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lzmirde dUn Cumhuriyet bayramı şerefine yapılan geçld resmi intibaları 
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Yüzbin kişi merasimi heyecanla takibediyordu. Etlik
ten gelen yüzlerce tayyare geçid sahasında uçtular .. 

Motörize edilmiş kuvvetlerimizin geçişi göğüsleri iftiharla kabarttı. Atatürk Mareşal Fevzi Çakmakla Millı 
Müdafaa vekilini tebrik etti. Büyük misafirimi~ Stoyadinoviç hayranlıklarını ızhar etti 

On binlerce köylünün geçişi ÇOK azanı etli 
\,11111C!U.ı:.cz;U.t.zuo:/LLL/.LZZLJ 

Ankara, 29 (Hususi) - Tür
kiyenin kalbi bugün en coşkun 
heyecanlarla çarpıyor. Cumhu· 
riyetin onüçüncü yıldönümünü 
kutlamak için tanzim edilen 
resmi programa tevfikan sab2h 
B. M. Meclisinin büyük mera· 
siın salonunda Reisicumhur 
ATA TÜRK tebrikleri kabul 
etmiştir. 

İlkönce kamutay Başkanı 
Abdulhalik Renda ve onu ta· 
kiben Başvekil ismet lnönü, 
Vekiller, Saylavlar birP.r birer 
salona girerek Biiyük Şefe 
tebriklerini, saygı ve sevgile· 
rini sunmuşlardır. 

Merasim devam ederken or· 
l.estra nefis parçalar ,alıyordu. 

Geuel Kurmay başkanı Ma
reşal Fevzi Çakmak başta 

temyiz mahkemesi başkanları, 

genel savmanlar, mabkemei 
temyiz azaları üniformalariyle 
görünüyorlar. Merasim salonu· 
nun bir kapısından girenler se· 
vinçli heyecaularını ifade et• 
tikten ve Atatürkün mütebes
sim çehrelerınde dolaşan nazik 
iltifata mazhar olduktan sonra 
diğer kapıdan çıkıyorlar. Gö· 
zumun önünde hiç unutamıya· 
cağım bir manzara şeklinde 

büyük Türkiyeyi idare eden 
başlar merasim salonuna giden 
koridorda bir geçid resmi ya· 
pıyorlar. 

Kırmızı, yeşil yakalı iınifor· 

malariyle geçen adliyecileri 
devlet şiırası bakanları ve üye· 
!eri takib ediyor. Dıvanı muba· 
sebat başkanı, genel sekreteri, 

A~a//ifk tara/uıda11 lıendisıne iltifat edilen kadın tayvarectmiz Sabılıa Oökçen 
; duğu halde Orgeneral mürak pleri, bakanlıkların ge· 
A a~reddin Altay, Orgeneral nel direktör ve direktörleri, 
. lı Said, Orgeneral Izzed· bankalar direktörleri ve idare 

dın Ç ı ı ı· · ·· l · d t· ı li a ış ar, Kara, deniz ve mec ısı uye erı e geç ı er. 
ATva . Ordusu Komutanları Şimdi sefirler, müsteşarlar, be· 
I ATÜRK'ün bulunduğu sa· raberlerinde kara, deniz, hava 
Ona girerek Çelik Ordunun ataşemilterleri, resen veya 
eşsiz Ö d kk 'f ·· · ·· d" n ere tebriklerini arze· muva aten vazı e goren ışgu· 
t ı~o.rlar. Aşağıdaki salon! rda derler, ulusal bayram münase· 

1.e rık sırasını heyecanla bek· betiyle Ankaraya gelen misafir 
•ten heyetler var. işte resmi ve yarı resmi heyetler 
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merasım salonuna girmeğe ha· 
zırlanıyorlar. Seremoni direk· 
tÖ•Ün ii , ı yoru'mak bi lmiyen faa· 
liyeti görülüyor. Nıhayet sefir· 
!erin ve re•mi heyetlerin tebri· 
kAtiyle buradaki merasim ni· 
bayet bu uyor. 
ANKARA SEViNÇ DALGA· 

LARI iÇ NDE YÜZÜYOR 
Ankara sevınç dalgaları 

içinde yüzüyor. Memleketin her 
tarafından günlerdenberi akın 
eden onbinlerce kişi, ayaklan· 
mış Ankara halkıyla birlikte 
öğleden sonra geçid resminin 
yapılacağı saha etrafındaki tri· 
bünleri, Etlik sırtına kadar uza· 
nan geniş araziyi dolduruyorlar. 

GEÇiD RESMi BAŞLIYOR 
Ankara 29 (Hususi) - Ge· 

çid resmi hayalin çok fevkine 
çıkan bir azamet arzetmiştir. 

Saat ikıde bertaraf insandan 
bir duvarla örülmüştii. Resmi 
localarda davetliler yer almış· 
)ardı. ATATÜRK halkın SÜ· 

rekli alkışları arasında locala
rını işgal ettiler. Yanlarında 

başvekil iSMET INÖNÜ, bü
yük misafirimiz Millin Stoyadi
noviç, Hariciye vekili T.R.Aras, 
Genel Kurmay başkanı Mare· 
şal Fevzi Çakmak, Milli müda· 
faa vekili Kazım Özalp ve di
ğer vekiller bulunuyordu. 
IRF AN ORDUSU GEÇiYOR 

Geçid resmine irfan ordusu 
ile başlandı. Ankarada bulu
nan fakülteler, yüksek mek· 
tepler, liseler, orta ve ilkmek· 
tepler talebeleri imrenilecek 
bir intizam ile geçt iler. Her 
kol Atatürkün locası önünden 
geçerken başlar o tnrafa çev· 

bir sahne yarattı 
mahallinin üzerini doldurmuş• 
tur. Bunların kanadları altın

dan şimdi genç kızlar ordusu 
geçiyor. irfan ordusunun bir 
ucu Ankaranın göbeğine da· 
yandı, fakat arkası daha gel
memiştir. Beyaz yakalı gri 
renkli elbiseleriyle genç kızlar 
grub grub Atatürkün locası 

önünden geçerken büyük lideri, 

riliyordu. Bu cidden sevinç ve• 
recek bir manzaraydı.irfan or· 
dusunun bir ucu Ankaraya 
yaklaşmak üzere olduğu halde 
diğer ucu daha ı;rözün alabil· 
diğine devam ediyordu. işte 
izciler göründü. Tayyarelerimiz 
Ankara sema~ını kaplamışlardı. 
Heyecan dakikadan dakikaya 
artıyor. izcileri Türkkuşu kurulu 
takib ediyor. Oparlörler haber 
veriyor: 

- Dikkat dikkat ••• Türkkuş· 
!arı geçiyor. 

' bugünü yaratan Atatürkü ha· 
yat ve ümid taşıyan ırözleriyle, 
başlarıyla, kalpleriyle selamlı• 
yorlar. 

Önde bayrakları tutan üç 1 
bayan var ... Onların arkasında ı 
küçücek tayyarelerini omuzla- I 
mış. baki elbiseler giymiş, uça· 
cakmış gibi yürüyen gençler 
öndeki bayrağı takibediyor· 
lar. Tayyarelerimiz 30-40 met· 

MUSiKi MUALLiM 
MEKTEBi 

Musiki muallim mektebi kır• 
mızı üzerine işlenmiş bayrağı 
önde hep bir ağızdan ayni 
marşı söyliyerek geçiyorlar. 
Söyledikleri marşın içinden 

Oeçid tesmüıde mııva//akıyetli ııcıışlar yapa11 pia11önu 
reden uçuyorlar, Bayan Yıldız yalnız şu üç kelimeyi duyabili• 
tam üzerimizden paraşütle at· yorum: Atatürk, Vatan, An-
ladı. Yüzden fazla tayyare ni· kara, bugün herkes onyedi 
hayetsiz gibi görünen irfan milyon Türk, bu üç kelime için 
ordusunun üzerini adeta yala- çırpınıyor. Bu üç kelimenin 
yarak uçuyor, kuvvetlerini gös· heyecanı ile yaşıyor. Tayya· 
teriyor, Atatürk'ü selamlıyorlar. relerimizin canlı tezahürleri 
Bıi kadar çok tayyarenin daha bitmedi. Etlik tepeleri 
birden uçuşlarını ne Anka· üzerimize yeni tayyare grubları 
ra, ne de biç kimse görme- gönderiyor. 
mıştir. Yüzıerce tayyare gecid - Sonıı 4 11rii Saı•tada -
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Izmir büyük bayramı heyecanı içinde çalkandı 

Gazi meydanında onbinlerce haikın iştirakile yapılan kutlulama merasiminde valimiz bir hitabe iradetti 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-111~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

"8 ugün Alaturka demek Türk azminden Türk zekis_ından başka kimsenin 
beceremiyeceği iş demektir,, Bütün yenilikler bunun bir delilidir 

~~~--·~~~~------~------------~~--~------~~~--.. --~----~------~----~~------~~~~~~--~------~~ 
"Kahraman Türk ordusu asil Türk milleti Cumhuriyetin bekçisidir" Yapılan muazzam geçid re3mİ çok parlaktı 

--~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-.. 
Şehir gelin gibi süslenmişti. Gece nur içinde yüzüyordu. Vali ve kumandan 

birer balo verdiler. Halk eğlence içinde sabahı buldu 
Dün, Cumhuriyetin 13 üncü 

yıldönümü şehrimi"Zde fevkal
ade tezahürat içinde kutlulan
mışhr. Büyük bayram münase· 
betile şehir baştanbaşa donan· 
mlşb. Şehrin muhtelif yerlerine 
zafer takları kurulmuştu. 

Sabahleyin pek erkenden 
bayraklarla donanmış evlerin· 
den çıkan en yeni ve temiz 
elbiselerini giyen halk, Hükü
met önüne ve Cumhuriyet 
Meydanma doğru akın edi· 
yordu. 

SPORCULARA HlTAB 
Vali Fazlı Güleç dün sabah 

ı:1aat 7.30 da Hükümet kona
ğına gelen sporculara şu nutku 
söylem· şlerdir: 

Arkadaşlar; spor teşkilatanın 
parti ürkütleri arasına alındı

ğını size iblağ etmekle zevk 
duyarım. inkılabın kurucusu 
Atatürkün başkanhğı ile şeref 
bulan inkılab partisi, spor teş
kilitmı kendi harimine alırken 
ona kuvvet vereceği~i ve onu 
daha dinç yapacağı şübhesizdir. 
Parti de sporcular gibi genç 
unsurları kendi topluluğu içine 
almakla en temiz, en enerjik 
unsurlar kazanmış olacaktır. 
Bu itibarla hem sizi, hem bizi; 
yani partimizi bu isabetli ka· 
rardan ötürü kutlular ve sözü
me son veririm demişler ve bu 
içten gelen sözler hararetli 
alkışlarla karşılanmıştır. 

KABUL RESMİ 
Saat 8,30 ifa 9,10 arasında 

vilayette kabul merasimi yapıl· 
mıştır. Vali Faziı Güleç vila
yette saylavlarla Müstahkem l 

Valimiz 111ıtkunn söy/eıken 

mevki Komutanı, kara, deniz, 
hava ve jandarma erkin ve 
ümerasını, parti ve belediye 
heyetlerini vekalet müfettişleri
ni, müddeiumumi ve hakimleri, 
maliye, dahiliye erkanını, kültür 
ve bayındırlık, baytar müdür
lerini, Türkofis müdürünü ve 
diğer müdiranla bankalar di
rektörlerini, muhtelif kurumlar 
mümessillerini kabuletmişlerdir. 

Valimize Cumhuriyet bay· 
ramını tebrike gelen %evat 
vali muavinliği dairesinde ha· 
zırlanan zengin bir büfed~ izaz 
edilmişlerdir. 

Saat 9,10 da vali, refakat
lerindeki zevatla Müstahkem 
Mevki Komutanlığının ziyare
tini iade etmiş ve bu esnada 
süel müzika ile bir müfreze 

···············································~······································· 

Bir otobüs iki feci 
kazaya sebeb olmuştur 
Dört yaralı vardır. Bir araba parçi:l

. lanmıştır. Tahkikata devam ediliyor 
Dün akşam şehrimizde bir 

otobüs iki feci kazaya sebebi
yet vermiştir. Hadise etrafında 
aldığımız malümata göre facia-

. nın cereyan tarzı şöyle olmuş· 
tur: 
Akşam saat sekize on kala 

Tepecikten yolcularını alan 
357 numaralı otobüs Konağa 
doğru yollanmış ve Gazi Bul
varında süratini arttırmışbr. 

Otobüsü sahibi Şahin idare 
ediyordu. Şoför Mustafa da 
otobüs içinde idi. itfaiye çeş
mesinin yanma geldikleri za· 
man burada_ otobüs 28 yaş
larmda Nesim oğlu Avrama 
çarpmış, zavallı belinden ve 
bacağından ağır surette yara
Jarımışhr. 

Hadiseden korkan Şahin 
tevakkuf etmiyerek Jambala
.t mı söndürmüş ve sürati artı· 
rarak hükümete doğru yo
luna devam eylemiştir. Belki 
maksadı kaçmak veya mes'ul 
şo;örün arabayı idare etme
diğini gizlemekti. 
Otobüsün gayri tabii vaziyeti 

Gazi bulvarında dolaşanla11n 
nazarı dikkatini celbeylemiştir. 

Otobüs Gazi bulvarı ağzına 
gelince lambalarını yakmış ise 

de postahane köşesinde hükü
metten gelen 85 numaralı bi
nek arabasına çarparak dam
ponlarmı arabanın ortasına 

takmıştır • 
Birkaç dakika önceki ka

zadan esasen telaşla bulunan 
şoför bu defa otobüsü yaya 
kaldırımı üzerine çıkarmış, pos
tahane davarına dayamıştır. 

Son kazadan araba devrilmiş 
arabacı Mebmed oğlu Hüseyin 
ile yolcuları tütün tüccarı Ka
valah Süleyman Faik ve refi
kası yaralanmışlardır. 

Araba parçalanmış ve hay
vanlardan biri de yaralanmıştır. 
Şoför bu defa otobüsü olduğu 
yerde bırakıb kaçmıştır. 

Bilahare zabıta otobüs sahibi 
Şahini ve şoför Mustafayı ya
kalamıştır. 

Çok ağır yaralı olan Avram 
iJe nisbeten yaraları daha hafif 
olan Süleyman Faik ve refi
kası Lütfiye, arabacı Hüseyin 
hastaneye kaldırılmışlardır. 

Tahkikata Keçeciler kara· 
kolunda gece geç vakta kadar 
devam olunmuştur. 

Otobüs yolcuları büyük he
yecan geçirmişler ise de onlara 
hiç birşey olmamıştır. 

asker tarafından selamlanmış

lardır. 
Daha sonra valimiz vilayete 

gelerek şehrimizdeki konsolos· 

Jan merasimle kabul etmiş

lerdir. Konsoloslar Cumhuriyet 
bayramını lzmirde devletin en 
büyük mümessili olan valimize 
kutlamışlardır. Konsoloslar vi
layette hazırlanan çok zengin 
bir büfede ağırlanmışlardır. 

CUMHURiYET 
MEYDANINDA 

Vali Fazla Güleç saat 10,30 
da Cumhuriyet meydanına gel
mişler ve ha1kın alkışlan ile 
karşılanmışlardır. Refakatlerin
de Müstahkem Mv. komutanı 

general Bürhaneddin Denker 
oldukları halde ikinci kordon 
ve lsmetpaşa bulvarı i1e cıvar
daki büyük caddelerde mevki 
almış olan asker, halk, parti
liler ve mektepler talebele
rinin bayramlarını kutlamış
lardır. A9kerler sağ olun, 
partililer ve sporcular ya
şa ve mektebliler de sağol 

nidaları ile valiyi selamlamışlar 
ve halk şiddetle alkışlamıştır. 

Vali tarafından halkın, izci
lerin, mekteblilerin ve asker-

münü idrak ediyoruz. Bu,b'zim 
için herşeyden üstündür. Bun
dan ötürü bu bayrama milleti
miz layık olan çok biiyük ehem· 
miyeti vermektedir. Çünkü mil
let kendisine çok uygun olan 
rejimin doğduğu günün yıldö
nümü olan bu bayramı tama
men benimsemiştir. 

Arkadaşlarım, 

Bundan evvelki idare ile 
şimdiki idare arasında muka· 
yese yapmak istemem. Bu, 
herkesin göreceği kadar aşi
kardır. 

Türk, evvelce bu memle
ketle misafir gibi yaşıyordu. 
Eski rejim derme çatma, yani 
Türkten gayri malzeme ve un· 
surlarla başka bir idare, bize 
layık olmayan bir idare tesis 
etmiş ve o idare içinde niha
yet tefessüh etmişti. 

Bugün Türk milleti kendi 
hakimiyet ve iradesini eline 
almış, kendisini bizzat idare 
etmektedir. Bu idarenin mu· 
vaffakıyetleri herkesi hayrete 
düşürmüştür. Başka milletlerin 
uzun zamanlarda başaracağı 
işleri biz on sene gibi kısa bir 
zamanda başardık. 

Muasinrde sporcu/at 

leıin bayram tebriki yarım sa
at sürmüştür. 

Tebrikitı müteakıb vali ve 
komutan Atatürkün heykeli 
önüne gelmişlerdir. Atatürkün 
heykeli önünde, merasim için 
diğer ba11 tezahürata nisbetle 
esaslı tedbirler alınmış, davet
liler için bir tribün hazırlanmış, 
izdihama mani olmak için de 
muhtelif yerlere tel örgüler çe
kilmişti. 

Tribünde mülki ve süel er· 
kan ile ümera, konsolo'llar, 
muhtelif kurumlar mümessilleri 
yer almışlardır. Saat tam on 
birde süel muzikanın çaldığı ve 
s"!\ygı ile dinlenen istiklal mar-
şından sonra vali Fazlı Güleç 
ATA TÜRK'ün heykeli önünde 
hazırlanan kürsüye çıkarak çok 
veciz bir hitabede bulunmuş

lardır. 
V ALiMiZiN NUTKU 

Sayın komutanlarım, ordu
muzun saygı değer sübayları, 
kahraman askerler, dost dev· 
letlerin sayın konsolosları, muh· 
terem vatandaşlarım, 

Bugün bütün Türklerin yü· 
zünde bir beşaşet dalgalan
makta, hepsinin göğsünden 
meserret taşmaktadır. Türk 
mil!etinin hakkı, normal ve 
tabii idaresi olan Cumhu
riyet rejiminin 13 üncü yıldönü-

Sayın vatandaşlar; eski ida
reler Türke hor bakarken ayni 
zamanda çok kötü ve yanhş 
bir ifade ile herşeyin fenasma 
" alaturka " derlerdi. Bugün 
alaturkanın manası taruamen 
değişmiştir. Bugün alaturka 
demek Türk azmmdan, Türk 
.zekasından başka kimse-

I nin beceremiyeceği iş de
mektir. Şu kısa senelerde 
hepinizi, hatta cihanı hayrete 
düşüren yenilikler bunun en ba-
riz delilidir. Bütün yenilikler 
alaturkadır. Çünkü bu işleri 
dünyada hiçbir azım, hiçbir 
.zeka başaramamış ve bunları 

başarmak Türkten başka kim· 
seye müyesser olamamıştır. 

Arkadaşlar, Cumhuriyetin 
kadrini çok güzel bilelim ve 
biliyoruz. Bu idarenin bünye
sinde hiçbir zaaf' hiçbir kö· 
tülük tutunamaz. Bu idare Jıa
şıyacaktır. Kahraman Türk or
dusu, asil Tfük milleti onun 
bekçisidir . 

Türk idarecisi de bu hedefe 
doğru adımlarını mütebassırane 
tanzim etmiştir. Bu vesile ile 
Cumhuriyetin büyük kurucusuna 
ve onun değerli arkadaşlarına 

ve şanh ordumuıa gönülden 
saygılarımı sunar, önlerinde 
minnetle eğilirim.,, 

GEÇID RESMi 
Halk tarafından sürekli şe · 
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Kastanıonulılar ~ 
, Egelilere hürmet ve tebriklerini yolladı~ 

Aramızda sarsılmaz sevgi hisleri yaratarak Kastamonuya ~ 
giden eski parti başkanı Avni Doğandan dün gazetemize ~ 

~ aşağıdaki telgraf gelmiştir : ~ 
· "Kastamonu'nın tebriklerini Egenin aziz ço- ~ 

N cuklarına hürmetle sunarım.,, Vali ~ 
N · AVNİDOGAN ~ 
r7.YELLLZ~/Z7.ZJ~a"'2'12?7W~~~r~.zn 

kilde alkışlanan bu heyecanla bayrakları olduğu halde geçe-
hitabeden sonra süel muzika rek halk tarafından alkışlan-
Cumhuriyetin onuncu yıldönümü mışlardır. 
marşını çalmış halk da bir Bu suretle Cumhuriyet bay-
ağızdan bu marşı söylemiştir. ramı merasimi saat12,30da sona 
Bundan sonra büyük geçid res- ermiştir. 
mi başlamışhr. Ordunun çok IZMIR NUR iÇiNDE 
muntazam ve heybetli geçişi Geceki merasim ve ba!o : 
yaşa sesleri ile ve alkışlarla Gece şehrin bütün caddeleri 
karşılanmıştır. Polis bölüğünün ışık ile nurlandmtmış l>u\unu-
intizamla geçişi de çok büyük yordu. Resmi ve hususi bina-
alaka uyandırmıştır. Belediye larda, vapur irıkelelerinde, Kar-
zabıta müfrezesinin geçişinden şıyakaya işliyen vapurlar da 
sonra kız ve erkek izciler, liseler elektrikle tenvir edilmişti. lzmir 
ortamektebler, Kültür Lisesi, diin gece nur içinde yüzüyor· 
Amerikan kız kolleji, ve ens· du. Binlerce halk gece geç 
titüsü ile Kız öğretmen mek· vakite kadar şehir sokaklarında 
tehi talebeleri ve bütün ilk 
mektebler, ltalyan, Fransız dolaşarak bayramı kutlamıştır. 
mektebleri, huııusi Yusuf Riza Mahallelerde muhtelif eğlence-
ve Ravzai irfan mektebleri baş· ler tertib edilmiş milli oyunlar 
Jarında muallimleri olduklan oynanmıştır. 

Vali Fazlı Güleç ve bayanı 
halde geçmişler, heykelin önün- taraflarmdan Kültiirpark ga-
de mevki almış bulunan vali 
ve komutam selamlamışlardır. zinosunda Cumhuriyet bayramı 

Lise ve orlamektebler arasında onörüne gece mükellef bir balo 
verilmiş ve güzide davetliler 

Ameri~an kollejinin iJkmekteb· geç vakte kadar eğlenmişle~dir. 
)er arasında da Gazi, Yıldırım Müstahkem mevki komutanı 
Kemal, Misakı Milli ve Yusuf general Bürhaneddin Denker 
Rıza mektebJerinin intizamı her tarafından da orduevinde ayrı· 
kesin takdirlerini toplamış, ha- ca bir balo verilmiştir. Gece bun· 
raretle alkışlanmıştır. dan başka ordu, Esnaf ve işçi 

HAVA FiLOLARIMIZ kurumları birliğı tarafından mu· 
O sırada miiteaddit Hava azzam bir de fener a ! ayı tertib 

filolarımız da meydanın üze- edilmiştir. 
rinde toplanmış olan halkın 
üzerinden ve çok alçaktan uça
rak tezahürata iştirak etmiş· 
)erdir. 

Mekteblerin geçişinden son
ra mıntaka spor teşekkülleri, 

devlet demiryolları memurları 
ile fabrikaları işçileri geçmiş
lerdir. 

Ku:ılay kurumu mensubları· 
nın da geçişinden sonra lzmir 
Cumhuriyet Halk partisi teş· 

kilatı üyeleri ve esnaf ve işçi 
birlikleri çok kaJabaJık ve can· 
lı bir şekilde ellerinde parti 

* .,. ı.ı 

Dünkü geçid resminde en 
iyi ve tam bir intizamla birinci 
komiser Liltfü Burcu'nun ku-
mandasmda geçen polis kıt'a
smı Emniyet Direktörü Sala
heddin Aslan Korkud namma 
geçidden sonra Gümrük yolcu 
salonunda yardirektör lsmail 
Küntay hararetle tebrik etmiş 
ve direktör Aslan Korkud'un 
bu intizamdan dolayı teşekkür
Jer:ni bildirmiş, kendilerine 
şeker tevzi etmiştir. 

Elhamra Sinemasında 
BUGÜN 

Matineler -
den itibaren 

Kılıç As
lanın Türk 
atlılarile Is· 
lam ordula
rına kuman· 
da eden SA
LAHEDDI -
Nl EYYUBI 
haçlı lordula
ra nasıl ,;?a· 
lebe çaldı. 

EHLi SALIP 
MUfIAREBELElll 

Türkçe sözlü şaheserler şaheseri 
Bunu en ince teferruatına kadar bize göstermekte 

ve isbat etmektedir. 
Rejisör : Sesil B. de Mille 
iki devre 16 kısım hepsi birden 

Seanslar 2 - 4,15 - 6,30 - 9 ~ .• ___........ ,, - . -



~~ Teşrınıeveı ıeae YENi ASIR -- -
8ahlta 3 

General Göringin bir netku 

1 Ekonomik güçlüklerden, 
ecnebileri itham ediyor 1 

SOn Telgraf Haberleri 

Paris 29 (Ö.R) - Almanya
d,n general Göringin yeni ve 
llıühim bir nutku bildiriliyor. 
Bu nutuk spor sarayında bü
Yük bir kalabalık önünde ve
rilmiştir. Hatırlarda olduğu 
Üzere 20 ilk teşrin<ie sıeneral 
Göring Hitler tarafından 4 se- ı 
nelik ekonomi planının tat
biki için diktatör tayin 
edilmişti. Yani mütahassıslar'a 
teknisyenlerin üzerinden aşa
rak 4 sene içinde Alman eko
nomisini yükseltmek için ha
Zlıl'lanan büyük planı netice
leııdirmeğe memur edilmiştir. 
işte bu yeni vazifesinin baş
ladığını kaydetmek üzere Ge
neral Göring sö:ı: almış ve ol
dukça manidar bir nutuk söy· 
lemiştir. 

Bunun birinci kısmında eko
nomi diktatörü tabii olarak Al
llıanyanın ekonomik güçlükle
rinden dolayı ecnebi memle
ketleri itham etmiştir. Göring 
demiştir ki : 

- Bugün bi:ı:im müstemleke
tııi:ı: yoktur. Zira felaketli bir 
harbtan sonra müstemlekeleri
llıi:ı: elimizden çalınmıştır. Şim
di bi:ı:im için diyorlar ki : " Al
llıanya ilk madde istiyorsa, be
delini altınla ödeyerek satın 
alıversin 1 " 

Bi:ı: buna da katlanmağa ha
zırdık. Ne yapalım ki tamirat 
Vesilesiyle bütün altınlarımı:ı:ı 
da çaldılar, bu da yetmiyormuş 

gibi paraların kıymetini düşü
rerek devalunyon yoluyla Al
manyayı soymağa çalışıyorlar. 
Yani tamirat yoluyla bütün al
tınımızı sonuna kadar tükettik
ten sonra şimdi de bu yeni 
usulle bizi soyuyorlar. 

"Alman ya altınile ilk madde 
~atın alsın!,, Diyenlere biz de 
şu cevabı veriyoruz: "Altınları
mızı l.rize iade ediniz, o vakıt 
bunun .a ilk maddeleri öderiz!,, 

Nazır bundan sonra refah 
devrinin gelmesine intizaren 
Almanyanın yeni fedakarlık
lara katlanması liizımgeldiğini 
söylemiş ve herşeyden şikayet 
edenlere sesini yükselterek 
şunları söy!emiştir: 

- Mutlak tereyağı yemek 
şart değildir. Ben bile aylar
danberi tereyağı yemiyorum. 
Böylece beş kilo :ı:ayifledim. 
Führer de ne tereyağı yiyor, 
ne et. Tereyağı ancak kar-
nı şişirir ve et de insana 
yağ bağlatır. Eğer lü:ı:umu 
varsa, siz de kendi vücudunuz· 
dan birşeye yaramıyan yağları 
biraz boşaltabilirsiniz. 

Bu nutku tefsir etmek zait
tir. Fransız mehafilinin fikrince 
nutuk kendi içinde kendi 
tefsirini taşımakta ve milletlerin 
bayatını artarchie (kendi ken
dine kifayet etmek) sistemiyle 
nmumi refah arasındaki maküs 
nisbeti pek parlak bir şekilde 
göstermektedir. 

r·· r~-Yugoslav dostluğu · 
Başvekilimiz Yugoslav matbuatı 
mümessillerine beyanatta bulundu 

Ankara, 28 ( A.A ) - Baş· 
vekil lsmet lnönü Türk - Yu
goslav tecim anlaşmasının im
zasından sonra Yugoslav mat
bu:ıt mümessillerini kabul et· 
miştir. Başvekil bugün Stoya
dinoviç'i Türkiye' de kabul e*
bildiğinden dolayı pek bahtiyar 
olduğunu söyledikten s()nra 
demiştir ki: "Bugün Yugoslav
yaııın muhterem başbakanına 
gösterdiğimiz kabul ayni za
manda onun şahsında terakki
sini ve faaliyetini yakından ve 
büyük bir alaka ile takib et
mekte olduğumuz büyük Yu
goslav ulusuna da karşıdır. 
Bilhassa son yıllar içinde Yu-
goıılavyanın elde ettiği büyük 

Stoyadlnovıçin memleketimizi ziyaıetleı i 
tim. Stoyadinoviç hükümeti- Yugoslav matbuatının Tür-

neticeleri takdir ve hayranlıkla nin Yugoslavyadaki muvaf· kiyeye karşı olan alakası bizi 
görüyoruz. Son siyasal hadise- fakıyetleri bir taraftan ba- her zaman mütehassis etmiş-
ler Balkan paktının ehemmi- rışa ve diğer taraftan da tir. Müşterek davaya, sulh da-
yetini açık bir surette i~bat terakkiye hizmet edecektir. vasına yaptığı hizmetten dola-
etmiştir. Bu paktın genel ba- Azminde ve seciyesindeki mü- yı Yugoslav matbuatını tebrik 
rışın besaba katması ve ona kemmeliyet benim için çok ederim. Yugoslavyaya yapmış 
istinad etmesi icabeden bir unsur kıymetlidir. Yugoslavya ile te- oldukları son ziyaret münase-
olduğu sabit olmuştur. Biz ve maslarımızın daha ilk gününde betiyle gazetecilerimize karşı 
Yugoslavya daha ilk günlerde daima açık bir kalp ve dürüst- Yugoslav matbuatının göster-
Balkan paktını başarmak ve lük müşahede ettiğimizi mem- diği hüsnü kabul bizi müte-

A k El• ı • K •• genişletmek için mümkün olan nuniyetle hatırlamaktayım. Sto- hassis etmiştir. 
f'"\.D ara iŞ erı ve U- herşeyi yaptık. Gayretlerimizin yadinoviç ve ben ancak bugün Sizi temin ederim ki gaze-

k 
muvaffak olduğunu söyliyebi- şahsen temas ettik. Fakat tecilerim;z memlekete döndük-

çu•• san'atlar sergı•sı• lirim. Milli bayram münasebe- daha ille ande birbirimizi ta- ten sonra Yugoslavyanın ba-
n.dik ve anladık. iki u1usun şarmış oldu"u bu'' '"k te akk" tiyle Stoyadinoviçin burada g yu r ı 

. Ankara, 28 (A.A)- Birinci diplomatik, Türk ve ecnebi bulunması Balkan paktının ne seciyesi arasında kayda değer ve büyük ilgileri bildirmeğe 
elışleri ve küçük san'atlar ser· matbuat mümıossilleri ve birçok bir benzerlık mevcut olduğu- koyHlmuşlardır. Memleketinizin 

Iktısad 
Vekaleti tebliğ 

ediyor 
Ankara, 2~ (A.A) - lktısıtd 

vekaletinden: 
Bedeli bani.aya yatırıldığı 

halde tediye tarihinden üç ay 
zarfında Yunanistan dahiline 
alınmıyan mallar hakkında Yu
nanistan finans ve ekonomik 
bakanlıklarınca aşağıdaki ka
rar alınmıştır: 

Kanunen salahiyettar bir 
banka marifetiyle parası tedi
ye edilmiş olan mallar hesab· 
lan tesviye edildiği tarihten 
üç ay zarfında memlekete 
istihlak edilmek üzere idhal 
olunmadıkları takdirde on misli 
gümrük resmine tabi tutula
caklardır. 

Şahah 
Ga yrimübadiller ce

miyeti reisi oldu 
Hak sahlblerl arasında 

çıkan bir ihtilal 
Istanbul 29 ( Yeni Asır Mu

habirinden - Gayrimübadil
ler cemiyeti reisi Celal Galib 
istifasını verdi. Yerine idare 
heyetinden Şabab tayin olun
du. Küçük istihkak sahiblerile 
büyük istihkak sahibleri arasın· 
da ihtilaf çıkmıştır. Küçük is· 
tibkak sahibleri, tevziatın bü· 
yüklere yapıldığını iddia ede
rek idare heyetine karşı ceb
he almışlardır . 

Ahdüllatii 
· d l ı h b 1 1 d kadar sağlam olduğunu gös- nu beyanla mu·· bahiyim.,, herkesi teshı'r eden busus"ı bı"r ll'•~i bugün saat 17 de sayın eveti er azır u unmuş ar ır. t kt d" Ek J St h ttı 

llıısafirimiz dost ve müttefiki- Sayın misafirimiz ve başvekil erme e ır. sen ans oya- Başvekil ismet lnönü Türk cazibeye malik olduğuna ka- vapuru a 
1 r .. .. "d h' d' dinoviç daha ilk görüşmede _ Yugoslav it_ tifakını her za- niim. Elli kişi boğuldu 

~i:ı:. Yugoslavya başvekili ve ha- smet nonu sergı e teş ır e ı- ti k d . b. 'f d 9 ( A Ab 
rıcıye nazırı Stoyadinoviç len eserler etrafında verilen mu a ve erın ır 1 ıma man mukaddes bir şey Beyanatının sonunda Lsmet Iskenderiye, 2 A. l- -
ta.rafından açılmı" ve açılma izahatı dinlemişler ve bu eser- telkin etmektedir. Kendisiyle tel·" kki etmiş olan Yugos- lnönü Türk ulusunun selamla- düllatif Lütfü adındaki Mısdır 
resminde başvekil"lsmet lnönü ' leri ayrı ayrı tedkik etmişler- temas edince Yugosvlavyanın lav matbuatına minnetdarlığını rını Yugoslav ulusuna tebliğ vapuru lskenderiye açıkların a 

dir onun fikirlerini ve programını izhar etmiş ve sözlerine şu şe- etmelerini Yugoslav matbuat batmıştır. 50 kişi talef olmuş· 
"~ refikalan, bayanStoyadino- s· ergı'de te~hı'r edı'len eşya · · 1 ld - h" k'ld d t · t' .. ·u . d . t • t· v , nıçın an amış o ugunu ısset· ı e evam e mış ır : mumessı erın ·n rıca e mış ır. tur. 
tç ve bakanlar, saylavlar, re- gerek san'at ve gerekse inti- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ııeı kurmay ikinci başkanı, ba- zam itibarile sayın misafirimi- E k• h• t •• f" • Ik• C h • • • h •• 
kanlıklar ileri gelenleri, kor :ı:in takdirlerini celbelmiştir. s ! e 1r . -"' s acıasın ı um ur teısınJn ur-
'f ürkiye - Yu~oslavya da Çok hazin bir sahne ı riyet hakkında sözleri 
arasında yeni anlaşmalar Bir baba dört çocuğu ile beraber öldü! "Bugün de hürriyeti terakkinin esas şartı 

A?kar~,28(A.A)-. ~ürkiye-Yugoslavxa ikam~t ıı:ı~~aveles!.ıe Şofo··r Ahm d tevkı·f edı.lmı"ştı·r ve istikbalin en iyi ten1inatı sayarız.,, 
Seyrısefaın muahedesi tıcaret mukavele Si ve klarıng ıtıfafı bugun e 
saat 11,30 da hariciye vekaletinde Türkiye namına hariciye Istanbul, 29 (Yeni Asır muhabirinden) - Eskişehir faciasında 
Vekaleti genel sekreteri Numan Rifat ve Yugoslavya hükümeti ölenler arasında post;;bane memurlarından Karuil ile dört çocuğu 
nanıına Yugoslavya elçisi tarafından imza edilmiştir. k 

I k da vardır. Şoför Ahmedin yarış hevesine kapılarak bu kor unç 
S 

mza merasimine Yugoslavya ve Tür iye başvekilleri ekselans 
.t?yadinoviç ile başvekil ismet Inönü riyaset eylemişler ve ha- faciaya sebebiyet verdiği tahakkuk etmektedir. 
~cıye vekili Tevfik Rüştü Aras ile iktısad vekili Celal Bayar, Yirmi bir kişinin ölümüne sebebiyet veren şoför hakkında 
'( kselans Stoyadinoviçin maiyeti, hariciye vekaleti ileri gelenleri, tevkif müzekkeresi kesilmiştir. 
~goslavya ve Türk matbuat mümessilleri hazır bulunmuşlardır. v• k f 

tıı ıııza merasimini müteakib başvekil ismet lnönüne Yugoslav ıyana on eransına 
'buat mümessilleri takdim edilmişlerdir. ltalyanlar 

1 

küçük Antant devletleri-
111111yonıar•n aktığı ••• Orduların çarpu,tığı film : 

Amerı.ka lhtı•Ja"' Jı• nin de iştirakini istediler 
Paris 29 (Ö.R) -· "Paris·midi., gazetesinin istihbarına göre 

• li Sonteşrinde Viyanada yapılacak Avusturya - Macar - Italya 
} S A N J N H A Y A T } Hariciye nazırları konferansında küçük Antant devletlerinin de 

VE 
Türkçe FOKS JURNAL - Komik Miki 

Bunların Hepsi de l:ı:mirde ilk defa 

llugiin Lı..A..~::E Sinemasında 

Roma protokoluna iştirak veya hiç olmazsa bu iki grub arasında ı 
daha sıkı münasebetlef tesisi mevzuubahs olacaktır. ltalya bu 
mukarenete Almanyanın muvafakatını istihsal etmiştir. Esasen 
bunu beklemeden Roma Yugoslavya ile bir ticaret muahedesi 
imza ederek ltalyada Yugoslav ihracatına mühim bir piyasa aç
mıştır. Bu gayrete aynı istikamette devam edilecektir. 

Paris, 29 (Ö.R) - Nevyork 
şehrine elli sene evvel Fransız 
milleti tarafından hediye edi
len Hürriyet heykelinin 50 nci 
yıldönümü münasebetile Elıze 
sarayında radyo başında söy
lediği nutukta Cumhurreisi 
Lebrun demiştir ki: 

"Dün gibi bugün de hürri
yeti terakkinin esas şartı ve 
istikbalin en iyi teminatı saya
rız. iki büyük demokrasinin 
vaı.ifesi insan fikrinin hürriye
tini müdafaa etmek ve hakikat 
meş' al esini istikbale tevdi et
mek üzere çizilen yol üzerinde 
yan yana yürümeğe devam 
etmektir. 

Paris, 29 (Ö.R) - Amerika 
Cumhur reisi Roosevelt Ame
rikan milletine Fransız milleti 
tarafından hediye edilen "dün-

yaya ışık saçan hürriyet,, hey
kelinin 50 nci yıldönümü şen· 
liklerine iştirak için Nevyorka 
gelmiştir. Bu münasebetle 
Fransa Cumhur reisi Lebrun 
radyo ile Amerikaya yapılan 

bir nutuk söylemiştir. 

Nevyork 29 (Ö.R) - Reisi 
cumhur Roosevelt hürriyet 
heykeli önüne geldiği zaman 
Amerikan donanması tarafın· 
dan 21 pare top atılarak se· 
lamlanmıştır. Roosevelt kısa 
bir nutuk söyleyerek Amerika
nın hürriyet ve sulh için bütün 
milletlere hitab ettiğini söyle
miştir. Fransa namına cevap 
veren Terron de hürriyet aş

kının büyük Fransa ve Ame
rikan demokrasilerini birleşti

ren müşterek bir bağ olduğunu 
söylemiştir. 

29 Birinciteşrin CUMHURiYET Bayramından itibaren 1 hafta müddetle 
••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dört seneden beri beklenen dünyanın biricik komiği Charles Chaplin s .A. Ft :ı::..... C> nun 

ASRİ. ZAMANLAR 
.. isimli ilk sözlü ve şarkılı büyük komedisi TA yy ARE SiNEMASINDA 

••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AYRICA : 1 SEANS SAATLERi : 

, PARAMUNT ( Dünya havadisleri ) Miki ( Canlı. karikatürler ) Cuma, cumartesi, pazar günleri 1,15 - 3,15 • 5,15 - 7,15- 9,l:i diğer günler 3,15 - 5,15 - 7,15- 9,15 
••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FiATLER 3C>-4C>·5C> KURUŞTUR 
~· .... ,·· . 



Mil " Reasürans Türk Anonim ketinden: 
" Türkiye Milli ,, ve " Feniks dö Yiyen ,, sigorta şirketleri nezdinde sigortalı olub da hükümetimiz tarafından ittihaz edilen karara ve Anadolu Ajansı tar fmdan neşir ve i1an edilen esa Jara 

tevfikan sigortasına df!vam suretile zarardan korunmak istiyenlerin 3 ikinciteşrin 1936 tarihinden itibaren Yeni Postahane ark~sında Türkiye hanında 12 numaralı dairede bu maksa.dla MİLLi 1 
· REASÜRANS tarafından teşkil olunan bilroya bizzat veya taahhüdlü mektubla mllracaat etmeleri lüzumu ve TÜRKİYE MİLLi şirketinde sigortah olanların nihayet 24-10-1937 de FENIKS dö 

ViYEN şirketinde sigortası olanların da 12-6-1937 tarihine kadar müracaat edebilecekleri ilan olunur. . 

TURKİYENİN EN 
Bir milyondan fazla sermaye 

A 
ve 

BÜYÜK 
ihtiyatı 

SİGORTA ŞİRKETİ 
amam en memleketimizde bulunan 

L u müessesesidir 
ÖZ TÜRK 

SERMAYEDARLARI : TÜRKİYE iş v ZİRAAT BANKALARI 
ACENTELER: Türkiye iŞ ve ZiRAAT Bankaları 
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GEÇID RESMi SAATLERCE SÜRDÜ 

Yüzbin kişi mera i ihe 
tay likten gelen 

Baştarajı I ıucı sayfada 
Sayısını tam bir isabetle 

bildiremiyeceğim. Fakat yüzden 
çok fazla olduğunu söyJiye
bilirim. işte bir tayyare alçaldı. 
Okadar ki, sanki başlarımız 

üzerine sürünecek, sonra coş· 
kun ha kı seJiimlıyarak yine 
havalandı. 

Musiki muallim mektebini 
bir mekteb daha takibediyor. 
Göıün alabildiğine göre, uza· 
nan boşluklar şimdi h~p mek
tebler, mekteblerle dolu. Etlik 
yamaçlarından Ankaranın üze
rine doğru ilerliyen irfan 
ordusunun bayrakları yalnız 
Atatürk ün locası önllnde 
eğiliyor, sonra başlara kal
kık Ankaranın kalbine doğ
ru uzaklaşıyor. 

PARAŞÜTÇÜLERIMIZ 
Sakınır. işte, Türk paraşüt

cüJeri göründüler. Bu ne kadar 
heyecanlı bir manzaradır. 

ORDU GEÇiYOR 
Sağ tarafıma başımı çeviri

yorum. Çok uzaklarda asker· 
lerin topJanmakta olduklarım 

görebiliyorum. Kahraman kıta· 
atımızın geçid resmi başlıyor. 
Bir buçuk kilometre uzaktan 
askerlerimiz geliyorlar. Kulak
larımıza, ne zaman işitsek göğ
sümüzU kabartan sesler ge· 
liyor. Bu bir muzika sesi de
ğildir. MebmedçikJerin boru
lan. .• 

Bize :t ferler kaıandıran, 
yüziimUzü daima güldüren, 
şanla bayrağımızın dalgalandığ\ 

yerde ölen, öldüren, fakat ye-

rini asli terketmemiş olan kah· 
raman Mehmedcikler, yaklaşı
yorJar. 

En önde sekizinci fırka ku
mandanı erkanı harbiyesi ile 
beraber geçiyor. Kahraman ku
mandanlar Atatürk'ü selim· 
hyorlar • Onlann arkasın
dan, Çanakkale'de. Sakar
ya' da, Dumlupıoarda, loöoüode 
heryerde, memleketimizin her 
köşesinde göğsümüzü kabartan, 
baıJanmızı hiç eğdirmeytn as
kerlerimiz, zabitlerimiz sıra sıra 
geçiyorlar, Atatürkll ıelimbyor
lar. Bütün sefirler, ataşemilter
ler ayakta, hepsi orduyu ae
lamhyor. 
ATATÜRKÜN LOCASINDA 

Atatürk bakla bir gururla 
kahraman Mehmedçiklere bakı
yor. Yanında, 1 met lnönü, 
büyük ve sevimli misafirimiz 
Stoyadinoviç var ... Yüzlerinden 
belli ki aynı heyecana taşıyor
lar. Uzak'ardnn yanık, yanık 
Mehmedçiklerln boru ses!eri 
halii işitiliyor. Ankaranın sırtın
dan bağrımıza doğru tekrar 
gelen yüzlerce tayyare uçnş· 

lariyle heyecan dalgalarını tek
rar kabartıyorlar. Bulunduğum 
yerden Etlik dağlarına kadar 
2öz 2ezdiriyorum: Bütün bu 

•• uz re 
koskoca saha süngülerle dol· 
muştur. 

Adımlarda hiç bozukluk yok. 
Hep aynı adım, hep aynı ses .• 
Kıt'alarm başındaki kumandan
lar ATA TÜRK.'ün locası öniio
den geçtikçe büyük önderi kı
Jmçlariyle selamlıyorlar. 

BAY AN SABiHA GÖKÇEN 
Dikkat ediyorum. Bayan 

Sabiha Gökçen, Atatürk'ün 
locasında muvaffakıyetli uçuş· 

farından dolayı onun yüksek 
iltifatlarına mazhar oluyor. 

MUHAFIZ ALAYI 
Şimdi yeni bir kıt'a daha 

geçiyor. Muhafız alayı yavaş, 

yavaş yaklaşıyor. 
Muhafız kıtaatının şanh bay

rağı, Büyük ATA TÜRK'ün 
önünde başım azametle aşağı 
eğiyor. Etraftan alkış tufanı 
kopuyor, bayrak yine ka!k1yor 
aynı vakarla yoluna devam 
ediyor. 

BAHRIYEL1LERIMIZ 
Yine uzaktan bembeyaz bir 

grub görl\yorum. Siyah bir 
saha üzerine yağmıı kar ta
neleri gibi ilerileyorlar. Bun
lar bahriyelilerimizdir. Fa~ 
kat onlar daha yaklaşmadan 

muhabere nlayı geçti. Atatür
kUn locası önünden geçerken 
güvercinleri salıverdiler. Mini 
mini hayvancıklar merasimin 
heyecanına kapılmışlardı. Ön
derin locnsı etrafında ve ka
nadlarını çırpa çırpa dolaıtılar. 
Selam va:r.ifelerini yaparak 
uzaklaştılar. 

Fotoğraf objeklif!eri yine 
harekette.. Babriyeli!erimizin 
mükemmel yürüyüşlerini tesbit 
ediyorlar. 

Biraz evvel geçid resmine 
iştirak eden muhafız alayının 
kumandam lsmail Hakkı Ata· 
türk'ün locasına giriyor. 

SÜV ARıLERiMiZiN GEÇiŞi 
Uzaktan atların ayak gürül

tülerinden süvarilerin yaklaıtığı 
anlaşılıyor. Yalın kılınçlariyle 
süvarilerimizin geçiıleri büyük 
heyecanlar yarabyor. 

100 BiN SEYiRCi 
Ordu geçerken etrafıma göz 

gezdiriyorum. Asgari bir tah· 
mınle bu~ün bu azametli geçid 
resmini görmeğe koşmus olan
ların sayısı yüzbin kişiden 
aşağı o!madığını söylivebilirim. 

Ankaranm göbeğine kadar 
uzanan saha dalgalanan bay
raklarla kırmızı bir deniz ha-
lini almıştı. Sanki bugün bay
raklar da seferber olmuştur. 
TOPÇU ALA Yl GEÇlYOR 
Ağn toplar, ağır obüsler, 

önümüzden süratJe geçtiler. 
Saha biran için bo,aldı. Uzak
lardan yeni bir kıtanın geldiği 
görüldü. 

Tepelerinde baki renkte el
biseli kahraman askerler otur
muş, toplarını sola çevirmiş 
%trhh otomobiller... Bu otomo· 

c a takibetiiyo du. E 
reg ç·dsahas n a uçt 

bitlerin arkasından tanklar geli
yor. Sahayı bir baştan bir başa 
dolduran tanklar göğsümiizü 

kabartıyor. Türk ordusunun 
motörlü vasıtalar bakımından 

da dünyanın en büyük ordu
lariyle ayni ayarda olduğunu 
gösteriyor. 

Tanklar hızla geçtiler. Bun
ları askerle dolu kamyonlar 
takib etti. Son sistem 
makineler üzerinde giden bu 
efrad, biraz evvel geçen 
tankların efradı idi. Böy
lece motörize edilmiş Türk 
ordusile karşılaşmış bulunuyor· 
duk. Bu motörlü vasıtalarm bir 
ucu Ankaraya dayandığı halde 
diğer ucu hAIA yürüyüşünde 

devam ediyordu. 
En sonda tayyare topları ve 

onları takiben motörlü ağır 
toplar geçtiler. 

Böylece ordumuzun geçid 
resmi yanna olan güvenimizi 
bir kat daha artırarak nihayet 
buldu. 
MAREŞAL FEVZi ÇAK

MAGl T:8RIK 
Yukarıdaki locasında Ata• 

türk, bugünkü intizamı gördük
ten, askerin bugünkü yüksek 
varlığını selamladıktan sonra 
Türk ordusunun biricik mare-
şala Fevzi Çakmağı ve Milli 
Müdafaa Vekili Kazım Öz· 
alp'ı tebrik etti. Önderin 
heyecanı, yüzünden belli idi. 

Genel kurmay başkanı ve 
ve Milli müdafaa vekili de gö-
ğüsleri iftiharla kabarmış ol
duğu halde Atatürkün iltifa-
tını kabul ettiler ve derin bir 
sevgi ve saygı içinde ellerini 
sıktılar. 

KÖYLÜLER GEÇiYOR 
Biraz evvel, düoü görmemiş, 

fakat kitaplarda okumuş irfan 
ordusu geçmişti. Şimdi de dünü 
görmüş, onun ıstırabını çekmiş, 
kocamış olanlar bugünü yarat
mış olan ıefe minnetdarhklarmı 
bHdirmek için geçmeğe hazır-

lanıyorlar. Bunlar birkaç gün
denberi Ankarayı dolduran 
ve sayı~ı onbinleri geçen köy· 
lüler ordusudur. 

Köylü kahramanlar uzaktan 
görlindtıler. Hepsinin ellerinde 
Türk hayraklan, parti bayrak
ları var .. Vanm yoğunu üzerine 
takmış, genç, ;htiyar kadınlar, 
atlarına binmiş ilerliyorlar. En 
önde sırmalı çepken geymiş 
bir köylü kadın görüyoruz. 
Onu muhtelif renkte elbi
seli kadınlar takib ediyor-
lar. Bir asker intizamı ilerili
yorlar. Dişile, hrnağiyle düş-

manı kahreden köylülerimiz 
dünü unutmuşlar, bugünn yaşı-
yorlar. Bu geçen kacıalar ara• 
sında istiklal avaşında yavru
larını birtarafa bırakarak ko
caları arkaSJnda cebhane taşı
yan kahramanlar pek çoktur. 
Hepsi ATATÜRK'ün önünden 
geçmek için sonsuz bir heye
c:an du.vmaktadırlar. 

Hangisine sorsanız size vere
cekleri cevab şudur : 

- Nem utlu milletimize ki 
kendi bağr;ndan bir Mustafa 
Kamil yarattı. 

Köylü dediğimiz zaman ha
tmmııa paramparç.;l elbiseleri, 
çıplak ayakları ile bir insan 
kütlesi gelirdi. Ankaranın so
kaklannı dolduran 60 bine ya
kın köylü ise erkek ve kadın 
kadife fistanları, canfes elbiıe· 
leri, muntazam kıyafetlerile 
geçtiler. 
Yanımda yüzü heyecandan 

sararmış aksakaHı bir köylü 
var. Koskoca bir delikanlıya 
Atatürkü gösteriyor: 

- Bak İite bizi kurtaran 
adam. 
Dünyanın hiçbir yerinde 

baba, oğul, ana, kız bir arada 
bu kadar muazzam, bu kadar 
heyecanlı bir geçid resmi yapıl-

. mamıştır,. Ankara ya gelen köy
lüler, günlerce bugünü bekli
yordu, bugünü yaşamak için ha
zırlanmışlardı. Üç dört giin· 
clenberi Ankaranın muhtelif 
yerlerinde eğleniyorlar, söylev
ler veriyorlardı. 

Nihayet emellerine kavuştu
lar, hasretlerini giderdiler.Ata-
türkil bolbol, iştiyakla görebil· 
diler. 

Köylülerin geçi,ini gözle
riniz önünde iyice canlandır~ 
mak için binlerce athnın 
Milli şarkılar söyliyerek geçit· 
lc!rini bir tasavvur edin. 
Manuranın mehabetini daha 
eyi yaşatmıf olursunuz. Al ya
naklı köylü kızlara öyle neıeli, 
öyle canlı geçtiler ki, sırmalı, 

kaftanlı, tafta kumaştan yapıl
mış elbiseleri içinde bile onları 
bir aıkerdeo, bir Mebmedçik· 
ten ayırmak imkansızdı. 

PLANÖRLER 
Geçid resminin son safhasını 

planörle:rimiz doldurdular.Göğ
sümüzü iftiharla kabartblar. 
Planörler, geçid sahası üze
rinde muvaffakıyetli uçuşlar 
yaptılar. 

Karşımızda bir balon uçuyor. 
Üzerinde iki kelime yazılı: 

"Varol Atatürk., 
Bugünün bütiin manası ve 

bfitun heyecanların çö:r.im 
noktası bu cümlede toplan
mıştır. 

Ne mutlu bize.. "~ 
Hep birden bağıralım: 
- Yaşa Atatürk.. Varol 

Atatürk .. 
Atatürk Jocasıodan ınıyor, 

iıtiklil marş' çalıyor.. Misafir
lerimiz otomobillerine binerek 
ayrıbyorlar.. Merasim .böylece 
hitam buluyor. 
IST ANBULDA HEYECANLI 

TEZAHÜRAT 
lstanbul, 29 (Yeni Asır mu

habirinden)- Cumhuriyet bay-
ramı giineşli bir havada neş'-e 
ile kutlulandı. Geçid resmi çok 
muntazam oldu. Ordu, mek
tebler, esnaf şiddetle alkışlan
dılar. 

M CER LARI 
PARDAYANLARIN ALTI 

YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 
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- Mösy_ö Lö kont, sizi ma .. 

nastırın arka kapısından çıkar
mak vazifesiyle mllkellefim 
dedi. 

- Eyi amma, büyük kapı
dan nicin çıkmıyorum? 

Rabib tebessüm ederek: 
- Dinleyiniz Mösyö, ceva

bını verdi. 
Mariyak dinledi.. Derinden, 

sokakta kopan gürültüyü işitti. 
Rahib: 

- Bu telef ettikleri dinsiz· 
leri ilan eden halkın velvele
sidir. Malum ya bu dinsizler de 
sizsiniz .. Fakat duçar olacağı· 
nız bir felAketten muauam 
kraliçemizin ne kadar ııtırab 
ve azab çekeceğini biliriz. Bi
naenaleyh geliniz Mösyö, söz
lerini söyledi. 

Mariyak daha ziyade isti
zaha lüzum görmeksizin, ken
disini teQha bir küçük ıokağ 
çıkan kapıya götüren Rahib 
takib etti. 

Kont derhal Luvr aarayına 
doğru yol aldı. 

-14-
Tampel zındanı 

Her nekadar Mariyak alel
acele Luvr sarayına gittiyse de 
Morever ondan daha evvel •a
raya vasıl olmuştu. Çünkii Ma
riyakınki saikai dostluk ve ar• 
kadaşlık, Moreverinki ise kin 
ve garaz idi. 

Binaenaleyh kin ve garazın 
kanatları, müveddetinkinden 
daha serHllharekedir. 

Morever valdei kraliçeye aid 
dairelerin bulundukları Luvr 
sarayının bu kısmanda sabırsız· 
Jıkla kendisini bekleyen; mai· 
yet aıkerl kumandanı Nensey'· 
in klavuzluğile; hususi bir di
vanhaneden geçib Katrinin 
hizmetçi karl!I Florantin Pa
ola'nan bulunduğu bir odaya 
getirildi. F!orantin'de Moreveri 
malümumuz olan mahud ibadet 
odasma götürdü. 

Katerio Dömediçi masa ba
tında yazı yazırakla meşguldü. 
Önünde evvelceden ikmal 
edilmit bir ıürü mektublar dur
duğu gibi yeni bir mektuba da 
baılamııh. 

Kraliçe mektublannı daima 
kendi yazıyordu. Gerek en idi 

hususatta bile emniyetsizlik 
göıtermeai ve gerekıe faaliyet 
harikuladesini işba etmek mec
buriyetinde bulunması hasebile 
hiçbir katibe ihtiyaç gösterme
mİ!!tİ. 

Morever içeriye girince Ka
terin D~mediçi başını kaldıra

rak biraz beklemesini iıaret 
edib başladığı cümleyi ikmal 
etti. 

Moreverin pek keskin nazarı 
vardı. 

Kraliçenin zarflarını kapat· 
tıktan sonra gelişi güzel ma
sanan üzerine bıraktığı mektub
ların adreslerini göz ucuvle 

1 
süzdü. Ve hemen hepsinin de 
vilôyat valilerine yazılmış ol· 
duklarını gördü. 

Tam bu ande kraliçe bir .. 
denbire başını kaldırarak Mo
reverin küstahlığını gi>rdü. 

- Galiba kimlere yazdığııuı 
anlamak istiyorsunuz öyle ıni? 
Diye sordu. 

Morever: 
- Madam... Sözünll keke

ledi. 
Kraliçe alelekser izhar ettiği 

safderunlukla : 
- Ben mütecessis insanlar• 

severim. Tecessüs zekadan ile
ri gelir. Ben de siz.in bu arzu
nuzu yerine getirmek iaterhJJ· 
Şu pençereye gidiniz... Dedi. 

- Zatı haşmetpenahilerinio 
emin olmalarım temenni ede
rim. 

- Emrime itaat ediniz .. 
Morever titriyerek müdbif 

bir tehlüke hissederek pençe
reye gitti. Fakat: 

- Adam sen de! Bana dai111tı 
muhtaçtır! diye düşünerek te
selli buldu. 

- Sarayın avlusunda ne gÖ" 

rüyorsunuz? 
- Zatı haşmetpenahilerine 

aid otuz kadar müıellih atlar 
llzerinde emre Amade postacı 
görllyorum .. 

Ayni zamanda küçük gümll~ 
tokmağiyle bir zile vuran kra' 
liçe : 

- Pekllal Olduj'unuz yerde 
kalınız ••. Dedi. 

Evvelce bu vazifeye alı nıaf 
bir adanı içeriye gir erek bOtiiO 
mektublan alıp bir söı: sC>yle" 
medcn alelAcele dışarı çıkl•· 
iki dakika ıonra postacınıll 
birine bir mektub v"rdi. Pos-
tacı hemen dörtnal ile hareket 
etti, diğer bir mektubu alall 
ikinci poıtacı da ayni veçbile

0 hareket etti. Badehu üçüne 
ve beş dakika zarfında tekınil 
poıtacılar hareket ettiler. 

Katerin sakinane bir tavırla: 
- Doıtunuz Dok dü Giıi 

gördüğünüz zaman kendisine; 
postacılarımın ·valilere bitab~O 
yazılan mektublara hAmilen gıl" 
tiklerini söyleyiniz. Ve ili.vete! 
dahi, bu mektublardan her bl .. 
rinin, askerlerini toplamal•r• "~ 
kral aleyhine bir feıad cemiyeti 
te,kil etmekten korkmıyan bıl" 
dalalan tevkif etmek üzere 
Parise gelmeleri için birer eıoit' . ·ı 
name olduğunu beyan edınl ' 

- • on~ı Ven· - , 
······································-·' 

Kiralık Hane 
Şehir Gazinosu arkasıod• 

Doktor Mustafa Enver cadde" 
sinin denize naıır mevkiiode 

. kiİ' 116 - 1 sayılı konforü havı 
çük bir hane kiralıktır. Gör; 
mek istiyenlerin 116 - 2 saf1 ~ 
haneye ve görüşmek istiy~~~: .. 
rin de Yeni Asır gazetesı ı 
rehanesine hergün saat 18 del' 
20 ye kadar müracaatları. 

5 s. 3 2-



:. _ 30_ "!Ctrınıeveı 19GI& 

kat'A • • 
ıçın saat 

Kral Karol'un ziyareti 
Prag şatosunun tarihi salonunda 800 

kişilik bir kabul resmi yapıldı 
ÇOK SAMiMİ NUTUKLAR SOYLENDi 

Prag, 29 (Ö.R) - Dün ak
şam Cumhurreisi Benes Prag 
Şatosunda Romanya Kralı 

Karo) şerefine büyük bir ziya
fet vermiş ve söylediği nutukta 
demiştir ki: 

Majesteniziıı ziyaretlerindeki 
liyasi mana, iki memleketimiz 
arasındaki devamlı dostluğa 

tercüman olmasındadır. Ve 
sonra, aziz dost ve müttefiki

lllİz Yugoslavya da düşüucemiz
dE: daima hazır oldui!'una göre 
bu ziyaret Küçük antanb teş
kil eden üç d.:vletin tam tesa· 
hÜdünü ifade eder. 

Etrafı saran umumi endişe 
~~vası içinde kü1;ük antant sulh 
;Çınde yıkılmaz bir mesned ha-
110de durmaktadır. Memleket
erimiz hürriyet ve istiklallerini 
~üştereken müdafaa azim ve 
ararında sabittirıer. 

h Kral Karo! Çekoslovakya iç"n 
k araretli bir temenni ile mu

abelede bulunmustur. Zivafeti 

şatonun tarihi salonunda sekiz 
yüz kişilik bir kabul resmi ta· 
kibetmiştir. 

ROMEN GAZETELERiNiN 
NEŞRiYATI 

Bükreş, 28 (A.A)- Adverul 
gazetesi kral Karo! ile Benes, 
Stoyadinoviç ve Tatareskonun 
beyanatlarını neşrdmektedir. 
Bu zevatın kaffesi kralın dün 

akşam beraberinde Voyvoda 
Mişel ve Antenesko olduğu 
halde Prağa gitmesi münase· 
betiyle küçük itilafın hayatiye
tinden bahsetmekledirler. Kral 
Karol şöyle demiştir: 
Prağa bu seyahati yaptığım· 

dan dolayi çok memnunum. 
Bu seyahat küçük itilafın çö· 
zülmez bağlılığını bir kere da· 

ı ha gösterecektir. 
Benes şunları söylemiştir : 
Küçük itilaf hukukumuzu ta· 

mamen muhafaza etmekle be
raber Avrupa siyasetinde bir 
rol oynıyacak derecede kuvvet-

li bir hale gelmeğe kendi gay
retlerimizle ve nefsimize olan 
itimadımızla muvaffak olmuş 
olduğumuzu gösteren bir sis
temdir. 

Stoyadinoviç ezcümle demiş
tir ki : 

Müttefiklerimizle en sıkı mü
nasebetlerimizi muhafaza etmek 
ve komşularınıızla iyi münase
betlere devam etmek Yugoslav
yanın harici siyasetinin esas 
prensibleridir. 

Tatareskoya gelince küçük 
itilafın nail olduğu muvaffakı
yetin Milletler cemiyeti çerçe
vesi içinde ve mütekabil yar
dım esasına müstenid ledaf\;i 
mıntakavi sistemin müessiriye
tini isbat elmiş olduğu müta· 
leasıodadır. 

GAZETELERiN TEFSiRLERi 
Paris, 29 (Ö.R) - "Progres 

de Lyon,, gazetesi kral Karo· 
lun Prag seyahatinin ehemmi· 
yetini şöylece gösteriyor: 

- Kimse icin bir sır dejz.il-

YENi Aı:ıJIR sanıre s 

Ademi miidahal~ meselesi 

geldi 

Sovyetler Faşistlerin asi· 
lere top, tank mühimmat 

verdiklerine kanidir 

/\ral Karolun PIOi!ı zıı 1111 l i11tıbalart 

dir ki Alman ajanlar, Alman· tedir. Bu da şimdiki şartlar 
yanıo Halkanlara hulülünü te- içinde Avrupa için pek mühim 
min için Küçük Antantı dağ.t- bir hadisedir, 
mağa çalışmışlardır. Roma da, Prag, 29 (A.A) - Neşredi-
Belgrad ve Bükreşte kendi bir tebliğe göre dün kral Ka-
nüfuzlarını hakim kılmağa ve rol ile Cumhur başkanı Benes 
Çekoslovakyayı Romanya ile ve iki dış işleri bakanları Krof· 
Yugoslavyadan ayırmağa uğ· ta ve Antenesko arasında ce-
raşmıştır. Bu manevralara karşı reyan eden siyasi mülakatlarda 
kat'i aksül'amel hemen ken- iki memleketin harici siyasetini 

alakadar eden bütün mesele-
dini göstermiştir. lerle küçük antant siyaseti ve 

Geçen halta Çekoslovakya Avrupa siyasetinin en esaslı 
hariciye nazırı Krofda cumhur meseleleri mevzuu bahis edil-
reisi Benes'le mutabık olarak 
Fransa ile yapılmış anlaşmalara 
Çekoslovakyanın sadakatini te
yid etmiş ve yarı resmi Romen 
gazeteleri bu beyanatı tasvib 
ederek hakiki kıymetini gös· 
terınişlerdir. Kral Karolun bu 
ani seyahati ve Romanya -
Yugoslavya başvekillerinin mü
lakatı küçük antantın birliğini 
bir kat daha kuvvetlendirmek-

miştir. 

Bütün bu meselelerle ayni 
zamanda iki memleketin Yu
goslavya ile sıkı bir anlaşma 
halinde önümüzdeki aylar zar· 
fında devam ettriecekleri kiya
setle alakadar meseleler üze
rinde tam bir mutabakat gö· 
rülmüştür. 

Garb devletlerinin önüır.üz· 

- So11ıı 8 11ri saı•Jarfn --

kiz ve lspanyol limanları ile bu 
iki memleket arasındaki hu· 
dutta müessir bir kontrol tesis 
edilirse ademi müdahale kararı
nın tatbiki için her ümid kay
bedilmiş olmıyacaktır. 

Londra, 29 (Ö.R) - fogiliz 
Hükümetinin ispanya işlerine 
ademi müdahale meselesi kar· 
şısında alacağı vaziyet avam 
kamarasında cereyan etınekta 
olan müzakere'erin neticesinde 
malum olacaktır. Diplomatik ve 
siyasi mehafilin kanaatince bu 
mesele nazik ve buhranlı bir 
devreye girmiş bulunmaktadır. 

iT AL YAN NOT ASI 
Roma, 29 (Ö.R) - Fransız 

sağ cenah gazeteleri ademi 
müdahale komitesine verilen 
ltalyan notasında Sovyetlere 
karşı yapılan ithamların kıy
metini kaydediyorlar. Bıı ga
zetelere göre bu ithamlar Sov
yet hükümetini itilafgiriz vazi
yetini bırakmağa mecbur et
miştir. "Journal,. diyor ki: Bek
lenilen dram olmadı. Sovyet 
Rusya anlaşmazlığıoı bıraktı ve 
şimdilık ortalığı karıştırmaktan 
vazgeçti. Fakat öyle zannedi
lebilir ki ltalya, Al:nanya ve 
Portekiz tarafından Sovyetlere 
karşı yapılan vahim itham!ar 
bugünkü vaziyetin devamını 

güçleştirecektir. 

SAGLARIN ISTINADLARl 
Roma, 29 ( Ö. R ) - Halk 

cebhesine hasım Paris gazete· 
!eri Sovyet Rusyanın Fransayı 
Ispanyol işlerinin ihtilatından 

doğabilecek bir harbe sürük
lemeğe çalıştığını iddia ediyor
lar. "jour,, gazetesi ispanya 
sefirinin diplomasi kaidelerine 
aykırı olarak lspanyol mili•le
rinin saflarında çarpışmak üzere 
Fransız ve ecnebi gönüllüler 
top'adığını gösteren vesikalar 
neşretınektedir. 

INGIL TEREDE FlRTINALI 
GÖRÜŞMELER 

Londra 29 (Ö.R)- Dün bü
tün gün devam eden kabine 
içtimaında bilhassa bahis mev
zuu olan mesele ispanyaya 
karşı bitaraflık siyasetinin mu
hafazası veya bırakılması işidir. 
Solcenah partileri de ayni 
maksadla bir içtima yapmışlar
dır. Amele sendikaları ve işçi 
partisi bu içtimada temsıl 

edilmekle idi. Verilen kararda 
meşru lspanyol hükümetine 
fesı;dçı!arın hücum'.arına karşı 
kendini müdafaa edebilmek va
sıtalarının iade edilmesi iste
nilmiştir. Yani solcenah par· 
tileri, Fransa ve lngiltere. in 
teşebbüsüyle, Madriddeki meş 
ru bükümete bol bol silah v ~ 
mühimmat tedarıki imkanının 

verilmesini istemekte ve ade
mi müdahale anlaşmasını ne· 
ticesiz ka'mış telakki etmek· 
tedirler. 

AVAM KAMARASINDA 
MÜDAHALE iŞi 

Londra, 29 (Ö.R) - Bugün 
öğleden sonra Avam I.amara· 
sında pek ziyade genişlemek 
istidadında olan bir münakaşa 
aç•lmıştır. ispanya işlerine 
ademi müdahale meselesi bu 
celsede müzakere edilecektir. 

işçi partisi grubu, işçi bir
liklerile itilaf halinde olarak, 
muhalefet partisi başkanı Atllle 
vasıtasile görüşlerini bildirmiş vt 

hüküınetin lspanyol meselesine 
karşı vaziyetini yeniden tedkil< 
etmesini istemiştir. Zira ademi 
müdahale anlaşması memnuni
yet verecek bir şekilde tatbik 
edilmemektedir. 

Hariciye nazırı Eden bu tek
life cevab verecektir. Fakat bu 
saatta henüz Eden kürsüye çık
mış olmadığından pek mühim 
olacağı tahmin edilen nutuk 
hakkında da tafsilat alınama· 

mıştır. 
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Kültür lisesi açıldı 
Açım töreni çok parlak oldu. 
Davetlilere bir ziyafet verildi. 

Tanınmış kültürcülerimizden 
Haydarın cidden güzel bir 
teşebbüsü olarak kurulan Kül
tür Lisesi'nin açım töreni dün 
akşam saat 17,30 da, Beyler 
sokağındaki binada yapılmıştır. 
lzmirin ötedenberi kolle j tipin· 
de, ecnebi dile ehemmiyet ve
rit bir liseye ihtiyacı mutlaktı. 
Bu iyi vesile başta valimiz ol
mak üzere belediye reisi ve 
şehrin ileri gelen kültürcülerini, 
meslek adamlarını ve gazete
cileri Kültür Lisesi binı.sına 
toplamıştı. 

Kültür lisesinin genç çocuk
Ian, davetlileri kapıda karşılı

yarak yer gösteriyorlardı.Lisenin 
mütevazi binası gezildikten 
sonra kısa bir hasbihal yapıldı. 
Bunu bir çay ziyafeti takib 
etti. 

Ziyafet esnasında Kültür li
sesi ikinci direktörü ve F ran
sızca öğretmeni Ali Riza 
bir söylev verdi. lzmirin sine
sinde yükselen Kültür lisesinin 
neler yapmak iddiasiyle ortaya 
atıldığını çok eyi bir şekilde 
izah etti. Bunu Lise direktörü 
Haydarın veciz bir nutku 
takib etti. 

Bay Haydar sözüne: 
- " Büyük iddialarla ortaya 

çıkmıyoruz. Fakat çalışmak is-

tiyoruz. Benim ötedenberi iz
mirin böyle en mübrem bir ih
tiyacma cevab vermek üzere 

kJiltür /isesi d11ektörü Havdar 
bir lise açmak emelimdi ,, di
ye başladı. 

Kültür lisesinin birkaç gün 
içinde gördüğü rağbetin ve 

yükselen lise binasının sayın vali 
Fazlı Güleçin yüksek himaye
sile meydana geldiğini, şimdi
ki 85 talebenin ve beş sınıfın 
normal şartlar altında tedrisa
ta başladığım anlattı. 

Lisede, lzmirin en kıymetli 
kültürcülerinin vazife kabul 
ettiklerini, ecnebi lisana hususi 
bir ehemmiyet verildiğini an-

Kızılay aşevi dün 
törenle açılmıştır 

.şçilere 5 kuruşa sıcak yemek verile
cek ve bu teşkilat tevsi olunacaktır. 

' 
~ 

" \l~ 
~~·· .. ~~ 

l<.ızılay aşev< açılma törenınden tm ıntıba 
Kızılay kurumu tarafından doktor Behçet Uz ile Kızılay 

Halkapınarda pamuklu mensu- lzmir kurumu başkanı doktor 

cat Türk anonim şirketi fab- Cevdet Fuad, sıhhat müdürü 
rikalarında açılan aşevinin açıl- doktor Cevdet Saracoğlu, dok-

ma töreni dün saat 13.30 da torlar ve gazeteciler daba bir 
Yali Fazlı Güleçin eliyle yapıl
mıştır. Törende belediye reisi 

çok zevat hazır bulunmuşlardır. 
Açılma töreni münasebetiy'e 
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Blz neden anıa,amıyoruz? 51z bir Bulgar kızlle 

a,k yapm~ktan çeklnlırseniz hiçbir zaman 
anlaşamayız herşey kUçUkten başlar 

Nada: 
- Haydi Semib bey ... Giden 

sevgilinin arkasından bu ne 
mebhut kalış.. Haydi bize gi
delim .. Birer sıcak çay içeriz. 

Semih yalnız kalmak, kendi 
hislerini dinlemek arzusu için
de çırpınıb duruyordu. Nadanm 
bu temiz, arkadaş arzusunu 
kırması biraz ayıb olmıyacak 

mıydı .• Bunu ve başka düşün· 
celerini bir an için silib ko
nuştu: 

- Hay hay Mis Nada, dedi. 
Bu benim için de ayn bir zevk 
o'ur. Bıraz başımı dınfendırmiş 

Nada kahkahalarla gülü
yordu : 

- Bu biraz denize düşüp de 
vılana sarılmak mecburiyetinde 
kalanların halini andırıyor. Sof
yada başka hiçbir tanıdığınız 

olmadı.ih iç n benim dostluğumu 
kabul .. etmek mecburiyetinde
siniz. Oyle değil mi? 

Taksi onları on dakika için
de Nadanın evine getirmişti. 
Kapıda Nadanın kardeşi Ce
jançiyof'Ja karşılaştılar. Nada, 
misafırini kardeşine tanıtı· 

yordu: 
Semih 

!attı. 

Haydarın sözleri sürekli 
alkışlarla karşılandı. Ve mu· 
vaffakıyet temennileri içinde 
Kültür lisesinin açım töreni 
tamamlanmış oldu. 

Kültür lisesinin muallim kad
rosu şudur: 

Yurd bilgisi öğretmeni avu
kat Murad Çınar, biyo
loji mualiimi doktor Muhtar ve 
Cevad, fen bilgisi muallimi 
Ahmed Hakkı, Türkçe öğret
meni muallim ve muharrir İrfan 
Hazar ve muallim Fadıl, lngi
lizce öğretmeni Holştayin ve 
Tevfik Kamil, Fransızca mu
allimi Ali Riza, Zübeyde ve 
Kamran, jimnastik öğretmeni 
bayan Turan, Almanca öğret
meni Metler, musiki öğretmeni 
Eyub, resim öğretmeni ressam 
Kadri, edebiyat öğretmeni 

Esad Çınar, tarih öğretmenleri 
Mitat ve Haydar, coğrafya 

öğretmeni Ziya Yamanlar, Fizik 
öğretmeni Halid, Kimya öğret
meni kimyaker Salaheddin, Ta
biiye öğretmeni Halid ve Çiftçi 
Necati, Riyaziye öğretmeni 
Cevdet ve Kemal ... 

Memleketin cidden büyük 
bir ihtiyacına cevab veren 
Haydan tebrik eder, muvaffak 
olmasını temenni ederiz. 

Mahkum çiftçiler 
lmralı adasına 

gönderilecek 
Adliye vekaletinden şehri

miz cumhur.yet müddeiumumi
liğine gelen bir yazıda lzmir 
hapishanesindeki mabkümlar 
arasında çiftçiler mevcud olub 
olmadığı sorulmuştur. Müddei· 
umumilikçe lzmir hapishane· 
sindeki ç.flçi mahkümların bir 
listesı çıkarılarak adliye veka
letıoe gönderilmiştir. Bu mah
kümlardan bir kısmı lmralı adası 
hapisbanesine gönderilecek
lerdir. 

Terfi ettlrlldl 
Vılayet mektupcusu Alaed

dinin bir derece terfi ettiği 
haber alınmıştır. Kutlarız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
150 kadın ve erkek işçıye pa-
rasız olarak sıcak öğleyin ye· 
meği verilmiştir. Bundan sonra 
ashanede hergün öğlenleri iş
çilere beşer kuruş mukabilinde 
birer tabak sıcak yemek ve 
ekmek verı!ecektir. 

Kızılay kurumu bu eyi ışı 
diğer büyük fabrikalara da tat
bik edecektir. Hatta vali Fazlı 
Güleç bunun hap shane için de 
tatbikini düşünmektedir. 

Semıba hanımın nışanıısı ... Res· 
men nişanlı değilseler bile gız
lice nişanlanmış sayılırlar .. Öyle 
dej!'il mi Semih bey? 
-Siz ne tuhaf konuşuyorsunuz 

Mis Nada ... Hem ince mce ifti
ralarla beni hırpalıyor, lıem de 
bunları bana tasdik ettiriyor
sunuz ... 

Gülüştü'er. 

Evde hemen başka kimse 
yok gıbiydi. Hizmetçinin yar
dımına ihtiyaç göstermeden 
Nada bizzat, kendi elile şömi
neyi ateşledi. Dışarıda kötü 
bir hava vardı. Biraz evvel 
hafifçe çiseleyen soğuk yağmur 
damlaları, şimdi rengini alan 
kar halinde kiremidleri doldu
ruyordu. 

Gospoyça Nada konuştu : 
- Dikkat ediyormusunuz 

Semih bey dedi. Bizim Bul
gar evleri hala ibtidailiğini 

muhafaza ediyor. Evlerimizde 
soba vesaire yok •.• Hala köşe 
ocaklarile ısınıyoruz. 

Bununla beraber ben köşe 

Vali mahbusların Misafirler 
bayramını kutluJadı Ankaı·ada ziyaretle-

rine devam ediyorlar 
Cumhuriyetin şefkati bahtsızları Ankara 2s (A.A) - Sovyet 

heyecana düşürdü. Hastalar görüldü 
Rusya Assoriakin k•ırumu baş
kam Korgeneral Eydeman ve 
refakatindeki zevat Türk hava 
kurumu başkanı ve mihman ; 
darlariyle birlikte bu sabah 
10 da Atlıspor kulübünü ziya· 
ret ederek kulübün çalışma

larını yakından takib etmiş ve 
oradan Türkkuşu alanına gide
rek planörcü, paraşütçü ve tay· 
yarecilerin mesailerini takdirle 
seyretmişlerdir. Alanda gene
ralı hava kurumu başkanı Fuad 
Bulca karşılamıştır. Muhterem 
misafir elişleri sergisinin bugün 
saat 17 de yapılan ısçılış töre
ninıle bulunmuştur. 

Valimiz lıapıslann bayramını kııttutarken... Hafriyatta 
Vali Fazlı Güleç dün saat lerim kelimesi mahkumlar üze· 

ondörtte lzmir umumi hapis- rinde derin tesirler ve samimi Hergün 40 mahbus 
hanesine giderek mahkum ve izler bıraktı. çalıştırılacaktır 
mevkufların Cumhuriyet bay- Mahkümlarla bir arada fo- Namazgahta eski lzmir haf-
raınını kutlulamıştır Vali mah- toğraf çektirildikten sonra vali riyatına yakında hummalı bir 
küm ve mevkuflarla hasbihal- Fazlı Güleç şiddetli alkışlar faaliyetle baştanacaktır. Adliye 
!erde ve ıslahınefs tavsiyesinde ve yaşa nidaları arasında vekaleti nezdinde vilayetçe ya• 
bulunmuştur. hapishaneden ayrıldı ve Mem- pılan teşebbüs neticesi olarak 

Valinin refakatinde belediye leket hastanesini ziyaret ederek vekalet, eski lzmir hafriyatında 
reisi doktor Behçet Uz, Cum- hastaların bayramını kutluladı. yevmiye kırk mahkümun çalış-
huriyet müddeiumumisi Asım Vali Fazlı Güleç dün hapis- tırılmasına muvafakat etmiştir. 
Tuncay, emniyet müdürü Sa- hanedeki 800 mahküm ve mev- Hafriyat, müze müdürü Sala-
lahiddin Arslan Korkud, Kı- kufa sıcak yemek ve etli pilav heddin Kantarın nezaretinde 
zılay kurumu başkanı doktor dağıttırmıştır. yapılacaktır. 
Cevdet Fuad ve gazeteciler ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bulunmuşlardır. Old k h tı• b• 
Vali her mafıküm ve mev- U ça arare 1 ır 

kufun neden hapishaneye .düş-

tüklerini, suçlarının ne olduğu- futbol maçı yapıldı 
nu sormuştur. Hepsi izahat 
vermişler ve vali kendilerine 
demiştir ki: 

- Buradaki günlerinizin ça
buk geçmesini ve hürriyete 
kavuşmanızı dilerim. Kardeşle
rim yaşadığınız hayat acıdır, 

elemlidir. Tabiidir ki suçları· 
nızdan na-:! m bulunuyorsunuz. 
Buradan çıkmca memlekete nafi 
birer uzuv olacağınızdan eminim 

Vali Fazlı Güleç bundan 
sonra bütün koğuşları, reviri 
ve imalathane!eri birer birer 
gezerek yapılı.o işleri tedkik 
etmiştır. Mabküm ve mevkuf
lar hep birden ve mevcud 
radyoya uyarak onuncu yıldö

nümü marşını söylemişlerdir. 
Bir aralık mahkümlardan 

Sabri isminde biri yazdığı 
Lir nutku heyecan ile 
okumuştur. Bunda valinin ken
dilerine karşı gö~terdiği yük
sek şefkatten dolayı teşekkür 
ediliyordu. 

Vali bu arkadaşa verdiği ce
vapta: 

- Kardeşlerim, hükümet 
hepinizin hürriyete kavuşarak 

memlekete nafi birer uzuv ol
manızı istiyor, diyerek onlara 
nasihatlerde bulundu. 

Valinin kullandığı müşfikane 
cümle'er ve bilhassa kardeş-

ocaklarını tamamen kendi ma
lımız addetmiyorum, bunlar 
eski Türk itiyatlarıdır. Zaten 
hangi itiyadımız sizin değildirki. 

Semih: 
- Fakat bu bir gerilik de

ğildir, diyordu. Şimdi Ameri
kalılar sobaları terkedert,k 
antrasitle yanan köşe ocak• 
ları kullanıyorlar. Amerika
da ekser yerlerde böyledir. 
Hatta Amerika meden'yeti de
dığimiz en ileri hamlenin mer
kezi sayılan Floridada bile .. 

- Soba bizi ısıtmıyor, man
gal kömürü de kullanıyoruz. 
Siz e)i'er bir, iki ay sonra mem
leketimize gelmiş olsaydmız; 
ortalığı adam boyu karla örtülü 
bulurdunuz. Balkanlar çok baş
ka türlüdür. Kışın iki, üç gün 
evimizden çıkamadığımız gün 
olur.Hele biraz daha içerilerde. 

Nada biran durdu ve söyledi: 
- Avdan hoşlanır mısınız? 
- Çok zevklidir, .ın alırlar. 

Fakat ben avlanmam. 
- Belli.. Siı avlamayı ter-

Şild şampiyonu Altay,Lik şampiyonu 
Altınorduyu O .. 3 yendi 

Lik şampiyonu Altınordu ile 
Şild şampiyonu Altay dün ak
tam halk stadında bir kupa 
maçı yaptılar. Seyirci adedi 
ümid edildiği kadar değildi. 
Halbuki iki şampiyonumuzun 

yapacağı bu maç enteresan 
olabilirdi.Hakem Domeniko idi. 

Oyunun ilk devresi umumiyet 
itibarile zevksiz ve heyecansız 
geçti. Bu devrede her iki 
taraf ta iyi bir oyun göste
remedi. Daha ilk dakikalarda 
Altayın attığı golü hakem say
madı. Fakat aı sonra Altınor-
du aleyhine verilen bir penaltı
dan Altay ilk golü yapmağa 
muvaffak oldu. Ve artık oyu
nun bundan sonraki kısmında 

netice değişmeden Altınordu
nun 1-0 mağlübiyetiyle devre 
hitam buldu. 

lkincinci devre: 
Oyun daha güzel başladı. 

Vaziyet Altınordunun beraber
liği temin edeeeğini gösteri
yordu. Fakat dakikalar geçi· 
yor ve vaziyet değişmiyordu. 
Oyunun ortalarma doj.?ru oyun 

cih edersiniz. Zavallı Nuşini 
enfes bir jestle avladınız. 

- Fakat bu bir iftira •• 
- iftira mı? Ne münasebet. 

Siz lzmirde iken Nuşini Semi
hanın arkadaşı olarak tanıyor• 
dunuz. Ayrılırken, istasyonda 
dikkat ettim, o ciddi surette 
size tutuldu. Öyle sanıyorum 
ki sizi unutamıyacak kadar 
seviyor. 

- Böyle birşey mevzuubahs 
değil.. Ben onu sevmiyorum ki .• 

- Anlıyorum. Siz kendinize 
ekser seyahatlerde rastlanan 
bir "gündelik aşk,, nümunesi 
hazırladınız. Fakat bu tehlükeli 
midir. Bilhassa bir Türk kızı 
için çok tehlükelidir. Bir Türk 
kızı kalbini uzattığı erkeğe 
behemehal, ne bahasına olursa 
olsun malik olmak ister. 

- Fakat siz üşüyorsunuz, 
Semih bey •.• 

- Evet, üşüyorum. Başım 
da ağrıyor. Daha fenası asa
bım bozuldu. Siz de Bromürol 
bulunursa .•• 

en hararetli safbasına girmiş 
bulunuyordu ki Şükrü bir firi· 
kikten Alt;;;yın ikinci golünü 
yaptı. 

Golün yarattığı hava içeri
sinde yeniden başlayan oyunun 

daha üçüncü dakikasında Al· 
tay üçüncü bir gol daha ya• 
pınca netice anlaşılır gibi oldu. 

ArtıJ. Altınordu için mağlübi· 
yetten kurtulmak imkansız gibi 
bir şey olmuştu. 

Bu sırada Altınordu bira:ı 

ağır basmağa başladı. Ancak 
sonlarda tam bir hakimiyet 
tesis ederek ümidvar bir oyun 

çıkarmağa başladı. Fakat bü• 
tün bu hakimiyet sırasında elde 

edilen birçok fırsatlardan bir 
türlü istifade edemedi. Ve oyun 

0·3 gibi iyi bir son ile şild 
şampiyonu AJtayın lehine bitti. 

Haber aldığımıza göre Altay 
Altınordu, lzmirspor ve Göz• 

tepe takımları iki hafta devaın 

edecek bir turnuva maçı tertib 
etmek üzeredirler. ; 

- Var tabii... Çayla iyi 

gider. 
Şömineden yükselen sıcak 

buğulu odayı on dakika içinde 

ısıtmıştı. Şimdi Nada, Semihle 
karşı karşıya oturmuş; çayını 

içiyordu. Nada, büyük bir has· 

retle lstanbuldan, Arnavutköy
den, Bebekten bahsediyordıl· 

Semiha ve diğer arkadaşlaril• 
orada geçirdiği ur.utulmaz da• 

kikaları, Bebekte, Robert kol• 

lejin "Field day,, larinde erkelı 
atletlerin yaşattığı 

sahnelerini anlatıp 

yordu. 

heyecan 
bitireıııi• 

Nada, bir an için durakladı ı 
- Semih bey, siz kardeşiıııi 

kollejden tanıyacaksınız ! 
- Gançiyefi tısnımaz olıı' 

muyum. Yüz on manialıda ra• 
kibimdi. Bu müsabakayı on al• 
tı saniyede alıyordu. 

- Fakat demin tanımaıııaı· 
lıktan geldiniz. 

- [)itmedi -

1 

1 



: • ~~ • ' 1 • ."1; ,,, j • • 

Haftalık • 
pıyasa durumu 

•• 

Uzüm fiatlerinde yükselme devam ediyor 
Rekoltenin yarısından fazlası satılmıştır 

Son hafta içinde şehrimiz ti
caret ve zahire borsası tarafın
dan tab ve neşredilmiş olan 
gündelik satış bültenlerine gö
re 21 - 10 .. 936 tarihinden 
27 - 10 • 936 tarihine kadar 
borsada aşağıdaki isimleri ya .. 
ııh ticaret eıyası karşılannda 
işaretli fiatlerle ahoıb sabl
mıştu. 

Cinsi satılan çu. Fiati 
mikdar Az Çok 

Buğday 8234 " 4.625 6.75 
Arpa 827 " 3.625 3.875 
Bakla 324 " 4.75 6 
Nohud 72 u 5.375 5.50 
Fasulye 72 " 8.25 8.75 
Araka 10 " 8. 8: 
Sisam 211 " 13.50 14 
Haşhaş 25 "12.25 12.25 
Kumdarı 398 " 3.50 5.50 
Burçak 90 " 4.375 4.375 
Mısırdan 41 " 4.25 4.24 
Pamuk 1591 Bal. 45.25 46 

" 31 Ha. 
Keçi kılı 6000 Ki. SS 55 

ince 2496 " 2.625 2.625 
kepek 

kab.uklu 1340 " 14 
CeVJZ 

14. 

incir 11295 çu. 6 20 
Üzüm 27413 " 6.50 23 

1 
inden olub kilosu 3,625 kuruş· ı Şimdilik işler normal bir ( 
tan satılmııtı. Geçen senenin şekilde devam ve cereyan et-
bu sıralaranda yahoaz 300 çu- mektedir. 
val yerli arpa kiloıu 4,625 -
6,875 kuruı arasında fiatlerle 
satılmııh. 

Arpanın son haftaya aid pi
yasa durumunda geçen haftaya 
oisbetle yazılmağa değer yeni 
hiçbir şey yoktur. Sattı key
fiyeti ve fiat vaziyeti geçen 
haftakinin ayna olarak kabul 
ediliyor. 

Bakla 
Borsa tarafından tab ve neş

redilmekte olan satış listelerine 
göre son hafta içinde borsada 
kilosu 4,75-4,8125 kuruştan 320 
çuval sıra malı ve kilosu 6 ku
ruştan 4 çuval yemeklik bakla 
ki cem'an 324 çuval bakla sa
tılmıştır. 

Geçen hafta ise 4,8125 ku
ruştan 150 çuval bakla satılmış 
ve geçen senenin bu s1ralarmda 
yine borsada kilosu 5 kuruştan 
435 çuval bakla alış verişi ya
pılmııtı. 

Bakla lizerine ihracat işleri 
olmadığmdan haftalık piyasa 
vaziyetinde geçen haftaya nis
betle yazılmağa değer hiçbir 
tebeddül yoktur. 

Palamut 
Haftalık palamut sahşları 

borsa listelerinden aşağıdaki 
surette icmal edilmiştir. 

Nevi Kental Fiat 

T1rnak 289 
Kaba 1232 
Yekun 1521 

asgari aıami 
470 480 
375 385 

Hafta içinde borsada yapıl
dığını yukarıda iş_aretlediğimiz 

·palamut işlerinin kısmı kilJlisi 
1 haftanın son günü olan 27-10-
1 936 tarihinde olmuştur. 
ı Piyasa geçen haftaki seyrini 

takibetmiş, fiatlerde esas nevi
ler noktasından göze çarpar 
değişiklik hlsıl olmamışttr. 

Zeytinyağı 

s1ralarda oldukça hurda mua
meleleri olduğu halde busene 
henüz bu nevi üzerine işlere 
başlanmamış gibidir. 

incir mevsimi nihayete ermek 
üzeredir. lzmir piyasasında az 
mal vardır.Dahilden gelen mik· 
darlar da gündenıüne azal
maktadır. ihracat evlerinin ba-
zıları manipülAsyon işlerine ni
hayet vermek üzere bulunmak· 
tadırlar. 

Piyasada bugün için kayde 
değer birşey yoktur. 

Çekirdeksiz üzüm 
Borsa listelerine göro 21-27/ 

10/936 tarihlerinin teşkil eyle
diği son hafta içinde borsada 
gündelik itibariyle aşağıya işa· 
retlenmiş olan sabşlar yapıl
mıştır: 

Tarihi torba çuval 
21-10-936 2732 
22-10·936 3625 
23-10-936 27 5300 
24-10-936 7 4262 
26-10-936 1 6030 
27-10-936 5464 
Yekun 35 27413 

Son hafta ıabşı ile beraber 
busene mevsim batından 

27-10-936 akıamına kadar bor
sada satılmış olan çekirdeksiz 
üzüm mikdarı 309087 çuval ve 
1756 torbadan ibarettir. 

lzmir civarından piyasaya 
oldukça mal gelmeğe başlamış 
olmasına rağmen ihracat vaziye· 
tinin alacağı şekil henüz tama• 
mile taayyün ve tavazr.ub et
memit olduğundan piyasada 
faaliyet yoktur. Son hafta 
içinde borsada da zeytinyağı 
üıerine hiçbir iş yapılmamıştır. 

Geçen hafta sahşları ise 38.S 
kuruştan 1250 kilo sıra. 37.5 
38 kuruştan 4150 kilo sabun· 
luk maldan ibaret olarak tes- Bundan evvelki ba~a içinde 

ması neticesinden de anlaşıldı· 
Alna göre nıevıim baıına nis
betle fiıtler bugün 7, 8, 9 ve 
10 numaralarda 4·5 ve diğer 
numaralarda ise 1·3 kuruı ara· 
ıında yllkselme mevcuddur. 

Yukarıda itaretlediğimiz 
glindelik ıaht yekCınlarmın ted
kikinden de anlaşslacağı Uzere 
hafta n uameleleri bazı gün· 
lerde normal seyrini takib et
miş ve bazı günler ise bunun 
hilafına çıkmıştır. 

Ay nihayeti olması dolayısile 
ihracatçılar ınübayaata germi 
vermişler ve bu yüzden fiatlerde 
terakki hasıl olmuttur:, Esasen 
rekoltenin nısfından fazlası ha
Jen satılmıı olduğundan fiatle-
rin sukut ihtimalleri günden 
g-iine azalmaktadır. 

Her sene rekoltenin msfının 
satııını müteakib borsada mua-
meleleri öğleye kadar devam 
ettiren borsa idaresi busene 
de aynı noktayı nazarı dikkate 
alarak Ozüm aahşlarıom her 
gün sabahleyin dokuzdan öğ
leyin yarıma kadar yapılmasına 
karar verdiği haber alınmıştır. 
Şimdilik piyaıa sıcak ve alıcılar 
hararetlidir. 
Sair zeh ~ lr ve hububat 

Piyasalarında yaıılmağa de
ğer fevkaladelik yoktur. 

ABDISoKULLU 

l Belçikada 
Askerlik müddet

leri uzatıldı 
Brüksel, 29 (A.A) - Hükü

met bir kararname ile askerlik 
mUddetini arttırmıştır. Piyade 
avcı btsiklc li efrad bundan 
böyle sekiz ay yerine 18 ay 
hizmet göreceklerdir. 

Diğer bütün şmıflf!r efradı 
12 ay hizmet edeceklerdir. 
Bundan başka gönüllülerden 
müteşekkil bir sınıf asker vO• 
cuda getirilecektir. Bu karar
name ahkamı önü1J1üzdeki sene 
baılang.cnıdan itibaren tatbik 
edilecektir. Belçika ordusu ef
radmın mikdarı 44 bin kişidir. 

17,5 Saatte 
Londraya geleceğini 

uman tayyareci 
Nevyork, 29 (A.A)- James 

Mollisson Ltoyd Bennttdan ha
valanmışbr. 17 buçuk saatte 
Londraya varacağını ümid et
mektedir. 

En fayda~ı hediye şüphesiz 

G R i PiN dir 
Çünkü her ağrıyı keserek 

şifa 

Hafta sabşlannı borsa listele· 
rine göre bu suretle icmal et
tikten sonra bu eşya arasın
daki belli başlı maddelerin nevi 
üzerinden sabş mikdar ve fiat
leriyle son hafta içindeki pi
yasa vaziyetleri hakkında ali
kadarlardan yaptığımız tahki
katın hulasalannı ayrı ayrı aşa
ğıda İpretliyoruz: 

Yalnız stoklarıo günden gü
Dt! .aza1makta olması hasebiyle 
kuvvetli bir taleb karşı11mda 

fiRtlerin yükselmesi ihtimali 
mevcuddur. Bu noktai nazardan 
bazı satıcılar ellerindeki stok
ları muhafaza edip piyasaya 
arzetmemektedirler. 

bit olunmuştu. borsada 28209 çuval ve 54 
torba çekirdeksiz üzüm satıl- • 

935 T eşrinievvelinin sonuncu 
mıştt. 

Buğday Pan1uk ı 
Borsa bültenlerine göre ıon 

hafta içinde borsada abnıb sa
tılmış o!an buğdayların nevi İti· 
bariyle mikdar ve fiatleri şöy
ledir: 
Nevi çuval az çok 
Uşak yumuiak 6488 4 625 6 25 

" sert 960 4 875 5 75 
" ekstra 240 6 75 6 7S 
" karışık 418 5 00 S 375 

Muhtelif karışık 90 5 815 5 875 
Eldirek 38 4 625 4 625 

Yeldin 8234 
Bundan bir hafta evvel ise 

bo;-sada 4687 ve geçen yılın bu 
sıralarında ise hazır ve vadeli 
olarak 1814 çuval muhtelif buğ
day satışı olmu§tu. 

Geçen hafta piyasada görül
mliş olan gevşeklik üzerine sa
tıcılar fiatleri biraz indirmiş· 
ler ve bu aebeble de hafta 
içinde fazla mikdarda buğday 
satışı olmuştur. Yukarıda 

görülmüş olacaiı üzere en 
kuvvetli i~ler Upk yumupk 
ınallar zerine cereyan etmit 
bulunmaktadır. Buseoe esasen 
Yerli mallar azdır. Bu miloa
aebetle piyasamıza fazla mik-
darda Konya malları arzedil
mektedir. Buğday piyasasının 
bugünkünden daha fazla tenez
zül imkanı olmadığı alakadar· 
lar tarafından söylenmektedir. 

Arpa 
Son hafta içinde borsada 

satılmış olan arpalar muhtelif 
balitelerde mallardır. Nevi ve 
fiat:eri aşağıda gösterilmek · 
tedir: 

Son hafta içinde pamuk sa
lıtlarmın nevi ve fiat itibariyle 
sııtışlar1nın aşağıdaki surette 
caeyan etmiş olduğu borsa 
Jiste'erinden anlaşılmıştır : 
Nevi Satıı şekli mikdarı Fiat 

balye asgari azami 
Prese 

1 ci hazır 52-> 45 46 
" " vadeli 1065 45 25 46 

harar 
kaba ,, haı1r 31 45 50 45 50 
Yekün 1591 balye 31 harar 

Bundan bir hafta evvelki sa
tışlar şu surette cereyan eyle· 
mişti: 

Akala hazır 4 47 47 
Pr. 1 ci " 371 45 25 46 

" " vadeli 300 45 25 45 50 
harar 

kaba " hazır 5 46 46 
" 2 ci " 35 42 42 

Yeküo 675 balye 40 barardır. 
Son hafta pamuk satışı ge· 

çen hafta satışına nisbetle 
faıla olmakla beraber fiat 
noktasından piyasada göıe 

çarpacak bir tebeddül olma· 
mııtar. 

Hafta zarfmda yeni ihracat 
yapılmadığma göre mübayaahn 
yerli ihtiyaçlar ile beraber 
ya müstakbel taabhüdlerin ye
rine getirilmesi veyahud da 
spekntasyon için yapılmakta 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Mahsaliin idrakinden evvel 
yüks~k bir rakkam olarak tes
bit edilmiş olan 1936 pamuk 
rekolte!İoio ıon :ıamanlarda 
ilk tahminin hemen mıfı de
recesinde 2uhur etmesi fiat-

N 
fi. lerde yükselme ümidlerioi tev• 

evi Ç. Asgari Aıami lid etmekte ise de bu ümid 
lJşa!c arpa 640 3,625 3,65 hentiz tahakkuk etmemiştir. 

" " çakır 50 3,625 3,625 . Bununla beraber bugünkü 
Diyarıbe. arpa 137 3,875 3,875 pamuk fiatlerini bu rekoltenin 
yekun 827 en düşkün fiati o!arak kabul 

Bundan bir hafta evvel ise edilmekte ve fiatlerin behe-
~oraada arpa aatııı 670 çuval mebal tereffü edeceii kanaati 

••k mahndan ve çakır ne•· izh.ar edilo;>ektedir. 

1 

haftasında da borsada zeytin Geçen senenin bu baftasm-
yağı muamelesi olmadığı anla· da borsada 36194 çuval ve 
şılmıştır. fı238 tOTba çekirdeksiz üznm 
Zeytinyağı işlerinde -perakendel alış verişi yapılmak suretiyle 

işler müstesna - şimdilik azami mevsim başından o tarihe ka-
durgunluk hakimdir. Fiatlerin darki satış yekunu 371528 çu· 
il !isab eyliyeceği vaziyete ve val ve 2974 torbaya iblağ olun-
p · ıasanın en yakın ist\kbali muştu. 
durumuna dair şimdilik hiçbir iki senenin ayni tarihlerine 
fikir ve mütalAa yürütüleme· aid sabş yekunlarının mukaye-
mektedir. sesinden de anlaşılacağı üzerıe 

busene geçen seneden 62441 
incir 

Bor~a neşriyatınA. göre son 
haftayı teşkil eden 21-27-836 
tarihlerinde borsada güodelik 
itibariyle satılmış olan muhte
lif incirlerin nevi ve mikdar ve 
fiatferi berveçhi atidir: 

Fi at 
Nev'i Çuval azami asgari 
Süzme 1904 11 20 
Elleme 6585 8 50 12 50 
Paçal 2733 7 9 25 
Naturel 73 6 75 7 25 
Yeldin 11295 

Son hafta sahtı ile beraber 
menim batından 27-10·936 
akşamına kadar borsada alınıp 
eatılmıt olan muhtelif ıncır 

m;kdarı 152547 çuvala baliğ 
olmuş bulunmaktadır. 

Geçen senenin bu tarihlerin
de ise borsada 9876 çuval muh· 
telif incir satılmak suretiyle 
••tıt yekünu 181494 çuval ola
rak toplanmıştı. Bu hesaba 
göre busene geçen seneye 
nisbetle 28947 çuval noksan 
incir aablmııtar. 

incirlerin muhtelif nevileri 
üzerinden bu hafta tesbit etti-
ğimiz fiat!eri aşağıda gösteri
yoruz: 
Nevi fiati 

Asgari Azami 
Süzme 11 20 
Elleme 8 50 12 50 
Paçal 1 9 2S 
Natürel 6 75 7 25 

Son iki h;ıftaya aid indr fi
atlerinde göıe çarpan bir fev
kaladelik olmadığı gibi geçen . 
senenin bu haftasındaki fiat· 
lerle de arada kuvvetli bir fark 
yoktur. Yalnız geçen •ene bu 

çuval ve 1218 torba noksan 
mal satılmıştır. 

Haftahk üzüm sahşları aşağı 
yukarı geçen haftaki raddesine 
vasıl olmakla beraber 16-10-
936 tarihinde tesbit edilmiş 

olan fiatlerin 22-10-936 akşa· 
m1na kadar ayni şekilde devam 
etmiş olmasına rağmen 23 ve 
26-10-936 da yeni baza yUk-
selmeler hasıl olmuştur. 

Üzüm fiatlerinde bAsıJ olan 
yeni tereffüleri rakamlara müs
teniden aşaiıda gösteriyoruz: 

Fi at 
22-10-93b 26-10-936 

asgari azami asgari azami 
No. 
7 11.75 12 12.25 12.50 
8 12.75 13.50 13.25 14 
9 14.75 15.50 15.00 lS.75 

10 16.SO 17.SO 16.75 17.7S 
11 19 20 19.25 20.25 
12 21 22 21.25 22.25 
Şu rakamlara g6re 16-10-36 

tarihine JrÖrc 27-10-36 da mev-
cud yilkıelme mikdart yedi ve 
ıekiz numaralarda bir kuruı, 
dokuz numarada 1.30 para, 
diğer numaralarda iae on 
paradır. 
Mevıim iptidası olan 20-8-936 

ya niabetle 27-10-936 da fiat
lerde mevcud tereffü farkını 
göstermiş olmak için de o ta
rihlere aid fiatleri aşağıda 
g&steriyoru:ı: 

20-8-936 
No. fiatleri 
7 8 8 50 
8 9 9 50 
9 10 50 11 

10 12 50 13 
11 18 18 50 
12 18 75 20 
Şu rakamlartn 

20-8·936 
fiatleri 

12 25 12 25 
13 25 14 
15 ıs 1s 
16 75 17 75 
19 25 20 2S 
21 25 2'2 25 

" Radyolin 11 müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 

harikalı bir terlible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 

ne olursa olsun bütün ağnlarla soğukalgıhğından mütevellid 
rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı ıifaya, ısbrabı ncı'eye 
çevirir. 

Yüksek Mühendis Mektebi artırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

1 - 27-8-936 ve 14-9-936 tarihlerinde eksiltmeye konulu 
istekli çıkmamasından dolay• intaç edilemeyen Yüksek Mühendi 
mektebi binası dahilindeki "21115" lira "98,, kuruş keşif bedelli 
"8" kısmının bazı maddeleri tadil edilen ~arlnameye göre inıası. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şun'udır: 
A • Eksiltme şartnamesi ve buna merbut o!an İn~aatın tarihi, 

fenni ve hususi şartnameler. 
8 · Mukavele prjesi. 
C - Bayındırlık iş!eri genel şartnamesi. 
D • Plin ve projeler. 
lstekJiler bu ,artnameleri ve evrakı "l 10" kuruş bedel muka 

bilinde mektep idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 11·11-936 Çarşamba gUnO saat "15" de Gü 

muşsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içindeki artbrma 
ve eksiltme komiıyonunda kapalı zarf usulile yapalacakbr. 

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

A • Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehlire 
vesikası. 

B - "10000., liralık iş yapbğına dair Naha Vekllctince tas 
dikli vesika. 

C - 936 yılına aid ticaret odası vesikası. 
D - isteklinin mühendiı ve mimar olduğuna dair diploma vey 

ıureti, mühendis veya mimar olmadığı takdirde bunlardan bir 
ile ortak o~arak çahşdığma dair Noterden rnusaddak vesika. 

5 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede y.ızıh saatte 
bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası içindek 
arttırma ve eksiltme komir.yonu başkanlığına makbuz mukabiliod 
veril~cektir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 3 üne 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühü 
mumu ile iyice kapahlmıı bulunması şarttır. Postada olaca 
gecikmeler kabul edilmez. "2343 .. 

25-30-4-9 930 (2076) 



8abne •;--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----;T.,..~~"1~1=--A~ehı~n=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... 0..-.-a~,=-=rır-n~ı~e~v~e~•==•~•=-~~-.-

;uu o 

lngiliz 
Kabinesinde 
Değişiklik oldu 

Londra, 29 (Ô.R) - Kabi
nede bir değişiklik yapılmıştır. 
Ziraat nazırı sir W alt er Elli ot 
geçenlerde bir otomobil kaza
sında ölen Iskoçya nazırının 

yerine bu mevkie tayin edil
miştir. Hazine nazırhğımn mali 
sekreteri Morrisonda onun 
yerine ziraat nazırlığına geçi
rilmiştir. Bu değişikliğin mühim 
bir siyasi neticesi olabileceğini 
şimdiden . iddia etmek pek 
acele e :mek o!sa bile şu nok
tayı hatırlatmak mümkündür ki 
sir Valter Elli ötedenberi hi
mayeciliğin en hararetli bir 
taraftarı olarak mevki almıştı. 
Morrison ise bilakis geçen Ey
lf lde Milletler cemiyetinde 
dünya ticaretinin ihya ve inki
şafı için yapılan müzakerelere 
karışmıtbr. Şu halde ait Valter 
yerine ziraat nazırlığına Mor• 
riıonun geçmesile lngiliz eko· 
nomik siyasetinin azçok bir 
değişikliğe uğraması ihtimal· 
den uzak değildir. 

Kral Karol'un 
ziyareti 

- Baştaıafı 5 ına say/ada -
deki görilşmeleri hakkında kft· 
çük antant dış itleri bakanla
rının son konferansı esnasında 
çizilen siyasete biltün dost ve 
müttefik devletlerle birlikte 
yürümeye devam lilzumu teba
rüz ettirilmiştir. 

e 
Sil 

TATLI 
' ı 

4 1 - 1 
iL-_ ____.I ŞARABINI ALMAKTA 
'iL--_ ____.! TEREDDüT ETMEYiNiZ ! 

·F..., -.
1 
ATI • 70 Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 

• 2 Litrelik ., 100 ·" 
·iHTAR: Küçük şişeler 10, büyük şişeler 13 kuruşa geri ahnır. 

ı Üç devletin ayni zamanda 
orta Avrupa meselelerine, Ro
ma protokolunu imza etmiş 

devletler ile ve Almanya ile 
teşriki mesai için hüsnüniyet 
sahibi olduklan da tebarüz et· 
tirilmit\ir. 

,l ............................................. _ ....... .-........................ , 1 
l)I:K::K:.A..T!!! 

Diğer devletlerin dahili işle-
rine karışmamak ve muhtelif 
memleketler amirleri arasındaki 
milcadeleden uzak kalmak 
hakkında evvelce alınmış olan 
karar teyid olunmuştur. Küç&k 

antantın sistematik bir surette 
inkişafı eserine siyasi ve eko· 
nomlk alanlarda devam oluna
caktır. 

ATATÜRK 
Yugo•lavyaya bUyUk 
allka gösteriyorlar 
Belgrad 29 ( Ô.R) - Vre-

me gazetesi bugünkü sayısın· 
da. Tnrkiye Reisicumhuru 
Atatürkün Yugoslavya ba, ve 
dış bakanı Dr. Stoyadinoviçi 
kabulünden bahsetmekte ve 
şunları yazmaktadır : 

Atatürkün şimdiye kadar ka
bul ettiği siyasi rical, ancak 
on beş dakika huzurda kaldı
ğı halde, Stoyadinoviç iki saat 
kalmıştır. Bu da gösteriyor ki 
Atatürk, Yugoslavya için bü
yük ve kıymetli alika göster
mektedir. 

,. ........ .. 
istifa 

Yeni bir şapka satın alırken şöhreti bütün dünyayı sarmış oJan 

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

STETSON 

PENN-CRAFT 

KENSiNGTON 

SATIŞ YERLERi : IZMIRDE 

EHRAM mağazası M. Bedri Akgerman 
( Hükumet caddesi ) ( Balcılarda ) 

lstanbulda : Cumhuriyet BUyUk Şapka malazası 

•• 

........ , 

IŞIK mağazası 
( Hükümet caddesi ) 

(Voyvoda caddesi) 

Oksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 
i 1 . • . • •. ' ' 

H. T a~sin Tan BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
Şehrimiz Cezaevi müdürü 

Kenan mezkur vazifeden istifa Diş tabibi 
etmiş ve istifası Adliye Veki- Muayenehanesini 2 ıncı 
letince kabul olunmuştur. Heyler So. Hamam karşısın-

·---------• N 

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

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

N da 37 No. ya nakletmiıtir. 
~ Telefon: 3774 
~ (1924) 
'/J'Y7.'/77.77777777777J.7Z~7Z-AJ • •• Doktor operatör 

Ceva~ AlpsoJ 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını bergün saat 3 

ten 6 ya kadar lkınci Beyler 
ıokak şerbetçi karıısı No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muayeTiehane 3315 

Telefon evi 3203 

••••••••••••••• 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lorlar. 

Birçok hususiyetlerine iliveten 
fiatlar müthiı ucuzdur. 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 

aç?k bir 
. 

.. "apınır 

R.A.. I >Y-C>LIN9 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

F evkalide kuvvetli terki bile mikropları öldürür ve sade 
diılerinizi değil; 'fiicudllntizii de korur. Fakat günde iki 

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

MEYVA TUZU 

En hoş meyva tuzudur. lnkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden miltevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylattmr. 

ln2ilizKanzuk eczanesi Beyoi[IU - lıtanbul 

HÜSEYiN Ki. YIN 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
1 UKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

" - ... ' Milli Emlak müdürlüğünden : 
icar No. Lir•· 
110 ikinci kordon Tuzhane S. 18 eski 24 taj numaralı dükkan 36 
111 Bumava ikiaci Kürt oğlu 2 eski numaralı ev 81 
112 lkiuci kordon Tuzhane 14 eski numaralı dükkan 36 
113 Kire.çkaya Topaltı 303 eski numaralı ev 12 
114 1kinci kordon Tuzhane 12 eski 18 taj numaralı dükkan 36 
115 Halkapınar Catalçefme kiğıtbane C. 280 yeni numaralı ev 48 
116 Develi istasyonu C, demiryolu civarı 25 dekar tarladan 22. 

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

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları onbeş gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. ihalesi 5-11-936 perıembe gllnü saat 
onbeftedir. Taliblerin milli Emlik miidüriyetine müracaatları. 

23-30 863 (2062) 



ao Te,rlnleveı ıe3a 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
Roy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SATURNUS vapuru 11 bi· 

riııci teşrinden 14 birinci teş· 
riııe kadar Anvera, Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamburg için 
Yük alacaktır. 

UL YSSES vapuru 16 teşri
ııievvelde gelip yükünü tahli
yeden sonra Burgas - Varna 

· Ve Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 
teşrinde gelip 25 birinci teşrine 

kadar Rotterdam, Amsterdam 
Ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 4 teşrini
•anid en 9 teşrinisaniye kadar 
Aınsterdam, Rotterdam ve 
liamburg limanları için yük 
alacaktır. 

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

SVENSKA ORIENT Lınıen 
V ASALAND motörü 13 bi

rinci teşrinde gelip Rotterdam, 
Hamburg, Bremen, Copenhage 
Goteburg. Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

VIKINGLAND matörü 30 
birinci teşrinde beklenmekte ve 
Rotterdam - Hamburg - Bremen 
Goteburg ve Iskandinavya li· 
ınanları için yük alacaktır. 

Holland Australia Line 
ALHENA vapuru 6 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 
Prinsipalle-Australya ve Yeni 
Zeland için yük alacaktır. · 

Servici maritime Roumain 
SUÇEA VA vapuru 20 birinci 

leşrinde gelip 21 birinci teşrin· 

de Pire, Malta, Marsilya ve 
Cezair için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
LAVANT motörü 1 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup An
Vers (doğru) Dantzig ve Gdynia 
İçin yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
llıüracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

!t Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

~fuzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

'-at dokuzdan başlıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
k Cuma ve salı 8 den 10 a 
~adar memleket hastanesinde 

' DOKTOR •• 

Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
l<ULAK, BOliAZ 

BURUN ŞEFİ 
h ikinci Beyler sokağı Beyler 
T •ınamı karşısında No 41 
'M elefon Numarası: · 
"'uayenehaııe : 3686 
ı:.v : 2505 
t Hastalar hergün saat üç
en altıya kadar. 

(2026) 
5 

N. V. 
W. F. H. 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 alacaktır. 

MILOS vapuru 29 ilk teş

rinde bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

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

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

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

American Export Lines 
Nevyork 

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

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

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

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

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

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

Amerikan Export Lines 
Pire Aktarması Seri Seferler 

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

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

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

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

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. 
~ 

Johuston Varren Line Ltd 
Liverpool 

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

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danulıienne- Maritime 

Budapest 
DUNA motoru 18 ilk teş

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

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

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

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri vo navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 
ritilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

\#ENi ASIR 

' - .. ._.. . . : ... ~ ·· \ . . 

firmamıza dikkat ediniz. 
Ambalaj içine alınmış çe
şidlerimiz şunlardır: Siyah 
ve kırmızı biber, darçın, 
bahar, kimyon, 41 bahar, 
papatya, ararot, çivid, kür
dan, leke tozu, vazelin, 
karbonat, yaldız, kola, pey
nir mayası, vim, ışıldak, 
persil, toril kaol ve emsali 
şişelerde gül ve çiçek suyu. 

Kız markalı meşhur (Arti) 
kumaş boyalan, hediyeli filbaşı Türk çividi, leylek marka 
rastık boyaları, perakende ve topdan karpit, marangozlar 
için ispirto, tutkal, gomalaka, sanjaka, reçina ve analin 
boyalar, kız enstitüsü ve dikiş yurdları talebeleri için çiçek 
ve meyva boyalan, flitre kağıdı, zamkı Arabi, alkol, jela
tin, ilk okul talebesi için adresli diş fırçaları ve macunlan, 
tebeşir, kokulu sabun, krem ve traş bıçakları, memedeki 
çocuklar için nestle südü ve unu, fosfatin, Kars südü, yassı 
ve lastik don ve muşamma, emzikler, sanayi ·ve ziraatta 
kullanılan hertürlü zerhirli maddeler benzin, göktaşı, asid
finik, çamaşır ve tahta sodası, nezafet pudrası, Karahisar 
maden suyu, meraklı bayanlara ekstra sakız ve daha pek 
çok çeşidlerimizi görmek istiyenler depomuza uğrasınlar. 

Telefon: 3882 

1936 -1937 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

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

Hilal 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver· 
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

....... ' 

• • 
senesının 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıh~ıat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşııında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beyoğlu Vakıflar direktörlüğünden: 
(Satılık arsarlar) 

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

çeşme caddesinde eski 105 yeni 119/2 
harita No. 2. 3242 metre murabbaı arsa 

15832 SO 1190 00 Boğaziçinde Kuruçeşme mahalle ve cad-
desinde e5ki 105 yeni 119/3 2 harita 
No.lı 3533 metre murabbaı arsa. 

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

::tar.it& • 
- -

Olivier Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
BİRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 

??' 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
ADJUTANT vapuru 28 bi

rinciteşrincle ıelip 29 birinci 
teşrine kadar Londra için yük 
alacaktır. 

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

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane: ikinci Bey

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evi: Köprü \ apur iskeleıi 

Berat apartımanı No. 6 

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

teşrinde gelip 4 ikinci teşrine 
kadar Liverpool ve Gla~gov 
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. 

Ev, Telefon No. 2545 

MİTAT OREL 
Adres - Beyler Numan 

'' zade sokağı Ahenk mat
ı~ 

NOT : Vürut tarihleri, va- , , baası yanında. 
Numara: 23 

Telefon : 3434 purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Krep Jorjet, 
Revdor Ferit, 

4 ayrı ayrı koku bankası 
ve S. Ferit eczacı ba:jının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. ·Ferit 
• 

1 
' ECZANESi 

Hükümet sı rası 

I• 

~ (229) 
C///////////;rz;7.Z7LZZ7Z7ZLZZ:lll 

Nergis Nuvar 
Leylak Blan 

Çiftçi ve hayvan· 
sahiplerinin ·na
zarı dikkatına 

' 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide ciba:ıJarını ve nesçlerini bozmayınız. 

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

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

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Naci ve 
j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

lzmir Emrazı Sariye 1-lastanesi 
Başhekimliğinden: 

Hastaneoin 936 mali yılına aid 6 aylık ihtiyacından mikdar ve 
tahmini fiatleri aşağıda yazılı ekmek ve ilaçların 20 gün müd
detle açık eksiltmiye konulmuştur. lsteklıler şartnameleri hergün 
hastane başhekimliğinden alıb okuyabilir 'er. Eksiltme S teşrini
sani 936 perşembe günü saat 11 de Tepecik'te Emrazı Sariye 
Hastanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarını nakid ve kıy
metli evrak olarak vereceklerin eksiltme gününe kadar Vilayet 
Encümenine yatırmaları lazımdır: 

Teminat Tahmin edilen bedel 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

47 48 634 

Mikdarı 

Kilo 
6500 

157 36 2098 80 94 
20-25-30-4 

Cinsi 

1 nci ekmek 
kal"m ilaç 

882 [2025] 
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Aziz misafirimiz şerefine verilen ıiyafette 

iki başvekilin kıymetdar nutukları 
ismet lnönü Balkan Antantının · sulha · hizmetinden· 
Türk- Yugoslav ittifakının ehemmiyetinden ·bahsetti 

~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"Bu akşam 

Fakat ben 
bu salonda 
bu sözlerin 

kendilerini 

yükselecek olan 
~imdiye kadar 
sıyanet etmek 

sesler bütün müttefiklerimiz ve dostlarımız 
yapılan harblarla kıyas kabul etmiyecek 
isteyenler tarafından da işitilmesini ve 

tarafından işidilecek ve manası anlaşılacaktır. 
kadar öldürücü bir harbin felaketlerinden 
anlaşılmasını isterim. ,, dedi. 

~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• 
1 

Stoyadinoviç:"B antantına ve dolayısiyleK.antanta s kısıkıya bağlı bulunan 
i memleketi iz a ası a i dostluk sağlam ve kardeşçe bir dostluktur,, dedi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~llS!i~~~~~~~~~~~~~~--.,,~~~~~~~~~~~~~~~ 

~' Tek bir hedefinıiz vardır : Sulhu isteyen herkesle sulh .. Dostluğumuzu isteyen herkesle dostluk ... ,, 
Ankara 28 (A.A) - Yugos

lav başvekili ekselans Stoyadi
noviç ve bayanı şerefine bu 
akşam baıvekil ismet lnönü ile 
refikaları tarafından Ankara 
Palasta bir akşam ziyafeti ve• 
rilmiştir 

Başvekil ismet lnönü ziya
fette aşağıdaki nutku iradet
miştir: 

-Türkiye-Yugoslavya kalple
rini birleştirmeye saik olan ek
ıelansınızan Ankarayı ziyaretini 
aynı hızla teyid·için bugiln yeni 
bir fırsat bulmaktayım. Bütün 
T\irk milletinin hissiyabna ter-

cüman olarak size "memleke
timize hoş geldiniz " demekle 
hassaten bahtiyarlık hissetmek
teyim. 

Memleketimizin müşterek bir 
ideal karşısında ittihadı ne 
muhteşem siyasi bir başarı 
teşkil etmektedir. ittifakımızı 
bazılarının rey birliğine, bazı
larının da lakaydiliğine rağmen 
itimatJa vücuda getirdiğimiz 

zaman üzerine bina ettiğimiz 

ümidleri ne güzel tahakkuk 
ettirmi!}tir. Büyük şeflerimiz 
dostanE' telakkileriyle bu itti
fakın esaslarını karşılıklı hür
met ve itimattan müteşekkil 
sağlam temel üzerine attıkları 

zaman haklı idiler. 
Kanşık bir dünya içinde 

bizlerin Balkan antantı mem
leketlerini huzur ve sükununun 
en mütekamil bir tecellisini 
vermekte ve beynelmilel kar
deşliğin en muazzam tezahürü
nü teşkil etmekte olduğumuz 

bir zamanda bizi görmeye j(e• 
liyorsunuz. Bu eserle iftihar 
edebiliriz ve ihtiyaç içindeki 
dünya ve endişe içindeki in
saniyet karsısında müşterek 
eserimizin şayanı imtisal bir 
örnek gibi yükselmekte oldu
ğunu calı mahviyet göster
meksizin ileri sürdüğümüz za
man tafrafuruştlukla itbam edil
memeliyiz. 

Siya!etimizi sağlam surette 
bağladığımız kollektif emniyet, 
herşeye rağmen, bala milletlerin 
endişelerine karşı tek çare ve 
daha iyi bir dünya kurulması 

hakkındaki makul ümidlerin 
üzerine ibtina ettirilmesi için 
tek unımr olarak kalmaktadır. 

Fakat beynelmilel teşriki 

mesainin bu esaslı unsuru nor
mal surette işliyebilmek için 
mıntakavi surette teşkilatlan

dmlmağa muhtaçtır. Balkan 
müttefikleri mınlakavi antant
lariyle hep birlikte mıntakavi 
ve umumi .sulh esen ıçın ça
Jışmağa muvaffak olmuşlardır. 

Bu müttefikler Milletler cemj
yeti paktının eksiklikler gös
terdiği yerlerde bu paktı tak
viyeye muvaffak olmuşlar ve 
en güç dakikalarda birJikJeri 
sayesinde Cenevre müessese
sine sağlam surette bağlı ka
labilmişlerdir. 

selecek olan sesler bütün milt
tefiklerimiz ve dostlarımız ta
rafından işidilecek ve manası 
anlaşılacaktır. Fakat ben bu 
çerçeveyi de geçmek ve bey
nelmilel tesanüd hakkındaki 
bu sözlerin şimdiye kadar gör
düğümüz ve bizlerin herkesden 
daha ziyade yaşadığımız bütün 
harblerle kıyas kabul etmiye-
cek derecede öldürücü olacak 
olan bir harbın felaketlerinden 
gerek kendiJerini, gerek evlad
larım sıyanet etmek istiyen er 
tarafından işidilmesini ve ma
nasının anlaşılmasını isterim. 
Bu felaketleri bütün genişliğiyle 
tanımış o!duğumuzdan do ' ayı· 

dır ki kuvvetlerimizi ve tecrübe 
edilmiş büyük hayatiyetimiz\ 
_müdrik olarak hiçbir zaaf gös
termeksiz"n saadet ve refahın 
doğmasına ve teşriki mesainin 
milletler için ne derece büyiik 
bir kuvvet teş kil etmekte ol-

Anka1attmz 
Çünkü Cenevre müessesesi du undan bah~edebiliriz. 

Balkan müttefikleri için yainız Hakkında büyük bir bazla 
bir faaliyet vasıtası değil, fa- söz söylediğim bu Balkan çer-
kat aynı zamanda ve herşey· çevesinin de hasseten Türk ve 
den evvel bir hedef ve bir ideal Yugoslav dostluğunun inkişafm-
teşkiJ etmektedir. Va1ifesini dan bahsetmemezlik edemem. 
yaparken itiraf edilmiyecek O dostluk ki bugünkü ziyareli-
biçbir vasıta kul anmak isteme- n z onun parlak bir tezahürünü 
diği zaman bir bükümet reisinin teşkil etmektedir. 
beynelmilel anlaşma ve teşriki Türk mıUeti namına dost ve 
mesaiden bahsetmesinin ne ka- müttefı l< Yugoslav milletini 
dar kolay olduğunu bugün bil- kardeşçe selamlarım. Bir!eştirici 
hassa hissetmekteyim. büyü1c: kralının etrafmda topla-

Sizler ve bizler dahili siya· nan Yugoslav milleti yüksek 
set sahasınrla bu ağır mes'uli- meziyetleri sayesinde hayret 
yeti bizlere emanet eden mil- verici başarılarda bulunmuştur. 
Jetlerin rahatına çalışmak için Bugün de genç kralının şanlı 
kabil olan herşeyi yaptığımızı saltanatı esnasında altes naib 
sanıyoruz. prensin dcrbin önderliği altın-

Beynelmilel sahada idealimiz da sizin hakimane idarenizin de 
dahilde takib ettiğimizden ka- büyük bir mikyasta hadim ol-
tinen ayrı birşey değildir. duğu yükseliş yolunda devam 
Tahrikat yapmaksızın ve- ihtiras etmektedir. Sizi memnun eden 
beslemeksizin beynelm Jel meş- herşey bizi de menınun eder. 
ruiyet çerçevesi içinde emeli- Türk milleti terakkisinden se-
miz yalnız milletlerin saadeti vinç duyduğu kardeşi Yugos-
ve dünya sulhudur. Jav milletine daha ziyade saa-

Bu akşam bu salonda yük- det ve daima daha fazla 

refah temenni etmektedir. Ka
dehimi majeste ikinci Piyerin 
naib prens Altes Potun ve ni
yabet meclisi yüksek azalarının 
sıhhatine kaldırıyorum. Sizin ve 
burada bulunuşu bizim için bü
yük bir saadet teşkil eden 
bayan Stoyadinoviçin sıhhatine, 
Yugoslavyanın şan ve şerefine 
ve Türk - Yugoslav dostluk ve 
ittifakının parlak istikbaline 
içiyorum. 

YUGOSLAV BAŞVEKiLi
NiN CEVABI 
Ankara, 28 (A.A)-Ziyafetin 

sonunda Başvekil ismet lnönü
nün söylediği nutka cevaben 
Yugoslav başvekili aşağıdaki 
nutku söylemiştir : 

Türk hükümeti ve Türk mil
leti namına ekselansınızın bana 
söyle:nek lütfunda bulunduğu 
çok samimi sözlerden dolayı 
fevka1iide mütehassis olarak 
Yugoslavya milleti hakkında 

bulunan, üzerinde birçok me
deniyetlerin çıktığı ve birbiri 
üzerine yığıldığı toprağınızdan 
yaratıcı bir azmin icraat v~ 

kudreti fışkırmaktadır. 
Bizim, azmımıze inzimam 

edtn bu azim, aynı esaslı 
fikir ve aynı menfaatlerde bir-

Stovadüıoviç 

Belgrada selam 
izhar ettikleri dostluk hislerine leşmiş olan mcmleketlerimiz 
teşekkür ederim. Bütün vatan- arasında bu çok açık ve sami-
daşlarımın da dost ve müttefik mi teşriki mesaıyı tevlid et-
Türk milletine karşı ayni his· mişti. 
leri duyduklMını temin etmekle Bundan üç sene evvel iki 
onlara tercüman olduğuma kat- büyük devlet reisimiz tarafın-
iyyen eminim. Türkiyeyi ziyaret dan açılan bu çok mes'ud teş-
etmek fırsatım elde etmekle riki mesai, miHetlerimizin isti-
ne kadar bahtiyar olduğumu fad""esine ve bahtiyarlığına ola-
hasseten kayde lüzum yoktur. rak devam ediyor, genişHyor 
O .Türkiye ki yeni hedeflere ve derinleşiyor. S. A. R. Prens 
doğru tevcih edildikten sonra PoJ ile niyabet meclisi ve riya-
şayam dikkat neticeler ibrazına set etmekle mübahi olduğum 
muvaffak olmuştur. Terakki ve kıraliyet hüküm eti bu yolu 

l refah yolunda katettiği yol takib etmektedirler. Teş-
bütün dünyanın ve herkesden riki mesaimizin devam ede· 

1 

evvelYugoslavyanın nazarı dik- geldiS?i bunca zamanda 
katini celbetmiştir. Avrupada bir hadise çıkma-

Yugoslavya sadık bir mütte- mıştır ki hükümetlerimiz arala-
fik sıfatiyle başarıJan muvaf- rında istişarelerde bulunmamış 
fakıyetlerden kıvanç duymak- ve aynı kararları ittihaz etme-
tadır. miş olsunlar ... Dostum mümtaz 

ileri prensibler, kurucu ça- J hariciye vekili Tevfik Rüştü 
hşma prensibi başrırıcı bir mil- Aras ile sık sık yaptığım mü-

j Jet ve yaratıcı bir devlet vü- lakatlar gayemizin tahakkuku 

1 
cuda getirmiştir. için çok lüzumlu olan devamlı 

Kırk asırlık bir hayata ma- teşriki mesaimizi temin eyle-
lik olan tecrübelerle zen~in mektedir. Menafi istikrarından 

maada bizi birleştiren ve iki 
millet arasında mütekabil iti .. 
madı yaratan pisikolojik ahval 

de vardır. Bu ahval karşılıklı 
saygı ve sevgi, medeni ve as
keri faziletlere olan mütekabil 
hürmet ve milletlerimizin çetin 
ve fırtınalı tarihlerinde ibzal 
ettikleri kahramanlıktır. Bu 
mütemayiz unsurlar dostluğu· 

muza daha geniş ve sağlam 
bir esas vermektedir. Menafi 
istikrarının bu esasına ist;oad 
t"den Balkan antantma ve do .. 
layısiyle küçük antanta sıkı 
ınkıya bağlı bulunan iki mem-

leketimiz arasındaki dostluk 
sağlam, samimi ve kardeşçe 
bir dostluktur. 

Gayemiz vazihtir. Tek bir 
hedefi vardır: Sulh isteyen 

herkesle sulh... Dostluğumu· 

zu isteyen herkesle dostluk ••• 
Harici siyasetteki kat'i veçbeınit.. 

memleketlerimizin mesailerini 
siyaset, ekonomi \' ~ kültür sa· 
hasında daha ziynde genişlete-

rek ayni yolda yürümekte de
vam etmeleridir. Ayni hedefi 
takib edeceğimize dair şimdi
ye kadar kat'i celaili göster
dik ve ilerde de r, östereceğiz. 

Bu hedef çalışmakta olduğu
muz sahaya uymakta ve biziın 

kültür ve medeniyetimizi vika-

ye eden kurucu bütün Av
rupa sistemlerine en ufak 
teferruatına kadar yardım et
mektedir. 

Hakiki ve umumi sulh isti
yoruz ve ilerde de terakkiye 
refaha doğru bn yolda yürii'" 
yeceğiz. 

Dost ve kardeş Türkiye bü
yük kurtarıcının ve çok muh
terem şefin önderliği altında 
bu yolu katetmektedir. Reisi 
Cumhur Ekselans Kamal Ata .. 
türkün şerefine, Türkiye Cuııı'" 

buriyetioin itila ve refahına, 
ekselansınızın ve nazik ve za'" 
rif refikaları Bayan lnönünUO 

sıhhat ve şahsi saadetlerine 
kadehimi kaldırmak fırsatın• 
bulduğumdan dolayı bahtiyarıdl• 

RAPORLAR 
Ne zaman neşrolunacak 

Paris, 29 (A.A) - Saleng" 
ronun askeri dosyasını tedj 
kike memur olan ve genera 
Gamelinin riyaseti altında bultı" 
nan komisyon iki toplantı yaP" 
mışlır. Komisyonun raporisrJr 
ancak harbiye nazın ile baŞ" 
vekile verildikten sonra neşr0" 
lunacaktır. 


