


Bizimle 
Dost olınak. için 
siyasetinıizin 

ıııilli yetçi vasfını 
göz ()nünde tutınalı 

- Ba~taraJı ı 111ct sayfada -
lan 300 bin Türk, Kanun kar· 
şısında müsavat, hürriyet ve 
tasarruf haklarını tanımıyan, 

Milli kültürümüze karşı ayak
anan araplık fanatizması

nın kendilerine nasıl bir akıbet 
hazırladığını bilirler. Fransız 

mandası altında bile tehakkuk 

edemiyen muhtariyet rejimi, 
Suriye elinde, ancak bir oyun
cak olur. 

Fra~sa, Suriye ile kat'i bir 

hesab tasfiyesi yaparken Suri· 
yeye aid olan haklar Suriyeye, 

Türke aid olan lar da Türke 
verilmelidir. Suriye miUiyetper

leri, bonsanslarını kaybetme
mişlerse itiraf etmelidir ki, 
Sancakta iddia edebilecekleri 

bir hak yoktur. Şu halde kendi 
haklarını alırken başkalarının 

hakkına el uzatmayı düşünme
melidirler. Biz, Sancak halkı

nın hayat ve emniyetinden duy
duğumuz endişebi tekrar 

ederken en tabii hakkımıza 

dayanıyoruz: Yirminci asır or· 

tasında, dünyanın en büyük in
kılabını yapan bir millete men· 

subiyetle övünen 300 bin Tür· 
kün yabancı b'r idare altında 

yaşıyamıyacaklarını ilan ediyo
ruz. Bizi sevenler de sevmiyen
ler de bilsinler ki, buna imkan 
yoktur. 

Henüz istiklal eşiğinde olan 
Suriyeye karşı dostluktan, hayır· 

hah temennilerden başka bir 
düşüncemiz olamaz. Yakınşark 
haritasına bakanlar, Kamalist 
Türkiyenin komşulariyle müna

sebetlerinde elde ettiği muvaf
fakıyetin sırrını anlamak ister· 

!erse siyasetimizin milliyetçi 
vasfını unutmasınlar. ''Demok-

rasi, devletçilik ve layiklik aki
delerine her zamandan ziyade 

bağlı bulunan., Türkiye " nas
yonalizm inkılabının prensip

lerine salabetle bağlı kalan " 
bir cumhuriyettir. Bu hakikat 

güneşi altında gizli maksatları
nı, riyakar düşüncelerini eritebi

len memleketlerle daima dostuz. 
Sınırlarımızın hiç bir noktasın· 
da ihtilaflı bir mesele bulunma
sını istemiyoruz. Sancak bu

günkü halde kaldıkça Suriye 

ile normal münasebetlerimizi 
zehirliyecek meseleler biç eksik 

olmıyacaktır. En doğru siyaset 
tehlükeleri önlemeğe muktedir 

olan siyasettir. Zira emniyete 
ve istikrara kavuşmak için 
bundan başka yol yoktur. 
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Diş tababetinde 

bir yenilik 
Ağızda şimdiye kadar ya

pılması mecburiyeti olan al
tın kuronlar, madeni dolgu
lar yerine şimdiden sonra, 
sağlamlık ve güzellik noktai 
nazarından tabii dişleri ta
mamile taklit eden beyaz 
porsöleu, seramik kuronlar 
ve dol~;ular yapmağa başla· 

mış olduğumuzu sayın halkı

mıza müjdeleriz. 
Paris fakültesnden diplomalı 

Diş tabipleri 

l\luzaf ler •:roğul 

Ken1a 1 (:etin dağ 
Beyler - Numanıade S. 21 

1 
numaralı muayenehane. 

Telefon : 3921 
4-15 s. 2 
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Alman piyasalarında ihracat.mız 

Kuru üzüm piyasasının önümüzdeki 
haftalarda ~evşemesi n1uhtemel değil 

Fiatlerde yeni inkişaflar kaydolunmuştur 
Berfin Türk ticaret odası 

önemli ihracat ürünlerimizin 
Almanyada piya$a]arının 20-26 
eylül 1936 haftası içindeki 
durumu hakkında yaptığı araş
tırmaların sonuçlarını aşağıda 

bildiriyor : 

görmüş mallardan, 8000 tonu- çılarımız tarafından 100 kilo 
nun ise henüz toplanmamış başına cif Hamburg islenen 
üzümlerden müteşekkil bulun· fiatleri, bir hafta önceki fiat· 
duğu söylenmektedir. !erle karşılıklı olarak aşağıda 

Önemli bazı evlerin kanaati- gösteriyoruz: 
ne göre, kuru üzüm p;yasası- 7 - 15.00, 8 - 16.00, 9 -
nın öoümüzdeki haftalar için- 17.50, 10 - 21.00, 11 • 23.00 

GENEL DURUM de gevşemesi ihtimal dahilinde liradır. 
Hemen bütiin memleketlerde tutulmamaktadır.Şöyleki, rekol- Rakib ürünlerden Yunan 

olduğu gibi Almanyadaki bir- tenin küçüklüğü ve ayrıca yağ· Kandiya üzümlerinin fiatleri ise 
çok ilgililer dahi bugün çok murdan da zarar görmesi yanı· aşağıda gösterildiği gibi bu-
önemli iktısadi bir hadise başında İzmirli ihracatçılardan lunmuştur: 
karşısında bulunmuşlardır. Bu bir haylısının Eylül ve Birinci- Tip 1 - 65.00, 2 • 62.00, 
hadise Amerika, Fransa ve in- teşrindeki yükselme taahhüt- 3 - 54.00, 4 - 52.00, 5 - 47.00 
giltere arasında bir para an- !erini henüz kapamadıkları ve marktır. 

!aşması yapılması ve Fransız bu itibarla lzmir piyasasından iNCİR 
frangının dolara ve lngiliz lira- külliyetli mikdarda mal almak Bu hafta ını:ır piyasası dahi 
sına nisbetle kıymetten düşü· mecburiyetinde bulundukları yeniden biraz daha kuvvetleş-
rülmesidir. Bazı ür:Jnlerimiz Al- bildirilmektedir. miş ve fiatler bir hafta önce-
manyaya dahi Fransız frangı Fiatlere gelince; bu hususta sine nisbetle yükselmiştir. lzmir 
üzerinden satıldığı için bu ha- dahi bir hafta öncesine karşı ihracatçıları kilosu 68-70 tane· 
disenin bilhassa daha önce bazı yeni inkişaflar kaydolun- lik extrissima genuine lzmir na-
aktedilmiş olup bükümleri he- muştur. Şöyleki, İzmir ihracat- türel incirler için bu hafta 
nüz tatbik edilmemiş bulunan çılan rapor haftası içinde yap- 11,50 - 12,00 liraya kadar fiat 
satış mukaveleleri üzerine te· tıklan tekliflerde bir hafta ön· istemişlerdir. Bu fiatin kontrol 
sirsiz kalmıyacağı şüphesizdir. cesine karşı daha yüksek fiat- dairesince müsait görüleceği 

KURU ÜZÜM !er istemişlerdir. Vaziyeti göz- beklenmektedir. Tanınmış bir 
Hamburg kuru üzüm piyasa- önünde tutarak kontrol daire- ev incirlerin diğer kalitelerini 

sının rapor haftası içinde tek- sinin dahi bu yüksek fiatler 100 kilo başına cif Hamburg 
üzerinden müsaade vermeyi f rar kuvvetleştiği haber veril· aşağıdaki iatler üzerinden tek-
kararlaştırdığı bizzat bu daire-

mektedir. lzmir piyasasının den memnuniyetle öğrenilmiştir. lif etmiştir: 
dahi istekli bulunduğu gelen Kontrol dairesi şimdilik 7 numa· lmperial kilosu 60-63 tane-
raporlardan anlaşılmaktadır. ralı üzümler için 14,50-15,00 lik 12,50 lira. 
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Mr.Garry 
Milasa gitti 

• 

Ege mıntakasında llillin pi· 
yasasının busene geçen sene
den biraz daha erken açıla
cağı kuvvetle tahmin edilmek
tedir. 

Geri tütün kumpanyası umum 
müdürü Mister Garry'nin şeh· 

rimize geldiğini yazmıştık. Mis
ter Garry tütün vaziyetlerini 
yakından t edkik etmek üzere 
Milas ve Muğlaya gitmiştir. 

İzmir mıntakaşından mühim 
mikdarda tülün satın alacaktır. 

Türk ant ·asiti 
Iktısat Vekaletinin bütün 

resmi daireler tarafından Türk 

antrasit kömürü kullanılması 

hakkındaki tamimi alakadarlara 
gelmiştir. 

Şehrimize dün külliyetli 
mikdarda Türk antrasiti gel

miştir. Bu kömürlerin tonu 23 
liradan satılacaktır. 

Çekler tütün 
alıyor 

Çekoslovakya rejisi tarafın
dan busene Ege mıntakasından 

bir milyon 250 bin kilo tütün 
satın alınacağı haber alınmıştır. 
Bunun içiJl yakında Çekoslo
vak yadan bir heyet şehrimize 

gelecektir. 

Üzüm kongresi lzmirden verilen bazı haber- lira, 8 numaralılar için 15,50 • Superior imperial kilosu 55-
1 d b ık . k it · 65 b" 57 t ı·k 14 I' Türkofis Ankara merkezi er e u yı ı re o enın ın 16,00 lira ve 9 numaralılar için ane ı ıra. 
ton tahmin olundıığu bildiri!- 18,00 liraya katlar müsaade Auslese superior imperial ki- üzüm seksiyonundan Hilmi Öz 
mektedir. Ancak bundan yalnız vermektedir. Haber aldığımıza )osu 52-55 tanelik 15 lira. turban şehrimizde bir ay sonra 
50,000 tonu sağlam ve iyi ka- göre 9 numaralı üzümlerden Nec plus ultra kilosu 40-44 açılacak olan üzüm kongresi 
litede sayılmaktadır. Geri ka- 17,50 lira üzerinden bilfiil bazı tanelik 17 lira, hakkında tedkiklerde bulunmak 
lan 15,000 tondan 7000 tonu- işler dahi olmuştur. En iyi süzme kilosu 38 - 40 üzere lzmire gelmiş ve tedkik· 
nun yağmurdan az çok zarar Rapor haftası içinde ihracat- tanelik 22 lira. lerine başlamıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk 
Esirgeme kuru
m unun yardımı 

Eylül ayı içinde çocuk esir· 
geme kurumunun çocuk bakım 
evinde 328 hasta çocuk mua
yene ve tedavi edilerek ilaç
ları parasız verilmiştir. 

Ayrıca ilk okullardaki fai(ir 
çocuklara 130 liralık kitap da
ğıdılmış;l 4 ikiz çocuğun südleri 
temin edilmiştir. 43 çocuğa da 
camaşır ve elbise verilmiştir. 

Taze balıkyağı 
zamanı geldi 

Sıhhat eczane~i Norveçyadan 
getirttiği sıhhat balıkyağını 
dünden itibaren satılığa çıkar
mıştır. 

Köprüler müdürü 
Nafıa vekili Ali Çetinkaya 

ile birlikte şehrimize gelmişolan 
Nafıa vekaleti yollar ve köprü
ler umum müdür muavini Emin 
bugünkü Ankara trenile An
karaya hareket edecektir. 

.... . . . . . . ' 
Bucalıların 
Bir temennileri 

Bucada oturan okuyucuları
mızdan aldığımız bir mektupta 
1 Eylulden itibaren Bucaya tat
bik edilen tren tarifesinin bal
lun ihtiyacına cevab vermediği 
şikayet edilmektedir. Bucalılar 

müşterek bir istida ile devlet 
demiryolları umum müdürlüğü
ne de başvurmuşlardır. 

Bucalılar sabahları 8.45 treni 
yerine sekizi on geçe, akşam
ları da 6,15 ile 8.45 arasında 
bir ara treni tahrikini istirham 
ediyorlar. 

Vekil ziziyeye gitti Sanat okulu 
Cellad gölündeki 
çok ilerlemiştir. 

kurutma ameliyesi Meccani iıntilıanında 
T edkikler yapıldı. Muvaffak olan talebeler 

lzmir San'at okulunda 25 __________ ,,.. ........... _. ..... ________ __ 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Nafıa vekili Ali Çetinkaya, 
refa 1catler!nde Vali Fazlı Güleç, 
vekalet su işleri umum müdürü 

ve fen heyeti müdürü ile diğer 
bazı zevat olduğu halde dün 
otorayla Selçuk ve Aziziyeye 
gitmişlerdir. 

Sayın vekil Torbalı ve Sel· 
çuk ile ara istasyonlarda Cel
liid gölünün kurutma kanalla
rını, küçük Menderes yatağının 
ıslahı ameliyelerini tedkik et-

Çay kupaslyle 
Eşrefpaşada oturan Hasan 

oğlu Hayri ile kardeşi Şükrü 
arasında çıkan kavgada Hayri 
çay kupası ile Şükrüyü başın· 
dan yaralamış ve yakalanmıştır. 

mişler ve müteahhitten malü
mat almışlardır. Oradan Azi
ziyeye geçen Ali Çetinkaya 
Aziziye tunelinin devam et
mekte olan gımişletmek ame
liyesini teftiş eylemiştir. 

Nafıa vekili dün akşam şeh
rimize dönmüşlerdir. Bugün 
muhtelif nafıa işlerinin tedkik 
ve teftişi ile meşgul olacaklar
dır. 

Vekil şerefine Fuar gazıno
sunda 40 kişilik bir ziyafet 
verilmiştir. 

K~mar oynarken 
Karataşta Sabilpark gazinosu 

arkasında deniz kenarında ku
mar oynayan Nuri, Ahmed, Is
mail ve Fethi tutularak adli
yeye verilmişlerdir. 

EL HAMRA TELEFON 
2573 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bugün matineden itibaren 

KANUNDAN 
I<AÇILMAZ 

SILVIA 
SIDNEY 

En müessir bir aşk mevzuu içinde heyecanlı ve dehşetli 
sahnelerle dolu enfes bir filim 

PARAMUNT JURNALD.ı- : Yeni kadın saç tuvaletleri 
modası ve son haberler 

SEANSLAR: 3-5-7-9.15. Cumartesi ve pazar 1 de başlar 

Ağustosta yapılan meccani ley
li imtihanında muvaffak olan 

talebelerden aşağıda adları ya· 
zıh olan gençler lzmir san'at 
okuluna kabul edilmişlerdir : 

3 Osman Kesep, 11 İsmail 
Kunter, 12 Mahmud, 24 Ekrem, 

28 Ömer, 30 Mustafa Avcı, 37 
Hasan Basri, 42 Salih, 43 Ah· 
med, 48 Ahmed Erdoğan, 69 
Midhat, 71 Halil Araş ve 79 
Behzad ... 

Bunlardan maada 78 Mustafa 
Edirne San'at okuluna, 99 Is-

mail Nihad Perran lstanbııl 

San'at okuluna, 9 Halil Kud 

Aydın San'at oku'una, 10 Mus
tafa Ankara San'at okuluna, 
53 Ali Türkmen Bursa San'at 
okuluna kabul edilmişlerdir. 

Dikilide 
Bir mezbaha yapılacak 

Dikili belediyesi Dikilide 
fenni bir mezbaha inşa ettir
mektedir. Yakında inşaatı bi

tecek olan bu mezbaha bele
diyeye 3 bin liraya mal ola
caktır. 

* .. . 
Dikili mezbahasında son ay 

içinde 127 koyun, 14 keçi, 11 
öküz, 20 inek ve 32 dana, 
Ödemiş mezbahasında da 203 
koyun, 51 keçi, 45 kuzu. 674 
oğlak, 5 manda, 21 öküz, 51 
inek, 126 düğe ve dana olmak 
üzere 1176 baş hayvan kesil
miştir. 

Para vaziyeti hakkında 

Hükfınıetçe yeniden 
bazı kararlar alındı 

- Baştmafı 1 ıncı sav/ada -
yapılması mııvafıktır. Diğer 

meseleler hakkın.ıa tedkikat 
yapılmaktadır. 

Yeni Asır - Yukarıdaki 
hükümet kararını öğrenir öğ
renmez Merkez Bankasından 

keyfiyeti sorduk. Bu hususta 
Bankanın lzmir şubesine henüz 
tebligat yapılmadığını öğrendik. 

lngiliz lirası dün 621·624 
kuruş üzerinden muame!e gör· 
müştür. Merkez bankası lsviç
re, Hollanda ve Fransız klea· 
ring'lerinden maada, diğer kle
aringler iizerinde eskisi gibi 
muamelelerine devam etmiştir. 

Bilhassa Alman klearinginde 
en ufak bir aksaklık bile yok· 
tur. Her iki taraf ta muntazam 
şekilde tediye işlerini idareye 
devam etmektedir. 

Hükumetimizin mukarrerat• 
arasında da tasrih edildiği gibi 
lzmir ve lstanbul tüccarlarının 

miiracaatleri tedkik adilmek· 
tedir. Buna aid hükumet kara· 
rına tüccarlarımız sabırsızlıkla 
intizar etmektedirler. 

•••••••••••• 
Selaheddin Kantar 

Asarıatika müzeleri mü-
dürü Selabeddin Kantar bu· 
gün Selçuk harabelerini teftişe 
gidecektir. On beş gün süre
cek olan bu seyahatte Sefa· 
beddin Kantar Sökeye de uğ· 
rıyarak Milet'ten yapılacak nak· 
liyata nezaret edecektir. 

•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Kötü iş 
Güzelya!ı tramvay cadde· 

sinde oturan Mustafa oğlu 
Abidin ile Abdullah oğlu Ka
zım ve Leon Naum arasında 
kavga çıkmış,Abidin ve Kazıın. 
Naumu dövmüşlerdlr. Failler 
zabıtaca tutulmuştur. 

A~ıp şey 
Şehitlerde belediye Un fab· 

rikası arkasında Ali oğlu Mus· 
tafa ve idris oğlu Turgutla Ali 
oğlu Ha!il arasında kavga çık· 
mış, Mustafa ve T urıı:ud yum· 
ruk ve taş!a Halili döverek ya· 
ralamışlardır. 

Zabıtaca ikisi de yakalan· 
mıştır. 

Diş kıran bisiklet 
Tepecikte kağıtane cadde· 

sinde bindiği bis.kleti Süley
man kızı Naciyeye çarptırarak 
iki dişinin kırılmasına sebebi· 
yet veren Mehmed oğlu Akif 
zabıtaca tutulmuştur. 

~avga 

Kahramanlarda Halil oğlu 
Mehmed ile karısı Şerife ara· 
sında kavga çıkmış, Mehmed 
kapı anahtarı ile karısını ba· 
şından yaraladığından zabıtaca 

tutulmuştur. 

Taşla yaralamak 
Karşıyakada zeytinzade so· 

kağında Hüseyin oğlu Hayri 
sebebsiz olarak Ahmed oğl~ 
Hüseyini taşla gözünden yara· 
ladığından zabıtaca yakalan· 
mıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 

Bir temenni 
Eşrefpaşa mahallesinin Ye· 

nişehirlı sokağı sakinlerinden 
aldığımız bir mektupta, y<ıJla· 
rının pek hozuk ve tehlikel1 

bir halde olduğu bildirilmek· 
tedir. Mektupta : 

Eğer sok~ğımızın belediyece 
k ·ıı 

yaptırıılmasına maddeten im a 
yoksa, hiç olmazsa uçurum f<e· 
narı ve tehlikeli olan on met· 
relik kısma, bir kaç araba taŞ 
atmak suretile tehlikenin gı· 

derilmesini reisimizden ısrarlJ 
isteriz. 

Denmektedir. 
Yeni Asır - Bu mahalle sa· 

k . 1 · · d·ı • · b. de m erının ı egıne ız . 
• 1 

iştirak eder ve belediye reıs 
Behçet Uz'un nazarı dikkatİ111 

celbederiz. 



Birinci olduk Son Telgraf Haberleri 
Selinik panayırında par- Sanca 

lak bir netice aldık · 
Türkle inin notası 

Atina 5 (Yeni Asır) - Selanik panayırındaki jüri heyeti, bu 
yıl fuara iştirak eden ekspozan ve ecnebi devletler pavyonların
daki puvan tasnifini bitirmişti r. Selanik panayırına iştirak eden
ler arasında T ürkiye ve Yugoslavya pavyonları en fazla rey 
alanlardır. Hatta bu ik i p 3vyondan hangisine birinciliğin veril
mesi jüri heyeti arasında münakaşaları mucib olmuştur. 

Yunan başbakanının takdirlerine mazhar olan her iki pavyon 
hakkında Yunan ye ecnebi gazetecilerinin fikirleri de alınmış; 
neti.cede Türk pavyonu 39 puvanla birinci, Yugoslavya pavyonu 
da 36 puvanla ikinci ilan edi:miştir. Ayrıca Sümerbank bir altın 
madalya kazanmıştır. 

Büyük dava görüldü 

Zafer ha yramını kutlula
dıkları için suçlu oldular 
Sancağın asil Türk halkı büyük 

heyecan içindedir • 
Istanbul, 5 ( Son dakika: Tdefonla ) - Bugün Antakyada 

büyük ve heyecanlı bir davanın rüyetine başlandı. Okunan ka
rarnameye göre bu davaya sebep, Türkiyenin 30 Ağustos Zafer 
bayramı günü cereyan eden bazı hadiselerdir: 
Kardeş Sancak halkının da tes,id ettikleri Zafer bayramı günü 

Antakyada ve İskenderunda büyük şenlikler yapılmış, nutuklar 
söylenmiş ve Türk meçhul askerinin mezarına çelenkler konul
nıuştu. Nutuk söylenirken zabıtanın yaptığı cürmü meşbud bir 
zabıt varakasiyle tesbit edilmişti. Dokuz suçlu biJabara kefaletle 
tahliye edilmişlerdi. 

Mahkemenin bugünkü celsesinde suçlular ifade vermişlerdir. 
Muhakemeyi takib için binlerce kişi şehre gelmişti. Halkın he
Yecanı sonsuzdur. Sancağın en tanınmış Türk avukatları suçlu
ların müdafaalarını kabul etmişlerdir. 

Refik Halid yaralandı 

lskenderun yolundaki 
otomobil kazası müthiştir 

' 

. ··-·-·· -lstanbul 5 ( Telefonla ) - Refik Halid bir otomobil içinde bu 
sabah Antakyadan İskenderuna giderken bindı ği otomobil bir 
kaza neticesinde devrildi. Kaza şoförün dikkatsizliğinden mey
dana gelmiıtir. 

Bir zaman kalemile kendisini sevdirmiş olan mizah muharriri, 
bu kaza esnasında ağır surette yaralanmış ve hastaneye kaldı
t'Mnuşbr. Refik HaJidin eşi de ağır yaralıdır. Doktorlar kendile-
rine ameliyat yapmıştır. · 

Kontenjan sistemi kalkacak mı? 

Ceıievrede diplomatlar 
istirahat günü geçirdiler 

Cenevre, (Hususi) - Milletler cemiyetinin 17 inci devresi açı
lalı beri ilk defa olarak dün delegeler pazar tatilini tatbike im
kan bulmuşlar ve muhtelif mahallerde gezmeğe gitmişlerdir. 
Yalnız Fransa ticaret nazırı Bastid ekonomik komisyonda söyliye
Ceği uzun nutku hazırlamakla meşgul olmuştur. Bu nutukla Fran-
sıı nazırı ekonom:k meselelerde Fransanın görüşlerini izah 
edecektir. 

. Bastid bu rıutukta devletlerin kontenjan sistemleri ve beynel
:ılel finans faaliyetine engel olan paktları tedricen ortadan kal-
nrnağa çalışmaları lüzumunu kaydedecektir. 

d Milletler cemiyeti asamblesinde umumi münakaşa kapandığın
.. an şimdi bütün dikkat ekonomi komisyonunun müzakereleri 
d~rine. çevrilmiştir. Bu komisyont!n raporu umumi celsede tas-

1. edılecek ve umumiyetle tahmin edildiğine göre Milletler ce· 
b-1

1
Yetinin bu devresi cuma akşamı veya cumar~esi günü kapana-

1 ecektir. 
~ •• ' • •• ,ı • ~ • :.# . ' ~ . • , • • "· . ..-·~ ' -TA YY fl .. RE Sineması 

TELEFON 3151 

Bu hafta, ayJardanberi beklenen iki büyük fitim birden 

1 - AŞK UGRUNDA 
Eoıil Yaningse büyük bir şöhret kazandıran şaheser filim 

Anna Bella - Jean Gabin - Fernand Gravey 

2--MUMYALARIN SERVETi 
~engin dekodar içinde yüzlerce güzel kızın iştirakile çev
rılen kahkalar filmi - Modern ve meşhur Amerikan komiği 

Eddie Contor'un şaheseri 
Ayrıca : Paramunt dünya havadisleri filmi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fi .. SEANS SAATLARI 

M ergun : 2.30 - 5.40 - 9.15 Aşk Uğrunda 4.5 - 7.30 
M urnyaların serveti. Cumartesi ve pazar günleri saat 1 de 
unıyaların serveti filmi ile başlar. • 

Cenevreye Türkiye ve Fransa Dışba-
kanlarına verilen nota pek şedidtir 
Türkiye murahhasiarın!n bulunmıyarak yapılan mua
hedeler ikinci bir ( Sevr )dir ki, bunu kabul edemeyiz. 

Istanbul 5 ( Son dakika : T e
lefonla ) - Antakye ve lsken
derundaki Türklerin Milletler 
cemiyetine gönderdikleri nota

nın birer sureti de Türkiye ve 
Fransa hariciye nezaretlerine 
gönderilmiştir. Notada denili
yor ki: 

" Suriye murahhas heyeti 
Arab memleketleri olan Haleb 

ve Şam ahalisini temsi! eden 
zevattan teşekkül etmiştir. Bu 
heyet arasında 300 bin nüfuslu 
Antakya ve Iskenderun Türk 
halkını temsil eden ve bizim 

kanımızı taşıyan bir tek mu
rahhas bulunmamıştır. Esasen 
bulunmasına da ihtiyaç yoktur. 
Çünkü Suriye Arab memleke
tidir. 

Sancak Türklerinin i~tedik

leri kayıdsız ve şartsız olarak, 
doğrudan doğruya Anavatana 
ilhaktır. 

Suriyeli murahhas heyeti, ken, Fransa ile müzakere .. 
Öz Türk olan Sancak hal- lerinde Sancağın Suriyeye 
kı namına muahede yapmak bağlanmasını ve bu suretle bir ......... 

mandadan diğer bir mandaya 
verilmesini Suriyenin yaptığı 
muahededeki kayıd dolayısiyle 
protesto ederiz. Sancak bütün 
mukadderatını, her türlü umuriJe 
Türkiye cumhuriyeti hükume
tine bırakmıştır. 

Binaenaleyh, Türkiye hükü
metinin murahhasları bulunmı
yarak yapılan muahedeler 

Türkler için ikinci bir Sevr 
muahedesidir ki bunun kabu
lüne imkan yoktur. 

İptidai ~evirlerde köle ve kul 
alınıp satılırdı. Fakat toptan 
bir milletin köle ve kul ola
rak satıldığı görülmemiştir. 

Bu yüzden doğacak hadise
lerin mesuliyeti hukuku düvele 
muhavvel olarak,milli benliğimi
zi ve mukadderatımızı çiğnemek 
istemeleri bakımmdan Suriye 
hükumetine ait olacağını cihan 
efkarı umumiyesine bildirjr ve 
böyle bir muahedede lskende
run ve Antakyaya aid madde· 
leri protesto ederiz. " 

Tekrar mağlôb olduk 
Takımımız hu maçta· çok güzel 
oynadı. Fakat yine mağliib oldu. 

---------------------------------------Odesa, 5 ( Yeni Asır ) - Türk Halkevleri 
takımı, Rus to!:Jraklarındaki son maçını Odesa 
takımile yaptı. Stadda 85.000 seyirci, S ovyet 
devlet erkanı ve Odesa Türk konsolosu hazır 
bulunuyordu. 

Oyunun onsekizinci dakikasında Türk takı
mının sağdan inkişaf eden bir hücumu esna· 
sında Türk sağ içinin çektiği bomba gibi bir 
şütü Sovyet kalecisi şayanı hayret bir atılışla 

kurtarmıştır. 
Türk takımı alkışlar arasmda sahaya çıktığı 

zaman takımın bütün elemanlarının oynatıldığı 

görülüyordu. İlk defa olarak Türk takımı çok 
güzel oynamış, hazan Sovyet kalesine tehlükeli 
inişler yaparak nisbi bir faikiyet tesis etmiştir. 

Bu dakikalardaki Türk tazyiki cidden güzel 
idi. Bilahara oyun açılarak karşılıklı hücumlar 
başladı. Bu arada Türk takJmınıo yaptığı bir 
gole Sovyet muhacimleri iki golle mukabele 
ettiler. 

Şerefimize bir ziyafet verdiler 

Londrada heyetimize verilen ziyafette 
samimi temenniler izhar edildi 

lstanbul 3 {Radyo) - Anadolu Ajansı muha- aleminin başlıca elemanları, lngiliz ticaret ale-
biri Londradan bildiriyor: mine mensup zevat hazır bulunmuşlardır. 

KARABÜK demir sanayii tesisatına aid mu· Türk bayraklariyle süslenmiş bulunan salonda 
kavele projesinin imzalanması münasebetiyle Türkiyenin sanayileşme hareketi hakkında iyi 
alakadar lngiliz grubu tarafından Londrada sözler söylenmiş ve İngiliz davetliler sempatile-
bulunan Türk heyeti şerefine ticaret kulübünde rini izhar etmişlerdir. Yakında bir lngiJiz hey-
mükellef bir ziyafet daha verilmiştir. etinin sanayi hareketlerimizle alakalı olarak 

Ziyafette Türk ticaret heyetini teşkil eden Türkiyeye geleceği ve hazırlık yaptığı anlaşıl-

zevatJa Türkiye elçiliği erkanı, lngiliz finans mıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vekillerimiz Erzurumda 

C. Bayar, Doğu illerinin 
ihracatile alakadar oldu 

Erzurum, 5 (A.A) - Doku iJlerimizde bir tedkik gezısı yap
makta olan Iktısad Vekili Celal Bayar ve Maliye Vekili Fuad 
Ağralı Karaköseden şehrimize gelmişlerdir. 

Şereflerine ticaret odası tarafından bir akşam yemeği veril
miştir. Yemekte memleket işleri üzerinde samimi görüşmeler 
olmuştur. 

Bakanlar ticaret odasında bir saatten fazla görüşmüşlerdir. 
Iktısad Vekili doğu illerimizin en mühim servetini teşkil eden 

keçi, koyun ihracata hakkında noktai nazarlarını ve ihracatın 
koruma kanununun istihdaf ettiği gayeleri izah ettikten sonra 
tüccarlarımızın da bu hususta düşünce ve dileklerini sormuş ve 
bundan sonra iş Bankasına giderek Bankannı vaziyeti ve 
faaJiyeti hakk:nda izahat almışlardır • 

Sovyetler 

ispanyadaki kadın ve 
çocuklara hediyeler 

gönderdiler 

Moskova, 5 (A.A) - Sov· 

yetler birliği işçileri tarafından 

ispanya kadın ve çocuklarına 

yardım için yapılan ianede 
toplanan para ile satm a ~mmış 

erzak yüklü Zyraniene adlı 

Sovyet vapuru ispanyaya mü
teveccihen Odesadan lıarelf et 
etmiştir. 

Vapur 2250 ton buğday, 

675 ton şeker, 375,000 konser
ve kutusu, 125,000 süt, kah
ve, kakao nakletmektedir. 

Ankarada 
-·-

Sonbahar at ya
rısları zevkli oldu ., 

Anka:a , 5 'A..A) Sonba-
har at yarı~ların ın birincisi dün 
lpodromda yapı lmıştır. Hava 
gayet güzel olduku için seyirci 
çoktu. 

Kamutay başkanı Abdülhalik 
Renda, Başbakan İsmet lnönü, 
Şükrü Saracoğlu yarışları sey

. redenler arasında idi. 
Birinci koşu : 3 yaşında ve 

hiç kQşu kazanmamış yarımkan 
lngiliz erkek ve dişi taylara 
mahsustu. .Masafesi 1200 met
re id i. 

Halimin Tacımahali birinci, 
Yakub'un Ünlüsü ikinci geldi. 

İkinci koşu : 3 ve daha yu

karı yaşta ve 936 senesinde 
500 liradan fazla ikramiye ka
zanmamış ofa o ha liskan lngiliz 
at ve kısraklarına mahsustu. 
Mesafesi 1400 metre idi. 

Halim'in Su And Air'i birin
ci, Ahmedin Şoromposu 2 nci 
geldiler. 

Üçüncü koşu : 4 ve daha 
yukarı yaşta 936 Sl~nesinde hiç 
koşu kazanmamış yerli ve ya
rımkan arap at ve kısraklanna 
mahsustu. Mesafesi 2000 metre 
idi. 

Ali'nin Tayyar'ı birinci, Ra
miz'in Hilal'i ikinci geldi. 

Dördüncü koşu: 3 ve daha 
yukarı yaşta 936 senesinde ka
zandıj!ı ikramıyeler yekünu 
1400 lirayı geçmiyen haliskan 
at ve kısraklara mahsustu. 
Mesafesi 1800 metre idi. 

Halim'in K<>pen'i birinci, A.h-
med'in Grandezzası ikinc. 
geldi. 

Beşinci koşu : 4 ve daa y u-
1 karı yaşta yerli yarımkan ln

giliz at ve kısraklarına mah
sustu. Mesafe 1800 mere id i. 

Şaban'ın Bozkurd'u birine. 
İskender'in Selten'i ikinci gel-
miştir. 

••• 
ERMENiLER DE 

Türk idaresini 
istiyorlar -· ·-Baştaıatı birıncı sahi/ede

de Sancağın hukukunu müda-

faa için teşekkül eden faal he
yete müracaat ederek kendi 

varlıklarını Suriyenin Arap •ar
hğı içinde kaybetmek istiyen 
bu kararı prt>testo etİnesinı 

istemişlerdir. 

ERMEN iLER DE 
BERABERDiR 

• Son gelen haberlere göre 
Sancaktaki baza Ermeni köy
lerinin de Türk ekseriyetle be· 
raber oldukları, hatta Halep· 
teki ekalliyetlerin Suriye ida
resi altında ezilmekten büyük 
endişeye düşerek Türkiyeye 
mütemayil oldukları anlaşılıyor. 
Ekalliyet mümessilleri, Fransız 
yüksek koıniseriyle temas' arın· 

da bu hislerini açığa vurmuş

lardır. 

VATANILERIN FAALiYETi 
Suriyede e lyevm iktidar mev

kiini ellerinde tutan VATANİ '· 
Ierin Antakyadaki intı ha hat •t· 
rafındaki faaliyetleri ş.mdiden 

akamete uğramıştır. Suriye 
Tiirklerinden h !çbiri kendi 
varlıkla rını tammak istemiyen 
VAT ANİ' lcrin propagandala
rına kapılmış değillerdir. 

ANLAŞAMIYORLAR 
Suriye içinde bile VATANI'

ler arasında ihtilaflar başgös
termiştir. Siyasi partiler yek· 
diğeı·i aleyhinde büyük :nüca
delelere girişmişlerdi r. Vaziyet 
bu şekliyle sükunet vermekten 
uzakbr. 
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Beş Hurma adası diğer sayn:ız adanın hemen 
ortasında idi. Gözleri Yal'ı • radı ... 

tam 

Başını güçlükle o kuvvetli 
gözlerin tesirinden kurtararak 
çevirdi. Bu bakışmayı yalnız 

San Şun görmüştü. Evet, kin 
clo:u gözlerle yalnız San Şun .. 

- Cava, bak şu iki kayanın 
.ırasında ~üzel bir yer var çı
kalım mı? 

iki lcocaman, sarp kayanın 
arayerinde bütün gözlerden 
gizli, küçük, mükemmel bir lrnm-
sal vardı. Hem oraya çıkabilir
ler, hem de kayığı saklarfardı. 
Çok güzel bir yerdi. 

Kayığı sahile yanaştırdılar. 
Önce Cava Kalagan ve Blak 
atladılar. Cava Cak elini No
raya uzattı. Yardıma hiç lüzum 

yoktu. Fakat genç kız bu eli 
kabul etti. 

Tekru bakıştılar. O anda 
ikisinin arasında tam bir an
laşma husule geldi. ikisi de 
gül msediter. Genç kız karaya 
ayak basar basmaz Cava bu 
sefer elini San Şuna uzattı. 
Fakat Çinli kız bu eli görme
mez ıkten geldi. 

Kalagan ncş'elen.nişti, güldü. 
- O~du. Karaya çıktık, şim

di ne yapacağız? 
- Evvela bir kahvealtı, on

dan sonra ben adayı dolaşaca
ğım. 

- Ne, yalnız mı dolaşacak
sın Cava? 

- YENi ASIR 

- Öyle ya, sizi sürü sepet 
peşimde Rürükleyecek değilim 
ya. Yatın vaziyetini, adayı her 
şeyi keşfetmeliyim. Siz bana 
bir iki Hindistan cevizi verin' 
oradan, ben biran evvel yola 
çıkayım. Sonra belindeki Bla
kın hançerine baktı. Bu da 
bende kalsın dedi, btlki lazım 
o~ur. Siz kayığı sak'aym. Bu
rada beni bekley:n, bir yere 
kıpırdamayın ha! 

Cava ağzına bir parça ceviz 
atarak t.tzaklaştı. 

Yavaş yavaş ormana daldı. 
Yol, çahlıklar ve kayalar~a 

kaplı olduğundan süratle ileri
Jeycmiyordu. Maksadı adanın 
en yüksek m evkiine, Beşhur
manın bulunduğu yere çık
maktı. Yerler, kurumuş yaprak
lar, kırık dallar ve meyveJerle 
kaplı idi. Çok dikkat~i yürü
mesi lazımdı. Küçük bir ;hti
yatsızlık soluğu derin bir çuku
run dibinde aldıra bi1irdi. Pek 
çok yorulduktan sora nihayet 
kapıya vardı. Burada beş on 

dakika kadar dinlendi. Gözle
riy!e etrafı taradı. 

Beş Hurma adası diğer sayı
sız adanın hemen hemen tam 
ortasında idi. Geldikleri adaya 
baktı. Sonra gözleri Yat'ı ara
dı. Yat meydanda yoktu! He
yecanla ayağa fırladı. Acaba 
çok geç mi kalmıştı. Hemen 
önündeki manialara bakmıya
rak yıldırım gibi koşarak ada
mn Koy'una bakan bir sarp 
uca doğru ilerledi. Korkusu 
geçti, pek o kadar geç kalma
mıştı. 

Fazlaca yorulmuştu. Dinlen
meğe ihtiyacı vardı. Onlara 
kaçırmamış olmak için koca 
vadiyi yarım saat içinde katet
mişti. Fakat yat şimdi ayakJan 
altına serilmiş bir yaban do
muzu gibi duruyordu. Eskiden 
bu yat ona sırf bir macera 
heyecanı verirken şimdi vaziyet 
daha başka türlü idi. Orada 
harekatına hfikim olan bir kız 
vardı.· 

Gemi hareket ~tmek üzere 

e Teçrlnleveı 193e 
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BAVINDIRLIK BAKANI ALI ÇETINKAYA 
YENiDEN BAŞARILACAK iŞLERI ANLATTI 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Başvekil Cumhuriyet bayramından 
önce lspart - Burdur hattını açacak 

olduğu için hayallere saplana
rak vakıt kaybetmekten kor
kuyordu. Tekrar yola çıktı. 

Yolda hazinenin gizli bulunduğu 
yeri keşfe çalışıyordu. Fakat 
ne kadar fena ki henüz müsbet 
ve kat'i neticeyi elde edeme
mişti. 

Endişelerini silmiş olmak için 
geriye döndü. Hurma ağaçla
rından birinin gölgesinde bir 
kaç dakikasını kaybetti. Sahil 
yakın olduğu için yatın vazi
yetini de kontrol edebiliyordu. 

* . .. 
Cava bir aralık ileride mü

tereddid adımlariyle gezinen 
Mina Robjonu tedkike başladı. 
Vaziyet şüpheli i<li. Bu şüphe
li vaziyet de ne oluyordu? Ne
den tereddüd ediyordu. Yoksa 
bir ihanet mi akhndan geçiri
yordu. 

Buna ihtimal veremezdi. 
Çünkü Minanıo arbk herşeyi 
ortaya atarak bu maceraya bir· 
son vereceğini ümid ediyordu. 
Yavaş adımlariyle Minanın ya-

kat'iyyen eminim. 
4 - lzmir lzava sefnlcıi lıakfun· 

dakl mıita/ea/annızı öğıenmek is/etnik. 
Hava poshılarınn memleketin 

muhtelif istikametlerinde işle· 
mesi mukarrerdir. Onikişer 
kişilik, dörder motörlü ayni 
tipten iki tayyarenin daha alın· 
masına teşebbüs edilmiştir. 

Önümüzdeki sene içinde birkaç 
tayyare daha alınacaktır. Hava 
yolları seferlerinin lzmire doğru 
başlaması hususunda acele et-
mek istiyoruz. Çünkü yeni tay
yare meydanı henüz hazırlanmış 
değildir. 

5 - 8tudu, şube lıaffınm açılma· 
suıda bulunacak mısınız? 

Burdura kar\ar olan hattın 
yapıldıgı ve işletmiye açıldığı 

malumdur. Cumhuriyet bayra· 
mı akabinde, meclisin tati· 
linden jstifade ederek baş· 
bakanın bu kısmın açılma 
törenini bizzat yapmaları mu· 
karrerdir. Tabii ben de bera· 
berinde bulunacağım. Başve" 
kilin bugünlerde lzmire doğru 
geleceği hakkındaki haberin 
doğru olmadığını zannediyo• 
rum. 

6 - Kadıköy su şif keti meselesi., 

Kadıköy su şirketinin de 
.satın ahnması için buay içinde 
pazarlığa başlamak üzereyiz. 

7 - lsfanhul ve Ankaıa ıadJ'D 
istasvnn/an hakkında yeni tasarv11r· 
lar mevcud. mllduı? 

Ankarada 600,000 - 700,000 
liralık bir radyo istasyonunuo 
tesis planları yapıldı. Ve Ve" 
kiUer Heyetinin kararı alındı. 
Hazırlık muamelesi tamam ol· 
muşhır. 

lzmirde gar santral için ted· 
kiklere devam edilmektedir· 
Nakliyat ve tarifeler normal 
bir şekildedir. 

lnglllere kuvvetli 
bulunmah 

•••••••••••••••••• 
..,.. Baştara/ı 1 inci salıijtdt! -

karşılamak için nelazımsa yap' 
mak azmindedirler. Margate 
kongresinde Hoare ve Cbanı· 
berlain tarafından söylenilell 
heyecanlı nutuklar bu bakuıı·1 dan manidardır. Sir Samue 
Hoare Avrupanın şimdiki va' 
ziyetini tasvir etmiş ve bilhassıı 
Alman teslibatı üzerinde dur' 
muştur. Bundan çıkardığı açı~ 
ders şudur: Bir taraflı silihsıı· 
)anma meş'um bir teşebbüstür· 
Ve sulhun korundıası için te" 
minatı olan İngilterenin deniıı 
hava ve kara kuvvetlerini tak' 
viye etmek lazımdır. 

imparatorluğun mef ruz zaafı 
beynelmiJel siyasette bir kar1: 
şıklık unsuru olarak kendiP1 

göstermiştir. 

Bu müşahede doğrudur "e 
öyle denilebilir ki bu mefruı 
zaaf aylardanberiAvrupa kıt'as1 

milletlerinin yaşadıkları bubra1' 
havasının sebeblerinden biri ol· 

nına yaklaştı: Hayranlık ifade 
eden bakışlarını onun üzerinde 
gezdirdi: 

- Güzel Mina, dedi. Sen bıJ 
düşünceli vaziyetinle sevimli bit 
çiçeği andırıyorsun. insan sao' 
bakarken bile çekiniyor. Sao' 
bir Manolya adını vermek müı:O' 
kündür. 

Mina, geceler kadar karaO' 
lık gözlerini Cava11ın yüzüOe 
çevirdi. Bu bakışıyte adeta bit 
şeyler anlatmak istiyordu. I11ct 
dudakları bu anda o kadar se' 
vimli idi ki Cava, b~nunla dıı 
meşgul oluyordu. 

Beş hurma adası, kuş'arıfl 
rengarenk giizelJiklerini anlı' 
tan bir kuşlar cennetini and1

; 

rıyordu. Bu adada güneş O 

kadar parlak, çiçekler ve kuf 
lar ne kadar birbir;nı taııııadl' 
lıyan bir dekor teşkil ediyordaJ· 
Cava, elinden gelse bu adi' 

ıı' dan hiç ayrılmıyacak ve i1l ., 

hayyel sevgilisiyle burada ;,. 
peri masalı hayatı yaşıyaca 

- Bitmtdi 
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Lir in kıymeti Sterline bağlandı. r reji 

Paris, 5 (Hususi) 
"Humanite" gaze
tesi Japon yanın Çi
ne karşı müdbiş 

bir harb hazırla· 

dığını yazarak di
yor ki : 

değişti. Fransız na&ırının Cenevrede beyanatı Japon emperya-
lizmi fütuhat hızını 
arttarmal<tadır.Mün 

ferid hi\diseler • 
den ist ifade ede
rek Şnnghaya as
lrcrler r,öndermiş

tir. Şima li Çindelci 
Japon garnizonları 
Pekin mıntakasın
da manevralara 

Cenevre, S (Ö.R) - Cenevre yahut ta t.icari mübadelelerin Aldığımız tedbirler müessir 
nıehafili, şüphe ve kararsızlık tevsii. Bu iki yoldan birini ih- olacaktar, eğer her mille~ hu 
içinde başlamış olan 17 nci as· tiyarda Frnnsa serbest kalmış- ekonomik siyaset yoluna gırerse 
samblenin geniş bir ekonomik hr ve bükümraniyetini tam Fransa kendi hesa.bı?a bunda te-
tensik planiyle neticeleneceğini olarak kullanarak, ikinci yolu reddüd etmemıştır. ~akat 
Ü "d t kt d" 1 B"" 1 b" milli ekonomiyi canlandırmagv a diğer milletler onu takıb et-

kmı e ~e. e ır ez. oy~ ır mezlerse Fransanın yaptığı 
arar verılırse Fransa, lngıltere ve beynelmilel sulhu takviyeye f d 1 kt Buh · · · ı d ay asız o aca ır. ranın 

ve Amcrıka arasında ımza edı- daha elveriş i gör üğü için halli 26 Eylul müşterek 
lip sonradan sırasiyle lsviçre, ihtiyar etmiştir. bey~nnnmesinde bildirildiği 
Holanda, Çekoslovakya ve "Biz lngiltere ve Amerika gibi, beynelmilel iş bera-
ltalyanın da iştirakini kazanan ile tam anlaşma halinde frangın herliğindedir. Bu üç büyük 
para anlaşması ekonomik mü- kıymetini, lngiliz lirasile Do- devlet refah devrine avdet 
nasebetlerin sıhhat keshetme- tarın devalüasyonundan doğan için elzem olan şartları tedkika 
sine doğru bir mukaddeme yeni vaziyet uydurmağa karar karar vermiş bulunuyorlar. 
olacaktır. verdik. Altın mikyasma sadık iT AL YADA 

Buna aid meseleleri tedkik kalan diğer devletlerin de işti- DEVALUASYON KARARI 
etmek üzere ikinci komisyon riik ettikleri bu kararımız Roma, 5 (Ô.R)- ltalya hü-
bugün toplanmıştır. Beş hatib mesud bir netice verebilir. k€imeti liretin devalüasyonuna 
söz için yazıh idi. Reis celseyi Bununla berabE'r takip edilen karar vermiştir. Neşredilen bir 
aç.arken logiltere - Amerika ve gayeye ermek için ani veya kararnameye göre ltalyan lire-
F d 1 b" uzak bazı tedbirler de Jaz· ımdır. tinin yeni kıymeti lngiliz Jira-

ransa arasın a para arın ır sına bağlanarak bir logiliz lirası 
hi:ı:ada olması için yapılan FRANSANIN JESTi 90 liret besabile tesbit edilmiş-
anlaşmanın ehemmiyetini kay- Fransa misli olmıyan bir jest tir. Duçe bu suretle Italyan 
detmiş ve diğer milletleri de yapmıştır. Kontenjana bağlı ihracatının kolaylaşacağı ve 
iş beraberliğine çağırdıklarını paraları dörtte bir nisbetinde turizmin artacağı fikrindedir. Bu 
ileri sürerek komisyonun diğer azaltmıştır. Kontenjana tabi faydaların önüne geçecek şekil-
azalarmın da fikirlerini bildir- olmıyan maddeler üzerinde de iç fiatlerin yükselmemesi için 
nıcleri Jazımgeldiği mütalea- gümrük resmini yüzde 15-20 tedbirler alınacaktır. Bu mak-
sında bulunmuştur. nisbetinde ve kontenjana bağlı satla, nazırlar meclisi kambiyo 

Reis müzakere açılmazdan olanların kontenjan lisans resmini müsteşarlığını geniş istihlak 
evvel Fransız Ekonomi Bakanı de yüzde 20 nisbetinde azaltmış maddelerinin gümrük resmını 
Spinasse'a bu münasebetle bir tır. Bu hareket bir taraflıdır ve azaltmağa ve hususi takasları 
tebrik telgrafı çekilmesini tek- Fransanın gümrük manialarmı lağva salahiyettar kılmıştır. 
lif elmiş ve bu teklif IogiJiz ortadan kaldırmak arzusunu ltalyan liretinin iştira kuvveti 
delegesi Morrison tarafından da · b b 1 1 her sahada son derece azm ile gösterır ve unu eyne mi el mndafaa edilecektir. 
terviç edilerek alkışlarla kabul mübadelelerin eski haline gel- GÜMRÜK REJiMi 
edilmiştir. mesi için elzem gören üç bü-

lngiliz delegesi Morrison bi- Mussolini Fransa - lngiltere -
yük devlet anlaşması dahilinde Amerika beyannamesini ted-

tinci olarak söz almış ve eko- b":. •t•d 1 · ı· t k"l d ı'" ı ı a mısa ı eş ı e er. kikden sonra buna iştirak ede-
nomik karışıklıklardan ictinab Fakat hareketimizi kafi mi rek ekonomik kalkmmanın mil-
imkanım verecek olan lngiliz - görüyoruz? Bununla mı iktifa letler arasmda sulh yolunda 
Fransız - Amerikan para anlaş- edeceğiz? Hayır. Ticaıi müba· iş beraberliğinin şart olduğu ne• 
nıasından dolayı memnuniyeti- delelerin genişlemesi bizim için ticesine varmışlar. Italyan lire· 
ni bildirmiştir. Bu delegenin bir zarurettir. Bu hususta de- tinin devalüasyonu karariyle 
fikrince paraların bir sıraya ge- valüasyon mcsud bir netice birlikte çok yeni tedbirler 
tirilmesi, refahı arttıracak un- versİ:l diye dahili fiatlerin yük- alanmıştır. Bu meyanda en 
surlardan biridir. selmemesi şarttır. Hükumet çok idhalat maddelerinin 

BASTfD'J0 N NUTKU f" l · k ı · · k tabi olduğu Od volorem (kıy-
ıat erı ontro ıçın gümrü re• mele göre) rüsum lağvedilmiş-

Bundan sonra Fransız dele- simlerini, kontenjan resimlt.ri- tir. Böylece ltalyan gümrük 
gesi ve Ticaret nazırı Bastid ni azaltmağı biricik çare gör· rejimi değişmektedir. Od vo-
söz alarak Fransa hükümetini müştür ve her lüzum gördükçe Jorem rüsum iaşe mad-
devalüasyon kararına sevkeden bu vasıtaya müracaat edecektir. deleri de dahil olduğu bal-
sebebleri izah etmiı ve Fran- FRANSANIN PRO JESI de her idhalat emtiasma yüz-
sanın giriştiği tecrübe diğer Fransa hükümeti, kambiyo de on beş nisbetinde tatbik 
memleketlere de misal olursa kontrolünün gayri müsaid ne- ediliyordu. Kömür ve kok üze-
bunun mühim neticeler verece- ticelerinden kurtulmak ve vergi rioden yüzde on idi. Başvekil 
ğini söyliyerek demiştir ki: sistemlerini gösterebilmek için emirname ile gümrük rejioıini 

''Biz bu yolu maddi güçlük- finans komitesinin vaziyetini değiştirrneğe salahiyetdar kı-
lere karşı biricik çıkar yol yeniden tedkik etmesini lü- lanmıştır. 
diye göstermek iddiasında de- zumlu görüyor. Fransız dele- MECBURİ iSTiKRAZ 
ğiliz.Önümüzde iki yol vardır.Ya gasyonu bu hususda bir karar Nazırlar meclisi bina ve em-
otasşi (kendi kendine kifayet), sureti projesi verecektir. lak üzerinden mecburi bir is· 

Yazan: Tok Dil 

- Bnna Çaylakçı Hasam 
çağıran, bir görüşelim ! Dedi. 

Çaylakçl Hasan, yatak kı
Yafetıle, neredeyse çırçıplak 
Çlka geldi. 

- Aman! Efem! Rahat edin, 
Yorgunluğunuı.u alın, uyuyun, 
~kha sabah çorbası içeceğiz, 
Şamdan kaynatttrdım. 
Katırcı bir kahkaha saldı. 

d 
- Kaynatmışlar habarım var, 

edi. 

- Bal, peynir falan gelecek. 
- Sen onları bırak çaylakçı! 

Senin balın senin olsun bizim 
bal, çorba canımız ist~miyor. 

Tefrika No: a 

yo!cu yorunda gerek, çorba ile 
balı bizim genç Haydaroğlu 

istıyor. 

- Ne gibi? 
-Şakayı bırakaf1m da,iş ace-

le, ben sana allabın emri, pey
gamberin kavli ile bir dünürlük 
yapacağım! 

-???? ... 
- Sözün kestirimi, senin 

Bingülü, bizim Haydaroğluna 
istiyorum, hemen nişanlansın, 
nikiihlansın, benden kızına yir
mi kese akçe 1 Çağır köyün 
imamını iş çabuk bitsin. 

Hem sabah kahvealtısı ede-

riz, hem nişan ve nikah şer
betlerini içerix, ondan sonra el -
ğıma Hasan ağa! Bir taraftan 
da emret, atlar hazırlansın, 

heybelere biriki yufka koyun, 
işte okadar, haydi bakahm 
ağam; bu iş böyle, ne yapar
sın, hakkın emri imiş, takdir 
böyle imiş, ne o! Yoksa hoş
fanmadın mı? 

Şaşıran, bir sürü emirler, 
sözler, teklifler altında bun:ı
lan çaylakçı Hasan, sözünü 
kekeliyerek: 

Şey .. Şeyi Değil valJahi.. 
Şey! Hani.. Ben anlamadım 

başJamışlardır. Bir 
Japon ta~aosımn 
ıyıce hazırlanmış 

l:atlinden sonra ay
ni vaziyet haısıl 

1 
olmuştur. Japonya japommıwz roctık velialzdı 

41 Çinin ekonomik iş bırliğini ve Amerika ise henüz Pasifik ok-

Fransız malıye enciimeni ıeisi l<.ayyo 
tikraz akdına karar vermiştir. 
Buna sebeb olarak gayri men· 
kullerin ha!yan parası de
valüasyonundan müteessir olmı-
yan biricik servetleri temsil 
ettiği ileri tiÜrülmektedir. Di
ğer taraftan Afrika muharebe
si esnasında en ziyade menkul 
servetlerden istifade edilmi,, 
meseli devlet bonolannın faiz
leri yüzde S ten yüzde 3 buçuğa 
indirilmiştir. Bu sebeple adalet 
namına şimdi de gayrimenkul
ler üzerinden amortismanh bir 
mecburi istikraz karan veril
miştir. Bu suretle zaferin se-
mereleri istenilecek ve milli 
emniyet vasıtaları artacaktır. 

Bu istikrazın amortismanı 
için gayri m'!nkul .sahipleri, 
yüzde beş ni~betinde bir ver
giye tabi tutulacaktır. istikraz 
25 senede amorti edilecektir. 

Diğer taraftan anonim şir
ketlerin yüzde 6 dan fazla 
temettü hissesi dağıtmamaları 
memnuiyeti kaldırılmıştır.Afrika 
seferi esnasında anonim şir
ketlerin hissei temettülerinden 
yüzde 6 dan fazlası hususi bir 
vergi olarak almyordu. Bunun 
)'erine yüzde 6 dan fazla te- ' 
mettü hisseleri için müte2ayid 
bir vergi tesis edilmişdir. • 

lta)yan finans tedbirleri tah
min edildiğinden daha müh:m
diJ. Italya anarşi sistemini bıra
karak serbest mübadele siste
mine dönmemektedir. ldhalat 
daima kontrol altında olacak 
ve hükümet idhaJat maddeleri
nin memlekette yetiştirilmesine 
matuf bir sistemi tatbik ede
cektir. 

bunu.. Dur hete .. imamını iste
din .. Olur, olur .. Yufkamı iste
din .. Peki.. 

Diye bir şey!er o!ub yerinde 
fır fır döndü. 

- Kız karı, bak bak bi1im 
Bingül'ü Kahrcı efe Haydaroğ· 
luna istedi, diye bağırarak 
koştu, gitti.. • 

lki saat içinde hepsi olmuştu. 
Bingül'le Haydaroğlunu heuıen 
nikahlamışlar, onlar bir odacfa 
sevişirlerken alelacele duatar 
edilmiş, çorbalar içilmiş, ballar 
yenilmişti. 

Efeler lstanbulun yoluna an
cak öğleye yakın Çlkabildiler. 

komüniştJere karşı ittifakı ka- yanosunda bir harba hazır ol· 
bul etmesini isliyor ki bu, şi- madığından j':lponyaya muba-
mali Çinin ayrılması demek lefet edecek vaziyette değil-
olacaktır. Londra ve Vaşington lerdir. 
vaziyeti dikkatle takip ediyor• Çin milleti ancak kendi bir· 
lar. Fakat logilterenio dikkati liğile Japon emperyali%minc 
şimdi Akdenize dikildiğinden, karşı koyabilir. ........ ,.. 

Japonyada tayfun felaketi 

Avusturyada da zelzele 
oldu, evler yıkıldı 

Londra, 5 (Ö.R) - "Ekıchange 1'elegrapb,, Ajansının V~ya
nadan haber aldığına göre dün ve bugün Avusturyanın Sbrya 
ve Korentiya eyaletlerinde zelzeleler duyulmuştur. Bir çok evler 
hasara uğramış ve bazı kimseler yaralanmışlardır. 

Tokyo, 5 (Ô.R~ - "Times,, gazetesine bildirildiğine göre 
Jeponyada 500 kilometre genişliğinde bir sabada müdbiş bir 
tayfun tahribat yapmıştır. Nüfusça zayiat hafif ise de birçok 
nehirler taşmışlardır. 

Binbaşı Feyle prens Starhemberg 
arasında münakaşa başladı 

Viyana, S (Hnsusi) - Mutad harici bir miinakaşa şeklini alan 
Prens Starhemberg ve binbaşı Fey arasındaki şiddetli ihtilaf 
üzerine şansölye Scbuscbnigg bir tebliğ neşrederek umumi nizam 
tehlükeye düşmedikçe vatanperverler cebhesinin bu ihtilafa ka-
rışm1yacağını, bu cebhenin reisi sıfatiyle bildirmlştir. 

Prens Starhemberg de beyanatta bulunarak Heimatschluss teş· 
kilahnın ve kendisinin Şansölyeye karşı sadakatini ve it bera
berJiğine bağlılığını teyid etmiı, karşılık olarak şansölyenin 
Heinatshluss kurumuna ve kendisine sadık kalmasını istemiştir. 

Arbedeler oldu 
Londra, S ( A.A ) - Dast 

Enn' de vukua gelen arbedeler 
dolayısiyle yapılan tevkifatın 
mikdarı 48 e baliğ olmuştur. 

Times gaxetesi bu gibi ha
disatın tekerrürüne mini ol
mak için nmumi nümayişler 
hakkındaki kanunun yeniden 
gö%den geçirilerek tadil edile
ceğini istihbaratına atfen yazl
yor. 

lstanbul müftüsü camiin vaz ı 

kürsüsünde oturmuş, yeniçeri 
ağalarından Kara Muradın ver
diği bu haberi dinliyordu, 
omuzlarını silkti. 

- Ne yapalam hazırlandıysa, 
elinden geleni arl<asma bırak
masın, artık biz onu padişah 

tanımıyoruz. 

Bu sıra, lstanbulun içinde 
tok sözleri, merdçe hareket
lt!rile tanınmış Karaçelebi zade 
Abdülaziz ağa, yeniçeri ağa
larının içinden sıyrılıp, kürsüye 
kadar geldi. 

- Müftü! Müftü! Dedi. in 
o kiirsüden bakalım, omuz sil
kip ne yapalım demenin sırasl 

degil .. Olacak iş biran evvel 

Polonyalılar 
Yunanistanda 

Atina, 5 (AA} - Hava ba
kanlığı müsteşarile bükümet 
otoriteleri Polonyalı misafirleri 
kabul etmi~lerdir. Gece şeref
lerine bir ziyafet verilmiştir. 

Matbuat Atina. Varşova hava 
hattının ehemmiyetini kaydet
rnekted;r. 

Müftü yerindee kıpırdama

tlan: 
Dur bakalım be birader 

cf endi! Va ide Sultana haber 
gönderdik sultan Mebmedi 
camie getirsin diye! On-
dan bir haber yok, ve1.1rm 
arkasından adamlar saldık. 
ondan da haber yok. Ortada 
fol yok, yumurta yokken nasıl 
iş görürüz. Hem .. 

Demcğe kalmadı, camiden 
içeri birisi girdi : 

- Müftü efendi hazretleri 
nerededir? Kendisini görece
ğim. Valde Sultandan geliyo
rum diye bağırdı, Aziz ağa: 

·. * olmalı, vezir Ahmed paşanın 

- Buyurun dedi! işte Valde 
Sultandan hC\bcr geldi, bakalım 
nedir? 

JSTANBULDA YlZ katline fetva verdiniz, hala 
Milletin başbelası olan yakalc>.ndığı yok, nerede oldu-

padişah bütün bostancılarını ğu be1li değil, padişah deli lb-
tığ, tüfekle silahlandırmış, hah- rahimin tahttan indirilmesi ka-
çcsine toplar çıkarmış, bize rarlaştı hala camide pinekliyo-
hücuma hazırlanıyormuş, sen ruz. Lafla gemi yürümez. icraat 
ne dersin buna müftü hazret- ister! icraat! Hadi bakalım ne 
!eri ! _ marifetimiz varsa gösterelim. 

Ağaların hepsi de geleni 
merakla gözden geçirip, müf-

tüye kadar yol verdiler. Valde 
Sultandan gelen adarr.-, kürsü· 
nün yakınına kadar geldik
ten sonra : 

- Sonu Var -
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Oğretmenler ühim 
toplantılar yaptılar 

ilk ööretmen ispe terlerinin faaliyet 
bölgeleri tayin e ildi. Yeni vali Halk
evinin faaliyetiyle çok alakadar oluyor ------· Manisa, S ( Özel ) - Ders okulsuz kalmaması temin cdil-

yılı başı münasebetiyle kültür mişlir. 

işlerinin çok canlı ve gönüle MÜFETTJŞLERİN ÇALIŞMA 
kıvanç verecek çalışmalarına BÖLGELERi 
sahne olmaktadır.Kültür direk- Vilayet ilk öğretim ispekter-
törünün daveti üzerine kaza- ]erinin çalışma bölgeleri şu şe-
lardan gelen bölge ispekterleri kilde saptanmıştır: İlhan şef is-
kültür işyarları ve bir kısım pekterliğe, Hikmet Kırkağaç-
öğretmenler Gazi ilkokulunda Somaya, Cemil Alaşehir, Kula, 
toplanarak yeni der.s yılıma Eşmeye, Nuri Demirci-Gördese 
öğretim ve eğitim işleri üze- Zeki Salihli - Turgutluya; Celal 
rinde konuşmalar yapmışlar ve merkcıe bakacaklardır. 
verimli sonuçlar elde ederek MÜFREDAT PROGRAMLARI 
dağılmışlardır.Saptanan esaslar Müfredat programının yeni 
bir kitap halinde basılarak öğ- şekli Bakanlıktan gelmiştir.Öğ-
retmenlere dağıtılacak ve bu retmenlerin iştirakiyle genel 
hatlar üzerinde çalışılacaktır. ı olarak gözden geçirilecek ve 

İlbayımız Lütfü Kırdar öğ- tatbib..ine başlanacaktır. 
llkokul öğretmen kadrosu 

retmenlerimizin çalışmasıı okul- direktörlükçe tanzim edilerek 
Jarımızın durumu ile yakından tasdik edilmek üzere Kültür 
ilgilenmektedir. bakanlıg"' ına gönderilmiştir. 

iLKOKUL ÖCRETMEN-
llbayımız Lütfü Kırdar Hal-

LERIN iN TOPLANTISI kevi faaliyeti ile çok alakadar 
İlkokul başöğretmenleri bu- olmaktadır. nuo Halkevi kol 

gün yine merkez ispekterleri- başkanları ve mümessillerile bir 
.oin de iştirakile kültür direk- toplantı yaparak faaliyet duru• 
törü Naili Özerenin başkanlığı mu üzerinde görüşmelerde bu-
albnda bir toplanb yaparak !unmuş ve yeni faaliyetine hız 
ilkokullara kaydedilen talebe- verilmesi için tedbirler alınmış-
nin mikdarı üzerinde durmuş- tır. Evin gösteri kolu, cumhu· 
lardır. Okullara müracaat pek riyet bayramı ıçın hazırlıklara 

fazladır. Maamafih alınan ted· başlamıştır. 
bir sayesinde hiçbir talebenin Akın 

Marsilya faciasından sonra 

Tedhişçilere beynelmilel 
mahken1e ihdası istenildi 

Belgrad, 5 (Yeni Asır) -
Bugün Cenevrede Milletler Ce
miyetinin tedhiş hareketlerini 
baahrmağa aid, beynelmilel ni
zamlarla iştigal eden birinci 
komisyonu mühim bir toplantı 
yapmıştır. 

Geçen Kanunuevvel ayında 
beyelmilel bir ceza mahkemesi 
teşkil edilerek devlet erkanına 
ve devlet reislerine komplöler 
tertip ederek milletlerin dahili 
beynelmilel nizamlarını bozan 

tedhişçilerin bu mahkemede 
muhakemelerinin icrası hakkın
da bir proje hazırlanmıştı. 

Bugün bu projenin müzake
resi esnasında bazı hadiseler 
olmuştur. Uk sözü alan Yugos-

lav delegesi Marsilya facıasiyle 
ortaya atılan bu projenin 
gün geçikdirilmeden tedkikini 
ve beynelmilel bir konferansın 
toplanarak buhusustaki nizam· 
nameyi hazırlamasını vebu 
tedhişçilere tatbik edilecek 
beynelmilel bir ceza kanunu 
kabulünü istemişdir. 

F enlandiya, lsveç ve Norveç 
murahhasları siyasi mücriml~r 

için böyle birşey mevzuubahis 
olamıyacağını, alakadar devlet-
lerin bu gibi tedhişçileri kendi 
mahkemelerinde muhakeme 
edebileceklerini bildirmişlerdir. 

Bu yüzden çıkan münakaşa 
üç saat kadar devam etmiştir. 
Komisyon hiçbir karar alma
dan müzakeresine son vermiştir. 
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"Yalan değll ince kız •• Şöyle böylesenl sevmeye 
blle ba,ıadım. Her zaman hallrıma gellyorsun.,, 

- Aşkolsun küçük hanım ... 
Ben işin eninde sonunda, ince 
Kızdan da fenalık görecekmiy
dim. Bu yaptığını beyendin mi? 

- Ben maval dinliyemem 
Semih bey .. Benim çevirdiğim 
maval işlerin bir farkına 
varsan şakkadak dudakla
rımdan öpersin. Ben Se
miha hanıma seni öyle bir 
methettim ki.. En sarhoş za
manlarında bile adını ağzından 
düşürmediğini, onu çılgın bir 
aşkla sevdiğini öyle okudum, 
öyle okudum ki .. 

- Ne dedi sonunda .. 
- inanmadı ki.. 

züne ben bile inanmıyorum. 

Hem. 
- Ne olursup, sözü yarıda 

bırakma .. 
- ince kız bozuşmamamızıi 

istemez misin? 
- Delimisin sen.. Hiç buna 

razı olurmuyum. 
- Öyle ise bana bir daha 

Semihanın adını anma . 
- Vay efendim.. Neden· 

miş o? 
- Ben öyle istiyorum. 

- Bıktım artık bu hayattan,. 
Yaşamak niye • Ruhsuz, hissiz 
bir genç kız uğruna mı .. Benim 

- Tabii inanmaz .. Senin sö- lnm•~R ;_ .. : ,... ·• · " 

YENi ASIR 

--

us da k ··ıtür ordusu 
Kültür işine 9 

muazzam bir 
yılda 49 milyarlık 
para harcamışlar 

ilk ve orta mekteplerde okuyan çocukların ayısı 
yirmi beş buçuk milyona çıkmıştn·. Tahsil çağında 
olanlardan mektebe gitmiyen yoktur. YUksel< 

mekteplerde s22 bin klşs okuyor. 

R.uspada jimnastik bayıanzından bir intiba 
Sovyetler Birliğinin yeni ana bine baliğ olmuştur. 1935 yı-

yasa projesinin hak olarak ta- lında yüksek mekteblerde tah-
nıdığı kültür, Sovyetler maarif silde bulunan talebenin yüzde 
sistemiyle tamamen temin edil· 38 ini de genç kızlar teşkil 
miş bulunmaktadır. eylemektedir. 

Sovyetler Birliği, kültür ala- Ekseriyet itibarile yüksek 
nında ilk beş yıllık plin dev- tahsil talebeleri, devlet be-
resi dahilinde on beş buçuk sabına meccanen okumakta· 
milyar ruble, ikinci beş yıl~ dırlar. Bu hususta müsabaka 
lık plinın ilk üç yılı zar- imtihanları yapılmakta ve ka-
fında ise yirmi buçuk mil- zananlar çalışmalarına bu su· 
yar ruble sarfetmiştir. Bu retle devam eylemektedirler. 
yıl da Sovyetler Birliği ayni Yalnız bin dokuz yüz otuz beş yı-
iş için büdçesine 12.9 milyar Jında Sovyetler birliği, yüksek 
ruble koyrnuş bulunmaktadır. mektepler, teknik mektepleri 
Bu suretle 9 yıl içinde Sov· ve işçi fakülteleri talebeleri 
yet hükümeti kültür işlerine lehine 1 milyar 788 bin ruble 
49 milyar ruble gibi muazzam harcamıştır. 1931 yılında bu 
bir para harcamıştır. mikdnr ancak 432 bin ruble 

Bütün bu tedbirler sayesin- idi ki buradaki bu fark ta bu 
dedir ki, Sovyc• ! .. r Birliği, mec- alanda gittikçe artan himmeti 
buri ilk tahsil işini başarmıştır. açıkça göstermeğe tamamen 

1914 ve 1915 yıllarında Çar- kafidir. 
lık Rusyasının ilk ve orta mek- Orta derecede teknik san'at 
tepleri tahsil çağındaki çocuk- tahsili de Sovyetler birliğinde 
ların ancak yüzde 48 ila SOsi- çok genişlemiş bulunmaktadır. 
nin ihtiyacına kafi gelebiliyor- 1930 yılında teknik san'at mek-
du. 1936 yılında Sovyetler bir- tepleri talebesinin mikdan 327 
liği mekteplerinde okuyan ço- bini geçmemekteydi; Halbuki 
cukların adedi ise 25,5 milyona 1935 yılında bu mikdar 705 
çıkmış bulunuyordu ki bu, talı- bine varmıştır. Bu mekteplerde 
sil çağındaki çocukların hemen tahsilde bulunanların yüzde 
umumunu teşkil etmektedir. 44,1' i genç kızlardır. 

Sovyetler birliğinde yüksek Son beş yıl içinde teknik 
tahsil son yıllar zarfında çok san'at mektepleri 598 bin mü-
büyük terakkiler göstermiştir. tahassıs yetiştirmiş bulunmak· 
Yüksek mekteblerde okuyan- tadır. 
ların adedi, 1930 yılında 191 Bütün bu tahsil ve kültür 

l bin, 1935 yılında ise 522 bin teşkilatından başka ve ayrıl· 
idi. Bu y•llar içinde mütahassıs olarak Sovyetler Birliğinde fab-
olarak çıkanların adedi 281 rikalar ve kombinalarda da 

dururken ötede elin kızından 
ne yapayım. Ben cidden yor
ğunum Emine .. Aşk işlerinden 
artık haz etmemiye başladım. 

- Sakın bana mı tutuldun. 
- Yalan değil ince kız .. 

Şöyle böyle seni sevmiye 
bile başladım. En iyi zaman
larımda hatırıma geliyorsun. 

- Yoooo.. Alaya gelemem. 
Benim böyle birşeyi düşünmek 
haddim mi.. Yalnız hatırıma 
birşey geliyor. 

- Neymiş o bakalım .. 
- Önce şu kaşlarını indir 

bakalım. Sen Semiha hanıma 

afi kesersin. Biz görmüş ge
çirmiş insanlarız. Ne diyordum. 
Galiba sarhoş akşamlarında 
beni hatırlıyorsun. Çok güzel 
bu.. Ayık kafayla sevgilin Se
miha hanımefendi.. Sarhoşken 
kaldırımların kızı Emine.. Öyle 
değil mi? 

Semih bu manasız bakışlı, 
durgun j{Özlü hilesiz güzel bar 
kızının 1tafiv:.n... hi.. ""~.. ;J.,. 

ret ediyordu. Bütün inkarına 

rağmen barların bu adsız kah· 
ramanını cidden sevmeğe baş
lamış mıydı. Böyle birşey olsa 
bile ona bu hususta birşey 

söyliyemezdi. Esasen Emineyle 
tanışalıdanberi bir defa bile 
eline temas etmiş değildi.Eğer 
seviyorsa bu çekingenliği ne
dendi. Bir bar kızından çekin
mesine sebep olmıyacağı mu
hakkaktı. 

Garsonu çagırdı. 
- Bize iki şişe şarap.. Be

nimki beyaz olsun. Emine be
yaz şaraptan hoşlanmıyor. 

Ve gelen şişeyi on dakika 
içinde tamaffiladı. 

- Garson hani bana şarap 
getirecektin. Bir şişe daha .. 

ikisi de müdhiş sarhoş ol
muşlardı. Bar kızma söyledi. 

- Emine, dedi. Senden bir 
ricam var.. Var amma., SöyJe
miye ulanıyorum. 

- Ben anladım Semih .• 
HAw~i ~İ7'P. m~Plim. 
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Pardayan hemen hançerini çekerek Mareşahn 

O.zerine atladı ve ••• 

Ah! Sevgili babacığım, bana 
ettiğiniz bu hakaretin altından 
kalkamıyacağım. Siz bu işden 
vazgeçerek bu teklifin mucib 
olduğu ar ve rezaleti, öteden
beri denaet ve alçaklıkla müş
tehir olan dok dü Damoyil'e 
terkediniz ... ,, Diyecektir. 

ihtiyar asker, daima dimdik 
olduğu halde kolunu, Mareşala 
temas edinceye kadar uzatdı. 
Damoyil: 

- Sefill Diye hiddetle ho
murdandı. 

- Bir ıon söz daha Mon
sinyör f 

Yalnıı: bir söz ! Arzettiğim 

kusurlarından maada, şövalye
nin bir kusuru daha vardır ki 
o da : Beni son derecede ve 
hatta namusundan daha ziyade 
sevmesidir. Burada bulunduğu
mu biliyor ! Sabahleyin erken
den beni görmezse ümid ede
rimki krala gidip, sizin dü Kiz 
krallığını temin için kendisine 
ihanet ettiğinizi söyliyecektir •.• 
Evet düçar olacağı yeis ve nev
midile bunu yapmağa muktedir 
olacaktır. Sonra da müzevirlik 
ettiğinden dolayı kendi ceza
sını kendi tertib edeceği de 
muhakkaktır. 

Evvelce ileriye doğru atılmış 
olan mareşal, yıldırımla vurul
muş gibi hemen olduğu yerde 
kaldı. Ağzından köpük saçıyor, 
titriyordu. Pardayan tebessüm 
ederek: 

- Şimdi istersen git! sözünü 
mınldandı. Fakat, ihtiyar as
kerin ıözlerile galeyana gelen 
mareşalın zihn'ndeki garez fikri 
blitün korkularına galebe etti. 

- Pek Alil Ne olursa olsun! 
ben kendimi teblükeye ataca
ğım, geliniz 1 Hepiniz geliniz ! 
diye bağırdı. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
teknik mektepler vardır ki 
bunların faaliyeti de büyük 
semere vermektedir. Son iki 
yıl içinde bu fabrika mektep
leri 930 bin usta işçi yetiş
tirmiştir. 

UKRANY A SEYYAR 
TIY ATROLARI 

Ukranya Sovyet Cumhuriyeti 
dahilinde 36 seyyar tiyatro ça
lışmaktadır. 25 ili 40 artistten 
mürekkep olan bu tiyatro he
yetleri, mevsim esnasında köy 
ve kolkhozları dolaşmakta ve 
ora kulüplerinde müteaddit 
tenısiller vermektedir. 

Geçen mevsim içinde Sovyet 
Ukranya seyyar tiyatrolarının 
bu terbiyevi temsillerinde dört 
milyon kişiden fazla seyirci 
bulunmuştur. 

lerden birine atladılar. istika
met Göztepe yolu.. Ölü camlar 
arkasında hıçkıran seslerin 
ardı arkası kesildiği için boş 
geceyi bütün arzulariyle içleri
ne sindiriyorlardı. Araba Göz
tepedeki evlerden birinin önün
de durmuştu. 

Semih kapıya vurmıya cesa
ret edemedi. Belki de annesi 
kalkar da kapıyı açardı. Ce
bindıeki anahtarla kapıyı arala
dıktan sonra sessiz adımlariyle 
içeri girdiler. Koridoru nefes 
bile almadan geçtiler ve odaya 
kapandılar. 

Semih işte bu sırada işin 
fecaatini kavramıştı. Oraya 
neden gelmiılerdi. Bardan to
parlayıp aldığı kızı neden evi-
ne, hemde ter temiz, lekesiz 
bir eve getirmişti. Asıl hayreti, 
bunu nasıl düşünebildiği idi. 

Sabahleyin ne olacaktı .. An
nesi kalkınca evdeki fevkal
adelikten birşey anlamıyacak
mıydı .. Gündüzün Emineyi nasıl 
evden çıkaracaktı. Başı dön
"''"",.· nô7.leri kararmaka baş-
. ' 

Pardayan hemen hançerini 
çekerek mareşalın üzerine sıç
radı ve : 

- ilk evvel sen geberecek
sin! dedi. 

Fakat, Damoyil hançerin üze· 
rine ineceğini sezince derhal 
yüzüstü yere yattı; Pardayan 
hızını alamıyarak yere yuvar
landı. Ayni zamanda odanın 
içi harbeli, kılındı, arkebuzlu 
askerlerle doldu. Gözleri kan 
çanağına dönen ihtiyar kurt, 
hiçolmazsa kendisini müdafaa 
ederek ölmek için kılıncını çek· 
mek istedi. Bu beyhude bir 
teşebbüstü. Zira, bir anda her 
tarafından yakalanmı~ ve yirmi 
el ile zaptedilmiş olduğundan 
bir saniye zarfında bağlandı; 
ağzı tıkandı. Silahları alındı. 
O vakıt gözlerini kapıyarak 
şiddetle gerildi. 

Ortes: 
- Monsinyor, bu serseriyi 

nereye asalım? Dedi. 
Hala hiddet ve tebevvürün

den titriyen bir sesle Damoyil: 
- Onu asmak mı! Bunu mu 

düşünüyorsunuz? 
Bu serseride öyle bir sır var

dır ki, haşmetlu kralımı1.ın men
faati iktizası olarak bu sırra 
vakıf olmak lazımdır ... Sözlerini 
söyledi. 

- Buna işkence mi edilmek 
lazımgelecek? 

Pardayan uzunca bir titreme 
geçirdi. 

- Hay, hay, işkence me
muru evvelce haberdar edilmiş 
olduğundan ben de bu ceza 
esnasında bizzat bulunacağım .• 

- Öyle ise bunu nereye 
götürelim? 

- Tampil zındanına. 
Mucize manasllrı 

1290 tarihinde Pariste bir 
mucize vukua gelmişti. Aşağı
daki yazılarımızm okunmasında 
tamamiyle anlaşılabilmesi için 
burada ondan da bahsedeceğiz 
O devirde, Natıdanı kilisesi 
yakınında ikamet eden bir çok 
dinsizlerin rneyamnda Junatan 
namında bir yahudi de mevcud 
idi. 

Junatanm etrafı gayet güzel 
bahçelerle çevrilmiş, latif man-
zaralı bir evi vardı. Bu evin 
ittisalinde bir de manastır bu-
lunup bu manastırın papasları 
bu bahçeleri cebren tasarruf 
etmek istiyorlardı. 

Komşuları bulunan bu pa
pasların rivayetine göre Juna
tan bıristiyanların müdhiş bir 
düşmanı olup kendilerine bü-
yük bir fenalık yapmak için 
yemin etmişti. 

- Bilmedi-

Emine de vaziyetin müşkü
lünü kavramıştı. O da buna na· 
sıl razı olduğunu, neden bu 
teklifi reddedemediğini düşünü· 
yordu. 

- Zevkim yok diye yalan

lara ne hacet.. Biz adam ha· 
linden anlayan insanlarız. itin 
yalan tarafına sapmadan vaz 
geçtim, desene .. 

ince kız yerinden kalktı. 
Elini Semihe uzattı. 

Semih yerinden kalktı. Yap· 
macık bir hareketle Eminenio 
yanına yaklaşarak saçlarını ok· 
şamak istedi. Emine: 

- Elini çek, diye tuhaf bir 
hareketten kendini alamamıştı. 
Semih bu vaziyet karşısında 

çocuk gibi ağlamıya başlamıştı. 

- Ne yapayım ince kız, 
diyordu. Bu gece zevkim yok .. 
Ne yapayım, elimde değil.. 

- Allaha ısmarladık, Semih 
bey .. Dedi. Biz sırasına göre 
erkek geçinenler kadar erke· 
ğiz .• 

-a 
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lzmlm- slcllli ticaret me
murluğundan: 

(Muzaffer Ataker ve Şevki 
Un Borsada , Akmaner) ticaret unvaniyle iz· 

Yapdan Satışlar 
~ 

üzüm 
Çu. Alıcı Fi at 

aşağı 

1851 Alyoti bi. 8 2S 
1531 M J Taranto 9 50 
685 Ü Kurumu 1 O 
561,5 Ş Riza H 9 
493 K Kazım 10 
482 A R Üzümcü 8 
456 S SüleymanelO 75 
380 C Alnnyah 8 
322 D Arditi 9 50 
300 Vıtel 15 50 
299 Albayrak 8 50 
207 Beşikçi Z 8 50 
204 J Taranto M 9 50 
193 S Gomel 11 
185 T Debas 6 
169 H Alyoti 10 2S 
169 P K Mibnlef 6 
150 M B Koo. 12 
134 PPaci 8 
133 M Arditi 10 
12S S Celardin 15 
120 Ş Remzi 12 50 
107 J Kohen 9 50 

90 B Alazraki 10 
76 Y l Talüt 12 75 
66 S Emin 12 
S9 S Bayazit 12 50 
28 H Alanyalı 1 O 
6 llya Gnlamidi 7 
5 Cemal Cen. 17 50 
4 42 tor. Şmlak 15 50 

9590 Yekun 
196077 Eski yekün 
205667 Umumi yekün 

incir 

yukarı 

20 
16 2S 
17 50 
lS 50 
15 
13 50 
18 50 
17 50 
18 
ıs 
12 50 
18 
17 
ıs so 
18 
15 50 
12 
16 75 

9 
10 
17 
21 75 
20 75 
13 50 
14 75 
14 50 
ıs 25 
10 
13 50 
17 50 
18 50 

Çu. Alıcı Fiat 
aşağı yukarı 

586 Tile T 1 Şir. 7 14 
525 Ş Remzi 7 12 
232 S Süleymano 7 14 
142 B Alazraki 9 25 9 626 
238 H Şeşbeş 10 75 10 75 
112 Ş Z Galip 10 625 10 625 
110 M j Taranto 7 50 11 25 
104 Ş Riza H 7 875 9 25 
79 A Karako 7 25 7 50 
73 Fik Paker 8 8 50 
59 Alyoti bi. 9 9 
36 A Muhtar 10 75 10 75 
25 F lzzi 11 11 
21 J Taranto M 11 75 11 75 
6 P Paci 14 14 

2248 Yekün 
113365 Eski yekün 
115613 Umumi yekOn 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Y ni eserler: 

DAM 
içindekiler : 
Ismail Hakkı, Gençliğin yer· 

feri Halkevleridir. Kısa tedkik-
ler. A. Aykmn mektubu. 1. H. 
Kadm ve erkek davası. Ulak, 
Bitarafltk. Bedri Sami, yarım 
asırlık resim sergisi. Fevzi, 
menfur çocuklar. Dil devrimi. 
Dr. izzettin Şadan, tereddi 
edebiyatı. lsmail Hakkı Haya
tım, -memleket, dış sosyete, 
ilim, teknik san'at haberleri ve 
reismler. 10 kuruş ..• 

·-·-~ Yeni eserler 
•••••••••••••••••••••••• 

E düstri 
Memleketimizde işçinin mes

leki terbiyesine ve san'atkarla
rın bilgisini artırmağa çalışan 
bu güzel mecmuanın Eylül nüs· 
hası, süslü bir kap içinde ve 
24 sayfa olarak çıkmıştır. için
de çok istifadeli yazılar vardır. 

Bu sayısiyle 22 inci yaşına 
giren arkadaşımızı kutlular, 
a.lakadar okuyucularımıza tav
sıye ederiz. 

Satıl .. k 
ba ce ve ev :. 

~ Mers nli Burnava caddesi 
. 0 • 98 etrafı taş dıvarJa çev
~ılmiş 8 dönüm içinde fevkal
ade dolaplı kuyusu havuzları 
3 d"' - k d .. onuın a ar enginarlığı ve 
dort yüz köke yakın her türlü 
meyve ağaçları, hayvan damları v: aynı bahçenin ön cebbe
sınde şose üzerindt: yeni taş
tan beş odası, mutbağı, hamamı 
Ve h t•• J" k . er ur u onforü haiz ha-
nesıle birlikte satılık ve kira· 

l
l khr. Taliplerin fiat hakkında 
ıan .. d k"I e ıçın e ı ere müracaat 
edilmesi reca olunur. 
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mirde Yemiş çarşısında 29 
numarada yaprak tütün ve her 
türlü yerli mahsuller ü1erine 
ticaret ve komisyonculuk ya-
pan işbu sirketin ticaret un
vanı ve şirket mukavelenamesi 
ticaret kanurın hiiküm1erine 
S?Öre sicilin 1855 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 
lzmir sicili ticaret nıemnr1uö-u 

resmi mühürü ve F. Tenik . 
ımzası 

Rin dokuz yüz otuz alh senesi 
Eylül avının on altıncı Çarssm
ba S?"ÜnÜ saat on bM buçuk 
sıralarında lzmirde HalimaQ-a 
çarsısında 14 No.lu d::ıjresinde 
vazife gören aşağwa mühür ve 
imzasını koyan lzmir üçüncü 
Noteri bay Tahsin Amurun 
vekili bay Ali Raif Giinyerin 
yanına gelen ehliyeti l:anuni-
yeyi haiz bulunan zat ve hü
viyetleri kanun nazarında şa• 
hadete ehil görülen kimseler· 
den lzmirde Yemiş çarşısında 
51 No da tüccar katibi Meh-
med Said Üraen ve lzmirde 
Karşıyakada Sadıkbey soka-
~ında 8 No. lu evde oturan 
Şadi Erduman nam şahidlerin 
tarif ve şahadetleriyle anlaşılan 
lzmirde Güzelyalı Tramvay 
caddesinde 1114 No.lu evde 
oturan tüccardan Muzaffer 
Ataker ve lzmir Karşıyaka· 
smda Sadıkbey sokağında 8 
No. lu evde oturan Şevki 
Akmaner, an 1 atacak:arı gibi 
bir şirket mukavelenamesinin 
tarafımızdan yazılmasını iste
diler. Adı, sanları yukarıda 
yazılı şahitlerin yanında arzu· 
ları soruldukta her ikisi bir
den söze başlıyarak : 

M. 1 - Şirketin maksadı : 
Yaprak tütün ile sair yerli 
mahsuller üzerine ticaret ve 
komüsyonculukla uğraşmaktan 
ibarettir. 

M. 2 - Şirketin sermayesi: 
"16000., on altı bin Türk lirası 
olup on iki bin 1112000,, lirası 
Şevki Akmaner ve mütebaki 
dört bin "4000,. lirası da Mu
zaffer Ataker tarafından ko
nulmuştur. 

M. 3 - Şirketin nev'i kol· 
lektif ve adı "Muzaffer Ataker 
ve Şevki Akmaner,, dir. 

M. 4 - Şirketin merkezi 
lzmir ve muamelatı Bidayet 
hanıdır. 

M. 5 - Şirketi ilzam eden 
hukuki ve hususi akit ve taah-
hütleri ortakların müşterek im
zalariyle muteberdir. 

M. 6 - Kar ve zararın nıs~ 
fiyet üzere tevzii meşruttur. 

M. 7 - Ortaklar, şirketin 
mevzuuna dahil olan işlerle 

münhasıran uğraşmağa mec· 
burdur. 

M. 8 - Her sene sonunda 
blanço yapılacak ve safi te· 
mettü ortakların hisselerine 
ilave olunacaktır. 

M. 9 - işbu şirket, bir Teş
rinievvel bin dokuz yüz otuz 
alh tarihinden itibaren üç sene 
için muteberdir. Hitamı müd
dette muamelatı tasfiye edil
mediği takdirde kendiliğinden 
daha üç sene devam etmesi 
meşruttur. 

Akitler başka bir diyecek· 
leri olmadığını beyan ve ikrar 
etmeleri üzerine işbu şirket 
mukavelenamesini yazmakla 
beraber hazır bulunanlar 
yanında nçıkça okunub manası 
anlaşılarak meal münderecah 
arzularına uygun olduğu tasdik 
kılındıktan sonra hepimiz imza 
ve mühürliyerçk tasdik eyledik. 

Akidler: imzaları. 
Şahidler: imzaları. 

Noter resmi mührü ve vekili 
Ali Raif Günyer imzası 

Umumi No. 8194 
Hususi No. 5/12 
Bu şirket mukavelenamesi 

suretinin daire dosyasmda saklı 
7830 umumi numaralı ve 16 
eyiül 936 tarihli aslına uygun 
olduğu tasdik kılındı. Bin do
kuz yüz otuz altı senesi teşrini 
evvel ayının birinci perşembe 

günü. lzmir Üçüncü Noteri 
resmi mührü ve N. 
A. Günyer imzası 
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lzmlr Belediyesinden: 
1 - Tilkilik caddesinin Ha

tuniye camiinden Musallaya 
kadar olan döşemesinin dört 
metre genişliğindeki kısmı be
lediyece verilecek paket taş
lariyle ve yanlarındaki birer 
metre kısmının da çıkan eski 
taşlarla döşemesi ve Mezarhk 
başından camiye kadar olan 
yerin esaslı tamiri işi 9-10-936 
Cuma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
işin heveti umumiyesinin bedeli 
keşfi 740 liradır. Keşif ve şart
namesini görmek üzere başmü
hendisliğe, iştirak için de elli 
altı liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene ~elinir. 

2 - Senelik kirası iki yüz 
Jira bedeli muhammenli Elhamra 
sineması arkasındaki 42 sayılı 
~ara jın bir senelik kirası baş 
kaliplikteki şartname veçbile 
9-10-936 Cuma günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 15 lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

3 - J)clunnm 

Numarası Mikdarı 

35 4000 
36 3500 
37 4500 

12000 

m11!ıammen 

kıvmeti 

kuruş 
15 
13 
12 

Lira 
600 
455 
540 

1595 
Havagazı fenerleri için alı

nacak yukarda numaraları ve 
mikdariyle muhammen bedeli 
yazılı on iki bin adet amyant 
başkatiplikteki şartname veç
hile 9-10-936 Cuma günü saat 
on altıda açık eksiJtme ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz yir
mi Jiralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

22-25-30-6 495 (1944) 
- Eşrefpaşada ikinci Süley

maniye mahallesinin ikinci ip
Jikci sokağında yeniden yapıla
cak döşeme başkatiplikteki 
keşif ve şartname veçhile 13 • 
10 • 936 Sah günü saat on al
tıda açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. işin bedeli keşfi 274 
liradır. iştirak iç.in 20 lira 55 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta encümene s;?"elinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
125 kuruştan 331 lira 56 ku· 
ruş bedeli muhammenle 58 sa
yılı adanın 16 sayılı arsa'lı baş 
katiplikteki şartname veçhile 
13 • 10 - 936 Sah günü saat 
on altıda açık artırma ile iha· 
le edilecektir. iştirak için 25 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve saat· 
la enciimene gelinır. 

( 1950 ) 26 - 30 - 6 - - 9 
1 - 374 Lira elli kuruş be· 

deli keşifli evlenme dairesin
de yaptırılacak tamirat işi 
23 • 10 - 936 cuma günü saat 
on altıda açık ek~iftme ile iha
le edilecektir. Keşif ve şartna· 
mesini görmek üzere başmü· 

hendisliğe, iştirak için yirmi se· 
l<iz liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

2 - Mimar Kemal caddesile 
Gazi bulvarı arasındaki cadde
nin belediyece veriletek ban
dırma paket taşlaril~ döşenme· 
si işi 23 - 10 • 936 cuma günü 
saat on altıda açık eksiltı:ı;e 

ile ihale edilecektir. işin bede· 
li keşfi 541 liradır. Keşif ve 
şartnamesini görmek üzere baş 
mühendisliğe, iştirak için de 
kırk lira altmış kuruşluk mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saalta encü
mene gelinir. 

3 - Bin dört yüz altmış li· 
ra bedeli keşifli Şabaniye so
kağında yapılacak lağım 23 • 
1 O - 936 cuma j?Ünü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilect?ktir. Keşif ve şartname· 
sini görmek üzere başmühen· 
disliğe, iştirak için de yüz do
kuz buçuk liralık muvakkat te· 
minat makbuzu veya banka te· 
minat mektubu ile söylenen gün 
ve saatta encümene gelinir. 

4 - Beher metre murabbaı 
vüz em kuruştiin iki yüz virmi 

• • 
ısesı 

Oğretmenleri 

Burada 

lzmlrln 

En 

Kıymetll Yatılı - Gündüzlü : KIZ ve ERKEK 
Müessisi : Eski Kız lisesi direktörü 

HAYDAR CA DANLAR 

Ders verirler 

• 
Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki verilmiş· 

tir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. Çocukla
rını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sa
bahdan akşama kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numan zade sokağında 6 .numarada 

Kardıçalı Bay Ibrahim konağmda ültÜr Lisesi ne müracaatları. 
Derslere Birinclteşrinln on beşinci gUnU başlanacaktır • 
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• 
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Yeni bir şapka sahn alırken şöhreti bütün dünyayı sarmış oJan 

JOHN B. STETSO r Cy. ( Phila de1phia ) 
Fabrikasının Türkiye ve lzmir halkına takdim ettiği şu modelleri görmeden kararınızı vermeyiniz! 

TE O 

G AFT 

NSiNGTO I 
Cı • ı -

SATIŞ YERLERi : iZ IRDE 

EHRAM mağazası M. cdri kgeı•ınan IŞ [( ıııağazası 
( Hükumet caddesi ) 

(Voyvoda caddesi ) 

( Hükumet caddesi ) ( Balcılarda ) 

lstanbulda : Cumh•ırlye:t BUyUk Şapka mağazası 

lan 
Nafiz Mustafa mukavva ku· 

tu fabrikası Türkiyede mevcut 
mukavva kutu fabrikalarının 
ıen büyüklerinden biridir.Orada 
her cins mukavva lcutulann en 
temizi, ucuzu ve saf!lamını te
darik edebilirsiniz. Avrupadan· 
celbedilen son kutu motlelleri 
üzerine fevkalade düğün, nişan 
kutularının muhtelif ve miıte
addit formalarını ancak yeni 
manifaturacıfnda Esnaf ve 
Ahali bankası civarında Singer 
dikiş makineleri satış ma· 
ğazası karşısında on beş 
numarada Nafiz Mustafa kutu 
fabrikasından tedarik edebi
lirsiniz. 

Siparişler gerek memleket 
dahiline gerekse harice derhal 
irsai edilir. Telefon : 2554 

Dikkat : Memleket dahilinde 
başka şubemiz yoktur. 

4-13 (1971) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Operatör aranıyor 
Fethiye ş:rketi maden iyesi 

Türk Anonim şirketinin Fet
hiyede "Yürek,. mevkiindeki 
hastanesi doktorluğu münhaldır. 

istekli doktorun - Operatör 
o!mak şartile - şeraiÜ tesbit 
için Fethiyede şirket genel di
rektörlüğü vasıtasile şirketin 
baş doktoru Purşab Halit Ak
tanla muhabere etmesi. 

s. 8 3 - 4 (2002) 

sekiz lira bedeli n.uhammenle 
Çayırlı bahçede 83 sayılı ada-
nın 19 sayılı arsası başkatip
likteki şartnamesi veçhile 23 -
10 - 936 cuma günü saat on 
altıda açlk artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için on ye
di lira on kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylePen 
gün ve salte encümene geli
nir . 

S - Çocuk yuvası ihtiyacı 
için Başkatiplikteki şartname 
veçhile ve ilişik listede 33 ka
lemde yazılı mualece ve ma-
teryal 23 - 10 • 936 cuma günü 
saat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Hepsinin be
deli muhammeni bin otuz dört 
~i~a yirmi beş kuruştur. İştirak 
ıçın yetmiş sekiz liralık muvak-
kat teminat mokbuzu ile söy· 
lenen gün ve saatta encümene 
gelinir. 

6 - 9 -13 - 17 (2019) 709 

•• 
Oğret enler, öğre 

Ti A A ED 
ci babaları 

·tap Evi 
Liselerle orta ve ilk okuJ kih>plarının satış yeridir. 

A 1 E ETi AN Kitap Evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile sayın müşterilerinin nla· 

l<alarını l<azanarak ( İzmir ) e yaraşır bir şekilde genişle
tilmiştir. 

Kültür bakanlığmm kitapları ile çıkan eserleri günü gü
nüne takibeder ve müş:erilerine sunar. Ahmed Etiman ki· 
tap Evi iz.mirin yegane kitap ve kırtas:ye deposudur. Ha
riçten siparişler sür'atle gönderilir. 

lzmir Hükumet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 

lzmir Sulh Hukuk Mahke
mesinden: 

lzmirin M~cidiye mahallesinin 
Recep ağa sokağında lcain 26 
No. lu ve 100 lira kıymeti muham
men eli ve 28 No. lu keza 100 
lira kıymeti muhammeneli ve 
30 No. lu 70 lira kıymeti mu
bammeneli 26 ve 30 ikişer ve 
28 No. lu bir odalı 3 bap ha
nePiıı 6 - 11 - 936 Cuma günü 
saat 15 de h::mir Su:lı Hukuk 
Mahkemesi sa!onunda izalei 
şuyu suret ıle satışı yapılacal<-

tır. Bu artırmada tahmin olu
nan bedellerin 0 0 75 nisbetin· 
de bedel verildiği suretde müş· 
terilerine iha!eleri yapılacak 

aksi takd"rde satış 15 gün 
dabn uzatılarak ikinci artırması 
23 - 11 - 936 Pazartesi günü 

saat l!> de yine dairemizde 
yapılacaktır. 

Gayri menlrnl üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaıklerıle birlikte 20 
gün içinde dairemize müracaat 
etmeleri lazımdır. 

Aks•halde haklarında tapu 
sicili malfım o!madıkça paylaş
madan hariç kalacaklardır. 

Şartname 19 - 10 • 936 tari
h:nden itibaren herkesin göre
bilmesi içhı açıkta ve gayri 
menkullerin evsafı da şartna
mede yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
istiyenler luymeti muhamme· 
nenin yüzde yedi buçuk nisbe
tinde pey akçesi veya Milli bir 
Banka teminatı getirmeleri 
lazımdı,., 

Gayri menkulün vergi vesair 

Gidi dol yısl e 

Acele satılık ev ve 
dev rfı.rı bakkal 

dükkanı 
Altı oda iki mutbah, bahçe, 

taraça ve suyu bulunan Çayırlı 
bahçe değirmen sokağında 10 
numaralı ev ile 11 • 2 numara
lı dükkan satılıktır. isteklilerin 
ayni haneye müracaatları. 

3 - 3 ( 2003) 
"7Z777.777TL77TL777ZZ777Z~" /Y. • 

Diş tabibi • 

Muayenehanesini 2 inci 
;-..; Heyler So. Hamam karşısın· 

~ da 37 No. ya nakletmiştir. 
N Telefon: 3774 

7-26 (1924 
C7.777./'7Z7Z7.7.7777..7.X7.7.7ZZZZ// LZ 

kanuni mükellefiyetleri sahc va, 
yüzde iki buçuk dellaliye ve 

ferağ harçları alıcıya aid o up 
iha'e bedelleri def'aten ve 
peşinen verilecektir. 

Aksi halde satış 15 gün r' -

ha uzatılarak talibine en '-OD 

bedelle ıhalesi yapılacak arcı-Jn 
tahaklrnk edecek ihale farkı 
hiçbir hükme hacet ka'mak
sızın vecibesini ifa etmiven 
müşteriden alınacaktı~. Da ha 
fazla malumat almak istiyen er 
dairemizin 935 ~ 1435 sa· ılı 
dosyasına müracaatları lüzu nu 
ilan olunur: 

693 (2013) 



BBISTOL 

• 
smanıye 

OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

ERZURUM Valiliğinden : 
Kapalı zarf usulile eksiltme 

21 - eylül 1936 da ihalesi yapılacak olan Erzurum erkek 
muallim mektebi ikmali inşaatına ait ilanlar 2490 sayılı kanunun 
yedinci maddesi ahkamına tevfikan ilan edilmemiş olması hase
bile bu inşaatın 35 gün müddetle temdidine ve yeniden ilanına 
lüzum hasıl olmuştur: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum Erkek muallim mektebi 
yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli (242671) lira (48) kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık genel şartnamesi. 
D - inşaata ait fenni şartname. 
E - Keşif cetveli. 
F - Proje. 
Talipler projeyi Bayındırlık bakanlığında, Erzurum Bayındırlık 

müdürlüğünde görebilirler. istekliler şartname ve evrakı saireyi 
12 lira on kuruş mukabilinde ilan mahalleri Bayındırlık müdür
lüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 26 birinci teşrin 1936 pazartesi günü saat on 
beşle Erzurum Kültür direktörlüğü "dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira muvak

kat teminat verme~i ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermeleri lazımdır. 

A ·- 1936 yılına ait ticaret odası vesikası. 
B - Bayındırlık Bakanlığından en aşağı yüz elli bin liralık bu 

nevi inşaatı yapabileceğine dair ahnmış vesika. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Erzurum Kültür direktörlüğü dairesine geti
rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukaGilinde 
verilecektir. Posla ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. 696 (2017) 

İzmir sulh hukuk hakimli
ğinden: 

lzmirde Asansör mevkiinde 
ikinci Mimar Sinan sokağında 
kain 8 sayılı ve 250 lira kıy· 

metli iki odalı ve ayrıca hayatı 
ve matbahı muhtevi hanenin iza
leyi şuyıı suretile 7 • 11 - 936 
cumartesi günü saat 10 da iz
mir sulh hukuk mahkemesi sa
lonunda satışı yapılacaktır. Bu 
artırmada tahmin olunan be
delin % 75 nisbetinde bedel 
verildiği suretle miişterisine 

ihalesi yapılacak aksi halde 
satış 15 gün daha uzatılarak 

ikinci artırması 24-11-936 salı 
günü saat 15 de yine dairemiz
de yapılacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaikle birlikte 20 gün 
içinde dairemize müracaat et
meleri lazımdır. Aksi halde 
haklarında tapu sicili malum 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalacaklardır. Şartname 18-9-
936 tarıhinden itibaren herke· 
sin görebilmesi için açıkta ve 
gayri menkulün evsafı da şart· 
namede yazılıdır. 

Artırmaya iştirak edeceklerin 
yilzde 7,5 nisbetinde pey ak· 
çesi veya milli bir banka te· 
minatı ibraz etmeleri lazımdır. 
İhaleyi müteakip müşteri ihale 
bedelini def' aten ve peşinen 
vermediği veya veremediği su· 
rette gayri menkul tekrar 15 
gün" müddetle artırmaya konu· 
lup bu artırmada en çok bedel 

İzmir ikinci hukuk mahke· 
mesinden: 

İzmirde mukim Jozef Kara
man kızı Loranın vasisi Sda
nik bankası memurlarından 
Vensan Karaman vekili avukat 
M. Celaleddin lber tarafından 
Karşıyaka Muradiye sokağında 
No. 9 sayılı evde oturan ma
dam Fani aleyhine açılan mül
kiyet veya intifa hakların· 
dan hangisini tercih edeceğini 
ve kendisinden soruhnasını ta
lep eden davasının tahkikatı 
sırasında müddeialeyh madam 
Fani bu evden çıkıp nereye 
gittiği bilinmediği c betle ken
disine tebligat ilanen tebliğ su· 
retiyle yapılan davete icabet 
etmediğinden yeniden hakkın· 
da gıyap kararı çıkarılması ve 
bu kararın da ilanen tebliğine 

ve mahkemenin 24/101236 
Cuma günü saat 9.5 ğa talikine 
karar verilmiş ve gıyap kara· 
rının bir sureti de mahkeme 
divanhanesine asılmıştır. 

Müddeialeyh o günde ve sa· 
atte lzmir ikinci hu!rnk mah· 
kemesinde isbatı vücud etme· 
diği takdirde mahkemenin gı· 
yabında gôrü!ecği tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 695 (2015) 

verenin üzerine ihalesi icra 
kılınacaktır. Ve arada tahak
kuk edecek ihale farkı hiç bir 
hükme hacet kalmaksızın ve· 
cibesini ifa etmeyen müşteri· 
den tahsil olunacaktır. Daha 
fazla malumat almak istiyenler 
dairemizin 9361762 No. lu dos-
yasına müracaatları 
ilau olunur. 696 

lüzumıı 
(2016) 

En fayda!ı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 

Çünkü 
şifa 

her ağrıyı keserek 
ve neş' e getirir 

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

•Dızı yıkamak artık bir kOlfet deilildlr, 
Zira gayri kabili kıyas olan PERLO· 
DE~T dit macunu bu kOlfetl ortadan 
kııldırmıtllır. 

PERLOOENT çok zevtlll olduö°u. gibi, 
•oluilunuzu da aerinletlr 

-·-~~"''*96•• < :fl..t-'.o .. z'·.ut- ot... ·~·~ 
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TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelık Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdn· 

I t..A.. 1 >~C>X.....I1'T 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağaıala
rın.da bulunur. 

,, .. _. ........ ~m ... 11111111m11mıam ....... ..: ....... ~ 

HÜSEYiN K.ft. YIN 

Mobilve evi 
LÜKS 

ŞEKERCiLER No.26 
VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

~-------------------------=--c:m.1!!111!1 ___ , 
lzmir Emrazı Sariye 

Başhekimliğinden: 
Hastanesi 

Hastanenin 936 mali yılı ihtiyacından aşağıda mi!,dar Vf!! tah· 
mini fiatleri ve muvakkat teminatları yazılı etlı:rin açık eksilt· 
mesi 10 gün müddetle temdid edilmiştir. Talibler şartnameleri 
hergün hastane başhekimliğinden alıb okuyabilirler. 

Eksiltme 12 birinci teşrin 936 pazartesi günü saat 11 ele Te
pecikte Emrazı Sariye Hastanesinde yapılacaktır. Muvakkat te· 
minatlarını nakid veya kıymetli evrak verecekler eksiltme gü· 
nüne kadar vilayet ve7nesine yatırmaları lazımdır. 

Teminat Tahmin edilen 
Kuruş Bedeli Mikdarı 

7875 
3938 

Kuruş 

1050 
525 

3.000 kilo koyun eti 
1.500 ,, kuzu " 

694 (20141 
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1'ENt AtilR 

F rate li Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

HERMES vapuru 30 eylülde 
gelip beş birinci teşrine 

kadar Rotterdam • Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 

CERES vapuru 2 Birinci teş
rinde gelip yükünü tahliyeden 

sonra Burgas, Varna ve Kös
ten için yük alacaktır. 

SA TURNUS vapuru 11 bi
rinci teşrinden 14 birinci teş-

rine kadar Anvers, Rotterdam, 

Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

CERES vnpuru 21 Birinci 
teşrinde gelip 25 birinci teşrine 

kadar Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 

HEMLAND motörü 29 Ey
lülde bekl~nmekte olup Rotter-

dam, Hamburg, Bremen, Co
penhage, Daııtzig, Gdynia, Gö
teburg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

V ASALAND motörü 13 bi
rinci teşrinde gelip Rotterdam, 
Hamburg, Bremen, Copenhage 
Goteburg. Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

Servici maritime Roumain 
ALBA JUL YA vapuru 25 

Eylülde gelip Malta, Marsilya 
ve Cezair için yük ölacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 
teşrinde gelip 21 birinci teşrin
de Pire, Malta, Marsilya ve 
Ce:ıair için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
SARMACJA vapuru 2 birin

ci teşrinde doğru Anvers, 
Danlzig ve Gdynia için yük 
alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mcsuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

lzmir Sulh Hukuk Mahke
mesinden: 

lzmirde lsmetpaşa mahalle
sinde Birinci Yüksek sokağın
da 17 Nu. h ve 200 lira kıy
meti muhammeneli evvelce ha· 
ne iken halen arsa haline ge
len ve yetmiş dört metre mu· 
rabbaında bulunan mahallin bu 
kere izaleyi şuyu suretile 
b-11-936 tarihine müsadif Cu
ma günü saat on dörtte lzmir 
Sulh Hukuk Mahkemesi salo
nunda satışı yapılacaktır. Bu 
arttırmada tahmin olunan be
delin yüzde 75 i nisbetinde be
del verildiği surette müşterisi· 
ne ihalesi yapılacak aksi halde 
on beş gün daha uzatılarak 

21-11-936 tarihine müsadif 
Cumartesi günü saat 14 te 
ayni yerde yapılacaktır. Gayri 
menkul üzerinde herhangi bir 
şekilde hak talebinde bulu
nanlar ellerindeki resmi vesa-
ikle birlikte ve yirmi gün için
de dairemize müracaat etme· 
leri lazımdır. Aksi halde hak
larında tapu sicili malum ol
madıkça paylaşmandan hariç 
kalacaklardır. Şartname herke
sin görebilmesi için açıkta ve 
gayri menkulün evsafı da şart
namede yazılıdır. Müzayedeye 
iştirak etmek isteyenler kıy
nıeti rnuhammenenin 7,5 u nis
betinde pey akçesi veya milli 
bir banka teminatı ibraz etme
leri lazımdır. Gayri menkulün 
vergi vesair kanuni müke11efi
yetleri satıcıya "'e yüzde 2,5 
dellaliye ve ferağ harçları alı
cıya ait olup ihale bedeli defa
ten ve peşinen verilecektir. 
ihaleyi müteakip müşteri ihale 
bedelini tamamen vermediği 
takdird" zayri menkul tekrar 

son 

Amcrican Export Liııes 
Nevyork 

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

EXMINSTER vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor. N evyork 
ve Boston için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHORDA vapuru 9 ilk 

teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorke hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 23 ilk 
teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

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

-· ®nf• 
Den Norske Middelhavslinje 

BANDEROS vapuru Halen 
limanımızda olup Havre, Diep
pe, Dünkerk vt1 Norveç liman
larına yük alacaktır. 

BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Havre 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di
rekt ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 
Armement H.Sch~ddt Hambcrg 

DUBURG vapuru halen li
manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg limanlarına yük ahyor 

-· 18) ... 
Khedivial Mail Line 

ABOUKIR vapuru 30 eylül 
öğleden hareket eJecektir.Port 
Sait, Hayfa, Beyrut ve isken• 
deriye için yükliyecektir. . .... . 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
DUNA vapuru 22 eylülde 

Belgrad. Novisad, Budapeste, 
Bratislava, Vienne, Linz liman
ları için yük alacaktır. 

SZEGED motoru 13 ilk teş· 
rinde bekleniyor. Belgrad, No-
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Uiyana ve Linz için yükliye
cektir. 

--.. .-m::a ... __ _ 
johnston Varen Line Ltd 

Liverpul 
KENMORE vapuru 27 ey

lülde Burgaz, Varna, Kkstence 
Sulina, Galaç ve Braila liman
larına hareket edecektir! 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

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

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

on beş gün müddP.tle arttır
maya konulup talibine ihalesi 
yapılacak ve arada tahakkuk 
edecek ihale farkı hiçbir giina 
hükme hacet kalmaksızın veci
besini ifa etmiyen müşteriden 
tahsil olunacaktır. Daha fazla 
maliimat almak isteyenlerin 
mahkememizin 36/854 sayılı 

dosyasına müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 690 (2011) 

• 2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

fiğin timsali olan ® rrıarkasını arayınız 

Ihlamur, Salep, Çay 
içmenin mevsimi geldi. 

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

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

Kız markalı meşhur (Arti\ 
kumaş boyaları, hediyeli filbaşı Türk çividi, leylek marka 
rastık boyaları, perakende ve topdan karpit, maraogoı.lar 
için ispirto, tutkal, gomalaka, sanjaka, reçina ve analin 
boyalar, kız enstitüsü ve diki~ 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, krem ve traş bıçakları, memedeki 
çocuklar için nestle südü ve unu, fosfatin, Kars südü, yassı 
ve lastik don ve muşamma, t~mzikler, sanayi ve ziraatta 
lrnllanılan hertürlü zerhidi maddeler benzin, göktaşı, asid
finik, çamaşır ve tahta sodası, nezafet pudrası, Karahisar 
maden suyu, meraklı bayanlara ekdra sakız ve daha pek 
çok çeşidlerimizi görmek istiyenler depomuza uğrasınlar. 

Telefon: 3882 
1 

Eczacı Kemal Kamil AKT AŞIN 

Bahar çiçeği Kolonyası 
Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler sokağı köşesi 

f,üyük Hilal Eczanesi 
lzmirden götürülecek en şık en ince ve en makbul 

hediyeniz Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesı kokuculuk üzerine ciddi 

yüriiyen bir müessese olmuş, kokuculuk alemini şaşırtmış 
bulunmaktadır. Hilaleczanesini, eczacı Kemal Kamili işin
deki ciddiyeti, kolonyalarını lzmirlilere sorunuz. 

Yakın ve benzer isimlere aldanmamanız 
için şişeler üzerinde Kemal Kamil adını 
görmelisiniz. 

No. 8238 No. 8036 No. 8236 
Bu fenerler Daimon markalı olup bir kutu içinde oniki 

renk ve ufak ve büyük camlıdır. Daimon fabrikasının en 
ucuz malıdır. Kontak yapmaz, herkesin ucuzca satın alabi
leceği fenerdir. Yalnız Daim on marka olmasına dikkat ediniz. 

Umum depoları: Izmirde Suluhan charı No. 28-9 Hüsnü 
Öz Ödemişli. Istanbulda: Tahtalrn1ede Jak Delrnlo ve Şsı. 

• 

Olivier Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Ace tası 
BİRİNCİ KORDON REES 

8 NASI TEL. 24 43 
DIDO vapuru 29 eyJule lca

dar Londra ve Hull içm yük 
alacaktır. 

DRAGO vapuru 30 eylülde 
Londra, HulJ ve Anversten ge· 
Jip yük çıkaracaktır. 

LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

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

Liverpool hath 
DRAGO vapuru 7 birinci 

teşrine kadar Liverpol ve G 1as
gov için yük alacaktır. 

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

1 Dt>utche Levante - Linie 
j HERAKLEA vaprru birinci 

ı 
teşrin ortasında Hamburg,Bre
men ve Anversten gelip yük 

' 

çıkaracaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

li purların isimleri ve nav'un üc-
retlerinin de~işikliklerinden me 

' ımlivet kabul edilmez. 
r.-:r::_:l!!l2~~~~v 

Paris foküJtcsinden diplomalı 
Diş tabip!erl 

Mnzaf fer EroguJ 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den l O a 

kadar memleket hastanesinde 

Sahife 9 

r;ı••l!-.IDil"f:lmlll--=---· 

J)oktor - Operatör 

rif N. ur u 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hasta'arını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 

Müzayede salonu karşısında 

78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp
rüde Berat apartımanı No. 5 

• 

1 

ır 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 
fS'.7.7-7.7.T.L7.Z2Z/"~fZZ7.77T/..Z72ZJ 

N Göz Hetimi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokagı Ahenk mat-

yanında. 
Numara: 23 

N Telefon : 3434 
~ (229) 
C7.7/.X7.Z7.ZZ7hr:a.7.Z/..z:7,:CZ7.:4ZZZ2A 

SELADET 
Mevsimin 

pis ve kor
kunç nezle
sinden sizi 
korur. 

S. Ferit 
• 

ı a 
Eczanesi 

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

TAZE 'fF"'MiZ UCUZ 
JJAÇ· 

HAMDİ NÜZtlET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçioğlu hanı karşuında 

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

lç Ticaret umum müdürlii2:ünden: 
Beyanname 

Türkiyede Yangın Nakliyat Sigorta işlerile çalışmak üzere 
kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet ha
linde bulunan Ankara Anonim Sigorta Ş:rkeli bu kerre müra
caatla lzmirde açaçağı acenteliğe Şirket namına yangın, nakli
yat Sigorta işlerile meşgul olmak ve bu işlerden doğacak dava
larda bütün mahkemelerde müddei ve müddeialeyh ve üçüncu 
şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak üzere Vedat Uras'ı tayin eyle· 
diğini bildirmiştir. 

Keyfiyet Sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 
25 Hazir~n 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş 
olmakla bu beyanname verildi. 

iktisat Velcili N. 
imza okunamadı 

Pul üzerinde 10 Eylul 1936 tarih ve 
T. C. lktisn.t Vekaleti lç Ticaret 
umum müdürlüğü resmi mührü ve 
imza. okunamadı. 

692 (2012) 
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RANSADA ENDiŞELER HENUZ DAGILMADI -.A 

1 
• 
nazı nın bir ko 

Ucuz para siyasetinin refah getireceğini anlatıyor 
Fransa güç ir devreye girmiştir. Neticeni.n ne olacağını kimse kestiremiyor 

Paris, 5 ( Hususi ) - Milli 
ekonomi nazırı Spinasse rad
yoda söylediği bir nutukta de
valüasyonun neticeleri hak km da 
Fransız umumi efkarına emni
yet vermeğe çalışmıştır. De
miştir ki : 

"Ecnebi memleketlerdeki tec
rübe, devalüasyonun hayat fi
atini yükseltmiyeceğini gösterir. 
Ne lngiltere, ne Amerika ve ne
de Belçikada paranın altın kıy· 
metinin azaltılması hayat fiatini 
hissedilir derecede arttırmamış
tır. Bu biricik müşahede bütün 
endişeleri izale edebilir. 
Vakıa Fransanın ekonomik 

vaziyeti biraz başkadır. Gün
deliklerin yükseltilmesi, işçilere 
ücretli tatil verilmesi, zıraı 

maddelerin kıymetlendirilmesi 
gibi ekonomik hayatın canlan
dırılması için elzem görülen 
tedbirler ilk anda, şimdi dur
durulmuş olan bir tereffüe 
sebeb olmuştur. Yakında 40 
saatlık iş haftası da tatbik 
edilecektir. Ancak paranın hi
zaya getirilmesi bir tereffü 
unsuru olarak telakki edilemez. 
Zira ekmek, süt, şarap, et gibi 

ler geri gele
cek, iktısadi ce
reyan yeniden 
katılacaktır. Giz 
li sermayeler 
ortaya çıkacak· 
tır.Büyük Nafıa 

işleri programı 

yeni bir hız ka- 1 

zan arak endüs
triye faaliyet 
verecektir. 

Üç devletin 
müşterek beya
natı bize daha 
genış ufuklar 
da açmaktadır. 
Gümrük ma
nialarının indi
rilmesi, konten
jantman sistem 
)erinin azaltıl

ması beynelmi· 
lel mübadeleleri 

et 

genişletecektir. Şimdi girişil

miş olan müzakereler bu neti
ceye varacaktır. Fakat bütün 
bu iş için sizin emniyetiniz esas 
şarttır. Böylece Fransada ni-
zamdan eser kalmadığı hak
kındaki propaganda dağıla-

Ddaıokm şınzdi milli sospnlist paıtisi şek/ıiıe soktuğa /aşıst taşkılfıtı 
2aruri ihtiyaç maddelerinin caktır. Bu siyaset sayesinde 
veya demir gibi ilk maddelerin endüstriyel, tacir, işçi, genç, 
tevziinde altının hiçbir rolü ihtiyar hepinizin ıztırablarınız 
yoktur. azalacaktır. Bu yol demokrasi 

FtATLARIN yoludur. Zira demokrasi ancak 
ARTMASINA KARŞI refah içinde yaşıyabilir.,, 

Esasen hükümet fiatlerin Paris 5 ( Ö.}{ ) - Milli eko-
artmasıoa karşı müessir vası- nomi bakam Spinasse frangın 
talar kuJJanacaktır.Mesela kah- kıymetinin düşürülmesi hakkm-
ve gibi münhasıran hariçten da radyoda tekrar edilen nut· 
gelen bazı maddelerin fiati kunda bu tedbir sayesinde kı-
artabilir. 17 frank olan kahve sa vadeli avanslar üzerindeki 
fiati üzerinde bu teref- kiıa azalmasının orta ve uzun 
fü 2,40 frank olacaktı. Ancak vadeli avanslara da sirayet ede-
altı buçuk frankhk idhalat res- ceğini si"ıylüyerek demiştir ki : 
mini azaltarak bunun önüne Amerika bu sayede borç 
geçeceğiz. Buna ait olan taksitleri artmaksızın borç mik-
mühim kanun ve emirnameleri darına 10 milyar olarak yükselte· 
resmi gazetede intişar etmiş- bilmiştir. Amerika hazinesi yüz· 
tir. de on faizle bir aylık bono-

Hükümetin işçilere karşı ala- lac· çıkarabilmektedir. Bu faiz 
kası hiçbir zaman azalmıya- mikdarı devalüasyondan evvel-
caktır. Bu tedbirler sayesinde ki zamana nisbetle 40 de'fa da-
para kanunu bütün semeresini ha azdır. Fransada da ayni si-
verecek, bir ucuz para siyaseti yaset büyük nafıa işleri prog-
takibine imkan hasıl olacaktır. ramım finanse etmek imkanını 
Çünkü, altın ihracına karşı verect!ktir. Biz de bu yola 
kendini müdafaa zaruretinden girmek, Fransa ekC\nomi-
kurtulan Fransa bankası ıskonto sını rasyonalize etmek, yani 
ve kısa vadeli avans faizini akıi ve muhakemeye tabi tut-
azaltacaktır. mak isteriz. 

GiZLi SERMAYELER Fransa mübadelelerin ser-.. 

Paristen bir manzaıa 
bik m evkiine koymaktadır. Di
ğer milletler de onu takib eder
lerse her tarafta uyuşmuş olan 
ekonomik faaliyetler yeniden 
canlanacaktır. 

GÜÇ BİR DEVRE 
Paris, 5 ( Hususi ) - 110e

uvre11 gazetesinde B. Archim
baud Fransız frangının düşü
rülmesinden bahisle diyor ki: 

Güç bir devreye giriyoruz. 
Neticenin ne olacağını kimse 
kat'iyet1c tahmin edemez. Bu 
alınaıı tedbirler, belki de şim· 
diki hükumete miras kalan 
ekonomik nizamsızhğın bir 
neticesidir. Fakat her ne olursa 
olsun, umumi efkfır üzerinde 
bir rahatsızlık uyandırmıştır. 

Devalüasyon ne kadar iyi 
idam edilirse edilsin, yalnız 

başına buhranın önüne sreçe
cek bir deva değildir ve filen 
mevcud olan inhisarların sebeb 
oldukları haksızhgı izale ede
mez. Bu fili inhisarlardır ki, 
küçük tüccarı ve küçük en
düstriyi harab etmektedir. 

SOSY ALISTLERIN 
TOPLANTISI 

Paris, S ( Hususi ) - Mutu · 
alile sarayında Sosyalist par" 
tisi vilayet teşkilatının umumi 
sekreterleri konferans halinde 
toplanmışlar ve Blumun çok 
alkışlanan bir nutkundan sonra 
başvekile ve arkadaşlarına em
niyet ve itimadlarını teyid et
mişlerdir. 

Paris, 5 (Hususi) - 11 Popu
Jaire,, gazetesi, Sosyalist par· 
tisinin umumi içtimaı münase
betile yazıyor: 

11 Sosyalist idaresi altındaki 
hükümetin teşekkülündenberi 

ilk defa olarak dün partinin 
umumi heyeti toplanmıştır. Bu 
içtimaın ehemmiyeti kolayca 
anlaşılır. Partimiz demokratik 
esaslar iizcrinCl«1 kurulmuştur. 
Gerek şube, gerekse federas-
yonlarında· mü na kaşa serbesttir. 
Kims~nin sesini boğmamak ka
idedir. Federasyon sekreterleri 
Blum ile arkadaşlarını ittifakla 
tebrik etmiş ve onlara emni
yetlerini teyid eylemişlerdir. 

RADJKALLER VE 
DEMOKRASi 

p ... ;~ c; IHmm~i) - ,. Ere Nou· 

( Opera mevdanı ) 
vellt:,, milli müdafaa bakanı B. 
Daladier tarafından Loeon 
Bourgeois'nm hatırasını teyid 
için yapılan bir nümayişte söy-
lenen nutku şöyle hulasa edi · 
yor: 

Daladier radikal partisinin 
demokrasiye sadık olduğunu 
ve hiçbir şeyin onu ileri doğru 
hareketten çeviremiyeceğiui 
kuvvetle söylüyerek demiştir ki 
"Memleketin kalkınması için 
il<i vazife vardır: Sosyal ada
Jetsizlikle mücadele, sulhu te
mın. 

B. Daladier silahsız lanmanın 
bütün milletler tarafından kon· 
trol edilmedikçe imkanı olma
dığını ilave etmiştir. 

Radikal partisinin kuvvetin- . 
den bahseden hatip partinin 
zaiflemediğini, ve Biarritz kon-

. gresinin demokrasi esaslarına . 
sadık kalmak noktasında tam 
bir ittifak göstereceğini söyle
miştir. 

ALMANY ANIN BOLŞEVİK
L IK DÜŞMANLIGI FRAN

SA YA KARŞIDIR 
Paris 5 ( Hususi ) - Gord 

vilayeti Radikal federasyonun
da nutuk söyliyen parti reis 
vekili B.Archimbaud demiştir 
ki: Halk cebhesi hükumetine 
iştirakimize sadık kaldık. Ek
seriyeti inhilal ettirmek istiyor
lar. Fakat buna muvaffak ola
mayacaklardır. 

Bundan sonra harici siyasete 
geçerek: Almanya Versay mua
hedesini bir çok defa, en 
son olarak ta geçen 7 ruartta 
bozmuştu. Alman teslihatı de
vam etmektedir. Birkaç aya 
kadar Almanya Lokarno mua
hedesini imza eden diğer dev
Jetlerle tam müsavi vaziyette 
konuşacaktır. Hitler sulh iste
diğini, fakat Almanyanın yal
nız bolşevizmin karşısına dikil
diğini söylüyer. Fakat dikkat 
edilmelidir ki bolşevik Rusyaya 
karşı aldığı bu vaziyet, tam 
Fransız - Sovyet paktının bir 
hakikat olmasını takip etmiştir. 
Bu da ispat eder ki Alman
yanın hareketi hakikatte mün
hasıran Fransaya karşıdır. 
PAUL FAUR'UN BEYANATI 

Paris. 5 (Hususi) - Sosya-

list partisi u
' \ mumi sekreteri 

ve devlet baka· 
nı Paul F aure 
şu beyanatta bu 
lunmuştur: Sos-
yalist partisi 
halk cebhesi 
partileri müşte· 

~ rek programının 
tahakkukundan 
sonra yeni ısla-
hat üzerinde ye• 
ni bir anlaşma 
teklif edecek
tir. Bu teklifler, 
içtimai ıslahatın 
sigorta, elek
trik müessesatı 
vesaire gibi bü· 
yük bazı tröst
lerin millileşti
rilmesi şeklinde 
genişlemesini is 
tihdaf edecek-
tir. 

Paris, 5 (Ö.R) - Paul Rey· 
naud hembir teknisyen, hem de 
parti lideri sıfatile muhalefet 
partiler reislerini hükumetin 
hareketine ve Fransaya yeni-
den refah getirmeğe matuf 
gayretlerine müzaherete davet 

Komii11istle11iı 

etmişdir. 

CERRAHİ AMELiYEYE HER 
KES YARDIM ETMELi 

Eski Maliye Bakanlarından 
Bomet de, dünyada işlerin ye
niden canlanması için elzem 
olan şartları tayinden sonra 
bütün Fransızlara ayni mahi
yette bir birlik daveti yapmış
tır. Eski nazır diyor ki: " Fran
sa, parası üzerinde bir cerrahi 
ameliye yapmıştır. Bu ame1iye
ye bütün Fransızların elbirliği 

ile iştiraki lazımdır. Eğer rayiç 
fiatler hissedilir derecede yük
selirse ameliyat muvaffakıyetle 
neticelenecektir. F ransanın gi
riştiği teşebbüsü diğer milld
ler de kolaylaştırmakdan geri 
kalmıyacaktır. Zira buhrana 
karşı Fransanın kazanacağı bir 
zafer dünya ekonomisinin kal
kınması yolunda atılmış bir 
adımdır. 

F AŞISTLERLE 
VURUŞMALAR 

Paris, 5 ( Hususi ) - Dün 
bir taraftan komünistlerin ka
palı bir yerdeki içtimalariyle 
diğer taraftan milli sosyal parti 
taraftarlarının dışarıdaki müte
kabil nümayişi esnasında za
bıta iki taraf nümayişlerini 

karşılaştırmamak için verilen 
talimatı harfiyen tatbik etmiş
tir. Ancak sosyal Fransız par· 
tisi ( Faşist teşkılatı ) taraftar
JariyJe Polisler arasında ehem
miyetsiz bazı arbedeler olmuş, ' 

bazı kimseler hafifce yaralan- 1 

mışhr. 

Paris, 5 ( Ö.R ) - Dünl<ü ' 
komünist ve faşist nümayişleri 

esnasında her hadiseye mani 
olmak için zabıtaca alman ted
birler sayesinde karışıklık çık-

"mamışhr. 1500 kadar tev-ı 
kifat yapılmış ise de akşam• 
yalnız 15 kişinin tevkifi muha
faza edilmiş, diğerleri serbest\ 
bırakılmıştır. 

1400 KİŞİ TEVKİF EDiLDi 
Paris 5 (A.A) - Park De 

Prcnsdeki komünist toplantısı 
B.Torezin bir nutkundan sonra . 
nihayete ermiştir. Hazır bulu
nanlar komünist s:yasasını tas• 
vibe çalışan halkın irtica tara· 
fından istenen ve hazırlanant 
devalüasyonun tesirlerini çek
memesi lazımgeleceğini beyan 
eden ve hükümetten sosyal 
kanunlara baltalıyan ve hayat 
pahalılığı üzerinde spekülasyon 

bir 111imayişi 
yapanlara karşı şiddetli ted· 
birler ittihaz edilmesini istiyen 
bir karar sureti kabul etmiş· 
lerdir. 
Akşama kadar 1400 kadar 

t~vkifat yapıldığı bildirilmek• 
tedir. 

Paris, 5 (Ö.R)-11 Paris-Midi,, 
gazetesi Paris borsasındaki ye
ni faaliyet dolayısile şunları 
yazıyor : Bankerler frangın 
düşürülmesi sebebile sermaye· 
lerinin yüzde yirmi yedisini 
kaybetmişlerdi. Esham kıymet
lerinin yükselmesile yüzde 10· 
15 nisbetinde bu ziyanı geri 
aldılar. Devalüasyon sayesinde 
para kira~ınm düşmesi parayı 
faydasız yere gizlemek usulüne 
nihayet verecektir. Kıymetlerin 
yüksekliği sermaye üzerinde bir 
yüktü. Şimdi işlerin bakkile 
canlanmetsı için rakkam üz.e
rindeki yül<selişi bir emniyet 
yükselişine kalbetmek lazımdır. 

• r;;t-----
1\f ga n harbi ye nazırı 
Moskovada .. 

Moskava, S (A.A) - Afga· 
nistan milli müdafaa bakanı 

Serdar Şah Mahmut Han ve 
beraberinde bulunanlar bugUıı 
Leningraddan hareket e~miştir. 


