Ô.R ) - " Le 
Peupole "gazetesi ispanya bi
diseleri hakkında Sosyaliat 
kongresinde kabul edilen ka· 
rar suretinin aşağıdaki tam 
metnini neşrediyor : 

Kongre, bir aylık tecrübe
den sonra, ispanya itlerine 
ademi müdahale paktının ancak 
lspanyol demokrasisini silah 
teduiki hususunda her imkan
dan mahrum etmek neticesini 
verdiğini, halbuki beri taraftan 
faşist dev '.etlerin asilere yetiş
tirdikleri imdadın ayni mikyası 
dahilinde azatmaama hizraet 
etmediğini müşahede ederek 
si'ib ve mühimmat ambargosu
nun devamı halinde bunun lı· 
panyol cumhuriyetine karıı men
fur bir suç ortakhğı teklinde 
telakkisi liıımgeJeceği ve hiç 
bir beynelmilel ihtilat korku· 

ö le bir hareketi ma-

zur kılamıyacağı neticesine 
varmış ve Londra komitesi is
panyaya geçirilen sı lah ve mü· 
himmat üzerinde tam ve mües
sir bir kontrol tesis edebile· 
cek vaziyete geçinceye kadar 
silah ticareti üzerinden her 
türlü tahdidatın kald1r1lmas1nı 
istemeğe karar vermiştir. 

Lizbon 28 ~ Ô.R) - Hariciye 
nazm Montciro PortekiEin Bur
gos lspanyol asi hükümetini 
tanımağa karar ve:-diği hak
kında çıkarılan şayialara kat'i 
olarak tekzib etmiştir. 

Londra, 27 (A.A) - Sovyet 
Rusya sefareti V olga, Siberie 
ve Leningrad vapurJarmın Bar· 
selona girmiı olduklan hahe· 
rini kat'i surette tekzib et
mektedir. Bunlardan birincisi 
halihazırda Douvers de tamir 

edilmektedir. 17 ikinciteşrinde 
Londradan LeninJ(rada hare
ket etmit olan ikincisi Lenin
gradda yük yüklemektedir. 
1889 senesinde inşa edilmiş 
olan ilçüncüıü ise sablmıı olub 
ancak yakın sahiller arasında 
sefer yapmaktadır. 

Portsaid 27 (A.A) - içinde 
yiyecek ve mühimmat 1-ulunan 
Sovyet vapurlarının Portsaide 
ağrıyarak Barselona hareket 
ettikleri haberleri asılSJzdır. 

Londra 27 (A.A) - Siyasi 
mehafil ltalya ile Almanyamn 
Baleares adalarında ispanya 
hakimiyetini mu haf azaya karar 

vermiş olmalannı ve bu keyfi
yetin Hitler-Ciano mülikahnı 

müteakib neşredilen tebliğde 
ilin edilmiı olmasını memnu
niyetle karşılamaktadır. 

' .. 
Madridde 

Muhaclrlerln ıa,esl 

Madrid, 28 (Ô.R) - Largo 
Caballero bugünden itibaren 
Madriddeki bütün ev sahiple-

rinin cebbeden Madride iltica 
edeo muhacirleri banndırma· 
ğa mecbur olduklarım bildir
mi~tir. Bu mültecilerin iaşesi 

için bir komite teı,kil edilmiş
tir. iaşe masraflarını karııla· 

mak üzere ahaliden hervatan
daşın terveti ile mütenasip bir 
iane almacakhr. 

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

Kiralık Hane 
Şehir Gazinosu arkasında 

Doktor Mustafa Enver cadde
sinin denize nazır mevkiinde 
116 - l sayılı konforll havi kü
çük bir hane kiralıkbr. Gör
mek istiyenlerin 116 • 2 sayılı 
haneye ve görüşmek istiyenJe· 
rin de Yeni A11r gazetesi ida
rehanesine hergün saat 18 den 
20 ye kadar mDracaatlan. 

s. 3 2- 5 

Fransayı tecrid mi? 
Hitler ajanlarının lngilteredeki 
mesaisi F ransada derin enciişeler 
uyandırmaktan hali değildir 

., 
Fransa Sovyetlerle paktına her zamandan ziyade bağlanıyor 

Paris 28 (Ö.R)- Puy de Do- panm garbında sulhün temi- Pari• 27 (A.A) - Almanya· 
ne ayan azası parlamento top· nidir. Şarkta şu olabilirmiş ve- nın Londra büyük elçisi Fon 
laoır toplanmaz hükümetin ya bu olacakmıı, hu logilte- Ribbentrop'un Londraya muva· 
Fransız·Sovyet paktını feshet· renin umurunda değildir. in· salatını mevzuubahs eden Eko 
mesi veya hiçolmazsa yeniden giltere Rusyayı müdafaa için Dö Paris gazetesi diyor ki: 
tedkik eylemesi için bir karar bir harba sürüklenmeği timdi- Deniz anlaşmasiyle başhyaıı 
sureti teklif edeceğini Ayan den reddetmektedir. Alman-lngiliz mukareneti şimdi 
meclisi hariciye komisyonuna " Gerçi bu siyaset pek dur- daha sağlam bir şekil almak-
bildirmiıtir. endiş bir siyaset değildir, bunu tadır. Londra ile Berlin ve 

PAKTI MÜDAFAA teslim ederiz. Zira Almanya Roma arasındaki mukarenetill 
EDENLER imparatorluğunu şarka doğru başlangıcında bulunacağmı da 

Paris, 28 (Ô.R) - "Ordre" tevsi ettikten sonra o kadar kaydetmek lazımdır. Fransa 
gazetesinde Emilt: Bure Fransız kuvvetli olacaktır ki, kendi bir kenara atılmak tehlükesine 
Sovyet paktını müdafaıt ederek kanununu bütün dünyaya zorla maruz bulunuyor. Halkçı cebbe 
şunları yaz1yor: kabul ettirebilecektir. Bu böy· hükümeti Fransayı infirada 

Herriot beliğ olan Biarritz ledir, ancak lngilizler karııla· sevketmiı ve ltaJya ile boıuf" 
nutliuoda şöyle demitti: "Bil- rına çıkan güçliikleri günü gü- muştur. 

mem nerede şu düstura teaa- nüne halletmeği idet edinmiş- Joumal gazetesi iıe şöyle 
düf ettim: Fransaya bOcum lerdir. Onlar uzak umana aid yazıyor: 
için ilk önce ona yalmzlığa dü- hesablara girişmezler ve bu Alman büyük elçisi Londra· 
şürmek la7.lmdır. " Herriot'nun gibi anlaımalardan da daima ya tam Belçika cevabının ve" 
bunu nerede okuduğu malüm: uzak kalırlar. " rildiği sırada gelmiıtir. Belçik• 
Hitlerin Mein Kampf kitabında, RIBENTROPUN SÖZLERi sulh teşkilitını Avrupanın gar" 
Ve bu kitabı neşrettiği tarih- Londra 28 (Ô.R)- Alman- bma inhisar ettirmek yolunda• 
tenberi Hitler fikrini değittir- yanın yeni Londra sefiri Von ki Alman düşüncesine taraf· 
memiştir. Şimdi Mussolini de Ribentrop dün hariciye nazın dardır. Ve bu da lngiltereoill 
onunla mutabık hareket ediyor. Edene bir nezaket ziyareti yap- hiç de hoşuna gitmiyen bir 

"Fransız - Sovyet paktının mışbr. Zannedildiğine göre Hit- şey değildir. 
Fransayı yalnızlığa düşürdilğü· lerin milmessili gelecek cuma ____ ..,..._ 
nü iddia edenJer bu hakikati günü kral Ed•ard tarafından Fransanın siyaseti 
gözden kaçırmamalıdırlar. Fran- Buckingham saraJlnda huzura Paris, 28 ( A.A) - Kabioe 
sayı yalnız bırakmak için Po- kabul edilecek ve hükümdara dünkü toplantısında ispanya 
lonyada, Küçük antant ve Bal- itimadnameleriııi takdim eyliye- işlerine karışmamak siyasetine 
kan antanta devletlerinde yapı- cektir. devam etmeğe karar vermiştir• 
lan propagandanın nereden 
idare edildiği malumdur. 7 
Martta Ren mmtakasmı işgal 
etmekle Hitler Fransayı vahim 
bir hezimete uğratmııtır. Şim· 
di de, Fransa içinde parti ve 
din menfaatlerini vatanın umumi 
menfaatlerinden üstün tutan 
Fransız doıtlannın yardı mile 
kat'i bir diplomasi hezimetine 
doğru sürükleniyoruz . ., 
LONDRADAKI F AALIYET 
ENDiŞE UY ANDIRIYOR 

"Debats., gazetesi de Vielle 
Dernua kalemiyle Almanyaaın 

yeni Londra sefiri Von Rib
l.entrop'un faaliyetinden doğan 
endişelere tercüman oluyor: 

Bu hareket Almanyanın esas 
politikasına uygundur. Gayesi 
Fransa etrafında boşluk busu· 
le getirmektir. Almanya tabii 
lngiltereyi doğrudan doğruya 
Fransaya karşı husumete sev
ketmeye teşebbüs etmiyor. Bu 
çok aşarı ve tahakkuku imkan· 
sız bir hareket olurdu. 
Fakat AlmanyaDJn istediği 
lngiltere ile anlaşmak ve 
girişilecek umumi müzakereler 
esnasında böylece Fransayı 
manevi bir yalnızh2'a düşilr· 
mektir. "lnlransigeanit,, bu ma
nevranın muvaffak olmasını 

imkansız görüyor ve ıunu ya· 
zıyor: 

"lngilte~~nin maksadı Avru· 

Tütün piyasası açıldı mı ? 

Türk ve ecnebi alıcılar 
ft .. khisarda toplandılar 
Piyasa 

sonra 
Cumhuriyet bayramından 
pazartesi günü açılacak 

Aklzisardan bir manzaıa 
Akhisar, 28 (Yeni Asır) - Bugün bütün tahminler bilı" 

Bazı kumpanyalar arasaoda tü- fına, verilen söze rağmen ,e" 
t M o c b O t O il' un pıyasasmın um urıye nenin ilk tütün muamele~111 

Bayramından sonra, p3zartesi yapıldığı piyasada şayi 0
1111uf" 

günü açılmasında antant hasıl t A d 1 1 k. f irlıeti 
olmuştur. Birinci nevi tütünler ur. na 0 u n ışa f ..,, .. 

115 ·k· · ·ı 95 ü - .. mümessili Ali Kemal Mar .. , ı ıncı nevı er , çuncu ktl .. 
neviler 85, dördliocü neviler de radan 1200 kilo tütünü do ıtat• 
75 kuruşa sablacakbr. beş kuruştan sahn alnı• (ıJ# 

Bitiln Tiirk ve ecnebi alıcı- Keyfiyet derhal lkbsat Ve. 
lar Akbisarda toplanmıtlardır. letine telgraf!& bildirilmitl''' 



't .:~an: Tok Dil 

l<atırcıoMJ ı_ .... 
l'İne g u ou son soz uze-

Haydaro~luna döndü. 
~ Sen ue dersin ? dedi. 

\te ~Ydaroğlu, Katırcının hal 
soıler . ld" . . ta•-·b ın1 ge ıklerındenberı 

"' ed b en ir sersemlikle : 
- fi· Git . ıç ! dedi sen bilirsin ? 
sırı ? cak ? varsın Bakalım ne ola-

l<atırc M 1 b Ver... d ıog u u suale cevab 
... e en .. k 

'Üy 1 camıın apısma yü-
trek k k d1 or unç bir ıslık çal-

• canıii ·· .. d liyi n onun e birikmiş aha-
ltrc!•rfarak kapıya atılan yüz

" e e· ı 1 M ' s ıga, ıslıkla cevab 

Tefrika No: 2& 

verdiler, kapının önündeki av
ludan ahaliyi koğarak avluya 
doldular ve Katırcıoğlu : 

- Kızanlar ! Diye bağırdı, 
halkı dört fırdolayı kuşatın l 
Burda toplananlardan bir tek 
can bile ayrılmasın! 

içeri girdi : 

- Gel! Be hacı efendi! Hadi 
bakalım, yolun 'Jğur ola! Gider 
de sözünün eri olursan geri 
dönersin, gidip de dönmediğio 
olursa sen düşün gerisini! 

Heyyy! Kızanlar! Sınırdan bu 
sarıklı herif geçecek, işte ba-

ye 

km buna, geriye gelirse, salın 
ıçerı .. 

. . . . . . 

. . . . . . 
Bosnavi bacı Hasan efendi 

yapayalnız sarayın kapusunu 
vurdu, hafifce aralanan kapu· 

nun arkasından cehennem su
ratlı Bostancıbaşı göründü: 

- Ne var? Kimsin sen? 

- Ağa! Padişahı göreceğim! 
- Yasak! 

- Ağa! Sözlerim mühim, 
bak arkamda kimse yok, ben· 
den korkulacak ne hal var, 

itimatla bakıyorum • 
• il • 

• 
1 

STOY ADINOVIÇIN 
BEYANATI 

Romen gazeteleri Stoyadino
viçin bir beyanatını da neşret
mektedirler • Bu beyanat ta 
şudur: 

- Yugoslav devletinin pren
sibi, ecnebi memleketlerle dost 
geçinmektir. Dış politikada sü· 
künet ve bitaraflığın devamını 

bütün kalb'mle temenni ede
rim. Yugoslavyanın başlıca 

prensiplerinden biri de, dost
larla aramızdaki samimiyeti 
komşularla münasebah idame 
ve takviye etmektir. Sulhu 
müsalemet hissi arzusunu Yu
goslavlar hergün gösteriyor. 

Sulhu müsalemetin temini 
dış siyasamızın ana hatların
dan biridir. Bunun için azami 
fedakarlıklara amadeyiz, Kü
çük antantla Balkan a::tantınm 
kuruluşunda Yugoslavya barış 
siyasetini isbat etmiştir. Barış 

için teklif olunacak her şeyi 
memnuniyetle kabul ederiz. 

salıver beni.. 
- Yasak be adam! 
Diye kapıyı' kapıyarak bos- ' 

tancıbaşıyı kandırmağa çalışan 

Hasan efendi, kapıyı yumruk
luyarak : 

- Yahu! Sen laf anlamaz
mısın! Ben onun adamıyım, 

isyanın içinden geliyorum, git 
söyle adım Bosnavi hacı Ha
sandır, beni huzuruna kabul 
etsin. 

Dedi amma kapının arkasın" 
dan cevab alamadı, tekrar 
yumrukladı, koca demir kapıya 
vurduğu yumruklar ses bile 
vermiyordu, kapı o kadar sağ
Jamdı. Hacı Hasan yumruğun 
kar etmediğini anlayınca ba
ğırmağa başladı : 

- Bre sizde merhamet yok 
mu ? BrCıkın beni içeri, beni 
öldürecekler.. Açın, uçın bre ! 
Kapıyı ! 

Bu imdat bağırtısı üzerine 
kapı yine aralandı : 

- Dur be herif ! Bağırma ! 
hele sabret söyliyelim, sorahm .. 

• • 
eıs c r 

Yugos av başvekilini parlak .era
s · mıe uzura abul buyurdular 
Ankara, 28 (Hususi) - Bü

yük önder Atatürk bugün par
lak merasimle Yugoslav başve
kili doktor Stoyadinoviçi kabul 
buyurmuşlardır. 

* .... 
POLiTiKANIN MAKALESi 
Belgrad. 28 (Ö.R) - Poli

tika gazetesi bugünkü mak~
lesiode diyor ki: 

- "Tür kiye, Büyük Önderin 
idaresi alhnda onüç sene 

zarfında yüksek muvaffakıyet
ler ibraz etmiştir. Türkiyede 
inkılabın semereleri, milli faa-

liyet nazarı dikkate çarpmak· 
tadır. Nisbeten kısa bir müd
det içinde Türkleı, cihanın 

takdir ve hayretini mucib re
formlar yapmış ve muvaffakı
yetler kazanmışbr. 

STOYADINOVIÇIN 
ZlY ARETLERI 

Ankara, 29 (A.A) - Yu· 
goslavya başvekili Ekselans 
Stoyadinoviç busabah şehrimi
ze muvasalatını müteakib ika-

metlerine tnh!iis edilen Aokn
rapalasda bir müddet istirahat 
etmiş ve sonra refakatinde 
Yugoslavya elçisi olduğu hal
de birbiriıJi müteakib dış işleri 
bakanı Tevfik Rüştü Arası ve 
başvekil ismet lnönünü ziyaret 
ey:emiştir. 

Başvekil ismet loönü ile dış 
işleri balc::nımız muhterem mi· 
safire iadei ziyarette bulun· 
muşlardır. 

Bayan Stoyadinoviç de saat 
11 de Bayan isme lnönü'nü 
ziyaret eylemiş ve saat 15/lSte 
bayan ismet lnönü Ankarapa
lasa gelerek Bayan Stoyadino
viç' e iadd ziyarette bulunmuş
tur. 

Muhterem misafirlerimiz öğle 
yeıaeğinde Yugoslav elçiliğinde 
elçi Lageroviç tarafından veri
len hususi bir ziyafette bulun
muşlardır. Bu ziyeıfette ekse-
Jans Stoyadinoviç ve refikala
riyle Belgrad elçimiz Haydar 
Aktay ve Avala Ajansı direk
törü Petroviç bulunmuştur. 

Italya - Yugoslavya 
AdriY~tik·; .. i.ki··~~;·İ~k~·ti""bi;birine 

rabtedecek deniz olacakmış 
Belgrad 28 ( Ö.R ) - ltalyan gazeteleri, ltalyanm komşu 

devletlerle arasındaki münasebata dair makaleler yazmaktadır. 

Bu makalelerde Yugoslavya için dostane sözler bulunmaktadır. 
Bu gazetelerden biri, " Yugoslavya - ltalya arasında yeni bir 

devre başlıyor. iki memleketi ayıran Adriyatik denizi, bundan 

böyle iki memleketi birle-ıtirecek bir deniz olacaktır" demektedir. 

Ruzveltin mektubu 
Amerika 
halinde 

bütün dünya ile sulh 
yaşamaktan memnundur 

Vaşington, 28 (A.A)-1922 senesindenberi adet olduğu veçbile 
cumhur başkanı Ruzvcltin doğum yıldünümü bugün Amerikada 
bahriyeliler günü olarak tesit edilmiştir. Bu münasebetle bah
riye bakanına yolladığı bir mektubta Ruzvelt ezcümle demiştir ki: 
-Amerika emperyalist hedefler takibetmemektedir. Amerika bütün 
dünya ile sulh halinde yaşamaktan memnundur. Bununla beraber 
dünynnın birçok taraflarında vaziyet endişeli bir mahiyet göster
mekte olduğundan müessir bir bahri müdafaa Amerika için her 
zamandan daha ziyade lazımdır. 

Baş amiral Stanley cevabında ezcümle demiştir ki: 
Amerika birleşik devletlerine karşı yapılacak herhangi bir 

tecav~z ancak denizden gelebilir. Bu sebebden donanma kara· 
dan müdafaanın ilk hathnı teşkil etmektedir. Bundan dolayı 
Amerikayı harb sahnesi haline getirmemek jçin Amerika sahil
lerine yaklaşan herhangi düşmanı mahvedecek kadar kuvvetli 
o1malıdır. 

Yedikulede feci bir tramvay kazası 
lstanbul 28 ( Hususi ) - Sabah Yedikulede bir tramvay 

kazası oldu. Biletçi Sabri basamaklara asılan çocukları kov
mak isterken mukabil taraftan gelen tramvayın sademesine 
uğrıyarak başından ağır surette yaraland;. Hastaneye kal
dırıldı. Yaralının hayatı tehlükededir. 

Dediler, kapıyı yine hacı 

Hasanın yüzüne örttüler. 
Hacı Hasan belki yarım saat 

kapıda bekledi, içeriden gele
cek sesleri dinlemek için sık 
sık kapıya kıılak verdi. 

Nice sonra kapıyı araladılar, 
bostancıbaşı, başını kapıdan 

uzatıb iki tarafa bakındıktan 
sonra hacıya ; 

- Buyurun f 
Dedi. Hacı içeri girdi, ka

pının yanında bekliyen bir iç 
oğlanı deli lbrabimin odasına 
kadar hacıyı götürdü. 

Eğmb, eletek öpen bacı, 
korkudan kuştüyü minderleri
nin yashklarımn içine gömül
müş ve büzülmüş deli lbra
hi:ne : 

- Devletlfı ! dedi ben Mek~ 
kei Mükerremede vali iken az
ledilmiş, Kabeye yüz sürmüş, 
Peygamberden şefaat dilemiş 
bir ihtiyarım, ak sakalımı de
ğirmende ağartmadım, devletin 

işi uğurunda ağardı, ben isyan 

eden ahalinin içinden elçi ola

rak geliyorum, kendimi feda 

etmiş bir ihtiyarım, bir ayağım 

çukurda .. isterseniz beni öldür· 
türsünüz. 

lbrahim, çenesini bağrına da
yamış gözünü ham ve korkak 

bir bakışla Hacıya çevirmişti . 

Hacı burada susunca: 

Söyle bakalım! Dedi. 

- Sultanım, ahali senden 
ayak divanı istiyor, sizinle gö· 
rüşecekler .. 

Deli lbrahim yerine biraz 

daha sokulub,başını kaldırarak: 

- Niçin? Dedi. . 
- Ne için olduğunu devJellü 

şahım bilirler. 
- Peki amma! lstedıklerini 

yerine getirdim. Sofu Mchmed 
paşayı veziriizam yaptım, da· 
madım eski vezir Ahmed pa· 
şayı tuttular, öldürdüler. Daha 
benden ne istedikleri var? 

- Bitmedi -
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n_ılı • v 
Vali L·~ f .. ırdar'la bir mülika 

e neler yapılaca ? Bu güzel şehir 
Manisaya her gidişimde ben

de kalan intiba, bir evvelki gi
dişimden farks zdır. Manisanın 
sokaklarını, batta başlıca cad
delerini tozlu ve çamurlu gör
miye alışmıştım. insan yolda 
yürürken pek çabuk yoruldu
ğunu hissederdi. içecek bir 
damla suyu, yemek yeyecek bir 
lokantası, oturulacak bir bah
çesi, bir gazinosu yoktu. Biri
cik sinemasının birçok noksan
ları, vakıt geçirmek için gelen
leri tatmin edecek şekilde de
ğildi. 

Manisaya gidince daima şu
nu hatırlardım ki bu vilayet 
merkezine bağlı Akhisar gibi, 
Kasaba gibi, Alaşehir gibi Ma
nisadan çok ilerde kaza mer
kezleri vardır. Üzümüyle, tü
tünüyle, pamuğuyle ve binbir 
çeşid mahsuJüyJe kazanan bu 
güzel yurd parçası, neden bu 
geriliğe kendisini ahştırmışhr. 

YENi BiR F AALIYET 
Bu hafta, iki gün kaldığım 

Manisadan çok başka bir ruh 

Valı I.ut/ii }(ırdat 
ıçın henüz sırıtan birçok nok
sanları vardır. 

ELEKTRiK SANTRALI 
Halfı burada bir elektrik 

santrah yoktur. Mevcud e'ek
trik tesisatı iptidai bir halde
dir. Yapılan su tesisatının 
memleketin ihtiyacına tamamen 

Başvekil ismet /11ö11iiııüıı Manisayı zıyaıetmden ıkı uıulJa 
ile, çok dolgun intibalarla ay· ı cevab veremediği anlaşılıyor. 
nldım. Henüz kamburları dü- Birçok yollar açılmış. fakat 
z.elmiyen ıokaklarda yeni ve kaldmm yapılmamışbr. Buyuz-
canlı bir faaliyet vardır. Baş- den şehir toz, toprak içinde 
lıca caddelerde kaldırım çalış· kalıyor. 

maları başlamıştır. Yer yer 
işçiler, ameleler çalışıyorlar. 

Sokaklar sulanayor, parklar 
çiçeklendiriliyor. 

Manisanın yeni Valisi Dr. 
Lütfü Kırdar'm işe başlamasile 
ıehirde yeni bir ruh, yeni bir 
çalışma zevki hakim olmıya 
ba§lamıştır. Bol kahveli Mani
sada hemen herkesin ağzında 
valinin çalışmaları zevkle anı
byor ve çok güzel şeyler söy
leniyor. 

Sayın valiyi (Yeni Asır} adı· 
na ziyaret ederek bir mülakat 
rica ettim. Yeni Asmn arzu
sunu memnuniyetle yerine geti
rerek aşağıdaki beyanatta bu
lundular: 

- Manisaya şimd;ye kadar 
birçok kıymetli idMe adamları 
gelerek hakikaten güzel işler 
başarmışlardır. Manisa tama· 
miyle yanmış bir yer olduS?"u 

I! 

SPOR SAHASI 
Manisada henüz gençliğin 

istifadesine bırakılan bir spor 
sahası, bir at koşuları meydanı 
bir koşu pist{ yoktur. Munta
zam bir sineması, bir gazinosu 
mevcud değildir. Arazimiz ga
yet münbit olduğu halde ağaç
lanma faaliyeti yerınde değil
dir. lstibdad devrinde~ eşktya
ların ~aklanmalarına mani ol-
mak için resmi eller, Manisa 
dağındaki güzel çamlığa ateş 
vererek yakmışlardı. Eşkıya 
takibinde kolaylık olsun diye 
yapılan bu hareket şehrin gü
zelliğini yarıya indirmiştir. 

Manisada fenni bir mezbaha 
yapılmamıştır. Halkevimiz bü
yük mesaiye kafi gelmiyor. 
Parti binası ihtiyaca cevab ve-
recek büyüklükte değildir. 

NELER YAPILACAK? 
Modern bir şehir yapısını göz 

~ ................................. ~. ız~ 
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San Şun'u yakahyarak bir kur,unla beynini 
parç _ ıayınız 1 Bizi aldatmanın cezası budur. 

- Hakkm var Blak. Lakin 
göreyim seni Cavayı iyi kolla! 

- Merak etme mister Ka
lagan. 

Kalagan derhal ormanın içine 
daldı. Kafileden evvel kızların 
yanına ulaşmak için acele edi
yor, çalı ve dikenlerin elbise• 
)erini yırtmasına ehemmiyet 
vernıiyordu. Bir aralık kafile 
ile karşılaşır gibi oJdu. 

Fakat tetik davranarak ken
dini insan boyu otların arasına 
sakladı ve onları tarassut etti. 
En önde Çinli, onun arkasında 
San Şun ve en arkada da be 
yaz adamla Nijo yürüyordu. 
San Şun çok müteessir 2"Örü-

nüyordu. Başını yere eğmiş, 
nefes bile almadan düşünüyor 

ve sanki hemen ağlıyacakmış 

gibi gözleri buğulanıyordu. 
· Kalagan düşündü. Bu kız 

cidden esrarengiz birşeydi. Ca
vayı kurtarmak için nelere kat
lanmıyordu. 

Lakin acaba hakikaten bu 
adamları Minanın yanma götü-
recek miydi; eğer Mina bulun
mazsa, haydutlar ne San Şuna 
ve ne de Cavaya kat'iyyen 
merhamet etmez, derhal öldü
rürlerdi. Buna hiç şübhe yoktu. 
Aklından neler geçm;yordu .• 
Belki de San Şun ormanın 

icinde bir fırsat gözliyere~ or-

önüne alırken bütün bu işlerin 
hepsiyle ayrı ayrı uğraşmak 
icabediyor. Memleketi ağaçlan
dırmak için Ziraat vekaletinden 
15000 ağaç fidanı istedim. Ve
recekleri vadolundu. Zamanın
da bunlar tamamen ekilerek 
bir ağaç seferberliği başlıya

caktır. 
Sinema, gazino ve kulüb için 

ciddi bir teşebbüsümüz vardır. 
Evkafın akar tahsisatından 
birikel' paranın bu işlere sar
fını evkaf umum müdürlüğün

den rica ettim. Manisayı teş

riflerinde sayın Başvekile de 
bu hususta maruzatta bulundum. 
Muvafık gördüler, bu tahsisa· 
tın derhal verilmesine intizar 
ediyoruz. Icabeden teşebbüs
lere şimdiden girişilm iştir. Gü
zel bir gazino, bir s:nema ve 
bir kulüb binası yapılacaktır. 

ŞEHiR YOLLARI 
Mülhakat yolları şehirden 

geçtiği için ana cadde erde 
hususi idare tarafından kaldı
rım yapılacaktır. Spor ve koşu 
sahaları iç'n münasib yerler 
intihab edılmiştir. Bugünlerde 
istimlak muameleleri tamam:a
nacaktır. 

Spor ve koşu sahaları için 
iyi birer plan yapılmak üzere 
Ankara stadyumunun planlarını 

hazırlıyan ve Ankara valisinin 
emrinde bulunan mütahassıs M. 
Viyotinin Manisaya gönder:I· 
mesini Ankara valisinden rica 
ettim. CumÔuriyet bayramından 
sonra geleceği bildirildi.Geldi
ğinde bu iş üzerinde durularak 
en kısa zaman iç'nde gençliğin 
istifadesine modern bir saha 
terk edilecektir. 

ANTiKiTE iŞLERi 
Manisa bir antikite memle· 

keti'dir. Bilhassa Muradiye 
camii büyük Türk mimarı Si
nanm en tanınmış eserlerinden 
biridir. Muradiye camii harab 
olduğundan onu tamir ettirerek 
müze haline getireceğiz. Ca
miin yanındaki medrese de Si·· 
nanın eseridir, onu da tami
rine giri,ilmiştir. 

Halkevinin yanında bir parti 
binası yaptırıyoruz. Hatkevini 
tevsi edeceğiz. Mezbaha, Elek
trik ve ıu işlerinin ikmali için 
belediye ile beraber yeni ted
birler alındı, 

MEKTEPLER 
llkmekteblerin vaziyetleri ya

kından takib edilmektedir. ilk 
mc:kteb öğretmenleri bu yıl 

ihtiyaca layıkiyle cevab vere· 
mediği s,rörülünce tasarrufattan 

tadan kaybo acak veyabud, 
belki de elındeki btçakla ken
dini öldürecekti .. 

Onlar gözden kayboluncaya 
kadar, otların arasından hiç 
bir yere kıpırdamadı. Sonra 
derhal ayağa kalkarak bütün 
kuvvetiyle ve en kestirme yol
ları takib ederek Mina ve kar· 
deşi Noranın bulunduğu yere 
koştu. Aradan uzun bir zaman 
geçti. Bir aralık ormanın 

karma karışık yolları ve 
sık ağaçlan arasında ken
dini kaybetti. Bu sırada çok 
yakından bazı şeyler işitti. Her 
ihtimale karşı tekrar kendini 
ağaç:arm yaprakları arkasına 
saklıyarak etrafa göz kulak 
oldu. Bir motör sesi işidildi, 
demek ki sahilden çok uzakta 
değildi. Bir müddet sonra or
manın içinde Hollandalı Oster
dik ile yarım düzine kadar 
Malay belirdi. Osterdik onlara 
kendi lisanlarile birşeyler söy
liyor ve elile bazı işaretler ya
pıyordu. Kaf agan bundan bir 

K z lay Gençlik teşkilatı ın 
ezahüratı çok coşku 

Atatürk heJ7l<eline çelenkler konııldu, Karşıyakadak· 
.----. • .,...-~-..,..-~.,..,,,-.~..,,........,...,-.,rı KARŞIY AKADA TÖREN 

Kızılay haftasının dün son 
günü olması hasebiyle Cumhu
riyet meydanında bir tören ya
pılmış ve Atatürk heykeline 
Kızılay gençlik teşkilatı tara
fından bir çelenk konulmuştur. 

Bu münasebetle yüzlerce 
genç ve mektebler talebesi saat 
on dahalkevinde toplanmışlar ve 
tam saat onu çeyrek geçe önde 
bando muzika olduğu halde 
Birinci Kordonu takiben Cum
huriyet meydanına gelmiş.erdir. 

Burada çelenk Atatürkün 
heykeline konulduktan sonra 
erkek lisesinden 3134 nu-
maralı Şeyda Sevim, erkek 
Lisesi son sınıf talebesinden 
717 Mustafa Cengiz, San'at 
okuiundan Rasim Akbaş, vali 
Kazım paşa mektebinden 430 
Kemal Kurdyenen ve Yıldırım 
Kemal mektebinden 312 sayılı 

Sabahat birer hitabede bulun-

Kızılay haftasının sonuncu 
günü münasebetile dün Karşı
yakada Parti Meydanında 15 
ten 16 buçuğ2 kadar süren 
bir tören yapılmıştır. Bütün 
Karşıyaka mekteblerinin istirak 
ettikleri bu törende Halkevi 
Müdiri Avni Ozan, muallim 
Çiftçi Necati, Ankara mektebi 
talebesinden Müfide Onur ta
rafından Kızılay şefkat mües· 
sesesinin büyük hizmetlerini 
tebarüz ettiren söylevler veril
miştir. Töreni muzika önde 
olduğu halde bir geçid 
resmi takibetmiştir. Muaz-
zam bir kafile halinde 
Atatürkiin validelerinin medfun 
bulundukları yere gidilerek bir 

dakika tevakkuf edilmiştir. 
Kızılay şubesi tarafından me
ıara bir çelenk konmak sure
tıyle saygı gösterilmiştir. 

KARŞIY AKADA Ki 
FAALiYET 

yakada Kızılaya daha 250 yeni 
üye yazılmıştır. Fakir 300 er-
kek ve kadın hamamda mec" 
canen yıkattmlmış, 150 çocU" 
ğun saçları kestirilmiş, yüz ka" 
dar fakire de ekmek ve sabull 

muşlardır. Kııılay haftası içinde Karşı- tevzi olunmuştur. 
................................................................................................................................... 

Tramvay 
Bir arabaya çarptırdı 

Dün Karantinada Eminin 

idaresindeki arabaya arkasın
dan gitmekte olan vatman Ha-
san idaresindeki otuz sayılı 

tramvayı çarptırmıştır.Dikkatsiz 
vatman yakalanmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yirmi muallimin kadroya ilavesi 

kararJaştmlarak tasdik ıçın 
Ankaraya gönderildi. Burada 
mutlaka bir lisenin açılması 

zaruri görüldüğü için bu hu-

susta 
caktır. 

teşebbüsatta bu!unula-

İktasadi vaziyetimiz memnu
niyet verecek bir durumdadır. 

Bu yıl üzüm ve tütün mahsul
lerinin para etmesi, müstahsil 
bir memleket olqn Manisanın 

yüzünü güldürmüştür." 
.A.d.:n.a:n. ~i.IJi;e~ 

şey anlamamış, şaşkın bir va
ziyette neticeyi bekliyordu. 
Lakin burada vakıt kaybet
mektense biran evvel hedefe 
ulaşmanın daha münasib olaca• 
ğmı düşünerek derhal ve ses 
çıkarmadan oradan uzaklaş

tı. Mina ve Norayı bırak

mış oldukları yere yaklaş
mıştı ki, tekrar ağaçların 
arasından San Şunu gördü. 
Şimdi işler cidden karma karı
şık bir şekle girmişti. Acaba 
Osterdik Nijo ile ittifak mı et
mişti? Eğer hakikaten ortada 
böyle bir şey varsa vaziyet 
tehlükeli idi. Likin bu sırada 
bir gürültü koptu. Beyaz ada
mın sesi ormanın içinde inli
yordu: 

- Eyvah! San Şun bizi 
sattı .. 

Bunun arkasından Nijonun 
ve Çinlilerin bağırışmaları işi
dildi: 

- Koşunuz.. Koşunuz.. Bu 
tarafa saptı! 

cvaz adamm sesi tekrar 

Zabıta haherl~ri : Bahri 
Aöaç keserlerken 

yakalandllar 
Karşıyaka çocuk yuvası bah

çesinden gece burma dalı kes
mekte olan Kemal ile Mehmed 
yakalanmıştır. 

Ayna fah 
Tepecikte Yeni mahallede 

oturan yirmibeş yaşlarında 
Saliha, küçük bir ayna ile fal 
bakruakta iken suçüstü yaka-
lanmışbr. 

_ipek gömleöl lmrenmlf 
Tepecik kağıdhane cadde

sinde berber Hasanın dükka
nından bir ipekli gömlek çalan 
Ali yakalanmıştır. 

Be• sena hapis 
Kemalpaşa kazasınm Çam

bel köyünde Muharrem çavuşu 
bağında çapa ile başını parça
lıyarak öldüren Süleyman ağır 
ceza mahkemesince beş sene 
akar hapse mahkum edilmiştir. 

gürledi; 
- Yakaladığınız yerde bir 

kurşunla beynini parçalayınız •• 
Bizi aldatmak nasıl olurmuş 
görsün! 

Kalagan heyecanlanmağa 
başladı • • Acaba ne olu· 
yordu ? Bir kurşun sesinin 
ormanın içinde acı akisler ya
parak vızıldaması heyecanım 

büsbütün artırdı. Ah! Zavallı 
San Şun, yoksa şu dakikada 
can mı çekişiyordu? 

Birdenbire gözlerine inana
mıyacak kadar ani bir bidise 
oldu. Birkaç metre ilerden 
San Şun çılgınlar gibi koşarak 
geçti. Arkasından bir aJam 
elinde rüvelverle koşuyor ve 
San Şun'u takib ediyordu. Ka· 
lagan yüksek bir ağaca tırma
narak bu heyecanlı sahneyi 
seyre koyuldu. Demek ki San 
Şun onları Mina'nın yanına 
götürmekten vazgeçmiş ve bir 
f1rsat bularak ellerinden firar 
etmiıti. Fakat hayatı tehlükede 

- Bitmedi -

Ulucak muhtarı hakkuı
dakl karar bozuldu 
Kemalpaşa kazasının Ulucak 

köyü eski muhtarı Bahri şeb"' 
rimiz Ağırceza mahkemesince 
ihtilas suçundan beş sene on 
ay ağır hapise mahkum edil-

mişti. Temyiz mahkemesinİO 
nakz kararı üzerine tekrar g6-
rülen muhakemesi neticesinde 

Bahrinin okuyub yazma bilme" 
mesine rağmen şayanı itioıad 
olduğu neticesine varılmış t• 

yaln1z köy katibi Aliyi kont~o~ 
etmemek sebebile vazifesıoJ 
suiistimal suçundan bir ay hap" 
sine ve otuz lira para cezasın• 
çarptırılmasına karar veriloıif .. 

tir. On bir ay hapis yataı•f 
olan Bahri bu karar üzerin' 
salıverilmistir. 

·~· ... .... ,. . 
Manisada 
Bayram ,enllklerl 
bUyUk bir co,kunluk 
içinde ba,ıamı,tır 

Manisa, 28 ( Yeni Asır ) -' 
Manisa şehri öğledenberi cof'" 

kun bir sevinç içinde Cuoıbll" 
riyet bayramını kutlulıyor.Şeb" 
rin birçok yerleri taklarla do'" 
natılmış, saat ondörtten itib•" 

ren halk Cumhuriyet meyd•'" 
nında ve Karaköyde toplanaralı 
eğlenmiştir. Gece Halkevi balı'" 
çesinde milli oyunlar oynaooılf 
ve geç vakitlere kadar eğit'" 
nilmiştir. Yarın ( bugün ) f-lal'" 

kevinde sporcuların partioıİS~ 
girme töreni yapılacak ve parti 
başkanı bir söylev verecektİ'' 

be' Saat dokuzdan dokuz kırk 
şe kadar vilayet makanJ1od• 
kabul resmi yapılacaktır. ... 

Cumhuriyet meydanında 'f lı 
pılacak geçid resmini görıOe 
üzere halk köylerden şeb~ 
gelmiştir. Valimiz cuma gnıı 
Turgutluya gidecektir. 
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YENi ASIR 

Belgrad'da Fransada lngiltere Fransız Bitaraflık 
Verilen bir konft~rans 

Baştara/ı 1 ıua say/ada 
ıncınleketi birbirine tanıtmalı, 
iki devletin hakiki kuvvet ve 
kudretlerini milletlerine aolat
ınalıdırlar. Bu suretle dostluk, 
yeni bir şevk ve gayret d~v

resioe girecektir. 

Yeni büdçe etra- ltalyan imparator
fında haz1rlıklar luğunu tanıyor mu 

Nazırı idama 
mahkummuş! 

Manası nedir ? 
Brüksel 28 ( Ö.R ) - Mebu

san meclisinde harici siyaset 
müzakeres'nde mebus Hubio 
bitaraflık kelimesinin manası 
ne olduğunu, Belçikaoın her 
vakıt münhasıran kendi men
faatine göre hareket edebilib 
edemiyeceğini, erkanı harbiye
ler anlaşmasının baki olub ol
madığını sormuştur. 

Başbakan Stoyadinoviçin Tür
kiyeye yapmakta olduğu ziyaret 
bu işe mukaddeme teşkil et
miştir. Stoyadinoviçin Türkiye
ye yapmakta olduğu ilk seya
hat, yeni bir ilham kaynağı 
olacak ve birlik mesailerini 
takviye edecektir. 

Stoyadinoviçin cihanşümul 
şöhreti olan Türidyenio büyük 

Cumhur başkanı Kamiil Ata
türkle ve yüksek Türk ricalile 

ınüzakereleriode beynelmilel 
vak:ıyie de temas edeceği şüb
hesizdir. 

Stoyadinoviçiıı seyahatinin 
29 Teşrinievvel Cumhuriyet 

bayramına müsadif olması da 
şayaoı dikkattir. Stoyadioovi
çin refakatinde iiyao, meb'us
lar ve gazeteciler de bulunu
yorlar. 
Bunlar da Türk Cumhur Baş
kanı Kamal ATA TÜRK'ün 
dahiyane eserini ve Türkiye

nin terakki ve inkişafını gö
recekler ve yeni bir imanla 
memleketlerine döneceklerdir. 

Yunan Kralı 
Atinaya dönüyor 

Atina, 28 ( A.A ) - Atina 
Ajansı bildiriyor: 

Kral ikinci Jorj dün öğleden 
sonra Larisaya gitmiştir. Ga

zeteler Larisada Kralın büyük 
tezahüratla kabulü hakkında 

uzun tafsilat vermekteclirler. 
Kral bugece Larisadan Atioaya 
dönecektir. .. 

Kral Edvard 
Ribbentropu kabul 

edecek 
Londra 28 (A.A)- Yeni Al

ınan büyük elçisi Fon Ribben· 
hop bugün dış bakanına hu
susi bir ziyaret yapmışhr. 

Yeni elçi kral tarafından cu· 
ına günü kabul olunacaktır. 

Katalonyada 
11UyUk mUdafaa hazırlığı 

Barseloo, 27 (A.A) - Ka
talonya harbiye bakanlığı neş
rettiği bir emirnamede 32 • 35 
•ınıflarını silah altına çağırmak
ta ve milis kıtaatını askerleş
tirınektedir. 

Barselon, 27 (A.A) - Kata
lonya hükümet reisi Company 
gazetecilere kültür bakanı Ges
solun T oulousda Fransız baş
bakanı Leon Blum ile görüş
:üş olduğunu söylemiştir. 

Paris 28 (Ô.R)- Maliye na
zırı maliye komisyonunda 1937 
büdçesi hakkında izahat vermiş 
ve para kanunu sebebiyle bu
nun bir intikal büdçesi olacağını 
hatırlatmıştır. 1936 büdçesinde 
masraflar 46 milyar 437 mil
yon, varidat 40 milyar 450 
milyondu. Yani 1) milyardan 
fazla bir açık vardı. 

Yeni büdçede masraf 47 
milyar ve varidat 44 milyar 
olacaktır. Büdçe açığı üç bu· 
çuk milyar frangı geçmiyecek· 
tir. 

Mısırda 
Siyasi müzakereler 
Kahire, 28 (A.A) - Birkaç 

gündenberi burada bulunmakta 
olan lbnissuud'un dışbakanı 
ile Nahas paşa arasında mü
zakereler yapılmaktadır. iki 
memleket arasında geçen ilk
baharda imzalanan dostluk 
muahedesi üzerine Mısır, Ara
bistan münasebatının inkişaf 
ettirilmesi mevzuubahis olmak
tadır. Maverayüşşeria Emiri 
Abdullah da Kahircde bulun· 
maktadır. 

Uzak şarkta 
lnglliz filosu Japon 
sularına ziyaretini 

geri bırakmı' 
Londra, 28 ( A. A ) - Çin 

su'arındaki lngiliz filosu Ami
ralının Japonyaya yapılacak 

ziyareti tehir ettiği hakkındaki 
haberler Londra matbuatında 

birçok tefsirlere yol açmıştır. 
Evening Nevsun'un mütalaa
sına göre, Amirallık Kaelung' da 
Japon polisi tarafından lngiliz 
bahriyelilerine yapılan fena 
muamele hakkında Japon hü
kümeti nezdinde tevessül edi
len şiddetli teşebbüslerin neti
cesini beklemektedir. 

Diğer taraftan Royter ajan· 
sının Şanghaydan aldığı bir 
habere göre Kaelun~'da bazı 
lngiliz bahriyelil"ri müstahkem 
mıntakada resim çıkarmak suçu 
ile Japonlar tarafından tevkif 
edilmiştir. 

Vapur battı 
Be• kiti boöuldu 

Brüksel, 28 \Ö.R) - Şimali 
Avrupa sahillerinde şiddetli 
fırtınalar olmuştur. Bir Leton 
vapuru S!coçya sahilinde bat
mıştır. Tayfadan 5 kişi boğul· 
ınuştur. 9 kişiden haber yok
tur. Alman sahilinde bir lngiliz 
petrol vapuru batmıştır. Elbe 
nehri maosabmdaki bir fener 

, gemısı rüzgarın şiddetinden 

devrilmiştir. On beş kişilik 

tayfamn mahvolduğu zannedi· 
liyor. 
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Semlh " beni sık " diye uzanan elln sahibine 

neler, neler söylemek istemezdi ·--·----. - Doğrusu Nuşin şeker gibi 
~ırkız .. Biraz içlidir amma, ııiz 
ıyi idareniz'e herhangi bir sı
~ıltıya meydan vermiyebilirsiniz 
0 Yle dejl'il mi? 

- Hakkınız var? 
- Daha nekadar kalacak-

sınız Sofyada? 

. - Maa esef fazla değil.. Nu
şı.n. iki güııe kadar Viyana ya 
~ıdıyor. Ben ıse bir hafta ka

ar. 

. - Öyle mi.. Nuşio haoım 
lrtllikten sonra bizi yabancı 
sayınıyarak evimize uğrarsanız 
~eınnun etmiı olursunuz. Ne de 
Oı.ııa • • d" . . sııı gez ırmek, eğlenme-
nızı temin etmek vazifemiz .. 

Biz ev sahibi, siz misafirs · niz. 
- Teşekkür ederim Nada .. 
- Nasıl Bulgar milletinden 

hala endi~eniz var mı.. Ha!ii 
çeteci, hunriz, katil olarak mı 
bizi karşılıyorsunuz? 

- Anlıyamadım bunlar oe 
demek.. 

- Ah ben hepsini bilirim. 
Türkler bizi biç sevmezler.Hal
buki ben şahsen Türkleri pek 
severim. Biz ne de olsa aynı 
kaodanız. lslav değil miyiz. 

- Sizin gibi güzel bir Bul
gar kızının Türk muhibbi ol
ması doğrusu hoşuma gidiyor. 

Kur yapıyorsunuz? 
- Av. ce münasebet .• övle 

Londra, 28 (A.A) - Press 
Associatiouun istihbaratına na
zaran Milletler cemiyeti ltalya
oın Habeşistan üzerindeki ha
kimiyetini tanımadıkça lngil
terenio buou tanıması muhte
mel değildir. 

Loodra, 28 (A.A) - iyi ha
ber alan mebafildeki kanaat 
hükümetin pek yakında Ha
beşistan üzerindeki ltalyan ha
kimiyetini kısmen taoıyacağı 

merkezindedir. Adis - Abeba
daki lngiliz elçiliği başkonso
losluğa çevrilecektir. Bu ise 
Italyan hükümetinin muvafa
katini istilzam etmektedir. 

Mamafih lngiliz hükümeti bu 
teşebbüse yaloız başına giriş

miyecek ve daha evvel Fransa 
ve Amerika hükümetleriyle bu 
mesele etrafında müzakereler
de bulunacaktır. 

Mütareke 
YıldönUmUnde Frarısada 

bUyUk nUmayı,ıer 
yapılacak 

Paris 28 (Ö.R) - Kabine 
meclisi milli müdafaa nazırı 
Daladier'nin teklifi üzerine 
lıarb malzemesi yapan bazı 

fabrikaların hemen millileştiril

mesine karar vermiştir. Bunlar 
Brandt müesseseleri, bazı fişenk 
fabrikaları ve Roenault fabri
kalarının bir kısmıdır. 

Paris 28 (Ö.R)- Hükümetle 
eski mubaripl"r cemiyetlerinin 
mümessilleri arasıoda hasıl olan 
bir anlaşma üzerine mütareke
oio yıldönümü olan 11 son teş· 
rinde eski muhariplerden müte
şekkil alaylar Pariste Şanzelize 
caddesi ile zafer takı altında 
nümayişler yaparak eski muha
riplerin ve bütün memleketin 
mukaddes birliğini ilan edecek· 
!erdir. 

lngiltere 
Amerlkaya ısoo tayyare 

~iparlş etti 
Nevyork, 28 (Ô.R) - Nev

york Times gazetesi bugünkü 
sayısında, Büyük Britanya hü· 
kümeli adına Amerika tayyare 
fabrikalarına büyük bir sipariş 
yapıldığını haber veriyor. lo
giltereye karşı girişilen taah
hüdün yerine getirilmesini Mr. 
Piyer Pont Morgan ve mali
yeci Morgeotav tekeffül etmiş
lerdir. 

1339 yılından öııce İngiltere 
ordusuna teslim edilecek 1500 
saffıharb tayyaresi tamamen 
çelikten yapılacak ve dünya
oın en seri tayyarelerinden 
madud bulunacaktır. Bu tar ı 
yarelerin ioşasıoı Glenn Mar
tin ve Curtiss Wright tayyare 
fabrikaları taahhüd etmiştir. 

şey mi olur? 
- Belki bu 

ama.. Herhalde 
diyorum. 

- Bunu neden 
yim, 

kadarı değil 
hoşunuza gi-

inkar ede-

- Tabii, tabii.. inkar niye 
yarar. Ben de Türkiyede kal
saydım, bir Türk çocuğuyle 

evlenirdim. 
- Bu tercihine sebep ne .• 
- Tecrübesi meydanda .• 

Türk'ler daha iyi sevişmesini 
bilirler. Bizde bir Bulgar ço
cıığuyle konuşmaoız imkanı 
yoktur. 

- Bundan birşey anlıya
madım. 

- Nasıl anlıyamadını:ı: mı .. 
Bizde erkek konuştuğu kızdan 
istifade yollarını arar. Bakın 
siz Nuşin hanımla nekadar 
güzel sevişiyorsunuz. Biribiri· 
nizi çılgınca seviyorsunuz.. iki 
gün sonra ayrılacaksınız, her· 
şey bitecek .. Öyle değil mi? 

- Hayır ... 
- lnkAra ne lüzum var. 

Paris 28 (Ö.R)- Bazı gaze
teler dahiliye nazırı Salengro· 
nun harp esnasında firar su
çiyle divanıharp tarafından ida
ma mahküm olduğunu iddiaya 
devam ettiklerinden dahiliye 
nazırının talebiyle Blum bu işe 
aid dosyanın ordu başkuman
danı general Gamelinin riyaseti 
altında bir komisyon tarafından 
tedkikioi emretmiştir, Komis
yon dahiliye nazırının divanı
harbe verilip verilmediğini ve 
verilmişse hakkıodaki hükmün 
ne olduR-unu bildirecektir. 

NEVYORKTA 
BU Uk hürriyet heykell
nin so inci yıldönUmU 

şenlikleri 
Nevyork 28 (Ö.R)- Fransa 

başvekalet müsteşarı François 
de Tesson dün gelen "ile de 
France., buraya muvasalat et
miş ve karşılanmıştır. Fransız 
nazırı Nevyork limanı medha
lindeki büyük hürriyet heyke· 

linio 50 ioci yıldönümü şenlik
lerinde Fransa hükümetiui ve 
Alzas Loreni temsil edecektir. 
Heykeli yapan Bartholemy Al
zas!ı bir Fraosızdı ve Colmar 
şehrinde doğmuştu. Bu şehrin 
belediye reisi Richard'da bu 
münasebetle Fransız nazırına 
refakat etmektedir. . .. 

İ Doktor • Operatör 

Arif N. Y urcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hasta'ı(lrını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 

Müuyede salonu karşısında 
78 numaralı muayenehane

sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp

rüp" Berat apartımanı No. 5 ...... • 

Hariciye nazın cevabında 

Milletler cemiyetini terketme
diğini, kollektif emniyet prensi
bine ve taahhüdlerine bağlı 
kaldığını, fakat hiçbir memle
ketin şimdiki vaziyette harici 

siyasetini münhasıran karşılık

lı yardım ve kollektif emniyet 
sistemlerine dayanamıyacağıoı, 
Belçikanın bu prensiblerle ne 
taahhüd altına gireceğini bil
mek istediğini ve bundan son
raki müzakerelerde coğrafi 
vaziyetine, tı.rihi an.' aoelerine 

ve memleketin imkanlarına gö

re hareket edeceğini söyle
miştir. 

Viyanalı Profesör 
Bolu Halkevlnde bir 

konferan3 verdi 
Bolu 27 ( A . A ) - ilimiz 

ormanlarıııda ilmi tedkikat yap
makta olan Viyana tarihi tabii 
müzesi şube şeflerinden Dr. 
Koller Ankara yüksek ziraat 
enstitüsü nebatat şubesi şefi 

Dr. Salaheddin Untayın yardı· 
mı ile 26 - 10 - 936 akşamı 
Halkevi salonunda orman ve 
av hayvanları mevzuu üzerinde 
bir konferans verdi. 

istifadeli olan bu konferansı 
bayanlar da dahil olduğu hal
de salonu dolduran dinleyicileri 
pek büyük bir alaka göster
mişlerdir. 

~········-Mahkum edildi 
Karabu,un kazasında Sail-ı 

köyü civarında ormanda yangın 
çıkararak orman idaresini 850 
kuruşluk zarara sokan Demir 
oii"lu Necib ağırcezada iki güo 
hapise ve iki lira ağır para 
cezasına mahküm edilmiştir. , ____ amı ______________ -=:m ____ , 

HÜSEYiN Ki. YIN 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek 

"~-
ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

·-~---- --

Semih bey ... Sizin Nuşin ha· 
nım için çıldıran hisleriniz daha 
bir hafta önce Semiha hanım 

içio tutuşub yanmıyor muydu .. 
Hayır, demeyiniz, yalan iyi 
değildir. Siz Nuşin'i samimi 
bir aşkla sevmiyouunuz... Be
nimle de 24 saat bir arada 
bulunsanız, çok eminim ki, 
beoi de onun kadar sevecek
siniz... Aman tehlüke belirdi, 
Nuşin hanım bizi gözetliyor .. 
Dik~at. .. 

* • • 
lstas} on oldukça kalabalıktı. 

Y olcularıoı ağırlamağa gelen 
her insanın gözlerinde, taşmak 
üzere bulunan bir hassasiyet, 
kelimelerle anlatılamıyan ma
nalar gizlenmişti. Fakat Nuşin 
henüz görünürlerde yoktu. 

Bu geç kalışın makul bir se
bebi var mıydı? Sakın beklen
miyeo, hatıra gelmiyen bir mah
zur mu çıkmıştı. istasyonun te
lefonunda oteli aradı. Ve geniş 
bir nefes aldı. 

Iı1tasvon kapısında otomobil-

deo inenler arasında Nuşinden 
başka Nada ve büyük hanıme
fendi vardı. Birer birer ellerini 
sıktı : 

- Kork1Jttunuz beni, doğ
rusu, acaba bir mahzur mu 
çıktı diye, otele• telefon ettim. 
Trenin hareketne beş dakika 
var. 

Büyük hanımefendi Nuşini 
işaret ediyordu : 

- Kabahat hep onda ... Da
ima randevu'arına ır~ç gider; 
trene, vapura so'uksolu!la yeti
şir. Alelacaib bir mah ük .. 

Gospoyçe Nada atıldı : 
- Asd tuhafı, beklenildiğini 

bildiği yerlere geç gitmesidir. 
Ayrılık dakikaları gelip çat

mıştı. ikinci çan sesi, trenin 
hareketinin dakıkalara müte· 
vakkıf olduğunu, son veda söz
lerinin geç kalınmadan söylenme· 
sini adeta ihtar eder gibi oluyor
du.Acıklı birer istifham gibi par
maklar arasında sıkılıb kalan 
mendillerin arkasında ne kadar 
arzulu 2özvasları, ne temiz he-

~anife 7 
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Odemişte 
Tütün, 
pamuk 
ferinin 

zeytin ve 
mahsul
-vaziyeti 

Tütün piyasası Cumhuriyet 
bayramını müteakip muhtelif 
yerlerde açılacaktır. Bunun 
için de alakadarlar mübayaa 
nıemurlarını tütün mıntakalarına 
göndermişlerdir. Yapılan ted· 
kiklere göre Ödemiş tütünleri 
busene keyfiyet ve kemmiyet 
itibarile müsaid şartlar dahi
linde yetişmiştir. Busene hR
vaların kapalı gitmesi ve yağ
murların fazla yağması taban 
yerlerdeki tütünleri ezdirmiş, 

dip ve dipüstü ve ana yaprak
lar da hastalıklar görülmüştür. 

Zürra, bu yaprakları kınp 

atmış, son yaprakları bu haa
talıklardao kurtarmıştır. Her 
zürra mahsulünü kaldırarak 

kalıp yapmıştır. 
ilk zamanlarda tütiioün ge• 

çen seneden fazla olacağı tah
min edilmiş, fakat yukarıdaki 
sebeblerden dolayı bu tahminin 
tahakkuk edemiyeceği anlaşıl
mıştır. 

Busene tütün zer'iyatı fazla 
ve sıcaklar da birden bastır· 

mış olduğundan amele darlığı 
çekilmiş ve hariç kazalardan 
amele getirtilmiştir. Bu müna
sebetle bir kadın ameleye 60 -
70, erkeğe 10!> - 120 kuruşa 
kadar yevmiye verilmiştir. Mah
sul geçen seneye nazaran çok 
nefistir. 

ZEYTiN 
Busene zeytin senesi oldu

ğu halde Ödemişte çiçek za

manında yağan yağmur V"! fazla 
esen rüzgarların tesiratıodan 

bazı mıntakalardaki çiçek açan 
ağaçların çiçeklerini yıkamış 

ve meyve az tutmuştur. Buse
ne iki milyon kilo dane ve 250 
bin kilo yağ istihsal olunacağı 
tahmin edilmektedir. 

Pamuk: Ödemişte dört beş 
senedenberi pamuk zer'ıyatına 

ehemmiyet verilmektedir. Bu 
seoe,her seneye nazaran yüzde 
altmış niabetinde fazla ekilmiş
tir. Kozalar kemale gelmekte

dir. 250,000 kilo pamuk istih
sal olunacağı tahmin edilmek
tedir. 

öz He~imi 
MITAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat· 
baası yamada. 

Numara: 23 
Telefon : 3 t34 

12291 
V"//TJ.7T/:.O'A-:-7'AXZ7.z7.-ı::zz.e&T.721 

yecanlar gizlenmişti. Nuşin Se
mihe 1100 ayrılık alameti ola. ak 
elini uzatırken sanki taştan, 

kayadan bir insao gibi hissiz 
görünüyordu. Semih, parmak
ları arasında adeta "beni sık., 
diye kalıveren renksiz elin sa
hibine neler, neler söylemek 
istemiyordu. işte son çan sesi.. 

Semih yalnız: 
- Yine, pek yakında görü

şürüz N uşinim, diyebildi. 
Nuşin: 

- Görüşürüz tabii, allahı.s
marladık. 

Dedi ve tekerleklerin ku
laklarda uğultu bırakan sesleri, 
bomboş rayları çiğneyerek l.o
şuştular . 

* ... 
Heyecan iç:nde çırpınan bir 

kalp nasıl tevakkuf dakikaları 
geçirirse Semih de böyle bir 
vaziyette kalmış, mesafeleri 
koparıp sürükliyen tre:ıin arka· 
kasında böyle bir tereddüt 
da ki kası geçirmişti. 

'-CIJ 1 J'Qllfl -
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Sah il • 
En faydalı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 
Çünkü her ağrıyı keserek 

şifa ve neş' e getirir 

" Radyolin " müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 
harikalı bir tertible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 

ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgılığından mütevellid 

rahatsızlıklan süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş' eye 

çevirir. 

OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

1 . . . . • .• ~ / • :~ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazırrısızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

eczanesi TELEFON : 2067 

Teşekkür 
Üç senedenberi çektiğim ıs

tırabım menşeyi olan saklı bir 
apandisiti deraırnp teşhis eden 
Dr. muallim bay Abdi Muhtar 
ve Memleket hastanesi opera
törü bay M.Nuriye çok güç 
olan bu kuvvetli ve isabetli 
teşhislerinden ve ameliyattaki 
maharet ve tam muvaffakıyet-

. 1 
ten dolayı Operatör Nuri'ye ve 
muavini lbrahime teknik haza
katından dolayı derin şükran 

borcumu ve keza kızımın bo
ğaz ameliyatındaki maharetin
den dolayı mütahassıs bay Sa
miye derin minnetlerimi gaze
teniz vasıtasiyle sunarım. 

Kula Hükümet tabibi 
E.Ertem 

1017 (2095) 

TURAN Fabrikaları man ulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde !!atılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Salihağa hanında 11mum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZl'VliB. 
M.KRK.KZl : H.KRLlN 

Aimanyada J7a Şubes' Mevcuttur 
Seı maye 'Ve ihtiyat akçesi 

165,000,000 Rayhsmıuk 
Tilrkiyede Şnbeleri: lSTANBUL ve IZMIR 

.Mısırda Şubeleri: KAHlRE ve ISKENDERIYE 
Her türlii banka ınaaıoelatnı ifa ve kabnl eder 
• ALMANY ADA s•yabat, ikamet, tahsil ve saire için 

•hv•ıı ~8raitle RROTRTRRMARK sı\tılır. • (1)-h 
• '·. ,; ... -. l '.::--"'~···.: • ~'- ;,.. il. 1 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
D. 456 ikinci Kordon 422 eski 162 taj No. ev Lira 150 
Yukarıda yazı!ı Yunan emvalinin 6 aylık icara verilmek üzere 

10 gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 9-11-936 pazar
tesi günü saat 15 dedir. Alıcıların Milli emlak müdüriyetine 
müracı.atları. 986 (2090) 

lzmir ikinci icra memurlu- , 

•• Tefrlnleveı q,..e 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 

aç.ık bir 
kapıdır 

Ft.A.. ı >"'Y"C>~I~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

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

·······························································••1••11111111•111• 

Urla Tapu idaresinden : 
Urlanın Gödence köyünün 

Y eşilpınar - Akça taş mevki

inde sınırları belli ve içinde 
150 ağaç zeytin ve aşlama ve 

kırk armut aşlaması bulunan 
bir kıt'a tarla ve zeytinlik elli 
yılı mütecaviz bir zamandan 
beri senetsiz olarak Gödence

den Mehmed oğlu lsmailin :ı:il

yedliğinde olub bu kerre bu 
yeri intikalden sonra 500 lira 

bedelle Gödence köyünden 

Mahmud oğullarından Mustafa 
oğlu Süleymana ferağ edece

ğinden bu yoldaki istek yerin

de araştırılıb perkeştirilecektir • 
Bu yerin kendisinde veya sını

rında veyahut herhangi bir şe
yinde tasarruf veya tecavüz 

gibi bir iddiası olanlar varsa 
bu yazının sayıldığı günden 
başlamak üzere on gün içinde 
Urla tapu memurluğuna veya

hut 3-11-936 gününde yerinde 

araştırılacak memura elindeki 
belgelerile başvurması bildirilir. 

1003 (2091) 

lzmlr Beledlyeslnde11 : 
1 - Belediye tebhir memar

larile tanzifat muaklı ipleri Ye 
odacılar için yaptırılacak yirmi 
sekiz takım elbise başkatiplik· 
teki nümune ve şartname •eç· 
hile 13 - 11 - 936 cuma günü 
saat on altıda açık eksiltme 

ile ihale edilecektir. Bedeli mu
hammeni beher takımı on altı 

liradan dört yüz kırk sekiz li
radır. iştirak için otuz üç lira 

altmış kuruşluk muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 

gün ve saatte encümene ge
linir. 

2 - 63 Sayılı adanın 320 
metre murabbaındaki 52 sayılı 

arsası beher metre murabbaı 
yüz yirmi beş kuruştan dörtyüz 
lira bedeli muhammenle başka
tiplikteki şartname veçhile 
13 - 11 - 36 cuma günü saat 
on altıda açık arttırma ile iha
le edilecektir. iştirak için otuz 
liralık muvakkat teminat mıWı:
buzu ile söylenen gün ve H

atte encümene gelinir. 
29 - 3 - 7 - 10 (2096) 1015 

ğundan : 936/1970 
Bir borçtan dolayı haczedi

lerek satılmasına karar verilen 
koltuk, kanepe, halı, konsol, 
.ayna vesair hane eşyası 2 - 11 
936 pazartesi günü saat on
dörtte Güzelyalıda vapur is
kelesi öntinde satılacaktır mah
cuz yüzde yetmiş be~ini bul
madığı surette ikinci ve son 
arttırması 4 - 11 - 936 çarşam
ba günü ayni mahalde ve ayni 
saatte yapılacağından istekli 
olanlar o gün ve saatte mahal
linde hazır bulunmaları ilan 

·---~"Sim___________________ • 

olunur. 1006 (2093) 

Müzahareti adliye kararı vardır 
Ödemiş Asliye Hukuk hakim

liğinden: 

Ödemişin Tekke mahallesin
den Ahmed kızı Necibe tara
fından lzmir Karşıyaka Hamam 
mahallesi Hatem sokağında 10 
numaralı hanede Antalyalı Meh
med çavuş oğlu Mustafa aley
hine açılan boşanma davasının 
duruşmasında: Mustafa namına 
çıkarılan celbnamede muma
ileyhin gösterilen adreste ol
madığı ve ikametgahı meçhul 
bulunduğu mübaşirin meşruha· 

tından anlaşılmakla ilanen teb
ligat icrasına karar verildiğin
den Mustafanın duruşmanın 
muallak bulunduğu 19-11-936 
tarihine müsadif Perşembe gü
nü saat 10 da Ödemiş Asliye 
hukuk mahkemesinde hazır bu
lunması veyahud bir vekil gön
dermesi lüzumu ilan olunur. 

1010 (2089) 

ZMiR YüN Mensucatı 
ITürk A. Şirketinin 

• 

umaı a n aıı 
" 

1'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLA.11 
- - - mil m:ı - - - :zABiF 

ır, aı ıı:ı- . -

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

111111111.11111111 E 111111111111111111 
••11111111••1111•1 •111•11111•1111111 
••1•11111111111111 •••••••••••••••••• 

r:rr:rıf:r:illf:f: SATIŞ YERL RI: ::'llifsilif:fm 
Birinci Kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. ft.. Ş 
··------------------1----------------------· 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
Ray ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

SATURNUS vapuru 11 bi

rinci teşrinden 14 birinci teş
t' •ne kadar Anvers, Rotterdam, 

Aınaterdam ve Hamburg için 

1iilc aJacakbr. 

ULYSSl!:S Tapuru 16 teşri· 
llievvelde gelip yükünil tahli

Yedeo sonra Burgas - V aroa 

\'e Köstence limanlan için yük 

llacakbr. 
CERES vapuru 21 Birinci 

teşrinde gelip 25 birinci teşrine 
k•dır Rotterdam, Amsterdam 

•e Hamburg limanlan için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 4 teşrini
"-ıiden 9 teşrinisaniye kadar 

Anısterdam, Rotterdam ve 

lianıburg Umanlara için yilk 
•lacakbr. 

0RESTES vapuru 16 ikinci 
teşrinden 21 ikinci teşrine ka

dar Amsterdam- Rotterdam ve 

liaınburg limanlan için yük 

llacakbr. 
SVENSKA ORIENT Lınıen 
VASALAND motörü 13 bi

tinci teşrinde gelip Rotterdam, 

liarnburg, Bremen, Copenhage 

Goteburg. Oslo ve lskandinavya 

liınanları için yük alacaktır. 

N. V. 
W. F.1-1. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
GERA Motoru 15 birinci 

teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci tesrine kadar Rotter 
dam. Hamburg , Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
ATHEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremen li· 
manları için yük alacakhr. 

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

MANISSA vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor. 15 son 
teşrine kadar Rotterdam,Ham
burg ve Br~men için yükliye
cektir. 
Armemeut H. Schuldt·Hamburg 

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

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

••D•• 
American Export Lines 

Nevyork 
EXMOOR vapuru 17 ilk teş

rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston için yük alacaktır. 

EXMINSTER vapuru 30 ilk 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
ve Boıton için yük alacaktır. 

EXHIBITOR vapuru 14 son 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXPRFSS vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

VIKINGLAND matörü 30 

~İrinci teşrinde beklenmekte ve 
<>tterdam -Hamborg- Bremen 

Gotcburg ve lskandinavya li
tllanları için yük alacakbr. 

HoUand Australia Line 

EXAMINER vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 

. için yük alacaktır. 

ALHENA vapuru 6 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup 
Prinsipalle·Australya ve Yeni 

Zeland için yük alacakbr. 

Servici maritime Roumain 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 

teşrinde gelip 21 birinci teşrin- . 
de Pire, Malta, Marsilya ve 
Ceıair için yük alacakbr. 

ZEGLUGA POLSKA 

LAV ANT motörü t ikinci 

teşrinde beklenmekte olup An· 
\ters (doğru) Dantzig ve Gdyoia 
ir · 
:r1b yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 

t~rdonda Tahmil ve Tahliye 
•nası arkasında FRATELLI 

SPERCO vapur acentalığına 
llıüracaat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
llccnta mesuliyet kabul etmez. 

h Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

~aat dokuzdan bqbyarak 
eyler - Numan zade S. 21 

kuınralı muayenehanelerinde 
abul ederler. 

Telefon : 3921 
k Cuma ve sah 8 den 10 a 

--•dar memleket hastanesinde • ~ .... iiliiiiiiii~iiiiiiiiimliiiiiiiiiiimı• DOKTOR 

Ziya Götşin 
~ERKEZ hastanesi 
~ULAK, BOliAZ 

iki . BURUN ŞEFİ 
ha ncı Beyler sokağı Beyler 
İe~fmı karşısında No. 41 
~ e on Numarası: 
~ uayenehane : 3686 
~v. 

Hastalar h ~505 .. t . ergun saat uç-
cn altıya kadar. 

EXAMELİA vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 

.:r icin yük alacaktır. 
Amerikan Export Lines 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXCALIBUR transatlantik 

vapuru 23 ilk teşrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
ediyor. 

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

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

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

... C!i:I ·-
Den Norske Middelbavslinje 

BOSPHORUS motörü 24 ilk 
teşrinde bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerk ve Norveç limanla· 
rına yük alacaktır. 

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

johoston Varren Line Ltd 
Liverpool 

DROMORE vapuru 24 ilk 
teşrinde gelip ayni gün Burgas 
Varna, Köstence, Sulina, Ga
laç ve Brailaya gidecektir. . ...... 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danuhienne· Maritime 

Budapest 
DUNA motoru 18 ilk teş

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

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

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

VapurJann isimleri, germe 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
20 7 - 2008 

Ihlamur, Salep, Çay 
içmenin mevsimi geldi. 

Bunları a!ırken kutulardaki 
firmamıza dikkat ediniz. 
Ambalaj içine alınmış çe
şidlerimiz şunlardır: Siyah 
ve kırmııı biber, darçın, 

baha~ kimyon, 41 baha~ 
papatya, ararot, çivid, kür
dan, Jeke 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 filhaşı Türk çividi, leylek marka 
restık boyaları, perakende ve topdan karpit, marangozlar 
için ispirto, tutkal, gomalaka, sanjaka, reçioa ve analin 
boyalar, kız enstitüsü ve dikiş yurdları talebeleri için çiçek 
ve meyva boyaları, flitre kağıdı, :zamkı Arabi, alkol, jela· 
tin, ilk okul talebesi için adreali diş fırçaları ve macunları, 
tebeşir, kokulu sabun, krem ve traş bıçakları, memedeki 
çocuklar için nestle südü ve unu, fosfatin, Kars südll, yassı 
ve lastik don ve muşamma, emzikler, sanayi ve :tiraatta 
kullanılan hertürlü 2erhirli maddeler benzin, göktaşı, asid· 
finik, çamaşır ve tahta sodası, nezafet pudrası, Kara hisar 
maden suyu, meraklı bayanlara ekstra sakız ve daha pek 
çok çeşidlerimizi görmek istiyenler depomuza uğrasınlar. 

Telefon: 3882 
. . . •.' ~,, . . ! 

1936 -1937 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir şerbettir. 

Hilil 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver-

• • 
senesının 

...... ~ . .. ~
~· . . ., 

Olivier Ve Şii. 
LiMiTET 

Vapur Ac~ntası 
BİRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
ADJUTANT vapuru 28 bi

rinciteşrinde ~elip 29 birinci 
teşrioe kadar Londra için yük 
alacaktır. 

ANDALUSIAN vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

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

FLAMINIAN vapuru ikinci 
teşrin iptidasında Liverpool 
ve Svanseadan gelip yük çıka· 
racaktır. 

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

NOT : Vürut tarihleri, va· 
purlann isimleri -.e navlun üc
retlerinin değiıikliklerinden me 
suliyet kabul edilme:ı. 

Krep Jorjet, 
Revdor Ferit, 

4 ayn ayrı koku bankası 
ve S. Ferit eczacı ba~ının son 
yaphğı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko· 
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
' ECZANESi 

Hükümet sırası 

URLA TAPU iDARESiN
DEN: 

Urlanın Gödence köyünün 
Akçataş mevkiinde sınırları 

belli tarla ve içinde 250 zeytin 
ve a~lama zeytin ve 50 armut 
ve 100 delice zeyt n eskidenberl 
Gödenceli eskici oğullarından 
Mebmed kızı ölü Fatmanın 
koçansız uhdei tasarrufunda 

iken 337 tarihind~ kendi hüs
nü rızasiyle 60 lira bedelle 
oğlu Mahmud oğullarından 
Mustafa oğlu Süleymana satmıı 
olduğundan bu kerre Süleyman 
bu yerin kendi adma tapu kil .. 

tü.ğüne geçirilmesini istemek· 
tedir. Bu şekildeki istek ye· 
rinde araştırılıp perkeifriJecek· 

tir. Bu arazinin kendisinde ve- t 

ya herhangi bir şeyiu.de tasar· 
ruf veya tecavüz gibi bir iddia 
olanlar varsa bu yazının sayıl
dığı günden başlamak üzere 
l O gün içinde Ur1a tapu idare
sine veya 3-11-936 gününde 
yerindeki memura elinde bulu· 
nan vesikası ile başvurma11 

yayılır. 1004 (2092) 

Nergis Nuvar 
Leylak Blan 

Daima sabit daima tabii 

i K::dir~at 
1 maktadır 
1 

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

SIHllA1" BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür . 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

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

Devlet Demiryollarından : 
Aşağıdaki gayri menkuller 9-11-936 pazartesı günil saat 15 de 

lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda pazarlık suretiyle 

1 
üçer sene için ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin gayri 
menkuller hizasında yazılan mikdarda muvakkat teminat verme• 
Jeri ve işe girmeye minii kanuni bir halleri olmadığına dair 
beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakitte komisyona 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju· 

v~ntin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Bayındır istasyon yazı
hanesinden ve komisyondan parasız alınır. 

1 - lımir Kemer istasyonu yoku bekleme salonu dahilindeki 
b!lvet satıcı barakası muhammen kira bedeli 150 lira muvakkat 
teminat 1125 kuruştur. 

2 - Bayındır istasyon binası içinde 8 harita numarah büfe 
kahvehane muhamml!n kira bedeli 180 fira muvakkat teminat 
1350 kuruştur. 25-29 968 (2072) -· .. . . .. )' • ,,; • . . . .. • . .. • .· • ··-.=- . 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi

len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkm~z. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Ecunleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

Satılık motör ve prese lzmir Cumhuriyet Müddeiuıriu-
ı - Crosley mArka 55, 65 beygir kuvvet'nde soğuk 

kafa maa teferrüat mazotla müteharrik kuvvetli ve yeni bir miliğinden: 
motör. 

2 _ Ayrıca 12 incezlik madeni ltalyan marka Çeşme Noter muavinliği münhaldir. Noter kanununun 4 üncü 
prese maa tulumba. maddesinde sayılan vasıfları haiz o!anların 10/Teşrinisani/936 

3 - Ayrıca granit zeytin ezmeğe mahsus taş. Salı günü imtihanları yapılacağından talip olanlar var ise Noteı· 

Pazarlıkla sahlacaktır. Almak istiyenler Ödemiş'te avukat kanununun 14 ve 15 inci maddelerine göre evrakı müsbitelerile 
bay Faik Gürsü'ye müracaat. H - 2 1-8 ( ~ . Izmir Adliye encümenine müracaatları ilan olunur. 
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1 
ve müttefik Yugoslav b şvekili Ankarada 

----------------------------------------11"1~------------------------------------------

Dos 

b. vgı· ·çinde arşıland 
Tuna ve Adriyatikten Kafka -Mezopotamya ve Suriy 
hudutlarına kadar koca bir alem sulhu koruyacaktır 

·~----------------------------------------------------------------~~-----------------------------~------------------------------~ 
Ankara 28 (Hususi) - Dost 

Yugoslavyanın başvekili M. Sto
yadinoviç burada çok parlak ve 
samimi tezahüratla karşılandı. 
istasyon Türk ve Yugoslav 
bavraklariyle donanmıştı. Baş
vekil, Hariciye vekili, diğer 

vekiller, Romanya, Yunanistan, 
Çekoslovakya sefirleri istikbal
de hazır bulunuyorlardı. Bir 
askeri müfrere tarafından se
lam resmi yapıldı. istasyonun 
içini ve dışarısını dolduran halk, 
dost memleketin başvekilini 
hararetle alkışladılar. 

ULUSUN BiR MAKALESi 

cağını bilir. Dost devletin po- Yugoslavyayı gezdiğimiz za-
litika liderleri yalnız vatanla- man bütün temasların bize Sto-
rmın talii değil. Avrupa sulhu- yadinoviçin memleketin her ta-
nun talii bakımından da ne rafından nasıl bir itimad ve 
ağır vazife ve mesuliyetleri ol- sevgi telkin etmiş olduğunu 

duğunu ı>c kadar iyi anladık- göstermiştir. Karar ve samimi-
larını pekaz zamanda isbat yet milli eserin şeref ve kuv-
ettiler. vetini her türlü mülahazaların 

Milletin akıl sağlığı süratle üstünde tutmuş ve onun muha-
politika hırslarının üstüne geçti. fazası için hiçbir fedakar-
Böyle buhran anlarında, topla- hğ; esirgememek,sulha ve Yu-

Ankara, 28 (A.A) - Ulus 
gazetesi Yugoslavya başbakanı 
Stoyadinoviçin Ankarayı ziya-
reti münasebetiyle Falih Rıfkı Yug-osla11ya haş11ekili Stoyadmoviç Başhakall ismet lnönii 

vahdet ve kuvvet iradesi hak- Ankarada kendini görecek 
Atayıo aşağıdaki makalesini 
neşretmektedir. kında bir imtihan teşkil etti. olanlar yalnız bir politika ve 

Dost ve müttefik Yugoslav- Dostlarımız şübhesiz unutma- htikümet adamlarının değil,milli 

harb tehlükesini önlemek 
sulhun davasına sadık kalın 
istiyenlerin danışma azmini ı 

ruri kılıyor. Sulhun kıymeti 
Yugoslavya ve Türkiye ve o 
larm Balkanlı dostlar'ı kad 
kimse takdir etmez. Tuna 

Adriyatikten Kaflcas Mezop 
tamya ve Suriye hudutları 

kadar koca bir alem sulha k 
rar verdiği zaman htrtaraf 
harb- fikrine karşı mücade 

etmt:kte olanlar bu karard 
kuvvet alacaklar, Enternasy 
nal barış müesseseleri ken 
lerine geniş bir mesned bul 
caklardır. 

· Stoyadinoviçi ve onun ıa 

smda kardeş Yugoslav milleti 
selamlarız. 

Atatürk devrinde hürriyeti 
elde etmiş olan Türk kadınlı 

Yanın muhterem başvekili bu- mışJaıdır. O zaman Türkiyenin bir hareket liderinin karşısında 
t b k d d · ı madam Stoyadinoviçin ziyare 

sabah Cumhuriyet merkezine ıs ua ı ne ·a ar erm o muşsa bulunduklarını hissedecekler-
bu acı tecrübenin ancak Yu- tinden Yugoslavyalı hemşirel 

geliyor. Refikası bu ziyarete dir. Yugoslavya ile Türkiye . . lA l .. 
goslav güzideJerini ve halk yı- rıne sevgı ve sem am arını go 

mu-stesna bı'r şeref "'e başlıca dostlugv unu vasıfiandmm esas-... ğmlarının mücadelesi asırlarca dermek için istifade etme 
Yugoslav gazeteci ve muhar- süren milli eser etrafında saf Anka1aaan bır marız01a lar dışarıda barışçı olmak, içe- bahtiyarlık bilecektir. 
rirlerinden mürekkeb bir grub, sıkıştırmaya yarıyacağı hakkın- mak, b.r.eştirmek ve sevketmek goslav dostluklarına bağlı kal- ride halk saadetine ve memle-
i\li memleket güzideleri ara- daki hükmü ve kanaati de faziletleri o!an bir şahsiyetin mak heyecanlı bir vatan- ket umranına çahşoıak ve milli Bu münasebetle Türk gaz 

d • b' f b f il 1 1 tt'cileri namına Stoyadinoviç sın a yenı ır temasa ırsat o kadar knt'i idi. e emmiyeti nekadar hayati ol- perverlilde soğukkanlı muha- men aatlerini mi et erin sarsı -
vermektedir. Orta Avrupa ile Balkanlarda duğu söz götürmez. B. Stoya- kemeyi eşetmek muhterem maz ve yenilmez hayat irade· bize güzide Yugoslav meslek 

Marsilya faciası Yugoslav barış ve istikrar istiyen herkes dinoviç işte bu şahsiyet ol- devlet adamının her tanıştığı ]erine timsal kılmaktır. daşlarımızla bir daha konuş 
milleti için unutulmaz bir ma- Yugoslavyasız böyle bir nıza- mu tur. üzerinde bıraktığı ilk tesirler Nazik zamanlar geçiriyoruz. mak fırsatını verdiği için te 
tem oldu~u kadar onun rüşdü mm bir hayalden ibaret kala- Meslekda"?larımızla birlikte bunlardır. Cihanşümul buhran bölS?e bölg~ şekkür etmek isteriz. • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Romanya kra ı Pr ·'d 
Havanın yağmurlu olmasına rağmen 
haşmetli bir kabul resmi yapıldı 

Prag, 28 ( Ö. R ) - Prag 
ahalisinin Romanya kralı Karola 
yaptığı kabul son derece haş-
metli olmuştur. Havanın yağ
murlu oJmasıoa rağmen ana 
caddeler ve meydanlar kala
balıktan geçilmez halde idi. 
Halk sabah erken vakıt so
kaklarda toplanmağa başlamış
tır. Kralın treni saat 9,15 de 
Prag esas garına gelmiştir. Ro· 
manya krahnı,Çekoslovakya rei
sicumhuru Benes ve etrafında 
toplanmış olan ayan ve mebu
san meclisleri reisleri, Başvekil 
Hodza, hükümet erkanı, ordu 
müfettişi, erkanı harbiye reisi, 
Fransız askeri heyeti reisi ve 
daba birçok zevat bekliyorlardı. 

Trenin gelişi Prag g rnizo- f>wq'da !'atlftmeflfo sa1a11ı 
K:F:ır::r'•E~'9N.;.; kam tarafından selamlanmış ve 

Kral K.arol veJiahd prens Mişel Çekoslo11ak Reısicunıluıtu Benesle 
nuna mensuo bir bataryanın Romen ordusu mareşalı ünifo-
21 pare top salosiyle selam- masını taşımakta olan kral 
lanmış ve bu esnada muzika Karol trenden inince Cumhur 
Romc.n milli marsını çalmısht. reisi Benes ve hükümet er· 

.. .. .. ... -· ~ ~ -
~-- ......... ~~ 

şeref böli.iğünü teftiŞ etmiştir. 
Gaı·ın şeref sa1onundaki kısa 
b1r istirahat esnnsmda Bcnes 
krala tazimlerini bildirmeye 
gelen yüksek erkanı takdim 
ettikten sonra alay, her si!aba 
mensub fiefer kıydetli kıt'aların 
ve kesif hnlk kalabalığının yı

ğılmış o1duğu yola çıkmıştır. 
Kral Karol, oğlu prens Mişel 

Romanya horic:ye nazırı Anto
nesko yolfardan otomobilJerle 
geçmişler ve asker kordonu 
arkasında yer almış olan halk 
kütleleri tarafından Prag şato· 

• suna muvasalatlerine kadar fa. 
sılasız alkışlanmışlardır. E':>ğleyin 
parlamento sarayı önünde bir 
askeri geçid resmi yapılmıştır. 

adri karşı hareket 
Asiler hükümet merkezine 2:iden 
bütün yolları tutmuş bulunuyorlar? 

Paris 28 ( Ö.R ) - lspanyol 
asi kaynaklarından bildirildiği
ne göre Madride karşı millici

lerin büyük hareketi başlamış
tır. Millıci kuvvetler üç koldan 
hükümct merkezi üzerine iler
lemektedirler. Kuvvetli topçu 

ve bava kuvvetlerile süvariler 
bu yürüyüşü himaye etmektedir. 
Oıdu kendisine gösterilen bütün 
hedefe e varmıştır. Bu suretle 
millici p:şdarları Madrid va
roşlarından ancak 20 kilometre 
mesafede olan Marena mev
kiine varmışla'rdır. Oviedo muhasaıasmı kaldıtan /isi geneıallcutrn Oıgaz ve Oımatla 

'i.'lt~~;'?3!il metinde olub mihveri Madrid .. 

OllJ'tdodan Madıide yü.rliyiiş 

Paris, 28 (Ö.R) - Asilerin karşı başlıyan büyük hareket 
kontrolü altındaki lspanvol süratle ilerlemiştir. Bu bare-
radyolarının bildirdiğine göre kete üç kol iıtisak ediyor. 
dün pfakla beraber Madride ileri hareketi Vayeraı • istika-

Toledo yoludur. Bu yolun so 
Junda General Barone kohı, 
merkezde General dila kolu .,,e 
sağ tarafında General Monasterİ 
kolu hareket halindedir. Cuın'" 
huriyetçiler pekaz rnukavedJ~: 
göstermişlerdir. Topçuları hafı 
bir faaliyetle iktifa etmiş ~e 
tayyareleri de askeri harekatı 
iz'aç için ortada görünmenıif" 
tir. Saat 14 de General Varedl• 
kolu Naval Karnero'dan Ma " 
rid'e doğru giden bütün yol" 
lan tutmuş bulunuyordu. 

Burgos, 27 (A.A) - Habet 
' verildiğine göre general fra~" 

ko Madrid hükümetine bıt 
ültimatom vererek bu şehr~ 
derhal teslim olmasını istiy~" 

h. b•' cektir. 48 saat zarfında ıç 

cevab gelmediği takdirde Na5
• 

yonalistler Madridi silah kuf• 
veti ile zabtedcceklerdir. 


