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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN 
ı Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: ' 
ı HAKKI OCAKOGLU Madrid kapılarına dayandılar } 
! .A.:BC>~ Ş~:::Fl..A.i:Tİ Dün at1C":emdanberi şehirde 

olan bHGnden haber yokliur. 1 Devam müddeti Türkiye içinıHariç için 
Senelik . • . • . . . 1300 2500 
Altı aı•lık. . . . . . 700 1300 

TELE~ON : 2697 

Oımı1vıtriyetin Ve OıımJwriyet Eserinin Belcçisi, Saoallları {}ılı.m· Siyası Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Daha ucuz 
.. -. 

Bir istihsale 
doğru .• 

Saltanat 1 ı1rkiyesi>ıi tmıı11111 
da bıt{Jiin memle7:ctimi::de ba· 
§anlrm eserleri bir ltül halin
de tedkike im7uin bulanlar, 
1ıa7.·T. ım 1::<lal.-i diişüncelm·i ne 
olıwsrı olsun, hayı·anlı7dannı 
izluwdan ge·ri 1.-alrıma:~ar. 
Ortada gii1ıeş gibi 1>a1'lı!Jaıı 

bfr ha7.·ikat vardw: Türkiye 
Bcnele>·i aylanı s1ğdırarcrh 

ile1·liyoı·. Bıt muac:anı ilcr
leyi.~i Utyıldyle 1.·avnµabil
mck için ya·ratılan biitiin 
ese1·leri ihata edebilcccl~ bfr 
bakışla gö::clen geçfrmelidfr. 

Bir kaç yüz bin liralık 
basit işleri bile vücuda getir
nıek için yabancı sermayeye 
boyun eğmek itiyadında ofan 
bir memlekette nasıl olu\, ta 
Yüz milyonlarca lira sarfmı 
İcab ettiren en heybetli eserler 
'fiicud bulabilmiştir? Daha dün 
denilecek kadar yakm bir za
nıanda memleketin su ihtiya
~nı temin edecek bir fabrika 
kurmak mevzuubabs olduğu 
ıaman yabancı bir ıirkete im-
tiyaz vermekten başka birşey 
hatıra gelmezdi. Bu kadar ta
bii, bu derece basit işJ~r 
için İcab eden sermayeyi ve 
teknisyenleri içimizde aramağa 
kalkışmak himalaya dağlarını 
aşrnak kadar külfetli bir İş sa
Yıhrdı. Bu tarz tamamen atalet 
içinde, meskenet içinde yuvar
lanan bir rejimin karakteristik 
ıihniyetini gösteren bir haleti 
tuhiyeye dayanmakta idi. 

Cumhuriyet rejimi fiilen isbat 
ttti ki memleketin kendi sine
sinden tedarik edilemiyecek 
•ervet yoktur. Bunun en büyük 
§ılhidi yüz milyonlarca Jira sarf 
tdilerek memleketi bir baştan 
hir başa kaphyan demiryollan
~ıı, hergün sayısı artan fahri• 
.•lanmızdır. Yabancı sermaye

},'.Yle yapılan eserler bile birer 
ırer millileşmektedir. Devlet 

~llları satın alacak parayı da 
U)abilmektedir. Herşey Türk 

~!nıayesi, Türk azmü iradesi, 
/\ Urk tekniği ile yapılmaktadır. 
~ sıl göğsümüzü iftiharla ka· 
artan hususiyet te budur. 

1 
lktısad vekilimiz lzmit kağıd 

I a.hrikasını açarl<en söyledık
eri nutukta bu çok mühim 
:~ktaya dokunmuşlardır. "Fab
• 
1

1kalarınızı, hele büyük endüstri 
11 er· · Ilı •nı yapmak için teknik t:le-
d· anlaıı nereden bulacaksınız,, 
d •Yen yabancılar birbiri ar-
ınca .. k 1 1 . •• d.. yu se en eser erı gor• 
talderi zaman anlıyorlar ki bu 

~ernlekette büyük inşa eseri
ı _ 1n hakikat olabilmesi mulıak
ıtak 
8

. surette yabancı sermaye· 
t~ne, Yabancı teknisyenine muh
it· ç olan bir iş değildir. Tür
~!: g~rb tekniğinden, muasır 
d · enıyetin çalıŞma tarzlann
F~: f~ydalanruayı öğrenmiştir. 
}'il tkıka memleketimizin ihti
t ~ arı bugün başarılan eser
t~2n kat kat fevkindedir. Ih-
1.Tilcıın • bi ızı tamamen karşılıyacak 

etr .mevkide olduğumuzu iddia 
lllıyoruz. Yalmz şurası da 

- So,,u 2 ncı sayjada -
Sevk.el. Ei.lgl.~ 

,razr/J.7J_L72Z?.7.z7J7.v-7J.7.J KIRI ÇIN KASRI 

Kral Boris s ·· yledi : Biz Balkan dev le ti eri 

•• onc 
ailesinden ayrılamayız. Daha iki yıl 

bunu e mmiyetle m ·· ahede etmiştik 
lstanbul, 7 ( Yeni Asır ) 

Ünited Press ajansı Londradao 
istihbar ediyor : 

Bulgaristanm, tam iki buçuk 
~ sene devam eden bir tereddüd 

devresinden sonra Balkan an
~ tanhna tekarrübü Londra rua
S hafilinde ehemmiyetle müşa

hede edilmiştir. Kriçin Kasrında 
Bulgar krah Sa Majeste Borisle 
Yugoslavya başvekili Dr. Sto

. yadinoviç arasındaki görüşme
ler, denilebilir ki bu tekarrübü 
temin etmiştir. 

Kral Borisin : 
- Bulgaristan Balkan dev

r::z:zzzz7..zzzT..LZZ7.zTJJ.ZZZZ7.Z7-722--v.-722-u.·~2-J.-:::z-27--~ 

letıeri ailesinden ayrılamaz. Bu
nu biz daha önce, batta iki 
sene vveJ müsahede etmiştik. 
Fakat bu bir tecrübe devresi 
idi. Ve böyle bir tecrübe Ja
ı:ımdı.. Biz Bulgarlar Balkan 
devletlerinden ayrı bir siyaset 
takibine razl olmadıgımızı ha
rekatımızla gösterdik .• 

Yolundaki sözleri Londra 
mabafilinde ehemmiyetle kar
şılanmıştır. Dr. Stoyadinoviç 
Bulgaristan • Yugoslavya ara
sında akdedilecek dostluk paktı 
için Stoyadinoviç'in pek yakın· 

Sofvadaız mizel lı:r f!Ö11imiş_ -Sonu 3 üncü sahitede-
.,"'/~...Gar..saı:ı 1 P4?P'-™f5!"ZZZZZ?ti2fi J1W4Z'RYJ7W§#J6&ôlZ1iiJf?i'5.!l..iZT.21&2!i> 

IRAK GENEL KURMAY 
BAŞKANIBEYANATTA 

UL NOU 

Hadisesi hakkında 
Yeni ma lilmat yoktur 
G. K. Başkanı Avrupa 

tedkiklerini anlattı 

İlak lzüktimcti ıtisi Hıkmd Stileyman 
- YAZ/Si 3NCÜ SVYFADA •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İş kantınunun tatbikine dair Dr. Şaht yakında Ankaraya geliyor 

Talimatname Vekiller Alman nazırı beraberinde madenleri· 
Heyetinden çıkmıştır miz hakkında bir de proje getiriyor. 

··-·-·- Bu temasa ehemmiyet veriliyor 
Ahırkapı tütiin depolaı·ında 800 ~mele •D• ................................................................................. . 

~ rdgr~d 7 (Yeni Asır)- Al- letilmesi hakkındadır ve bu işi 
iJe depo sahib)erİ arasında bir hadise man iktısad nazırı ve Rayşbank Aiman fi,.maiarının ıüzerlerine 

umumi direktörü Dr. Şaht, bu alması şayauı arzu görülmek· 
Ankara 7 ( Yeni Asır Mu- tedir. 

h b
• d ) o·· d ayın on beşinde Ankarayı res· a ırin en - nümüz eki Yeni Asır - Dr. Şaht'ın men ziyaret edecek ve Türk 

1937 haziranından itibaren tat· Türkiyeyi ziuaret edecegv ini hükiimet ricaliyle görüşmeler- J 

bik mevkiine geçecek olan ye· de bulunacaktır. (Yeni Asır) daha bir buçuk ay 
ni iş kanununun tatbikatına aid Dr. Şaht Almanyanın en na- önce çok mevsuk olarak edin• 
talimatname Vekiller heyetin- fiz erkanındandır ve Alman Jiği malumata atfen okuyucu· 
den çıktı. Talimatnameye göre iktısad ve endüstri planlarmı~ iarma haber vermişti. Ancak· 
Iktısad Vekaleti kanun tatbi- tatbikine memurdur. Öğreni!- tanınmış Alman devlet adamı• 
katına hazırhk faaliyetleri için diğine göre Dr. Şaht berabe- mn seyahat tarihi hakk,nda 
Türkiye alhıit teşkilatlı, dördü rinde, Alman mühendisleri tara· verilen malumat arasında bazı· 
teşkilatsız olmak üzere on mm- fından tanzim edilen mühim ayrılıklar vardır. lstanbul hususi 
takaya ayrılmıştır. Teşkilatlı bir projeyi de beraberinde muhabırimiz Dr. Şaht'ın Berlin-
dördüncü mıntakanın merkezi Ankaraya getirmektedir. Bu 7amıımış Almafl devlet ve iş adamı den hareketi hakkmda henüz 

- Sonu 3 nciı Salıi/ede - Başbakan İsmet ltıönii proje Türkiye madenlerinin iş- Dr. Şalıt - Sonu ıirıifltii. salıifede -

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

Fransız ordusunda büyük hazırlık 

Tayyare ile düşmanın geri hatlarına 
indirilecek kıt'alar ha;zırlanıyor 

Paris, 7 ( Ö.R ) - Devlet 
baltanı Chautemps, hariciye 
naım Delbos, hariciye genel 
direktörü Aleixis Leger, maliye 
nazırı Auriol, milli müdafaa 
nazırı Daladicr, erkanı harbiye 
reisi general GıımeJin arasında 
mühim bir konferans yapılmış· 
lır. · T ehmin edildiğine göre 
başlıca müzakere mevzuu Fran
sanın Belçıka ile müşterek olan 
şimal hududuoun tahkimi, bu 
tahkimat ışının finansmam, 
meselenin ortaya çıkaracağı 
diplomatik müzakereler işi üze· 
rinde toplanmıştı. 

R.uis, 7 (Ö.R) - Hava ba
kanhğı tebliğ ediyor: Fransa 
hava orc!usunun takviyesiyle 
alakadar olarak haz,rlanan 
yeni teşkilat proğramı hava 
piyada kıt's)arı teı:ıisine _müte
allik bir sıra tedbirleri ihtiva 

· etmektedir. Bunlar harb halin
de düşman hatlarının gerile
rinde müdafaa edebilecek ha .. 
fif kıt'alardan mürekkeb ola
caktır. iki hava piyade gurubu 
teşkil edilecek, bunlardan biri 
Reims. diğeri Alevi ıebriııde 

•• p ;as 

rra11sız tanklafl 
yerleşecektir. Her guruh bir süren izahat vermiştir. Komis-
silahendaz böliiğü ile bir nak- yon hükümetin hava ordusunun 
Jiye hava filosunu ihtiva edecek tensiki ve yeni inşaatın tacili 

, ve düşman gerilerine asker in- için herşeyi yapması arzusunu 
dirilmesi paraşütle ve istisnai· bildirmiştir. Gelecek bir icti
olarak tayyarelerin yere inme· mad~ ~azar tayyare fabrikala· 
siyJe temin olunacaktır. Bu yeni · rının ve edüstrisinin teşkilata 
kıt'aların faaliyeti için elzem ~e halk tayyareciJiği ~akkında 
olan muhtelif servislerin müsta- ızahat verecektir. Nazır aynı 
ce?en kurulmasma hava' nazırı zamanda ecnebi devletlere tes-
salahi)·cttar kılınmıştır. lim edilen tayyareler hakkında 

Raris, 7 (Ö.R) - Hava na.. izahat .vermiştir. Bu husasta şu 
zırı Pierre Cot ayan uıedisl tbeliğ neşredilmiştir: 
hava komisyonunda üç saat --: Sonu 3 1itıcü say/ada 

Sancak meselesi hakkında 

Fransa ile 
yakında 

lstanbl!J, 7 ( Yeni Asır mu
habirinden ) - Şamdan bildi
riliyor: Suriye gazeteleri, Cum
huriyet bayramı şenlikleri gibi 
Atatürkün lkinciteşrinin birinci 
günü Kamutayda söyledikleri 
nutkun Sancağa taalluk eden 
kısımları da Antakya ve lsken-

dernnda bir bayram havası 

yarattığım yazıyorlar. Bu mü
nasebetle Sancekta emsalsiz 

tezahürat yapılmıştır. Köyler• 
den inen yüzlerce köylü bu 
tezahürata iştirak etmişlerdir. 

TALiMAT 
GÖNDERiLMiŞ MI? 

lstanbul, 7 (Yeni Asır mu· 
habirinden) - Suriye gazete
leri Türkiye - Fransa arasında 
Sancak 'meselesi üzerinde gö· 
rüşmelerin bu ay içinde baş· 

görüşn eler 
başlıyacak ;;.,. 

ff ansız Büyük Elrisi Ponso 

liyacağım, müzakerelerin Fran
sız büyük elçisi Po:ıso ile ha-
riciye vekilimiz T. R. Ar as 
arasında vukubulacağını, Pon• 

soya bu hususta Kedorseyden 
talimat gönderilmiş olduğUnu 

yazıyorlar. 

Alman askerlerine tören 
Istanbul 7 ( Yeni Asır Mu

habirinden ) - Umumi harpta 
Çanal<kalede öJeu Alman as
kerlerinin ke..aikleri dün Trab-

yadaki Alman sefarethanesine 
nakledilmiş ve orada merasim· 
le sefarethane binasına gömül
müştür. 



Daha ucuz ..... 
Bir istihsale 
doğru .• 

- Baş taıa/ı ı inci salıiJede -

muhakkaktır ki memleketin ge· 
nişliyen ihtiyaçlanna güre ye· 
tişmekte olan bir gençliğe gü
venebiliyoruz. Endüstrimiz ge-· 
Ditledikçe tekni~en kadrolan
mız da genişlemektedir. Ve biz 
hiç bir zaman bir kadro nok
sanından dolayı yapılamıyacak 

işlerle karşılaşmıyacağız. Buna 
kat'i bir imanımız vardır. 

Şimdi en büyük ihtiyacımız 
fabrikalarımızın azami rand-
manla çalışabilmesi, beynelmilel 
paritenin asla fevkine çık-
mıyacak fiatlerle istihsal yap
mağa muvaffak olmalarıdır. Bu· 
günkü rasyonel çalışma tarzı 
tedricen bu neticeyi de gerçek
leştirecektir. Devlet hay&t stan· 
darını kolaylaştırmağa, ucuz
latmağa büyük ehemmiyet ver
mekte olduğuna göre endüstri
mizin yakın bir atide bu nazik 
davayı da kazanabileceğini um· 
maktayız. Şehirde ve köyde is
tihlak kudretini çoğaftmağa 
mecburuz. Zira refahın en ha· 
kiki alameti bu olacaktır. Fab
rikalar ucuz istihsale doğru, 

hayah ucuzlatmağa doğru gi
deceklerdir. 

Şevke-&; :Si.1gt.n. -·-Adliyede: 
•••••••••••••••••• 

Tayinler, salahiyet 
emirleri 

Meşbud suçlara bakmak 
üzere lzmir müddeiumumi mu
avinliklerine tayin edilmiş olan 
Soma müddeiumumisi Sami, 
Kırkağaç müddeiumumisi Na
dir ve Kemalpaşa müddeiumu-
misi Seyfinin bütün müddeiu· 
mumilik muamelahna bakmak 
\\'&ere kendilerine sal•hiyet 
verildiğini Adliye vekaletin-
den Şehrimiz Müddeiumumili
ğine bildirilmiştir. 

§ Mahkeme aza muavım 
Hikmete 15 gün izin verilmiştir. 

§ Adliyede açık olan katip· 
tikler için yapılan imtihanda 
muvaffak olan Fuad asliye 
ceza mahkemesi zabıt katip· 
liğine tayin edilmiştir. 
Meşhud suçlar için müddei

umumilik kadrosuna ilave edi-
len dördüncü katipliğe mud
deiumumilik kalemi katiplerin-

. den Şer;f, onun yerine ahkamı 
şahsiyede katib Ahmed Fevzi, 
onun yerine Denizli ağırceza 
zabıt katiplerinden Necati, 
sulh ceza mahkemesinde teka
üde sevkedilen zabıt katibi 
lbrahim Hakkının yerine ter
fian aynı mahkeme katiplerin
den Ahmed Şinasi, onun ye
rine aynı mahkemeden Cemal, 
onun yerine mübaşir Said 
Atalay terfian ve mübaşirliğe 
açlktan Mümtaz oğlu Hüseyin 
Riza tayin edilmişlerdir. 

Sıhhat meclisi 
Vilayet umumi hıfzıssıhha 

meclisi l 1 birinci teşrinde sıh-
hat müdürlüğü binasında vali 
Fazlı Güleç'in reisliği albnda 
toplanarak vilayetin sıhhat iş
leri üzerinde görüşmelerde bu· 
lunacaktar. 

•• • • • • • • • 
lktısad haf tası 

Yerli mallar ve milli iktısad 
ve tasarruf haf tası hazırlıkları
baş!anmıştır. Milli iktısad ve 
tasarruf cemiyeti, bu hafta baş· 
lamazdao önce bir kongre ya· 
parak yeai heyeti seçmiye ka· 
rar vermişlerdir. 

Kongre Salı günü saat l 7,30 
dadır ve ticaret odasında ya· 
pılacaktır. 

, .•••............•........•••............• 

'
7/kEGEP ALAS 
Kışlık salonu açıldı 

•••••••••••••••••• 
Hergün öğJe, akşam ye

mek ve içki servisleri ve 
tabldot bulunmaktadır. 
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Gelen ..... 
Göçmenler 

Bulgaristandan Nazım vapu• 
rile Urla tahaffuzhanesin~ gel• - - - JZE*" 

C. H. P. Meı·kez yardım komitesi 

Dün Vali ve Parti Başkanı Fazlı 
Güleç'in başkanlığında toplanmıştır 

Izmir halkının hayır cemiyetlerine yüksek yardımı ve 
alakası şükranla karşılanmıştır. . " 

ınsanı 

C. H. P. Merkez yardım ko
mitesi dün öğleden sonra saat 
14,30 da ticaret odası salonun
da Vali ve Parti başkanı Fazlı 
Güleç'in başkanlığında toplan· 
mıştır. Toplanhda belediye reisi 
ile bankalar direktörleri, ihra
cat, idhalat tacirleri, hayır ce
miyetleri reisleri ve daha bazı 
zatlar hazır bulunmuştur. 

Komitenin bir yıllık çalışma 
r•poru ve Jıeaab vaziyetini bil
diren rapor okunduktan sonra 
sayın lzmir halkının hayır ce· 
miyetlerine karşı gösterdiği 

yüksek alaka minnet ve şük
ranla anılmış ve komitenin ça
lışmaları takdir edilmiştir. Bun
dan sonra yeni Aktif komite 
üyelerinin seçimi yapılacaktı. 
Fazlı Güleç geçen seneki ko
mitenin çok iyi çalıştığını, bu· 
nun için eski komite üyeleri
nin tekrar seçi'melerini teklif 
edeceğini bildirdi ve teklif mem
nuniyetle ve ittifakla kabul 
olundu. 

Aktif komiteye tekrar seçi
len zatların isimlerini yazıyo· 
ruz: 

Vali Fazlı Güleç, Cumhuriyet 
Merkez Bankası Direktörü 
Macid, iş Bankası Direktörü 
Haki, Doyçe Orient Bank 1'i· 
rektörü Politi, Tecimer Alaiyeli 
Halim, Avukat Etem, Borsa 
Reisi Mazhar, Supbi Emin, 
Kazım Kırkağaçlı, Şerifzade 

Halefleri Salahcddin, Balcıoğlu 
Hakkı. 

Seçim yapıldıktan sonra, 
vali Fazlı Güleç komitenin top
ladığı paralarla hayır cemiyet
lerinin çok iyi işler başardığını 
söylemiş ve misal olarak Kızılay 
cemiyetinin yoksul vatandaşlara 
yapbğı yardımları anlatmıştır. 
Sözlerine devam eden valimiz 
komitenin bu yıl vereceği pa
ralarla hayır cemiyetlerinin da
ha çok çalışacaklarını bildir
miştir. 

Bundan sonra, halkın yar
dımlarını toplıyacak grubJar 
üzerinde konuşuldu ve aktif 

Yağmur 
Tahribat yaptı 
Tire köy le rinde iki 

vatanda, öldU 
iki gündenberi Ege mıntaka

sınm her yerinde şiddetli yağ
murlar yağmakta, bazı mmta
kalar su baskını tehdidinde 
bulunmaktadır. Bilhassa Cellad 
gölünün tehdidi altında bulunan 
köylerde yağmurların devamın
dan endişe edilmektedir. 

Tire ka7.asında yağan yağ
murlar esnasında düşen yıldı-
rımlardan Ömer oğlu Uşakli 
Kamille Subaşı köyünden Ali 
oğlu Halil ölmüşlerdir. 

Dün sabah şehrimize düşen 
yağmur da epeyce korku ge-
çirtmiştir. Sabahleyin denizde 
başlıyan fırtına ufak bazı hadi
selere bile sebebiyet vermiştir. 
Sababfeyin Karşıyakadan iz· 
mire gelmak üzere gelen Cum· 
huriyet vapuru, yolcusunu Pa
saport iskelesinde çıkarmağa 

mecbur o!muştur. Bazı harap 
evlerin kiremitleri uçmuştur. 
Gümrük önüyle çarşı içi her 
zamanki gibi sular altında kal
mıştır. 

komitenin i!k toplantısında bıı 
hususun karar altına alınması 

muvafık görülerek toplantıya 
nihayet verildi. 
Yardım komitesinin yıllık 

Vali Fazlı Oülcç 
raporuna nazaran geçen seneki 
varidat ( 32813 ) lira olup bu 
para hayır cemiyetlerine şu 

suretle tevzi edilmiştir: 
" Kızılay cemiyetine (7000) 

lira, Karşıyaka Kızılay cemiye
tine (250) lira, Çocuk esirgeme 
kurumuna (2411) lira 56 kuruş, 
Öksüzlere yardım cemiyetine 
(6548) lira dokuz kuruş, Türk 
Maarif cemiyetine (2500) Jira, 
Halkevi sosyal yardım kom:
tesine (9755) lira, Verem mü· 
cadele cemiyetine (3000) lira 
Kız talebe yurduna (750) lira 
umumi masraflara (548) lira 79 
kuruştur. 

Raporda deniliyor ki: 

Kömür ·-Buhranı o]mıyacak 
Şehrin kömür ihtiyacına ce

vap verebilmek jçin kesime 
tabi tutulan ormanlardan eskisi 
gibi odun kesilerek kömür 
imaline müsaade edifmesi şeh
rimiz Orman müdürlüğünce 
kaza orman memurluklarına 
bildirilmiştir. Bu ayın ikisinden 
itibaren bazı yerlerde kömür 
imaline başlanmıştır. 

Bu hafta içinde piyasaya ye
ni imal edilen kömürler gel
meğe başlayacaktır. lzmirdeki 
kömür istoku dört aylık ihti· 
yaca yetecek mıkdarda oldu
ğu için kış mevsiminde ihtka
ra meydan verilmiyeceği gibi 
kömürsüz kalmak tehlükesi de 
yoktur. Zaten resmi daire ve 
müesseselerle şirketler kı11n 
maden kömürü lrnllanacakla-
rından odun kömürü buhranı 
mevzuu bahs dahi olamaz 

Türk - Japon anlaşması 
Türkiye - Japonya arasında 

akdedilmiş olan 22-12-934 ta
rihli ticaret anlaşmasının feshe
dilmiş olduğu lktısad Vekale
tinden şehrimizdeki alakadar· 
fara bildirilmiştir. 

"lzmirdeki hayır cemiyetle· 
rine bir elden ve senede bir 
defaya mahsus olmak üzere 
yardım temin etmenin her ba-

kımdan faydaları meydandadsr. 
Halkımız yardım isteyen çeşitli 
müracaatlerden kurtulmuş, Ha
yır cemiyetleri de yardım top
lamağa ayıracağı zamanlarım, 

lcomitemizin verdiği para ile ne 
şekilde yardımlarda bulunmak 
lazımgeldiği noktasına tahsis 

ederek daha faydalı ve dahn 
verimli çalışmışlardır. Halkevi 

sosyal yardım komitesine yapı· 
lan yardımlara biç el sürme
den lise ve orta okullarla semt· 

leri fakir ilk okullardaki muh· 
taç ve kimsesiz binbeşyüze 
yakın çocuğa öğleleri sıcak ye

mek vermiş, kitab ihtiyaçlarım 
temin etmiştir. Diğer hayır ce· 

miyetlerinin de yaptığı yardım
lar hepimizin gözü önünde bu

lunmaktadır. Türk maarıf ce
miyetine yapmakta olduğumuz 
yardımla· cemiyetin talebe yurd-

larında seksenden fazla fakir 
ve muhtaç talebe yazılmıştır. 

Bunlar yurdlarda yatmakta ve 
yeyip içmektedirler. 

Asil ve cömert lzmir halkı
nın hayır cemiyetleri delale
tiyle komitemize karşı göster-

diği yüksek ve insani alakaya 
yardım ettikleri yoksul yurd
daşlar namına sonsuz minnet 
ve şükranlarımızı arzetmeyi 
en birinci vazife biliriz. 

Hnlkın yardımlarını topla · 
mak için, dükkan dükkan, ma
ğaza mağaza dolaşan ve ayni 
zamanda kendileri de yardım
da bulunan sayın lzmir çocuk
larına sonsuz saygı ve teşek
kürlerimizi sunarız. 

Saym memurlarımızın, sene
de bir defa bir ayhklnrınm 
yüzde bir tutarını hayır cemi
yetlerine vermek husundaki in
sani hareketlerine de minnet 
ve şükranla mukabelede hu· 
susi bir zevk duyarız. 

ALTIN 
Kaçıran kız 
Zabıtaca suçUstU 

yakalandı 
Memleketimizden Yunanista • 

na para kaçırmağa teşebbüs 
eden Mibal kızı Mariya ve 
kardeşi Varvara zabıtaca 
suçüstü tutulmuşlardır. 

Karantina tramvay ceddesin· 
de 564 numaralı evde hizmet· 
çilik eden Mariya, Sakızda bu· 
lunan anasının yanına gitmek 
üzere pasaport çıkartmıştı. K z 
kardeşi Varvara ile sureti mah· 
susada yaptırdıkları küçük 
bir tenekenin altına y·rmi Türk 
lirası saklıyarak tenekeyi Je. 
himlettirmişlerdi. Vapura bin
mek üzere iken gümrük ve 
polis memurları tarafından ya· 
pılan araştırmada kaçırmak is
tediklt"ri para bulunmuş ve 
lcendile:i lrnçakçllık suçundan 
adliyeye verilmişlerdir. 

,,. .... ~..,_ - --
Tayin 

Şehrimiz nafıa şirket ve mü
essesleri komiseri Süruri Dev
rimer, Nafia Vckaleti:':ce Istan
bul nafıa şirl<et ve müessese
leri baş müfettişliğine terfian 
tayin edilmiştir. Muvaffakıyet• 
Jer dileriz. 

Küçük .. 
San'at erbabı 

toplandı 
KOçllk san'at kanurıunu ko· 

nuşmak ve hazırlanan layiha 
hakkında fikirlerini bildirmek 
üzere alakadarlar dün öğleden 
sonra Ticaret odasında bir top
lanh yapmışlardır. Toplanhya 
Vali ve parti başkanı Fazlı 
Güleç riyaset etmiş. belediye 
reisi de hazır bulunmuştur. 

lkbsad vekaletinden gelen 
ve ayın on ikisinde Ankarada 
toplanacak kongreye arzedile· 
cek kanun projesi madde mad
de okunmuş ve heyeti umumi
yesi muvafık görülmüştür. An~ 
cak birkaç nokta üzerinde te· 
rcddüd hasıl oldu2'undan, bu 
hususların tebdili hakkında 
maruzatta bulunulacaktır. 

Ticaret odası, bu hususta 
bazır1ıyacağı raporu Pazartesi 
günü Aokaraya gönderecektir. 

miş olan muhacirlerin hayvan· 
Iarına mallein tatbik etoıek 
üzere bugün Urlaya baytar gi
decektir. Diğer taraftan dok• 
torlar da bu partide geleo 
1645 muhacirin sıhhi yaziyet-

lerini tedkik etmektedirler. 
Muhacirler Kızılay tarafmdall 

iaşe edilmektedirler. Bir grub 
Manisa · vilayetine gönderilerek 
iskan edilecek, diğerleri vill• 
yetimizde muhtelif kazalara 
sevk ve iskan edileceklerdir. .. . ..... . 
· Asım 1'1unçay 
Şehrimiz Cumburiyc Müddei• 

umumısı Asım Tunçay düd 

ekspresle Ankaraya gitmiştir. 
Asım Tunçay Müddeiumumiliğe, 
mahkemelere ve hmir hapis• 
hanesine aid bazı işler içill 
adliye vekaletile temaslardı 
bulunacaklar. Müddeiumumilik 
vazifesini vekaleten müddeiu• 
mumi başmuavini Mazhar Yuce 
görmektedir. 

Bir sahtekarlık hadisesi 

Sahte jilet biçağı süren 
bir şebeke yakalandı 

Hadisede adı ka11şanlar: Salim, 
Şehrimizde jilet bıçakları 

üzerinde sahtekarlık yapan 
ve epi zamandanberi faaliyette 
bulunan bir şebeke zabıtanın 
teyakkuzu sayesinde meydana 
çıkarılmış ve bütün azası tutu· 
larak adi yeye verilmiştir. Son 
zamanlarda piyasada tutunmuş 
bir jilet firması paketlerinde 
adi jilet bıçakları çıktığı gö
rülmekte idi. Bazı ticaretha
neler satmak üzeı e toplan 
aldıkları bu jilet bıçakları pa
ketlerinden iıdi nevi jilet 
bıçakları çıktığını gorunce 
bu bıçakların lzmir ve lstanbul 
acentelerine şikayetlerde bulun· 
muşlardı. 

Keyfiyetten zabıta da haber
dar edilmiş ve zabıta faaliyete 
geçerek jilet bıçağı sahtekar
lığı yapan şebekeyi ele geçir
miştir. Bu şebekenin elebaşısı 
Kayserili Şahab oğlu Salim 
admda biridir. 

Abd,ı/lalı, /smail ı•e Ramazan 
Zabıta Salimi yakaladıkta• 

sonra isticvab neticesinde b0" 
tün arkadaşlannı tesbit edere" 
hepsini yalcalamışhr. Diğet 
suçlular Aksekili lsmail oi!" 
Abddllab, Denizlili lbrahim ol~ 
lu Ismail ve Kayserili Mehdi~ 
öğlu Ramazandır. Bunların bat 
klişeciye 18 liraya piyasada tar' 
tunmuş olan jilet bıçağı klişe" 
sini yaphrarak bir matbaadl 
ambalaj kağıd ve kutula~ 
bastırdıkları ve bu ambal•J 
kiiğıdlarının içine doldurduk• 
Jarı adi jilet biçaklarmı yükse~ 
fiatle birçok ticarethaneler~ 
sattıkları, hat~a civar vill~ 
ve kazalara d:ı gönderere~ 
orada da sattırdıkları teıb• 
edilmiştir. 

Ktlişeler ve bastırdıkları aot" 
balaj kutu ve kiğıdları a!ilı•" 
dar matbaada bulunarak abO; 
mıştır. Kılişeci ve matba• ... 
hakkında da zabıtaca tablı• 
kata devam edilmektedir. ,,..... ; . . .. ·. 

.• • .. ... ı .... •• : , • ,,.. --

Elhamra Sinemasında 
Bugün 

görülmemiş derecede 
Güzel 

Kuvvetli 
Muaızam 

Zengin 
Muhteşem 

Fransa 
Ihtilaii 

Fransızça sözlü 
Yalnız bu büyük progra· 

ma mahsus seanslar 
2 • 4,15 - 6,30 • 9 da başlar 



• Tetrınısanl ı••• .. __ 
Kırıçın kasrı 
mülakatinda 

- Baştara/ı 1 inci salıi/ede -
da Köse lvanofla mühim bir 
mülakat yapma•ına intizar edi
liyor. 

Sofya 7 (Ô.R) - Gazeteler 
Yugoslavya - Bulgaristan ya
kınla şmasından memnuniyetle-
rini gizlemiyorlar. Ballrnn sulh 
ve müsalemetinin damesi ile 
Balkanlarda artık herhangi bir 
nizaa düşülmemesi için Bulgar 
dt>vlet adamlarının hepsinde bir 
fikir birliği tebellür ediyor. 

Belgrad, 7 ( Yeni Asır ) -
Verme gazetesi, Sofyadan 
eldığı bir mektubu neşrediyor. 
Bn mektubda Dr. Stoyadino
riçin son Sofya ziyareti ve Bul
gar Kralile yaptığı mülakata 
büyük bir ünem veriliyor. Bal
kanlarda takibedilmesi icabe• 
den dış politika hakkında Bul
gar ve Yugoslav başvekilleri 
ayni hedefi takibettiklerini an
mışlardır. Bulgaristan iç ve dış 
aiiküna muhtaç olduğu için 
Bulgaristanm Balkan antantı 
devletlerine takarrübünün pek 
yakın olduğu anlaşılıyor. 

••• 
DRAHMi 

ou,mek te hlUkeslnden 
kurlulmu9 bulunuyor 
Atina, 6 (A.A) - Radyo ile 

neşredilen bir nutkunda baş-
bakan muavini ve finans ba· 
kc.nı Zavitsianos hükümetin fi-
nans sahasındaki mesaisini izah 
etmiştir. 

Halk drahminin teblükede 
bulunmadığı hakkında tam bir 
emniyet besledikten başka altın 
karşılık mevcudu 4 ağustosa 
kadar açık gösteren Yunan 
bankasında kambiyo va7.İyeti 
on ilkteşrinde istikrar bulmuştur. 

Bankanın altın mevcudu 4 
ağustostan on ilkteşrine kadar 
1.200.000 sterling liralık bir 
tezayüd ga.termiştir. 

Bakan bundan sonra alınmış 
diğer bazı tedbirlerden ve ez
cümle vergilerin servet dere
cesine göre tesbit edildiğinden 
bahsetmiş ve demiştir ki : 

- işlerimizin bu şekilde ida
resi bizi drahmiyi kıymetden 
dü=1lrmekten kurtarmıştır. 

••• 
iş kanununun 
tatbikine dair 

- Baştaıa/ı 1 ıncı say/ada -
lzmirdir. Bu mıntakaya Balık.e· 
ıir, Manisa - Aydın - Denizli • 
MuR-la viliyetlf~ri dahildir. lş 
dairesinin faaliyete başlıyacağı 
tarih lktısad Vekaletince ilin 
olunacaktır. 
AHIRKAPIDA BiR HADiSE 

lstanbul, 7 (Yeni Asır mu· 
habirinden) - Abırkapı tütün 
deposunda çalışan 800 amele 
ile depo sahipleri arasında yev-
llliyelerin ödenmesi yüzünden 
çıkan ihtilaf şiddetlenmiş, depo 
sahipleri ameleye yol vermiş· 
lerdir. Amele depoyu terket· 
memek istemiştir. Zabıta mü· 
dahale etmiş, amele dağıbl· 
mıttır. Gürültüler arasında işçi· 
lerden bir kadın bayılmıştır. 
Zabıta hidisenin mahiyetini ve 
•melenin vaziyetinde haklı olup 
olmadığını tahkik t>diyor. 

lngiltere 
Frankonun hUkUmetlnl 
tasdik edecek midir? 
Londra, 6 (A.A) - General 

Franko hükümetinin Bnynk 
~ritanya taraf andan tanmması 
•htimaline telmih eden ve Ede
nin efkarına tercüman olmakla 
iştihar etmiş olan Y orkhire Post 
Raıetesi, lngilterenin Franko 
hükümetinin ancak Akdeniz 
&tatül,osunun tebeddül etme-
inesi şart:yle tansyacağını yaz
'naktadır. 

Cenevre, 6 (A.A) - lsviçre 
lelgr~f ajansı bildiriyor: 

Cenevredeki beynelmilel Kı
:ılhaç cemiyetine Buenos Aires 
d8Panyol vatansever cemiyetin
i tn siyasal parti ayırt etmeksizin 
1Panya iç harbı kurbanlarma 
)•rdım için 400 bin pesete gel-

tERI Ollt 

- - -
Son Telgraf Haberleri ' ' 

•ır·• "' • 't· . • . , ~. ~ 

Kıymetli bir habra Is tan bul da 
Bir kadın yandı 

insanlık tarihinin ve eski medeniyetinı lstanbul 7 ( Yeni Asır Mu
habirinden ) - Beyoğlunda Fi
ruz ağada oturarı Konstantinin 
karısı Sofiya çamaşır yıkarken 
sıçrıyan kıvılcımlardan entarisi en eski sahibi olan Türkler · 

binlerce yıl Önce de kiğıd yapmışlardı 
lzmit, 6 (A.A) - Fabrikanın hatıra dcfterint! : önce de kfığıtçılık =-ah yapıyorlardı. Avrupa- ! 

ateş alarak vücudunun muhte
lif yerlerinden yanmıştır. Ka
dmm feryadı üzerine koşanlar 
ateşi söndürerek bedbahtı has
taneye kaldırmışlarsa da So
fiya hastanede ölmüştür. 

Celal Bayar şu sözleri yazmıştır: ı ya da bu san'at onlardan alınarak yay;lmıştı. , 
lzmit kas?ıt fabrika9ı verimli, mükemmel bir Açılış ~ününde bulunduğumuz hakikaten yük- ı Kadınlarımızın 

eser olmuştur. Burada çalışan arkadaşları ve sek kıymet olan iz.mit kağıd fabrikasiyle Türk · 
bilhassa başlarında bulunan müdür Mehmet Ali milleti Dahi Atatürk devrinde Büyük ismet . askerliği 
K .. v b "k d · y l f b 'k ·ı d v ·ı lnönü hükümetinin kurtarıcı ve kurucu program- 1 agıtçıyı te rı e erım. a nız a rı a ı e egı , l . . d Ek . B .. Ankara 7 (Yeni Asır muha-

-d .. 1 · · "h d' 1 · . . .1 . . 1. k t arı ıçın e onomı akanı Celal Bayann 1 b' . d ) K d 1 mu ur erının, mu en ıs erının, ışçı erının ıya a k ı-k . I k" .il" , t k f ırın en - a ın arımızıo as-
ve dikkatlerile de iftihar etmektey;m. ya m a a a~ıy e es ı mı 1 s~~ a ma avuşmuş• kerliği hakkında tedkikatta 

. . . tur. Bu eserı yaratanlara ve Sumerbank kadrosu t bulunmak üzere vekiletler mü-
Hatıra deflerıoıo bır sayfasına da şu satırlar içinde başaranlara saygdar. ı ·ıı · d .. kk b b" ·ı- d'I · ı d · 1 k J messıı erm en mure e ır 

ı ave e ı mış ~e. a tına a şu ımza ar onm~ştur: Bugün temelleri atılan Sellu!oz fabrikaıııiyle 1 komisyon yakında toplanacak-
insanlık tarıhınde en yüksek ve en eskı me- ikinci kağıd febrikasına basanlar dileriz b ı t" d b"l" - t 

d 
· · h"b" 

1 
T"" .. v • • • • • • • • • r. ç ımaa a ı ıye mus eşarı-

enıyetin sa ı ı o an urkler kagıd kelımesının B. M. Meclısı reıs vekıllerı nın riyaset etmesi mubtemel-
Türk olmasından anlaşılacağı üzere binlerce yıl Maliye ve inhisarlar vekilleri dir. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Prens Otto tahta çıkacak Austen Chamberlain söylüyor 
--------------------------------1 tal yan Kralının küçük .lngiliz dostluğunu kaza-

kızıyle de evlenecektir nanlar şeref duyarlar. 
Paris, 7 (Ö.R) - " lntransigeant ,, Romadan şu çok mühim 

haberi alıyor: 
Avusturya Habsburg saltanatmı iade arifesindedir. Almanya 

11 ilkteşrin anlaşmasını takviye etmek için Arşidük Otto'nun 
tahta iadesini kabul etmiştir. ltalya da buna taraftardır ve 
Avusturyansn istiklali için bunu en iyi zıman telakki ediyor. 
esasen Arşidük otto ltalya Kralının küçük kızı Prenses Maria 
ile evlenmeğe namzed zannediJiyor.Eğer saltanata geçerse, bunu 
müteakib hemen evleneceği tahmin ediliyor. Bu da Avusturyada 
ltalyan nüfuzu tesirini muhafaza edecek demektir. 

Alman ordusunda iki ayrı 
temayül varmış 

Paris, 7 (Ö.R) - "Petite Gironde" gazetesinin istihbaratına 
göre Alman ordusu iki muhalif temayüle ayrılmıştır. Genç ve 
yeni zabitler Hitlerle berıtber ispanyada ve merkezi Anupada 
sergüzeşt siyasetine taraftardırlar. Eski zabitler ve !;,ütün Raichs
vehr bilakis, general Friçin etrafında buna muhaliftirler. Yeni 
zabitler kadroların son genişletilmesi özetine orduya girmişlerdir. 
Yüzde 100 Nazidirler. Hitlere sadıktırlar ve general Blonberg 
etrafında toplanmışlardır. Eski zabitler ise Anlaşma ve itidal 
siyaseti taraftarıdırlar ve Von Friç ile general Von Seekt etra· 
fında toplanmışlardır. Bu iki temayülden hangisin galebe çalacağı 
ıimdilik belli değildir. 

Denizaltı harbının insanileştirilmesi 
hakkında kararlar verildi 

Londra, 7 (A.A) - Denizaltı barbanın insanileştirilmesi hak
kında imza edilen protokol dün bir beyaz kitab halinde neşre

dilmiştir. Bu protokolda iki esash hüküm mevcuddur. 
1 - Denizaltı gemileri bir ticaret gemisini tevkif ettikleri za

man deniz 6stü gemilerinin tabi olduğu beynelmilel ahkama tev
fikan hareket edeceklerdir. 

2 - Denizaltı veya deniz üstü gemisi oJsun hiçbir barb ge
misi bir ticaret gemisini yolcular, mürettebat ve sefinenin evrakı 
salim bir mahalJe nakledilmeden batırmayacak veya tahrib ede· 
miyel·ektir. 

ihtar yapıldığı halde stoper etmekten imtina eden veyabud 
araıtırmaya mukavemet eyliyen ticaret gemileri hakkında bu hii· 
kümler cari olmıyacaktır. 

Bir ticaret gemisinin tahlisiye sandalları sahilin veyahud başka 
gemilerin yakınlığı ve- bava vaziyeti ve yolcuların veya mürette· 
batın emniyetini garanti etmediği takdirde salim mahal olarak 
telakki edilemez. 

Fransa, Italvan dostluğu için 
lngiliz dostluğunu feda etnıez 

Paris, 7 (Ö.R) - "Petit Havrais,, gazetesi eski lngiliz hariciye 
nazırı Sir Austen Cbamberlain tarafından Lyonda söylenen 
nutuktan şu mühim fıkraları naklediyor: 

"44 senedenberi avam kamarası azası olduğum ıçın şunu 
söylememe müsaade ediniz: Fransada en çok beğendiğim şey 
demokratik ve parlamenter müesseselerinizdir. Aramızda müşterek 
o1an bu müesseseleri derin ve devamlı bir bağ sayarım. Bunları 
dini bir gayretle müdafaa etmeliyiz. Zira bu sıralarda dünyada 
hürriyet dostları pek fazla değildir. Ayni hararetli müsellah 
gayreti takib ediyoruz. Kimseye karşı gayzımız yoktur. Bizim 
dostluğumuz kimseye zarar veremez. Bu dostiuğu kuranlar ve 
muhafaza edenler bundan şeref kazanırlar.,, 

Belçika kralı yeni ve mühim 
oir nutuk söyledi 

Brüksel 7 (Ô.R) - Belçika kralı yeniden mühim bir nutuk 
söylemiştir. Nutuk bu defa BeJçikanm dahili siyaseti hakkında
dır. Kral Belçikalıları itidale ve birleşmeğe davet ettikten sonra 
demiştir ki : 

Belçik~ vilayetleri için bir asırdanberi muhtelif siyasi cereyan
la!ı t~msil eden idari teşkilata malik biricik devlettir. Belçika 
mılletının en yüksek meziyetleri istiklal aşkı, hürriyete bağlılık, 
ifrat ve şiddetten ikrabtır. Belçika şiddetli tebeddüllere müsaid 
bir siyasi ıklime milik değildir. Bu, memleketin fikir ve mües-
seselerin inkılabına hasım olduğu demek değildir. Fakat Belçika 
bu inkılabı akilane bir tedricten beklemektedir. 

Romada toplanan eski muharipler 
aldılar mühim kararlar 

Roma, 7 (Ô.R) - Romada toplanmış olan esld muharipler 
kongresi işlerini bitirmiştir: Son kabul edilen bir karar suretinde 
eski muhariplerin sulh ve milJetler arasında vifak azmi teyid 
edilmekte ve 14 millete mensub eski muhariplerin hükümetlerile 
memleketlerindeki umumi efkar nezdinde bu maksadla faaliyette 
bulunacakları bildirilmektedir. Eski muharipler ancak milletler 
arasında karşılıklı anlayış zibniyetile dostça münasebetler tesisi 
ve takviyesi suretile sulha vardacağı kanaatmdsdırlar. Bu 
sebeble sulh meselelerile jştigal etmek üz.ere bir daimi komite 
tesisine karar vermişlerdir. Bu komite eski muharipler bey
nelmilel federasyonu reisi Deleroit'nin reisliği altında 
toplanacaktır. 

• .... 1 ..... 

Dr. Şaht yakında Ankaraya geliyor 
- Baştara/ı I ind sahi.Jede -

hiç bir malümat alınamadığını, 
mamafih nazırın önümüzdeki 
hafta içinde Ankarayı ziyaret 
etmesi ihtimalinden bahsetmek· 
tedir. 

Bu ziyaretin, mes'ud bir dev· 
rede bulunan Türkiye ·Alman· 

ya ticari münasebetleri üzerin
de sevindirici bir inkişaf liaz.ır· 

hyacağı ümid edilebilir. 

Sabite a 

IRAK UENEL KURMAY 
BAŞKANI BEYANATTA 

BULUNDU 

IRAK 
Hadisesi hakkında 
Yeni ma 1i'imat yoktur 
G. K. Başkanı Avrupa 

tedkiklerh1i anlattı 
lstanbul, 7 ( Yeni Asır mu· 

habirinden) - Irak büyük er-
kanı harbiye reisi memleketi
mizde bulunmaktadır. Muma-
ileyh son taklibi hükümet ha
disesi hakkında şunları söyle· 
miştir: 

- Ben üç ay evvel manev
raJarımzda bulunmak üzere 
Iraktan aynlmıştım. Sonra in· 
giltereye gittim . Silah fab
rikalarında bazı sipariıler 
ile meşgul oldum . Londra 
dönüşü Almanya ve Çekoslo· 
vakyaya uğnyarak bu memle-
ketlerdeki silah fabrikalarım 

da gezdim. ikinci defa memle
ketinize dönüşümde Ankaraya 
giderek Cumhuriyet bayramı 

şenliğinde büyük geçid resmin· 
de zevkle hazır bulundum.Türk 
ordusunu hayranlıkla seyrettim. 
Irakta baıgöstereaı hareketi 
gazetelerinizde okudum. Fazla 
birşey bilmiyorum. Şimdi mem
leketime dönmek üzereyim. 

Fransız ordusunda 
hüyiik hazırlık 
- naştata/ı ı bw sav/ada -
Komisyonun talebiyle Pierre 

Cot altı aydanberi ecnebi dev
ietlere verilen askeri tayyare-
lerin bir listesini tevdi etmiş
tir. Bütün siparişler hariciye 
nezaretinin usulü daires!nde 
verdjği ruhsatle kabul edilmiş
tir. Ademi müdahale anlaşmaeı 
yapıJdığıudanberi lspanyadala 
hiç bir sipariş kabul edilme
miştir. 

Hava nazın a\tı aydanber\ 
ihrac edilen askeri tayyareler 
mikdarmın 1935 senesi aynı 
devres'ne nisbelle daha az ol
olduğunu ve bunun da her 
tenkidden icf nah için ne ka-
dar ihtiyatla hareket edildiğini 
gösterdiğini söylemiştir. Fran· 
sanın menfeatlerini ihlal ede· 
bilecek matbuat neşriyatına bu 
suretle son vermek azmiyle 
hareket edilmiştir. Komisyon 
son altı ay zarfmdaa Fransa
dan ecnebi devletlere yapılan 
askeri tayyare teslimatını "on
trol için bir tali komisyon teş
kiline karar vermiştir. 

Paris, 7 (A.A) -- Yarı res· 
m1 mehafilden öğrenildiğine 
güre Fransız hava kuvvetleri
nin yeni inkişafı ile alakadar 
o!arak ayni zamanda bir de 
hava piyade k1taaları tesis 
olunacakhr. Bu yeni piyade 
kıt'aları hafif tecbizath silahen
daz efraddan mürekkeptir. 
Bu kıt'alar barb halinde düş
man hatlarının gerilerinde iş 
görecektir. Hava piyade kıt'a· 
)arının garnizonlan Reins ve 
Algier şehirleridir. H~r kıt'a 
bir piyade bölüğü ile bir nak
liye tayyare filosundan terek
küb edecektir. Bu kıtalar ye· 
rine göre paraşütle ve yahut 
tayyare ile düşman hatları ara· 
sına indirilecektir. 

. /. 1 . . . ._.., .. Paris, 7 (Ô.R)- "Depecb de Toulouse" Edenin Mussoliniye 
verdiği cevabı memnuniyetfe karşılıyarak diyor ki: Milano nutku 
Fransanın en derin duygularına çarpmıştır. Bu nutka karşı 
resmen muhafaza edilen süküt alakasızlık değildi. Sadece milli 
vakarı korumak ve lüzumsuz bir münakaşa açarak işleri güçleş
tirmemek aı zusundan ileri geliyordu. Cenevre paktına sadık 
ve her hekemonya fikrine hasım olan Fransaya karşı Düçe 
soğuk ve ihtirazlı davranmıştır. Fakat ayni sebeble logiltere 
kendisini Fransaya bıtğhyan dostluğun oı sla şimdiki kadar sağlam 
olmadığını temin ediyor. 

TAYYARE SiNEMASI 

Acaba Italyan dostluğu için lngiliz dostluğunu mu feda ede
lim ? Asla ! Biz sarsılmaz şekilde bağlı olduğumuz prensibleri 
feda edemeyiz. Sulhu korumak ve diğer milletlerin haklarına 
riayet etmek kararında olan bütün milletleri dost biliriz.idealimiz 
olan prensibleri ve imzamızı feda ve inkar edemeyiz. Bir tek 
temennimiz var: ltalya vaziyeti açık görmeli ve bizim bu hare· 
ketimizle kendi hakiki menfaatlerini de müdafaa ettiğimizi 
anlamalıdır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Charles Boyer, Danielle Darriex ve diğer yüksek Fransız artistleıinin yaratıb 

sinema alemine hediye ettikleri bir sao'at ahidesi 
Ayrıca : Paramuııt ( Dünya havadisleri - Ağuıtos böceği - Renkli Miki ) 

SEANS SAATLERi : 1 FIATLER : 
Hergiin 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 30 - 40 - 110 kuruştur 
Cumarteıi ve Pazar günleri 1,15 iliYe ıeanı Cumartesi 1,15 - 3,15 talebeye tenzilat 
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• Sancak kurtuluş günlerini b liyor Şam'daki öz kardeşlerimiz 
T .. k t hd·ı·"" · 

C h 
. b ld.. .. ... d 1 •• I d ur ayyare şe ı ıgın-

um urıyet ayramının yı onumun e I<oy er en de merasim yapmışlardır 
gelen binlerce kişi Antakyada tezahürat yaptı 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kardeşlerimiz hayır cemiyetlerine 
yardım için faaliyete geçtiler mektubu Antakya muhabirimizin 

Antakya, 31 (Özel) - kırlarda eylenmiştir. Kırmızı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu yıl Antakya, lskenderun beyaz elbiseli bir kız talebe 

ve havalisinde Cumhuriyet grubile erkek mekteb talebesi 
bayramı şimdiye kadar misli belediye kahvesinde sürekli 
görülmemiş gayet parla kbir alkışlar arasında saatlerce nu-
surette kutlulanmışlır. tuklar ve milli marşlar söyle-

Çarşıda bütün dükkanlar 
kapamıştır. Yalnız bir fırınla 
şapkacı dükkiim açık bırakıl· 

mıştır. Köylerden bu mukad· 
des günü kutlulamak üzere 
binlerce köylü kardeşlerimiz 

şehre gelmişler ve şapka alıp 
giyinmek üzere ., şapkacı dülc.
kanlarına hücum etmişlerdir. 

Bir kaç saat zarfmda dört 
binden fazla şapka sablmış, 

şapka mevcudu tükenmiştir. 
Yeniden şapka sipariş edilmiş 

ve kasket imalatına faaliyet 
verilmiştir. 

Sancakta milli hareketin en 
hararetli bir şefi olan Bay 
Abdülgani Türkmene aid Se
vika mahallesindeki halkevinde 
sabahleyin saat sekizden iti
baren kabul ve tebrik mera-

dikten sonra lskenderun ve 
Antakya şösesi üzerinde yine 
milli marşlar soyliyerek akşa
ma kadar resmi geçid yap
mışlar ve halk tarafından al
kış 'anmışlardır. 

Bu çok coşkun tezahürat 
esnasında halk, Türk milletine 

Anfak1rada lise köpıüsii 

sımı başlamıştır. Merasime bü- has vakar ve terbiyesini mu~ 
tün şehir Türkleri ve Türk hafaıa ederek en ufak bir za-
köylüleri iştirak ettikleri gibi bıta hadisesine bile meydan 
alevi ve Ermeni tayfaları na- vermemiştir. 
mına ayrı ayrı gönderilen he- Şehrin ileri gelenleri, esnaf 
yetler, kız ve erkek lisesi ta- ve köylüler tarafından her köy 
!ebeleri ve iptidai talebesi namına yine ayrı ayrı olmak 
iştirak etmişlerdir. üzere Cumur Başkanı ATA· 

ATEŞLi NUTUKLAR TÜRK'E, lSMET INÔNÜN'E, 
Bazı zevat tarafından ateşli Kamutaya yüzlerce taıim ve 

ve heyecanlı nutuklar söy- tebrik telgraflan çekilmiştir. 
lenmiş, kız ve erkek talebe Ziya Bereket tarafından 

halkevinde söylenen nutuk met-
tarafından milli marşlar ve şar- nini bildiriyorum : 
kılar okunmuıtur. Aziz Türk kardeşlerim Ha· 

Bir Türk hocası kendi ese- taylar ve Hataylılar: 
ri olan bir hürmet ve pe- 29 Birinciteşrin bütün Türk-
restiş manzumesini albayrak- Jerce değeri her yıl artan bir 
Jar ve çiçeklerle tezyin edilmiş gündür. Cumhuriyet kuvvetlen-
olan Atatürk, ismet lnönü ve dikçe kalblerimizdeki iman vü-
F evzi Çakmağın büyük kıt'a- cudumuzda dolaşan asil Türk 

kam o nisbette kuvvetlendi. 
daki fotoğrafilerine karşı, he- Ruhlarımıza nur ve ateş verdi. 
yecanlı bir sesle okumuştur. Bu nur bu güneş Anadolunun 

Fatma Göçmen namında bir göbeğinde Ankarada doğdu 
Türk kadını de bütün icadın ve yükseldi, nurunu bütün dünya· 
erkeklere karşı milli bir man- ya yaydı. Bu güneşin ışığında 
zume okumuştur. Antakyede bütün milletler yollarını gör-
ilk defa olarak bir Türk kadı- düler saptıkları yanlış yollardan 

nı açık surette merasime işti

rak etmiştir. 
BAYIR BUCAKTAN 

GELENLER 
Muhtelif şenliklerle merasim 

öğleye kadar devam etmiş, öğ
le vakta dışarıdan gelen köy-

lülerle Bayır ve Bucak bö'ge
sinden gelmiş olanlara Abdül-

gani Türkmen tarafından halke
viode mükellef bir şölen ve· 
rilmiştir. 

lskenderun, Bilan, Kırıkhan 
ve Reyhaniyede de Cumhuriyet 
bayramı törenle kotlulanmıştır. 

SAATLARCA SÜREN 
NÜMAYiŞLER 

Antakyada yapılan merasime 
iştirak etmek üzere öğleden 
sonra bütün ahali köprüden 
dışarıya dökülmüştür. Yazlık ve 
belediye ve asmalı kahveleri 
hıncahınç dolmuş olduğundan 
bialerce halk alse üzerinde ve 

döndüler. Bugünün yaradıcısı 
Atatürkün yanında yiirümeğe 
baş!adılar. Bu yürüyüş onlara 
barış siyaset yolunu gösterdi. 

işte Ankaradan doğan güneş 
biliyorduk ki bir gün gelecek 
aramıza budud diye giren ma
niayı da aşacak, kaç yıldır sa
bır ve tevekklllle beklediğimiz, 
daima kıskançhkJa muhafaza 
ettiğimiz bu toprakları da ay
dınlatacaktı. Karanhkta buca
layıb gezdiğ" miz yollarımız da 
nura garko'acak, onun göster
diği bu yolda kolkola verib 
yürüyeceğiz. 

Bugünleri bn güneşin yara
dicısı bundan on dört sene ev
vel Adanada bu vatan evlad
larına; (kırk asırlık Türk yurdu 
ecnebi esaretinde kRlamaz)diye 
yüksek ifadeleriyle müjdele
mişti ve biz bu nefesten aldı
ğımız ilham ve kuvvetle on se
kiz senelik uzun bir zamanı 
ümid ve büyük bir inancla 
be~ledik. Biliyorduk ki büvOk 

o günün heyecanını yaşatıyor 
dahi yapamıyacağı şey demez dadır. Cumhuriyet bayrareının 
ve dediği şeyi her halde yapar. kökü her Türkün gönlünde 

O zamanın yaklaştığını daha bulunuyor. Eskiden padişah-
doğrusu geldiğini yine onun ların tahta çıkıp kılmç kuşan-
işaretiyle anladık ve iman et- dıkları günlerde halka isteksiz 
tik. Fakat arkadaşlar bazt ha- bayram yaptırırlardı. 29 birinci 

Antakva HaiJWJmdeki tezahü1at 
bis ruhlu insanlar o sesi duy- ı 
madılar bu işareti sezmediler. 
Daha doğrusu duymak ve sez-
mek istemezler. Çünkü onların 
lculaklar1 hakikati duymak için 
yaratılmamış, onlar mundar mi· 
deleriyle konuşur. Kulakları 
yalnız keselerindeki altın!ann 
seslerini duymıya yarar. On-
ların doğan bu güneşten göz· 
feri yarasa gözleri gibi kamaşır. 
Geceleri karanlık yollarda sinsi, 
sinsi dolaşmaktan menfaat 
umarak zevk duyarlar. Sayı
ları pek mahdud ve malüm 
ve memleketimizin yüzkarası 
bu isanlar neticenin kendileri 
için vahametini idrak ettikleri 
şu günlerde aramıza fesad to
humu ekerek davamızı çürUt-
meğe son bir gayret daha yap
mak istediler. Fakat bu can 
çekişen bir insanın son nefesi 
gibi içlerinde .bo~ulub gitmek
tedir. Çünkü Türk kendini, 

teşrin Türk milletinin tahta 
çıktığı Türk halkının taç giy· 
diği gündür. Bugiln Türk mil
letinin kendine sahip olduğu, 
Türk halkınm efendi olduğu
nun günüdür, Sebebleri bilin
miyen düşünülmiycn bayram 
günleri alışkanlıkta beklenir. 
Cumhuriyet bayramı ise bilerek 
anlayarak, sevinerek beklenen 
bir gün oldu. Yıl geçtikçe bu 
anlayış dimağlarda ve bu sevgi 
gönüllerde daha fazla yc:r et
mektedir. 

Büyük Türk milleti yeni 
bir asnn başlangıcını teşkil 
eden ve bugünü yapan Ata
türkü daha iyi anlıyor ve daha 
büyük bir aşkla seviyor. Fakat 
bizden sonra gelecek nesil onu 
herhalde bizden fazla anlıya
cak ve bizden daha fazla se
vecek ve hayran olacaktır. 
Fakat arkadaşlar biz onlardan 
mesuduz. Çünkü onun yaphğı 

Aıliakyanın lıaricindc mesire rnalıalkri 
dostunu, düşmanım anlamıştır. , devrimleri, yaktığı meş'aleyi 
Şu on sekiz senelik uzun bir ve bizzat kendisini gördük ve 
imtihan bize herşeyi anlatmağa onun teneffüs ettiği havayı da 
fırsat verdi. Eğer bunu hala teneffüs edenler gibi edeceğiz. 
anlamıyaolar varsa onlara da Ve bunaldığımız bu kasvetli 
yine biz anlıyor ve ög .. r""nı"yo· havanın yerini onun saf hava-

~ sile dolduracağız. 
ruz. 

Arkadaşlar bu bayramın ne 
demek olduğunu her Ttirk 
pekala bilir. Çünkü başka her 
tnrlü bayramın k6kü uzaklar-

Fakat gelecek nesil bizi bu 
zamanlar için gıbta edecekler 
ve kıskanacaklardır. 

Ne mutlu bize, ne mutlu 
Tfirküm diyene .• 

... 
~~~~~ 

! ~ 

Bay Şani Düm'nirı riyasetindeki 7 iilkler Tayyaıe şelutliğinde 
( -/- işaıd/i mıılıabirunizdi! ) 

Şnm, 4 (Yeni Asır Muhabi- 1 mak mümkün olamamışh. Vak-
rinden) - Şamda yaşayan ve tiyle bu hususta yapılan teşeb· 
anavatanm hazırladığı her büslcr, memleketin siyasi vazi-
büyük hareketi saygı ve sev- yeti dolayısiyle buna imkan 
giy]e takib eden Türkler, Cum- bırakacak bir şekil elde edil· 
huriyet bayramı münasebetiyle mesioe müsaid dej?ildi. 
Şamdaki Türk konsolosluğuna Ancak Suriyenin istilclalinİ 
giderek, sayın konsolosu büyük alması bu gibi engellerin önüne 
ve sevgili Önderimiz namına geçmek için en iyi vasıta ol-
selamlamışlardır. Konsolosha- duğundan, Türk yurddaşları· 
nede kısa bir görüşme ve bay- mızın ileri gelenlerinden bir 
ramlaşma olmuştur. grub, Türk tayyare cemiyeti-

Bundan sonra Şam' da Safi- nio ajanı olan Şani Dürri Uner'-

b'tt" •· E ·· b. t .. b · d .. in idarehanesinde toplanarak 
ı ın ı yyu ı ur esın e go- . . . . 
··ı·· ı 'T .. k t h"d böyle bır hayır cemıyetının ku-

mu u o an ur ayyare şe ı - l h kk d h tları ru ması a ın a aoa a 
lerinin mezarlan ziyaret edil· 
miş, çelenk konmuş ve nutuk
lar söyl'!nmiştir. Malümdur ki 
merhum tayyareci yüzbaşı Fet· 
hi, birinci mülizim Nuri ve 
Sadık burada medfundurlar. 

Suriyede yaşayan Türkler, 
yani aslen Tnrk olup Suriyede 
kalanlar ve Arab olup Lozan 
muahedenamesi mucibince Türk 
tabiiyetine girenler ve Tilrki
yeden gelen Türkler burada 
birkaç yüz bin kişidir. Fakat 
şimdiye kadar biz, Türk balkı 

çizmişlerdir. Nizamname hazır
landıktan sonra Suriye bükü
metinio resmi izni alınacaktır. 

Siyasetle alakası olmıyan bu 
cemiyetin gayesi Kızılay, Ço· 
cuk esirgeme, kültür işleri ve 
muhtaç vatandaşlara yardılP 
ederek memleketlerine gönder
mek gibi hayır işleriyle uğra

şacaktır. Böyle ulvi bir mak
sadla teşekkül edecek otan ce
miyetimizin, Suriye bükümetin
ce de iyi karştlanacağma şüb
hemiz yoktur. 

arasmda h1lyır cemiyetJeri kur- Ş. O. 
··········································~············································ 
Afgan Ha. nazırı 
Tahranda Şehlntah tara

fından kabul edlldl 
Tahran 6 (A.A)- Şehinşah 

dün Afgan hariciye nazırı ser
dar Şah Mabmudu öğle yeme
ğine kabul etmiıtir. Ve kendi
sine albn bir lulınç hediye 
etiniştir. 

Serdar şerefine akşam veri
len ziyafette bütün nazırlar 
ve diplomatlar hazır bulunmuş
tur. 

Prenses Juliana 
Yılbaşından sonra 

Belçika prensi 
Bernardla evleniyor 

, ............................ " 
Sümer Bank 

YERLi MALLAlt PAZARI 

BİLUMUM MÜŞTERİLERİNE 

HEREKE ve FESHA~NE 
Fabrikalarının halis kışlık yün kumaşlarından en mükemmel 

bir şekilde dikilmek şartile 

:il 30 
Ismarlama elbise yapar 

t?77~2Zi ı.~7™&WPRl27.J~..ZZZ?.Z77.7.LZ7ZZ1 

Bilumum Devlet ve Müessesat memurlarına 

Nışa11/ıla1 bir arada • 
Paris, 7 (Ô.R)- "Petit par•' 

sieo,,in Lahiden istibbarına göre 
Holanda prensesi Juliana111" 

Belçika prensi Bernardlc e"' 
Jeomesi yedi son kanunda ya· 
pılacaktır. 

O. Cabanellae vali old~ 
Ilurgoı, 6 (A.A) - Geoer~i 

Cabanellas ispanya de"ı\. 
umumi valiliğine tayin eda 
mİ•tir. 



Sahne ş 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! Blu~ nutuk süyliyecek 

Madrid şehri hakkında 

F ransanın ispanya işlerin 
~~~ .. deki siyasetini anlatacak 

haber yok Komünistler ispanyaya konulan 
ablukanın kaldırılmasını istiyorlar 

Harb, 
Halk 

şehrin mahallelerine intikal etti. 
şehri kahramanca müdafaa ediyor. 

lstaııbul, 7 ( T e?efonla ) - l - ~,., ........ ~
1

.., .... 
1
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Madrid şehrinin düştüğü hak- I ..ı <l ·, • 
kındaki haberler henüz hiçbir 
merkezden teyid edilmemiştir. 
Ancak Madrid radyosu akşam 
servisinde böyle bir haber ver
miştir. 

Paris radyosu, şehrin sokak
larında kanlı bir harb cereyan 
ettiğini vıo milislerin şehri kah
ramanca müdafaa ettiklerini 
bildiriyor. 

Paris, 7 (Ö.R) - ispanya 
hakkında gelen haberler ihti
yat kaydile kabul edilmek la
zımgelen bir mahiyet göster
mektedir. Bunları olduğu gibi 
naklediyorux: 

edeceği hattı hareketi tesbit 
için bütün sefaretler mümes
sillerinin iştirakiyle toplan· 

Havas Ajansının Londradan 
istihbarına göre ispanya sefiri 
sabah forayn Ofise giderek 
ispanya htikümetinin makarri
ni Madridden Valansa naklet
tiğini hariciye nezaretine bil
dirmiştir. Bu ziyaret esnasında 
nazırların Madridi terkettikleri 
henüz resmen teyid edilmiş de-
ğildi. Fakat gerek sefir, gerek- mıştır. 

.. 
ispanyadaki lıa1b salıneleıinden 

da şu haberi vermiştir: Hükü
met düşman kuvve !eri Madri· 
din çok yakın birçok mevki
leri işgal etmişlerdir.Çetafeden 

f f. d b · b Dig· er bir telgrafa göre se orayn o ıs gece en erı u şehir ahalisini görmek müm-
hareketin bu sabah vukubula- şehrin son noktaya kadar ve kündür. Etraftan Madride iltica 
cağını haber almış bulunuyor- en büyük şiddetle müdafaa- eden halk şehrin merkezine 
lardı. sına karar verilmiştir. Madrid 

K etrafında yapılan tahkimat bu- koşmakta, boş buldukları ev-
Diğer taraftan Paristeki a- ı h J J kt d' 

rasıal hakiki bir harb kalesi ere ücum a yer eşme e ır. talonya jeneralitesi matbuat 
bürosundan tebliğ edilen şu haline sokmuştur. Düşman her Katalonya jeneralitesi Cum-

f Cebhede kudretlı" bı"r tazyik bur reisi Azananın evi etrafına haberi bu telgra a ilave etmek 
1 

'

. yapmaktadır. Bütün eli silah kususi bekçiler koymağa ka· azımge ır: A 
Madrid hükümet erkanının tutanların silah altına alınması rar vermiştir. si tayyareler 

Yalansa hareket etmek üzere sabah devam etmiştir. Madrid Barselonda cebheye harekete 
Madridi terkettikleri haberi etrafındaki harp hattı Seyana hazır zırhlı otomobillerin bu· 
yanbştır. Hükümet Madridi pazar yeri yanından başlıyarak lundukları bir garajı bombar· 

• 

müdafaa bilhassa cenub ve ce
nubi şarki etrafında temerküz 
ettirilmiştir. Getaje ve Roma
nes de hükümet topçu kuvvet
leri asi mevkilerini devamlı top 
ateşi altına almıştır. Asiler de 
ayni şiddetle mukabele etmek
tedir. 

Şehrin başlıca kapularında 
yapılmış olan barikadların asgari 
bir metre kalınlığı vardır. Mit
ralyöz yerine hafif topla mü-
cehhez 9 zırhlı otomobil bari
kadların yanında beklemek
tedir. 

Royter ajansı muhabiri diyor 
ki : bütün kuvve tile müdafaa et- devam etmektedir. Varoşların dıman etmişlerdir. 

mek ve kurtarmak azmindedir. ve yakın mevkilerin ahalisi Salamank, 7 ( A.A) _ Mad· Madrid yanındaki yolların 
Nazırlar şimdiye kadar başka payitahta akın etmekte ve ridin varoş'arı şimdide::ı Nas· birinden ayrılırken bin kişilik 
bir yere hükümet makarrını yeraltı demiryolu istasyonlariyle bir milis kuvvetinin neş'eli bir yonalistlerin ellerindedir. Cuma 
nakletmeği ve harekatı başka boş buldukları yerlerde yerleş- s:ırette cebheye doğru gel-
bir şehirden idare etmeği asla mektedirler. Şehirde derin en- günü çarpışmalar esnasında 300 mekte olduğunu gördüm. 
gözönüne getirmemişlerdir. dişe havası vardır. Şark hava- milis ölmüş ve 150 milis esir Madrid halkı mütemadi bom-

Madridden gelen bir telgra- !isinden şehre yardım kuvvet- edilmiştir. Üç tank ele geçiril· bardıman altında kalmasına 
fe göre de Kor Diplomatik !eri geleceği bildiriliyor. miş, iki tayyare düşürülmüştür. rağmen soğukkanlılığını muha-
yeni vaziyet karşısında takib Sevil radyosa da saat 8,30 Madrid, 1 ( A.A) - Madridi faza etmektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

S ıh A •k d J k lngiltere-Japonya u merı a an ge ece arasındabirhadise 
Amerika Cumhur 

temin • 
ışsıze ış 
• • 

Reisi on milyon 
edecektir .• 

bir şekil alacaktır. 
" Progres de Lyon ,, Roose

veltin şimdiye kadar sosyal ıs
lahatına daima muhalif büküm 
vermiş olan yüksek mahkeme
ye karşı nasıl bir tavır takına
cağını soruşturmaktadır. 

Tokyo 6 (A.A)- lngiliz bü
yük elçisi bugün dış bakaniy!e 
görüşmüştür. Siyasal mebafil 
bu görüşmenin Kelung hadise
sine taal:ük ettiğini ve mese· 
le~in bir tarzı halle bağlanaca
ğını zannediyorlar. 

Dış bakanlığının saliıhiyetdar 
memuru bu hadiseye dair o!an 
beyannamenin neden dolayı 
bir tahrik mahiyetinde tefsir 
edildiğini anlıyamadığın!, çünkü 
bu beyanatının lngiliz matbua
tının hücumlarına karşı Japon 
polisinin müdafaaya matuf bu
lunduğunu bildirmiştir. 

Paris 7 ( Ö.R ) - Sosyalist 
S. F. 1. O partisinin milli kon
seyi bugün öğleden sonra top
lanarak partinin dahili işlerini 
müzakere etmiştir. Yarınki mü
zakerede hükümetin dahili ve 
harici siyaseti müza!iere edi
leceğinden bu celse daha ha
raretli olacaktır. Yarın öğleden 
sonra Başvekil Leon Blum mü
nakaşalara müdahale ederek 
r:ıJhim bir nutuk söyliyecek ve 
homi:n'st Lideri Thoreze cevab 
olarak Fransanm ispanya işle

r.ne karışmamak meselesin
deki sivasetini tasrih ede
cektir. Milli konseyin lspan· 
ya işlerine ademi müdahale 
anlaşması imza edileliberi Fran
sız kabinesinin takib ettiği 

bitaraflık siyasetini tasvib ede
ceği tahmin ediliyor. Sosyalist 
federasyonlarının en müfriti 
olan Seine federasyonu bile 
son zamanda miihim bir ekse· 

riyetle bir takrir kabul ederek 
Fransanın ispanya meselesinde 
bitaraflık siyasetini yeniden 
gözden geçirmesini istiyen bir 
karar suretini reddetmiştir. 

Paris, 6 (A.A) - Meb'usan 
meclisinin siyasi grupları dün 
sababah bilhassa Depamanların 
ve kamunların mali işlerinin 
ıslahına müteallik olan projeyi 
tetkik etmek üzere toplanmış· 
!ardır. 

Sosyalist grubunun toplantı· 
sında Vincent Auriol parlamen
tonun mü:ı:akeresi ruznamesi 
hakkında izahat vererek vergi 

işlerine aid reformun meb'usan 
meclisinin büdçeyi müzakeresi 
esnasında ayanın bu reform 
hakkında tedkikatta buluna
bilmesi için en başta gelece
ğini tasrih etmiştir. 

Bundan başka Vincent ay
rıca bükümetin büdçesinin sene 
nihayetinden evvel kabul edil
mesi için her çareye başvur

mağa azmetmiş olduğunu söy
lemiş ve vergi vesikaları usu
lünun iltincikanunda mer'iyet 
mevkiine gireceğini ilave et· 
mişfr. 

Komünist grubu l<panyaya 
karşı yapılmış olan ablukanın 
kaldırılması lehinde 30 ilkteş

rinde söyleıniş olduğu nutuk
tan dolayı Thorez'i tebrik et
miştir. 

Grub Peri'nin ayni mesele 
hakkındaki istizah tekririni 
acilen müzakere edilmesini is
temesi hususunda ısrar etmiştiı. 

Komünistlerin diğer istizan 
takrirleri birliklerin kati suret
te feshedilmesine ve içtimai 
hakların tatbikine kar~ı çıka
rılan engellerin oıtadan kaldı
rılmasına mütealliktir. 

Bir tebliğde bu teklifleric 
komünist grubu tara.fınd~~ şid
detle müdafaa edılecegı ve 
grubun hükümetin üç mayıs 
tarihli programın tatbiki yo
lunda hareket etmesini elde 
etmek için hiçbir şeyi ihmal 
etmiyeceğini ve bu programın 
tahakkuk ettirilmesi için çizmiş 
olduğu hattı hareketten ayrıl· 
mıyacağı beyan edilmektedir. 

büyük 

Bolşevik ihtilalinin yıl 
dönümü tes'id ediliyor 

Rusyanın başarısı 

Stalin (Herşey insan için yapılıyor) diyor 
Moskova, 7 (Ö.R) - Bütün halinde olub 1928 senesindeki-

gazeteler teşrinievvel ihtilalinin nin iki buçuk misline çıkmış-
yıldönümü dolayısile Sovyet tır, Sovyetler kendilerine hu-
rejiminin başardığı eserleri ve sumette birleşen düşmanların 

sosyal kanunlardan elde edilen bütün kötü propagandalarına 
neticeleri kaydetmektedirler. rağmen terakki yolunda dur· 
"Pravda,, gazetesi halk komi- madan yürümektedirler. 
serleri meclisi reisi Molotof "Pravada,, gazetesi başma-
yoldaşın imzasile neşrettiği bir kalesinde, kapitalizmin en iyi 
makalede ağır endüstrinin mec- senelerinde bile Rusyanın şim-
mu istihsalatının harptan ev- diki vaziyetiyle kıyas kabul 
velki zamana nisbetle lıusene edebilecek bir hal almadığını 

8 misline çıkmış olacağını ve, 
ilk beş yıllık planın tatbika 
başlandığı 1928 senesine nisbet· 
le de beş misli artmış olacağını 
kaydetmektedir. Ayni makale
deki izahata göre büyük en· 
düstri istibsalat yekünu, harp
ten evvelki 5 milyar rubleye 
mukabil şimdi 7 milyar ruble 
olmuştur. Zaruri ihtiyaçlara aid 
istihsal da daimi bir inkişaf 

sulh ve hürriyet istiyen Sosya· 
lizmin Rusyada hakiki bir de
mokrasi yolunda kuvvetli mer
haleler katettiğini, Rusyada 
herşeyin ferdin refahını yük· 
seltmek gayesine matuf oldu· 
ğunu yazıyor. 

"Eclaireur de l'Est,, devam
lı su'hun Amerikadan gelece
ğini müjdeliyen bir haber ve
riyor. Şimdiye kadar asla tek
zib t'dilmiyen bu habere göre 
Roosevelt sulhu temin etmek 
ve harb teşebbüslerine engel 
olmak için dünyanın bütün 
devlet reislerini bir konferansa 
davet edecektir. Bu davet çok 
ağır basacaktır. Zira hiçbir 
devlet reisi kendi şahsı ve 
memleketi hakkında şübhe 
uyandırmaksızın bunu redde
demiyecektir. 

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

Moslrnva 7 (Ö.R) - Bo1şe· 
vik ihtilalinin yıldönümü müna• 
sebetiyle bütün gazeteler elde 
edi'en neticeler hakkında ve
sikalarla doludur. Sosyalist ce
miyeti kurnx unun muvaffakı

yetle ilerlediği kaydediliyor. 
"Pravda,, gazetesi kapitalizmin 
en eyi senelerinde bile şimdi 

Rusyada elde edilen muvaffa· 
kıyetleri hatırına bile getire
ll!ediğini yazıyor ve diyor ki: 

Aı,,mkada lfii11irtt Abidesi 

Paris, 7 (Ö.R) - Gazeteler rette artmıştır. Bundan başka 
Rooseveltin seçiminin netice· Amerikada hala 10 milyon işsiz 
leri hakkında tahminlerde bu- vardır. 1934 de bunlar 11 mil-
lunuyorlar: yondu. Cumhur reisinin esas 

"Echo du Nord,, gazetesine vazifesi, kendi tabirile "Roose· 
~öre Roosevelt işleri açmak veli tecrübesini Roosevelt re· 
•çin ıslahatına devam edecek· ji ni haline sokacak,, olan ted-
lir. Bütçe müvazeneden uzak- birleri almak olacaktır. Bu su-
tır. Umıımi borclar müdhis su- retle ekonomik meseleler yeni 

-------
imza edildi 

Londra 6 (A.A) - Denizaltı 
harbinin insanileştirilmesine aid 
mazbata bugün hariciye neza
retinde Eden ile Amerika, 
Fransa, ltalya ve Japonya se
firleri arasıoda imza edilmiştir. 

On dokuzuncu yıldünümünde 

Sovyetler diyarı sevinç 
içinde çalkanıyor 

Başarılan muazzam işler kutlulanıyor 
Moskova 7 ( A.A) - Sovyetler birliği büyük merasim ile ve 

derin bir sevinç içinde inkılabın 19 ncu yıldönümünü l<utlula
maktadır. Şeflerin resimleri ile süslenmiş olan cadde ve sokak
lar kesif halk kütleleri ile doludur. 

Sovyetler birliğinin 19 yıldanberi başardığı muaazzam işleri 
gösteren tablo ve grafikler dükkan camekanlarında teşhir edil
mektedir. Bayramın arifesi olan dün akşam izciler her tarafta 
toplantılar yaparak inkılabın yıldönümünü kutlulamışlardır. 

Kapitalizm şimdi demokrasi 
usullerini reddederek kudretini 
muhafaza için faşist sislemle
rine dayanmaktadır. Sosyalist 
Rusya ise medeniyetin merkezi 
ve sulh ümidlerinin mihrakı 

olmuştur. Sosyalizmin gayesi 
Stalinin şu yüksek sözlerinde 
görülüyor: "Herşey insan için, 
zira insan dünyanın en kıymetli 
varlığıdır." 



Mini mini sinema yıldızı 

Şirley bergün yüzlerce 
aşk mektubu alıyor 

Bu mektupların hepsi kendi gibi 
küçük yaramazlardan gönderiliyor 

...... T_,,,, 
yaldız 1 CeYab beklerim, benim güzel 

Caki Kogıaın fiJimJeri ıbütün Şirleyim." 
dlnyada ratbet bulmQf, yara- Şirley bu mektuba flyle bir 
.. , Caki blylk kllçlk herkes cevab yumı,tır. 
tarafmdan aeYilmif ve aJk....... .. Gazel lcardefim, 
mfb. Şimdi Caki koskoe11man Mektubunu aldım. Mekteb-
dddl ilaiveraite talebesi okla den birincilikle mezun olursan 
ve hatta incecik bıyıklan ben de senin gibi klçllk olda-
Wle •ar .•. Caki perdeden çekil- ium için ıurur duyanm. Ni-
Aten •nra hiçbir klçük yal· pnlanma meselelİDe gelince, 
m oaan yerini doldurmağa bu huıascla annemin izni olma-
....ıfak olamamııh. Soa za- dan birıey aöyliyemem... Son-
...ıarda beyaz perdede mini ra kulaj1mı çeker ve beni 
.W, tirin ve çok yaramaz bir azarlar. Hem ben daha tim-
im peJda oldu: Şirley T emple.. di6k pek kiiçlk olduğa için 

......... • ·re9rın-...nı ı•a• 

Loretta Young ile bir mülikat 
Yıldızların evlilik bayab neden altı aydan fazla 

sürmüyor? Mesud olmanın şartı nedir? 
~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ı--~~~~~~~~~~~~~~~ 

Loretta ihtiyarlıktan çok korkuyor: " Aman bana böyle sualler sormayını& 
Her geçen yıl kalbime bir ok gibi saplanıyor ,, diyor. 

~merikada çıkan Movie Claı- - Uk raıgeldiğiniz bir er-
Iİc ainema mecmuuımn repor- keğin evveli neresi nazan 
taj muharrirlerinden biri, genç dikkatinizi celbeder. 
Jddız Loretta Yoang ile uzun - Gözleri. 
bir mlllkat yapJDlfbr. Son defa - Çocuklardan mektub alı· 
olarak (yirminci aıır Fos) tir- yor muıunu:ı? 
keti hesabına Ramona filmini - Bir haftada gelen yüz-
bl,ak bir muvaffakıyetle çeviren lerce mektubun dörtte biri ço-
Loretıta Younı, mecmua mu- cuklardaodır. 
harririnin sordap prib sual- - Mesud olmanm başlıca 
lere bütün sinema meraklılarını şartı nedir? 
alakadar edecek cevablar ver· - Herkesi ıevmek ve her· 
miftir. Ramona 1936 ıeneainin şeyi hoş görmek .. 
en ba)'lk bir taheseri de- - Perdede kullandığınız el-
necek kadar ciddi bir muvaf- biseleri hariçte de kullanır mı· 

sınız? faJr.ıJetle baıanlm11 klaıilea - Bazılarını. 
renkli bir filimdir. HoUyvot.dda 

- Kaç yaşında sinemaya 91kan blltla ainema mecmuaları 
baıladınız? bu münaıebetle Loretta Y oung• o 

- nüç,. 
dan sitayiıle bahsetmekte ve _ ( Kervan ) filmini Şarl 
ıinema muharririne verdiği ce- Buvaye ile çevirdiniz. Bu filmi 
yab1arın tledikoduaunu yap- çevjrmek botunuza gitti mi? 
maktadular. Millkatın mühim _ Bu filimde oynamağı hiç 
kıaımlannı aıağıya geçiyoruz: arzu etmezdim. Fakat Şarl Bu-

- Renkli filimleria istikbali vaye ile filim çevirmeği her za-
laakkındaki fikriniz nedir? man arzu ederim. 

- Son fevirdiğim (Ramona) _ Evlenmeğe niyetiniz va,. 
kimilen renklidir. Bu filimde mı? 
renkler o kadar güzel imtizaç _ Aradığım adamı bulur-
etmiotir ki blitün sinema tir- sam derhal ve ciddi surette ev-
ketJerini kıskandıracak bir lenirim. 
vaziyettedir. Şllbhesiz bundan - O vakıt perdeden çekile• 
sonra bitin filimlerin renkli cek misiniz ? 
çenilmeıine anem verilecektir. _ Hayır. 

- Hollivudda muvaffak ol· 
muıa •rn nedir? 

- Kabiliyet, phıl cazibe, 
zeki ve iabır. Loıdf~ Young Ramona /ilminde 

daha ziyade aıal iaimlerinin 
ahenkli olmamau, yahut azan 
Ye ıilylenmeainin ,aç olmasıdır. 
Sazan bu yeni iami, yıldız ken& 
seçer ve baıan de 11tildyo tara· 
fından bir İlim intibah e~liı·. 

- Yıldızlar hariçte de, be
yaz perdedeki kadar cazibeye 
ve güzelliğe malik midirler? 

- Ş&bhesiz.. Diyebilirim ki 
ekıeri yıldızlar hakikatte per
dedekinden daha gGzel, daha 
dzibdirler • 

- Sizin a11I imniniz nedir? 
- Doroti Tanney • 
- Fitim çevirirken takma 

kirpik kullanır m111nız? • •mli ,., .... ....n- ••mek nedir bilmiyorum, fa
,_, '-ı• ,,. boJu ile .a- kat aanemi çok •'fttitimi de YMI yıltbz,.,dan Olma de Havılond 
Mlilt .-.,an barilualide rel- mtma .. Salaa benim iPt I· - YaWmar ekıeri1a kendi 
leriae gllmiyen yoktur. zalme... çalıtır ~d~m olur.aan İlimleri yerine neden bqka 

- Kullanınm, fakat iıtemi
yerek. 

$irley Temple rejiı6rleri bile v~t~~ız •~nden ••tıfade eder. İIİm "allanıyorlar. Buaun ıe· 
MJletle b11akacak bir kabiliyet Şamclilik ~aba ı•marlacLk, ti- bebi nedir? 
slatermekte, kendisine söyle- zel karcleıım •.• " - Sebebi çoktur. Fakat ....................................................................................... 
Dilen pyleri bir daha tekrar-
.._ia meydan bırakmadan 
ierlaal Je bl1ık bir muvaffa· 
lu,etle yapmaktadır. Son bir 
- MDe zaıflnda •• çok filia 
tnirme •e en fazla paraka-
unma rekoru Şirley'dedir. 

ltia ıarib tarafı, ktiçük ya· 
,_... laefSla Jib.ltırce afk 
.............. llebab .. -

• na .._. laep.i k...u siW ._.,....... ........ JC?.,.... 
o.iki ,..... .... illllliekteb 

............. ald+•tkmekhl

.._ •e Şirle,U. _. yuchja 

....._ eatereua olmak itiba· 
Iİle ., ..... İl geeiyoruz: 

• G&ael Şirle1; 
- 8- e.iki yqmda,_ ve 

.-teWn ... pk11ıkh çocuğa
,_. Buene im.et olana 
llbiHi.lilde mektebclea aez• -..11.... Seni eolı ani
,..... Eter beaim ile ai• 
11•laama11 •idedeneaa daha 
flk•k mekteblere giderek 
••• ll11k olmaja pbtacajım. 
Benim bu teklifim reddetme •• 
Abi takdirde çok llzllleceğim · 
" Wkl de 91Ddta lcalacajam. 

Dietrich ağır 
Çocultı ann••I ile 

......... ............. 11 
ll9fbar IİDema ydchzı MarJea 

Dietrich 'ilı •iv laaata olduğuna 
lapı pzeteleri iatilabar et-
aİf)erdir. Marlea Dietrida 10B 

., ....... tek • .,.. ..... 
mekte •• ~ etleaa1e it
tirü etmemekte Wi. O.. laea 
.. ...... uk=d• • afak ...-
illti•••.,. ..,..-•·itffr. . .,.. ....... ---,,.. ,........ lnipecle -
HDe kadar istirahat elweliai 
doktorlar tani1e ~Jorlar. 
llarlea 33 ,a ... dadar. Ve lla-
pbada ilk ~ •kelde 
nleamif. ıe•ciyle -- HDeler 
iyi ıeçiamif, afu his •uitefela
hlm ytb&nclen maakkatepa •J
nlmlfbr. 

M•lea'iD. 7edi ratmdald ıçe
cata mMini, babuiyle ~
brlDlya te9ebbla etmittir. 

ŞARLONUN iKiNCi EŞi 
Çar&~· birlikte (Albaa 

hacum) • e rol _.., Çap-
Bala ilrieci eti Uta Grey ildac:i 
defa olarak aktar~.-... 
reJmarer'Ja .W.•mittir. 

- Filimlerdeki part&nerini
zin Amerikan mr, yokıa Avru
pah mı 0Jma11nı arzu ederainiz? 

- Daima Amerikan olma11nı 
iaterim. Şuna eminim ki Ame· 
rikah gençler Avrupalı genç
lerden daha çok muvaffak olu
yorlar • 

- Bir erkekde ne gibi ka
nkteriıtik •hıflar b11lunmaaı
m iateniaiz? 

- Doiralak ••. Cesaret.. Ka
dtnı ulama kabiliyeti.. llerlaa
met... v ıe kUYYet. 

- G&ıellik demeJi nalla
••? . 

- Bir kadia içia bir .... 
de ı&zellik aramak Jla lmu
ba bir laarekettir • 

- Hollinclda evllik .. ,... 
eberiya alb aydaa fa.ı. llr
mİJ~· Ba •eeele laakluada 
fikriniz nedir? 

- Ba ı&zel Ye ,.;.de ..te 
cem Yermek biraz ı8ç ola• 
cakbr. Doirua Hollivadda· 
ki ,.W.ılar nlewyl Ye ho
pa~ayı 'fGCIİk OJ1111Caiul• çe
Yirdiler. Bea bunan ıebebial 
,. ·~ noktada büa1or-= 

1 - Yıldızlar elıaeriJa Jae. 
.Jecanh •e macer~ pseattirler. 

2 - Kadm ydclular da 
erk~r kadar •• llattA 
whir<h• fuJa · ,.,. ka-

Sünou Bm/1111 " Sevimli Di1ş11U111 ,, Jibtıüıde 
zaadtlda11 için kocalannclan - Ya ihtirarladtjuuz sa· 
korkmayor; itaat ........... ... ? 

3 - Çocak yapmıyorlar... - Ama•, bana blyle maller 
Eter .,..... ft .. ara- ..... ,..... Zira .... rec•,.. 

per..t oa.ı..tar, keca-....... kalı\r..e Wr ek p.i .. ,h_,.,_ 
biru k...a.lar •• çeak ,.._ IMl,ara-kl Biz 11W.ılar lfill 
maktaa ~eldiamwler _. ......._ ..... aa w..., .....-
laa,.b ba b4lar ima ......._ ,,.. edilemez... 
....................................................................................... 

Kömür iskelesi Km -., .... 
Villıetçe deaiade• ıelea 

klmllrleria ilaraa için ilkele 
olarak intihab edilen Karatq 
vapur iakeleaİllclen k&alr çıka
nlmai• ba .... lfbr., Şimdiye 
kadar kiimlrler biriaci kor• 
donla Taı iskeleden plwıl· 
makta Jeli. 

Esrar 
S.11Dahalle iatuyona lnUnde 

An oğla ffuucla 75 aram 
euar •• bir lllcak bulmwak 
zalntaca •lmwfbr • 

Beleclye •ezbalauuada lr•· 
.. b 7.eJaeletla Şemaeclcli9. 
Se,cliklyla ç., ............. 
Oımaa Şakar kım 16 yqıad• 
Haticeyi kaçuchjından tatal
•UflÜ*'. 

Yarelanme 
Birinci Aziziyede Topraktepe 

sokağmda 'llebmed oğla Sa· 
deddin aı1e•i bir meseledell 
dolayı kardefİ Alamedi bıçakla 
sol elinden Ye yengesi Zehra1' 
ela eliadea yaralac1Ji1ndala ~ .................. 
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Mariyak kemali hürmetle reşal hakkında bana söyliyece-
eğildi. Zavallı titriyordu. Fikri ği bazı söıleri varsa bizzat söy-

Tarih kursu açılıyor 
Belediye, Ege tarih izerlerini 
tanıtmak için teşebbüse girişti 

~/)~/'.27.7/,,...,/71 

Borsa Haberleı·i 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
-::::xr-~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
325 S Sü '.eymanoll 75 14 
90 Beşik O 13 25 14 50 

altüst · olmuştu. Kraliçenin ken- liyebilir. 
disine karşı yaptığı bu mua- Mariyak, bu kadının kalbin-
meleden o kadar mütehassis de, eğer insani bir his olsaydı 
olmuştu ki.. Valde kraliçeye derhal kendisini merhamete 

Otuz kadar amatör 
kendilerine 

bu kurslara devam 
dersler verilecektir 

edecek, 79 H Alyoti 12 50 16 50 
30 J Gozden 12 50 12 50 
22 J Taranto M 8 75 8 75 

tamamiyle raptıkalb etmişti. getirecek, yelkenlerini suya lzmir belediyesi, lzmir ve 
Şimdiye kadar valdesinden indirtecek bir ifade ile: Ege bölgesi için çok faideli 
şübhe ettiği için şimdi neda- - Ne kadar alicenab bir olacak yeni bir teşebbüse 
met ediyordu. kraliçesiniz! Methinde bulundu. girişmiştir. 

Kendisine bu şefkatle mua- Katerin omuzlarını silkerek: lzmir vı: Ege bölgesindeki 
mele yapan, mücrim, cani, ri- - Heyhat! Ben sadece ıstı- eşsiz antikite eserleri ve Ege· 
yakar öyle mi? Sahibi nüfuz rab çeken bir kadından başka nin çok ungin tarihini ıoeın-
ve nüfuzuna mağrur iken ken- birşey değilim. Jeket halkına ve dışarıdan ge-
disi gibi zavallı bir Jantiyomun Dostunuzun bir fikri ihanet le-n ziyaretçilere anlatmak üze-
adi bir istir hamiyle bilatereddüd besleyib,beslemediğini öğrenmek re Belediyede bir kurs açıla-
bir asiyi kurtarmağa vesatat arzusunda değilim... Bildiğim caktır. , 
eden bir kraliçenin böyle al- birşey varsa, o da Şövalyenin Kursun talim heyeti tarih 
çaklıkla müttehem olması ka- sizin refikiniz olmasıdır. Ona bilginlerimiz kız muallim mek-
bil mi? söyleyiniz. Sizin dostlannız ay- tehi müdürü Rahmi Balaban, 

Filvaki kralıçe onu yalnız ni zamanda benim de dostla- erkek lisesi tarih öğretmen-
bırakmıştıl Ve şübhesiz umuru rımdır. Gerek kendisi ve ne- S M' k " !eri üleyman ve ıtat, ültür 
bükün::etten olan ve kendi rekse mareşal i,.in bir arzuları H d .. lisesi müdürü ay ar ve anti-
eliyle yazılmış mektuplar da varsa öbür sabah, kralın istin- kite müzeleri müdürü Salabed-
önünde duruyordu! takını müteakib saat onda ken- din Kantardan mürekkebdir. 

Ah! Bunları okumağa cüret disini kabul edeceğim. Kurs, en az orta tahsil yap-
eylemek, bu esrara muttali ol- - Kral hazretleri şövalyeyi mış, lisan bilir kültürlü genç-
maktansa o anda gözlerinin isticvab etmek mi arzu huyu- !ere açıktır. Kursta, Ege böl-
kör olmasını temenni ediyordu! ruyorlar? gesi üzerinde miladdan 25 - 30 

asır evvel başlıyarak sırasile 
kurulan ve bugün izleri ve 
eserleri hala yaşayan Eti Türk
leri, Yunan, Roma, Bizans ve 
Selçuk medeniyetlerine aid 
mufassal tarihi malümat verile
cek, bir taraftan Ege mıntaka-
sının geçirdiği topoğrafik 
ve fotoğrafik istihale ta-
kib edilecektir. Bu suretle 
esaslı nazari malümat edinen 
kurs müdavimlerine lzmir için
de ve dışındaki tarihi eserler 
ve harabeler birer birer gezdi
rilerek bunların izah tarzları 
mahallinde ve bir usul tahtında 
öğretilecektir. Kurs talim heye
tinin direktifi ile belediye fen 
heyeti tarafından lzmir ve Ege 
bölgesi antikitelerine aid mu
fassal bir harita da yapılacak
tir. 

Kursta verilecek dersler tab· 
ettirilecek ve geziler esnasında 

Katerin yarım saat kadar - Evet.. Usulü mubakeme-
kontu yalnız bırakmış fakat ye küUiyen mugayir olan bu Temenniler Mısır ve lngiltere 
bir dakika olsun harekatmı lütfü kendisinden istihsale mu- Manı·sa 
.,0~zden ka,.ırtmamı.~h Sudan hakkında anıa,tılar 
" " '" • vaffak oldum.. Bizzat bir ha-

Kontun fikrinde karanlık Kahı"re 6 ( A A ) H b kim tarafından isticvab oluna- ' · - a er 
kalmış yalnız bir nokta vardı: cağı yerde bizzat kral onu is- Valisinden rİCa verildiğine göre Sudan borç· 

Morever, şövalyenin, kraliçe- k V !arının tediyesi için yapılmakta 
. . 1 k"f d"\d' . . tintak edece tir. ereceği edı"lı"yor 1 1 nın emrıy e tev ı e ı ığını olan ngi iz • Mısır görüşmeleri 

cevablar doğru olur ve 
söylemişti. Halbuki, Kateriıı bir anlaşma ile neticelenmiştir. 

Monmoransinin konağında ka- Manisanın Horozköyünde otu-
şövalyenin ismini bile unutmuş b" k · · d ld • Tediye edilecek meblağ 5 mil-

panıp kalmasının sebebini ran ır ariımız en a ıgımız 
görünüyordu. bir mektubta cidd<!n mühim yon lira olarak tesbit edilmiştir. 

Nansey de emrin kral tara- iyzah ederse bütün masebakı bir noktaya temas ediliyor. Bu Bu tediye Sudan'ın finansal 
fından verildiğini tasdik et- yani Luvr sarayındaki delilikleri mektub sahibi, Horozköyde beş vaziyeti iyileşince yapılacaktır. 
mişti. Bu hal acaba ne idi? yanan meyhane vak'ası Mon- yüz kadar ilkmektep ça~ındaki Diğt>r taraftan Mısır tarafın· 

Birdenbire müşarünileyhe, marter mukatelesi unutula- talebenin, mektepsizlik yüz~n- dan topraklarının müdafaası 
sevinçle odaya girdi: caktır. den tahsil imkanını bulamadık- için Sudan'a verilen 950 bin 

- Teşebblmbniizde kazan-· - Ahi Madam ... Bu suallere !arını, halbuki mektep inşası liranın iadesi istenmektedir. 
dık 1 dedi. verilecek cevablar pek sadedir! için Manisa hususi muhasebe- Stalln tebrik etti 

Mariyak·, heyecanla kısılan Pardayanla, mareşal Paristen s nin bundan iki yıl önce dört 
1. h · d h Moskova, 6 (A.A) - Stalin 

bir sada ile: çıkmaktan başka bir şey iste· yüz ıra ta sısat ayır ığını, er 
l ld • "b" b 1 d h Ik bir tonluk bir ag"ırlıkla Sovyet 

Ah ı M d 1 I miyorlar. Hele bir bilmiş olsa- yı 0 ugu gı ı u yı a a -- · a am; zatıu ya arı tan sekiz lira ııalgın parası Rusya yükselme rekorunu kı-
ne vakit bendeu hayatımı taleb nız! Bunun tahtında bir aşk tahsil edildiğini bildiriyor. ran tayyareci Alejcev'i tebrik 
edecek !Demek ki,artık dostum meselesinden maada gizli hiçbir Kariimir, hükümetin her em- etmiştir. 
Şövalye dü Pardayyan serbest şey yoktur. rini memnuniyetle yerine geti- #-:!· '..:l;ı --------m:::ı•9' 
değil mi? -Pekala!Azizkonlum.Obirgün ren Hoıozköy balkının bu acil S J k •• 

Sözlerini söyledi. sabahleyin kralın uyandığı za- ihtiyacına cevab verilmesini te· atı 1 motor 
- Kraldan vaad aldım. Şu- man siz de bulununuz, dostunu- menni ettiğini de mektubunda ve prese 

nu da söyleyeyim ki, bu vaadı zu bizzat beraberin zde getire· ilave ediyor. 
istihsal etmek için pek zahmet ceksiniz .. Fakat, kendisini gör- Manisanın ço:C değerli valisi 1 - Crosley mıırka 55, 65 

k G sayın doktor Lütfü Kırdarın bu beygir kuvvefnde soğuk 
çe tim. örünüşe nazaran dos· mek istediğimi söylmeyi unut- mühim mesele ile alakadar ola- kafa maa teferrüat mazotla 
!unuz.un Mareşal Dö Monmo- mayınız. caklarını ümid etmek isteriz. 
ransi ile beraber kral aleyhin- - Madam, bakipayinize arzı '""'""" müteharrik kuvvetli ve yeni 
d d 1 B ı el• d bir motör. e entirikalar çevir iği an a- şükran ve tazimat etmeden o: e e ıye e 
şılıyor. Luvr sarayından çıkmıyacaktır. Belediyece Gündoğdu mev- 2 - Ayrıca 12 incezlik 

- O mu? .. Ah 1 Madam ma- Mariyak, Pardayanın şüphe- kiinde Demirçenber sokağında madeni Italyan marka 3 
dem ki şimdi sırası geldi. Mü- !erini batırlıyarak az kaldı ağ- inşa edilmekte olan lağım biti- aded prese maa tulumba. 

rilmi• ve döşeme inşasına baş- 3 Ayrıca "t ti" saade buyurunuz da ben de zından bazı şeyler kaçıracaktı. • - granı zey n 
lanmıştır. ezmeg· e mahsus ta•. 

bu hususta bildiklerimi arze- D bal kend· · · to 1 ya k • er ısını P 1 ra : § Damlacıkta bacı Mebmed Pazarlıkla satılacaktır. Al-
deyim. Mareşal. - Bana gelince, hayatım k - ·1 D • · d • · d Ö so agı ı e egırmen agın a mak istiyenler demişte avu· 

- Susunuz Kont... Bunlar tamamiy!e sizindir... Sözüyle Halil Rifat paşa caddesinde 
b 

katbay Faik Gürsll'ye mllra· 
ana aid değildir. Maabaza, lakırdısını bitirdi. 130 metre uzunluğundaki la· caat. H - 2 1-8 ( ) 
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Gazete müvezzii, simsiyah gözlerlnl Semihin 

üzerinde toplamıştl. Çe!ı.lnerek sordu : 
" Sakın sen aynasız olmıyasın ,, 

Semih, ince kızın yanına 
gitmek üzere akşam vakti evin
den çıktı. Yakıt henüz pek 
erkendi. Halbuki ince kız saat 
ondan önce gelmemesini tenbib 
~tıni~ti. Yakıt öldürmüş olmak 
1çin Kemeraltına uğro.dı. Ta
nıdık çeh:eler kendisini selam
larken hep eski gün'erini ha
tırlıyordu. O zaman kaygusuz 
Ve heyecansız bir -insan ol· 
Dıakla daha . .mes'ud olarak 
kendisini mütalaa etmek isti
Yordu. 

1 
hemeraltında eski tanıdık

~rından bir muhasebeciye rast-
dı. "..... bankaS1nda çalı,ı-

yordu. Onu ilk önce tanıma· 

mazlıktan gelmek istedi. Sonra 
bu fikrinden vazgeçerek belirli 
bir iltifatla selamladı: 

- Vay Hasan bey .. 
- Semih bey ha.. S:z dün-

yadamısınız, ne oldunuz.. En 
ufak bir haberinizi bile alamaz 
olduk . .-E~e!ce uğruyordunuz .• 

- Meşguliyet.. 
- Evet, hatırlıyamıyacağım 

ama ?. Bilmem uereden kula
ğıma çalındı. Siz galiba bir 
şeyler olmuşsunuz.. Aşık mı, 
nedir? 

- Kim çıkardı bunları •• Ne 
münasebetM 

- ilahi Semih bey, ben se- 1 
ni tanımazmıyım.. Bütün lzmi
rin yakından tanıdığı ve gıbta 1 

1 ile seyreltiği bir kızcağızı yaka 
paça ederek almak istersin de 
haberimiz olmazını • yani uyu
muyoruz biz .. 

Semih bu geveze arkadaoın 
yanından ayrılınca içinde bulun· 
duğu vaziyeti daha açıkça an
ladı. Demek aşağı yukarı her• 
kes onun macerasını haber 
almıştı. Onlara ne oluyordu. 
Neden kendilerine aid olmıyan 
işlere bu kadar yakın bir ala• 
ka duyuyorlardı. 
Yavaş yavaş kordona doğru 

yürümiye başladı. Konak iske· 
lesi önündeki otobüslecden bi-
1ine atlı yaralı: Alsancağa 'gitti.,.. 
Alsancaktaki itfaiye binası 

karşısında basit, gazinomsu bir 
yer gözüq.e ilişti. (ierkeıin 
gözlerindeD uzak bir yerdi. 
Deniz kenarındaki masalardan 
birine oturdu ve ~arsona sipa· 
rio verdi: .. 

- Bana ·bir altınbaf.. · · · : 

Nargilesini de ateşledikten 
sonra denize dönerek düşün· 
miye başladı. Acaba ince kızın, 
havadislerim var, dediği ıey 
ne olabilirdi. Sakın Semibadan 
bir haber mi .. Bunu zannetmi
yordu. Şu halde ba,ka ne 
söyliyebilirdi. 
Yarım saat içinde kafası 

epey<:e yükselmişti. Kordon 
boyu üzerinde Alsancağa doğru 
koşuşan müvez:ı:ilerden birine 
seslendi : 

- Bana bir gazete ver .. 
Çocuk durakladı. Simsiyah 

gözlerini, manalı bir istifham 
gibi Semihin göı.lerinde top'.adı 
ve konuştu : . 

- Bey, dedi.. Toz ister 
misin? 

- Nasıl toz ? 
Semih derhal, çocuğun an· 

!atmak istediği manaya intikal 
ederek cümlesini tamamladı: 

- isterim ya:. Ne kııdar? 
- .Sakın sen ~ynasıı,lardan 

olmıyasın? 
- Avnasız da ne oluyor? 

muayyen metod dahilinde alı· 
nacak fotograflarla bu yıl ye· 
dinci arsıulusal !?mir fuarında 
kurulacak Ege mıntakası tu
rizm pavyonunun esasları hazır
lanmış olacaktır. 

Belediyenin önayak olduğu 

bu çok hayırlı iş için vaki da
veti büyük bir memnuniyetle 
kabul eden tarih bilginlerimiz 
belediyede ilk toplantıyı yap
mışlar ve kursun tslim ve ida
resi hususunda bazı kararlar 
almışlardır. 

Kursun önümüzdeki ay içinde 
başlaması için hazırlıklara gi· 
rişilm iştir. Kurs haftada liir 

veya iki defa lzmir belediyesi 
salonunda açılacaktır. Ders 
proğramları ve saat/arı ayrıca 

bildirilecektir. Kursa şimdilik 
otuz kadar hevesli genç alı

nacaktır. 

20 inhisar 10 10 
566 Yekün 

325074 Eski satış 
325640 Umumi satış 

incir 
Çu· Alıcı Fi at 

16 Fik Paker 9 50 9 50 

8 M J Taranto 12 12 
5 Ş Riza Halef 11 11 
29 Yekün 

167906 Eski salış 
167935 Umumi satış 
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Dr.BAYTAR 

aut Tolunay 
Beygir, Kedi, Köpek iç has· 

talıkları tedavicisi 
Karataş Tramvay caddesi 

karakol yakınında No. 248-1 
1-13 (2118) 

Devlet Demiryollarından: 
Boş çuval nakliyatına mühim tenzilat 

1500 kilo yakımlık zeytinyağı 7200 lira tahmin bedeli üzerin
den 19-11-936 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar 
binası dahilindeki 1 inci işletm~ komisyonu tarafından kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu işe girmek iatiyenlerin 
540 liralık muvakkat teminat ile 2490 sayılı kanunun 4ü ncü 
maddesi mucibince bu işe girmiye manii kanuni bulunmadığına 
dair beyanname ve ehliyet vesika'arile teklif mektublarını muh
tevi zarfların eksiltme günü saatinden bir saat evvel komisyonda 
bulundurmak ilzere ya bizzat veya taahhüdlü mektubla komisyon 
reisliğine göndermeleri lizımdır. Bu işe aid şartnameler Haydaf"
paşada 1 inci işletme komisyonu tarafından parasız olarak dağı·· 

tılmaktadır. 3-8-14-17 1023 (2115) 
1 nci işletme mıntalcaaında Haydarpaşa - Ankara hllltı üze

rinde aşağıda mevkii, mikdarı muhammen bedeli ve teslim müd
deti, muvakkat teminatı yazılı 3 mahalde balast ihzar ve vagonda 
veya ocakta teslimi kapalı :ı:arf usulile ayrı ayrı eksiltmiye kon
muştur. 

Eksiltme 23·11·936 pazartesi günü saat lS te Haydarpaşada 

gar binası dahilindeki 1 nci işletme koınisyonunda yapılacaktır. 
Bu işlere aid şartnameler ve mukavele projeleri parasız ola· 

rak komisyondan verilmektedir. 
isteklilerin 2490 numaralı artırma eksiltme ve ihale kanunu 

mucibince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle ve her 
iş için hizalarında yazılı muvakkat teminat makbuzlarile her iki 
teslim şekline göre fiat teklifini havi zarfın üzerine baııgi ma
haldeki balast için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatinden 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Haydarpaşada komisyon re
isliğine vermiş olmaları ve teklif sahiblerinin de eksiltme günü 
saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat alm'lk istiyenlerin de 
Haydarpaşada yol başmüfettişliğine müracaatları lazımdır. 

Beher metre muhammen bedeli 
vagonda ocakta teslim muvakkat 

Mevkii K.L. M teslim teslim müddeti bedeli mikdarı teminat 
Vezirhan 217+000 138 134 6 5520 4000 414 
Bozüyük 258+000 147 143 9 22050 15000 1654 
Polatlı 479+000 138 134 6 6900 5000 517.5 

8-10-14-17 1077 [2141j 

- Yani senin anlıyacağın 

polis dendi. 
- Yok canım, deli misin sen 

be .• 
- Ben de haline baktım da 

seni ayoasızlara benzetemedim. 
(Kaliba) fazlaca zıklumlandın .. 

- Gevezeliği bırak ta, tozu 
çıkar .. Ne kada..? 

- Bir patakoı? 
- Sen galiba lngilizceye 

yakın bir lisan!a konuşuyorsun. 
Söylediklerinden h'ç bir Ş<'Y 
anlamıyorum ki .. 

- Ama da boş adamsın 
sen .. Bir kağıt işte .. 

- Ha şöyle.. Adam gibi 
konuş .. Al.. 

Gazete satıcısı çekildikten 
sonra Semih etrafı i~iden iyiyo 
gözden geçirdi. Görünürlerde 
biç kimse yoktu. Müvezzidcn 
satın aldığı kağıdı, büyük bir 
heyecanla açtı. Bir an için 
Sofyalı dostu Gospoyçe Nadayı 
hatırlamaktan kendisini a'ama
dı. Zarif dostu kendisine ilk 
defa kokain kağıdını uzatırken: 

- Buna alışırsan elin den 
bırakr~azsın, de-mişti. Filvaki 
gazete müveniinin teklifini bü
yük bir sevinç!e karşılamamış 
mıydı? 

Semih titriyen elleriyle küçük 
kağıd içinden bir ınikdar ko· 

· kain alarak dudaklarına gö
türdü. Kokaini çekmeğe arzulu 
görünmiyordl'. Ancak du !ak
larına sürerek otada Na r a'yı 
hatırlıımak, onun hayalini y~kı
nında bu1mak istiyordu. • 

Dakikalar geçtikçe ne tdıaf 
ki gözleri önünde cuıl~nan 

hayal büsbütün başka oluvor
du. Şimdi Semiha bütün iı:ce
liğiyle göı'eri önünde idi,, 

Garsona scs'endi. !kine· şi
şenin ilk kadehini susuz y:uvar
ladı. • O, belki de hııyatında 
ilk defa Semiha'nın güzel bir 
vücudu o!duğunu, onda sevile· 

· ı:ek, okşanacak yerler bıı un· 
duğunu düşünüyordu. 

Bu buluş kendisine adeta 
büyük birşey gibi geliyo. du. 

- S&n U VtJ/' -
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lzmir Defterdarlığından : 
Tarholunan vergi 

Mükellefin ismi San'atı Ticarethane mevkii No. Kazanç Buhran % 15 zam Kararm Nnmaraaı ' 
lira kr. lira kr. lira kr. tarihi 

Yusuf O. Cafer Kahveci Birinci kordon 116 76 30 13 50 14-1-936 793 
Demir O. Mustafa ,, ,, ,, 138 348 05 69 61 8-2-936 2049 

Yukarıda isimleri yazılı iki mükelJef n11mma Yeni maliye şubesince tarholunan mikdarı muharrer vergi, vergiler temyiz komisyo-
nunca tasdik edilmiştir. Kendileriçiç terki san'at etmiş olub nerede bulunduklarının bilittememesi sebebiyle keyfiyet usule tevfikan 
ilanen tebliğ olunur. 1107 (2139) 

Tiirkiye 
\ z lay i' urumu 

• 

Böbrek, karaciğe ra atsızlıkları
na, hazımsızlığa arşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her ye eke 

Doktor ,. 

Nasır 
iLACI 

1 

• • 
ı ı 

BEYOGL 

• ••••••ır•••••• • 

SiRl'ECHlE 

OT E L l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

aliye ve .. a eti 
30-5-934 ve 15-12·934 tarih ve 2463, 2614 numaralı kanunlar 

mucibince hasılı Sıvas - Erzurum demiryolunun inşasına tahsis 
edilmek üzere çıkarılması l<::ıbu l buyurulan 30.000.000 liralık 
istikrazın 4.500.000 liralık üçüncü tertibinin kayıd muamelesine 
16-11·1936 tarihinde başlanacak ve bu müddet 21 gün devam 
ederek 5-12-1936 akşamı bitecektir. 

1 - Kayıd muamelesi tahvil bedelinin peşinen Banka gişele· 
rine ödenmesi mukabilinde asıl tahvillerin teslimi suretile yapı· 
lacaktır. 

2 - Bu tertip tahviller 
125.000 tanesi yirmişer liralık 

4.000 tanesi de beşyüzcr !iralılc 
olmak üzere ik: kupürden terekküp eylemektedir 

3 - Bu tertibin ihraç fiati 
20 liralık tahviller için 19 

500 liralık tahviller için 475 liradır 
4 - lstikrazın faizi yüzde 7 dir. 
5 - Bu istikraza aid şartlar ve menfaatler hazırlanan 

izahnamelerde daha etraflı bir surette yazılıdır. 
6 - Kayıd rnuame'esi Türkiye Cumhuriyet Merkez ban

kası ile Adapazarı Türk Ticaret, Türkiye lş, Emlak ve Eytam 
Sümer ve Türkiye Ziraat bankaları Merkez ve şubeleri tara
fından herycrde icra olunacaktır. 

Bundan başka Istanbuldaki diğer bankalar da kayıd muame-

- . ~-.. ·. . ' . , : . , t~-

/ 

Bütün mütahassısJarın 
te!lim ettikleri acı 

b>r hakikat 

Çüriik ve' hak1111sız dişler in~an ı çok 
çabuk ihtiyar]atır 

Genç vUcudler sağlam dlşlere ne kadar muhtaçsa 
dişlerin de RADYOLIN'e o kadar ihtiyacı vardır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çünkü RADYOLIN dişçilik ilminin icabettirdiği bütün has-
salara maliktir. Dişlerin çürümesini meneder, dişleri beyaz
latır ve güzelleştirir. Diş ellerini takviye eder, nefesi tatlı-
laşhrır. Piş ve ağız hastahklarmı tedavi eder. Ağızda 

mevcud bütün mikrobları % 100 öldürür. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KULLANINIZ 

Borsa idaresinden: 
Borsa için kalorifer ocaklariyle motör işlerinden anlıy;m bir 

makiniste ihtiyaç vardır. isteklilerin 10 ikinci teşrin 936 gününe 

kadar vesikalariyle her gün borsa idaresine müracaatları. 
3-6-9 1044 (2114) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
SIFIHAT BALIKYAGI 

. . . . . . 
E Norveçya balıkyağlarmın en balisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi üzhet Çançar 

Sı at Ecz nesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
•111aaa11lllllll D8aaıa111aaaa1111aa1a1a1aa1a1aaaa11a11aaa1a11a1111a11a 

lesine iştirak edeceklerdir. ( ) ı!(Lu~m~~~~~~~!;j~:!~~ED~§~ 
ee•e••••&ll•••••e11•11•1a111aıaa1111a1118al88llllll8llllal•a1111a111e111aa111111111111a1a11Ralllall8etllllll 11a11all1••1881118888111811alla11a1a1111a8•llllllllalllllalalal8llll-

En eski nasırları bile pek hsa bir z.amanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: lngiliı Kanıuk eczanesi her eczanede bulunur. 
Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
Lira K. 

O. 858 Darağaç Demirhane sokak 29 eski 23" taj No. lu 
evin alt katta iki odası 18 

213 Karşıyaka Alaybey Hayali so. Hakikat so. 30123-19 
numaralı ev 7 50 

839 Bornova 1 inci Yaka so. eski 4-8 taj No. lu ev 10 
840 ,, .. ,, ,. ,, 10-2 taj ,, ,, 10 
307 Buca Sulh sokak 1-3 No. lu dükkan 12 
152 Karşıyaka Celalbey sok. 40-48 eski 80-88 taj 

No. lu ev 37 50 
Yukarıda yazılı Yunanlı t!mvalinin altı ayhk icarlarına bida

yetten talip zuhur etmediğinden bir az müddet uıatılmışhr. 
ihalesi 19-11·36 Perşembe günü saat 15 dedir. Ahcıların Milli 
Emlak müdüriyetine müracaatları. 987 \2142) 

LA 
z ir 1 daimi encüme inden : 

118l li ra 32 kuruş keşif bedelli küçük Salebçi oğlu hanının 
onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan is· 
teklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacaldarı teminatlarile 
birlikte ve ehliyet vesikası olduğu halde 19 ikinciteşrin 936 
perşembe günü saat 11 de İl daimi encümenine gelmeleri. 

Proje ve keşifnamesini görmek ve bilgi edinmek istiyenlerin 
bayındırlık direktörlüğüne baş vurmaları. 1075 (2140) 

lloktor - ( 

Arif 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 

Müzayede salonu karşısında 
78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp· 

rüpe Berat aparhmanı No. 5 
Q$~~~=.::s~~-~-~~~~~ 

rl[f a~sın1an~ 
Diş tabibi 

!'..: 
~ Muayenehanesini 2 inci !'\ 

ı-; Heyler So. Hamam karşısın-

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

(1924) 
rzzz~ rz71.7.7.77ZTLZ7JZZZZZ7.:7J(ZLJ 

Kiralık ev 
Karantinanın en güzel ye

rinde, tramvay caddesinde 625 

numaralı çok kullanışlı ve mü
kemmel bir ev ucuz fiatle ki

ralıktır. Görmek istiyenler her 
gün mahalline müracaat ede
rek evi gezebilirler. 

3-4 (2133) 

1 en suca 
• • e 

• 

1.,arafından mevsim doJayısile yeni çıkardığı kunıaşJar: 

SAGLAll -- -----
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ed:niz 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
rzzzz.z71.zz.zzı 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda 186 Nunıarada 

R H • 

• ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
rZZ7.YJ.7.7/.7Ln 
····· · ·····~······ • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
AGAMEMNON vapuru el· 

yevm lioıanımızda olub 10 ikinci 
teşrine kadar Amsterdam,Rot· 
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır, 
STELLA vapuru 7 ikinci teş· 

rinde beklenmekte olub Rotter• 
dam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

TRiTON vapuru 15 ikinci 
teşrinde gelib 21 ikinci teşrine 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams• 
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT Lınıen 
VIKINGLAND motörü el· 

yevm limanımızda olub Rotter· 
dam, Hamburg, Bremen, Go· 
terburg ve Baltık limanları için 
yük alacaktır. 

GUNBORG motörü 13 ikinci 
teşrinde beklenmekte olub 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
Goteburg ve Baltık limanları 

için yük alacaktır. 
Servici Maritim Roumain 

Kumpanyası 

ALBA JULIA vapuru 19 
ikinci teşrinde Malta, MarsiJya 
ve Cezair limanları için yük ve 
yolcu kabul eder. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

LEV ANT motörü elyevm li
manımızda olub Anvers(doğru) 
Dantzig ve Gdynia limanları 
için yük alacaktır. 

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 
acen:a mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 
~~:mı::ısmcmıı ............. . 

Diş hekimi 

. Naci 
llortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarım müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ATHEN 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. 

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

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

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

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXETER transatlantik va· 

puru 6 son teşrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

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

•• csa •• 
Den Norske Middelhavslinje 

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

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

Armement H.Schuldt-Hamburg 
AUGUST LEONHARD va

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

Johnston Varren Line Ltd 
Liverpool 

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

•• C2a •• 
Telefon 2946 

1-26 (2101) S. A. Royale Hongroise de Na
, vigation Danubienne· Maritime 

~~~~~~~===~=~ Budapest Ci!///G'Ttz H ~ı ı DUNA motoru halen li-

0
11 z e 1m1 manımızda olub Belgrad, No-

visad, Budapeşte, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yükliye· 
cektir. 

MI.TAT OREL --•-ııııaıa:ınıııa<IH•-~ 
Service Maritime Roumain 

Adres - Beyler Numan 
zade sokagı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 
'Q':777777//.77'l!ı:z;(~::ZZ:ıı2:ı:zı:ir:.ı::z::;ııı~ 

lzmir ikinci Hukuk Mahke
ınesinden : 

lzmirde oturan Recep oğlu 
Haşim vekili tarafından avukat 
Abdurrahman Akalın tarafın· 
dan Bacada aşağı mahallede 
Mecidiye C. 24 sayılı evde otu· 
ran Fatma Haşim aleyhine açı
lan dava üzerine icra kılınan 
muhakeme sonunda Tarafların 
boşanmalarına ve kabahat Fat
trıada olduı;undan yeniden bir 
sene müddetle evlenememesine 
ve masarifi muhakeme olan 
1483 kuruşun 400 kuruş hü
küm harciyle birlikte F atmaya 
l'iildetilmesine temyiz yolu açık 
0 lmak üzere Fatmanın gıyabın
da 5 -11 - 1936 tarihinde ka
rar verilmiş olmakla H. U. M. 
l<. nun maddei mahsusasına 
tevfikan tanzim kılınan ihbar· 
llaıne Fatmanın elyevm ika· 
llıetgahının meçhuliyetine bi
taen mahkeme divanhanesine 
t:llik kılındığı ilan olunur. 

1117 ( 2138) 

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 Telefon No. 
2007 - 2008 . , 

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. 

(2026) 

YENi A~IR 

Yalnız birkaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

GRiPiN 
En 'lddetll ba' ağrılarını 

derhal keser 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancıları dindirir. Nezleye, gripe, 
diş, bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşüt:neden müte· 
vellit ıstırablara karşı l>ilhassa müessirdir. 

GBiPiN 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütahassıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatl 7,S kuruştur. 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya· 
CIDIZI şimdiden te· 
min ediniz. SALEB 
ADAÇAYI, PA· 
PATYA'nın yenisi 
geldi. 
ARTİ kumaş bo

yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin· 
bir Çeşit ) magaza· 
sında da bulabilir
siniz. 

Karpit, çivit, al· 
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyaları, ' 
traş bıçakları, diş 

macunları, krem, 
podra V.s 

Telefon 3882 ........ ~ ... 

Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

4 ayrı ayrı koku bankası 
ve S. Ferit eczacı baıının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko· 
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. De~10 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

1 Eczacı Kemal Kamil AKT AŞIN 
1 Bahar çiçeği Kolonyası 
1 Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler sokağı köşesi 
, tüyük Hilal Eczanesi 

lzmirden götürülecek en şık en ince ve en makbul 
hediyeniz Eczacı Kt'mal Kamilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesı kokuculuk üzerine ciddi 

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

Yakın ve benzer isimlere aldanmamanız 
için şişeler üzerinde Kemal l(amil adını 
görmelisiniz. 

' 

Olivier Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
iRİNCİ KORDON REES 
- BINASI TEL. 24.43 
ADJUTANT vapuru 28 bi-

rinciteşrinde gelip 29 birinci 
teşrine kadar Londra için yük 
alacaktır. 

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

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

teşrinde gelip 4 ikinci teşrine 
kadar Liverpool ve Glasgov 
için yiik alacaktır. 
- FLAMINIAN vapuru ikinci 
teşrin iptidasında Liverpool 
ve Svanseadan gelip yiik çıka
racaktır. 

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

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

;Sahife 9 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

MuzaHer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t"apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

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

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

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

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

Posta kutusu No. 224 
Telefon - Izmir 3465 

Yüksek Mühendis Mektebi artırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

1 - 27-8-936 ve 14·9-936 tarihlerinde eksiltmeye konulup 
istekli çıkmamasından dolayı intaç edilemeyen Yüksek Mühendis 
mektebi binası dahilindeki "21115., lira "98., kuruş keşif bedelli 
"B., kısmının bazı maddeleri tadil edilen ~artnameye göre inşası. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi ve buna merbut olan inşaatın tarihi, 

fenni ve hususi şartnameler. 

B • Mukavele prjesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D • Plan ve projeler. 
istekliler bu şartnameleri ve evrakı "110., kuruş bedel ınuka

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

muşsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içindeki arttırma 
ve eksiltme komisyonunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

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

A - Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet 
vesikası. 

B - "10000., liralık i~ yaptığına dair Nafıa Vekaletince tas· 
dikli vesika. 

C • 936 yılına aid ticaret odası vesikası. 
D • isteklinin mühendis ve mimar olduğuna dair diploma veya 

sureti, mühendis veya mimar olmadığı takdirde bunlardan biri 
ile ortak olarak çalışdığına dair Noterden musaddak vesika. 

5 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki 
arttırma ve eksiltme komi~yonu başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilrcektir. Posta ile gönderilecek meli!ubların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler kabul ediluıez. "2343., 

25-30-4--9 930 (2076) 



Roma, 7 (Ö.R) - Madridin 
sukutu yakın olduğundan (hala 
yakın!) Katalonyalı anarşistler 

rehineleri oldürmeye başlamış
lardır. Şimdiye kadar bin kişi 
öldürülmüş. 

Mostoles, ( Madrid önü ) 6 
( A.A ) - D. N. B. Ajansının 
muhabirinin haber verdiğine 

göre Nasyonalist topçu kıtaları 
dün Alcoron'dan Madrid mer
kezini ve ezcümle iç işleri ba
kanlığının bu'unduğu Puerta 
Deisolu bombardıman etmiştir. 

Getafe, 6 (A.A) - Havas 
Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Gerro De Sos Angeles şid
detli bir topçu ateşinden sonra 
akşam üzeri almmışdır. lstih • 
kam süngü ve bomba muhare
besiyle işgal edilmiştir. 

ASiLER RiCA T 
EDiYORLAR 

Madrid 7 (A.A) - Hükümet 
kuvvetleri tarafından yapılan 

ve milislerin paytahtten 6 kilo
metre mesafede kain Carba· 
nohe\ Varoşundan Nasyona
listleri tardetmelerini intac 
eden son mukahil taarruzlar 
üzerine Madridde nikbinJik av
det etmiştir. Şimdi top sesleri 
hafif surette işidilmektedir. Bu 
hal Madridde itimadı arthr
mıştır. 

Bütün gece bir çok kamyon
lar milisleri ve mühimmatı ha
mil olduğu halde cebheye doğ
ru hareket etmişlerdir. Nasyo-

nalistler Madridin şimalinde 
Fresmt:dil!ao kasabasını zaptet
mişlerdir. 

BiR ŞEHiR KA YBETTILER 
Cebelüttarık, 7 (A.A) - is

panyada hükümet milisleri dün 
Estrapona cebhcsinde taarruza 
·geçmişlerdir. Top ses!eri dün 

HÜKÜMET TEBLIGLERI 
NIKBINDIR 

Paris, 7 ( Ö.R ) - lspanyol 
milli k&ynaklarmdan bildiril
diğin~ göre Madridin cenu
bunda paytahta karşı hareket 
yapmakta olan kuvvetler 3-4 
fırka kuvvetinde 6 holdan iba-

Asıietm hiikiimet metkezi olan Bmgvstafl bu ma11za1a 

bütün gün buradan duyulmuş
tur. 

Yaralı Fas askerleri ile dolu 

iki kamyon dün San Rogue 
gelmiştir. 

l 
rettir. Bu kuvvetler ancak Al· 
kors - Madrid yolunun solunda 
cidt\i ve şiddetli bir mukave
mete tesadüf etmişlerdir. Milli-

Sanıldığına göre Estrapona 
da çarpışan kuvvetler 20,000 ' 

ciler dünkü harek~Ueri esna
sında hedeflerine vardıklarını 
iddia ediyorlar. Muharebe de· 
vam etmektedir. Balatra, To
ledo ve Aran~ucz yollarından milis askeri ile 1000 Nasyona· 

listtir. Nasyonalistlerin Guar
diaroya doğru çekildikleri söy
lenmektedir. 

yürüyen kol beş kilometrelik 
bir iJeri hareketi temin etmiş
tir. Madrid-Tolevera yolunrlan 
iJerliyen iki koldan biri Kuatro-

• 
sıyaya mı çe 
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Kanlı haıp/ara sahile ola11 St>govi katedrıılı 

viento tayyare karargahmı,diğe- manı ric'ate mecbur etmişlerdir. 
ri baştı a mühim bir mevkii işgal Öğleden sonra cenub cebhe-
etmiştir. Milli tayyareler bütün sinin merkezinde mühim bir 
gün hükümet mevkilerini şid- ileri hareketi yapmışlardır. 
detle bombardıman etmişlerdir. Düşman mühim zayiata uğra· 

Buna mukabil Madrid har- yarak ric'ate mecbur kalmıştır. 
biye nezaretinin saat 22 de Bundan evvel de hükümet kuv-
neşrettiği bir tebliğe göre, vetlerinjn Naval Karneroyu 
cür'etkarane bir hareketle hü- asilerden geri aldıkları bilc\i-
kümet kuvvetleri Madridin ce· riJmişti. 
nubunda azım ve kararla mu- Madrid 7 ( A.A ) - Nasyo· 
kabil taarruza geçmişler, düş- nalist kuvvetlere mensub 12 

• 
kadar tayyare akşam::a doğru 
henüz hükümet kuvvetlerinin 
elinde bulunan Madrid etrafın
daki mıntaka ve köyleri bom· 
bardıman etmiştir. 

Londra 7 ( A.A ) - lspan° 
yanın Londra büyük elçisi Ital• 
yanların lspanyol asilerine yap· 
·:ıklan yardım hakkında Iagil• • 

1 
tere dış işleri bakanlığına yeni 
bir nota vermiştir. 
HÜKÜMET VALANSIYAYA 

KALDIRILMIŞ 
Londra 7 (Ö.R) - ispanya 

sefaretinde beyan edildiğine 
göre hükumetin Madridi ter· 
kettiği hakkındaki haber her 
nekadar resmen sefarete teb
liğ edilmemicz isede her sabah 1 

Madridden sefarete yapılması 
mutad olan telefon çağrısı bu
gün yapılmamıştır. 

Londrada ilave edildiğin& 
göre Madridde ya~nız bir as"' 
keri valinin bırakıldığ1 habe· 
rinin ne dere~e doğru olduğu 
malum değildir. Zira harbiye 
nazırı, hadiseler ne olursa ol· 
sun, kendisinin Madridde va· 
zifesi başında kalacağını söy
lemişti. 

Paris 7 (Ö.R) - "lntransi
geant,, gazetesi Londra daiaıi 
ınuhabirinin ihtiyat kaydiyle 
kabulü Jazımgelen şu tel2rafı 
neşrediyor: 

"lngilterenin Madrid sefiri! 
lspanyol hükümetinin Madrid! 
terkederek Volansa çekildiğinı 
ve şehrin müdafaasını temin 
için sadece bir harp komisyonu 
ile bir nevi askeri hüküaıet 
bırakıldığını bild: • .aıiştir.,, 

··········••••111181111111111118111•••••111811111111•1•11111ellllllllllll8111111111111111111111111111118111811111al81111 .... 1111111811•1111111111111111111111111111111181all11111118111111111111111111111811111111111a81181118111811a81a8111111118111•L .Allllll8lllllllll., 

ra sa Edeni nutkundan memnundur 

Solcenah gaze ele • 
1 

dünden ba e 
•• gore 
'A bi 

den Fransanın tece~ rH ... 
li anla cevab vermiştir 

Paris, 7 (Ö.R) - Edenin 
nutku bütün sabah gazeteleri 
tarafmdan derin hir memnuni
yetle tefsir P.dilmektedir. Bil
hassa lngilterenin Fransa ile 
münasebetleri hakkındaki fıkra 
üzerinde duruluyor. 

0 Ere NovveJle,, gazetesi d i
yor Ju: Avrupada nizam ve sul
hun hekemonya altmda kuru
lamıyacağına kanı olanlar bu 
sözleri geniş bir memnuniyetle 
dinlemişlerdir. Kollektif emniyet 
zaruretine, Beynelmilel tesanü-

dün muhafazası lüzumuna ve sulh 
için F ransız-lngiJiz iş birliğinin 
ehemmiyetiee iıiananların bu 
nutuktan memnun kalmamala
rına nasıl imkan olunabilir? 
Radikal haa:iciye ni:izııı Yvon 
Delbos birçoklarının temayülleri 
hilafına her sahada Fransız
lngiliz birliğ ni takviyeye ça
lışmış ve abıren ispanya işle
rine karışmamak. anlaşma!iyle 
de iki memleketi daha ziyade 
birleştirmiştir. Edenin nutkun
dan, Fransız-lngiliz tesanüdü
nün teyidinden sonra Avrupa 
havası açılmıştır. Bu sebeble 
duyduğumuz memnuniyet bü
yük ve meşrudur. 

"Populaire,, gazetesi bu nu
tuk dolaylsiyle hükümetin ha
rici siyasetine karşı yapılan hü

. cumlara cevab veriyor. Sovyet 
Rusyaya paktla bağlandı~ı için 

· Fıansanm yalmz'aştığı· iddia 
edildi. bir kaç hafta eveJine 
kadar Fransa hükümetini mem-. 
lekeli tecerrüdc düşüJ"nıüş ol
mkala itham etmek moda ol
mu~tu. Kabinenin diplomasi 
faaJ!yeti guya birçoklarını ha-

Enen htmsız 11nzularile beraber 
yal ~ukutuna uğı atmıştı. Hal· 
buki işte Eden avam kamara
sında söz alarak kararsızhğiyle 
a~ay edilen Fransız hükiime
tiylc beraberliğini ilan etti. Bu 

• nutkun ana fikri Fransa ve In
giltere arasındaki dostluğun 
kuvvetidir. Parüı ve 1..ondra 
arasında mükemmel bir ahenk 
mevcud olduğunu, hatta iki 
memleket münasehetlerinin hiç 
bir zaman şimdikinden da· 

• 

ha ıyı olmadığı kaydedilmiş
tir. işte Fransanın tecerrürlün" 
.len bahsedenlere bundan isti
fadeye hazır olanlara verilen 
en iyi cevab. Fransa mı yal-
nız ? Belki ! Fakat lngiltere ile 
beraber, fakat küçük antantla 

. t>eraber, fakat Polonya, fakat 
Sovyet Rusya ile beraber "Yal
nız,, 1 Böyle olduktan sonra 
daima yalnız kalabilir. 

Komünist " Humanite ,, bile 

lngiliz nazırının sözlerini inşi
rahla karşılamaktadır. Nihayet 
mutedil gazetelerde ayni müla
hazaya tesadüf ediliyor. Mer-
kezin temaylierini gösteren 
Ordre gazetesi şunları yazıyor: 

"Fransız • Ingiliz münasebet
lerr kuvvetlidir. Biz herkesle 
su.h isteriz. Samimi ve karşı
lıklı anlayışlı miinascbetler te-
sisinden memnun oluruz. Fran
sa ve lngitterenin.. müşterek 
arzusu antanta sadık kalmak
tır. Fakat birleşmiş olmak l<afi 
değildir. Bu bir maksad için 
yapılmış olmalıdır. Eğer an-
tant Fransanın siyesetine zencir 
vurursa meş'umdur. Eğer an-
tant, Sovyet korkularını izale 
için Fransayı sergüzeşte sürük-
lerse felaketli olur. Biz Fransa 
ve lngiltere arasında anlaşma
nın sulhu müdafaa için faal ve 
cidaJci bir anlaşma olmaşını 
isteriz . 

Londra 7 (Ô.R) - Hariciye 
nazirı Edenin nutku siyasi me-
hafilde derin bir memnuniyetle 
karşılanmışbr. Muhafazakarlar 
gibi sosyalistler ve liberaller de 
nutkun sarahat, samimiyet ve 
realizmini takdir hususunda 
birleşiyorlar. Bütün mehafilin 

kanaatince Eden Ingiltereniıı 
ne istediğini mükemmel bir 
açıklıkla ifade etmiştir. Libe"' 
ralizme sadık kalan mehafilde 
lngiltere ve Fransa arasında 
samimi münasebetlerin yalnıt 
muhafaza edilmiş o!makla kal
mayıp ayni zamanda kuvvetlen"' 
.dirilmiş de olmasından dolayı 
memnuniyet bildirilmekte ve 
bu dostluğun küçük milletler 
için de bir ziman teşkil ettiği 
kaydedilmektedir. 

Londra, 6 (A.A) - Edeniıı 
nutkunu tahlil eden Daili Tel-
graf diyor ki : 

lngiltere • Almanya ile si~~: 
sal ve ekonomik bir iş birhi1 

tesis etmek istiyor. 
Gazete buna misal olarak ,,.ı 

deniz anlaşmasını ve elconoınik I' 
anlaşmayı. zikretmekte v~ dUı>:1"' ya ticaretinin ıslahı için A .. 

~ manya ile işbirliğinin şayanı 
temenni olduğunu kaydetnıek" 
tec\ir. 
Almanya ile teşrikimesa"yi red: 
deden Morning Post gaıetesı 
Fransa ile ittifak yapılınası~~ 
tavsiye etmekte ve Daili Maı 
bir lngiİiz - ltalyan yakın1~.t"' 
masma taraftar görüomckteaır• 


