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-Karşılamak devlet H •d• k •• •• •ı 
nıüesseseleriiçinbir amı ıye ruvazoru, 1 e 
vazifedir 

Memleketle maarife karşı 
beslenen sevginin genişlemesi, 
kuvvetlenmesi mevcud mekteb
lerimizi kifayetsizliğe düşür
ınüştür. Mekteblerdeki izdiham 
tahsil intizamını bozmuştur. 
Muallim kadrolarıııdaki boşluk
ları bir türlü doldurmak müm
kün olmuyor. Meselenin mem
nuniyete şayan olan ciheti 
şudur ki, bütün bu zorluklara 
rağmen memleket çocukları 

okumak hevesinde,babalar her
ne bahasına olursa olsun ço
cuklarını okutmak isteğinde
dirler. 

Bu vaziyet karşısında yeni 
Yeni mektebler açmak zarureti 
vardır. Lakin bu zarureti kar
şılamak da kolay bir iş değil
dir. Büdçe darlığına karşı çıkar 
bir yol bulunsa bile tecrübeler 
ortaya koymuştur ki muallim 
bulmak imkanı elde edilemiyor. 

Mevcud mekteblerin kadro
ları doldurulamazken yeni mek
tebler açılmasından bahsetmek 
abesle uğraşmak oluyor. 

Yeni mekteb açabilmek im
kansızlığını böylece tebarüz 
ettirdikten sonra yapılacak 
işi tesbit etmelidir. Biri maarif 
hayatınl!,memleket ihtiyaçlarına 
Uygun bir istikamet vererek 
liselerin yükünü hafifletmek, 
aıneli hayat mekteblerine ehem
ı:ııiyet vermektir. Diğeri bu 
vekaletçe esaslı bir şekilde 
düşünmeğe değer bir mevzu
dur. Mevcud mekleblerden ci
var kasa baların istifadelerini 
temin edici tedbirlere başvur
ınakbr. Bunu idari kararlarla 
Yapmak mümkündür. 

ilk tahsil için yapılan sefer· 
berlik semerelerini vermiştir. 
lieryıl yetiştirilen talebe mev
cudunu sinesine alacak Orta 
IDektebimiz yoktur. Bilhassa 
lıu yokluk kazalarda, köyler· 
de kendisini daha cok his
aettirivor. 

Her kaza merkezinde üç beş 
ilkınekteb vardır. Buradan her· 
seue yüz, yüzelli talebe çık· 

lllaktadır. Bu rakama köy ve 
nahiyelerdeki yetişen çocuk
ları da ilave etmek icabeder. 

Bu mezunların hali ne ola
caktır. Bunların hiçolmazsa 
Yarısı orta tahsili ve daha yük
sek mektebleri bitirmek iste
ıniyecek midir ? Şübhesiz ki 
Avet .• Fakat nerede yer bula
caklar? Vilayet merkezlerin
deki orta mekteblere muallim 
~ulaınıyan Maarif Vekaletinden 

azalarda yeni mektebler aça
hilıııesini bekleyemeyiz. Mev
cud orta mekteblerin de yatılı 
~lanları pekazdır. Bundan 

1 
aşka yatılı olan mekteb
ere çocuklarını gönderebil

IDek imkanından mahrum 
olan babaların vaziyetine acı
IDaıııak elden gelmez. Bir ço
~~k ki okumak hevesindedir. 
• 11" baba ki çocuğunu okutmak 
~steğindedi.r. Her ikisi de vası
kasızhğın kurbanı olmağa mah· 

fıııı bulunuyor. 
il işte kalbleri inkılab sevgısı 
e Çarpan insanlar için bundan 

...,-:: Sonu 2 11a sayfada -
~akk1 C>cak.oğ1u. 

Köstenceye gideceklerdir 
Balkan antantı Genel Kurmay başkanlarının toplantıları 

jkinciteşrinin sekizinci pazar günü yapılacaktır 
lstanbul, 31 (Hususi) - Bü- kruvazörlyle Köstence- antantı genel kurmay haşkan-

yük erkanıharbiye başkanıma- ye gideceklerı1 ir. !arının bugünlerde Bükreşe 
reşal Fevzi Çakmak bugün Hamidiye kruvazörü konfe- gelmeleri bekleniyor. Gazete• 
Ankaradan geldiler. istasyonda ransın sonuna kadar Kösten- !er bu toplantının büyük ehem-
bir çok zevat ve generallerimiz cede kalacak ve mareşalımızı miyetini kaydetmektedirler. 
tarafından karşılandı. lstanbula getirecektir. Pragda bulunan kral Karol l'»:C ~-' 

BUkra,te Balkan An- Büyük erkanı harbiye reisi- bugünlerde Bükreşe dönmek ~~.,..!!-,;:· __ 

tantını teşkil eden dört mize, genel kurmaya mensub üzeredir. Müttefik devletler 
devlet bUyUk erk6nı har- komutanlarımızdan kimlerin büyük erhanı harbiye reislerine 
biye reislerinin lştirA- refakat edecekleri henüz öğ- parlak kabul merasimi yapıla-
klyle aktedllecek olan renilmemiştir. caktır. Bu toplantı dört mem-

Büyiik Erkiımlıaıbiye reisi mareşal toplantıda hazır buluna- KRAL KAROL DÖNÜYOR leket arasında her sahadaki iş Yuf{os/avya lıarbiİ•e ·nazıri genaral 
Fevzı Çakmak caklarından Hamldiye Bükreş, 31 (Ö.R) - Balkan - Soııu 3 ütıcii sanfada - .~Iaır 
C7./J"L7lt:Z:7.Z!TT'L7'..L2!:n22~22'.ZZ:!'.3im!~/;r:IZZ7Z.T;L7L7L7LZ777,o'/Z7/:JL:ZY,;/":r:/T'/Z7/'LJZ7.ZZ:CZ.d'IZ':lt:ı::27.2"22ZZZiı:JF;~.a221üızzıız:ız::ı~22:zı:zz:z;ıgz:2ııız;~~ZZ:ZZ:ICICCZ'J:l'2 .. 

Misafirimiz Istanbul 'da Köylüler ve izciler Halkevinde 

Şehidliğe gidilerek 
çelenkler kondu ... Stoyadinoviç Belgrad' a avdet etmek 

•• uz ere Ankara' dan döndüler 
" TUrk - Yugoslav dostlujunun 

her imtihana dayanacağına 
lstanbul, 31 iHususi) - Sa

baha karşı 2,30 da Ankaradaııı 
hususi trenle hareket eden 
Yugoslavya başvekili Stoyadi
noviç ve refakatindeki zevat, 
bugün öğleden sonra 14,40 da 
şehrimize geldiler. Çok samimi 
merasimle karşılandılar. Hay
darpaşa garı resmi zevat
tan başka büyük bir halk 
kütlesiyle dolmuştu. Gar Türk 
Yugoslav bayraklariyle süslen
mişti. M. Stoyadinoviç gardan 
çıkarken ve kendilerini bekli
yen yata binerken halkın coş
kun bir sevgiyi anlatan alkış-

_ _... __ 
ve ittifakının her tecrUbaye, 
tam itimadımız vardır " 

-Sonu 3 üncü salıi/ede- Misafirimiz ve Başbakanımız Elçilerle birlıkle 

Ankara, 31 ( A.A ) - Dün 
saat 14 de Halkevi önünde 
toplanan köylüler ve izciler ve 
Ankara halkı mümessiUeri 
Şehidliğe gitmişler, orada 
Merkez Kumandanı Demir Ali 
ve bir askeri inzıbat kıt' ası 
tarafından karşılanmışlar ve 
Şehidliğe çelenkler koymuşlar
dır. Bu merasime muzika ve 
bir bölük asker de iştirak et
miştir. 

BAYRAM NASIL GEÇTi? 
Ankara 31 (A.A) - Cum

huriyet bayramı dün memleke
tin bertarafında parlak teza
hür atla kutlanmıştır. Cumhuri
yeti ve onun feyizli ve yapıcı 
ve yaratıcı eserlerini her git
tikçe artan bir şuurla benimsi
yen ve idrak eden halkımız 
büyük bayramı sabahlara kadar 

Ankara Ha/kevı ve müze binası 
neş' e ve sürur içinde kutla
mıştır. 

- Sonu 4 ncü Say/ada -
...........................................••••......•.•.................•..............••.....•......•••.........................................................................•.......................................••• ~ 

Sporcular 
•••••••••••••••••••••••• 

Dün Ankarada 
Tezahürat yaparken C. 
iibldeslne çelenk koydular 

Tüı k spor Kurumu Başkanı 

General Hikmet AJ•erdcm 
ANKARA, 31 (A.A)- Türk 

spor kurumunun şahsiyeti hük
miyesinin partiye aza olarak 
kabulü münasebetiyle bugün 
Türksporcuları tarafından te
zahürat yapılmış ve zafer abi
desine çelenk konulmuştur. 

Bu münasebetle Ankara vali 
- Sollu 3 ncü SaMJede -

ilk kadın hava şehidi 
~-------------------------------------~---------------------------

Yurd aşkile 
cenaze töreni 

canveren genç kızın 
çok hazin olmuştur 

Eribe meşhur tayyarecimiz Vecihi'nin kızıdır 
Ordunun bUtUn vazifelerinde TUrk kadını il~ TUrk erke!jini omuz omuza 

göreceğimizi tebarüz ettiren nu!a..klar söylendi 
Ankara 31 (Hususi) - Dün- !arı sizi nasıl yürekten bir baba 

kü telgrafımda 29 llkteşrin sa- muhabbetiyle sevdiğimi bildi-
bahı Türkkuşu paraşütçüleri friniz için Eribenin ölümü 
talim yaparken paraşütçü tale- karşısında ne kadar ıztırab 
beden bayan Eribenin heyeca- duyduğumu tahmin edebilirsiniz 
na kapılarak paraşütünü geç Bizi teselli eden bir nokta 
açması yüzünden geçirdiği feci varsa o da hayatın her saha-
kazayı ve cenaze töreninin ya- sında Türk erkeğiyle yanyana 
pıldığını bildirmiştim. Çok ha- çarpışan, İcab ettiği zaman 
zin olan bu törende söylenen kan dökruekten de çekinmiyen 
nutukları da bugün veriyorum. Türk kadınının kahramanlığını 

Hava kurumu başkanı Fuad bir kere daha görmüş olmak-
Bulca şu sözleri söylemiştir: tır. Atatürkün, uzun bir kötü 

"Türkkuşunun genç azimkiir idareden kurtarıp meziyetlerini 
kahraman talebeleri, Türk Hava kurumu merkez başkanı bir pırlanta gibi meydana çı• 
gençleri, Türk askerleri; l'uad Bulca kardığı Türk kadını görüyor• 

Bugün buraya vatanın hayat sadüf ki ilk hava şehidi Türk sunuz ki karada ve denizde 
ve istiklali uğrunda can veren kadınını da toprağa bırakıyo- olduğu gibi havada da Sakarya 
şehitlerin ruhlarını taziz için ruz· kıyılarında vuruşan analarından 
toplanmışken, ne hazin bir te- Tilrkkuşunun yılm~z çocuk- - Sona 4 üncü !llllıi/ede -

Bayramda 
• ••••••••••••••••••••••• 

Itfa~yeciler 
itfaiye merkezini bir ışık 
sütunu hall11e koydular 

Cumhuriyet bayramı şehri
mizde en coşkun bir sevinçle 
kutlandı. Resmi ve hususi bi
nalar gece tenvirahnda birbi
riyle rekabet edercesine hare· 
ket ederek bayramın heyeca· 
nını arttırmak istediler. Bu 
meyanda lzmirin fedakar itfai· 
yecileri de itfaiye binasını k•· 
kalade itina ile süslediler. Bil· 

-Lütfen çeı•iruıt.z-

.. 
• 
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- Seblta 2 

ihtiyacı 
Karşılamak devlet 
müesseseleri için bir 

• vazifedir 
- Baştarafı 1 inci savfaad -

daha acı, bundan daha ıstırablı 
bir durum tasavvur edilemez. 

imkan dahilinde bu ıstırabı 
hafifletmek bir vazifedir. O da 
en yakın mekteblcre gidip gel
me vasıtalarını temin ile ola
caktır. 

Filhakika bazı mıntakalarda 

bu tedbirler de düşünülmüştür. 
Mesela Aydın orta mektebine 
Nazilliden, Sökeden ve iki is
tasyon arasındaki yerlerden bir 
çok çocuklar devam ediyor. 
Lakin tahsil yolunda çocukla
nn nelere göğüs verdiklerini 
düşünmek bile insana ağır ge
liyor. Geçenlerde Aydın istas
yonunda idim. Hava da epey
ce kararmıştı. Başlannda mek
teb kasketi bulunan beş on ço
cuk o civarda dolaşıyorlardı. 
Yanlarına gittim. Bu saatte ne 
için dolaştıklarını sordum. 

Bana verdikleri izahata göre 
tren bekliyorlarmış. Karapınar 
ve Ortaklara, Sökeye gidecek
lermiş. Trenleri yedide gele
cekmiş. 
Düşündüm. iki, ikibuçuk saat 

yolculuktan sonra bu yavru
cuklar ancak saat onda evle
rinde olacaklar; bu saatten son
ra ne zaman yemeklerini yeye
cekler, ne zaman vazifelerini 
yazacaklar, ertesi günü saat 
altıda yine trene yetişebilmek 
için kaçta uyanacaklar ? işin 
dahası var. 

Bu çocukların böyle geç va
kitlere kadar sokaklarda do
laşmaları tecviz olunabilir mi? 

Genç çocukları geç vakıt bu 
şekilde birkaç saat sokaklar
da dolaşmağa mecbur bırakma
nın doğuracağı mahzurları göz 
önüne getirmek meselenin fe
caatini anlatınağa kifayet t:der. 
Madamki bu vaziyet mekteb
sizlikte, y~ni mekteb açama
mak imkansızlığından doğmak
tadır. Şu halde bütün devlet 
müesseseleri imkansızlıktan do
ğan zorlukları önlemek vazife
siyle mükelleftirler. Hele dev
let elinde bulunan demiryolla
nna bu vazifenin en büytğü 
düşmektedir. 

Devlet demiryolları, çocuk
ların mekteb saatlerine uygun 
düşecek surette otokar servis
leri tanzim eylemeli, kalbleri 
okumak aşkile yanan yavruları 
himayesine almalıdır. Bunu ya
parken işi, kazanç mevzuundan 
çıkarmak, yalnız memleket 
maarifine ve memleket maari
fine ve memleket çocuklarına 
yardım kasdını gözönünde tut
mak lazımdır ki tahsil imkan
ları kolaylaştırılsın. Ve terbiye 
bakımından doğabilmesi mel
huz endişeleri dağıtılmış olsun. 

Devlet demiryollarının bu 
vazifeyi memnuniyetle kabul 
edeceğine eminiz. Fiili eser
lerini de bekliyoruz. 
~akk1 C>cak.oğ1u 

•••••••••••••••••• 

lzmirlileri tebrik 
lzmir belediye başkan

lığına : 
Her yılını başka bir sıcaklık 

ve heyecan içinde kutladığımız 
bu yüce ulus bayramının bütün 
yurddaşlar için sevinç ve heye
can kaynağı olmasını diler, iç
ten sevgi ve tebriklerimin bü
tün aıka<laşlara iblağını rica 
ederim. 

Dahiliye vekili ve C.HP. 
genel sekreteri 

ş. Kaya , ................. 11.. .. • .•..•••..••.••••. 
has•a tenvirata o kadar ehem· 
miyet verdiler ki itfaiye mer
kezi baştan başa bir ışık sü
tunu halinde yükseldi. Bay• 
ramda tenvirat birinciliğini it
faiye almıştır denebilir. Klişe
c:iı bu güzel manzarayı gös-

YENi A:ilR 

y ugos]a v.ya Yurdlara alınan meccani talebe 

Gazetecileri şehri- Geçen yılda alınan ta-
mize gelecekler J b . ı·kı• • J•d• 
Ankarada bulunma!.~a ol~n e enın mıs } Jr 

Yugoslavya matbuat mumessıl-
lerinin yakında lzmire gelecek
leri haber alınmıştır. Meslek
daşlarımız lzmirin muhtelif yer
lerini gezerek tedkiklerde bu
lunacaklardır. 

Nafıa komiserliği 
Şehrimiz nafıa müesseseleri 

komiseri Süruri Oevrimer Na
fıa Vekaletince munzam bir 
vazife olarak lzmir ve bavalisi 
otomatik telefon şirketi komi
serliğine de tayin olunmuştur. 

ihracat vesikaları 
15 birincikanuna kadar 
vekaletten gönderilecek 

3018 numaralı ihracat ruh
satnameleri hakkındaki kanun 
mucibince her ihracatçı, ihra• 
cat yapabilmesi için behema
hal vekaletten bir ruhsatname 
almağa mecburdur. Ruhsatna
me almak istiyen ihracatçılar, 
tayin edilen 20 Birinciteşrin 

sonuna kadar şehrimiz Ticaret 
odasına müracaat etmişler ve 
oda bu müracaatler üzerinden 
muamele yaparak vekalete bil
dirilmiştir. Vekalet, bu müra
caatler üzerinden her ihracat
çıya 15 Kanunuevvele kadar 
- ihraç - ruhsatnamesi vermiş 
bulunacaktır. · ·-·····-Küçük san'atlar 
Ticaret odası mühim bir 

rapor hazırlıyor 
12 ikinci teşrinde Ani< arada 

toplanacak olan küçük san'atlar 
kongresinde görüşülmek üzere 
lktısad vekaleti, lzmir valiliğin· 
den bir rapor hazırlanmasını 
ve bu raporda küçük san'at
ların da inkişaf çareleri etra
fındaki mütalaa ve fikirlerinin 
bildirilmesini istemiştir. 

Rapor şehrimiz ticaret oda
sınca hazırlanmağa başlanmış

tır. Raporda, vilayette mevcud 
küı;ük san'atların memleketin 
diğer kısımlarına ne şekilde 
yayıldıkları ve aralarındaki mü
nasebetlerin ve rekabet şart• 
!arının nelerden ibaret bulun
duğu, vergilerin mikdar ve nis
betleri, sermaye ve kredi va
ziyeti, tedarik şekil ve şartları, 
iptidai maddelerin nelerden 
ibaret bulunduğu, nakil işleri 
imalatının istihlak ve ihraç va
ziyetleri, istihlak piyasalariyle 
olan münasebetler, mutavassıtın 
rolü, küçük san'atların inkişaf 
eylemesi için alınması düşünü
len tedbirler tebarüz ettirile
cektir. 

Mersin 
limanından 
Yapılan ihracat 
ve idhalat 
Mersin Ticaret odasından ge

len malumata göre Mersin li
manının 935 senesi idhalatı 
45959 ton, ihracatı da 85279 
tondur. Mersin limanının son 
altı senelik idhalat ve ihracatı 
mikdar ve k17met müvıızene
sinde daima açık olarak ka
panmıştı. Yalnız 1930 senesin
de Mersin limanından yapılan 

ihracattan memlekete giren 
para on üç milyon 374 bin lira 
iken 1934 de bu kıymet 8 mil· 
yon 961,000 liraya düşmüştür. 

Bu tenezzülün sebebi başta hu
bubat olmak üzere pamuk, ku
ru sebze ve sair ihraç mah
sullerimiz fiatlerinin 1930 se
nesıne nazaran yanya düşmüş 

lmthanda muvaffak olan talebenln isimlerini ne~re
dlyoruz • Meccani talebeden aranan vesikalar 

Parti namına lzmir talebe üçüncü sınıflar : 
yurdlarına alınacak meccani ta- Münevver Fahır, Rukiye Mus-
lebenin kadrosu genişletilmiş tafa, Fehime Nevzad, Nebahat 
ve yurda girmek istiyenler ara- Ahmed Nedim, Refika Zihni, 
sında bir müsabaka imtihanı Neriman Ramazan. 
yapılmıştı. Kültür direktöriyle Orta mekteb birinci sınıf : 
lise öıZretmenleri ve ilk okul Fevziye Gölalan, Sabiha Gül, 
müfettişlerinden teşekkül eden Zerrin Arkan, Salibe Salih, 
bir heyet huzurunda yazılı im- Laika Karatop, Nigar Yörük, 
tihanları yapılan talebeden ka- ismet Hüseyin, Jale Gökçe; 
zananların imtihan kağıdları Bu talebeden yirmisi Türk 
heyet tarafından tedkik edil-
miş ve kazananlar belli olmuş- maarif cemiyetinin Göztepede-
tur. imtihanda kazanan talebe- ki talebe yurduna, yirmibeşi de 
nin adlarını aşağıya yazıyoruz: Kültür lisesinin yatılı kısmına 

ERKEKLER alınacaklatdır. 
Lisenin beşinci sınıfına ıcire- (Not : Kimlerin hangi yurda 

cekler : Tahir Hüsnü, lzzeddin alınacakları partinin Beyler so-
Osman Nuri, Zeki Ali Haydar, kağındaki merkezinden sorula-
Behçet Özgür. caktır.) 

Ortamekteb birinci sınıfına Yurda alınacak bu talebenin 
girecekler : Kemal Arif, Ulvi sınıflarını geçtiklerine dair 
Halil, Mustafa Kemal Süley- mekteb iderelerinden bir ve-
man, Namık Diler, Ali Yağdan sika ile muhtaç olduklarını 

bildiren mahalle mümessilinden 
Süleyman oğlu, Hasan Sabri alınmış ve belediyece tasdik 
Arkan, Nuri Cemal, Ramazan edilmiş bir şahadetnameyi yurt 
Hüseyin, Hüseyin Ağralı, Bür· idarelerine vermeleri lazımdır. 
han Osman genç, Mustafa Bu iki belgeyi vermeyenler 
Mehmed, Şemsi Yücelt, Ali yurda alınmıyacaklardır. Erkek 
Özkan Cafer, Ali Fikri. tele be yurduna evvelki sene-

KlZLAR !erde alınan vebu yıl sınıflarını 
Lise ikinci 

sınıf : 
devre birinci muvaffakıyetle geçen talebe; 

Şivekar lbrahim, Nezihe Ah
med, Rukiye Hasan, Nezahet 
izzet, Nilüfer Bürhan, Melahat 
Zeynel, Memnune Osman. 

Lise ikinci devre ikinci ve 

bu kadrodan hariçtir. Şu va
ziyete göre partinin talebe 
yurdlarına imtihanla meccane~ 
aldıi(ı talebe, geçen senekı 
kadronun hemen iki misline 
yı.kındır. 

Romanyadan ~elen kar
deşlerimizin vaziyeti iyi 

· ı543nüfus Torbalıya yerleştirilecek 
Romanyadan vilayetimizde 

iskan edilmek üzere gelmiş 
olan 1543 nüfus muhacirin sağ
lık muayeneleri Urla tahaffuz
hanesinde tamamlanmıştır. Vi
layet baytar n;üdürü Adil ta
haffuzhaneye giderek muhacir
lerin hayvanlarını muayene et
miştir. Muhacirler beraberlerin
de 228 ôeygir, 7 tay, 52 man
da, 11 malak, 39 öküz, 73 
inek, 23 dana ve buzağı, 460 
koyun, 3 keçi ve 19 aşek ge
tirmişlerdir. 

Hayvanlar hepsi de iri cüs
seli ve verimlidirler. Damızlık 

1 
evsafını da haizdirler. Bu mu
hacirlerin hepsi Torbalı kaza
sında iskan edileceklerdir. Bir 
çoğu beraberinde çuval çuval 
un, fasulye vesair kışlık yeye
cek de getirmişlerdir. 

Romanyalı muhacir kardeş
lerimiz Türkçeden başka dil 
bilmemektedirler. 

Uzun yıllar ecnebi bir hü
kümet idaresi altında kaldık-
lan halde milliyet ve dillerini 
tamamen muhafaza etmişlerdir. 
Torbalıda iskan edilince ken
dilerine yeyecek ve tohumluk 
dağıtılacaktır. ,_ ' • t .~ ,:,_ , •• • •• "':~. ' - ~ 

Elhamra Sinemasında 
Matineler -

den itibaren 
Kılıç As

lanın Türk 
atlılarile Is
lam ordula
rına kuman
da eden SA
LAHEDDI -
NI EYYUBI 
haçlı •rdula
ra nasıl ;ta· 
!ebe çaldı. 

EHLi SALIP 
MUIIAREBELERI 

Türkçe sözlü şaheserler şaheseri 
Bunu en ince teferruatına kadar bize göstermekte 

ve isbat etmektedir. 
Rejisör : Sesll B. de .M~lle 
iki devre 16 kısım hepsı bırden 

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

Tütün 
Piyasanın açıiması 
neden geciktiriliyor 

Tütün piyasasının yarınki 
Pazartesi günü açılacağını yaz
mıştık Haber aldığımıza göre 
busene istihsal edilen nefis 
tütünlerin bir hafta gibi kısa 
bir zamanda tamamen satılaca
ğını gözönüne alan Amerikan 
tütün kumpanyaları bir kaç 
yerde henüz tütünlerin denk
lenmemiş olmasını bahane ede
rek piyasanın 12 lkinciteşrinde 
açılmasını muvafık görmüşler
d 'r. Bu kumpanyalar, piyasa 
daha evvel açılmağa ve satış
lara başlanmağa teşebbüs edil
diği takdirde piyasaya çıkma• 
mak kararını da almışlar im;ş. 

Piyasanın ne vakıt açılacağı 

henüz kat'i olarak belli de
ğildir. 

ine bolu 
Faciasının muhakeme

sine yarın devam 
edilecektir 

lnebolu faciası maznunlarının 
muhakemelerine yarın saat on
da şehrimiz ağırceza mahke· 
mesiode devam edilecektir. Fa
cia müsebbiblerinin tayini için 
intibah edilen ehlivukufun yap
tığı tedkiklere aid raporunu 
mahkeme riyasetine verdiğini 

yazmıştık. Bu mühim r:ıpor da 
yarınki celsede okunacaktır. 

Ehlivukuf raporunda facia 
müsebbiblerinin tayin ve tesbit 
edilmiş olduğu haber alınmıştır. 

Bataklıklar 
SUprUntUlerle 
kurutulmağa çalı,ılıyoı-

Şehir civarındaki bataklık

ların kurutma işine belediyece 
devam edilmektedir. Bataklık
ların tamamen kurutulması 
mühim bir paraya ihtiyaç gös
termektedir. Belediye büdçe 
dolayısile bu parayı saıfede

miyecek vaziyette olduğundan 
şehirden toplanan süprüntülerle 
bataklıkların kurutulmasına ça· 
lışmaktadır. Bu yüzden kurut
ma ameliyesi gayet yavaş git
mektedir. 

Maarifte 
tayinler • 

yenı 
lzmir Kızlisesi öğretmenlerin

den Ayşe Sıdkı Karataş Orta
okuluna, Tekirdağ, Saray bü
yük Manika öğretmeni Halid 
lzmir Karataş Ortaokulu Tarih
Coğrafya öğretmenliğine, lzmir 
akşam Tecimoku!u Büro, riya
ziye, ekonomik coğrafya ve 
emtia öğretmenl:ğine bu oku-
lun eski öğretmenlt:rinden 
Seyid Nuri, mülga Erkek 
muallim okulundan açık
ta kalan öğretmen Süleyman 
er!>ek lisesi edebiyat öğret
menliğine, tarih, coğrafya öğ

retmeni Şeref Horasanlı ve 
Yusuf Ziya erkek lisesine, 
riyaziye öğretmeni Vahab er
kek lisesi riyaziye öğretmen

liğine, resim öğretmeni Kadri 
lise resim öğretmenliğine, Ali 
Kemal lise lngilizce öı!"ret
menliğine, Ziya Acelan lise 
musiki öğretmenliğine, Akif 
lise riyaziye öğretmenliğine, 
Emin Buca orta okuluna, Ra
tibe Buca orta okulu fen bil
gisi öğretmenliğine, Celal kız 
öğretmen okulu resim öğret

menliğine, Hakkı Baha kız öğ
retmen okulu ruhiyat öğretmen
liğine, açıktan Said Odyak 
Erkek lisesi Yar direktörlüğü
ne ve tarih ve coğrafya staji
yerliğine tayin edilmişlerdir. 

• Teşrınısanı ı~a& 

Yeni tarife 
Vekalet tarafın
dan tasdik edildi 

Elektrik kilovat tarifesi 1') 

kuruştan 18,5 kuruşa indiril• 
miş idi. Nafıa vekaleti bu tari
feyi tasdik ve iade etmiştir. 

Tarife komisyonunun üç ay 
geç içtima etmiş olması sebe
biyle abonemanlardan bu üç ay 
için aiınmış olan fazla para 
bu ay faturalarından tenzil 
olunacaktır. 

Sinek mücadelesi 
lzmirde i~i netlcıt verdi 

Havaların sıcak devam et
mesi ve yağmurların süreksiz
liği yüzünden son hafta içinde 
lzmirde sin~k fazlalaşmıştır. 

Fakat sinek fazlalığı lstanbul 
derecesinde değildir. Belediye 
ve sıhhat müdürlüğü bu sene 
temizlik işlerini ve sinek mü
cadelesini ehemmiyetle takib 
etmişler, esnafa sinek kapanları 
yaptırtmış olduğundan müca
dele iyi neticeler vermiştir. 
Yalnız sinek kapanlarının alt
larına m.üstevi birer tahta par
çası koydurmayanlar bu kapan
lardan istifade edememişlerdir. 

Ya;?murun başlamış olması 

sebebile bundan 11onra sinek· 
!erin de azalacağı muhakkaktır. 

Burnovaya 
Temiz su getirilecek 
Burnovada temiz ve sıhhi 

içme suyu yoktur. Burnovaya 
yarım saat uzak bir mesafede 
bulunan bir kaynak suyunun 
nahiye merkezine akıtılması 

için Burnova belediyesi tara
fından tedkikat yapılmıştı. Ha
zırlanmış olan proje tasdik için 
nafıa vekaletine gönderilmiştir. 
Tasdik edilib gelince Burnova 
nahiyesi temiz ve sıhhi bir iç
me suyuna kavuşacaktır. . ....... ... 
Yağmur 

Tramvayları 
işletemedi 

Dün akşam yağan şiddetli 
yağmurlardan tramvaylar kısa 
bir müddet için işliyememiştir. 
Yemiş çarşısı ile Kara taşta 
bazı evlere su dolmuştur. Te• 
mirlik amelesi gece çalışarak 
ana lağımları ısçmak suretile 
suları akıtmışlar ve su biri· 
kintileriue mani olmuşlardır. 

Bu şiddetli yağmurlardan 

evvelce selden zarar gören 
halk çok korku geçirmiştir. 

•••••••••••• 

Daireler 
DUn işe ba,ıadı yarın 

mekteblar açılacak 
Cumhuriyet bayramı müna• 

sebetiyle 2 buçuk gün tatil 
yapan resmi <laireler dün sahalı 
açılmıştır. Mektebler yarın sa· 
bah açılacak ve derslere de
vam edilecektir. 

Dün akşam kız enstitüsünde 
talebe tarafından Cumhuriyet 
bayramı münasebetiyle bir mü· 
samere verilmiş ve ( ikizler ) 
piyesi temsil edilmiştir. 

- ••••• , p 

Halkevinde 
Gençler bir tzmsll verdi 

Do'aplıkuyu C.H. parti ocağ• 
temsil ko!u tarafından düıt 

gece Halkevinde bir temsil ve· 
rilmiştir. Temsil, (Hamdi paşa· 
nın katili) adında ulusal bir 
piyesti. Gençlerimiz piyeste 
çok muvaffak olmuşlar ve se· 
yirciler tarafından şıddetle al· 
kışlanmışlardır. 

Mua vinll ... k ..... ih .... d ... a_:s_ edllecell 

937 Senesi kadrosunda lzn İ 
sihhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünde bir müdür ınna· 
vinliği ihdas edileceği haber 
alınmıştır. 
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Büyük Erkanıharbiye Re;~imiz 
--------------....,,-------------~ Hamidiye kruvazör·~ ile 

Köstenceye gidecek! r 
··-·-· ı - Baştara/ı 1 ind salıi/ede - en mühim hadisesi saymakta-

birliğinio kuvvetli bir te2ahü- dır. Bu gazeteye göre Balkan 
tünü daba teşkil edecektir. Antantı genel kurmay başkan-

KONFERANST A NELER larmın Bükreşteki toplantıları 
GÖRÜŞÜLECEK lkinciteşrinin sekizinci Pazar 

~unu yapılacaktır. Morning 
lstanbul, 31 (Hususi - Lon-

d Post, bu toplantının başlıca 
radan bildiriliyor. Morningpost hedeti dört memleketin mülki 

gazetesi Balkan ve Küçük An- tamamiyetini temin edecek te-
tant devleti başvekiUeri ve dev- dafüi bir blokun tt!şkili esas-
let reisler arasında vuku bu- tarını hazıdarmak olacaktır, 
lan mülakatları son haftanın diyor. ... .. . .. .. 

Edirnede Cumhuriyet bayramı 

Rejime, rejinıin istediği 
bir eser daha verilmiştir 

Edirne 30 (A.A) - Edirne, Cuıohuriyetin onüçüncü yaldönü
llıünü kutladığı bu büyük günde rejime, rejimin istediği gibi 
büyük bir eser daha vererek en mutlu bir hadisenin sevinci 
İçinde çırpınıyor. 

Birçok günlerdenberi büyük bir himmetle meydana getirilen 
Cumhuriyet kız enstitüsünün açılma töreni bugün yapılmıştır. 
Törende general Dirik, vali Şahinbaş olmak üzere kadınlı er· 
kekli güzide bir davetli kütlesi hazır bulunuyordu. 

Enstitü binaları gezildikten sonra söz alan Kazım Dirik Edir
nenin kazandığı bu yeni kültür müesses~siyle tamamlanması ile 
bir kültür J..alesi haline geldiğini söyliyerek kız san'at okulunun 
nasıl kurulduğunu ve ne gibi ihtiyaçları karşılıyacağanı anlatmış 
'9e bu arada 40 yataklı liseliler yurdu ile Edırncnin üniversiteye 
tahsile giden fakir gençler için lstanbulda bir yatı evinin gene 
bugün açılması yolunda müjdeler vermişti r. 

Mnı. Stoyadinoviçe ipek halı hediye edildi 
Ankara, 31 (Hususi) - Ankara küçük sanayi sergisini ziyaret 

eden Madam Stoyadinoviç, sergide gördüğü bir ipek halıyı satın 
alnıak istemiş, fakat sergi komitesi bu halıyı Stoyadinoviçe he
diye olarak vermiştir. 

lngiiiz parlamentosunda kralın nutku 

Montrö konferansından 
da bahsedilmektedir 

Londra, 31 (Hususi) - lngiliz parlamentosu dün saat 11 de 
fevkalade içtima devresinin kapanış celsesini akdetmiştir. Top
lanan iki meclis önünde kralın nutku okuumuştur. Bu nutukta 
sekizinci Edvard son parlamento devresindeki en mühim hasise
leri hulasa etmektedir. Bunlar kral Jorjun vefatı, lngiltere -
Mısır arasında imza edilen ittifak muahedesi, boğazların yeni 
rejimini tayin eden Montrö konferansı mukavelesi, Lokarno mü
Zakerleri, ispanya dahili harb hadiseleri, lngiltere, Amerika ve 
Fran!'a arasında aktedilen para anlaşması ve sairedir. 

Parlamentonun yeni içtima devresi önümüzdeki Salı günü 
bizzat kral tarafından açılacaktır. Hükümdar açılış nutkunu ken
disi okuyacaktır. Karalın parlamento önünde ilk defa olarak 
krallık vazifesini yapacağı bu celse İngiliz umumi efkarı tara
f•ndan derin bir alaka ile beklenmektedir. 

londra, 31 (Hususi) - Almanyanın yeni sefiri Von Ribben
trop hariciye nazırı Edenin huzuruyla kral tarafından kabul 
edilmiş ve mutad merasimle itimadnamesini takdim etmiştir. 

Sporcular 
Dii~ ... A~k~;~da 

1•zahUrat yaparken C. 
abidesine çelenk koydular 

Başftuatı beşiJZci sahi/ede 
:e pc.rti Başkanı Tandoğan 
llrafmdan bir çay ziyafeti 
k'tilmiştir. Ziyafette parti ilyön

llrul azaları, Türk 3por kuru· 
~u azaları ve kulüb mümessil
Crj bulunmuşlardır. 

Stalin'e -. -
Bir suikasd mı? 

Roma 31 (Ö.R) - Rigadan 

gelen bazı haberJere göre Rus• 
yada Stalil! aleyhinde yeni bir 
suikasd teşebbüsü keşfedilmiş, 
birçok tevkifat yapılmış. Sta
line çok bağlı telakki edilen 
akademisyen F olkin de "bun
ların arasında imiş. 

<.~~ .. ~ • . •.. 
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Son Telgraf Ha:Jlerler!_ 
... ... ~~'\ ··.' ....... 

Ankara Or evinde 

Duçe'nin nutku bekleniyor 

Otomobil 
Kazaları çoğaldı 

Dört yarah var 
lstanbul, 31 (Hususi) - Bu 

sabah Arnavnd köyünde mües
sif bir otomobil kazası oldu. 
içinde dört kişi bulunan bir 
otomobil yol üzerinde durmuş 
bulunan diğer bir otomobile 
çarptı. iki kişi a~ır surette 
yaralandı. Yaralılar arasında 
hanende Y aşarla iki musik_işi
nas vardır . 

Vaziyet 
Almanyaya meyve 
ihracına nıüsaittir 

Istanbul 31 (Hususi) - Al· 
manyada busene yerli meyve 
istihsalatı eyi değildir. ispan
yadaki kanlı ihtilal Almanyayı 
bu p iyasadan uzaklaştırmışhr. 

Almanyaya ehemmiyetli bir su
rette meyve ihraç eden Yu-

Itaıyan•Alman anlaşması Go··rı·ng'in f::~:v:a ~=yv~uı;:~ı:~and~a~: 
meyve ihrnçatcıları, Almanya-

n utkuyla rolünü oynamağa başladı i:m::~=iı~~t; bulunmak üzere 

bu··yu··k ·11 ti . t -t . t k ~ DOLMABAH ÇE Sulhun ilk şartı 
Roma, 31 (Ö.R) - Başvekil 

Mussolininin önümüzdeki Pazar 
günü (bugün) Milanoda söyle
yeceği büyük nutuk siyasi ma
hafil tarafından derin bir ala
ka ile beklenm~ktedir. Bu yeni 
nutkun beynelmilel siyaset ba
kımından teşni bir ehemmiyet 
iktisab edeceği kaydedilmekte· 
dir. 

Dll e erı a mın e me IDIŞ Sarayında Kralın otur-
kümet reisi muhtelif beynelmi- ilk tezahürü General Göring duğu koltuk önünde 

Mussolini Bulonya nutkunda 
Avrupa vaziyetini ima ederek 
Italyanın sulh arzusunu teyid 
etmekle iktifa etmişti. 28 ilk 
Teşrinde Ro~ada Ven edik sa
rayının balkonundan söyle
diği nutukta ise Duce ltal
yan imparatorluğunun müda· 
faa azım ve zaruretinden 
bahsetti. Fakat ne Bulonya, ne 
Roma nutuklarında ltalyan hü-

Jel meseleler üzerinde fikrini tarafından verilen nutukda Al-
bild irmemiştir. 
Şimdi Lombardiyanın baş 

şehrinde vereceği nutuk bu 
izahatı vermesine vesile ola
caktır: Siyasi mebafil, Musso
lininin dokunacağı mevzuların 
pek çok olduğunu gözönünde 
tutarak ltalyan hükümetinin 
bunlara karşı aldığı vaziyete 
dair söyliyeceği sözleri me· 
rakla beklemektedirler. .... 

Paris 31 ( Hususi ) - " P.a· 
ris - Midi ,, gazetesinin yazdı
ğına göre ltalya hariciye nazın 
Kont Ciano Almanyayı ziyare
tinde ne şekilde tatbik edile
ceği tayin edilmiş olan ltalyan 
Alman anlaşması artık rolünü 
oyoamağa başlamıştır. Bunun 

mnnyanın müstemleke müddei
yatı ileri sürülmüştür. Bütün 
ltalyan gazeteleri bu nutka 
geniş yerler ayırmışlardır. Al
man nazırının beyanatı açıkca 

tefsir edilmemekle beraber 
ileri sürdüğü iddiaların ltalya 
tarafından tamamiyle tasvib 
edildiği hissedilmektedir. ltal
yan gazetelerinin fikrince Al
manyanın harptan sonra Afri· 
kada elinden alınan müstemle
keleri geri alması doğrudur, 

zira sulhun ilk şartı büyük mil· 
letlerin tatmin edilmiş olmala-
rıdır. Bu mülahaza ile ltalyan 
gazeteleri, sonradan da olsa, 
Afrika seferini muhakkak gös
termek isti} orlar. 

Misafirimiz Istanbul 'da 
Stoyadinoviç Belgrad' a avdet etmek 

A.nkara' dan döndüler •• uz ere 
- BaştaraJı birinci sahiJede

Jariyle ve "yaşasın Yugoslavya,, 
sesleriyle karşılanmışlardır • 
Müttefik devletin muhterem 
başvekili bu tezahürattan bü
yük bir memnuniyet duymakta 
idiler. 

ŞEHiRDE GEZiNTiLER 
lstanbul, 31 (Hususi) - Bü

yük misafirimiz M.Stoyadinoviç 
akşama doğru çarşıyı, Istan
bulun meşhur abidelerini gez
diler. Hertarafta aynı sempa
tiyle karşılandılar. 

Bana beyanatında şunları 

söyledHer: 
"Ankarayı ziyaretimden son 

derecede memnunum. Güzel 
memleketinizden mükemmel ha
tıralarla aynhyorum Türkiyeyi 
büyük bir kudretle idare 
eden Başvekiliniz ismet İnönü 
ve hariciye vekiliniz dostum 
Tevfik Rüştü Arasla görüşme
lerimizde iki memleket arasın· 
da bütün meseleler üzerinde 
tam bir fikir ve görüş birliği 
bulunduğunu memnuniyetle gör 
dük. 

"Y ugosla vy a için Türkiye 

öyle bir dost, müttefiktir ki 
dostluğun ve ittifak sadakati· 
nin her imtihanına ve her tec
rübeye dayanacağına tam iti
madımız vardır.,, 

GAZETELERiN 
HATTI HAREKETi 

Belgrad, 31 (A.A) - Avala 
ajansı bildiriyor: 

Bütün gazeteler baş sayfa
larmı ve diğer sayfalarının mü
him bir kısmını Dr. Stoyadi
noviçin Ankara seyahatine ve 
Türk-Yugoslav dostluğunun ve 
ittifakının muazzam tezahürle-

ihtiram 
lstanbul 31 ( Hususi) - Yu· 

goslavya Başvekili Stoyadino· 
viç bugün Dolmabahçe sarayı· 
nı · gezmişlerdir. Stoyadinoviç 
müteveffa Kral Aleksandrın 
Dolmabahçeyi ziyaretlerinde 
oturdukları koltuk önüne gele
rek, beş dakika ihtiram vazi· 
yetinde durmuş ve yanında 
bulunan fotoğrafçıya, Kralın 
oturmuş olduğu kolluğun res
mini aldırmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rine hasretmektedirler. 

Pravda gazetesi Ankara 
muhabirinden alıp neşrettiği 

bir yazıda ezcümle diyor ki: 
Türkiye He Yugoslavyanm 

menfaatleri arasındaki iştirak 

sulhunu teşkilatlandmlmasına 
mühim surette yardam etmek
tedir. Bu mesele üzerinde Dr. 
Stoyadinoviç ile bütün Türk 
zimamdarları arasında tam bir 
mutabakat mevcud bulunmak
tadır. 

Yugoslavya başbakanı bu 
ıiyaret münasebetı yle Türki
yede her sahada vücuda gel
miş olan büyük terakkileri mü
şahede etmek fırsatını bul· 
muştur. Mutlak bir intizam 
içinde önümüzden geçen Türk 
ordusu bütün sulh dostları 
üzerinde memnuniyet verıcı 

ve tatmin edici bir intiba 
uyandırmıştır. Bu karışık za· 
manlarda kıymetli Türk ordusu 
Balkanlardaki kardeşleri ile 
birlikte bertürlü mütecavize 
karşı müdafaaya tahsis edilmiş 
bulunmaktadır. 

Pravda gazetesi ayrıca 

J\tatürkün beyanatını tam ola
rak neşretmiştir. 

29 Birinciteşrin CUMHURiYET Bayramından itibaren 1 hafta müddetle 
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D<irt senedenheri 
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beklenen dünyanın 

• 
ASRI 

biricik komiği Charles Chapliıı lllltl 

ZAMANLAR 
isimli ilk sözlü ve şarkılı büyük komedisi TAYYARE SiNEMASI DA 
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AYRICA : 1 SEANS SAATLERi : 

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

30 .. 40 . 50 KURUŞTUR 
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Sahife 

Mua ır orduların hazırlanması: 
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Gençliğ·n askerlik öncesi tal.mi 

l nya a 
Sov - · 
Gençliğin a kerllk 

manevi sefer 
azırltğına hakiki bir maddi 
erlik mahiyeti verilmiştir. 

ve 

-2-
Son harbdenberi büyük dev- J 

Jetlerin ekserisi gençliğin as
kerlik "öncesi talimini geniş 
mikyasta teşkilatlandırmışlardır. 
Almanya, ltalya, Rusya ve ja
ponyada bu talim işi ya dev
letin elinde toplanmış, yabud 
onun sıkı nezareti altında 
idame edilmiştir. 

Mareşal Pelaill 
Almanyada gencin askerlik 

öncesi terbiyesi mektehte baş
lar. Çocuk orada beden terbi-
yesi talimlerinden başka nişan
cılık da öğreniyor. Liselerin 1 

son dört sımfında nişan talim
lerine haftada bir buçuk saat 
tahsis edilir. Diğer taraftan 
talebeler memleketin mevcud 
sayısız; jimnastik ve nişancılık 
cemiyetlerinin de izasıdırlar. 
Bu teşekkiillerin en mühimmi 
üç milyondan fazla azası olan 
Hitler gençliğidir. "Deutsches 
Yungvolk" teşekkülü 10 - 14 
yaşında çocuklardan mürek
kebtir. Asıl Hitler gençliğinde 
ise 15-18 yaşında dalikanlılar 
toplanmıştır. Hitler gençliği 

azaları daimi atletizm talimleri 
yaparlar. Bu idmanlar onların 
beden inkişafına hizmet etmekle 
beraber askerlik bakımından 
da zemin hazırlar. Azalar ayni 
zamanda küçük çapta tüfenk
lerle nişancılık talimi yapar ve 
askeri hareketin muhtelif saf
balarma hazırlamrlarl Moto
sikletçilik, telsizcilik, tayya
recilik gibi onsekiz yaşını 

doldurunca genç Almanlar Hit
ler gençliğinden ilk önce yarı 
askeri kurumlardan sonra iş 
ıaburlarına nakledilirler. Yarı 
askeri teşkilat dört tanedir! 

1) "Hücum taburları ,., buir
lar Münib faciasmdan sonra 
ebemmiyetlerini kısmen kayb
etmiş iseler de bala bir milyon 
azası vardır ve bu merkezlerde 
gençler yürüyüşe, nişancıhğa, 
açık havada yaşamağa ve bir 
çok askerlik hususiyetlerine 
alıştırılırlar. 

2) " Himaye taburları .. ki 
bun!ar kısmen kışlalarda yaşı
yan mümtaz kı'talardır. 

3) Nasyonalist " Kroftfor
kops,. un 400,000 azası vardır. 
Bunlar otomobil idaresinde ve 
makine hizmetlerinde ilitısas 
kesbederler. 

4 J"Luftsportverbond .,bütün 
amatör tayyareciliği ihtiva eder. 
Pilot, müşahid, telsizci, maki
nist vesaire olarak elJibin azası 
vardır. Su son iki testkkülde 

Hitlerci gençlerden gelen genç
lerin talimi için ihzari lcısımlar 
vardır. 

Yirmi yaşını bitirince Alman· 
lar siyasi ve medeni bir hizmet 
olan iş taburlarına girerler.Fa· 
kat iş taburlarında ka1dıklan 
altı ay içinde de gençler kuv
vetli bir askerlik hazırlığı gö
rürler. Hitler gençliğinden çı
kan, yarı askeri cemiyetlerde 
tekemmül eden, iş taburlannda 
askeri disipline alışan Alman 
kur'a efradı güzide askerlerdir 
ve azzamanda birinci sınıf mu
harib ve mütahassıs asker 
olabilirler. 

• . ... 
ltaJyada, faşist hükümeti ço-

cuk veya delikanlı, bütün genç 
ltalyanlan bir sıra teşekkülle
re bağlamıştır. Bunların gayesi 
faşist vatandaşını terbiye et
mek ve askeri rolüne hazırla
maktır. 8 yaşına kadar çocuk 
mecburi olarak ihzari kurum
lara aiddir. 8 - lıi Yaşlan ara
sında Ballila olur. 14 Yaşına 
gelince Ballila kurumundan çı
karak " Avanguardista" olur 
ve askeri yürüyüşlere, nişan ve 
kıt'a talimlerine iştirak eder. 
Nihayet 18 yaşında ltalyan va• 
tandaşının askeri talimi başlar. 
Delikanlı o vakıt ya bir faşist 
gençlik kurumuna veya Üniver
site talebesi ise üniversite genç
liğine yazıbr ve buralarda iki 
sene içinde en az üçer saatlik 
kark talim görerek askerliğe . 
hazırlanır. Bu ihzari askerlik 
kurumlarının kuvveti 1,400,000 
dir. ihzari askerlik kurumları

nın hepsi bir general tarafın
dan idare edilir ve orduya veya 
faşist fırkalarına mensub .za
bitler de onun yardımcılarıdır. 

Bu kadro elli bin zabitten mü
teşekkildir. 

Bundan anlaşıldığına göre 
Alman gençliğinin teşkilatından 
daha ziyade merkezileştirilmiş 

oJan ltalyan gençlerinin asker
lik öncesi talimleri ltalyan or
dusuna kıt'a talimleri yapmış, 
askeri ve manevi bakım
dan hazırlanmış ve askeri 
mükellefiyet imtihanını muvaf
fakıyetle geçirmeğe hnzır kur'a 
efradı temin eder. 

• • • 
Sovyet Rusyada KIZll orduyu 

kuranlar, 1925 senesinde tesis 
edilen askeri sistemin balkın 
askeri teşkilatı ve bilhassa 
gençliğin askerlik öncesi talimi 
suretiyle tamamlanmasını lü
zumlu ~örmüşlerdir. Kanun 19 
veya 20 yaşma basan her genci 
resmen askerlik öecesi talim
Jeriy!e ve iki ay kı~la hizme
tiyle mükellef tutmaktadır. 
Bundan başka orta mektep
lerin ve meslek mekteplerinin 
erkek veya kız talebeleri 240 
saatlık yüksek askeri haıırlık. 
talimine mecburdurlar. Bu ta
limler iki senede yapılır. Bu 
resmi mükellefiyetlerden ba~ka 
"ussoviakim., adJı yarı resmi 
bir kurum da resmi askerlik 
hazırlığı çağına gelmiyen genç· 
lerin askerlik öncesi talimle
riyle meşgul o!ur. Bu teşekkül 
nişancıfar, ihtisasla askerler ve 
pilotlar yetiştirir. 13 milyon 
azası vardır. Siyasi bakımdan 
da kız ve erkek çocuklar ko
münist gençliklerine kabul edi
lir ve askeri hazırlık terbiyesi 
görürler. 

• •• 
Japonyada askeri talim dev-

let idaresindeki mekteblerde 

V~Ni ASIR 

r e 
• 
ıne 

eıı· 
Yeni abine tamamen ordunun kontro Ü alt ndadır 

Londra, 31 (A.A) - Kahi
reden buraya gelen bir habere 
göre, Bağdad'da bir darbei 
hükümet olmuş ve hükümet 
değişmiştir. Yeni bükümeti 
S!ileyman teşkil etmiştir. Ehem· 
miyetli hiçbir hadise olmamış· 
br. 

Eski bükümet askeri tedbir
ler tehdidi altında istifa et
miştir. 

Bağdad, 31 (A.A) - Havas 
Ajansından: 

Askeri tayyareler şehrin üze
rinde uçarak hükümeti istifaya 
davet eden beyannameler at• 
mışlardır. iki saat sonra ayni 
tayyareler tekrar şehir üı:erinde 
uçarak bombalar atmışlardır. 

Tayyarelerin bu hareketi 
başbakanı Kral Gazi'ye istifa
sını vermek mecburiyetinde 
bırakmıştır. 

Makamı iktidara gelmeğe 

çalışan parti ·lrakın tam istik
lalini istemekte ve lngiltere 
ile herhangi bir anlaşma ya
pılmasına muhalif bulunmak· 
tadır. 

Bağdat, 31 (A.A) - Royter 
ajansı bildiriyor: 

Haşimi kabinesinin istifası 
Irak kıt'alarının hükümet mer
kezi üzerine yürümelerine ma
ni olabilmiştir. Irak ordusu 
Bağdadın 110 kilometre şimali 
şarlcisinde Paraganda seneJik 
manevralar için toplanmış bu
lunuyordu. Askeri tayyareler 
Bağdat üzerine hükümete ülti
matomu havi beyannameler 
atmışlardır. Bu beyannameler
de hükümetin artık ordunun 
sabrmı tükettiği, kabinenin 
umumi menfaatleri değil, fakat 
şahsi menfaatleri düşünmekte 
olduğu bildirilmekte idi. 
Beyanna~lerde eyalet ku

mandanı General Bekir Sıdkı· 
nın imzası vardı. General Be
kir Sıdkı bu beyannamede 
ordunun kraldan Haşimi kabi· 
nesine yol vermesini ve yerine 
Hikmet Süleymanın başkanlı
ğında bir kabinenin getirilme
sini istediğini bildirmekte idi. 

Beyannamelerin atılmasından 
birkaç saat sonra Irak askeri 
tayyareleri yeniden Bağdad 
üzerine gelmişler ve ihtar ma
hiyetinde Bakanlıklar civarına 
dört bomba atmışlardır. 

hastaneye kaldırılmışlardır. 
Tayyarelerin bu ikinci uçuş· 

larından birkaç saat sonra Ha
şimi kabinesinin istifa ettiği 

ilan olunmuştur. 
Yeni başbakan Hikmet Sü

leyman halka hitaben bir be· 
yanname neşrederek halkı sü
kuna ve çalışmağa davet et· 
miştir. 

Evvelce şehirde sükünet hü
küm sürmekle beraber <iükkan
lar kapalı idi. Dün Bağdatta 

tabii hal avdet etmiştir. 
Yeni başbakan B.Süleyman 

ise de hareketin asıl şefi B. 
Bekir Sıtkıdır. Samldığma göre 
eski başbakan ordunun hoş
nudsozluğunu mucib olmuştur. 
Yeni hükümet Irak askeri un
surlarına daha az muhalefet 
edecek ve belki de Irakta bir 
nevi askeri diktatörlük teessüs 
edecektir. Bu hadisede Avru
panın hemen hemen umumi 
surette silahlanması keyfiye
tinin de tesiri olsa gerektir. 

Yeni hükümet büyük Bri
tauya ile mevcud dostluk mü· 
nasebetlerini idame ettirmek 
arzusunu izhar etmiştir. Askeri 
mahiyetine rağmen yeni hükü
metin diğer memleketlere karşı 
hiçbir tecavüz niyeti besleme· 
diği de zannolunmaktadır. 

Londra, 31 (AA) - Bağdat
taki hükümet darbesinin esasını 
Irak aşiretlerinin askere alın
ması meselesi etrafındaki ook
tai nazar ihtilafı teşkil etmek
tedir Birkaç :r.amandanberi 
Frabn merkez mıntakasındaki 

Şia kabiyleleri isyan halinde
dir. Bunları tam surette itaat 
alhna almak istiyen Sıdkı bey 
ordusunun takviye edilmesini 
talebetmekte ve bunda ancak 
mecburi askeri hizmetin ikame 
edilm-esi ile kabil olacağını 
bildirmekte idi. Diğer taraftan 
hükümet ise daha mutedil bir 
hattı hareket tutmakta idi. 
Sanıldığına göre yeni hüküme
tin ilk işi bütün vatandaşlar 
için askeri hizmet mecburiyeti 
koymak olacaktır. 

Kabileler ise buna mualif 
olduklarmdan yeni bazı isyan
lar beklenilebilir. 

Londra, 31 (A.A) - Bağ

dattaki askeri hükümet darbesi 
hakkında burada söylendiğine 

göre h~ueketio başında bulu-

1 
nan general Bekir Sıdkı ile 
yeni başbakan Hikmet Süley
man kat'iyyen lngiliz dostu de
ğildirler. Ve 1932 de lngiltere 
ile Irak arasında aktedilmiş 

olan ittifak muahedesinde mu
haliftirler. 

Londrada söylendiğine göre 
frakın yeni iki şefi bütün Arab
lara bir araya toplıyarak bir 
Arab devleti kurmağı istihdaf 
eden gayretleıi teşvik edecek
lerdir. 

Eski başbakan Haşimi, eski 
dış işleri bakanı Nuri paşa ve 
eski müdafaa bakanı Cafer 
paşa kayıptırJar. Söylendiğine 
göre Cafer paşa hükümet dar
besinin önüne geçmek isterken 
öldürülmüştür. 

Londra 31 ( Ö.R) - Ku
düsden gelen telgraflara göre, 
lrakda teşekkül eden yeni hü
kümetin alacağı ilk tedbir, zan 
ve tahmin edildiğine göre, he
men mecburi askeri mükelle
fiyet usulünü vazetmek olacak
tır. Böyle bir teşebbüsün bazı 
muhalefetler uyandırmaktan ge
ri kalamıyacağı zannediliyol'.. 

Bağdad'daki kuvvet darbe
sinin başlıca harikası, memle
ketin diktatörü ınevkiine ge
neral Sıtkının geçmiş olmasıdır. 
Yeni kabine tamamiyle ordu
nun kontrolü albndadır. Sıtkı 
bey bir Kürd generali olup 
1933 senesinde Irak Asuri 
hıristiyanlarına karşı yapılan 
ve bunların memleketten tar
diyle neticelenen askeri sefere 
kumanda etmiştir. Bu zat bir 
çok seneler Londradaki Irak 
askeri heyetinde aza bulun
muştur. 

lngiliz resmi mehafili, Bağ
dad' daki yeni vaziyet ve 
bunun muhtemel netice ve 
tesirleri hakkında bir fi
kir yUrütmezden evvel da
ha geniş malümat ve tafsilat 
almak arzusundadırlar. Hükü
met darbesinin lngiliz • Irak 
münuebatının istikbali hak
kında endişe uyandırmadığı 
mütalaası vardır. Yeni Irak 
başvekilinin Kamalist rejimine 
karşı teveccüh beslediği malüm 
olmamakla beraber Türkiye 
ile lngiltere arasında mevcud 
samimi dosHuk sebebile bu da 
hiçbir endişe uyandırmamak
tadır. Bombalar pekaz hasar yap

mışlardır. Yalnız bir kişi ağır 
swette ve 20 kişi de hafif su
rette yaralanmışbr. Yar alılar 

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

ilk kadın hava şehidi 
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mecburidir. Bu vesile ile orta ve 
yüksek tahsil talebeleri geniş 
bir propagandaya tabi tutulur. 
Talim programları harbiye 

Yurd aşkile can veren genç kızın 
cenaze töreni çok hazin olmuştur. 

nezareti tarafmdan hazırlanır. - Baş tata/ı ı inci salıijcde -
Muallimler zabitlerdiı. Malzeme geri kalmamak için y,Jmadan, 
ordu tarafından mekteblere korkmadan, ölümü istihkar 
meccanen verilir. Bu talimler ederek çalışıyor. 
400 bin genç tarafmdan takib Türkkuşu çocukları, Eribe 
edilir. Mekteblerden başka gibi bayan arkadaşlara malik 
"gençlik talim merkezleri,, olduğumuz için sizi tebrik ede-
vardır. Buraya 16 - 20 yaşında rim. Ulu ve mukaddes bir gü· 
gençler kabul edilir. Hem as- nümüzde Türkkuşunun böyle 
keri, hem de mesleki dersler bir acı ile karşılaşmasını hiç 

istemezdim. Fakat tabiat ka· takib eden gönüllüler yazılır. 
nunları değiştirilemiyor. Dogv -

Bu merkezlerin bir milyon ta-
lebesi vardır. mak gibi ölmek de hepimiz 

için mukadderdir. Ne mutlu ar-
Böylece Almanya, Italya, kadaşınıza ki bu kadar genç 

Rusye ve Japonya, gençliğin yaşta iken büyük hava dava-
aslıerlik hazırlığına mali kud- mız uğrunda hayatını vermiştir. 
retlerile müte:ıasib olan azami Hergün otomobil, otobüs şi-
genişlik, hakiki bir maddi ve mendifer kazalarında yüzl~rce 
m1nevi seferberlik mahiyeti insan ölüyor. Bu ölümlerle Eri-
vermişlerdir. Bu memleket be 'nin şanlı ölümü arasındaki 
orduları bu askerlik hazırlan- farkı Türk gençleri çok iyi tak· 
ma siyasetinin faydalarını bol- dir ederler. 
bol toplamaktadırlar. Türkkuşu üyeleri sizin bu 

MARESAL PET AIN ~ elemli aii_nünüzde ordunun yük· _ 

sek bava kahramanları da ara
nızda bulunuyor. Mateminize 
işti~k ediyorlar. Onlar da her 
gün vazife başında ölüm tehlü
kesiyle çarpışmaktadırlar. Fakat 
bu tehlüke yiğit havaCJlarımızı 
bir an bile yıldırmıyor. Biz de 
onları örnek tutarak havacılık 
için kıymetli birer un3ur olmı
ya çalışmalısınıı:. Türk evlitlan 
Eribe Türkkuşunun ikinci ıe
hididir. Geçenlerde hocanız Ka
mili, bu fedakar arkadaşı göm
müştük. Bugün de uçman Ve· 
cihinin evladını toprağa veriyo
ruı. Vecihiyi, bu şerefli babayı 
hem taıiye ~der, hem de böyle 
bir genç yetiştirdiği için tebrik 
ederim. Hep:nize acılarımı bir 
kere daha tekrarlar ve bütün 
Türk şehitlerinin ruhlarını say· 
i'ı He anarken mateminize işti
rak etmek içjn buraya kadar 
gelmek lütfunda bulunan Os
soaviyakim baak.aıu 2eneral 

Borsa I-JaberJeri 
orsada 
Vaptlan Sab lar 
~ 

üzüm 
Çu. Alıcı Fiat 

1057 F Solari 13 50 20 
540 Ü Kurumu 13 21 
471 M j Taranto 17 22 25 
294 A R Üzümcül2 SO 17 75 
151 H Atyoti 14 50 17 50 
104 Ş Riza Halef 17 22 876 
97 inhisar 8 25 11 
69 Ali H Naı:lı 13 50 17 
67 S Emin 17 50 17 75 
62 Beşikçi 21 21 
47 Y l Talat 12 12 
34 B Alazraki 15 21 
18 Kadri Akse] 12 22 
17 D Arditi 15 15 25 
16 Saraç O H 20 25 21 25 
11 J Gozden 17 50 17 50 
2 P Raci 14 50 14 50 

3057 Yckün 
315818 Eski sabş 
318875 Umumi sabş 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
805 H Şeşbeş 9 50 11 50 
350 S Gomel S 125 5 1~5 
131 T ile T l Şir. 7 16 
92 B A'azraki 10 76 10 75 
68 A Muhtar 8 16 50 
50 Y Karasu 7 375 7 37) 
30 Senmajor 8 50 9 75 
29 Ş Riza Ha. 11 11 25 
19 M J Taranto 10 25 16 
1634 Yekun 

158351 Eski satış 
159985 Umumi satış 

Köylüler ve iz iler 
Ha kevinde 

- Baş/aıa/ı 1 ind say/ada -
Hertarafta bir yıl içinde bıı

şarılmış ve başarılmakta olan 
işlerin blançosu halka iıab 
~dilmiş, yeni kurulan enstitüle"' 
rin, yapılan mekte!:>lerin, yol-
lann, kurutulan batnkhklarıo, 
kanalların, su ve elektrik te"' 

sisatımn açılma ve temelatınıı 
törenleri yapılmıştır. 

Köylü ve ş ehirli bütün meo>· 
leket balkı diln meydanlard8 

ve merasim yerlerinde topls"' 
narak büyük bayramı kutlar 
ken Türk istiklalinin ve Tür!< 
cumhuriyetinin banisi Kao>il 
Atatürke karşı olao sarsılo>B~ 
ve çözülmez bağlılıkların• 
ve şükran minnetlerini bit 
kere daha teyid ve tekrar ef' 
lemiştir. 

Bayram tezahüratı her tara· 
fta devam etmektedir. 

Stokholm 30 (A.A) - CuıJJ' 
huriyetin 13 üncü yıldönOIJJ(j 
münasebetiyle Türkiye elçili: 
ğinde büyük bir kabul restJJ' 
yapılmış, Saray Mareşah ile bit 
çok lsveç ricali, maruf simala' 
ve mevcud kordiplomatik 81•51 

kabulde hazır bulunmuşlardır· 
Kabul merasimine iştirak ede" 
konuklar 300 den farda idi. 

Atatürk'ün sağlık ve mutlı.ı: 
lukları ve Türk ulusunun yii1' 
selmesi şerefine içilmiş ve kil' 
bul resmi pek parlak ohıı&Jf• 
büyük bir neş' e içinde geÇ 
vakta kadar sürmüştür. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eydemanla değerli arkadaşlat~

4 

na teşekkür etmeyi vecibe 1>ı• 
lirim. 

Cenaze törenine- iştirik ede" 
M. M. vekaleti hava mnste· 
şarı yarbay Celil da bugü~· 
k6 kahramanlık telikkisİ11111 

hava kahramanhg-ında toP' ... ,, 
lanm'ş olduğunu tebaril ,. 
ettirerek çok yakında 0 e 
dunun bütün vazifelerinde d. 
Türk kadını ile Türk erkeği"' 

.• v. ·ıôe" 
omuı: omuza gorecegımı . 
bahsetmiş ve Türklcuşu üyelefl~ 
kaybettikleri arkadaşlarının b• 
raktığı boşluğu hazin nutuklıır' 
la anlatmışlardır. • 

Ossoaviyakim başkanı g_e11;e 
ral Eydeman da bu merasılJJ '" 

'11"' hazır bulunmuştur. Eribe ,~ 
cenaze töreninde Sovyet RoS)"ı 
Ossoaviyakim kurulu baş!<: ri 
general Eydernan ve maiyet e 
de baıır bulurımuştur. 



1 retrınısan ı 1 eaa <ENi At:ı!IR 

""' Mussolini dev etleri çagıraca 
Stoyadinoviç1in Ankara gezisi Avrupadaki alaka
dar devletler nazarında işbirliği tesisi sayılıyor 
Kral Karol'un, Stoyadinoviç'in aynı zamanda yapılan seyahatleri küçük 
Antant ve Balkan Antaqtı arasındaki hareket birliğinin tezahürü deniyor ' 

Paris, 31 (Ö.R) - Romanya • 1 kil eden iiç devletin vaziyetini 
Kralı Karol'un Prag ziyaretin- ı f!' gözden geçirdikten sonra, R.o-
den çıkan birinci derecede manya ve Çekoslovakya devlet 
ehemmiyetli bir mesele bey- ve hükümet reis'eri istikbalde 
nelmilel umumi efkan işgal de, Belgradla tam anlaşma ha-
etmektedir. Bu da küçük an- !inde müşterek bir umumi si-

yaset hattı takib etmek ve üç 
t•nt ile Roma protokolunu im- devletin siyaset birliğini bir kat 
za eden devletler, yani ltalya, daha inkişaf ettirmek, bu mak-
Avusturya ve Macaristan ve sadla da şimdiki halde mevcud 
bunlara ilave olarak Alman~ a olan her meseleye karşı takib 
arasında bir işbirliği ihtima- edilecek hareket hattının te-
lidir. Prag müzakerelerinden ferıualını tesl.it zaruretini kay-
sonra bu mesele müsaid bir detmişlerdir. Bu meseleler Yu-
şekilde halledilmek ihtimalile goslavya Krallık naibi Prens 
ortaya çıkmış bulunuyor. Pol ve başvekil Stoyadinoviç 

Siyasi mahafilde bildirildi- ile de müzakere edilecektir. 
ğine göre Italya bu hususta Kralın seyahatinden ileri ge-
ilk adımını atmağa karar ver- MUSSOLiNI len duygular samimi ve tam 
miş bulunmaktadır ve Roma devletler arasında bir iş bera- j gayedir ve bu da Balkan an- bir memnuniyetle "karşılanmış-
protokolunu imza eılen üç dev· berliği tesisi maksadiyle giri- tantı ve küçük antant tarafın- tır. Bunlar şu suretle hulasa 

1 
edilebilir: Karşılıklı anla -!etin Viyanada yakında topla- şilen büyük faaliyetin müt~m- dan sarfedilen bütün faaliyetin 
Yış, sulh menfaatine olarak nacak olan konferanstan sonra mimi sayılmaktadır. Balkan anahtarını teşkil etmektedir. 
görüşlerde tam birlik, bu birlik 

Mussolini bütün merkezi Avru- antanti bu hususta küçük Stoyadinoviçin Ankara seya· 
üç devletin siyasetinde Avru-

pa devletlerinin iştirakile umu- antant tarafından takib edilen bati Atina'da da çok müsaid pada husule gelen değişiklik-
mi bir konferans içtimaına ça- hareket hattını takviye etmekte bir şekilde karşılanmıştır. Yu- !erden doğan teblükeye karşı 
ğırmak teşebbüsünü üzerine ve buna müzaheret göstermek- nan gazeteleri bu ziyaretin ileride takib edilecek siyaset 
alacaktır. Bu konferansa Italya, tedir. Kral Karolun Prag se· Türk - Yugoslav münasebatının itibariyle de tamamiyle kendini 
Avusturya, Macaristan ve Al- yahatı ile Stoyadinoviçin An- samimiyeti ile birlikte Balkan göstermiştir. Avrupada şimdiki 
manya ile üç küçük antant dev- kara seyahatinin aynı zamanda antantının sağlamlığmı da isbat halde mevcud şartlar sebebiyle, 
!etinin iştirak edecekleri farze- yapılmış olması Yugoslav umu• ettiğini ve bunun, Avrupada Küçük antant devletleri hükü-
diliyor. Bu konferansın muvaf- mi efkarı nazarında küçük an- şimdi yaşanılan endişeli saatler met ve devlet reisleri arasında 
fakıyet ihtimalleri, Kont Ciano- tant ile Balkan antantı arasın- içinde, en kuvvetli bir sulh sıkı ve samimi bir temas mu-
nun Almanya ziyareti üzerine daki hareket birliğinin bir te- teminatı olduğunu kaydedi· hafaza edilecektir. 
artmış telakki edilmektedir. zahürü telakki edilmektedir. yorlar. Paris, 31 (Ö.R) - Temps 

Bel~raddaki salahiyetli me- Bu mesai, her ideoloji bari- Kral Karolla Beneş, Hodza, gazetesine göre Kral karolun 
hafi! bu proje hakkında sarih cinde, merkezi ve şarki Avru- Krofta ve Anlonesko arasındaki Prag :ıeyabati ve bununla ayni 
hiçbir malümat sahibi olmadık- pada vaziyeti tahkime ve sulhu müzakereler neticesinde neşre- zamanda yapılan Stoyadinoviçin 
!arını bildirmektedirler. Yugo- korumağa matuftur. Alakadar diien tebliğe nazaran • n se- Ankara ziyareti Küçük Antant 
slavya başvekili Stoyadinoviçin devletler arasında ekonomik neler ve son aylar zarfır,.ia or- i!e Balkan Antantının sağlam-
Ankara seyahati de, merkezi ve siyasal bir iş beraberliğinin taya çıkan muhtelif mc eleler ~ığını ve birbi~ine bağlılığını 
ve şarki Avrupada alakadar tesisi takibedilen en esaslı karşısında küçük Antantı t~ş- ısbat etmektedır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

K. Antant G. Kurmayları 
B. l.ntantı G. Kurmayları gibi 
Bükreşte bir toplantı yapacaklar 
Kral Karol Prag ziyaretinden pek memnun 

!erinin müzakerelerine mesud 
bir başlangıç telakki edilmek

tedir. Bu müzakerelerde, Kü

çük Antantı teşkil eden üç 

devletin teslihat, ordu mevcudu, 
strateji ve tabiye bakımından 

emniyetlerini alakadar eden 
bütün meseleler gözden geçiri
lecektir. 

Prag, 31 ( Ö. R ) - Kral 

ile hasseten iki memleketi ve 
Küçük Antantı alakadar eden 
meseleler üzerinde görüşme

lerde bulunmuştur. 
iki devlet reisi ile iki devlet 

adamı ı.rasmda bütün mesele
ler üzerinde gerek takibedilen 

usuller, gerek istihdaf edilen 

gayeler hakkında lam bir mu
tabakat basıl olmuştur. 

Kral Karo! küçük antant 
birliğinin daha ziyade kuvvet

lendirilmesi ve daha açık bir 
şekilde tecelli etmesi arzusun
da bufupmuştur. 

Bu sebebden önümüzdeki 

aylar zarFında Hodza taraFın
dan mutlak tesanüd diye tav
sif olunan bir siyaset takib 
olunması beklenmektedir. 

Sahife s 

c. . Parti grubunda 
ATATiiRI("iin yılbaşı nutkunda Tiirkiyc
uin dahili ve harici siyasetini bulacağız 

ve direktifleri alnuş olacağız 
Ankara, 31 (A.A) - C. H. 1 bürat Balkan anlaşmasının sa· 

Partisi Kamutay grubu idare labet ve ehenımiyetini göste-
heyeti başkanlığından: Cumbu· ren yeni bir delildir. Meclis gru-
riyet Halk partisi grubu ismet bu ismet loönünün beyanatını 
Inönünün başkanlığında saat müttefikan ve hararetle takdir ve 
15 de toplanmıştır. Başvekil tasvib etmiştir. Bund'>n sonra 
ismet lnönü yılbaşı müna- meclisteki intihabat için parti 
sebetiyle Atatürkün resmi namzedlerinin tayinine geçile-
nutkunda Türkiyenin dahili ve ceğini ismet lnönü hatırlatarak 
harici bütün siyasetinin ifade- parti genbaşkurca kamutay 
sini bulurken her meselede reisligine tekrar Abdülhalik 
takib olunacak direktifleri Rendanın takdim edildiğini 
de almış olacağımızı ve ve meclis reis vekilleriyle 
ondan evvel umumi bir siya- parti reis vekillerinin yerlerinde 
set müzakeresine girişilmesini bırakılmalarını teklif etmeğe 
arkadaşlarının kendisinden bek- karar verildiğini bildirmiş vebu 
lemiyeceklerini söylemiş ve şim- teklifler ittifakla ve alkışlarla 

di Yugoslavya Başvekilinin he- kabul olunmuştur. Bundan son-
nüz resmen memleketimizi şe- ra Hasan Sakanın başkanlı-
reflendirmekte hulunduğunu ğında grub müzakere!eri-
batırlatm1ştır. Meclis grubu mi- ne devam edilmiş ve parti 
safir başvekilin ve Yugoslavya- grubu idare heyetine aşa-
nın lehine samimi ve çok dos- ğıda İsimleri yazılı üye-

ler seçilmişlerdir. Partinin 
tane gösteriler yapmıştır. ismet kamutay grubu asbaşkanlıkla· 
lnönü Yugoslavya Başvekili rına Hasan Saka Trabzon Dr. 
ile mülakatına dair intibalarını Cemal Tunca Antalya, idare 
hakiki bir memnuniyetle anla- heyeti azahklarına Ali Kılıc 
tıyordu. Meb'uslar her iki mem- Gaziantep, Abdülhak Irat Er-
leket arasındaki yekdiğerine zincan, Aziz Akyürek Erzurum, 
sadıkane inanmak hislerinden General Şükrü Gökberk İstan-
büyük sevinç göstermişler ve bul, Hamdi Yalman Ordu, 
kendi hislerinin Yugoslavyaya General Ihsan Sokmen Gire-
karşı hakiki bir sadakate müs- sun, Rasih Kaplan Antalya, Ra· 
tenid olduğunu heyecanla ifa· sim Basara Sivas, Damar Arı-
de etmişlerdir. Bütün bu teza- koğlu Seyhan 

Amerika 
Reisicumhur 
intihabatı 

Paris, 31 (Ö.R) - "Paris -
Soir,, gazetesi üç son teşrinde 
yapılacak Amerika reisicumhur 
intihabının muhtemel neticesi 
hakkında tahminlerde bulunu
yor. Amerika cumhurreisi in-
tihapları hakkında daima ön
ceden bir plebisit yaparak 
muhtemel neticeyi bildiren ve 
şimdiye kadar hiç yanılmıyan 
"Litterary Digest,, Amerikan 
mecmuasının bu seferki plebi
siti önceden Roosevelt' e kar
şı cumhuriyetçilerin namzedi 
Landon lehinde netice vermiş 
ise de ovakittenberi Roosevelt 
mevkiini kuvvetle tahkim etmiş 
ve Amerikanın bertarafındaki 

intihab mücadelesinde muvaf
fakıyetler kazanmıştır. Bu se
beble F ranklin Roosevultin 
kuvvetli şahsiyeti tehlükesizce 
cumhurreisliği intihabım kaza
nacak mevkide görünmektedir. 

Kral Boris 
Emden kruvazörünü 

ziyaret etti 
Sofya 31 ( A. A ) - Kral 

Boris Alman kruvazörii Emde
ni ziyaret etmiş ve merasimle 
karşılanmıştır. Kral gemi ku
mandanı ve yüksek zabitleri
nin del:ileti ile Emdeni gez
miştir. 

Mandalar 
Komisyonu 
toplandı 

Cenevre, 31 (Ö.R) - Man
dalar komisyonu toplanmış ve 
Togo arazisinin idaresi hak
kında mandater devlet olan 
Fransanın mümessili tarafından 
verilen izahatı dinleıniştir. Bu 
izahatta ekonomik balumdan 
bazı terakkiler kaydedildiği, 
1935 senesinde umumi ticare
tin 65 milyon frank oldui{u, 
mandater devlete gelen malü
mata göre busene bu rakamın 
geçileceği bildirilmektedir. 

ltalya sefirinin mUtaleast 
Belgrad 31 (Ö.R) - ltalyan 

sefiri Yugoslav matbuatına 
ltalya - Yugoslavya yakınlığı 
hakkında ltalyan gazetelerin
deki neşriyatın ltalyan umumi 
efkarına tamamiyle makes ol
duğunu söylemiştir. 

Arttırına günii 
konferanslar verildi 

lstanbul, 31 (Hususi) - Bu 
gün milli arttırma günüdür. 
Hersene bugün bankalara 'daha 
ziyade tevdiat yapılır. Mekteb
lerde talebelere arttırmanın 

fayda~ı hakkında dersler ve 
konferanslar verilir. Bugün 
mektebler kapalı olduğundan 

konferanslar ocaklarda ve top
lantı mahallerinde verilmek
tedir. 

1 Karo! ve veliahd Prens Mişel 
Prag'dan 50 kilometre mesa

fedeki Miloviç mevkiinde Çe

koslovak ordusunun yaptığı 

'ımmn.;ı ..... msı ... ._-. .. _..,ı-.. ...... -..a ......... _._..::am._ ... ı:ıımm:ı' 

KIŞLIK İHTiYAÇLARINIZI 

Aliilıinı nıiizaketrleıe salı11e olacak olan Bülueşteıı bır 111a11zaıa 
Paris, 31 ( Hususi ) - Kral lakki etmektedirler. Bu grubu 

Karolun Pragda mazhar oldu· teşkil eden Çekoslovakya, Ro-
ğu son derece şevk ve muhab- manya ve Yugoslavya bu bir-
betli kabul hurada pek iyi bir liği yalnız siyasi ve ekonomik 

ışaret telakki edilmektedir. sahalarıia değil, aynı zamanda 
Çek milleti ilk defa olarak askeri sahada da tamamlamak 

TOPLU OLARAK ANCAK 

Sümer Bank 
Yerli l\'lallar Pazarından 

TEMİN EDEBİLİRSİNİZ 
. 

™'7T/T/77T,/J7Z7/.T/.Tr/ZZ7TF/.A7"-L7./T/777T/LZJf77//7/7//////7/////////-, 

resmi ziyaret halinde bir ec

nebi devlet reisini alkışlamak 
fırsatını buluyordu. Gerek Çe

koslovakya, gerekse Romanya 
siyasi mehafili bir taraftan Be
nes ve Krofta, diğer taraftan 
Kral Karo! ve Antonesko 
arasında cereyan eden müza
kereleri küçük antantın birliği
nin tam yerinde bir tevidi te-

ve bu suretle içlerinden her
hangi birini tehdid edebilecek 

bir tecavüze karşı müessir mu
kabelede bulunabilecek vazi
yete geçmek azmindedirler. 

tatbikat manevralarında hazır 

bulunmuşlardır. Reisicumhur M. 

Benes Kral Karola refakat et

mekte idi. Harbiye nazırı, Çek 
ordusu genel kurmay başkam 

ve ordu generalleri Kral Karolu 

karşılamışlardır. Motörize kuv· 

vetlerin kısmi manevraları Kral 

tarafından büyük alakayla ta
kib edilmiştir. Kral Karo! Çe
koslovak ordusu hakkında de· 

rin takdirlerini bildirmiştir. 

Bilumum Devlet ve 
kredile 

Müessesat 
m~l verilir. 

Kral Karol'a ve Benes'e Prağ 
halkının ayırdıkları alkışlar bu 
bakımdan yakında başlıyacak 
olan Romanya, Yugoslavya ve 
Çekoslovakya erkanı harbiye-

Prag, 30 (A.A) - Kral Ka
ro! Mazariki ziyaret etmiş ve 
Sokolların merkez evini gezmiş
tir. Bilahare Reisicumhur Benes 

Kemeraltı Hükümet caddesi 36-4 Telefon 3308 
' -- , 
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Bitişik hemşirelerden 
Violet Hilton bir müzisyenle niçin 

evlendi, niçin boşandı?. 
Bitişik kardeşlerin garib maceraları var 
·····································~····························································· 

Parl•.. llkte,rln 
Violet ve Daiıy HiJton iki 

bitifik hemıiredir.Bunlardan Vi 
olet Hiltonun Jameı More adb 
Wr m6ziayenle izdivacını Ame
rilua pzeteleriai çok igal ~den 
Wr talak hadiMai takibetmitlir. 
Gazeteler gibi, sinemalar, rad
yolar da hidiseye fazla alaka 
göetermi,ler(r. Bitişik hemşi· 

relerin hayatını iyiden ıyıye 

bilen Binentabl bidiseyi fÖy
lece anlahyor : 

- Violet Hilton ve Daiıy 
Hilton iki sevimli bemtireler
dir. Tatla sesleri, seksapel ya
ratan bir çehreleri vardır.Diğer 
bitifik bemıirelere biç benze· 
mezler.Ôrümcek gibi yürümez• 

l 

J Violet Hı/ton bvltaç günlük kocası oıa11 adum.rı 
l öpüşüıken hemşiresi masumane bir ldkt:ydi 

göst~1111!je çalışıyor 

MARGUiT VE MARY 
HEMŞiRELER 

Marguit ve Mary bitişik hem
ıirelerin hikiyeleri daha az 
alaka uyandıracak mahiyette 
deiildir. Diğerlerinden bunlara 
a11raa bir h•Biyette cihazı 
hazmiylerinin müşterek olma-
sıdır. iki hemşire Parise geldik
lerinde ıtık şehrinin cazibesine 
kapılan Marguit bir aşk mace
ruıaa kapılmak, ıevmek ve 
sevilmek ihtiyacını duymuş, bq 
arzusunu hemşiresine açmıştır. 

Mary büsbütün başka huyda 
bir kızdı. Kalb itlerin-= ehem
miyet verdiği yoktu. Buna mu
kabil çok oburdu. Küçükken 
bititik hemtiresini de uburluğu 
yüzünden fazla istıraba sok-

meıhur cerrablan çağnldı. Bir 
konslHtasyon yapıldı. Hepai iki 
kardeti ayırmanın imkinsııh· 
ğına karar nrdiler. Hasta ihti· 
zar halindeydi. Mi~l Magazin
lerini kanthrmakta devam 
ediyordu. Stanislasın nefesi 
gittikçe daralmakta idi. Kalbi 
gayri muntazam atıyordu. Bir 
aralık aynayı ağzına yaklaıhr
clılar. Solak kesilmiıti. Staais
lu yavaı yavaı ılnerek can 
vermiıti. O dakikaya kadar 
vaziyetin fecaatini liyiki)'le 
kavramamıt bulunan Mişel bir 
çığlık kopardı. Elleri yeis ve 
isyanla yatak örtülerine sarıldı. 

- Beni aymn diye feryad 
ediyordu. 

Kardeıi ölmitlü. Damarla
nndaki kanın da gitgide soğu
makta olduiunu hissediyordu. 
Zavallı delikanhnın korkunç 
ihtizara tam on dakika sürdü. 
Bir bititik adam ancak on da
kika tek adam gibi yafıyabildi. 
Sonra o da bayata gözlerini 
kapadı. 

Sönen yıldızların sayısı 

Tanınmış birçok yıldızlar 
birer hayal oldular .. 
Amerikada şöhret ve zen

ginliğin en son mertebesine 
çıktıkları zannedilen bazı yıl
dızların ansızın gözden kaybol
ma 'arma hayret edilir. Buna 
sebeb Atlantiğin öte tarafında 
yaşıyan insanların en küçük bir 
kusura bile tahammül göster· 
memeleridir. Bazı yıldızlar fazla 
gurura kapılarak itidal ile ha
reket etmesini bilmiyorlar. Ba
zıları san'at ve şöhretleriyle 
mütenasib olmayacak ücretler 
istiyorlar. Bazıları ikbal gün-
lerinin hayaline sarılarak ye
ni tekniğin kendHerinden 
istediği ıeyleri yapmaktan im
tina ediyorlar. Şu beş on sene 
içinde büsbütün sönen yıld1z
ların sRyısı yüz ondan fazladır. 
Bunların en marufları Behe 
Daniels, Gloria Svanson, Co
rinne Griffith, Clara Bov, Ban
croft, Nils Asther, Madge Bel
lamy, Satly Blane, Monte Blue, 
Edvina Booth, Kathryn Crav-
ford, Janet Gaynor, Ann Har
ding, Buster Keaton, Edmunde 
Love, Ramon Novaro, Mary 
Pikford, Buddy Rogers, Norma 
Talmadge ve sairedir. 

Sönen bu yıldızlardan bir 
çokları ihtimal verilmiyecek ka· 
dar müşkül bir hayala düşmüş
lerdir. 

UÇAN SiNEMALAR 
Hollyvood'un sinema kralla

nndan David O. Selznick 30 
yolcu alabilen dört motörlü Sönm yıldızların yerini lllfatı yeni 
büyük bir tayyareye bir sine· yıldız/aıdan Mee ummonier ( Üç .• 
ma makinesi yerleıtirerek Mar- altı.. dokuz ) /ilminde 
len Dietricbin Şarl Buvaye ile mııhr. Bu filmi görmek için 
birlikte yaptıklan " Allahın Hollyvood'un en maruf tahsi-
bahçelerinde " filminin ilk pro- yetleri tayyarede yer almıı· 
jeksiyonunu ı&kylzünde yap· Jardı. ....................................................................................... 

1936 güzelleri Tunusta 

30 ilkteşrin günü 
güzellik seçimi yapıldı 

ler. DansJan caıiptir. Birleşik 
Amerika cumhuriyetleri dahi
linde, Kanadada, Brezilyada, 
Arjantindeki turnelerinde bal
km daima blyük ıempatisini 
kazanmıılardır. Bir Alman ga• 
zinosu hesabına ol&rak ken· 
dileriyle angajmanda bulunmak 

tuğu günler olurdu. Genç kız
lık çağına gelince Marguit'in 
haklarına hürmet etmek zaru• 
retleriyle karıılaıb. Mari bugün 
çocukluk kaprislerinin uyandı
ğını girmlttü. Hemıiresini din
ledikten sonra: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

için Amerikaya gitmiştim. Em
preıaryoları olan Rindinge baş
vurunca vaziyetin değiftiğini 

öğrendim. Violet Hiltonan bir 
müziayenle evlenmek üzere ol
duğu, kocaıı da birlikte an
gaje edilmek ıartiyle teklifimi 
kabul edebilecekleri bildirildi. 
Tam on beşgün siren görüş
melerden sonra muvafakatimi 
bildirdim. Biletleri aldım. Ha-
reketimiz takarrür etmitti ki 
yeni bir haber verdiler. Violet 
Hilton kocası James Moore ile 
geçinemediğinden ayrıhyormuı. 
Bir kaç günlük bir izdivaçtan 
.onra talik •. Bu sonuncu beni 
allkadar etmiyebilirdi. Eğer 

itin içinde Amerikanvari bir 
reklam tuzağı olduğunu gör
meseydim ... 

Empresaryo timdi daha fazla 
licret istiyordu. Gazeteler ta
IAktan uzun uzadıya bahsede
ceklermiı .• Violet Hiltonun şGli
reti bir kat daha artacakmıf •• 
Bu Amerikan tuzaklarını pek 
eyi bildiğimden müzakereyi 
uzatmıyarak Nevyorktan ayni· 
dım. işte Violet Hi.tonun izdi
Yaanı ve talakına izah eden sır 
banda ihllftttir. 

- Peki Marguit dedi. Ben 
arzuna mümaıat edeceğim. 

Çılgınhklarına gözümü kapa· 
yacağım. Bilmukabele ben de 
ıenden bir hizmet isterim. Se
kiz gilndenberidir, canım erik 
yemek iıtiyor. Gösterdiğim 
uyaallığa mükifaten midenin 
biraz rahatsız olma11na taham
mOI edebileceğini zannederim. 

iki hemıire buseleriyle mu
kavelelerini imzaladılar • Mar· 
guit istediği gibi eylendi. Mary 
de eriklerine kavuıtu •• 

POLONYALI BiTiŞiK 
KARDEŞLER 

Miıel ve Stanialas iki bitiıik 
delikanlı idi. M6kemmel danı 
eder, ıarkı llyler, Alman ti
yatro sahnelerini muvaffakıyet· 
Ji oyunlarıyla doldururlardı. Bir 
akşam Bremen tiyatrosundan 
evlerine dönüıde Stanislaı souk 
algınlığından yatağa düttü. 
Doktorlar zatiirreenin en ağı
rına tutulduğunu söylUyorlardı. 
48 Saathk ilk tecJaviye rağmen 
hararet yükseldi. Miıel sıhhati 
~yi olmasına raimen kardeşinin 
yanında yatakta 1'almağa mec· 
barda. Tabiat onu mabktm et
mitti. Stanislu atefler içinde 
yanarken o magazinlerini karıı
laıtırarak iç sıkınh91nı dağıtmak 
istiyordu. Bir glba doktorlar 
gC>rdüler ki vaziyet ilmidsizdir. 
Stanialas ölecek... Oglin&n en 

Şarlo 
Asri zamanlar 
filmini mevzuu 
Şimdiye kadar Türkiyenin iki 

büylk ıehrinde ayni zamanda 
g6sterilmek mazhariyeti biç,ir 
filme nasib olmamıştı. ilk defa 
( Şarlo ) nun .. Asri zamanlan,, 
hem Istanbulda iki büyük si· 
nemada, hem de lzmirin Tayya
re •in'°'masında ayni günde 
g6aterilmeğe baılanmıştır. 

Bu münasebetle aari zaman
lardan biraz babaetmeği mü
naıib 16rdilk. 

Senaryoau Şarlo tarafından 
yapılan, bizzat Şarlo tarafıa
dan reji edilen bu filim onan 
fimdiye kadar yaphj'ı fillmJerin 
hepsinden daha yüksekte. 

o! bu filmi ile beıeriyetin 
makıne devrinde çektiği sılıın
hları tebar z ettirmekte· ma
kineleıen devri karikatürlze et
mektedir. 

Bugün hemen hemen bütün 
dDnya ainemalannda gösteril
mekte olan Asri Zamanlar 
•!yredenleri kahkahalarla gtıl
durmekte, tıoura da derin de
rin diifündürmektedir. Bilhaua 
Ş~!~o'nu~ bu filimde göster
dıgı ıan at kudreti barikull· 
dedir. 
Biz okuyucularımıza Asri Za

manları hararetle taYIİye ederiz. 

Bu ıefer Avrupa güzellik 
miisabakaıına if tirik eden mil
letlerin say11ı daha da azal
mııtır. Seneden aeneye bu mü-
sabakalara gösterilen alakanın 
düşmekte olduğu görülüyor. 
1936 güzelini seçmek için yapı
lacak olan mftsabakaya ancak 
onbeş millet ittirik edecektir. 
M&ıabaka hersene gfiıellerden 
birinin menaab olduğa payi
tahtmda yapıldığına gör~ yeni 
müsabaka için Akdenizin ıbk 
bavah Tunus ıehri münasib 
görülmütlür. Güzeller Pariı
ten geçerek Tunus'a git
miıler ve bu ıehirde bO
yük tezahnratla karıdanmıı
lardır. Seçim 30 ilk teırin gil· 
nü yapılmııbr. Yakandaki klip 
miiaabakaya ittirAk eden Ki· 
zelleri gösteriyor. Bunlar ıol- -
dan sağa sırayla Belçilta güzeli 
Laura Torfı, la2iliz 2iiıeJi 

Laurence At
kins, Franıız 
gOzeli Lyne 
Lassale, lr
landa güze:i 
Dany O'Mo
re, Yunan gü 
ıeli Nella Sikiari, lıveç güzeli 
Birgit Engquiıt, ispanya güzeli 
Antonita Atques, Rusya güzeli 
Ariane Guedeonoff, Tunus 

güzeli Ethel Azzopardi, Nor· 
veç gBzeli Aılaug Simensen, 
Macar giizeli Maria de Nagy, 
Kafkas güzeli Tatiana Uşakof, 
Holanda glzeli Kramerdir. Fas 
ve Suriye g&zelleri de milsa· 
bakaya iştirak etmişlerdir. 

86ylece bu defaki seçim bir 
Avrupa - Afrika Ye Asya gü
zelinin seçimi mahiyetinde ola
cakbr. Kanlı ficialar içinde 
olan lspanyamn 1936 ıtızelini 
-Baraeloa ,anclermipir. 

ı Te9rınısanı ıea& 

Haçlılar 
Tarihinden bir 

yaprak 
Salaheddlnl Eyyubl 

beyaz perdede 
Elhamra sinemasının; Sali• 

heddini Eyyubinin haçla sefor· 
lere nasıl galebe çaldığını 

gösteren büyük ve muhteşem 
bir filim ile sineme mevsimine 
girdiğini görüyoruz. 

Dekor, fedakarlık, ihtişam, 

ateş, harp, aşk, hicran nasıl 
diyeyim tehevvür, kahramanlık 
hepsi,hepsi filimde yeralmışttr. 

Filmi mektep talebesinin 
görmesini çok isterim. Hatta 
mümkün olsa da sinema idaresi 
kültür direktörlüğü vasıtasiyle 
bütün mektep talebelerini da· 
vet etse diyorum. 

Salaheddini Eyyubi Türk 
oğlu Türktür. Babası Necmed• 
din Nuri adla bir Türktür.Bundan 
sekiz asır önce 1136 da Terketle 
doğmuştur. Melik Nureddin 
adında bir öğretmenden ders 
alauştır. Bu büyük kahraman 
hep o zamamn Hristiyan ordu· 
larile savaş yapmış; Mısır'da 
Nil kıyılarmda Haçla ordularla 
karş\laşl?ıtŞ, onlara kimilen 
mahvetmiştir. 

Suriye, Irak, Anadolu ve 
Hicaz ile Yemen arazisi .. 
ni Haçlı'laran istilasına ma"" 
ruz bırakbrmıyan yegane 
kahramandır. 1187-1192 tarih• 
lerinde beş sene süren bir mu• 
harebede Hayfa, Yafa, Saydac 
Beyrut ıehirlerini aldı ve Ku .. 
düs krab Grey dö LüsinyaDI 
esir etti. lıte bundan sonra,. 
meıhur üçüncü haçlı seferia 
yapıldığı zamanda lngilis. 
Franıız, Belçika, Almanya, ltal
ya ve Avuıturya ordulan 
papanın tuirlerile birleıerek 
Marsiyladan ıarka hareket et
tiler. Akka 'kalesine hep bir
den hüeum ettiler. Filimde ta• 
rihin bu safhasını görüyoruz. 
lngiliz kralı arslan yürekli Ri• 
şar Filistin sahillerinde kaldı, 
b:ltün haçb ordular mahvoldu. 
Filmin bu cihetleri o günüa 
müdbiş sahnelerini yafahyor. 

Eczacı Kemal Aktaf 
........................................ -" 

Müzayede ile fevi 

k~·=~c~e~?!~kı!~~~ 
bahleyin uat onda Birinci Kor-' 
don Alman konsoloshanesini 
geçince 272 No.lu evde marul 
iki aileye aid fevkalide lük• 
ve nadide mobilyalan müzaye-
de suretiyle sahlacakhr. 

Satılacak eıyalar meyanında 
kristal camlı emsalsiz bale, 
kontreblife, bByük açılır yirJDİ 
kiıilik maıa, 14 iskemlesi ame
rikan kadifeli bir kanepe iki 
koltuk, Dietricb markab piyano 
aynalı tuvalet, büyük dlrt aded 
yazı maaıı, dosya dolabı, yeni 
bir halde adler markalı TOrkçe 
yazı makinesi, bir buçuk ve 
ikiıer kiıilik lake sarı ve nikel 
karyolalar yatak ye 'rorganla• 
riyle, dokuz parça büyük k~
clifeli oda takımı, muhtelif bıt 
ve iki kapılı aynab dolaplar, 
aynab komodinoJar, aynall la-
vuman ve tuvaletleri, sigar• 
ıebpalan, müdevver açılır ce
viz maaa, aynalı jardinyer11, 
ıemıiyelikler, muhtelif besa
ran yemek iskemleleri, muplD .. 
ma bir kanepe iki koltuk, ba· 
sır takımı, sarı mangal, ameri• 
kan duyar aaatlar1, Singer na-
kıı ve dikit ayaklı üç çeklDe .. 
celi makine, kristal iılelDeli 
büfe, i~i çiçeklik aebpa, ete- I 
jer avize, brooz korne.ıalar. ye 
perdel~ri, ıaz sobası hah kiJiOI 
ve seccadeler ve saire bir çok 
16ks ve nadide mobilyeler JDil"' 
zayede suretiyle sablacakbl'• 
F ırsab kaçırmayınaz. • 

Fırsat Artırma Salonu AsiS 
Ş1D1k. Telefon: 2056 

S.6 '2-2 



Valimizi!l ıiyaseti11deki lleret Mellemen /faik Pa1tısı önüude milli oyunları 
seyrede1ken ve Beıgama antıkiteleı mıizesinin nçtlma /t)feninden bir intıba 
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.... _rz.7..ZZZZ7,,ZT,.LZT...L7.,ZJr:zz:r::;r.z';.# 

Sinema 
iLE TEDAVı 
Moskova civarında Podolsk 

Emrazı akliye hastanesine mer
but bir hususi sinema ateJyesi 

tesis olunmuştur. Bu atelyede 
sinematerapi, yani sinir ve akıl 

hastalıklarının sinema ile teda
visi usulü tatbik edilecektir. 

Tecrübe ile şimdiye kadar 
sabit olduğuna göre, bir filmin 

muntazam ritmi sar'alılar üze
rinde müsekkin tesir yapmak

tadır. Meczup deliler de, et
nografik tablolar ile hafif ko

medi filimlerinden sonra tabiice 
vaziyete gelmektedirler. 

Sinema ile ipnotizma tecrü-

beleri ise bilhassa enteresandır. 
Alkolizmin ipnotizma ile teda-

visi hakkında bir filim gören 
alkolikler çok çabuk ipnoz 

haline gelmektedir. Bu takdir
de telkin de kolayca yapıl
maktadır. 

Sinema atelyesi, tedaviden 

başka, haştaJarın haberleri ol
madan tedkik edilmeleri-

ne de yarayacakbr. Podolsk 
Timarhanesinde bir sar'alının 

sineması alınmış ve bu suretle 
sar'a nöbetinin en ince tefer
rüatına kadar tesbiti mümkün 

olmuştur. Bu atelye sayesinde, 
bir saate bağlı sinema maki
nesiyle hastanın, kendi haberi 
olmadan, muntazam saat fasıla
lariyle vaziyeti tesbit edilecek
tir. Bu esnada ayni zamanda 
sesler de zaptolunmaktadır. 
Bir hastanın sistematik bir su

rette sinemasının ve fotoğra

fının alınması, hastalık seyrinin 
sinema perdesi üzerinde tam 
olarak takibini kabil bir bale 
getirmiştir ki teşhiste bunun 
büyük bir ehemmiyeti vardar. 

Sinema atelyesi ayni zaman
da psihiyatr doktoı:ların ve 
hasta bakıcılann ilmi terbi.vesi 
hususunda da büyük hizmetler 
edecektir. 

• • 

Norma s ear matemi 
Beyaz perdenin g ·· zel yıldızı sine

mada çekilmeğe arar verdi 
Holivud. ( llkteşrin)

Cualdctte Colbert'den 
sonra Norma Shearer 
de beyaz perdeyi ter
ketmek üzeredir. Romeo 
Juliette filminin güzel 
yıldızı vahim bir hasta
lığa tutulmuştu. Son on
beş günde Normanın 
hayatından ümid kesil
mişti. Kocası lrving 
Thalbergin zatürreeden ~ 

öldüğü malümdur. Nor
manın da hastahğı za
türreedir. Kocasının ma-
temi genç icadının sıh-
hatini çok sarsmıştı. 

r-.~,,,.c,. ~ :· ,·. 

Norma Shcarer şimdi ~~···.·:""'''·""~ 
iyileşmiştir. Fakat uzun 
müddet istirahate muh- ~rfö'ft: 
taç bulunduğundan sine
madan çekilerek iki ço
cuğu ile birlikte sakin 
bir hayat sürmeğe karar 
vermiştir. 

Norma 
şu suretle anlatmıştır: 

- Bundan sonra sinemayı 

nasıl düşünebilirim. insanın si

nemada çalışmak için çok canlı, 

sinemaya çok bağlı olması la-

tırmışb. Burada hayatı
mın en mesud günlerini 
yaşado.m. San monikadan 
ayrılmıyacağım. 

Normanın yatağı ya
nında ölen kocası lrving 
Talbergin bir fotoğrafı 

duruyordu. Mütefekkir, 
enerjik ve mütebessim 
bir çehre.. Norma bu 
çehreyi hayatta her şeye 
tercih ediyor. Biraz öte
de lrving Talbergin iki 

çocuğu ile birlikte çıka
rılmış bir resmi var. Di
ğer odalardan şakrak 
kahkahalar geliyordu. 
Küçük lrvingle kardeşi 

Katerin misafirlerini ka
b~l ediyorlardı. 

Norma teessürle an
lattı: 

- Katerin iki yaşın
dadır. Hiçbir zaman bu 
kadar da neşeli olma· 

Noıma Slıa,er kocası ve nğ/11 mışhr. Ona ve kar-
bütün kuvveti ve şiddetiyle deşine babalarının küçük bir 
hissetm;ştim. seyahatte olduğunu söylüyerek 

Norma bunları anlatırken feci hakikati saklamıştım. Şim-
bembeyaz yatağı içinde beyaz di onlara babalarının ölümünü 
gecelikleriyle uzanmış bulunu· nasıl anlatmalı? Irving Talberg 
yordu. Gözleri yaşla idi. yavrularıyla bir arkadaşta. On-

zım .. Hayır, bundan sonra artist ı ı ki b J - Kendinizi teskin için ıra sa an aç oynar, neşe e-
olamıyacağım. Hiçbir filim çe- Holivuddan birkaç ay uzaklaş- rini arttırarak zekalannı işlet· 
virmiycceğim. Son filmimi çe- mayı istemez misiniz? mekten zevk alırdı. Çocukla-
virirken içimden bir ses bana - Hayır, burada, Saomoni- rım hayatta biricik Omidim, bi-
hitab ediyordu: kadaki evimde oğlum lrving ve ricik neşe kaynağımdır. Artık 

"Bu sonuncu filmin olacaktır kızım Katerina ile kalacağım. , bütün hayabmı onlara hasre-
Norma Bir hissikablelvukuu Kocam bu evi benim için yap- deceğim. 
......... :;.~ .........•................•.•.•........................••.....••••....••.•.••...•..• ~·····~·~··~······················· 

Sandık kald•rırken Çeşme başında kavga lzmır Bmncı lcra memurlu-
Yemiş çarşısında Şerif Re~- Me~emenin Ahı Hızır °;la- ğundan: 

zinin mağaıasınd~ Haşim o~lu hallesınde Süleyman kızı Emıne Bir borçtan dolayı tahb hacze 
Ali b:r sandık kaıdırırken duş- çeşmeden su almakta olan I 2300 k"l "k b 9 müş ve sol elinin parmakları Nafizeyi dövdüğünden tutul- a ınan 1 0 go oya -
ezilmİ$lİr. muştur. 11-936 tarihinde açık artırma 

Yakayı ele verdi 5ebegslz değil ; suretile saat 12 de Yemit çar-
Menemende yankesici Meh- sarhoştur 

med oğlu Tevfik, pazar yerin- Keçr:ciler caddesinde Ali 
de gezen Mehmed oğlu Musta- oğlu Ali Riza, sebepsiz olarak 
fanın 3 lirasını çAldığmdan tu- Hasan oğlu Hüseyni yaraladı-
tuhnuştur. ğından tutulmuştur. 

• 

şısında satılığa çıkarılacaktır. 
Talip olanların o gün mahal

linde bulunmaları ilin olunur. 
1028 (2107) 

Nasıl bu söziinüzde sa
mimi misinizl 

GiZLi NiŞANLI 
YAZAN : ADNJlN BILGET 

triGGr.zL~/'7.Z?'"'~~~tıırrırmtöCC~~ 

kedonya cemiyeti, sadece Türk 
halkile uğraşan, Türk ırkına 

karşı zulüm siyaseti güden ve 
!cdhişle genç insanları yoke
den bir ölüm makinesi rolünfi 
oynamadı mı? 

- Ne münasebet Nada ..• 
GüzelJiğin hiç milliyeti olur mu .. 
Güzel bir şeyi milli bağlarla 
sarmak mümkün mfi? 

- 26-
Nad:i, masa Uzerlnde duran kokaine bir göz attı; 
- Ah, kokain, dedi. Bunsuz ya,anır mı? Bahusus 

seven bir insan ltokainslz yafar mı ? 
- Sonradan hatırladım. O da doğru bulmuyorduk. Çünkil 

beni tanıyamadı. ikimizde de- onları bizden ayrı bir milletin 
ğiştik. Ben Mühendis kısmında çocukları olarak telakki etmi-
iken Gançiyef " Luvr Akade- yorduk ki 1 ••• 
nıi ,, de idi. Onunla epeyce - Bunda haksızsınız, Semih 
rnücadele!erimiz de vardı. bey .. 

N "b" - Neden haksız oluyorum. - e gı ı ... 
- Gançiyef, dişçi mektebin- Siz Bulgaristanda Türklerin bir 

de okuyan Bulgar arkadaşla- cemiyet kurmalarına müsamaha 
tiyle birlikte lstanbulda bir göstermediniz. Mevcud cemi

yetlerin kapılarıca kilid vurdu· 
''Bulgar cemiyeti,, yaşatmağa 

•teşebbüs . etmişti. Biz buna 

nıuarızdık. Biz; kendi aramızda 
Y~şayan azlıklar için 'böyle ce- J 
llııyeUer kurulmasını ve muay
Yen bir ıray~ icin calısmasını 

nuz. Mekteblerde Türkçe oku· 
tulmasına müsaade etmediniz. 
Türk harsını öldürecek bütün 
vesilelerden istifade ettiniz. 

Türk halkma yapmadığınız 
mP.zalim kalmadı. Mahud Ma-

Gospoyçe, siz öte taraftan 
Türk sevgisinden bahsediyor
sunuz. Biz sevgilerimiz gibi 
düşmanlıklarımızda da samimi
yiz. Neden çift siyaae\ kullan
mağı tercih ediyorsuouı, bizi 
milli düşman telakki ettiğinize 
göre d->stluğunuzdan bahset· 
meniz biraz tuhaf değil mi? 

- Fazla hassasiyet gösteri
yorsunuz Semih bey •• Siz. mil
Jiyetçiliğinizde fazla ileri bir 
şövensiniz. 

- Yalan değ~L Ben bir 
Türk kızmm bir Bulgar deli
kanlısını, bir Türk çocuğunun 
bir Bulgar kazını sevpıesini bile 
kabul e.demem. · 

Nacl'i'nın kaşları, Bulgar ır· 
kının aııladsğı bir hususiyetle 
çatılmı~tı. Adeta. hiddetlenJ?if 
~ibi.r.di: . 

- Emindim bundan Semih 
bey... Nasıl başınız hali ağrı
yor mu? 

- Sizin yanınızda ağrıma
sına imkan var mı, geçti. 

- Size kendi elimle hazır
ladığım halis Kırcaali üzümün
den yapılmıt şarap ikram ede
yim. Pek güzeldir. 

- Çok teşekkür ederim 
Nada .. 

- Pek tuhafsınız siz.. Bir 
dakikanız, bir baıka dakika
mza uymıyor. Ne de o!sa bir 
Türk çocuğu bir Bulgara bir 
Fransazdan, bir lngilizden, bir 
Almandan çok yakındır. 

- Böyle olduğu halde ne
den kayna§mıyorsunuz bizimle. 
Neden ·gidib gelmiyor, ahı ve
rişinizi Türkiyeden yapmıyor
sunuz.. 

1 
1 

•• • ur ''Ye 
I ızı ay {uruınu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!msızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yem kte b · r iki 

~-~....__.,~~-.~~~~~~ ·~•ı.:ıo....;;--......:..ı.o.;..-~ 

Kapa ı zarf usulile eksiltme ilanı 
azilli amuk islah istasyo 1U ve 

üretme çift iği üdür üğünden: 
Çiftliğin ihtiyacı için artırma, eksiltme ve ihale kanunu hüküm

leri dairesinde 5,000 beş bin adet çuval ile 6,000 altı bin metıe 
pamuk prese kanaviçesi münakasa ile ve kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. Münakasa şartnamesi lzmir Ziraat müdürlüğünden ve 
veya Nazilli Pamuk Islah istasyonu müdürlüğünden parasız olarak 
alınabilir. Münakasa ve ihale 13-11·936 tarihinde sa.at 16 da 
Nazilli Belediyesinde toplanacak komisyonrla yapılacaktır. Mu-
vakkat teminat mikdarı 170 yüz yetmiş liradır. Talipler kanunun 
tarif ettiği şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarmı vermek 
istedikleri mal nümuneleri ile beraber, nihayet saat 15 şe kadar 
sözii geçen komisyona teslim etmeleri lazımdır. 

Manisa Vilayeti 
ninden: 

1-4-7-10 

Daimi 
1026 (2102) 

Encüme-

1 - Hususi muhasebe için 2196 lira muhammen kıymette 
54 kalem defter vesaire açık eksiltme suretile salın alınacakhr. 

2 - Bastırılacak olan evrabn nümuncleri ve eksiltme şart-
namesi parasız olarak hususi muhasebe müdürlliğiinden ahnabilir. 

3 - Eksiltme 5-11-936 perşembe günü saat 10 buçukta 
vilayet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 164 lira 70 kuruştur. 
25-1 859 (2075) 

lzmir Sıhhat "e içtimai muavenet 
müdürlüğünden: 

Sağır dilsiz ve körler müessesesinin bir senelik ihtiyacı olan 
ve aşağıda isimleri ve mikdarlara ve teminat bedelleri yazılı ek
mek ve sade yağının kanuna tevfikan yeniden bir ay müddetle 
ve pazarlık suretiyle satın alınmasın:ı karar verilmiş olduğundan 
taliplerinin ikinci teşrinin 2,9,16 ve 23 ncü pazartesi günleri saat 
14 de Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğünde salan alma ko-
misyonunda yapılacağından isteklilerin teminat akçeleri mal san

dığına yahrdıklarına dair makbuz ve banka mektuplariyle bir
likte müracaatlara ve şartnameyi görmek istiyenleriu de her gün 
komisyona müracaatları il~n olunur. 

Cinsi En az En çok Tutan 
T.L. 
780 

Kilo Kilo 
Teminat 

T.L. 
58.50 
92.25 

Urfa birecik sade yağı 800 1000 
Ekmek birinci nevi 10000 12000 1230 

(2105) 

- Onu bilmiyorum .. Kaba
hat galiba baştakilerin.. Bizi 
idare edenler asker. Bizde ordu 
aiyasete karıf\yor. Her işi sert 
düşünüyorlar. Endişelerimiz 

meydandadır.Bir S?Ün sizin Bul
gar topraklarına tecavüz ede
ceğinizden endişe ediliyor. 

Siz bizi hala anhyama-
dınızsa cidden yazıktır. Biz biç 
bir müstakil milletin küçülme
sine, kuvvetini kaybetmesine 
razı değilir. Türkl~rle samimi 
geçinmek isteriz. En büyük işi 
gençlik başaracaktır. Biz bir
birimizi seversek, kültür~! mü
nasebetlerin.izi arttınrsak bir 
gün anlaşmamız mümkün olur. 
Siz bir Bulgar kızıyle aşk yap
maktan çekinirseniz hiçbir za
man anlaşamayız. 

- Teşekkür ederim ikazına 
Nada... Sof yada benim için 
unutulmıyacak, en dolgun inti
ba, senin yanında geçirdiğim 
bu güzel dakikalardır. Seni 
daima lıatırhyacağım. 

-isterseniz bu 1!ece Nusinle 

1022 

yapamadığıoızı benimle yapın. 
Bir dansinge beraber gidelim. 

- Teşekkür ederim, Nada .•• 
Söz veriyorum. Akşam yedide 
gelir, seni alırım. 

* • • 
Operaya gitmek üzere bir 

taksiye atlamışlardı. Ortalık 
lapa lapa düşen kar altında 
beyaz örtülere bürünmüştü. 
Nada Semiha ufak bir teklifte 
bulundu: 

- Daha yarım o;aatimiz v:ır, 

isterseniz dansinge gıderek )';.a

rım saatimizi barcıyalım. Sıcak 
bir şeyler de içmiş oluruz. 

Şoför makinenin yolunu de
ğiştirmişti. Gospoyçe Nada şo
före Bulgarca bir şeyler söyli
yordu. Şimdi insan kalabalık
larının koştuğu genişçe bir bul
vardan geçiyorlardı. Herkes bir 
an önce evine gitmek üzere 
acele ediyordu. Bu sırada şo

för makineyi büyük bir binanın 
.önünde tevkif etmişti. Nada: 

- Geldik, dedi. 
~ Bilmedi -



= 
bmir Udaci Hubk mabke• 

maind•: 
bmir Milli Emllk M. tara

fmdan lzmirde Tepecikte Sa· 
luzlılar aokağmda 46 No.lu ev
de oturur Şllkrü aleyhine açı
lan: Tepecikte Sakızlılar soka
ğında 46 No.lu dtikkimn tab
liyesi davasımn nakzen ve 
müddeialeyhin ikametglbının 

haJen meçhul bulunması hase
biyle gıyaben cari muhakemesi 
ııra11ada: 

Yukar1da adı geçen dükkanı 
miiddeialeyh Şükrünüu dava 
tanlai olan 12-2-931 ta
ribillde iflali altmda bulunup 
balunmaclıjı hakkında davacı 
tarafından ibraz edilen delille
rin gayri kifi prilmui itiba
riyle kendisine davacı tarafın
dan yemin teklif olunmuş ol
duğundan mahkemece de müd
deialeyhin yemininin icra11na 
ve muhakemenin 12 - 11 - 936 
pertemhe aaat 10 a talikine 
karar verilerek bu babta tan
IİID kılınan 7emin davetiyesi 
mahkeme divanhaneüe talik 
edilmiftir. 

Verilen yemin karan mlld
deialeyh ŞOkrllntbı gıyabında 
olduğundan H.U.M.K. nun mu
addeJ 337 nci maddesi hük
müne tevfikan miiddeaaleyh 
ıekiz gtln içinde arzabalJe ye
min edeceğini beyan ve muay
yen gtlnde gelip yemin etme
diği halde yeminden kaçınmıf 
ve yemin edeceği vakıilann 
Ahit olmut aayddığtna karar 
verilerek esas hakkında h6küm 
verileceği tebliğ makam1na 
kaim olmak ilzere keyfiyet ilin 
olunur. 1029 (2100) 

lzmlr Beladlyeslnden: 
1 - Birinci kordonda me· 

ıadiye mevkünde Şehir gazino 
ve bahçesinin bir senelik kirası 
batkltiplikteki prtname veç
llile 6 • 11 • 956 Cuma glnll 
~ ..... 16 -.k ... _ u. 

ale edllecekdlr. Senelik kira 

bedeli muhammeni iki bin Jira· 
clır. lttftk içia ytlz elli lirahk 
muakkat teminat makbuza 
veya Banka teminat mektuba 
ile ılyleaen giln •e aaatte 
eacllmene gelinir. 

2 - Bin iç y6z doksan do· 
km lira ak kul'Uf bedeli 
ketifli Pqa mezarlığı etrafına 
davar yapılması iti 10 - 11 -
936 Sa'ı gllnll ıaat · 16 da açık 
ekıiltme ile ihale eclilecekdir, 
Ketif ve prtnameaini girmek 
kere bqmllheadWlte iftirlk 
için de ylz bet liralık muvak· 
kat teminat makbuzu veya 
Banka teminat mektubu . ile 
myleaen g6n ve aaatte encü
mene gelinir. 

3 - Mıa1rb caddeainin bay
ram7eri ile talebe çayın etra 
fmda ,.,.._.idi difeme ara• 
..t•lri parça11nm tamiri ip 
6 - 11 - 936 Cama gtlnll saat 
16 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. itin bedeli keşfi 
1088,42 lirad1r. Ketif ve şart• 
namesini g6rmek üzere bat 
m6henclialiie iftirlk için de 
seksen bir lira altmıı kuruşluk 
muvakkat teminat makham 
reya Banka teminat mektuba 
ile ı&ylenen gOn ve aaatte en
cümene gelinir. 
4-Karııyakada Banka soka
ğ1nda asfalt yolu üzerinde bi
riken suların Mimar Sin3n so
kağındaki mecraya verilmesi 
için yapılacak kanal işi 6 - 11 -
936 Cuma gOnli saat 16 da 
açık ekıiltme ile ihale edile
cekclir. itin bec\eli keşfi 287,75 
liradJr. Ketif ve şartnamesini 
prmek llıere başm&hendisliğe 
İftİrlk içinde 21 lira 60 kuruı
luk muvakkat teminat mak
buza ile 16ylenen g6n ve saat
te eadlmene ıelinir. 
16-20-2~1 844 '2010) 
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•>İ:K::K:..A.T!!! 
Yeni bir şapka sahn alırken şöhreti bütün dünyayı sarmış olan 

JOHN B. STETSON Cy. ( Philadelphia ) 
_Fabrikaıının Ttırkiye ve lzmir halkına takdim ettiği ıu modelleri giirmeden karannızı vermeyiniz 1 

STETSON 

PENN-CRAFT 

KENSiNGTON 
....... , 

BATIŞ YERLERi : IZMIRDE 

EHRAM mağazası M. Bedri Akgerman IŞIK mağazası 
( HükOmet caddesi ) 

(Voyvoda caddeel ) 
( HlikOmet caddesi ) ( Balcılarda ) 

letanbulda : Cumhurly11t BUyDk Şapka malaz••• 

.................................................................... -1. 
ZMiR YüN Mensucab 

ITürk A. Şirketinin 
• 

- uınaı a n aıı ,.. 

l'arahndan mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAll --------
Yeni yapbracağınız elbiseler için 1- mamulib tercih ediniz 

.................. T Ş YE ERi ................. . •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• ·················· SA 1 RL • ·················· :::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::: 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Maa7eaehane.lai Biriiaci 
::.zıer sokatı 36 numaraya 

letmiftir. Hastalarıuı mOs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

Satılık motör 
ve prese 

1 - Crosley marka 55, 65 
beygir kuvvet· nde ıoğak 
kafa maa teferrilat mazotla 
müteharrik ku9Yetti ve yeni 
bir mat&r. • 

2 Aynca İt incezlik 
madeni -atalyd' marka 3 
aded prese maa tulumba. 

3 - Ayrıca granit zeytin 
ezmeğe mabaus taı. 

Paurlılda aablacakbr. Al
mak iatiyenler Oclemifte ava
katbay Faik Günü'ye müra-
caat. H • 2 1-8 ( ) 

Kapalı 
ilanı: 

Nazilli Pamuk Islah btuyoaa ve Oretme Çiftliii Mlldtlrltı
iOnden: 

lataıyon ve çiftlik ihtiyaa için artırma, elCailbne ·~ ~ ka· 
nanu h&k&mleri daireabade 15.000 onbq bin kilo mazot=mot6-
rin ile 100 ylz teneke benzin mibaaka18 ile ve kapalı zarf um
lile aatm alınacakbr. 

Mllnakua prtnamai, bmir Ziraat Mlldirliğinden veya Nazilli 
Pamuk Islah lstuyonu M&clirlitinden parasız olarak alınabilir. 
M&aakasa •e ihale 12-11·936 tarihinde ıaat 16 da Nazilli Bele
diyesinde toplanacak komisyonda yapılacakhr. Muvakkat temi· 
nat mikdan 99 dokun dokuz liradır. 

Talihler kanunun tarif ettiği ıekilde bazırhyacakları teklif 
mektublannı ve vermek iateclikJeri mazot = motlrin nümoneaini 
12-11-936 tarilainde nihayet saat JS e kadar 16zll g~en komİI· 
yona teallm ~tmeleri ilamdır. 1-4-7-10 10'14 (2104) 

Yüksek Mühendis mektebi arthrma 
ve eksi;tme komisyonundan: 

1 - Mekteb makine llburatuvarı için lüzumu olu Turbo
Elektrik grubu k11palı zarf aıulile ekıiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 21-12·936 pazarteıi günO saat onbeşte Gümüt 
ıuyunda 111ekteb binası içindeki komisyonda yapılacakbr. 

3 - Muhammen bedeli 19500 ve ilk teminab 1463 liradır. 
4 - lstiyenler prtnameslbi mekteb idaresine müracaatle 

para11z .alabilirler. 
5 - Teklif mektublan ikinci r.: addede yazılı ıaatten bir saat 

evveline kadar komisyon reislijine makbuz ~ukab~de. verile
cektir. Poıta ile glnderilecek mektublann nıbayet ıkincı mad· 
dede yazılı aaate kadar gelmif 0Jma11 •e clıt zarfm mahir mama 
ile iyice kapablm11 bulunmuı prttır. Poltada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 1-JS-J0.-15 966 ()103) 

~ 1 -

Çürük ·ve bakımsız dişler insanı çok 
çabuk ihtiyarlatır 

Genç vUcudler saııam dlflere na kader muhtaç•• 
dı,ıerln de RADYOLIN'• o kadar lhUyacı vardır. 
··11.:..~·····J.···~··,J.e••············ı·········································· .. ymKli KAuY-vLIN ditçiüK iJmiaİll icabettinliği bOttlll ı..-
salara maliktir. Dişlerin çürOmesini meneder, diıleri beyaz· 
Jabr ve gDzelleştirir. Diş etlerini takviye eder, nefesi tath
lafhnr. Dit ve ağlz hastalıklarını tedavi eder. Ağızda 

mevcud bntün mikroblan % 100 &ldilrür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NAS1ı2 ilACl 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

DOKTOR 
En eski nuırları bile pek 1u.. bir umanda tamamen •• 

k6k&aden çıkarır. 
Umaml depon: laPb ~mk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ye mlea9İr bir .... r Uladır. 

BEYOBLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otern m6steciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrlibeli ida· 
resile biitiln Eğe halkına ker 
dilini aevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilivetOll 
fiatlar mllthit ucuzdur. 



1 Teşrinisani t93G 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 4 teşrini· 
saniden 9 teşr~nisaniye kadar 

Amsterdam, Rotterdam ve 

Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 

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

SVENSKA ORIENT Lın1en 
VIKINGLAND matörü 30 

ı h:rinci teşrinde beklenmekte ve 
ı Rotterdam - Hamburg - Bremen 
Goteburg ve lskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

HolJand Australia Line 
ALHENA vapuru 6 ikinci 

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

ZEGLUGA POLSKA 
LAV ANT motörü 1 ikinci 

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

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

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

··~&&----~------..... 
DOKTOR 

Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOliAZ 

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

Hastalar hergün saat üç-
ten altıya kadar. 

{~026) 

• •• Doktor - ()peratör 

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka 

her giln ikinci Beyler sokağı 
Müzayede salonu karıısında 
78 numaralı muayenehane

sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp· 
,_rüp~ Berat apartımanı No. 5 
-- &>ü 

ı 

l 

Diş tabibi 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
A THEN vapuru halen lima-

nımızda olup Rotterdam, Ham
burg ve Bremen limanlarına 
yük almaktadır. 

BOCHUM vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor. 15 son teş
rine kadar Rotterdam, Ham
burg ve Bremen limanlarına 

yük alacaktır. 
GALILEA vapuru 14 son 

teşrinde bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

American Export Lines 
EXMINSTER vapuru halen 

limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXHIBITOR vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
ıçin yük alacakhr. 

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

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

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük a)acakbr. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXETER transatlantik va

puru 6 son teşrinde Pireden 
Boslon ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXCAMBION transatlantik 
vapuru 20 son teşrinde Bos
ton ve Nevyorka hareket ede
cektir. .. ~ ... 
Den Norske Middelbavslinje 

BOSPHORUS motörü bilen 
limanımızda olub Dieppe, Dün
kerk ve Norveç limanlarına 
yük alacaktır. 

SARDINIA mt>törü 16 son 
teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlanna yük ala
caktır. 

Armement H.Schuldt-Hamburg 
AUGUST LEONHARD va

puru 11 son teşrinde bekleni
yor. Rotterdam ve Ham burg 
için yük alacaktır. ....... 

Joboston Varren Line Ltd 
Liverpool 

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

•• ® ... 

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

Budapest 
DUNA motoru halen li

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

_....,. .. 1-iBnıaıı ... 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 25 2 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 Tele fon N o. 
2007 • 2008 

-~------· Doktor operatör 

Ceva~ Al~soy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 

Muayenehanesini 2 inci ~ ten 6 ya kadar ikinci Beyler 
heyler So. Hamam karşısın- ; sokak şerbetçi karşısı No. 81 
da 37 No. ya nakletmiştir. 1 de kabul eder. 

Telefon: 3774 ~ · Telefon muayenehane 3315 
Telefon evi 3203 

~lirıır-.~-e.cz~-~U..7..ZZ~J!2~~ ..................... .. 

VENi ASIR 

Yalnız birkaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

GRiPiN 
En flddetll b E' afirılarını 

derhal keser 

Gripin bütün ağrı, ıızı ve sancıları dindirir. Nezleye, gripe, 
diş, bel, sinir, adele ağnlanna, romatizmaya, üşüt:ııeden müte· 
vellit ıshrablara karşı bilhassa müessirdir. 

GB l P • l 
Radyolin diş macunu fabrikasınm mütehassıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatl 7,B kurutlur. 

Olivier Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
AD JUT ~ NT vapuru 28 bi

. : rinciteşrinde gelip 29 birinci 
. teşrinc kaclar Londra için yük 

alacaktır. 
ANDALUSIAN vapuru 2 

ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 

: için yük alacaktır. 
Liverpool Hattı 

ALGERIAN vapuru 30 birinci 
teşrinde gelip 4 ikinci teşrine 
kadar Liverpool ve Glasgov 
için yilk cı.lacakhr. 

FLAMINIAN vapuru ikinci 
teşrin iptidormdn Livcrpool 
ve Svanseada.n ""e'·p yük çıka· 
racaktır. 

5ahUe 9 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memfeket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : Ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü rapur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

MİTAT OREL THURSO vapur!! 15 ikinci 
teşrinde Londradan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
Liverpool ve Glasgov için yük S Adres • Beyler Numan 
acaktır. zade sokağı Ahenk mat-

NOT : Vürut tarihleri, va- ~ baası yanında. 
1 · • ı · ı ·· ~ Numara: 23 pur arın ısım erı ve nav un uc- :' Telefon : 3434 

retlerinin değişikliklerinden me (229) 
suliyet kabul edilmez. __ IZZT..L71Z.?P-7..Jtz2zz2 zwoom 

1936 -1937 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

• • 
senesının 

ıhlamur, Salep, Çay 'ı 
Balık 
Yağı 
ECZAC~ 
Kemai 

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

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

Telefon: 3882 
1 

Krep Jorjet, 
Revdor F erit9 

Nergis Nuvar 
Leylak Blan 

4 ayrı ayrı koku harıkası 
ve S. Ferit eczacı ba 1ının son 
yaphğı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

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

SIHHA1" BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarımn en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa· süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğhı hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kamil 
Aktaşba
Jıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir şerbettir~ 

Hilill 
Eczanesı bu yağı 

hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

( 

, .. ~~ 
\ -= 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarım ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kuk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade l:>ulundurmaktadır. 

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

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

Posta kutusu No. 224 

Telefon - lzmir 3465 

1 Devlet Dcmiryollarmdan : 
· Boş çuval nakliyatına mühim tenzilat 

15 - 11 - 936 tarihinden itibaren Samsun • Çarşamba ve Mu
danya - Bursa hatları da dahil olmak üzere Devlet Demiryolla
rında nakledilecek boş çuval ve hararlardan ton ve ki~ometre 
başına 5,25 yerine 2 kuruş ücret ahnacaktır. 

1-3 (2106) 1021 
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1 
Bağdat askeri bir ihtilal geçirdi 

• en tadır rduya da'' ma 
Başvekil u· m yman merhum M. Şevket Pş.nın 
kardeşidir. Kabinede orduya mensub beş nazır vardır 

1111~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

lngilterenin Mısırdan ve Filistinden lraka asker göndereceği söyleniyor. 
lstanbul, 31 (Hususi)-Irakta 

Yasin paşa kabinesinin bir as
keri kuvvet darbesiyle düşü

rülmesi neticesini veren hadise 
hakkında Londradan ve Bağ
dattan yeni haberler gelmiştir. 
Kralın iktidar mevkiine davet 
ettiği Hikmet Süleyman bey 
Osmanlı sadrazamlarından Mah· 
mud Şevket paşanın karde
şidir. Tahsilini lstanbulda yap
mıştır. Kuvvetli bir milliyet

perverdir. Hükümet işe başlar 
başlamaz ordudaki heyecan 
sükün bulmuştur. 

Londradan gelen haberler 

suretle cereyan etmiştir: 
Başvekil Yasin paşa dün saat 

13 de istifasını krala vermiştir. 
istifanın sebebi, başvekilin ha-
sımları tarafından hükümet 

olan Hikmet Süleymanı yeni bir 
kabine teşkiline memur etmiş
tir. Hükümete karşı yapılan 
hareketin başında Bey Sıdkı 
bulunmakta idi, K'lb 0 neve karşı 

Krnl Emir Oazi 
Iraktaki vaziyetin hala karışık- Bağdad üzerinde uçan ası 
Jık içinde olduğunu bildirmek- tayyareler ihtar makamında 
tedir. Bu haberlere göre lngil- şehire k1rk kadar bomba at-
tere ittifak muahedesi muci- mışlardır. Bunlardan bir kişi 
hince lraka yardım için Mısır- ağır surette yaralanmış, ve 20 
dan ve FHistinden asker gön- kişi de hafif berelenmiştir. 

Yeni başvekil ayni zamanda 
Dahiliye nazırlığını da üzerine 
almıştır. Kendis~ tahsilini Jstan
bulda yapmıştır. Bu zat Irak 
istiklalinin en hararetli bir ta
rafdarıdır ve bu istiklalin tam 
ohr:>•· .. ı i~temektedir. Memle-

man 1935 de kabine erkanın· 
dan idi. 

Roma 31 (Ö.R) -- Haber 
alındığına göre yeni Irak ka
binesinde beş nazır ordu reis· 
lerile yakından münasebeti olan 
kimselerdir 

derecektir. Bagdauarı göıii11iiş Yaralılar hemen hastahane- /rıgiliz asker/eti 
Londra 31 (Ö.R) _ Bağdad- mevkiinden çekilmeue kuvvet vaziyet alan .kıtaat Bağdadın ye kaldırılmışlardır. Dün Bağ- keti Ingiliz vesayeti altında Roma, 31 ( Ö.R ) - istifa 

daki lngiliz sefirinden Forayn- istimali suretiyle kendisinin 120 kilometre şimali şarkisinde datda bütün mağazalar kapalı tutan siyasete hiçbir zaman eden Irak kabinesinin hariciye 
ofise gelen son reamt haber- buna mecbur edileceği hakkm- tahşid edilmişti ve Yasin paşa kalmışlardır. Fakat şehir sükü· taraftarlık etmemiştir. Keza Ir:- nazırı öldürülmüştür. Askeri 
Jere göre Irak payitahtında bir da yapJlan tehdiddir. kabinesi istifadan istinkaf etti- netiui muhafaza etmiştir. Bugün giltere ile Irak arasında yapı· kuvvet darbesi Şarki Erden'de 
hükümet darbesi yapıldığı te- Kral bunun üzerine Istanbul ği takdirde hemen harekete normal hayat yeniden başla- lan ittifak muahedesine de ta- bulunmakta olan Sıdkı'nın 
yid edilmektedir Hadi,eler şu üniversitesinde tahsil görmüş geçmeğe hazır bulunuyordu. mıştır. raflar değildir. Hikmet Süley· Irak'a geçmesile başlamıştır • 

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

Sovyetler delegesi B. Komitesinde izahat verdi 
Sovyet Rusya ltalya ve Almanyanın asilere tayyareler, tanklar, tc.plar, 
mitralyözler, tüfenkler ve kurşunlar vermekte devam ettiklerine kRnidir. 

Oöıiıı:! 

Moskova, 31 (A.A )-Londra 
ademi müdahale komitesinde 
28 birinci teşrin toplantısında 

Maisky aşağıdaki izahatta bu
lunmuştur: 

Sovyetler hükümeti ademi 
müdahale hakkmdaki dekle
raşyona iştirak ederken taah-
hüdlerin anlaşmaya dahit bütün 
memleketler için müsavi ola
cağım tahmin etmişti. Taah
hüdlerin veiev tek bir akid 
tarafından ihlali diğer bütün 
devletleri de serbest bırakır. 

1 

.\ 
Sovyet hükiimeti ve ihtimal 

ki bütün dünya şuna kat'iyyen 
kanidir ki anlaşmadan sonra 
da asi lspanyol generallerinin 
hedeflerini sempati ile gören 
devletler onlara mebzul mik-
darda askeri tayyareler, tank
lar, toplar, mitralyözler, tü
fenkler, kurşunlar vesair harb 
levazımı vermiye devam etmiş
lerdir. 

Komitenin faaliyeti Sovyet 
hükümetine şu kanaati vermiş
tir ki bugün asi generallere 
ileride harb levazımı verilmi
yeceğine dair hiçbir te
minat yoktur. Bu şerait al
tında Sovyet hükümeti böyle 
teminatın ihdasına ve ademi mü

dahale hakkındaki taahhüdlerin 
kat'iyyen yerine getirileceğine 

dair fiili kontrolün tesisine de-

ğin ispanyadaki meşru hükü
mete istediğini vermenin bey-

nelmilel esaslara, beynelmilel 
nizam ve beynelmilel adalete 

uygun olduğuna kani bulunan 

devletlerin anlaşma hilafına 

asilt!re yardım eden hükümet
lerden fazla mezkur anlaşma 
ile kendilerine bağlı görme
mek le maneıı haklı oldukları 

mütaliasmdadır. 
Başka bir vaziyet ancak an· 

Jaşmaya dahil bütün hükümet· 
ler tarafından ademi müdahale 
taehhüdJerine riayet edildiği 
hususunda fiili bir kontrol ko-

nulduktan sonra mümkün ola-
bilir. 

Sovyet hükümeti Portekiz 
limanlarının kontrolü hakkın

daki teklifini bu maksadla yap
mıştı. Komite reisi Lord Ply

muth yeni maksadla Portekiz
den maada lspanyol limanların
da ve ispanyanın kara hudut
ları üzerinde de ayni kontro
lün vaz'ına da:r yaptığı teklifi 
tedkike amadedir. 

Sovyet hükumeti 

Madrid hukuk kolleji tarafın

dan vücuda getirilen ve asileri 
çok feci vak'alar yapmakla 
itham eden bir vesikayı neş
retmiştir. Bu vesikada ezcümle 
deniliyor ki: 

Asiler işgal ettikleri arazide 
herhangi bir sendikaya dahil 
bütün işçileri sistemoıtik bir 
şekilde kurşuna dizmişlerdir. 

Sevilde 9 binden fazla işçi ve 1 

köylü kurşuna dizilmiştir. Kor
doba civarında Eloarpioda 200 

Rus /11iluimct ok<tlll 

işgali altında bulunmıyan Is
panyo) limanlarında ve kara 
hudutlarında kontrol tesisine 
itirazı yoktur. Ancak bunun 

· için meşru ispanya hükümeti
nin muvafakati şarttır. 

Sovyet hükümeti bu teklifin 
derhal müzakeresini ileri sürer: 
9 BlN iŞÇiYi ÖLDÜRDÜLER 

Londra, 30 (A.A) - ispan
yanın Londra büyük elçili_ii 

işçiye büyük bir çukur kazdı
rılmış ve bu işçiler bundan 
sonra çukur başında öldürül
müştür. Bu işçilerin ayni çuku
run başına getirilen aileleri de 
orada kurşuna dizilmiştir. 

EDENiN BEYANATINI 
TEFSiR 

Paris 31 (Hususi)- "Deba
ts ,, gazetesi lngiltere hariciye 
nazırı Edenin Avani kamara-

smda ispanya iş
leri hakkındaki 
beyanatını tasvib 
ederek diyor ki : 

" lngiJiz bükü- . 
meti ispanya iş

lerine ademi mü
dahale siyasetini 
kolayca haklı 
göstermiştir. Ede
nin dediği gibi 
bu siyasetin biri
cik gayesi ispan
yadaki dahili 
harbın Fransa -
ispanya hududu
nu geçerek Av· 
rupaya yayılma
sının önünü al
maktı. Bitaraflık ~ 
siyasetinden baş
ka her hangi di
ğer bir siyaset
ten Avrupa için 
karışıklık, beynel-
milel nifak ve 
belki de harp çı- İtalyan lıa11rwe 11ıızırı Cia110 
kabilirdi.Eden bu hakikati orta- yapılan ithamlara tam bir ,.e• 
ya atmakla vaziyeti açıkça ta- vab teşkil etmektedir ve ade-
yin ve tarif etmiş olmuştur.,, mi müdahale komitesinin Çar'" 

Londra 31 ( Ö.R ) - lspan- şanba günkü umumi loplaotı-
ya işleri hakkında Sovvet Rus- smda tedkik edilecektir. 
ya Salı günü Londra ademi ........... . 
müdahale komitesi reisine iki Ankara - Yugoslav 
nota göndermiştir. Her ne ka- farethanesi 
dar resmi lngiliz mehafili şim- Ankara 31 (Hususi) - Yu-
dilik bunları tefsi'rden sakını· goslav başvekili doktor Stoya; 
yorlasa da,• zannedildiğine gö· dinoviç. yeni Yugoslav sefare 
re bu notalar Italya ve Alman- binasmı merasimle küşad et .. 
ya tarafından Sovyet Rusyaya miştir. 


