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Türk - Yugos avya 
Her noktada tam bir menafi ı 

uygunluğu görülmüştür. 
(Resmi tebliğ iç sahifelerimizdedir.} 
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Cıtmhu»i11etin Ve Oımıhııriyet Eseı·inin Bekçisi, Saba1ıları Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılm_!ştır. 
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Ankara 
veBelgrad 

·-· 
Daima elele 
yürüyeceklerdir 

Yugoslavya başvekili lıl.M·i

lan Sloyadinoviç'in A1ıka
rauı ciyeretleriyle Romanya 
k1·alı S.M. J(arol'wı P1·ağ'ı. 

ciym·etle1·i aym f!amana , 
tesııdiif etmiştir. Uıt il:i 
mesıtd Tladisc, ya'km şarkta 
mmh7wt·f bağla,·m çözülm{!k 
iizere olduğımu. iddia eden
lerin boş 7mı·unfıt1m·ıncla 1ıc 
1:adm· çok alılanıl1ldarmı 
[Jöstm·m iştir. 

" Financial Times ,, Türkiye • • 
ıçın bir nüsha hazırlıyor 

şefim·z tatürke aiddir ... 
Başvekilimiz Atatürkten o kadar derin bir 
anlayış ve sevgiyle bahsetmiştir ki, Atatürk 
vefakar mesai arkadaşının yazısından çok 
mütehassis olmuş7 gözleri yaşarmışbr. 

Ankara, 30 (Hususi) - in- limiz Tevfik Rüştü Arastan, 
gilızce 11Financial Times,, ga- diğer vekillerimizden, memle-
zetesi Türkiye hakkında fev- ketimizin dünyaca tanınmış si-
kalade bir nüsha çıkaracaktır. malarından yazılar istemiştir. 
TUrkiye - Ingiltere münaseba- ismet lnönünün yazısı Ata-
hnm çok samimi bir inkişaf yolu türke aiddir. ismet lnönü bu 
taHbettiği bir zamanda City yazısında Türkün istiklalini 
finans ve endüstri mehafili üze- ölüm eşiğinde kurtaran, · yeni 
rinde çok büyük tesiri olan bu Türk devletini kuran Atatürk-
gazetenin kararı Türkiyeye ten o kadar derin ve şümullü 
atfettikleri büyük ehemmiyeti bir anlayış ve sevgiyle bahset-
göstermektedir. miştir ki Atatürk vefakir me-

Finaocial Times bu fevkal- sai arkadaşanın yazısından çok 
ade nüshası için Başvekilimiz mütehassis olmuş, gözleri ya-

Ista bul 
Gazetecileri ile vali 
arasında bir hadise 

•••••••••••••••••••••••• 
Muhiddin OstUndağ bir 
gazete fotoğrafını resim 
almaktan mennedlnce 
gazeteler teessUflerin 

bildir> ; ~. :-

Balkan Anhmtiyle Küçük 
Antantı teşkil eden milletler 

Avrupamn ıstırabı neden ileri 
geldiğini herkesten eyi anla
nıışlardır. Tecrübeleriyle biJi
Yorlar ki, bugün ortada derin 
bir rahatsızlığın sebepleri mev
cutsa, karşılıklı emniyet hava
sını zehirJiyen bir harb hazırhğı 
başdöndürücü hızıyla devam 
ediyorsa, insanlığa tesanüd ve 
kardeşlik mefkuresi yerine zıd 
doktrinlerden doğan merha-

~ - ~ .. ismet lnönü ile Hariciye Ve ki- - Sonu 8 fmciı sa uf ada -
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Muluddm Üstii11dağ 
lstanbul 30 ( Hususi ) - ls

tanbul valisi Muhiddin Üstün
- Sonu 2 ncı sav/ada -
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nıetsiz bir husumet, bir kin 
duygusu şıJamyorsa bunun 
saiki koJlektif emniyetin aynı 
suretle anlaşılmamasıdır. Hiç . 
çekinmeden söylenebilir ki, 
Avrupada teşkilatlı bir sulhun 
dostları ve düşmanları vardır. 
Bu sonuncular, en ağır ve en 
çetin davaların sulh yoluyla 
halli kabil olabileceğine inan
nııyanlar, istikrara giden yol 
iizerinde geçilmez girdaplar 
Yaratarak milletleri birbirinden 
ayırmak istiyenlerdir.Politik ve 
ekonomik emellerinin tehak
kuku için bütün bağların çö
tülmesini, sulhu nyakta tuta
bilecek bir teşkiliihn mevcud 
olmamasını gözetJiyenlerdir. 

insanlığın müşterek malı olan 
ttıedeniyeti mahvetmek, facia
ların en korkuncunu yaratmak 
tehlükesini taşıyan böyle bir 
'taziyet karşısında, felaketler 
İçinde yuğrula yoğrula tecrübe
lerini yapmış olan milletlerin 
sulhu yaşatmak, karşılıklı em
niyetlerini, elsürülmez bir hale 
koymak için tesanüd mefkure
sine sıkı sıkıya bağlanmaların
dan daha tabii ne vardır? işte 
Balkan Antantını ve Küçük 
Antantı vücuda getiren millet
lerin her zamandan daha kuv
vetli bir ittibad halkası yarat
llıalarına sebeb de budur. 

Bu iki zümreyt! mensub olan 
hlilletler tam bir itimad ile efele 
~erınişlerdir. Dostlukları en 

uvvetfi kaynaklardan kuvvet 
~lıyor. Bilhassa Türkiye-Yugos
kvya arasmdaki dostluğun, 
ardeşlığın ne kadar köklü ol

du v 

.k.gunu Ankarada karşılaşan 
1 1 başvekilin sözleri ne güzel 
:c!~ana koymı.ştur. Herşey, 

rıhı, coğrafi !lİyasi ve iktı~ 
Sad~ 1'" ı . scbep1cr Yugoslavya ile 
d urkıyeyi bhbirinden ayrılmaz 
d~st Yapmak için birleşmişler
h ır H~yati kıymet taşıyan se
h eplerın yanında psikolojik se-
~pler de Türk ve Yugoslav 

tnılletler'ın "B' b" · · · • e : ır ırmızı eyıce 

tanıyınız ve seviniz,, diyor. 
-So11u ikıncl sahıfede -

S Vk. 1: 'I.~ i.J i U. 

ve Prag 

a 

Bu aristsnın da BıaHt-n Anta ın~ ~irme~i Eh ım;
linden hu vetae b htıe-~l me[ .. tcdlr. K. f.\n '"'nt Er tiını 

Harbiye reir.:-leri b~gün U reçte loplanıyot-
--~-==- ...... 

Paris, 30 (Hususi) - JIOe
uvre,, gazetesi Prag mülaka· 
tiyle küçük antant devletleri 
arasındaki birliğin bir icat da
ha kendini gösterdiğini kayde
d yor. Romanya haric"ye nazın 
Antonesko ile Çekos'ovakya 
hariciye nazırı Krofta arasın
daki mülakat mes'ul mehafilde 
en müsaid bir tesir b1rakmıştır. 
Dün akşam Prag ve Bükreşteki 
umumi ihtisas, evveJce tahmin 
edildi~inden bile son derece 

J3ükreşte ~üçük antant dev
letleri erkamharbiyeleri yarın 

toplanacaktır. 12 son teşrinde 
de ltalya - Avusturya - Maca· 
ristan arasında Vıyana konfe
ransı açılacaktır. Çekoslovakya 
bu konferansdan siyasi ve eko
nomik teklifler beklemektedir. 

Diğer taraftan Yugoslavya 
başvekili Stoyadinoviç'in An
kara seyahatınin gayelerinden 
biri de Balkan antantınm, Bul
garistanın da iştirakile geniş

Romam•a k1afı }\aıol 
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Cum uriyetçiler hücuma geçtiler 
daha mühimdir. - Sonu 7 11ci sav/ada -

·· nkü gün el Marn za erinin 
ilk g·· Ü olacaktır, diyorlar ... 

Madrid kurtulursa isyan gerileyecek 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu gazete:"Şimdiye kadar bu
na benzer haberlere alışma

mıştık, diyor. Anlaşılıyor ki 
lspanyol cumhuriyetçileri baş
vekil ve harbiye nazırı Largo 
Caballeronun davetini duymuş
lardır. Dünkü gün, lspanyol 
cumhuriyetçileri he~abına Marn 
zaferinin belki ilk günü ola
caktır. Sulhün akıbeti, Avrupa 
demokrasisinin akıbeti mühim 
mikyasta bu muharebenin ne
ticesine bağlıdır.,, 

Paris, 30 (Hususi)-"Popu· 
laire,, gazetesinde Andre 
Lerou ispanyada hükümet 
kuvvetlerinin giriştikleri yeni 
taarruz hareketlerinin ehem
miyetini ve şimdiden elde 
edilen mesud neticeleri kay
detmektedir. 
Muharrir diyor ki : 11 Fakat 

bütün bunlar bizi pek kolay 
bir nikbinlikle avutmağa sev
kedemez. Vaziyet daima veha
metini muhafaza etmektedir. 
Buna karşı koymak içindir ki 
Madrid bükümeti cumhuriyet 
kuvvetlerine azami girginliği 
vermiştir. Madrid, Oviedo ve 
Hueskada cumhurjyetçiler ken
dilerini müdafaa için hücuma 
geçiyorlar. 

Komünist " Humanite ,, ga
zetesi, lspanyol cumhuriyetçi
lerinin ilk muvaffakıyetlerini 
memnunivetle kaydetmektedir. 

Cunıl1U1iyetçi İspa11vamn Başvekili 
LaT/!ıJ Caba!lelfo 

HÜKÜMET TA YYARELE
RININ BOMBARDIMANI 

Brüksel, 30 (A A) - lspan· 
ya harbı hakkında hükümet 
kaynağından alman haberler: 

Hükümet tayyareleri asi tay .. 
yare karargahlarını bombardı
man ederek ltalyan ve Alman 
mamulatından 20 kadar tay
yareyi tahrib etmişlerdir. Har-

- Sonu 7ınrı salute1e -

Valimizin Menemen ziyareti 

Mezbahan n ve 
açılma resmı 

Menemeıı halınin açılma tö1em (Yazısı 6 nu sav/ada) 
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Yugoslav gazetecilerine 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Atatürk ehemnıiyetli 
beyanatta bulundular 
TURK - YUGOSLAV dostluğunun ifade ettiği 
manayı canlandıran sözler söylediler .• 

Ankara, 29 (A.A) adamı olan başba-
Aokarapalasta C. kan Dr. St"oyadino-
H. Partisi tarafın- viç hazır olduğu 

' dan verilen suvare halde yapbkların-
esna3ında Cumhur dan dolayı sevinç-
reisimiz Kamil Ata• )erinin birkat daha 
türk,Yugoslavya baş fazla olduğunu kay-
vekili Dr. Stoyadi- ,. dettikten sonra de-
noviç ve hariciye mişlerdir ki : 
vekilimiz Dr. Tevfik 11 Görüyorsunuz 
Rü~tü Aras hazır ki ve müşahede et-
oldukları halde Yu- mişsinizdir ki Türk 
goslavya matbuat devlet adamları ve 

, mümessillerini ka- Türk milleti Yugos-
bul buyurmuşlardtr. lav milletine, Yu· 

Cumhur Reisimiz goslav devletine ve 
Türkiyenin samimi Yugoslav hüküme-
ve dostça bağla bu- tine karşı en saminıi 
lunduğu Yugoslavya hisler beslemekte- ' 
matbuat mümessil- dirler. Bu dostluk 
)erini kabul etmekle tezahürünün bütün 
memnun olduklarını Türkiye tarafından 
beyan ve bu kabulü Yugoslavya hakkın-
mümtaz bir devlet A 7 A 7 ÜRK -Sonu 2 ind savfada-
~..T..LZZZZZ7..n2rzzz;:ZEZZ?.27..ZZ..7.7ZILZT.L7.z7-.ZZZZZT../.ZZZZ7.Z , 
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Is tan bul 
Gazetecileri ile vali 
arasında bir hadise ..... 

Daima elele 
yürüyeceklerdir 

- Baştaıajı 1 ind say/aad -
- Battin Balkan milletleri, bii· 
t&n Şark milletleri, batta bütün 
dinya milletleri Türkiyeye karşı 
tam bir emniyet besleyorlar.Bu 
emniyeti doğuran şey ATA· 
TÜRK'ün bizi ideal bir rejime 
kavuşturmuş olmasıdır. Bizi se
venler ve sayan!ar biliyorlar ki 
Kemalizm TÜRK'ün medeniyet 
davasını muzaffer kılmak için 
ıulba candan saralmııtır. Ka· 
ranhktan, gizli emellerden nef
ret eder. 

Yugoslavyalı bir dostumuz 
bu itimadın psikolojik bir se
bebini de Türkiyenin liyikli
ğinde buluyor. Dünya itlerine 
dinin kanıbnlmamuı, vicdan 
aerbeatisine dünyanın her ta
rafından fazla memleketimizde 
kıymet verilmit olması Tiirki· 
yeyi sevilmeğe, bak !..azanan 
bir memleket haline koymuştur. 

Türkiyenin yabancı toprak· 
larcla göı:ii yoktur. Fakat kendi 
topnldannın bir kan11nı bile 
mlclafaa etmek meyzuubahs 

Vali F. Güleç Bergamada 
•• • • Bergama 

coşkun 
muzesının açılma resmi 

Valimiz bu 
Vali Fazla Güleçin riyasetle

rindeki kafile saat tam oniki
de Bf'rg-amaya varmış ve Ber
gama kaymakamı Kamil, bele
diye reicıi Nafiz, parti baıkam, 
Halkevi müdürü, Bergama umu
mi meclisi izasandan Hasan, 
müze müdüril Osman Bayat 
Tekin ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından karşılanmış-
12 rdır. Halke•i bandosu şehrin 
medhalinde yer almıştı. 

Vali, ınüstakbeliynin ayrı 
ayrı ellerini sıkmış ve halkı 
seJimJamıştır. Kafile buradan 
doğruca Halkevi binasına git
miş ve burada biraz istirahat
ten sonra belediyenin verdiği 
SO kişilik ziyafette hazır bulun
muftur. Ziyafet samimi haıbi
haller içinde geçmiftir. 

Bunda ıonra antikite m&zesi
ne gidilerek yeni müzelerin 
açdma töreni yapılmıştır. Müze 

tezahüratla yapıldı .. 
büyük • 

eserın kıymetini anlattı 

Bergama Mllzesi 
Vali Fazlı Güleç müze mil· yaşasın Cumhuriyet diyelim. 

dürinün sallhiyetle yıllardan- Blltlln halk yapsm Camha· 
beri Ozerinde işlediği mevzu riyet diye bağarauflar ve pd· 
hakkında verdiği izahata bir detle alkıılamıılardır. 
kelime ilive etmiyeceğini ıöy· Vali müze kapısındaki kor· 
Jemiş ve demiştir ki: deliyı keserek içeri girmiş 

ve halkla davetliler müzeyi 
baştan başa gezmiılerdir. Vali 
Fazh Güleç müzedeki batıra 
defterine şu satırları yazmıştır: 

1 Bir fabr:kada feci 
bir kaza oldu 

Dün, belediyeye aid ve uncu 
Müminin isticarmda bulunan 
ŞeMdlerdeki un fabrikasında 
feci bir kaza olmuştur. işçiler
den Ahmed adında bir genç 
makina kayışını takmağa uğra
şırken kayış şiddetle başına ve 
vücudunun muhtelif yerlerine 
çarparak kendisini ağır surette 
yaralamışhr. Yaralı kaldmldığı 

Memleket hastanesinde ölmüş-
' tür. Adliyece tahkikata devam 
olunmaktadır. 

Trenlerde ınektup 
Vt" telgraf alınacak 

Devlet demiryollan idaresile 
posta telgraf idaresi ara!lında 

1 yapılmış olan itilaf neticesinde 
son posta olmak üzere Erzurum 
hattındaki istasyonlarda tSTeş
rinievvel 936 tarihinde başlamış 
olan telgraf muhaberesiyle be· 
raber hali faaliyetteki şimen· 
dif er istasyonlarından posta ve 
telgraf merkezi bulunmıyan 

273 adedi ve aynca da bilcüm
le yolcu batlan FOsta ve tel-
graf muamelelerine açıhmf ve 
bu suretle halkın m&him bir 
ihtiyacı daha karıılanmııtır. 
inşa edilmekte olan şimendi
ferler hatlarındaki istasyonlar 
faaliyete geçtikçe bunların da 
aym muamelelerin icrasına 

d~rhal başlamak üzere lazım· 

• ••••••••••••••••••••••• 
Baştaıatı beşincı sahı/tde 

dağ ile matbuat arasında kii
çük bir hadise ehemmiyetli bir 
gerginlik doğurmuıtur. Gazete
lerimiz lstanbul valisinin Cum
huriyet bayramı merasiminde 
Akşam gazetesinin fotoğrafı 
Faiki resim çekmekten mennet
mesini teessüfle kaydetmişler

dir. Valinin bir sinek resmin· 
den fotoğrafçıya kızmış olma
sının böyle hareket etmemni 
mazur göstermiyeceğini, valinin 
şahsen icrayı adalet edemiye· 
ceğini yazan gazeteler, Dahili
ye Vekili Şükrü Kayanın na
zarı dikkatini celbetmişlerdir. 
Hadise lstanbul basın korumu 
tarafından da tedkik edi:di. 
lcabeden makamlar nezdinde 
teşebbüsler yapıldı. 

Şahin 
Henliz yakalanamadı 

Yarahlar lyllefmek 
Uzeredlr 

Evvelki akşam itfaiye çeş
mesi batında bir otobüs kazası 
neticesi olarak yaralanan Av-
ram ile ayni otobils tarafından 
binek arabasımn çiğnenmesi 
ile yaralanmıı bulunan tütün 
tüccarı Süleyman Faik v-: karası 
Lütfiyenin yaraları iyileşmeğe 

yüıtutmuştur. 

Şoför Şahin henüz yakalan
mamıştır. Takibine ehemmi
yetle devam edilmektedir. ,. 

oldnğu zaman yıldınmlar uç
maktan geri kalamaz.Mllttefik· 
lerinin toprak tamamiyetlerini, 
emniyetlerini alikaclar ed~n 
davalarda da aynı bauaıiyeti 

göstermekte bir dakika bile 
tereddüd edemez. YugosJavya 
ile siyasetimizin burada bir ay
niyet ifade ettiğini görüyoruz. 
iki millet yaşatıcı ve kurucu 
bir sulh davasına bağlı olduk· 
)arı kadar karşılıklı emniyet
lerini mftdafaa azmiyle de mü
cehhezdirler. Dostluklarımızı 
kıymetli ve kuvvetli yapan 
hususiyet de budur. Yakın-

H Bugün kapısmı açtığımız • 
Bergama müzesinin inkişafın
dan biz duydum. Alakadar:ara 
teşekkür ederim ve muvaffa
kıyetler dilerim. ,, 

gelen tedbirler alınmıştır. 

. ·-·····-· Sabri Şeker 
Atheues vapurunda RUHUNA 
DUn ak,am mUkellel Mavlldl Nebevi kıraati 

Geçenlerde vefat eden bir ziyafet verildi 
şehrimizin maruf tüccarlannDoyçe Levante Lin!e kumpan-

Burada davetlilere f as tıkla 
ıncır ikram ediJmiş ve 
sonra Akrepol türistik yo· 
lunun açılma merasimi için 

0tıDmobiUerle Akrepola çıkal· 

dan ve uzaktan alakadar 
olduğumuz bütün beynelmi
lel davalarda siyasetimizin 
birbirine tetabukunu gördük. 
Birbirimizi anladık ve anlafbk .• 
Milli siyasetlerimizin ana bat· 
larında beliren bu birliği her 
sabada ekonomik ve kültürel 
sahalarda da giirmek isteriz. 
Ve eminiz ki Yugoslav dost
larımız da aynı samimi d6tün
celeri taşıyorlar. Şu halde dost
luklanmıza verdiğimiz kıymet 
derecesinde büyük bir olgun• 
lukla milletlerimizin küJtiirel 
zenginliklerini de tanımağa, 
münasebetlerimizi bu saba üze
rinde de genişletmeğe değer 
vereceğiz. iki millet kelimenin 
tam manasiyle kardeş olacak
br. Hayati menfaat örgülerine 
dayanan kardeşliklerimiz kül· 
türel yakınlıklarla derinden de
rme işlenecektir. 

İnaştır. Yolun başlangıcında 
kurulan takın yananda bando 
müzikamn çaldığı istiklal mar-

biı manzaıa şını müteakib vali Fazlı Güleç 
- Yalmz bir noktayı söyle· kendisine verilen makasla kor

meği vazife addederim. O da deliyı kesmiş ve: 

Bttgamadan güzel 
binası bu münasebetle bayrak- ı 
lar1mızla süslenmiıti. Merasime 
muzikanm çaldığa latikW marşı evvelki devirlerde kıymeti bi- - Yakın bir atide bu yolu 

linmiyen ve dağıtılan kıymetli asfalt yapmamız, temennisini 
eserleri Cumhuriyet rejiminin izhar etmiştir. 

Şevke1. Elilgi.D. 

BUGÜN 
Matineler· 

den itibaren 
Kılıç As

lanın Türk 
atblarile J5. 
lam ordula· 
rına kuman-
da eden SA
LAHEDDI -
NI EYYUBI 
haçla ordula
ra nasıl .ila
lebe çaldı. 

EHLi 

ile baılanmıı ve bunu mütea
kib miize müdiirü Osman 
Bayattekin tarafından bir nutuk 
irad edilerekBergama mllzesinin 
nasıl vücud bulmuş olduğunu 
ve yalnız Bergamadan ve ci
vanndan çıkanlan eserlerle bu 
müzenin nasıl bir kıymet taşı-
dığı anlatılmııhr. Osman Ba· 
yattekin bu eserlerin hep orta 
Asyadan Ege kıyılarma kadar 
yayılan medeniyetlerin izleri ol-
duğunu izah etmiştir. Bu uzun 
nutukda Bergama asarıatika 
müzesi için nasıl çalışıldığı an· 
lablmışhr. 

SALIP 
MUHAREBELERi 

Türkçe sözlü f8heserler ıabeseri 
Bunu en ince teferruahna kadar bize g6stermekte 

ve isbat etmektedir. 
Rejisör : Sesll B. de Mille 
iki dene 16 kısım hepsi birden 

Seanslar 2 - 4,15 - 6,30 - 9 da 

top !amağa baıladığını tebarüz Bu yoldan Akrepole kadar 
ettirmektir. Bizim için büyük otomobillerle çıkılmıı ve asarı 
bir servet olan antikitelerin atika gezilmiştir. Bundan sonra 
derlenmesi ve muhafazası Cum- Bergamalaların parlak tezahü
huriyet idaresine nasib olmuş- rab arasında lzmire döoülmüş
tur. Onun için hep birlikte tür. 

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

Yugoslav gazetecilerine 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Atatürk ehemnıiyetli 
beyanatta bulundular 

, ...... -
TURK - YUGOSLAV dostlulunun ifade ettiği 
manayı canlandıran sözler söylediler .• 

- BaştaıaJı 1 rnci sayjada - ve terakkileri Q nisbette artar. 
da beslenen hakiki hislere ter- Cumhur reisimiz bunu mü-

. cüman olduğuna eminim. teakib Yugoslavya gazetecile-
Tahakkuk ettirdiğimiz müş- rinden asil Yugoslav milleti 

terek dostluk devam edecektir. hakkındaki dostluk bisleril\e 
Bu doalluğun devamına ve da- tercüman olmalarını istemiş
ima daha ziyade resanet bul- lerdir. 
maSJna çalışacağım.Bu dostluk Yugoslav gazetecileri namı
bütün sulh dostları için bir na cevab veren Politika gaze
remiz teşkil eder. Böyle bir teıinden Yossimoviç Cumhur 
dostluk ancak insani ve kar- Reisimize minneldarlığını arzet
deş hisleriyle istikrar bulabilir. mit ve Yugoslav matbuabnın 

iki milletimiz arasındaki dost- dostluk ve kardeşlik eserine 
devam edeceğini temin eyle

luk ifadesini yalnız sözlerde 
miştir. 

bulmıyor.Bu söylediklerim kov- Bunun üzerine Atatürk de-
vetine inananların bir ifadesi miştir ki: 
olarak telAkki edilmelidir. Türk matbuahna da her za-

Türkiye ile Yugoslavya 11ra- man tekrarladığım gibi bu 
sında mevcud sağlam münase- dostluk biılerini ehemmiyetle 
bet:er bütün Balkan milletleri kaydetmek Yugoslav matbuata 
arasında mevcud olması iktiza için de mukaddes bir vazifedir. 
eden münasebetlerdendir. Bal- Bu yalnız mukaddes bir vazife 
kanlar bu ideale doğru ne ka· değil, ayni zamanda bir vatan 
dar fazla yükselirlerae saadet borcudur. 

dan Sabri Şcker'in ve bütün yasının yeni inşa ettirdiği At-
. şebidlerin ruhlarına hediye henes vapuru Akdeniz Jiman-

edilmek üzere teşriniHninin larma tahsis olunmuştur. Bu 
birinci pazar günü ö~le na· kumpanyanın şehrimiz acentesi 
maz:ndan sonra saat birde dün akşam mez~ ür vapurda 
Hisar caaıii şerifinde Mev

mükellef bir ziyafet vermiş, lidi Nebevi k1raal oluna
memleket.in ileri gelen tüccar-

caktır. Dindaşlarımızın bu 
lan, gazeteciler ve bir çok ze· 1 

hay1rlı toplantıda bulunma an vat hazır bulunmuştur. Davet-
Sabri Şeker ailesi tarafından 

liler büyük bir neş' e içinde ge- rica edilir. 

ceyi geçirmı~i~şl~e~rd~i~r·:_ ___ .. ~===~~~~~~-~. ••• 
Şevrole, Osmobil otomo
billerinin 1937 modelleri 
Otomobil sanayiinde terakkilerin 
harikalarını ihtiva eylemektedir 

Otomobil sanayiinin her sene 
gösterdiği inkişaf dikkate şa
yandır. 

Bilhassa Ceneral Motör ima
latından olan Şevrole ve Os
mobil otomobillerinin 1937 mo
dellerindeki yenilikler hakkın
da ş~brimize uzun ma!ümat 
gelmiştir. Bu yenilikler alaka
darlarca son terakkiyabn bir 
harikası sanlmaktadır. 

Sevrole ve Osmobil otoma" 
bifi'erinin 1937 modelleri yoı-d 
çıiarıfmış olup tçok yakın • 
şehrimize getirilmiş o!acak, açt 
lacak hu'lusi bir sergide halk• 
te,hir edilecektir. 

Otomobil ve kamyon aln:•~ 
isliyenlerin şo günlerde teell111 

göstermeleri ve 1937 model~: 
rini görmeden siparitler~1 

yapmamaları cidden isabetli bit 
hareket olacakbr. 



at T•trlnıeveı t• tl!NI Alllll 

Türkkuş~nun muvaffakr •eti J 

General Eydenıan taı·a- 1 
- - -
Son Telgra:f Haberleri 

~d~!!~! k~~~~!~~u~!!!İ 1 
Resmi tebliğ neşredildi 

Atatürk, dost memleket adamı ile çok uzun 
noktai tıazar teatisinde bulunmuştur 

Yıldızın Ataturke hltab arian alzlerl 

OeMTal Eydeman Hava ltU1umu eıluJniyll btr a1ada 
Aabra, 30 (A.A)-BirHçuk Ankara, 30 (A.A) - D&akl 

aeaelik klM bir zaman içindeki geçici re.minele Atatlrk&a tri· 
llrekli çalıtmalanndan değerli b8n6nde bulunmakta olan Sov· 
bir Yerim elde eden Ttlrkk111u yet Ruaya AuoYiakın batkam 
gençlerinin dink& c .. mburiyet 
baJl'Ulı pçid tlreniqde g&s
terclikleri muvaffakıyet blltila 
seyirciler &zerinde çok iyi bir 
İntiba bırakmııtır. T&rkkuıu bu 
t&reae ıu 111retle ittirlk etmiıti: 

----~~~~~~~~-'-~~------~------------~~~-

Bütün konuşmalarda Yugoslavya - Türkiye arasında her noktada 
tam bir menafi uygunluğu ve görüş birliği müşahede edilmiştir 

lstanbul, 30 (Telefonla) - 1 ~noviç Cumhur reiıi Kamil let adamlan, baıbakan Stoya- mlinascbetlerin tarzı halle • 
Anadolu ajan11 Ankaradan bil· t ~~at&rk tarafaaclaa kabal dinovlç, hariciye vekili Tevfik tesbit ve tatbiki~i temin için 
diriyor: ellilmittir. Atatllrlr, doat ve R&ıto Aras, iktııad vekili 11kı ve devamla bar temasta b~ 
Yugoılavya bqbakanı dok .. 1 •llttefik memleketin devlet Celil Bayar huzurları ile lunmaja karar vermiflerdir. B 

tor Stoyadinoviçin Ankara ı:i- alfamı ile çok uzun bir no"tai yeni ticaret aDlapna11nı tedbirin ilk tatbikab olara 
yareti mOnaıebetiyle aşağıdaki naıar teatiıinde bulunmuftur. memnuniyet ile kaydeder• Ttlrk ve Yugoalav llnivenite-
reımi tebliğ nqredilmiıtir. BDttın bu konuımalar ııra- kea iki memleket ekonomik leri arasında talebe m&badeleai, 

Yug'oılavya kralhğı bükümeti ;nda Yu109laYya ile T&rkiye mDaaabatuun daba ziyade iki memleket Dniveraite profe-
Bqvekili ve hariciye bakanı ~mda her noktada tam bir •ldatmwm anu etmlfler ve drleri arwnda da konferana• 
ekaela• Sto,aclincwiç, Bapekil •~•fi uygunlufa Ye prtif ilri memleket ikbıadl mlina• lar tertibi ve nihayet iki mem-
lımet inini ve Cumhuriyet ·p mevcud oldap mlfa· aebetlerini arbrmak lzere Ya: leket llniveraitelerinde Yugu-
h&kllmetini ziyaret etmek ve • edilmiftir. Mlttefik de•· pala.,a • Tllrkiye ekonomı laY ve Tirk dilla"i klntlleri 
milli Tllrk bayramı meraaiminde 1 adamları, doat ve mit· bakanlan araımda mkı bir tesİIİ mtıtereken kararlqtınl· 
~ balu11111ak laere 28 9!er- tfik iki memleket hiasiya· tepild ·~ teaiabae karar mıfbr. 
nnıenelde Ankaraya gelmıftir. taaa tımamiyle uyan umi- yermltlerdır. EkHlana Stoyaclinoviçia zi· 

Yugoslavya hDkilmetinin mim- aJI tefriki meni aiyaıetine T&rklye • Yaıoalav1a ..,.. yareti Ttlrkiyede fevkalld 
taz reiıi Ankarada ikameti eına- ldtadilerile mDteUDid bulan· 1n1da kllttlrel mlaaHbetJeriD do.tane bir teair hUJ etmifW 
11nda Tilrkiye hariciye vekili dbkları BaQEan antanb mem· de teala ve inkipfındaki iki mtlttefik memleketi idare 
de hazır olduğu halde baıvekil leketlerile daha bidayette çi· ehemmiyeti m&drik olan her edenler araımda bu yeni temas 
ismet loann ile birçok milli· zi1en iıtikamette devamı karar· iki doıt ve miltleftk memleket 1 neticeıinde iki memleketi bir· 
katlarda bulunmutlard1r. 1 lqtırmıılardır. adamları, bu memleketlerin his· birine bağlayan kardetlik bağlan 

Bundan baıka doktor Stoya- Yusroılavya •e TOrkiye dev· lerine tamamen uygun olan bu bir kat daha kuvvetlendirmittir. 
Muallim bayan G&kçe tay· 

Yareai ile havada elli dakika 
dola..,ak akrobasi hareketleri 
Y•pmıı ve çok muvaffak ol-
11ıuıtur. Üç tayyareli bir fi
lodan onbeı paraşütçü top
lu olarak atlamış ve tören 
11ıeydanının yakınına inmiıler
dir. Aynca dokuz tayyareden 
birer parBJOtçO atlamış ve bu 
ıuretle athyanJaruı sayısı 24 il 
bulmuftur. Bu paraşütçülerden 
içi ıeaç kadar idi. 

"FiiY'OS"":"'ftiiiBk"""'"demiryoıu ........... At~tü;k""-
l
. Stoy.adinoviçi çiftli 

Çatalağzında kömür havzasına ~irdi !~~i.~~ ~:..:=~ et~ta• 
Hattın ikmaline 25 kilometre kaldı :::~ ~~~!~~~~ize::::k:~ ::~: 

Geçici bqlacbktan Mora ilk 
kadm parqiltçilmllz Y aldu: 400 
llletreden atlayarak koıu mey· 
cla11111a İDIDİf ve yanındaki bii· 
keti ATATORK'e 11111Uak ı• 
aöıleri ıiylemittir: 

Bliyiik ATA TÜRK, 
. Geçen yıl, Türk çocuğu her 
•tele olduğu gibi bavacıhkta da 
ea yikuk ,nzeyde, g&kte ıeni 
beldiyen yerini az zamanda dol
duracakıın. Bundan gerçek 
doıtlarımız ıevinecek ve TORK 
111uau mutlu olacaktır, bu-
1'1rmuıtunuz. 

Bu gaye uğrunda çırpınan 
Ttırkkuıu çocuklannın saygı ve 
batWık du7gulannı llltfen ka
ba) ediniz. 

Atatiirk Yıldıza iltifat etmiı
lerdir. 

Yine burOnkll geçid resmin· 
~e bir p!iairlii birkaç tayyare 
ile &ç pllnirln bir tanare uç· 
..... ve havada bırakbkları 
Pllnlrler akrobui hareketleri 

~-
• lleraaimia INunda 4a üze· 

,...._ Varol Atatilrk edmlesini 
~ bir balon ba .... cLnl
~ Ye bu balon halk tarafm
ct.la •ürekli alkıtlarla karıılan
...._tar. 
UçUflara iftirlk etmiyen Türk 
~ talebeıi de ellerinde model 

1Yarelerle geçid resmine yn
"7eıek girmitJerdir. 

Bayan Ytlaız 

ge:ıeral Eydeman geçid resmi 
e.~asında T6rkk.tltu plinör ve 
p~aı tçOlerinin UÇQf •e atla
yışlannı büyük bir alika ile 
takibetmiı ve TDrkküıu kuru· 
munun pek !uıa bir zaman 
içinde elde ettiği neticeden 
ve genç plinar ve paraıiltçll
lerin muvaffakıyetlerinden do
layı takdir biılerini Atatürke 
arzetmiıtir. 

' 

Paraşütçü 

Eribe 
Sert iniş netice
sinde vefat etti 

Ankara, 30 ( HU1u1i ) -
29 llkte,rin gBnB Tlrkkaou 
parafltçüleri talim atlayıfl 
Japarlwa talebeclea. Eribe 
)Je,_..a kmpıfip l)a&ttlldllal 
geç açmaıı y&z&nden yere 
aert inmit ve dahili bir ar· 
11ntı neticeıinde kaldıraldıfı 
baıtanede almllfttlr. 

Tilrk bava kurumu batkanı 
Fuad Bulca mezar batında 
çok veciz bir nutuk lllyle
miftir, 

Ankara, 30 (Hususi) - Kö
müryolu adını taşıyan Filyos • 
Irmak demiryo!u Üzerinde in
pat büyük hararetle devam 
ederek bat Çatalağzına vardı. 
B. ..,.u. kimür havza11na 
girdi. K&mBr hattının ikmali 
iç'.u 25 kilometre kalmıştır. 
l t bitince Zonguldakta de
c;.: ~yolu ,eb4!keıine bağlana• 
e kbr. Kömüryolu, endllstrlmi· 
z.11 inkiıafında çok mlibun rol 
oynıyan kömür nakliyatında 
ucuzluj'u temin edecektir. Di· 
ğer demiryolları ftzerinde de 
faaliyet büyllk bir hararetle 
ilerileyor. Zongaldaltlan bu manzara 

tor Stoyadinoviçi, bugilıı öğle-
den •oara Ankara ciYanaclaki 
çiftlilderia~ -.et 
Stoyadinoviç akşama kadar 
çiftlikte kalmışlardır. 

Ankara 30 ( Hususi ) -
• .-., .... Allkara ~Iİ, Ba;
vekil Sto,adia•ftç ..-e&.e IMa 
aktam bir ziyafet •ermiştir. 
Ziyafeti balo takib etmiştir. 

lkbsad vekaleti tehi· 
ediyor 

Ankara 29 (A.A) - lkbaad 
velriletinden : 

10·11-934 tarihli Türk • Yu
nan ticaret anlaşması mucibin-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••H•••••••••••••••••••••••••••• ce Yunanistandan Türkiyeye 

Gu··reşler lnö~ü - Stoyadinoviç arasında idbaı edilecek malların ödeniı-
me•i için tedavüle çıkanJmıı 

Ç k h • ı• •• •• olan Bonı De Caiıae'-

MüJiyİm Pehlivan o e emmıyet ı goruş- ::~~in?1 k~:.~un:::::ber 19!.~ 
1 d d

•ı • • maları ve yine mezkur anlaş· 

lsta!~l'i~ g(Teelledfonjla) - me ere evam e 1 mıştır :.:i~~~~::~~nba::~ı::,ol~:r~h~ 
;,v kadar ikmal edilebilmesi Vu-

Bugün de glireılere devam Ankara, 29 ( A.A) - Yu- esnasında göıtermit oldukları naniıtan bankasınca kabul edil· 
edilmiıtir. Baraah Osman, ıoılavya Baıvekili Ekaelanı tezabGrat fevkalide bir qaan- mittir. 
Adapazarh Vahid ve Kara Ve- Stoyadinoviç bugünkil geçid zara araetmiıtir. .e f · • l T• 
liyi yeamittir. Ahmed, lbrabi- reımini takibettikten soma Otele geliılerini mOteakib tnancıa ımes 
me 6 dakikada, peblivanköylü Batvekil ı.met ı.a.a ve 0..- iki blldimet ,efi •e hariciye TUrkl~e için bir nusha !':::U: Şllulddine 9 buçuk if!eri Bakanı Dr. Tevfik Rllfttl vekilimiz ara11nda g&rlflllelere hazırlıror 

:ka a ıalib gelmiflerdir. Ara11n refaketı"nde olarak saba- - Baştaraıı ı ınrı sahi/ede -En mllhim ...n•eı M&liyim başlanmııtır. Epeyce uzun sür-.... d it k b Ik b k · şarmışhr. Diğer vekillerimizin 
pehliv .... Ja S&leym•• ara•••da an ayn r en a liyü mı- mli111 olan bu müzakere esna- d k d' f 1 ... ... - " e en ı aa iyet brantl•n 
yapdmıtbr. Silleyman pehlivan aafire kartı büyük bir ıevgi ııoda otelin önOnde toplanmıt bakkmda izahat veren yazılan 
ilk dakikalarda çok blkim tezablirilnl göıtermiıtir. Bil- bulunan halk muhterem misa· olduğu haber veriliyor. Uluı 
giireımiııe de billbara Milli- hassa btiyGk miaafirin ikamet firi alkıtlamı' ve içten aevgi baf1Dubarriri F alib Rıfkı Atay 
yim hikimiyeti almıtbr. ettikleri AnkarapaJu oteli tezahlir& karı111nda ekıelanı ı~0::~:~ ~~~e~~= b!·=~:r.~; 
GDreı bir aaat ıiirmüt ve anünde toplanmıt olan binlerce Stoyadinoviç ile baıvekil lımet yeni Tilrkiyeyi bütün kudretli 

neticede Siileyman ıayı besa- balkın iki bllkümet reisinin ln&ntl balkona çıkarak halka bllviyetiyle dilnyaya tanıtmak 
bile mağl6b addedilmittir. • reımi geçidden otele dönüıleri tetekkOr etmişlerdir. iıtiyen bir nüsha olacakbr. 

. 9 ~irinciteşrin CUMHURiYET Bayramından itibaren 1 hafta müddetle ....... 
............................ , ......................................................................................................... ···•···············•·········•·····································•···················································· 

Uört senedenheri 

• » 

he)\lenen dünyanın 
lil 

ASRI 
biricik komiği Charles Chaplin S .A. FC. L C> nun 

ZAMANLAR 
... isimli ilk sözlü ve şarkılı büyük komedisi TA yy ARE SINEMASIND A 

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AYRICA : 1 SEANS SAATL'ERI : 

1111 
PARAMUNT ( Dünya havadisleri ) Miki ( Canlı karikatürler ) Cuma, cumartesi, pazar günleri 1,15 - 3,15 • 5,1 5 - 7,15 • 9,1:' diğer günler 3,15 - 5,15 • 7,15 • 9,15 ......... .................................................. ....... , .....................................................................................................................................................................•........................... 

FiATLER 3C>·4C>·6C> KURUŞTUR_ 
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Anonim Türk 
Sigorta Şirketi 

--

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

Sigortaya aid her müşkülünüz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz. 
, ................................................................ l ........... _. ........................................................ ı 
Seyahat Notları : Tahran mektubları: 
•••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Faşist rejimlerde hayat Şahin şahın tedkikleri 
Faşist ltalyada ve Nazi Almanyada Colfa-Tibriz hattı üç senede Tahrana 
gürültülü nümayişlere çok fazla bağlanacak. Sekizinci şeker fabrikası 

ehemmiyet verilmesine sebeb nedir? 

Faşist idareleri halkın poli
tika işleriyle uğraımasıl'ı, mem
leket meseleleri üzerinde mü-

nakaşa yapmalarını sevmezler. 
Bu ülkelerde bütün söz dikta· 
töründUr. Nihayet diktatörün 
etrafını çeviren şahıslar bazı 
miltalialar ıerdine mezundur
lar. 

faşist kongrelerinde müza
kereler icraat raporlarının okun· 
muı hududunu geçemez. 

Memleket itleri Almanyada 
S.S. ve S.A. larm ltalyada si
yah gömleklilerin nezareti al
tında görülür. 

Almanyada bu vaziyet aleni 
değildir. Nisbeten devlet oto
ritesi hcrfeyin Uıtfinde sayılır. 
Nasyonal sosyalist mensubları· 
nm nüfuzu elalhndan kendini 
gösterir. Italyada ise siyah 
gömleklilerin nüfuzu gayet açık
tır. Onların kuvveti herşeyin 
üstünde kendisini gösterir.Hat
ta şimendifer memurları bile 
onların kontrolü altında vazife 
görürler. 

ltalyada sivil polis teşkilatı 
çok geniştir. En samimi iki 
dost bile politika mevzuu üze
rinde umumi yerlerde bir has· 
bibal yapmaktan korkarlar ve 
çt:kinirler. ltaly;.da hürri vet 
aşıkları, serbest münakaşa ta
raftarları içio esen hava boğu
cudur. 

Faşizmin tazyıkı her sabada 
kendini hissettirir. Fılhakika 
Faşist idareleri bugün birçok 
işler başarmış vaziyettedir. 
Gözleri kamaştıran eserler bu 
tazyık siyasetinin biricik tesel
Jisini teşkil eder. Bununla be
raber ltalyan halkl istikbale 
aıd endışelerden kurtu muş sa
yılamaz. 

istikbal endişelerinin zihin· 
Jerde fazla yeialmasma mey
dan vermemek, boğucu hava· 
nın t~sirlerini dağıtmak için 
Faşizmin tuttuğu bir yol vardır. 
Halkı mütemadi heyecan içinde 
çalkand1rmak, her yapılan y~
ni bir eseri gürültülü nümayiş
lerle ortaya atmak, ulusal heve-

-4-

Nazı Almanvadafl bu ııwllzaı ı.l 

MiMnodan bıt manzMa 

canları daima harekat halinde 1 de boğan bir rejimdir. 
bulundurmaktır. Bununla beraber itiraf etmeğe 

Italyada nümayiş günleri de- mecburuz ki bu idareler ame-
ğil, nümayişsiz geçen günleri lenin ibtiyaçlannı tatmin yo-
saymak daha kolay olur. funda euslı tedbirler almağı 

Şehirler muhtelif vesilelerle ihmal etmemişlerdir. Amele 
yapılan tezahürat içinde çal- hareketlerini, onların yaşayıı-

kanır. Hiç birşey olmasa siyah larmı tatmin ve tanzim yolla-
gömleklilerin yürüyüşleri ile rile karşılamaktadırlar. 
halk oyalandmhr. Hele Almanyada bu vaziyet 

Bakarsınız birgün sol<aklara nazan dikkati calib bir şekil-
derhal büyük büyük afiıler dedir. Nasyonal sosyalizm ko-
yapışhrılmışhr: V iva Duçe (Ya- münizmin amansız bir düşma-
şasın Duçe ) zannedersiniz ki nıdır. Bu memlekette biricik 
Mussolini bu şehre gelecek.. söz sahibi olan Hitler bile 

siyasal nezaket icablannın Os
Hayır .. Hiç de böyle birşey 

Ulne çıkarak bu bususdaki 
yoktur. O gün halk meydan-

düşüncef erini gizlememektedir. 
lıklara toplatdmhr. Faşist er- Buna rağmen Almanya'da ame-
kanmdan bir veya birkaç kiti Jenin nUfuz ve kudreti mab-
balkı heyecana düşürecek bi- ıtlsdür. lıçiye kafa tutulamaz. 
tabeler irad eder. O gün şe- Ama işçinin kafa tuttuğu mev-
hirde bir hareket uyandırılır. zular pek çoktur. Zira iısizle-
Ertesi gün başka bir vesile ite rin hayatı çalışanlar kadar mil· 
bu hareket devam f'.ttirilir.. reffehdir. lşden çıkarılma kor-

Radyolar mütemadiyen faşist kusu yoldur. lşsiz kalanlarla 
muvaHakıyet1erini neşrederler. uğraşan teşkilat çok kuvvetli-
Bu vaziyetler hemen hemen dir. Bir arkadaşım başmdan 
Almanya ıçın de böyledir. geçen bir hadiseyi şöyle bika· 
Halkı faşizmin muvaffakıyet· ye etti: 
leri ile meşgul etmek kafafa- - Bir gün evimde hizmet 
un, başka düşüncelerle uğraş- eden kadnıa hazırladığım pa-
malarına fırsat vermemek dik- ketleri postahaoeye götürme· 
tatör idarelerinin daima göz sini söyledim. 
önünde bulundurdukları bir Hizmetçi sinemaya gidece-
meseledir. Nasyonal sosyalizm ğini bildirerek bu hizmeti ye-
ve faşizim komünist hareket- rine getirmek istemedi. Ma-
lerinden en çok korkan vebu damdan daha önte izin aldı· 
kabil hareketleri doğduğu yer- 2-ım ilave etti. Sinemaya dah• 

Şahinşah iktısadi kalkınmaya büyük ehemmiyet veriyor 
Tahran 26 (Hususi) - Şa

hinşab'ın ekseri seyahatlerinde 1 
olduğu gibi ahiren Azerbayca
nın muhtelif şehirlerine yaphk
ları ziyaretlerde uğradıldarı 
hemen hemen heryerde oto
mobiJJeri evvela talebelerin di· 
zildiği yerde durmakta idi. 

Şabinşnh Tibrizde son yap
tığı tedldk seyahatinde Co!fa
Tibriz hattının üç s~ne zar
fında Tahrana h<ığlanacağını 

bildirdi. 
lktısadi işlerle fazla alakadar 

olan M.S. tüccar ve mUstahsil
lere şu sözleri söylediler: 

- Yaptığım bu gezintiler 
boşuna değildir. Mahsulü elde 
etmek için makine kullanınız. 

Mahsulü gayet eyi yetiştiriniz 
ki dış Ulkelerde seneden se
neye ahcı fazlalaşsın. Pamuk, 
kuru meyva, hayvan, yün, deri 
ve saire gibi mahsulatımızı dış 
piya111adakiler memnuniyetle al· 
sınlar. Ziraate fazla ehemmiyet 
veriniz. 

Mümkün olduğu kadar yerli 
kösele kullanınız ve yapılan kö· 
se!eler için yerli ilaç, ecza ve 
mevad kulfanınız. 

Belediye iş!erile de alakadar 
olan Şahinşab \41 sözleri ilave 
etmişlerdir: 

- Taş döşenen yollar kal• 
sın ... Fakat bundan sonrakileri 
asfalt olarak yapınız. Hastane
lerdeki ilaçların hepsi taze ol· 
malıdır. Heryerde temiz ıu 
tedarikine ve içmeğe gayret 
ediniz. 

Şahın Azerbaycandan sonra 
Hemedan ve Germanşah'a da 
seyahat edeceği bildiriliyor, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vakıt bulunduğunu, kendisine 
verilen hizmeti ifa ile mükellef 
olduğunu anlatmak istedimse 
de söz anlatamadım. Asabiyle
şerek vazifesine nihayet ver
dim. 

Ertesi gün mahalle mümeı

ıilleri beni davetle meselenin 

sulhan hallini istediler.Vaziyeti 
izah etmek istedimse de derd 
anlatamadım. Üç be~ gün son
ra da mahkemeden davetiye 
aldım. iki celse sonra mabke· 
me bili sebeb vazifesi'le niha· 
yet verdiğimden dolay\ beni 
yüz mark tazminat itasma mah
kum etti . ., 

·Bu bidise ehemmiyetsiz ıa· 
yılabilir. Fakat amelenin nüfu
zunu göstermesi bakımından 
dikkate şayandır. Diğer it ıa· 
halannda da bu nüfuz kendi
ıiui gösterir. Almanyada nas
yonal bir amele kuvveti mev
cuddur. Nasyonal sosyalizmin 
istediği,işçilerin beynelmilel ce
reyanlardan uzak kalmasıdır. 

Bunun haricinde işçi sınıfının 
tatmini için bütün tedbirlerin 
alınmasında mahzur görülme
mekte, bilikis fayda mülahaza 
olunmaktadır. 

Bundan dolayıdır ki Alman
yada amele kuvveti mütezayid 
bir şekilde kendiıini hisset
tirmektedir. 
~ak.k1 Ooako~1u.. 

vermelerini ve devam edecek· 
leri mektebte Farisiyi bir ec· 
nebi lisanı gibi öğrenmelerini 
kararlaştırmıştır. 

TARiHi TEDKIKLER 
Almanya maarif nezareti yük

sek memurlarından ve Berlin 
üniversitesi Farisi muallimi Dr. 
Valter Hens Irana gelerek ilmi 
ve tarihi tedkiklerde bulunma· 
ğa başlamıştır. 

TIY ATRO MEKTEBi 
Berlin devlet tiyatro melcte

bini bitiren bir lranlı gencin 
idaresi altında Tahranda tiyatro 
mektebi açıldı. Beşi kız ve yir
mibeşi erkek olmak üzere otuz 
talebe ders görmcğe başla

mıştır. 

JKTISADI HAREKETLER 
Şehirde yapılıp biten Iranın 

yedinci ~eker fabrikası olan 
fabrika bu ay faaliyete başh
yacaktır. Sekizinci şeker fahri· 

ifan Veliahdı 
BELEDiYE HAREKETLERi kası Azerbaycanda Meyandu· 
Arada sırada Tibriz'de bir- apta yapılmaktadır. 

çok tahribat yapan selin önü- Gelen raporlardan anlaşıldığı 
ne geçmek .için barajların inp· veçhile KaşJtn vUAyetinde Uç 
sına devam olunmaktadır. yüz kilo en birinci pamuğun 

KÜL TÜR HAREKETLERi fiati d&rt yüz riyaldir. 
Geçen sene Isfahan'da inşa- MÜTEFERRiK HABERLER 

sına başlanan Sadi lisesi bu Isfahan eşrafından Mehmed 
kere bitmiştir. Saki Eşrefi Isfahanda yetim-

Reşt'te Şahpur lisesi biterek lere mahsus bir yurd yapılması 
açılmışbr. Kumo şehrinde bir için lramn kırmızı güneş cemi-
Jise binası inıasma başlan· yeti hayriyesine yetmiş beş bin 
m1ştır. (75000) riya\ teberrüde bulun· 

Son zamanlarda ibtısaa, İf, muştur. 
memuriyet vesaire hususunda Iran hükümeti Irandaki ec· 
Tahranda ecnebi aileleri ço- nebi ve yerli sigorta kumpan-
ğaldığmdan yabancı evladları- yaları itlerini maliye nezareti• 
mn tahsili meselesini nazarı nin sıkı bir kontrolü altma al-
dikkate alan Maarif nezareti mış ve bir talimatname çıkar· 
büyük bir kolaylık olmak üzere mıştır. Her sigorta kumpanya· 
ecnebi çocukların Orta ve Lise sının en az bir milyon riyal set• 
imtihanlarını kendi dilleriyle mayesi olacaklar. 

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

Amerika hariciye nazırı 

'' Ekonomik tecerrüd 
haraba dayanır,, diyor 

~ .• -.:..ıı.lf!~it'., -~ OfoCTJ 

~~ ......... ;....wH,.----..: 

Vaşitıgto11da nezaırtlmıı lı11/1111duğu Pansı L11a11za caddrsı 
Vaşington, 30 (Ô.R)- Oto· tek neticesi olabilir. Hudud-

mobil endüstri merkezlerini suz silahlanma, bu da nihayet 
ziyaret ederek siyasi bir nutuk kat'i olarak harha yol açaf• 
veren hariciye nazm Cordel Eğer şu bir veya iki sene içİP' 
Hull gazetelerin mümessillerine de dünyada aske:ri bir infitalı 
şu beyanatta bulunmuştur: b .. t . h l k k eko-

Dünya, ekonomik tecerrüd aş~oks be.nr~ef'l~ku alı; akt "e 
· · d ı · nomı ır m ı a o aca ır prensıbane ayanan yan ış sıya- . ti~ 

setten sakınmak lizımgeldiğini bunun tesirleri bizi de şıddc 
anlamahdır. Bu 9iyasetin bir sarsacaktır. 
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Göringin nutku ve tefsirler 

Kral Edvardın okiınan 

Bu infilak, 
~Lı, anlaşmaya 

hitabesi 

lnsıiltere ile ..._, 

yarayarr .. az .. 

Mısırla ittifakın iş beraberliği yapacağını Üırııid ve 
ispanya hadiselerini endişe ile takib ediyorum 

Londra, 30 (Ö.R) - Avam 
kamarasının mesaisini temdid 
etmesi münasebetiyle kral na
mına okunan hitabede son bir 
kaç ay zarfında ortaya çıkan 
başlıca hadiseler gözden geçi· 
rilmektedir. Kral Lokarno kon
feransı müzakerelerinde lngil
terenin takındığı vaziyeti kısaca 
hatırlatmakta ve ispanya mese
lelerine karşı takib edilen si· 
Yaseti de hulasa etmektedir. 

paktın prensiblcrine bağh olan 
hükünıetim tatbikini kolaylaş
tıracak vasıtalar hakkında fik
rini bildirdi. Üç aydanberi 
Ispanyadaki acıklı hadiseleri 
endişe ile takib ediyorum. Hü
kümetim bu münasebetle in
sani teşebbüslere müzaheret 
etmiş ve ihtilafı mevzii kıl

mağa çalışarak Fransanın ade
mi müdahale teşebbüsüne işti

rak etmiştir. 
FRANSIZ GAZETELERiNiN 

TEFSiRLERİ 
Nihayet, ekonomik vaziyet 

hakkında kralın nutkunda şu 
fıkra vardır: Paris, 30 (Ö.R) - "Temps,, 

"Nazırlarım, Birleşik devlet- gazetesi ispanya işleri hak-
lerle mutabık olarak, Fransız kında Edenin nutkunu tefsir 
Parasının kıymetini düzeltme ederek diyor ki: Eden F ran-
işine iştirak edebildiklerinden sanın ademi müdahale formülü-
dolayı mesuddurlar. Fransa ve nü lngiliz tazyikıle ortaya at-
diğer bazı devletlerce alınan tığını tekzib etmiş ve Fransa· 
tedbirlerin beynelmilel ekono- nın kendi mesuliyetile hareket 
ınik vaziyette yeni bir salaha ettiğini göstermiştir. Ademi 
yol açacağını ümid etmek iste- müdahale siyaseti elzemdir. 
rim. Bırakılacak olursa ispanyadaki 

I<.rat Edvard 
Hükümdar bu suretle 25 lemektedir. tında yeni bir devre başlıya· ihtilafın dışarıya sirayeti tehlü-

Eylül 1936 da lngiltere, Ame- Londra, 30 (Ö.R) _ Kralın cağını ve Mısırla faal bir iş kesi artacaktır. Bundan lspan-
rika ve Fransa arasında yapılan nutkunda şu fıkralar vardır: beraberliğini teyid edeceğini ya birşey kazanmıyacak, fakat 
Para anlaşmasının ebemmiye- 26 ağustusda lngiliz - Mısır iimid ederim. Avrupada iki mistik ( akide ) 
tini müşahede etmekte ve ittifak muahedesi imza edil· Milletler Cemiyeti asamblesi mücadelesi başlıyacaktır ki Av· 
dünya refahının iadesi için aç· miştir. Bu muahede tasdik ahiren paktın tatbiki için rupa medeniyeti bunun içinde 
tığı geniş imkanlara işaret ey· edilince iki devre münaseba- bir anket açmış idi. Bu mahvolabilir. 
................................................................................................................................................................................. 

Fransız harbiye nazırı 1 Belçika Başvekilinin sözleri 

Şimali Fransayı koruyan Belçikada diktatörlüğe 
istihkamları gezdi. sebep yoktur 

• Paris, 30 (Hususi) - Har
biye nazırı Daladier erkanı 
harbiye reisi General Gamelin 
ile birlikte şimal vilayetlerini 
ınüdafaa eden istihkamları zi
Yaret etmiş ve demiştir ki: 

"Çok dirayetle pek mühim 
bir iş görüldüğüne kaniim. Bü
yük bir hızla ve ehemmiyetli 

neticeler vererek devam eden 
tahkimat işleri benim üzerimde 

derin bir tı:sir yapmıştır. Şim· 
diye kadar mes'ud bir şekilde 
başarılan eseri daha ziyade 
tnükemmelleştirmeğe de niye

bıniz vardır. Bu ~uretle şimal
deki ııeniş endüstriel mıntaka· 
nın müdafaasını hazırlıyacağız. 

Bu havalideki endüstri erbabı 
bu işin ehemmiyeti üzerine 
bizim dikkatimizi çekmişlerdir. 

Yazan : Tok Dil 

isyanın artık sönme~i lazım
dır, saltanatım üzerinde artık 
teşevvüş kafi! Bundan sonra 
0nları dinlerim. Şimdi benim 
ahali ile görüşmeğe vaktım 
Yok... Meramları nedir sen 
SÖy(e? 

Sizden şikayet ediyorlar! 
k Deli lbrahim yerinden bir 
alkındı: 

- Ne di,ye? dedi.. 
- Bunca devlet malını israf 

etti" · d gınız en, milletin derdiyle 
•lakadar olmadığınızdan şika
Yetçiler .. 

Da!adire 
Bu da fikirlerimizin bu n~kta-
da birleştiğini gösterir. işimizi 
bitirmek için şimdiden elimiz
de kafi tahsisat vardır. Fran-
sanın bu mıntakası düşmanın 
ayağını basamıyacağı bir yer 
olacaktır. 

Tefrika No: a& 

Brüksel 30 ( Ö.R) - Başvekil Van Zeeland bir konferan· 

sında Belçikanın diktatörlüğe sürüklenib sürüklenmiyeceğini 
sormuş ve demişfr ki : 

Böyle bir mesele vardır, zira bazı partilerin ideali ancak 

diktatöriükle tahakkuk edecek mahiyettedir. Fakat Belçikada 
diktatörlüğe sebeb yoktur. Buhran bitmiştir. Siyasi ve ahlaki 
inhilal yoktur. Hususi milisler mevcud değildir. Bununla beraber 
devlet müesseselerini korumak için devlet daha kuvvetli olma
lıdır. Esas mesele devletin islahı ve milli birliktir. En solundan 
en sağına kadar uzanan bir temerküz kabinesine lüzum vardr. 

inanılması doğru olmıyan birhaber 
Brüksel 30 ( Ö.R ) - Leh kaynağından D N B Ajansına 

bildirildiğine göre Rusyada 65 bin kişi komünist partisi liste· 
!erinden silinmiş ve 20 bin kişi Sibiryaya nefyedilmiştir. 

Fransız bankasının blançosu 
Paris, 30 (Ö.R) - Fransa bankasının 16 - 23 llkteşrin haf

tası blançosu altın mevcudunu 64 milyar 358 milyon frank 
olarak göstermektedir. Bu mikdar geçen haftadan iki milyar 
fazladır. 

sallıyarak, gözleri açılarak bir 
sürü söylediği ithamlara karşı 
minderinde, olduğu yerde kal
mış, dinliyordu. Hacı devam 
etti. 

- Ben padişahım, hazine lerini getirib demirlediler. Dev· 

- Sen bizim başımızda ola
caksın.. Milletle alakadar ol
malısın ... Netekim sizi ayak di
vanına davet ediyorlar, ihtiyar 
halimde beni elçi gönderdiler. 
Eğer milleti ~eviyorsan ayak 
divanına çıkmalısın! Halkı din
lemelisin! 

Deli lbrabim susuyordu. 
benimdir. letin lakaydisi nihayet milletin 

- Müsaaden'zi yalvarırım, canına dayanır, milletde bıçak 
siz aynı zamanda düşmanların kemiğe dayanmıştır. 
memleketi istila ettiklerinden Hacı Hasan artık kendini 
habersiz, zevkinize boğulmuş· salıvermişti. Ağzına geleni söy· 
sunuz.. liyordu. 

- Yalan! Düşmanlar bizi - Nihayet bıçak kemiğe 
asla istila etmediler. Bu haber dayandı. Siz devletin padişahı 
yalan. iken bunlardan habersiz yaşar-

- işte sizi böyle aldatmış- sanız elbet millet isyan eder. 
lar, halk da ve bizler de size Başımızda tam irade arıyo· 
bildirilmiyen bu faciaların için- ruz. Kendi keyf ve arzusuna 
de elem çekiyoruz. Frenkler bağlı bir Sultan değil.. 
lstanbul boi!:azına kadar l!'.emi· Deli lbrahim; Hacının sakal 

~- -

Hacı sözünü burada bağ!ıyarak 
padişahın gözlerini aradı, fakat 
deli Sultan başını eğmiş cevab 
vermeden düşünüyordu: 

- Sultanım! Cevabın nedir? 
Dedi. Ses yoktu, tekrar etti, 

yine ses :vok. 
- Ben gidiyorum, Allah 

seni ıslah etsin .. 
Diye kapıya atıldı, hiçbir 

hareket ve sözde bulunmıyan 
padişahı bırakıb saray kapısın
dan dışarı fırladı. 

- Bilmedi - _ 

Bu suretle lngiltere ile Almanya ara· 
sında anlaşma değil, ihtilaf vardır. 

Londra 30 (Ö.R) - Alman 1 
hava nazırı ve ekonomi dikta· 
törü general Göring tarafından 
Çarşamba günü spor salonunda 
verilen nutuk Ingiliz gazeteleri 
tarafından çok sert bir şekilde 
tefsir edilmektedir. Almanyaya 
karşı antipati göstermekten 
daima uzak kalmış olan " Ti· 
mes,, gazetesinin makalesi bu 
hususta sarih bir fikir vermek
tedir. Büyük ve mutedil lngi
liz gazetesi şunları yazıyor: 

General ,Göring. Şansölye 

Hitlerden sonra Almanyarıın 
en kudretli devlet adamı te
lakki edilmektedir. liu sebeb
ledir ki, onun mülabaıalarını 
ihmal edilebilecek bir fikir 
telakki etmek güçtür. "Alman
yadan çalınan müstemlekeler 
ve altınlar,, hakkındaki gene· 
ralin " infilakı ,, okadar müba
Jiigalıdır ki, lngiltere ile bir 
anlaşma fikrine hizmet ede· 
ce:ği biç zannedilemez. Bu id
diaların dayandığı rakamlar da 
biç doğru değildir. 

Bir defa general Göring 
bedbaht bir harpten sonra Al
manyadan alınıp lngiliz man· 
dası altına konulan eski Alman 
müstemlekelerinden bahsediyor. 
Şunu hatırlatmak lazımdır ki 
bu harbi lngiltere açmadı ve 
başlamadı. Bahsi geçen arazi· 
de lngiliz imparatorluğuna il
ha'c edilmiş değildir. 

General Göringe göre Al
manya ilk maddeleri altınla 

ödeyerek satın alınağa hazır

mış, fakat bütün altınları 
kendisinden ça'ınmış 1 Fakat 
bilinen bir hakikattir ki Al
manyanıntamirat hesabına öde
diği paraların yekünu lngiltere 
ve Amerikadan elde ettiği 
istikrazlardan daha azdır. Şu 
halde Genenal Göring sadece 
propaganda kaidelerine uymuş 
ve söylediği sözler de tahlilsiz 
kabul edilmiş demektir. Bu şe· 
rait daqilinde lngiltere ile Al
manya arasında bir anlaşma 
değil, ancak bir ihtilaf var
dır ve bu da yeni Alman 
sefirinin vazifesine başladığı 
anda iyi bir mukaddeme de
ğildir . ., 

Bu makaleden anlaşıldığı 
üzere lngiliz mthafili Alman 
nazırının nutkunda Ingiltereye 
karşı uzatılan iğneleri çok şid
detle hissetmişlerdir. "Times,, 
gibi mutedıl lngiliz gazetele· 
rinde Almanyaya karşı çok
tanberi bu kadar sert bir ten-

kid yapıldığı vaki değildi. 
Paris, 30 (Ö.R) - General 

Göringin çarşamba akşamı 

söylediği büyük nutukta lngil-

tereye yaptığı hücumlar müna
sebetile "Petite Grande " ga · 
zetesinin Berlin muhabiri şu 

izahatı veriyor: General Gö

ring Almanyanın duçar olduğu 
ekonomik tahdidaddan lngil-
tereyi mcsul göstermek iste
miştir Almanyanın müstem
lekesi yok ise kabahat in· 
gilterenin.. Altını kalmamışsa 

kabahat lngilterenin ... Ilk mad 
de bulamıyorsa kabahat yinl' 
lngilterenin .. Bu nutuktan mak
sad nedir? 48 saatten beri Vil
helmstrasse' de bir bedbinlik dal· 

gası vardır. Ren konferansının 
yapılmasını Almanya temenni 
etmektedir. Fakat ancak kendi 
istediği şartlarla, Diğer taraf
tan yeni Lokarno muahedesin

de lngiltere·Fransa tarafından 
karşılıklı olarak zıman altına 
alınmasını istemiştir. Halbuk ; 

eski Lokarno sadece Ren ha .. 
için Fransa ve Almanya ara· 

sında bir ademi tecavüz misakı 
idi ve Ingiltere ile Italya 

buna kefalet etmişlerdi. Diğer 
taraftan Almanya eski müstem

lekelerinin kendisine iade edil-
me,ine en ziyade muarız olan 

devletin lngiltere olduğunu 
hissetmektedir. General Görin-
gin hiddetine sebep olan ha
diseler bunlar olsa gerektir. 

Paris, 30 ( Hususi ) - Dört 
yıllık Alman ekonomi planının 

tatbiki için diktatör tayin edi-

len General Göring'in nutkunu 

söz mevzuu yapan "Ekselsior., 

gazetesi diyor ~i: General Gö-

ring takdiı e değer bir açık 

sözlülükle Almanyanın siyasi, 

ekonomik, sosyal ve askeri 

sahalarında dört senelik plan· 
dan neler beldeodiğioi anlat· 

mıştır. Bu plan doktor Şah· 

tın kendi kendine yeten 
bir ekonomi rejimi nazariyesine 
dayanır ve hiç şübhesiz doktor 
Şabt planının teknik direktörü 
kalacaktır. Göring'in haber 
verdiği iaşe tahdidatı hayret 
verecek birşey değildir. Fakat 
bi!hassa !:utukta diğer memle
ketlere karşı yapılan sitemler 
göze çarpıyor ki bunların bil
hassa lngiltereyi istihdaf ett:ği 
belli olmaktadır, 

unanlılar C. bayamı
mıza iştirak ediyorlar 
Atioa, 30 (A.A) Atina 

ajansı bildiriyor: 
Gazeteler T;;rk milli bayra

mı hakkında yazılar yazarak 
başta Kama! Atatürk olmak 

üzere bidayette bir avuç insa
nın göslermiş oldukları büyük 
gayretleri hatırlatmaktadır. 

Bunlar köhne Osmanlı impara
torluğunun harabeleri üzerinde 
berkesin hürmet ve riayet ettiği 
yeni kuvvetli ve modern bir 
Türkiyeyi doguran kıyas ka
bul etmez derecede yüksek bir 
hız ve çok şayanı takdir bir 
azim göstermektedir. 

Türkiyeye dostluk bağları 
ilh merbut bulunan ve Türki
yenin kalkınması ve terakki
lerini büyük bir alaka ile taki
beden Yunanistan Türklerin 
mili! bavramlarına geniş surette 

iştirak etmektedir. 
Birçok gazeteler Türk milli 

bayramından bahsederken Bal
kan milletleri arasındaki antan
ta başlangıç noktası teşkil 

eden Türk Yunan Ankara pak· 
tının imzası yıldönümü de bir 
gün farkla Tiirk milli bayrar .... 
tarihine tesadüf etmekte oldu
ğunu işaret etmektedirler. 

Bükreş'de cum
huriyet bayramı 

Bükreş, 29 (Hususi}- Cum
huriyetin yıldönümü münase· 
betiyle bugün Türkiye b:iyük 
elçiliğinde büyük bir resmi ka
bul yapılmış ve hükümetle dış 
işleri bakanlığı erkan·, kordip
lomatik, yerli ve yabancı gaze
tecileri ve Ajans mümessilleri 
hazır bulunmuşlardır. 
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Valimizin Menemen ziyareti 

Mezbahanın ve hilin 
açılma resmi yapıldı 

Valimiz çok samimi sözlerle Menemen halkının 
birlik manzarasından sevl~ç duyduklarını söyledi. 

~~ 

A1e11emt•ıı mezbr./Jas1.11111 O(lllŞ to1t ı.ı 

~ 

Valimiz Fazlı Güleç, vilaye- Jarı Mustafa Onaran ile hakimler 
timiz dahilinde büyük bir can· tarafından Menemen hududunda 
Mık ifade eden yeni eserlerin kar.şılanmışlardı.Menmen içinde 
~ılma törenlerinde bulunmak Parti binası önünde Menemenli-
ı~m dün sabah Menemen ve Jer valimiz ihararetle istikbal et-
Bergamaya kadar bir gezinti tiler.Vali,Menemen Parti binası 
yapmışlardır. Jlk konak Mene· önünde toplanan kalabalık halk 
•endi. Burada halkın sağlığı 
bakımında.. çok muvaffakıyetli 

Şehid polisler &bidesi 
Izmir polisleri tarafından ziyaret 

edilerek çelenkler kondu 
Merasimde birçok zevat hazır bulunmuştur 

-----------------------------------------Dün lzmir polisleri, Selvili amirleri ve daha birçok zevat darma ve polis şehidlerinin te-
mescidde geçen sen şehid po- ile halk hazır bulunmuştur. miz ruhfarını selamlarım. 
lisler namına dikilen abideyi Poı;s memurlarından Avni Avni Güler meş'um işgalde 
ziyaret ederek abideye mütead- Güfer bir hitabede bulunarak ve lzmirin bombardımanında 
did çelenkler konulmuştur. ezcümle demiştir ki: vazife uğrunda şehid düşen 

Merasimde vali muavini Ün- _ Aziz polis şehidlerimizin polislerimizin adlarını anarak 
ver,müstahkem mevki komutanı hatıralarını yadetmiş ve onla· 

ruhlarını taziz ıçın dikilmiş 
general Bürhaneddin Denker, olan şu anıt karşısında ulu rıo adma dikilen bu amdı 
emniyet müdürü Salahiddin ziyaret etmenin bir vazife oJ-
Arslan Korkud ve müdür milletimizi ve kızıl kanlarmı va· duğunu söylemiştir. Nutuk al-
muavını JsmaiJ Güntay, em- tanın selameti yolunda toprak- kışlanmış ve merasime son 
niyet kısım reisleri, merkez larımıza karıştıran asker, Jan· verilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sek himmeuerinden doğmuş Irak, da askeri kuvvet darbesi mi? 
olan bu eseri açmakla iftihar \ 

duyuyorum. MenemenJiler dev- K 1 G o k b 
Jetin direktiflerine göre hare· ra azı , a ineyi 
ket ederek paralarını böyle 

ıyı eserlere sarfetmişlerdir. uzaklaştırmak mı ı·stemı·ş 
Mezbaha sıhhat işlerinin ba-
şında gelir. Menemenin daha • -· •· • 

Londra 30 (Ö.R) - Bağdaddan gelen haberlere göre hakta 
mühim ve iyi isleri için de askeri bir kuvvet darb~si olmuştur. Anlaşılan kral Gazi kabineyi 
muvaffakıyetler diler ve mii- bir emirle işten uzaklaşhrmak ve yerine Hikmet Süleymanı baş-

vekil mevkiine geçirmek istemiştir. Londraya henüz mütemmim 
malümat gelmemiştir. Bununla beraber JngiJiz-lrak muahedesin
den beri lngilterenin lrakta asayişin muhafazası için hiçbir 
mcsuliyeti olmadığı kaydediliyor. 

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

ıki eserin açılma resmi yapıla

caktı. Valimizi kalabalık bir 
heyetle birlikte aralarında gö-
ren Menemenliler Cumhuriyet ~-, irad ederek beJediyeoin elek- ı Sürekli surette alkışlanan 

trik ve su işleri ile asri kah- bu sözlerden sonra mezbaha 
bayramının heyecanlarına katı

Jan bir şevk ve neş'e içinde 
coşkun tezahürat yaptılar. Se
vinçlerini izhar edecek vesile
ler yarattılar. 

Sabahleyin saat sekizde vali 
Fazlı Güleç, refakatinde bele
diye reisi doktor Behçet Uz 
parti ilyön kurul üyelerinden 
doktor Kamran Kenan, Kemal 
Talat Karaca, vilayet umumi 
meclisi azasından Mebmed Al
demir, Sırrı Şener, bmir ve 
havalisi antika severler kurumu 
üyelerinden bazı zevat ve gaze· 
teciler oldu~u halde erkenden 
otomobillerle Menemene gelmiş 
bulunuyorlardı. Menemen kay
makamı Emin, belediye reisi 
avukat idris, parti başkanı avu
kat Kemal, meclisi umumi aza-
ı 

Me11emt11de l'nli bm Juaım inşa edilm ı•e diill ncıilş tıjteui 

J:apılan mezbaha binası 

Ben.ç-i oyunu oy~a~ılar. Burada saadenizle mezbahayı açarım. 
fotograflar çekıldı. Az sonra Valimizin bu hitabeleri sü-
M-enemen civarında belediyenin rekli alkışlarla karşılandı. Vali 
beş bin lira sarfederek yaptır- kendisine verilen rnakasla kor-
dığı mezbaha binasına gidildi. delayı keserek mezbahaya gir-
Mezbaha merasimle açıldı. Bu- diler. Davetlilerle halk ta ken· 
rada vali Fazlı Güleç şu kısa disini takibettiier. 
nutku söyledi: Mezbaha içinde Menemen 

Menemen belediyesinin yük- belediye reisi İdris bir nutuk 

, . ' ve esrarengiz ağaçlarla örtülü 
olduğu için dışarıdan görün
mesine imkan yoktu. Eliyle 
yaprakları aralık ederek ma· 
ğaramn içine doğru yavaşça: 

KANLI ELMAS 
.... llilli ....... llİlllll ........................ .. 
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Bu sırada esraf"engiz bir gölge belirdi ve Kalaganın 
Ustüne atlayarak boğazından sıkmağ" başladı 

idi. Şimdi, belki birkaç saniye 
sonra yakalanacak ve sözünde 
durmamanın cezasını bir kur
şunla ödeyecekti. Bereket ver
sin San Şunun bu ormanlara 
ahşık olması kaçmasını kolay
laştırıyordu. Zavalh kız bir may
mun çevikliğile oradan oraya 
atlıyor, ağaçların sık dalları 

arasından yılanlar gibi sıyula
rak gtçiyorda Arkasından ko· 
şan adam ise önüne çılcan ma-l nialar karşısında duraklamak 
mecburiyetinde kalıyordu. 

San Şun ve Çirıli gözden 
kaJ boldukları zaman Kalagan 
aJ'açtan indi. Fakat bu sırada 
Nijo ile be.vaz adam mevdana 

çıktı. Kalagan tekrar kendini 
saklamak mecburiyetinde kaldı. 
Onlar da San Şunun kaçbğı 
tarafa doğru ilerlediler. Birkaç 
dakika se>nra Osterdik ile altı 
Maley da ayni istikamete doğru 
acele ederek geçtiler. Ka!agan 
büyük bir heyecan içinde idi. 
Fakat artık burada vakit kay
betmenin faydasız olacağını 
düşündü,R-ü için Mina iJe Nora
nın saklandıkları yere doğ

ru ilerledi. Her ihtimale kar· 
şı çok ihtiyatlı davranıyor, 

luşırll yapmamak için bütün 
gayretini sarfediyordu. Nihayet 
bin müşkülatla mağaranın önü
ne 2eldi. Mai!aranın aQ'zı sık 

- Nora! Nora! Diye birkaç 
defa seslendi. Hiçbir cevab 
yok. Kalbi heyecanla atmağa 
başladı. içeri girdi. Karanlığın 

ve aklına gelen birçok fena 
ihtimallerin verdiği korkuy!e 
adeta titriyordu. Tekrar ba
ğırdı : 

- Noral Mina! 
Kalaganm sesi mağaranın ka

ranlık köşelerinden aksetti: 
- Nora! Minaf 
Şimdi artık Kalaganın ak

lına neler gelmiyordu. Acaba 
kardeşine ve Minaya ne ol· 
muştu? Halbuki buradan gi
derken Noraya hiçbir yere 
ayrılmamaları için sıkı sıkı 
tenbih elmiş ve Nora da 
ona emniyet verici sözler söy
lemişti. Mağarndan büyük bir 
elem ve korku içinde dışarı 

çıktı. ~afası zonkluyor, yorgun-

rismn, pazar yerleri inşası içln ı gezildi ve oradan çarşı ıçın-
çalıştığını ıı;öyledi. Mezbaha ve deki hal önüne gelindi. Vali 
sebz~ halinin muvaffakıyetle seb:ıe halini de açarken: 
inşa edilmiş olduğunu söy- - Hepinizi tebrik ederken 
ledi. Ve şu sözleri ilave etti: tekrar ederim ki sizlerde gör-

- Cumh~riyet kanunlarını düğüm birlik daha böyle nice 
tatbik ediyoruz. Ve çalışıyoruz. eserlerin vücud bulmasını 
Zaten berşey Cumhuriyet için temin edecektir. Birliği daima 
değil midir? 

muhafaıa edin. Haliniz hayırlı 
Vali Fazlı Güleç, Menemen olsun, Menemene çok faydalar 

belediye reisinin verdiği iza- temin etsin... Dediler. Ve hal 
hata teşekkür ettikten sonra kapısındaki kordelayı keserek 
dedi ki: içeriye girdiler. Hal baştanbaşa 

- Menemenin yeni vaziye- gezildi. 
tini çok müsaid buldum. Ben Burada vali Menemen kayma-
hissiyahmı daima açık söyle- kamını muhtelif işlerinden dolayı 
meği severim. Eskiden Mene- hararetle tebrik etti. Mene-
mende ikilik vardı. Şimdi bu- · mendeki merasim hitam bu-
n uo birliğe münkalib olduğunu )unca Vali Fazh Güleçin riya-
sevinçle gördüm. Cumhuriyetle setindeki kafile doğru Berga-
birlikte, birlik te yaşasın.. maya hareket ettiler. 

luk vücudunu bitiriyordu. Ora
da, devrilmiş bir ağacın üstü
ne oturarak başını avuçları 

ıçıne aldı ve düşünmeğe 
başladı. Dünyada bu ka-
dar karmakanşık ve mu-
ammalarla dolu bir günü 
ilk defa yaşıyor değildi. Fakat 
bugünkü hadiseler cidden halle· 
dilemiyecek kadar derin ve 
harikulade şeylerdi, Cava ne 
olmuştu? Blak ne yapıyordu? 
San Şun acaba timdi Nijonuo 
merhamet biJmiyen elleri alttn
da can mı veriyordu? Bütün 
bunlar yetmiyormuş gibi Mina 
ve Nora da adeta birer sır ol· 
muşlardı. işte tam bu sırada 
Kalaganın arkasmdan esraren
giz bir gölge belirdi ve bir
denbire üstüne atlıyarak boğa
zından sıkmağa başladı .• 

SAN ŞUNUN AKIBETi 
VE CAVA 

Diğer taraftan Blak y:ıthğı 
yerden Çinliyi tarassut etmeye 
başladı. Cava her şeyden 
bihaber kumların üstü.\de boy-

Ju boyuna yatıyordu. Ağzında 

büyük bir çapıt parçası vardı. 
Cavayı her ihtimale karşı o 
kadar sıkı bağlamışlardı ki za
vallı ufak bir hareket bile yap
maktan aciz kalıyordu. Blak 
bir müddet bütün zekasını kul
lanarak ne yapacağını düşün
dü. Motörün içinde duran Çin· 
li bir aralık uyuyor gibi oldu. 
Blak kararını verdi. Yavaş ya
vaş Çinlinin yanma gidib elin
deki palayı kaparak kafasına 

indirmek ve bu suretle onun 
işini bitirdikten sonra Cavayı 
kurtarmak. Fakat tam bu işe 
başlı.<acağı sırada kör şeytan 
Çinliyi uykusundan uyandır

dı . . Blak kurduğu planın 

yar1m kalmasına çok sıkıl· 
dı. Bu sefer de başka bir 
plan d'" şünmeğe başladı. En 
muvaffak fikir Çinliyi oradan 
uzaklaştırmak ve bu suretle 
Cavay1 kurtarmaktı. Bir müd
det bu işi nasıl başarabilec e-
gmı diişündü. Bu sarada orma· 
nın içinden bir kurşun s~ti 

Müzayede ile fev
kalade büyük satış 

1 lkiociteşrin pazar günü .sa· 
bahleyin saat onda Birinci Kor· 
don Alman konsoloshane.si11İ 
geçince 272 No.lu evde marof 
iki aileye aid fevkalade lük• 
ve nadide mobilyaları müzaye· 
de suretiyle satılacaktır. 

Satılacak eşyalar meyanıodl' 
kristal camh emsalsiz büfe, 

kontrebiıfe, büyük açılır yirwi 
kişilik masa, 14 iskemlesi ame-

rikan kadifeli bir kanepe iki 
koltuk, Dietrich markah piyano 

aynah tuvalet, büyük dört aded 
yazı masası, dosya dolabı, yeni 

bir halde adler markalı Türkçe 
yazı makinesi, bir buçuk ve 
ikişer kişilik lake sarı ve nikel 

karyolalar yatak ve yorganla· 
riyle, ·dokuz parça büyük ka-

difeli oda takımı, muhtelif bir 
ve iki kapıh aynalı dolaplar, 
aynalı komodinolar, aynalı la· 
vuman ve tuvaletleri, sigara 
sehpaları, müdevver açılır ce
viz masa, aynalı jardinyera, 
şemsiyelikler, muhtelif beza· 
ran yemek iskemleleri, muşam· 
ma bir kanepe iki koltuk, ha· 
sn takımı, sarı mangal, ameri· 
kan C:luvar saatlan, Singer na· 
kış ve dikiş ayaklı üç çekme· 
celi makine, kristal işlemeli 
büfe, il..i çiçeklik sehpa, ete
jer avize, bronz kornezalar ve 
perdelP.rİ, gaz sobası hah kiliın 
ve seccadeler ve saire bir çok 
lüks ve nadide mobilyeler mü· 
zayede suretiyle satılacaktır. 

Fusatı kaçırmayınız. 
Fırsat Artırma Salonu Aziz 

Şınık. Telefon: 2056 
S-6 1~2 (2099) 

...........•...........................• ~ 

Kiralık Hane 
Şehir Gazinosu arkasında 

Doktor Mustafa Enver cadde· 
sının denize nazır mevkiinde 
116 - 1 saydı konforü havi kü· 
çük bir hane kiraııktır. Gör· 
mek istiyenlerin 116 - 2 sayıla 
haneye ve görüşmek istiyenle· 
rin de Yeni As1r gazetesi ida· 
rehanesine hergün saat 18 deP 
20 ye kadar miiracaatlan. 

s. 3 2-~ 

işidildi. Blak içini çekti: 
- Mutlaka bir tehlüke var. 

Allah vere de Kalagana birşeY 
olmasa! 
Kurşun sesini duyan Çinli 

motörden sahile athyarak et· 
rafa kulak vermeğe başladı. 
Palayı elinde tutuyor ve ara 
ınra Cavayı gözden geçiriyor 
du .. 

Blak'ın canı sıkdmağa bar 
lamışh. işte vakit geçiyordu. 
Ne yapıhrsa ancak şimdi yapı
labilirdi. Birazdan belki giden
ler geri dönecek ve o vakıt 
m~sele müşkülleşecekti. 

Yerden bir çakıltaşı alarak 
olanca kuvvetile Çinlinin ka-
fasına fırlattı. Taş havada vız
lıyarak uçtu ve bir yıldırıın 
gibi Çinlinin tam alnına isabet 
etti. Zavallı adam birdenbire 
niye uğradığının farkında obıu
yarak şaşkın şaşkın t>trafııı• 
bakmağa ba~ladı. Bu sırada 
Blak ikinci bir çakıl daha fır• 
lath.Bu sefer ele omzuna isa· 

1 bet eden taş Çinliyi büsbütii11 

- onu l'ar-
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Partililer ve devair mü
dürleri aile sofrasında .. 
Valimiz C. Bayramı müoasebetile dün 
akşam 250 kişilik bir ziyafet verdiler 
Vali ve parti başkanı Fazlı 

Güleç, Cumhuriyet bayramı 

münasebetile parti ailesini, de
vair rüesasmı ve gazetecileri 
bir sofra etrafında toplamış, 
dün akşam iki yüz elli kişilik 
mükellef bir ziyafet vermiştir. 

1 
etmek istiyorum. Sizi hep bir 
araya toplarken sofraya davet 
etmekten bir maksadım vardı. 

Sofra aile sembolüdür. Bu-

Ziyafette belediye reisi, vi
layet, nahiye ve ocak heyetle
ri, devair müdiranı, milli ban
kalar müdürleri ve daha birçok 
zevat hazır bulunmuşlardır. 

Dünkü ziyafet, sınıf tanıma
yan Cumhuriyet rejiminin güzel 
bir örneği olmuştur. 

Değirmendereden, Cumaova
sından ve lımire civar diğer 
köylerden gelen ocak :he-
yetleri de bu aile sof-
rasında yer almak suretiyle 
demokrasi heyecana kuvvet 
vermişlerdir. Ziyafetin ortala
rma doğru Fazlı Güleç, misa
firlerine hitaben demiştir ki: 

- Arkadaşlarım, söz söyle
meğe hazırlanırken sofranın 

sonu geldiğini beyan etmek 
istemiyorum. Bilakis sof .. ayı 
yeni açıyorum ve sizi daha 
serbes zevk ve neş'eye davet 

nunla demek istiyorum ki ge
rek partililer, gerek partinin 
müza!ıeretine istinad eden hü
kümet erkim, bir annen:n, 
yani partinin evlidlarıdır. 
Bu gece kendi evinizde, 
kendi sofranızın başında, 
kendi annenizin kucağındasınız. 
Bundan çekinmeyiniz. Serbest
çe ve huzur ile yiyinit. ve içi
niz. Kadehimi hepinizin şere
fine kaldırır ve ben de bera
ber hepimizin altıokun göster
diği müşterek hedefe çekin
meden bir vücud gibi yürüye
ceğimize yine hepiniz namına 
andiçerim. 

Valinin bu hararetli ve s~mi
mi sözleri büyük tezahürata 
sebebiyet vermiş, şiddetle al
kışlanmıştır. 

Ziyafet çok samimi bir hava 
içinde geç vakte kadar devam 
eylemiş, Cumhuriyet bayramı 

bu şekilde kurulan aile sofra
sında da heyecanla kutlan
mıştır. ............ 

Ankara ve Prag görüşmeleri 

Dünya 
büyük 

pa yita tlarında 
.alaka yandırdı 

. - Baştaıa/ı birinci salıi/ede- 1 
lemesidir. Bulgaristanın bu an
tanta girmesi Balkanlarda büs
bütün yeni bir vaziyet ihdas 
edecektir. Bütün bu mühim 
meseleler, parlak resmi nüma-
yişler esnasında Romen ve Çe
koslovak hariciye nazırları ara
sında görüşülmüştür. 

KRAL KAROL'UN PRAG 
ZİY ARETLERI 

Prag 30 (Hususi)- Dün Ro-
manya kralı Karol Çekos1ovak
yanın ilk ve kurtarıcı cumhur 
reisi Mazariki şehirdeki ika
metgahında ziyaret etmiştir. 

Kral bunu müteakib oğlu prens 
Mişel ve mıiyeti ile birlikte 
yakın bir ormana giderek bir 
av eğlenlisinde hazır bulun
muştur. Öğleden ıonra Praga 
avdet eden kral Karol Sokol 
jimnastik evini ziyaret etmiştir. 
Akşam operada kral Karol şe-
refine bir gala temsili verilmiş
tir. 

Bundan önce Çekoslovak 
mebusan ve ayan meclisleri 
fevkalade bir toplantı yapmış
lar ve reisleri vasıtasiyle Ro-
manya kralına tazimlerini bil
dirmişlerdir. Dün akşamki res-
mi tebliğde kaydedilen u umi 
müzakere~erden sonra bu sabah 
Kral Karol ve Benes iki mem· 
lekeli ve Küçük Antantı a.li-
kadar eden hususi meselelerin 
tedkikine girişmişlerdir. Diğer 
taraftan Romanya Hariciye na
zm AntoneAko aynı mevzu hak
kında Çekoslovakya Hariciye 
nazırı Krofta ile görüşüyordu, 

Gerek Romanya, gerekse Çe
koslovakya mehafili bu görüş
melerin neticelerinden son de
rece memnundurlar. 
GÖRÜŞMELER MEMNUNi

YET VERlCIDlR 
Paris 30 ( Ö.R ) - Roman· 

Ya Kra:ı Karolla Çekoslovakya ' 
Curnhur reisi Benes ve iki 
memleketin hariciye nazırları 
arasında Pragda yapılan gö-
rüşmelerin netice!eri hakkında 
al.nan bütün teljlraflar mem-
~uniyet verici mahiyettedir. Bir 
araftan Pragda Romen hüküm-
darına yapılan coşkun kabul 
resmi ve diğer taraftan iki dev-
let · · · reısının çok sarih beyanatı 
Romanya - Çekosloval<ya dost
luğunun sağlamlığını göster
llle~tedir. 

Yugoslavyada fiilen bu mfı
zakerelere teşrik edilmiş oldu
ğundan, Paris mehafilinin fik
rince küçük antant bu müza
kerelerden her zamandan da
ha kuvvetli çıkmıştır. Bu da 
son zamanlarda çıkarılan ve 
gfıya Çekos!ovakya, Romanya 
ve Yugoslavya arasında eskisi 
kadar ahenk kalmadığına bil-
diren haberleri en kat'i şe
kilde tekzib etmektedir. 

Söyledikleri nutuklarda kral 
Karol ve Benes Küçük Antan
tın son derece kuvvetli oJdu-
2unu ve merkezi Avrupada 
sulhu takviye için faal bir rol oy 
nadığmı düşünebileceğini kay
detmiş' er ve bu maksatla fay-
dalı temaslara devam edecek
lerini anlatmışlardır. Romanya, 
Yugoslavya ve Çeko!llovakya 
Tuna havzasında bu istikamet
te işbirlikine hazırdırlar. Fakat 
kiminle? Çekoslovakyanın te
menni ettiği gibi Avusturya ile 
mi? Yoksa Belgrad ve Bükreşte 
temenni edildiği gibi ltalya ile 
mi? Fransız mehafilioin kanaa
tince bu devletlerden biri veya 
diğeri ile ve belki de her ikisi 
ile bir anlaşma ihtimal dahi-
lindedir. Almanyanın da iştira
kiyle orta Avrupa işleri için 
umumi bir müzakere açılması 
ihtimalinin Pragda görüşülmüş 
olduğu tahmin ediliyor. Fransa 
bunu endişesiz karşılamaktadır. 
Zira dostlarının sulha ve 
kollektif emniyete muhalif 
hiçbir harekette bulunmıya· 
caklarına emindir. Avrupanın 
bir kısmında suJbu takviye 
etmek ise Ren üzerinde de 
emniyeti tahkim eylemek olur. 
Bu sebeble Fransa merkeıi 
Avrupa vaziyetini müdafaa 
etmek ve kollektif emniyeti 
arbrmak gayesine matuf her 
hareketi müsaid bir şekilde 
selamlıyacaktır. 

Paris, 30 (Ö.R) - Prag 
mülakatı neticesinde neşredi
len tebliğler 3 Küçük Antant 
devletinin tam birliğini göster· 
mekte ve şu prensipleri tesbit 
etmektedir: Garb müttefikle· 
rine sadakat, Roma protoko· 
lünü imza eden devletlere karşı 
hüsnüniyet Almanya ile muta
bık olarak Mukezi Avrupanın 
ekonomik kalkınmasında it 
birliii arzusu. 

'TENi ASllİ 

Berlinin •• •• gozu Tuna da 
Italya ile birlikte Tunaya hakim 
olmak emelinden vazgeçmemişlerdir 
Iktısadi nüfuz perdesi altında siyasi bir nüfuz da sak;ıdır 

Berlin ( Hususi muhabirimiz- sadi münasebahnın arhk tabii ile kendisi bir tercih mukave-
den ) - Italya ile anlaştıktan yoluna girerek inkişaf etmesi lesi yapmak ister. Almanya 
ve Avusturya ile dostluk mu- lazımdır. yalnız Tuna memleketleıinden 
kavelesi yaptıktan sonra Al- Hiç şübhe yoktur ki bu işte almak mecburiyetinde olduğu 
manya bütün dikkatini Tuna de tabii ve normal şekil ken• mallar itibarile değil, Balkan-
havzası devletleri arasında diliğinden meydana çıkacaktır. lardan alnrak Tuna memleket-
sağlam ve esaslı iktısadi bir Lakin berkesin zararına olarak lerine muhtaç olmıyacağı yiye-
münasebet teminine atfetmiş ufak bir gecikme ihtimali he- cek meddeler noktai naıann-
bulunuyor. Avusturya ile yapı- nüz mevcuddur. Netekim bu dan da Tuna memleketlerinin 
lan 11 Temmuz mukavelesi son on beş sene :ıarfında bu istinkaf edemiyecekleri bir ti-
ikbsadi müzakerelere yol aç- gecikmeyi icabettirecek birçok caret pazarıdır. Mesela bin-
tığı gibi Yugoslavya ile de da- hAdiseler oldu. lerce kiloluk Tuna havzası 
ha evvelden iktısadi münase- Elbirliği ile çahşmak zorunda meyveleri ancak Almanyaya 
batın inkişafı başlamıştı. Fakat olan memleketler sun'i kuvvet nakledilmek için günlerce bek-

. bunlar hakikaten bir başlan- ve teşebbüsler ile hiçbir zaman leyib duruyorlar. ,, 
gıçtan başka birşey değillerdir. tabii şeriklerinden uzaklaşa- Gerek Almanya 4Je ltalyanm 
Alliianya Tuna havza~ındaki mazlar. Tuna havzasındaki ball Tuna havzasında teşriki mesai-
iktısadi mevkiini artık lrnt'i memleketlerin Almanya ile leş- si hakkında da şunları söylü-
şekilde teshil etmek istiyor. riki mesaisinden çekinmeleri yor : " Almanyanm Tuna hav-

Almanyanın gayesi imkan şayanı hayrettir. znsı ile olan alakası ona bura-
nisbetinde harptan evvelki va- Almanya harbtan sonra da müsavi bir hak babşediyor. 
ziyeti elde etmek ve Alman Tuna memleketlerinin yaşama· Ayni zamanda Almanyaom ·Tu-
sanayiinin Tuna havzası mem· Jarı için lazım olan tabii ihti· oa havzasında büyük bir mm-
leketler\nin ziraatı ile birbir- yaçlarma karşı çok dostça faati olduğundan Almanya bu-
Jerini itmam etmesini temin hisler göstermiştir. Bilhassa ranın iktısadi inkişaf ve sükii-
e\mektedir. Her ne kadar umu- Streza günlerinden sonra Al· nunu kendi gayesi gibi bilmek-
mi harbm siyasi ve iktısadi ne- mnnyanın bazı Tuna memle- tedir. Bu sebebden Almanya 
ticeleri vaziyeti kökünden de- ketleri ile yaptığı rOchanlı mu· · Tuna devletlerinin teşriki me-
ğiştirmiş ise de Tuna havzası kavelelcr de bu hakikati isbat saisini memııuniyetle karşıhya-
memleketlerinin idhalat ve ih- etmektedir. Bu mukaveleler cakhr. Bu hakikat Tuna hav-
racat ticaretleri kaleminde Al- tatbik edilmemiş ise bunun zasında hayati menfaati olan 
manya yine birinci dereceyi mes'uliyeti Almanyaya aid de- diğer büyük devlet, ltalya hak-
ibraz etmektedir. Almanyanın ~ildir. Almanya bu ı.oukavele- kında da vakidir. 
yerine başka bir devletin ika- lerde l<afi mikdar müsaadekiir Almanya ve Italya Tuna 
mesi için sarfedilen emekler davranmıştı. havzası memleketıerinio istik-
neticesiz kalmıştır. ' Lakin Tuna havzasının ha- bal ve inkişafı ile şiddetle ala-

Almanya ve ltalya Tuna yati mese1elerı konuşulur1'en kadar olan iki büyük c!evlet 
ha~zasında iktisadi b1r müva kendisinin bunlardan uzak tu- olduğu gibi Tuna havzası mem-
zene teminini kendileri için tulmnsını kat'iyyen kabul ede- leketleri de bu iki cfevletin 
hayati bir mesele sayıyorlar. mez. Almanya kendisi hazır yardımı olmadan kendi istik-
Ayni şeyin, Tuna memleketle- olmadığı zaman!arda da men- hallerini lemin edecek mevkide 
rini kendi istikballeri noktasın- faatlerinin nazarı itibara ah- değillerdir. lşte bu memleket-
dan şiddetle alakadar ettiğine nacağı vaidJeri ile iktifa etmi- lerin teıriki mesaisini kolay-
şübbe yoktur. yecektir. Yapılacak muahede- !aştıran yukarıda anlatılan ba-

A!manyanın orta Avrupa lerden yalnız haberdar edil- kikattir. Şayanı memnuniyettir 
memleketlerinin istikballeri ook- meği veyahut tasdika davet ki beriki memleketin Tuna hav-
tasından mühim o!an bu mes- edilmeği de kabul edemu. zasmdaki alakaları birbirine zıd 
ele hakkında düşündüklerini Bu sözler Tuna havzası mem• olmayıp bilakis birbirlerini ta-
Raylışbank reİ!~i Dr. Şaht'ın lchetlcrinio herhangi bir şe- mamlamal:<tadır. Her iki clev-
gazetesi olan "Deutsche Vol- kHde yapacakları herhangi bir Jetin Tuna havzası memleket-
ksvirt" şöyle anlatıyor: Bu ik· muahede hakkında caridir. )erine o!an ihracatı büsbütün 
tisad gazetesi diyor ki; "Daimi Çünkü bu muahedelere iştirak ayrı ayrı şeylerdir. Almanya bu 
sulhun ilk şartı milletlerin nor- Almanyanm en tabii bir hak- memleketlere yüksek sınai ma-
mal yaşama imkanlarını temin- kıdır. mulit, ltalya ise bilhassa zira·\ 
dir. Bu prensip her zaman Almanya bir devletler bloku mahsullit ihraç etmektedir. iki 
doğru olduğundan Avrupanın ile müzakere etmesini istemez. devletin Tuna havzasından id-
istikbali ve dünya sulhunun Ve daha ziyade rüchan hak- hal ettikleri eşya da birbirinin 
temini için Tuna havzası ikh- !arından istifade ile her devlet ayni değildir." 
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Cumhuriyetçiler hücuma ~eçtiler 

Dünkü gün be.iki Marn zaferinin 
ilk günü olacaktır, diyorlar ... 

hükümeı kuvvetleri, gerekse Millici ordu erkimharbiyesinin Baştara/ı I ıucr sayfada 
biye nezaretinin tebliğine göre 
hükümetçiler Taj cebhesinde 
de taarruza geçmişlerdir. Mü
him bir ileri hareketi yapılmış, 
birçok köyler işgal edilmiştir. 
Astori cebhesinden gelen ha
berler de müsaiddir. Ovyedo 
mıntakasında ileri hareketi de· 
vam etmektedir. Asilerden mü· 
him malzeme alınmıştır. 

Havas ajansı muhabiri hü· 
kümetçilerin Varela ordusunun 
sağ cebheside taarruz ettikle
rini; fakat püskürtüldüklerini 
yazıyor. Tleskos cıvarında topçu 
düellosu vardır. Madridin tay
yareleri çok faaliyet göstere
rek birçok mevkileri bombar· 
dıman etmişlerdir. A si tayya
reler Madrid müdafaa hattını 

bombardımanla mukabelede bu· 
luomuşlardır • Hükümetçilerin 
taarruz en son bir gayret. te-
lakki ediliyor. · 

Asi kuvvetler Toledo-Madr.id 
yolu üzerinde lleskas civarında 
çok kuvvetli mevkiler tutuyor· 
Jar. Hücum için general Mola· 
naa emrini beklirorlar. ·Gerek 

asiler takviye kuvvetleri almış- bildirdiğine göre Madrid hükü-
Jardır; meli tarafından başlanan mu· 

La Karogver'i asi radyosu kabil taarruz tc?vkif edilmiştir. 
hüküuet hücumlerinin püskür- Sevil radyosunun bir tebliğine 

tüldüğünü. asilerin Eskuryal bakılırsa: Tervel mıntakasında 
cebbesinde ileri hereketin!n düşman hücumu şiddetle püs· 
devam ettiğini bildiriyor. Hn- kürtllJmüştür. Merkezde zırhh 
kümetçilerin hücumu kuvvetli otomobillerle düşman hücuma 
olmuş, Sovyet mamulatından geçmiş ise de bu hücum dur-
ve Rus askerleri idaresinde 40 durulmuş ve hükümetçi kol 
tank hareketi himaye etm:ştir. kaçmağa mecbur edilmiştir. 
Hükümet kuvvetleri yüzlerce Tayyare kuvvetleri hareketlere 
ölü ve tank bırakarak çekil- çok müessir şekilde iştirik 
meye mecbur kalmı,lardır. ederek düşmanı kaçırmış ardır. 

Esküryol cephesinde milliyet- Harama nehri sahilinde diğer 
çiler Paligrinos .etrafında Es- bir hücum aynı akıbete uğra-
küryol'a bakim tepeleri tutu- mıştır. Böylece Madrid lutaa-
yorlar. Burasının sukutu bek· tmm yaptıkları üç hücum da 
]eniyor. Merkez cephes~nde 3 muvaffakıyetsizliğe uğramıştır. 
Rus tangı zaptedilmiıtir. Halbuki Madridden son ge-

DNB ajansının Ovila muha- len bir telgraf buna tamamen 
birine göre Ovyedu civarındaki zıd haberler vermektedir. 
tepeler asiler tarafından işgal "Politika,, gazetesinin harb 
edilmiştir. cebhesi muhabiri tarafından 

DÜŞMAN HÜCUMU bildirildiğine göre Madridin 
PÜSKÜRTÜLDÜ cenubi garbisiode hükümet ba-

Par&s 30 (Ö.R) - ispanya- taryaları mevkilerini 15 kilo-
dan gelen haberler vaziyeti metre ileriletmişlerdir. Bu hü-
pek 1arih olarak aa.termi7or. camun aeticeai olarak Madridi 
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En lc1ıvvetli hayvan 
Viyanah meşhur bir profesör 

boylarına nisbetle en mukave
metli zihayat "Scarabee" adını 
taşıyan "Zma böceği" olduğunu 
söylemiştir. Bu küçük hayvan 
sıkletinin 850 misJi bir sıkleti 
taşımağa muktedirdir. Daha iyi 
bir fikir vermek için diyebiliriz 
ki,insan aynı mukavemeti göste
rebilmek için 60 tonluk bir 
ııldeti sırtında taşıyabilmelidir. 

Escurlal sarayı 
Madridden 38 kilometre 

uzakta ikinci Filip zamanında 
yapılmış muazzam ve muhte
şem bir saray vardır. Escurial 
adiyle meşhur olan bu sarayda 
şimdi tarihin en feci harpların
dan biri oluyor. 15 kapısı, 1110 
peoçeresi vardır. Dahili harb 
bir çok kıymetdar eserler gibi 
bunu da silip süpürecektir. 
Bir Pencerenin kirası 

lngiliz kralının taç geyme tö
reni için Londrada hazırlıklar 
devam ediyor. Saltanat alayının 
geçeceği caddelerü zerindeki o
teller ve evlerin pencerderişim
diden muazzam ücretler]e ki
ralımmıştar. 1327 Senesinde 
üçiincü Edvardm taç geyme tö
reninde bir pencere 2 peniye 
kiralanmıştı. lkinici Rişarın taç 
geyme resminde 2 peniye, se-
kizinci Hanride 3 peniye, Kra
liçe Eli7.abette 12 peniye, Bi-
rinci Jak'da 25 p~oiye kira
lanr\ı. 

Birinci Şarlın taç geyme res~ 
minde bu kira ücreti yanm 
kurona çıktı. Bununlaberaber 
lngiJiz milleti tam 25 sene 
sonra birinci. Şartın idamına 
mani olmadı. ikinci jorjun taç 
geyme resminde pençereler iki 
lngiliz lirasına, dördüncü ]orjta 
dört lngifiz Jirasma kiralao
m1şt1. Nihayet kraliçe V'ktorya 
ve beşinci jorj bu ücretin 40 
lngiliz lirasına çıktığını gördü· 
ler. Sekizinci Edwardın ta~ 
geyme resminde bütün rekorlar 
kırılacaktır. 

Bir uydurma masal 
Pnris - Soil Razetesi lımir 

civarında Dudu adlı onbeş ya
şında bir genç kızın 47 ya
şında Mehmed efeyi kaçırd,

ğım yazıyor. Gazete baştan
başa uydurma olan bu haberi 
şöyle sUslemiştir: 

" Dudu'nun ataları kendi
sinden 32 yaş büyUk bir adam 
ile evlenmesine muvafakat et
miyorlardı. Birkaç defa bily6k 
güzellik mükafatını ( ? ) kaza-
nan genç kız asla cesaretsiz
liğe düşmedi. Sevgiliıini bula-
rak kendisini kaçırmasını is
tedi. Mehmed efe uslu akılh bir 
adamdı. Böyle bir maceranın 
manzaralarını anlattı. Dudu ne 
olursa ol~un aşkına kavuşmak 
istiyordu. Son vasıtaya başvur-
du. Bir akşam Mehmed etenin 
evine gitti. Tabancasınan teh-
didi altında koca adamı ken

disini takibe mecbur etti. Onu 
lzmir civarında bir çadıra 
hapsederek kendisiyle birlikte 
yaşamağa zorladı. Beş S?"Ün sü
ren bu maceradan sonra niha
yet Mehmed Efe kızın elinden 
kaçmağa muvaffak oldu. Polis 
D•Jduyu tevkif etti. Fakat Du
du kararmdan vazgeçmemiştir. 
Serbest bırakılınca sevdiği 

adamı tekrar kaçıracağını söy
lemiştir. 

ilaveye ba~et yoktur ki bu 
hikaye Pariı1-Soir muharrirleri· 
nin hayalinde vücud bulmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tehdid etmekte olan asi k uv-
vetlt!rİn teşkil ettikleri uc izale 
edilmiştir. Hlikümet kuvvetle
rinin umumi taarruzu devam 
etmektedir. 

Birbirine zıd olan hu ha~er
ler karşısında Madridın cmrile 
yapılan taarruz hareketinin sa
rih neticelerini şimdiden . tah· 
min etmek mümkün değildir. 
Bu akşam bildirilecek olan teb
liğlerden sonra vaziyeti dah ... 
sarih olarak anlamak mümkü11 
olacaktır. 



5anlle a YEN~ ASIR 

ua ır orduların hazırlanışı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Genç iğin as erlik 
talı i ... •• • 

oncesı 

edeni terbiye - manevi terbiye 
iptidai Mahiyette askeri malumat ·-·-·-Mareşal Petain'in üç makalesi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Takdiri kolay olan maddi zarlık talimioin üç esas unsuru 

unsurlar gözönünde tutulursa, taayyün eder. Bedeni terbiye, 
bir milletin askeri kuvveti barba manevi terbiye, iptidai askeri 
hazır canlı malzeme mevcu- malumat. Hemen şunu kayde-
duna ve teslihatınm kıyme- delim ki bu üç kısmın her bin 
tine bağlıdır. Muasır harpta bu a' rı bir müddet zarfında ve 
iki unı:1ur müsavi kıymettedir- muhtelif sahalarda temin edi-
Jer. Kalabalık bir ordu, eyi ta- lebilir. Çocukların bedeni ter-
lim görmüş olsa bile, elzem biyelerine başlamak jçin biç 
olan malzemeye malik değilse bir baş erken değildir. Bugün-
kuvvetsiz kahr. Nasıl ki aynı kü askerlerin vasati bedP.ni 
malzemeye malik iki ordudan kabiJiyetleri ölçüler ek elde 
da galib olacak en eyi talim edilen netice yığınların makul 
görmüş olanıdır. Zira asker bir şekilde jimnastik ve atle-
ancak silahlarını kullanmağa tizm talimleri yapmalarının ne 
muktedir olduğunu hissettiği kadar elzem olduğunu göster-
ıaman kendine itimad besler. mektedir. Zira ancak bunu 
Arkadaşına da, uzun talim dev- kabiliyeti muayyen dereceyi 
resinde müşterek hareket bulmuş olan bir genç üzerinde 
etmek için beraberce yetişti- iptidai askerlik talim ve ter-
rilmişlerse güvenir ve nihayet biyesi semere verebilir. Bu 
amirlerine, onları anlamağa ve maksadla ırkın sıhhatini yük-
onlara itaat etmeğe alıştığı seltecek hakiki bir gayret sar· 
zaman, inan besler. O daki- fına lüzum vardır. 
kadan itibaren harb meydanı Manevi bakımdan sarfedile-
imtihanına hazırdır. cek gayret daha az değildir. 

Fakat Fransız genci - ve her- Bu iş ailelere ve sonra mek-
hangi bir memleketin genci - tebe aiddir. Böylece fikri in-
vatana o orduya karşı vazife- kişafı ihmal edilmeksizin, daha 
lerini öğrenmeğe askere ya- en genç yaşta bedenen ve 
zıld ığı günden itibaren başla- manen hazırlanaca k çocuk, 
mamalıdır. Asker üniformasını delikanh çağına gelince askeri 
daha giymeden, manen ve be- ilk talime is tidad kazanacaktır. 
denen öylece hazırlanmış ol- Bundan sonradır ki ordu onu 

Aksiyon Fransez 
direktörü nıahkôm 

oldu 
140 fikir adamını öfdUr -

mek istiyordu 
Paris 30 (Hususi) - Krali

yetçi "Action Française" gaze

tesi direktörleiinden Cbarles 

Mauras tevkif edilmiş ve Sante 

hapishanesine gönderilmi ştir. 

Temyiz mahkemesi, (140) fıki r 

adamını öldürtmek için bu mu

harririn yaptığı tahrikat üzerine 
8 ay hapse mahkumiyetini tas-

dik ettiğinden suçlu bu ceza 
müddetini geçirmek üzere tev
kif edilmiştir. 

Portekizin yeni notası 
Paris, 30 (Hususi)-Asi kont

roiü altındaki Froutera radyo

sunda saat 16.45 de bildiril

diğine göre Portekiz hükümeti 

Burgos hükümetine bir nota 

vererek general Franko hü
kümetini tasdik ettiğini bildir
miştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cakhr. Asıl askeri talime ge

lince, neticelerin ümidle müte· 
nasib olması istenirse, "kanunu 

mükellefiyet,, esası şarttır. Ha
zırlık devresinin siyasi veya 
dini teşekküllere bırakılması 

caiz olamaz. Bu meselede biri· 
cik teşkilatçı, biricik ilhamrı 

ancak ve ancak devlet olabilir. 
Bugün en uzak köy)erin bile 

merkezlerle münakalatını kolay
laştırmış olan vasıtalar gençli

ğin umumi bir askerliğe hazır
lık talim ni mümkün kılacak 

mahiyettedir. 
malıdır ki başlıca askeri talimi "Asker,, üzerine a la-
süratle hazmedebilsin.. Fennin ~ı~~~~~~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mareşal PET AIN 

terakkileri ve gittikçe daha 
geniş mikyasta bu terakkilerin 
harb sahasına tatbiki sebebile 
askerlik ısan'atı çok muaddal bir 

ekil almı br. Bugün, 1792 de 

Mobilve evi 
LUKS 

ŞEKERCiLER No.26 
VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları talcımları sipariş üzerine kabul edilir 
·e::m=::::s:s:!llED!~::z:c:?3:'8zc:n~~~~ 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1-Beher metre murabbaı 200 

kuruştan 699 lira bedeli muham-
menle 54 sayılı adanın 349.5 metre 

murabbamdaki 17 sayılı arsası 
haşkatiplikteki şartname veç-
hile 10-11-936 Salı günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 52 lira 
50 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen g ün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - 306 lira 48 kuruş be
deli keşifli Suvari mahalle si 
Hacı Osman sokağında yapı

lacak Jağım işi 10-11-936 Sah 
~ünü saat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Keşif ve şart-
namesini S!Örmek üzere başmü- 1 

hendisliğe iştirak için de 23 
] iralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümerıe ~elinir. 

3 - Beher metre murabbaı 
25 kuruştan 35 lira bedeli mu
hammenle 95 sayılı adanın 82 
sayılı arsası baskatiplikteki 
şartname veçhile 10-11 ~936Sah 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için 265 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

4 - Athspor sabası yanın
da açılacak yol üzerindeki 
binanın ankazı müteahhide ait 
olmak üzere yıkılması 10-11-
936 Salı S?'Ünü saat 16 da açık 
arttırma ile ihale edilecektir. 
Bedeli kP.şfi 209 lira 34 kuruş-

. tur. Keşif ve şartnamesini j;?'Ör
mek üzere başmühendisliğe, 
iştirak için de on altı liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen ~ün ve saatte encü
mene gelinir. 

S - 77 lira 50 kuruş bedeli 
keşifli Karşıyaka Bostanlı ba-
taklığı yanındaki ana yolun 
tanzimi işi başkatiplikteki şart

name veçhi le 10-11-936 Sah 
günü Çlaat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
altı liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve sa-
atte encümene gelinir. 

6 - Beher metre murabbaı 
125 kuruştan 466 lira 88 kuruş 
bedeli muhammenle 63 sayılı 

adanın 373,5 metre murabba
ındaki 42 sayılı arsası başka

tiplikteki şartname vcçbile 10-
11-936 Salı günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir, iştirak için 35 lira
hk muvakkat teminat makbuzu 
He söylenen gün ve saatte en· 
cümene gelinir, 
24-27 - 31-4 

veya 1914 - 1915 kışında oldu
ğu gibi harb halinde mevcud 
kuvvetlerin kifayetsizliğini g enç
liğin acele seferberliğiyle dol
durmak hatıra gelemez. Genç
liğin askeri talimini tamamla
madan muasır bir harb sahne~ 
sine gönderilmesi ona karşı bir 
hiyanet olur. Bu hatanın neti
cesi, hiç şübhesiz kanlı ve boş 
bir fedakarlıktan ibaret kalır. 
Gençler şunu anlamalıdırlar ki 
askeri vazifeleri için hazırlan
makla vatanın selameti için ol
duğu kadar kendi selametleri 
için de çalışmaktadırlar. 

Diğer taraftan elzem olan 
bu talimin yalnız askeri hizmet 
müddetine inhisarı da hatıra 
geleme!. Mane.vi, mali v~ 

ekonomik sebeblerle askeri 
mükellefiyet müddetinin uza
tılamıyacak bir haddi var
dır ve bu müddet bir taarruza 
karşı koymak ve seferberliğin 
hazırlanmasına imkan vermek 

ns 
etinin 

atı 

üzere silah altında bulunması 

kat'iyyen zaruri olan asker 
mikdarına göre hesab edilir. 
Diğer cihetten, askerliği mes
lek edinmiş olan kıt'aların 

mikdarını arttırmak ta bir had
de kadardır. Ancak gençliğin 

askerlikten önceki talimi
dir ki meseleyi halledebilir, 

zira faal orduya, kanunun 
tayin ettiği müddet zar
fında talimi ve yetiştirilmesi 

mümkün olacak hazırlanmış 

efrad verir. Hazırlanmış tabi
rinden de, bedeni aksülamel-
leri'e askerlik meslekine müs
•eid olan ve iptidai bir ac; er-

k tcrb·ye 
erı o ruz. 
enç nynı ı. mand manev- bir 
erbiye de a mı o a ıdır. Üy-

1 ki askerlik h'zmetinı bır an

~arye teJiikki edece c yerde 
ilakis bunu vatana karşı bir 

vazife ehemmiyetile karşılcısın. 

" " ,, 
Böylece askerlak öncesi ha-

l,arafından ıuevsiın dolayısilc yeni çıkardığı kuıııaşlar: 

SAG -.. -- ZABi 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

~irinei 

················~· •••••••••••••••••• 
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Bütün mütahassısların 
teslim ettikleri acı 

bir hakikat 

Çürük ve bakımsız dişler insan ı ~;ok 

çabuk ihtiyarlatır 
Genç vUcudler sağlam dı,ıere ne kadar muhtaçsa 
dişlerin de RADYOLIN'e o kadar ihtiyacı vardır. 
··çu·~kÜ .. RAÖ.YÖLİN··;iiŞÇiıik·i·l;;i;;r~·ı~~b·~tti;diği·i;ütü~·h~;:··· 
salara maliktir. Dişlerin çürümesini meneder, dişleri beyaz
latır ve güzelleştirir. Diş etlerini takviye eder, nefesi tatlı
laştırır. Diş ve ağız hastalıklarını tedavi _ed~r:. Ağızda 

me'vcud bütün mikrobları % 100 oldurur. • 
····································································~·········· 

~A~YVLm N 
KULLANlNlZ 

• KRE.M BALSAMİN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir iJe kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. . . . . 

Krem Balsamin dört şekılde takdım edılır: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz reokli 
3 Krem balsamin acı badem gece için penbe renkJi 
4 Krem Ba!samin acı badem gündüz için beyaz renkli 

ln$.?ilİZ Kanzuk eczanesi Beyo~lu Istanbul 

BEYOGLUNDA 

Bristol Otel~ 
••••••••••••••• 

Si KECiDE 

OT E L 
•••• ••••• ••••• 

Bu her ikı otetın rr..~steciri 
Türkiyenin en eski olc1ci i 

BAY rınER TFiDi~ ., .........•.•. 
Kırk i! i el' tecr"beli İCin-

rc.,,'lc bütün E- h m l n-
d' 'ni sevdirmi t'r. 

Otellerinde misafir kalan ar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
f.iatlar müthiş ucuzdur. 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 4 teşrini· 
saniden 9 teşrinisaoiye kadar 

Amsterdam, Rotterdam ve 

Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 

ORESTES vapuru 16 ikinci 
teşrinden 21 ikinci teşrine ka
dar Amsterdam· Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. -
SVENSKA ORIENT Lınıen 
VIKINGLAND matörü 30 

birinci teşrinde beklenmekte ve 
Rotterdam • Hamburg - Bremen 
Goteburg ve 1 kandinavya li· 
mantarı için yük alacaktır. 

Holland Australia Line 
ALHENA vapuru 6 ikinci 

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

ZEGLUGA POLSKA 
LAV ANT motörü 1 ikinci 

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

Daha faı:la tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki d~ğişikliklerden 

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

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

MnzaUer Eroğul 

Ii.enıal Çctindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

k adar memleket hastanesinde 

1 
DOKTOR 

iya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOliAZ 

BURUN ŞEFİ 
ikinci Beyler sokağı Beyler 
hamamı karşısında No. 41 
Telefon Numarası: 
Muayenehane : 3686 
Ev : 2505 

Hastalar bergün saat üç-
ten altıya kadar. 

Doktor - ()peratör 

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarım pazardan başka 

her gUn ikinci Beyler sokağı 

Müzayede salonu karf1sında 
78 numaralı muayenehane

sinde kabul eder. 

ELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp· 

tüpe Berat apartımanı No. 5 

N V. 
W. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
A THEN vapuru ha.len lima· 

mmızda olup Rotterdam, Ham· 
burg ve Bremen limanlarına 

yük almaktadır. 
BOCHUM vapuru 11 son 

teşrinde bekleniyor. 15 son teş
rine kadar Rotterdam, Ham· 
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 

GALlLEA vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

American Export Liııes 
EXMlNSTER vapuru halen 

limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXHIBITOR vapuru 14 son 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr. 

EXPRFSS vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

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

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXETER transatlantik va

puru 6 son teşrinde Pireden 
Boıton ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXCAMBION transatlantik 
vapuru 20 son teşrinde Bos
ton ve N evyorka hareket ede· 
cektir. 

... ® •• 

Den Norske Middelhavslinje 
BOSPHORUS motörü halen ı 

limanımızda olub D ieppe, Düİı
kerk ve Norveç limanlarına 

yük alacaktır. 
SARDINJA m'>törü 16 son 

teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlarına yük ala
caktır. 

Armement H.Schuldt-Hamburg 
AUGUST LEONHARD va

puru 11 son teşrinde bekleni• 
yor. Rotterdarı ve Hamburg 
için yük alacaktır. ....... 

Johoston Varren Line Ltd 
Liverpool 

JESMORE vapuru 24 son 
teşrinde gelip ayni gün Burgas 
Varna, Köstence, Sulina, Ga
laç ve Brailaya gidecektir. 

.... ® ... 

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

Budapest 
DUNA motoru halen li-

manımızda olub Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yükliye
cektir. 

Service Mnritime Roumain 1 

Bükreş ı 
DUROSTOR vapuru 25 2 ci 

teşrinde bekleniyor. Köstence, 1 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar- 1 
ması olarak Belgrat, Novisad, 1 
Budapeşte, Bratislava, Viyana l 
ve Linz için yük alacaktır. 1 

V apurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi- ı 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 ·-------· Doktor operatör 

lii~siDTaDT; Ceva~ Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Diş tabibi Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 

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

Telefon evi 3203 

Yalnız birkaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

GRiPiN 
En flddetll b at ağrllarını 

derhal keser 

Gripin bütün ağn, sızı ve sancılan dindirir. 
diş, bel, sinir, adete ağrılarma, romatizmaya, 
vellit ısbrablara karşı tıilhassa müessirdir. 

Nezleye, gripe, 
ü~üt:ııeden müte· 

GB l • 
ı 

Radyolin diş macunu fabrikasınm mütahassıs kimyagerleri 
tarafından imal edilmektedir. 

Her eczanede bulunur. Flatl 7,5 kuruştur. 

ıhlamur, Salep, Çay 
içmenin mevsimi geldi. 

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

persiJ, toril kaol ve emsali 
şişelerde gül ve çiç~k suyu. 

Kız markalı meşhur (Arli\ 

' 

kumaş boyaları, hediyeli filbaşı Türk çividi, leylek marka 
rEshk boyaları, perakende ve topdan karpit, marangozlar 
için ispirto, tutkal, gomalaka, sanjaka, r eçina ve analin 
boya,ar, kız enstitüsü ve dikiş yurdları talebeleri için çiçek 
ve meyva boyaları, fJitre kağıdı, zamkı Arabi, alkol, jela
tin, ilk okul talebesi için adresli diş fırçaları ve macunları 
tebeşir, kokulu sabun. brem ve traş bıçakları, memedeki 
çocuklar için nestle sUdü ve unu, fosfatin, Kars südü, yassı 
ve lastik don ve muşamma, t~mzikler, sanayi ve ziraatta 
kutlanılan 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 
1 . itı9t'ı' .. ;. · ~ ..... 

Krep Jorjet, 
Revdor Ferit, 

Nergis Nuvar 
Leylak Blan 

4 ayrı ayrı koku harıkası 
ve S. Ferit eczacı l: aimın son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko· 
kul arı. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 
• 

erıt • 
• 

1 
ECZANE3f 

Hükümet sırası 

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

SIHHA1' BALIKYA<;ı 
. . . . . . 

Norveçya balıkyağlannın en halisidir. Şerbet gibi ~ 
içilir. iki defa süzülmüştür. : 

Hamdi Nüzhet Çançar ~ . 
Sıhhat Eczanesi ; 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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:Janne 9 --- -

Olivier Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
BİRlNCl KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
. AD JUT ANT vapuru 28 bi
riociteşrinde gelip 29 birinci 
teşrine kadar Londra için yük 
alacaktır. 

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

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

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

FLAMINJAN vapuru ikinci 
teşrin İ ptidasında Liverpool 
ve Svanseadan g elip yük çıka
racaktır. 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehasıısı 

Muayenehane: ikinci Bey- ı 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t'apur iskelesi 
Berat aparbmanı N o. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Nr:zy.zm.r..LLT"..LT..z:Jrz:z:;.zzzZZZZZJ 

~ öz etimi 
THURSO vapuru 15 ikinci r 

teşrinde Londradan gelip yük t-1 MiT AT OREL 
çıkaracak ve ayni zamanda 
Liverpool ve Glasgov için yük 
acaktır. 

Adres .. Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat· 
baası yanında. 

Numara: 23 
NOT : Vürut tarihleri, va

purlaran isimleri ve navlun üc-
retlerinin değişikliklerinden me Telefon : 3434 
suliyet kabul edilmez. __ ı:T.ZZZI..7.7..727'...zxr-.LZl./-27~ 

1936 - 1937 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

• • 
senesının 

Kamil 
Aktaşba
l!kyağıdır 

\ -. .... _ ;:;> ---

Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 

ı bHiiiı 

i 
1 • 
~ 

Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver· 
miş değildir. 

endi sat 
maktadır 

Buslzln kendi kabahatın ızdı r :Zıra-dlŞterlnizt 
ihmal eldiniz, bunlara iyi bakmadınız halbuki 
1 J 

•bundan daha kolay bir şey yol<tur. zıra bu 
1Yılhtiyacı temin edecek bir PERLODENT en 
.11• diş macu~" vardır. ~ 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı umanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
lerini kullanınız . Her yerde ~atılmaktadır. Yalnı:ı toptan sa
laşlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posla Kut. 224 Telefon ~4&S 




