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lngiltere kralına karşı sui
kasd Almanya'nın teşviki 

ile tertip edilmiş .. 
Nurem-
berg kongresi 

N. A. KÜÇÜKA 
llacliselerle dolu olan için ıl ı• 

}a~adı~ımız haf tanın en ehem· 
nıi)ctli hlidi esi hrrlıuldc Nürem· 
herg kQngre iJir. ~a.;yonal • sosya· 
li ı parti~iniıı mııtarl lıir ıoplııııtı~ı 

ol:ın bu kongre grçer. yıllara ni · 
J,rtlc lıirıız dııha gö•teri.,li olılıı. 

Kongrenin en k.arııktcri"tik cephe~i 
lıi~ ~üplıe ) ok ki Fülırt•'riıı :ıgwı

daıı çık.ıe.ık sfü:l..-rdi. l\J ~oıı;ıl so,,. 
yali t liılı•ı inin diiıı)a nn·ı;\·lcleriııi 

na ıl t.ir \f'rÇP\'f'ılı•u giirclii~iıııü n• 

na~ı l hır u,.ııl ile iıH·dı·<I i~i 11 i lıi li· 

> 111 U7.. 

1"H~)oılrıl •o yalizıniıı ıııul:ıd
ıle kitabı olun 'tı~i n Kuıupf• hizi 
Lu lnı<;u~ta küf i dereccıle tem·ir 
eder, \ncuk hııgüııkil şartlar içinılc 
}'ührcr'in nder tHişihulüğünü öğ· 

rennıeL: ı~icldcn mcr.ık edilecek Lir 
tc~·ıli. Almanyıı'mn bu eı;ki ve 
tarihi ,,.hrinde binlere \'alandn~ın 
l'e et>nf'bi meııılekctlerdt•n gelen 
heyetlerin huzurunda söylenen nut· 
kun en yeni kısmı genel savaşta 
Alman·ıardan alıoao mftııtemleke

lerin k1>ndileriue iadesini isliyen 
tarafıdır. \ craay &ulhunun ağır o •rt· 
la.andan .uımnnın müsıaadesinden 

Utifade ederek dikkate ş:ıyan bir 
bleharetle kurtulan Almanya'nın bn 
isteği şimdi> e kadar yapılan emri· 
•akilerin şilpheııiz ki en gü~il ola· 
eaktır. Hitlerizmin Yahudi ve bol
OC•ik düşmanlığı Almanya'mn bir 
bakıma göre bir iç mes'el~i olarak 
telakki edildiğinden bu hususta 

)eni rejimin yaııını~ olduğu irraat 
•e almış olduğu tedbirler bu sis· 
teme k;ır~ı olan dt·,·letlerce sadece 
tees firlc .kar~ılilnmı~ıı. \'crsııy sul· 
hunun askeri şartlarının değiştiril· 
fllt'sİ \'e Ren 'in i~gali de hiçbir 
de,·letin urlık ve hakimiyetine 
doğ:udan doğruya t sirli olmadığı 
eibt tir, a'o~ı ) ukan ayni müsamaha 
ile 1.aışılanmı~IJ. fakat hu kf're 
liitkr'in "e!!ki nıü•temleL.elerimizi 
i tiyoroz. Bunlara muhtacız. l\lu· 
hakkak alunğız,. demesi arsıulusal 
politika aleminde yrni hir eaf ba 
•ı;ınıştır. 

Baştan hn,a mak inala;mıo ,.,_ 
lıiıfıııı.u lıil} iik bir ~ür'atJe ilerliyen 
A..lnıan milletinin ham ınad<lder 
trleuıbalnrı aram.ısı ,.e inkişaf İm· 

kanları diişilıımesi belki k':ndi dü
IÜnü~lcri bııkıınıaılıuı tabii bir hak 
olar.ık görülebilir. Fakat hü) ük 
lıarLta kajbettigi \ 'C artık bakinıiyd 
haH1 kalmadığı ülkeleri muhakkak 
•lınağn kalkmak ne.aLa arsıulusal 
8Ulbu tchdid etmez mi? Ve AlmaO\·a 
bu hareketi yapar mı? Her kes ~·e 
1•ilhaııııa bizim gibi ııulh 18\·erleri 
diişüodüren nokta budur. Jogiliz, 
F~ansız gazetelerinin telgraf hava. 
dıei olarak gelen haberlerine ba
~1lırıa Hitler,in nutku bu memle· 
etlerde a1abiyetle karıoık bir 

b~yret uyandırmıştır. Bazı gazt"leler 
hır harb tehlikesini bile çok yakın f ôrınektedirler. Bu iote zaman en 

Gyük hakimdir. Gelecek günlerin 
~ler doğuracağını beklemek.ten baş

c;are yoktur. 

t· . Biz her halıle \'aziyetin inceli· 
•tıı Alman'lann çok iyi takdir 

tdecek.lerine inanmak isteriz. Füh· 
l'cr bu · d'kl · · k ~ ıste ı erını uvvete mura· 
taat L' etmeden ve arsıulusal korkunç 
dır karıoıklıga sebebiyet vermeden 
b.e elde edebilir. Herşeyden evel 

erban . b' b k 1- gı ır a kın arsıulusal yol· 
d rla aranması imkanlan mevcud
" lir: Bu nıes'cle dolayısile çıkacak 
.. enı h" l>t ır harb.n yeni \'811tal8l'la ya· 
tt C8tı tahribatın deheetini tasavvur 

lllek hile mnm .. ün değildir. 
y •ili bir harp A vnıpa medeni· 

-----------
Hitler, Okran} a volu ile Karade

niz' e inmek istiyormuş. 
Romanya ltalya'ya, Yugoslavya da 
Almanya'ya temayül ediyorlarmış. 

Alman yanın Fransa ya bir teklifi 
f ,tıınhul, 18 (lhı

~ııei mulınLiriınizllen) 

Bir F raıı,,ız ga.ıcıı•,i, 

bundan iki uy en·l 

lngiltne kralı ~;ı "' ı· 
je•tt• füh .ı rıl \ l JI 
} .ıpı\111.11, İ~tC'IH'Il fHIİ• 

kıı•dın. Alırı:ııı~·11'11111 

tt•ş, ib.:ilı• olılu~uııu w 
ımik;ulı·ı :\lak .\J.ılıo

nıııı Alınıııı·lar tarıı· 

fıııılau dirl"kli f alılı· 

L!;ıııı y:ızı yor, 

h itlerin siyaseti: 
IQtanhııl, 18 (llu

suı>İ mııbahiriıni~ılcıı) 

Bir lngiliz gar.et'el'li, M. Hiller Fransa'nın Berlin 
Hiılerio Ukranya yo· se/irile /conaşagor .• 
lu ile K11r11dt'niz'e kadar inmt•k si· çük itilafı kuvvetlendirmesi Jüıu-
yaQetini takip eylemekte olduğunu munu ihtar eylem~ktedir. 

yazmaktadır. Almanya teminat veriyor 
Küçüle itilafın vaziyeti İstanbul, 18 (Hususi muhaLiri· 
f&tanbul, 18 (llııııusi muhabiri· mizden) - Fransız hudndlarımn 

mizdcn) - Paris'te çıkan (jurnal t elli sene mGddetle taanaadaa ma-
gaıete i, Roıranya'oın lıalya•ya Yu· sun kalacağı ve değitımiytt~ğiDin 
goılnya'nm Almanya'ya, Çek.le· temini ye>lunda AJman'lann Fran-
rin'de Ruııy:ı'ya temayül etmekte u'ya bir teklifte bulunduklan Pa· 
olduldannı yaurak, Fraoaa'nıo, lla. rie'ten haber veriliyor. 

Antikomünistlerin iddialarına g6re 

Rusyada yeni bir suikasd 
şebekesi yakalandı ' 

Garp hududunda da büyük tahkimat 
yapıldığı iddia edilmektedir. 

Riga, 18 (Radyo) - Ruı-ya'da 

bıılunan holşevik alevhıan tahrik 
merkezi nıüteoıadiycu' çuh~rııııkla· 
dır. Bugün yeni bir suikasd daha 
keşfcdilwi~tir. Uzak şarkta \'C Si-
1.ıirya'da yeni bir darbei hükumet 
korli.usu vardır. Gepeo yr.uiden yüz· 
lerce te,·kifat yapmııtır. 

Kafkasya'da Ermenist:ıo, Azer
baycan \"e t;ürciııtau'du yeuidr.n jf. 

tirak hareketleri görülmüştür. Ted
hiş bütün .lı.uvvctile büküm sür
nıdı .. tc ve hatıa idare hı·yeıleri er· 

kiim tla tevkif cdilmektt:dir. 
Oral'da, anıelder arasıoıla lı:a· 

/talya, Avusturya ve 
Macaristan ara~ında 

rıoıldılr.lar çıkmıo, amele elektirik 
fabrikalanııda, ıiıneudifer hatların· 
da tahribat yapmıolardır. 

Berlın, 18 lHııti}OJ- Rusya'da 
posla ve telgraf memurlarından el· 
lıdcn fazlası tevkıf edilmiş ve BÜ• 

rülmtı§lerdir. Dabiliye .komiterliği· 
oin verdiği bir emre göre 20 hın· 
dt.>n fazla amt'le ,-e çıttı;i, Leniog· 
rıııJ, 11.1t11vropol ve Sıalingrarl'dan 

küme halinde garp huuudtanna 
sevkedilwi~tir. 

Garp hud uıllarının ~imal kısım· 
larında Sov} etler Lliyiik tahkimat 
yapmalı;.tadırlar, 

Askeri ittifak! 
------~----

Aralarında bir konferans toplanıyor. 
Komünizmle ~mücadele edilecek! 

Lonılra, 18 (Radyo)- \ iyanada 
Avusturya, ~facaristan ve İtalya ha
riciye bakanlarıoıo yapacak.lan kon· 
ferans, Lokarno konfo:raneından ev
vel toplanacaktır. 

Alıoan haberlere göre, hu kon
ferımsta ilç devl .. t aras,nda hakiki 
ve sıkı bir ııekeri ittifak. aktedile· 
cektir. 

- Sorıu 6 ıncı sahi/eJ,, -
-~-~----~-~~~-

y<"lini her halde sonuna erdirecek· 
tir. Bu feci akıbeti ve bu ağır me· 
suliyeti hiçbir millet üst.üne alma
malıdır. llerkeıı 8inirlerine daha 
ziyade hakim olarak her millet ba
yati meı'elelerini bile arsıuluııal 

bk tesanild organı içinde halletme
lidir. Biaim candan temennimiz 
budur. _ltalga lualı H Mıwo:inl 

, 

Tell'fon: 2776 

r 
Donanmamız 

Yunan limanların-
da parlak mera. 

simle karşılanacak. 
Bir heyet, AtatUrk'Un" doG
duOu evi ziyaret edecek 

/stanbul, 18 ( IJusust 
muhabirimizden) - Mal
ta'gı ziga,et için Alcdeni
ze çılcacalc olan ,.donanmıı
mız, dönüşte Yunan liman
larını ziya,et edecek 11e 
pa,lalc merasimle lcarşıla
,,acalctır. 

Donanmamızın Pire'den 
'onra Selanilc'e de gide
ceği 11e donanma erkanın
'l an mürelclceb bir heyetin, 
Atatürk'ün doğduğu evi 
zigaret ~deceği bi /diriliyor. 
'--_________ .., 
Avni Doğan'ın 
valilik emri geldi 

f zmir ı>eld parti La~kaoı Yoz· 

gad E-aylan A mi Doğan 'ııı kasta· 

moni \'aliliğine tayini hakkındaki 

emir, dün dahiliye \'ekiletinden ,-j. 

lAyete gelmiotir. Değerli arkadaıı· 

mız ,.c tıaylavımıza yeni vazifele
rinde de muvaffakıyetler dileriz. 

Fransız 
başvekilinin 

Alman devlet 
reisine bir~evabı 

M. Leon Birun 
- Yazısı iç salıi/e/e,imizJe • 

-------
Beynelmilel ti
caret konferansı 
Bükreıte toplandı 

Tatareslco söyliyor: "Bir mil
letin se/alet 11e ıst,,abı, 
diğer milletlerin de se/a

{etini intaç ed.:celctir.,, 
Bükref, 18 (A.A)- Romen me-

• busan meclisi reisi Sa veılaro bey· 
nelmilel ticaret konferansına iştirak 
etmekte olan ecnebi heyetleri te· 
ref ine dün gece büyük bir kabul 
ret1mi tertip etmi,tir. 

Büluq, 18 [ ~.AJ - 21 ci hey· 
nelmilel ticaret konferan ı mebu
ııan mediı.i binaııında açılmııtır. 

Romen mecliei reisi Savedaro ıöy· 
lediği açılıo nutkunda Avu8turalya• 
dan, jap011ya'dan baılıyarak Roman· 
ya komou Ye doıtlanna vannc•ya 
kadar dünyanın her tarafından ge· 
len 20 milletin milmeaaillerini &e• 

limlamıı ve bu umumi iıtirakin 
leşriki t mesai ziboivetinin henüz 
ölmerni; olduğuna bir delil oldn· 
ğunu ve güniln miltküllerinin her 
tarar edilebileceğini söylemiştir. 

Baıbak.an Tataresko Romanya 
hükumeti namına konferansı selim· 
ladıktan sonra: demiştir ki: 

- Küçfik büyilk bütün anlaş
mazlıklar eski veya yeni bütün 
kavgalar kılıcın karaltıaı albnda 
aorla değil fak.at ıulhun aydınlığı 

içinde uzlaıma yolu ile halledilme· 
lidir. Biz öyle UDJ1edi7orm ki, 
-Somı 6 ıneı ..,,.,,_ 

,-----------------------------------, 
ispanya ihtilali 

Halk sokaklarda açlıktan 
ve soğuktan inliyor. 

Entransijan diyor ki, Cenevre 
komedisine kimse inanamaz! 

Rusya, Almanya'dan 
izahat istiyecek! 

------·--'=---~ 
Cevap verilmezse iki devlet arasındaki 

münasebat kesilecek .. 

• 

Loid Corç bir makalesinde, Alman 
va'nın hareketini tabii gösteriyor. 

Nurembe,g kong,esinde Alman teşkilatı 
lstanbul, 18 (Hususi)- So,•yet jan gazetesinde Galüş imzasile çı-

icra komite11i dün gece fe, kalade kan hir yazıda: 
bir toplantı yapmıt ,.,, Nnremherg -Cene\Te komedilerine artık ina-
lr.ongresinde baıta Hitler olmak nacak bir kimse kalmamıotır. Sulh 
üzere lıütiln Alman ricali tarafın· muammasmı, Alman'lar Nuremberg-
dan Rusya aleyhine iradedilen .si· de kendi kendil( rioe tarif Ye tav-
yast nutuklar fbf'rinde tetkikat &if etmi~lerdir. Onlar için Cenene 
yapmıştır. yoktur; bunun için Lokarno bct-

f cra komitesi; bu söylevler ler konferansının da eıfıra müncl'r 
halr.kıoda Almanya'dan izahat isten- olacağını eanıyoruz. 

~esine karar •ermittir. fsıenilen Şu halde?. Ba~ka yerlerde sulh 
izahat \'erilmediği takdirde, Rus • meokıbf'leri okumak l"e heklemek-
Alman aiyast miloasebatı keEile· te ne fayda ta,anur olunabilir? 
cektiı-. Denilmektedir. 

Paria, 18 (Radyo) - Entran!i· - Sona 6 ı11cı sag/atla-

ispanya ihtilali 

A.lkazar kalesi ber
hava edildi. 

------·-----
1,000 zabit, 700 kadın ve çocuk öldü. 

rüldü. Malaga'da ihtilal çıktı. 

• 

Asile' esir milisleri göti1'ügorlaı 
Madrid, lS (Radyo) - Ililkd- Madrirl, 18 (Radyo) - Eski na· 

mete menıup 4Ainamitçiler, Alka- zırlardan Alazar, bugün tevkif edil· 
zıır'ı berbava etmişlerdir. Alkazar- mio ve asilerle teşrilfi meaai etmek 
da bin harbiye talebesi \'e 300 ka· cürmile mahkemeye verilmittir. 
dın ve çocuk nrdı. Nazar, yann (bugün) muhakeme 

.Madrid, 18 (Radyo) - Alkazar edilecektir. 
kaleııini işgal eden hükdmet kuv- Malaga'da ihtilt!l çıktı 
v .. tleri, bayraklannı enkaz Gzerine Ccbelöttank, 18 [Ra<lyo] - (Ma-
dikmişlerdir. Mahsur bir halde bu· laga] f' brinde .. üthio bir anarıi 
lunan asilerden dörtyüz lı.iıi, hilkd· büküm sürüyor. Boloe,·ikler, her 
met lrnvvetleriyJe hali çarpıomak- gün hapishanelere girerek otuz, kırk 
tadır. mabktlm eürüklcmekte ve bunları 

Madrid, 18 (Radyo) - Alkazar 
kalesinin berhava edilmesinden 
evel, halkın bir kısmı iki eaatlık· 

bir mesafeye çıkanlmııbr. Balk. 
eoAakta ve aç bir halde bulun• 
maktadır. 

kurıun11 dizmektedirler. Bunlann 
ceaedleri, ekseriya yolda bırakıl· 

maktadır. 

Şehirde açlık bao göstermiftir. 
8Glı.dmet. hiçbir auretle lı.anet Ye 

• Sonıı 6 ıneı Nlıi/ed• ~ 
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.. Sayfa2 

Fransa'daki amele, pat-1' Günün T I f Haberleri 1 
ron ihtilafı düzeltildi. ~~e~~~r~a~~~~~~~~ 

'K·· 1.. .. b ' Baltık denizinde birkaç vapurdan haber yok. --• Patronlar, prensip dahilinde üc
retleri artıracaklardır. 

Ameleler fabrikaları boşaltacaklar! 
halkı vukua gelen uzlaşmayı 
büyük bir sevinçle karşıla
mıştır. 

Ameleden bir heyet, M. 

oy unun aş- : --- • • 
bakanaşükranı. Semplon Ekspresı kann şıdd~tlnden 
Murabahacıdan kur yoluna devam edemedi. 
tul~u, cebi para Fransa'da şiddetli soğuklar b~şladı. Amerika'da kasırga or-

ıle doldu. talığı alt. üst etti. Bir gemi battı. r 

Ordu, 17 (A.A) - Fın- Oslo, 18 (Radyo)- Baltık ziyettedir. Fransa'nın birçok Amerika'da kasırga 
dık fiatleri son hafta içinde denizinde hüküm süren şid- yerlerinde şiddetli soğuklar Nevyork, 18 (Radyo) - At-
32 kuruşa yükselmiştir. Zi- detli fırtınalar, büyük tahribata başlamıştır. lnntik denizinden gelen çok 
raat bankası kooperatif fın· sebebiyet vermiştir. Beş vapu· Semplon treni, karların hu- şiddetli bir kasırga, Virjinya 
dıklarını bu fiatten satarak run akıbetinden haber yoktur. sule getirdiği manialardan yo- ile şimali Karolin havalisini alt-

b 

b 
ij 

b 

c 

Paris, 18 (Radyo) - Şimal 
mensucat müesseseleri amele 
ve patron ihtilah dün akşam 
saat 20 de halledilmiştir. El
de edilen uzlaşma, patron ve 
amele murahhasları tarafından 
saat 21,15 te imza edilmiştir. 
Maamafih, imzalanan esasın 
daktiloya alınması s:rasında 
bazı tali ihtilaflar çıkmıştır. 

Patronlar bu uzlaşma mu
cibince, ücıetlerin prensip da
hilinde tezyidini kabul et
mi, I ~rdir. 

Demolen'in riyasetinde i~ bor
sasında toplanmış ve uzlaş
mayı ittifakla tasdik etmiştir. 
Bugün akşam üzeri fabrika ve 
müesseselerin tahliyesi başla-

hissedarlarm hesaplanna ge· Semplon ekspresi luna devam edememiştir. üst etmiştir. Rijzgar, saatta 
mışt r. çirmiş tir. Yo !da kaldı. Moriliyar havalisinde 32 se- yüz kırk mil sür'atle esmekte· 

Pazartesi ış tutulacaktır. Bankanın verdiği mısırdan Paris, 18 (Radyo) _ Alp neden beri böyle bir fırtına dir. 1932 de vukua gelerek 

d 
a 

Amele, Lil'de işgal ettiği 
fabrikaları bugün yahud yarın 
sabah tahliye edeceklerdir. 

Mensucat müesseseleri mer
kezi sendikalar reisi M. Donno; 
M. Blum'a gönderdiği bir mek
tupta diyor ki: 

-"Lil'de, Voj'da hadis olan 
bazı vak'alar vardır ki bunla· 
rın amelenin serbestisile ve 
ayni zamanda hulu'rn beşerle 
münasebeti ve alakası yoktur. 

Bu hadiseleri nazarı dikkate 
arzeyler, ve bu hareketlerin 
tamamile ihtilalperverane hare
ketler olduğunu bildirir ve hü· 
kumetin amt-le serbestisi, amele 
menafiile alakası yoktur. Ka
nunun tatbiki de burada çok 
geridedir. 

Şimdi maden amelesi grevinin dolayı harice borçlanmamış dağları karlarla örtülü bir va· ı görülmemiştir. büyük tahribat yapan ve yüz-
nihayetlendirilmesi için çalışıl- olan köylüler neş' e ve heye· --- lerce insanın ölümüne sebebi-

_m_ak_t_ad_ır_. _____ ..._ ....................... .__ can içindedirler. Mahsulleri- Nur·ı Paşanın muhtırası yet veren kasırga, bugünkünün 

k l nin iyi fiat' e satılması sebep- aynidir. 

Sıhhiye Ve i i lerini tüccardan pahalı mısır İngiltere kabinesi fevkalade bir toplantı Oörtbin kişi, halka yardım 
T. k 'J almamış ve fındıklarını mu- için hazırlanmıştır. Kızılhaç 
.ı ra ya aa · rabahacının ambarına dök- yaparak Fifi:;tin mes'elesini tetkik etti. teşkilatı da harekete gelmiş ---..... ----------
Sağlık işlerini 
tef tİf ediyor 

Edirne, 17 (A.A) - Beş 
gündenberi Trakya vilayetle· 
riııde iskan, ev yapı işlerini 
teftiş etmekte olan Sıhh::t ve 
içtimai muavenet vekili Dr. 
Refik Saydam refakatinde 
Trakya umumi müfettişi gene
ral Kazım Dirik, iskan umum 
müdürü Doktor Cevdet, teftiş 
heyeti reisi Dr. Fuat olduğu 
halde Edirneye gelmişlerdir. 

memiş olmakta gören köylü- Filistin, 18 (Radyo} Arap'lar, greve devam ediyorlar. bulunuyor. 
ler önümüzdeki yıl içinde Irak Hariciye Nazırı Nuri paşanın, lngiltere .fevkalade komi- ( Kavoşeras) tan gelen son 
bankanın mısır getirmesini serliği ile Arap komitesine bazı teklıflerde bulunmuş ve ara- haberler, pek çok posta vapu· 
istemektedir. daki ihtilafların halli için tavassut ederek bir muhtıra ver- runun tehlikede bulunduğunu 

Banka ve vergi borçlarını miştir. Nuri paşa bu muhtırasında diyor ki: bildirmektedir. Diğer bir ha-
ödedikten sonra cepleri para Filistin' de müstaki! bir Yahudi devletinin teessüs etmesine bere göre, on mürettebatile 
dolu olarak köylerine dö- hiçbir Arap tahammül edemez. demiştir. beraber küçük bir vapur ta-
nen köylüler kendilerine bu Londra, 18 (Radyo) - İngiltere kabinesi, bugün fevkalade mamen kaybolmuştur. (Almo-
mes'ud neticeyi bağışlayan bir toplantı yapmış ve Filistin ahvalini tetkik eylemiştir. Ka- ranta:) vapuru da radyo He 
sayın başbakana şükran tel· bine, Filistin'de örfi idare ilan edilip edilmemesi etrafında da yardım iskmiştir. 
grafı çekerek gelecek yıl müzakerede bulunmuştur. Filistin' e, yeniden bir fırka asker (N oy erse) ye kadar uzanan 
için de mısır verilmesini ıs- sevk olunacaktır. şiddetli rüzgarın, Nevyork'u da 

temişler"1ir. Nı.l'de bı·r facı·a oldu. tehdit edeceği zannolunuyor. 
\... ..J Amerika donanmasının bir 

Sultanahmet 'te o k . .d ancak filosu; tehlikede bulunan posta Bir feri bot battı. 20 ışı en vapurlarına yardım için ha-

Haf riyat dört kişi kurtulabildi. rekete gelmiştir. 
___ .... Kahire, 18 (Radyo) Nil nehrinde seyahat eden ikiyüz kişi. Trabzon' da 

yeni eserler bindikleri vapurun bir baraja çarpmasından nehre dökülmüş 

}' 

n 
b 
\1 

\1 

fhtilalperverane bir hedef 
takibeuen bu hareketler, Fran
sa' da bir Sovyet usulü için ya
pılmaktadır. Biz, bu hareketlerin 
bu hedefe varmasına müsaade 
etmiyeceğiz, memleketin asa· 
yişi ve emniyeti ile alakadar 
olduğunuz için bunları size 
bildiriyor ve men'i esbabını 
bekliyoruz.,, 

Bu gün beraberi< r n le ayni 
zevat olduğu halde Edirne 
mrrkezi kazasını dolaşacak 
olan Dr. Refik Saydam öğle
den sonra Kırklarel iye hare· 
ket edecektir. ve bunlardan yalnız dört kişi kurtulabilmiştir. Bu facia, Kahi- Balık konserve 

Müzeye taşını~or.. re'yi matemtere garketmiştir. fabrikası kurulacak. s Alman hava of isleri lstanbul, 18 (Hususi muha· ~:.__ ___ _:_ ___ ---..;=====-----..,....~-

Voj' da amele müesseselerin 
tahliyesini kabul etmişlerdir. 
Fakat Ep'naj muhitinde, ame
le tahliye edecekleri müesse
selerde bir mikdar bekçi bı
rakacaklardır. 

San Diye' de grev ilan eden 
4 bin kişi de diğer grevcilere 
iltihak etmişlerdir. 

Paris, 18 (Radyo) - Lil'
den gelen haberlere göre Lil 

Berlin, 17 (A.A) - Hava 
bakanlığı bir kararnamesinde 
Alman toprağmı 14 hava ofi
sine ayırmaktadır. Ofislerin 
merkezleri şunlardır: 

Konigsberg, Bertin, Stetin, 
Hamburg, Brunsvik, Dresd, 
Breslav, Vaymar, Munster, 
Kolony, Frankfor, Munih, 
Nürenberg ve Stutgrad. 

Paris, 18 (Radyo} - (San 
Diye) de başgösteren amele 
grevi, şiddetle devam ediyor. 
On bin amele yeniden f abri
kaları işgal eylemiştir. 

------''-----'~-=========~======~====-~ ......... --.....----__. 

birimizden) - Sultanahmed Lise, Orta mek- Ecnebi Memle -
hafriyatı esnasında meydana ı 

çıkarılan 400 kadar Bizans ve tep programları. kellere Navlun 
Türk eseri arkeoloı·i müzesine ı ---- ---.... ·••------•·•·-• nakledilmeğe başl~nmıştı~. Bu E nebi dil icin Nihayet 
eserler or da bır komısyon 1 C • • j . . . 
tarafından tetkik edilecek ve Tetkıkler yapılıyor. • ndırılıyor .. 
kıymetli. olanlar ayrılarak hal· lstanbul, 18 (Hususi muha- İstanbul, 18 (Hususi muha-
ka teşhır olunacaktır. birimizden ) _ Lise ve Orta birimizden) - Limanlanmızla 

Son ~az.ıda . m~~d~na ç.ık.a: mekteplerin tedrisat program- şimal memleketleri arasında 
rılan .mu~~ıklerı~ ortul?le~ı ışı ]arını tetkik için bir komisyon iş!iyen vapurların navlunları 
de hır muteahhıde verılmış ve t l t u 'f Vekaleti yükseltmeleri üzerine acente· .. "l r . b l op anmış ır. yvıaarı , ' 
ortü me ame ıyesıne aş an· Lise ve Orta m~kteplerde ye- lcr merkezleri ile temasa gel-
mıştır. 1 b . u·· . • . • . 1 ld ki t tişen ta e enın nıversıte ıçm mış er ve a ı · arı cevap a, 

hazırlanmasını ve ecnebi dil kepek ile havaleli mallar müs-Macar Hari .. 
lngiltere lokarnocu dev- ciye Nazırı . .. 

1 ti 'b· t d• Mussolini ve ltalya 

öğrenmesini temine çalışacak- tesna olmak üzere diğer mat
tır. Bunun için ya tedris müd- Jarın navlunlarının indirildiğini 
deti uzatılacak veya müfredat Türkofise bildirmişlerdir. Acen-

e ere lr nO a Ver 1. Hariciye Nazırı ile 
Kral Edvard, hariciye müsteşarı Van Konuşmıya gidiyor. 

Star'ı kabul etti. Peşte, 18 (Radyo) - Ma-

Londra, 18 (Radyo) - İngiltere Hariciye Nazırı M. Eden, 
hastalığı tamamen geçmiş olduğundan, bugün tekrar vazifesine 
başlamıştır. 1 

Lord Eden, akşama kadar çalışarak Lokamo konferansı 
hakkında devletlere vereceği notaları hazırlamıştır. 

Saat 16,30 da yarımşar saat ara ile Fransız, lt.alyan, Al
man ve Belçika sefirlerini kabul etmiş ve Lokamo konferansı 
hakkındaki notaları tevdi eylemiştir. 

Bu notanın metni, matbuata verilmiyecektir. Nota da kon· 
feransın toplanma tarihi tesbit edilmemiş, yalnız en yakın bir 
zamanda toplanılması lüzumu ihsas edilmiştir. Notada ayni 
zamanda diğer bazı devletlerin de Lokarno kottferansına işti· 
raki hususu istimzaç edilmiştir. 

Londra, 18 (Radyo) - Kral, Hariciye müsteşarı Sir Rober 
Van Star'ı kabul etmiştir. --------
Cim Londso Amerika'da 
Pehlivan Ali Baba ile cihan fampiyon. 

luğu için güreşecektir. 
lstanbul, 18 (Hususi muhabirimizden) - Meşhur Yunanlı 

pehlivan Cim Londos, Amerika'ya gitmiştir. Orada, cihan 
şampiyonluğuna namzet olan Ali Baba ismindeki pehlivanla 
güreşecek ve bu müsabakayı kaybederse, cihan pehlivanlığı 
ünvam kendisinden alınacaktır. 

caristan Hariciye Bakanı M. 
Dekanya ltalya'ya gitmektedir 

M. Dekanya M. Mussolini'yi 
ve Kont Ciyano 'yu ziyaret 
edecektir. 

Bu ziyaret, İtalya - Macaris
tan ·Avusturya askeri bloku 
tesis ile alakadardır. 

• 
ltalya'da 

Yeni bir tayyare 
karargahı 

Roma, 18 (Radyo) - Ya· 
rın, (Bugün) F orli civarındaki 
büyük tayyare karargahı kü
şad resmi yapılacaktır. 

Yarından itibaren Dudine 
vesair tayyare filoları burada 
mevki alacaktır. Bu tayyare
lerin miktarı 250 dir. 

Yeni feribot servisi 
Londra, 17 (A.A) - Dun

kerk :ve Duvr arasmda yeni 
feribot servisi 6 • 1 O tarihinde 
işlemeye ba§lamı~tır. 

proğramında değişiklik yapı· tçler, tacirlerimizi vapursuz 
lacaktır. Komisyon bu hususta bırakmıyacaklarını da taahhüt 
bir karar verecektir. etmişlerdir. 

İstanbul, 18 (Husnsi ınuha- F. ransız büyük elçisi 
birimizden) - Liselerde ted· l • 
· "dd · · 'k' ge ıyor. rısal mu etının onı • seneye 
çıkarılması muhtemeldir. fstanbul, 18 (Hususi muha-

H d. Ak birimizden} - Mezunen mem-
am ı soy leketinde bulunan Fransa'nın 

. 1.st~nbul, 18 (Hususi m.uha- Ankara büyiik elçisi M. Pon
bırımızden) - lstanbul çıçek- son, bir haftaya kadar şehri-
ciler cemiyet~ dün bir toplnnt~ mize gelecektir. 
yaparak, lzmır saylavı Hamdı Sefir, daha evel hareket 
Aksoyu cemiyetin fahri reis· etmiş ise de, bindiği Şampol
liğine seçmiştir. yon vapurunun tayfası Marsil

Cemiyet, çiçekciliği basit ya limanında grev ilan ettiği 
bir zevk işi şeklinden çıka- için orada kalmış ve geleme-
rarak, ticari bir cebheden miştir. 

yürümeğe ç.alışacaktır. Jstanbul'da imar 
Nüfus yazımı 

Bu yıl yapılmıyacak 
İstanbul, 18 (Hususi muha

birimizden ) - Bu sene nüfus 
sayımı yapılmıyacaktır. Dahi
liye Vekaleti, yeni bir nüfus 
kanunu hazırlamaktadır. Bu 
kanunun neşrinden sonra ya
zıma başlanacak ve kütükler 
değişecek, herkese yeni hü
viyet cüzdanı verilecektir. 

fstanbul, 18 (Hususi muha
birimizden) - Belediye bina
sının arka kısmında bulunan 
ve şirketler komiserliği, bay
tar dairesi, mezarlıklar müdür· 
lüğü, Belediye matbaasının iş
gal ettikleri kargir ve ahşab 
binalar tamamen yıkılacak ve 
buraya beton modern bir bi
na yapılacak, alt kısmı bele· 
diye matbaasına, üst kısmı da 
diğer yerlere tahsis edilecektir. 

lstanbul, 18 (Hususi muha
birimizden) - lktısat ve Ma
liye Vekilleri, şark seyahatine 

2 

devanı etmektedirler. Celal 
Bayar; Trabzon'da bir balık b 
konserve fabrikası tesisi için de 
tetkikat yapacaktır. 

Zonguldak, 18 (A.A) - lk
tisad ve maliye vekilleri be· 
raberlerinde İran sefiri olduğu 
halde Üzülmez ve Kozlu ma· 
denlerinde tetkikat yapmışlar, 
Zonguldak parti kurağmda 
şereflerine tertip edilen çay 
şöleninde bulunmuşlardır. 

lran sefiri lstanbula dön· 
müş, vekiller Ege vapuru ile ş 
şark seyahatına devam etmek a 
üzere buradan ayrılmışlardır. }' 

Arapların taar
ruzu devamda 
/ngiliz'ler de ateş 

actılar . 
Kudüs, 18 (Radyo) - Bu· 

gün lngiliz harb sefineleri 
Beytellahm 'daki Arap taarru· 
zunu püskürtmek için ateş 

açmışlardır. 

Araplar Sodoın'da potas 
fabrikalarına taarruz etmişler· 
dir. Remle'de de hava karar-
gahına taarruza teşebbüs et· • 
mişler ve bir maktul vermiş• ~ 
]erdir. 

Kudüs, 17 (A.A) - Bugü11 
Filistin'de Arap grev komite· 
leri toplanarak grevin uzatıl· 
ması ve yahud da greve nih~· 
yet verilmesi mes' elesini mu· 
zakereye başlıyacaklard ır. 

Parkcılık 
Belediye pa;k mütehassıs~ 

Bedri Selanik beynelmilel P8 

nayıriİe Ati na' da park ve bab' 
çeleri tetkik etmek üzere be· 
lediyece Yunanistan'a gönde' 

rilt;cektir. 



4 29,91936 -----------~---------ANADOLU-------------------- Sayfa 3. 
Universitede • İnebolu faciası 

ecnebi dil 1 R H A B E R L E R i tetkikatı 
Rektör Cemil Bilse[ 

ne diyor? 
lstanbul, 18 (Hususi muha

birimizden) - Ecnebi diller 
lllektebi mes' elesi ve bu yıl 
bu derslerden sınıfta kalan 
Univeı;siteliler hakkında lstnn· 
bul üniversitesi rektörü Ce· 
tlıil Bilse! şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

- Ecnebi diller mes'elesi 
hakkında gazetelerin yazdık
lannı okudum. Bu düşünüle
cek birşey değildir. Yabancı . 
diller mes'clesinde randıman 
alınamadığı doğru değildir. 
Haziran devresinde 2568 ta
lebeden 1983 talebe muvaffak 
olmuş, 485 talebe ikmale kal
llıış, 100 talebe de imtihanda 
bulunmamıştır. 

Bilahara ikmal imtihanları
nın neticesi de alındıktan son
ra ecnebi dil mektebine de
'-'am edenlerden 2482 si sınıf 
Reçmiştir ki, bu da normalin 
!evkinde bir neticedir. imtihan 
11lltihandır ve verilen karar 
kat'idir. Sınıfta kalan talebe 
İçin hiçbir değişiklik yapılmı
Yacaklır. Ecnebi dil mektebi
nin kaldırılması da mevzuu
bahs değildir, bilakis kuv
vetlendirilecek ve ehemmiyet 
Verilt:cektir. 

Bartin'de 
Hava hücumu 
Tecrübesi yapıldı .. 

Bartin, 18 ( A.A ) - Dün 
ıece hava tehlikesine karşı 
korunma denemesi yapılm ış, 
~ecrübe muvaffakıyetle nctice-
enrniştir. Denemeye ilfoiye ve 
sıhhat tcşkilntı da iştirak et
tniştir. Deneme saat 21 den 
2J,30 a kadar sürmüştür. 

. İstanbul planı 
b· l.st~nbul, 18 (Hu~usl muha-
ırım1zdcn) - Istanhul'un 

Planını yapmış olan Fransız 
~irnarı, pazartesi günü lstan-

ul'a gelecek ve çalışmalanna 
~ktir. 

'1ir milyoıı 
}iralık Tütün. 
tQ/ya satın alacak. 
İtalya'da mühim bir firma, 

Şehrimiz Türkofisine müraca · 
<ıtia memleketimizden bir mil
~on lira kıymetinde Tütün mü-

B <lYea edcceğinı bildirmiştir. 
u tütünler, takas suretile alı-

ttı~caktır. Türkofis şehrimizdt ki 
ur· 

Un tüccarlarını haberdar 
~lrni t' B ··t" 1 · · · •
1 

~ ır. u sene hı un erımızın 
}'i f' ıatlerle satılacağı anlaş1l-

~ktadır. 

-- ·•· 

Kavun ve FırtınFJdan bir ev yıkıldı Bugün fuarda 
yaı üzü.~'5 ihracı! Enkaz altında kalanlar baygın konse~.~~rilecek 
ihracata gelecek se.. bir halde kurtarıldılar. Güzel bir gün ge~ 

ne başlanacaktır c, irilecek .. 
Evelkl gece fırtına yüzünden Orhaniye mahallesinde Kamil 

Tariş üzüm kuruınu,"gelecek Şehrimizde bulunan Jshm· 
sokağında Salih'in 11 numarah evinirı bir dıvarı yıkılmıştır. 

y~l yaş üzüm ihracı için tet• Dıvar, ittisalindeki kahveci Ahmed'in baraka halindeki alçak bul konservatuvarı muallimle-
kıkler yaptırmaktadır. rinden bir kısmı bun>Ün saat 

G l L d • evi üzerine yıkılmış ve çatısını çökertmiştir. Ahmed'in karısı ' ~ 
. eçen yı . on. r_a ya s.o. n 16,30 da fuar gazinosunda 

k l b 1 1 d Ayşe, çocukları 9 yaşında Ali ile 2 yaşında Emine ve 14 aylık 
şe ı am a aı ar ıçın e gon· bir konser vereceklerdir 
derilmiş olan 9000 kavun ve Perihan enkaz altında kalmışlardır. Zabıtaca alınan seri tedbir G I b I · k 
geçenlerde Hamburga sepetler sayesinde hrpsi kurtanlmışl.ndır. Ali başından hafifce yaralıd.r. eçen sene starı u .. o.~-
. · d ·· 1 k ·· d Emine, Perihan ve digwrer çocukhr baygın bir halde t!nkaz al- servatuvar orkestrasını buy Jk 
ıçın e numune o ara· gon e- b' · · 
rilen yaş iizümler, hiç bozul- tından çıkarılarak sıhhi imdat otomobilile memleket hastanesine ır lıya~a.~la ıdare eden Cc-
madan yerlerine varmış ve ıyı knldırılmış ve tedavi altına alınmışlardır. mal Re.şıd 1 ve bu konserler: 
fiatlerle sat.lmışt.r. • de solıst olarak çalan Fcrdı 

Ö nümüzdeki mahsul mev- Cuval Buhranı Soygun davası Von Şitatzer'i piyanoda, Ali 
simine kadar bütün hazırlıklar ' ... •. •ıa •. •. • Şirin'i kemanda, Ekrem Tek· 
ikmal edilecek, Yunanistan ve 70 bin Sterlinlik Karar temyizce taşı Viyola' da göreceğiz. I' on· 
Bulgaristan'dan yapıldığı gibi servatuvarın klarnet hocası ve 
Almanya. İngiltere, Belçika ve Çuval gelecek. nakzedildi · f stanbul şehir bandosu mii· 
Hollanda'ya yaş üzüm sevk iç ve Dış ticarette kullanıl- fzmir'den Manisa'ya giden dürü Cemil ve kontrbas ho-
ve ihracına başlanacaktır. mak üzere getirilecek olan ve Manisa' dan lzmir' e gelen cası Klazer de rdakaı r de-

Bunun için iki şekil ü~e- boş çuvallar için Vekiller 1 le- bazı kamyonları durdurup ceklcrdir. 
rinde tetkiklere devanı edil- yeti kararile lktisad Vekaleti içindeki yolcuların p: r ı ve Programda Mozart \ ' C Şu-
mektedir. Birisi, Yunanistan' da emrine ?O,OOO İngiliz liralık eşyalarını zorla ve silahla tch- bert'in eserleri ve Cemal Re· 

tahsisat verilıniştir. Jstanbul'un d' olduau gibi baştan başa fri- d"d d k al k ı} d şi in bazı küçük komnozi~-
r ihtiyacı için verilecek kısmın da 1 e ere ma suç n an r 

gorifik depoları ihtiva etmek h · · " hk )'Onları vardır. Bu konser, h:-sarfı İzmir kambiyo müdürlü- şe rıınız agıı ceza ma eme-
iizere satın alınacak sür'atlı mir muziksevtrlerinc zrvkli o-·· d · d"l kt' ç l since 16 şar sene hapse mah· 
iki vapurla Avrupa limanla· e-un en vıze e ı ece · ır. uva bir giin geçirtecc!;tir. 

fiatleri, son zamanlarda iki kum edilen Burnava nahiye-
rına yaş meyva sevk ve ihraç K l'b k h Ik misli yükselmişti. Hükumetin sinin ayac ı i öyü a ın-
ctmektir. Bu vapurlar, yirmi ld b d dan Güzel İbrnhim'le Mehmed 
iki mil sür'atında olacaklardır. a ığı u karar sayesin e çu-

lkinci şekilde fzmir'le Av- val buhranı zail olacaktır. Ali, bekçi lbrahim ve Ali 
Evvelce de incir ambalajı için haklarındaki karar temyiz 

rupa limanları arasında işliycn 
b 30 bin İngiliz lirası tahsis mahkemesince nakze·dilıni~ ve 
azı vapurlara senede ellişer ~ 

b 1 edilmişti. Bu suretle çuval ve maznunların muhakemelerine in ira kıymetinde mal yük-
leneceği tn::ıhhüdü muknbi- İncir ambalajı ihtiyacı bertaraf dün tekrar başlanmıştır. Tem-

olunınuştur. · hk · b hk !inde bu vapurlar da kendi yız ma ·cmesı, u ma timi-
idnreleri tnrafından soğuk ha- 1'·ürkiye _ İsveç yet kararını bozncak bazı se-
va depoları tesisatı viicucle T. / bcpler göstermiştir. Y npılan 

ıcaret an aşması. getirmektir. duruşmada temyiz mahkeme· 
Tetkikat, yakında bitirilec<·k Türkiye lsveç ticaret anlaş- sinin bozma ilamına uyulmuş 

ve bu iki şekilden biri şim- mnsına bağlı 2 numaralı liste- ve karar tefhimi iç;n rnuhake-
diden tercıh ol.ınacaktır. de lktısad vekaletinin teklifi mc önümüzdeki salı güniine 

Yunarıistan'dan Almanya ve üzerine vekiller heyeti kararile bırakılmıştır. 
İngiltere'ye vapurlarla, Bulga- bazı değişiklikler yapılmıştır. ----
ristan'dan da soğuk hava ter- Bu değişikliklere göre: Yunan tülün/eri 
ti batım havi vagonlarla her 1 - 324 A pozisyonunda 

kontenjan fazlası olarak günıscne mühim miktarda yaş 
t·üklcre gelmiş olan iki bin 

üziim ve meyva ihraç edil- kilonun ithali. 
mcktedir. Gclec0 k yıldan iti- 2 _ 341 
baren Türkİj'e }'aş mC)'Vala-

C pozisyonundan 
15,482 kilo kontenjan vc.:ril-

rı da müstehlik piyasalara ınesi. 
gönderilecek ve bu suret lede 3 _ 447 
mlistahsillerimiz faydalanacak
lnrdı;. 

Yalnız frigorifik depolardan 
çıkan yaş ml'yvalar 24 saat 
Larfında bozulmaktadırlar. O
nun iç.in mey.vaların bulunduğu 
depoya soğuk ha,·a sevkeden 
tesİs.fll tercih edilmektedir. Bu 
noktadan da ayrıca tetkikler 
yapılıyor. 

Valimizin teftişleri 
Küçük Menderes havalisin

deki kazalarda mulıfclif işh~ri 

teftiş eden valimiz Fazlı Gü
leç dün teftişten dönmüştür. 

Si 

B pozisyonundan 
3 bin kilonun tenzili ile yerine 
859 C (Oyun topları ve tenis 
topları, yalnız kauçuktan ma
mul} 5 bin kiloluk kontenjan 
verilmesi kabul edilmiştir. 

Fuar icin , 
Suriye' den gelenler. 

Fuar münasebetile Filistin
dcn iz mir' c gelen seyyahların 
mikdarı bine yakındır. Mısır

dan da bazı ziyaretçiler gel
mi~tir. Bugiinlerde Suriyc'tfon 
bir mikdar seyyahın daha gc~ 
kceği haber alınmıştır. ,. 

Kalite itibarile 
bozuktur 

1 
Tür kofis Ati na şubesinden 

şehrimiz Tiirkofisinc gelen bir 
telgrafta kalite itibarile bo
zuk olan Yunan tütün rekol-
tesinin son yağmurlardan dah:ı 
fazla miitee::;sir olduğu bildi
rilmiştir. 

Cesed kime 
A . . . ? 

ıt ımış .. 
Üç gün evel Üçkuyular' da 

Kale yolu üzerinde ihtiyar bir 
adamın cesedi bulunmuştu. 
Yapılan tahkikatta bu ihtiyarın 
Pınaı başı köyü halkından 60 
yaşlarında Ahmed olduğu ve 

kalb durmasından öldüğü an
laşılmıştır. ., 

Yangın 
Kutıı fabrikası 

23500 liraya 
Sigortall'ltr .. 

Şükrükaya bulvarında 4, 6, 8 
numaralı Mclımed Nuı i ve 

şürekası Selamet kutu fabri
kası dnhilindc mazotla j<;f iycn 
mnkin~ claircsinde bulunan 
ekzos boru5undnn sıçrıyan 

kıvılcımlard"n yangın çıkmış· 
tır. Kiremit altındaki tnvnn 
tahtasından 8 metre murab
balık kısım yanmıştır. Yangın 
derhal söndürülmüştür. 

Tnhkikate göre bina döı t 
bin liraya, ynnınc:iaki depolar 
3500 lirr.ya ve fabrikadaki 
tezgahlar 7 bin ve makineler
de 3 bin liraya, fabrikadaki 
keresteler de ] O bin lirayn 
muhtelif sigorta şirketlerine 
sigortalıdırlar. 

Tahkikalc dcvnm e<lilınck· 
tcdir. 

Şehitler' de bo;> biı arsaya 
bcledivc tarafından aUırılan . . 
çöpler üzerine yoldan geçen 
bir şahıs tarafından atılan ya
nık sigaradan yangın çıkmışsa 
da yctişi!crek söndürülmüştiir. 

B. daimi encümeni 
Belediye daimi encümeni, 

dün belediye reisi doktor Beh
çet Uz'un reisliği ahında top
lanmış, belediye işleri hak· 
kında bazı kararlar almıştır. 

,.. M L* 

--· .. ·•+·•---
Bir heyet tetkiklere 

başladı 
İnebolu faciası için ağırceza 

mahkemesince te.şkil edilen 
ehli vukuf, tetkiklerine baş• 
lamıştır, Tetkikat yapan heyet, 
lktısad vekaletince gösteril· 
miş olan 15 denizcilik müte• 
hassısı orasından dördü seçil· 
mek suretile teş\cil olunmuıtur, 
denizci mütekaid miralay ve 
binbaşılardan mürekkeptir. 

Heyet, tnhkiknt dosyasını 
tetkik ctmeğc başlamıştır. Bu 
ı etki kat ilerleyince facianın 
vukubulduğu körfez<le pelika:-ı 
feneri civarınd giderek orn-
da da tetkikler yapacak ve 
hadiseyi tanzir ettin·ccklir. 

Mlilelıassıs heyetin tetkik ı'a 
başlamış olması münascbf' tilc 
geçenlerde mahkeme kaı nrile 
kefaletle tahliye edilen ve 
lstanbul'a giden lnebolu vapu· 
ru süvnrısı Melımcd Ali de 
şehrimize gelmiştir. 

Davet edilince ehli vukufa 
lazııngelen izahatı verecektir. 
Bu heyetin yapacağı tetkikat 
neticesinde facilnın müsebbip
leı i taayyiin edecektir. 

Ehli vukuf ıaporunun, lnc
bolu faciası mazr.u 1larının 
muhakemelerine devam edile
ceği 28 Eylult. kadar ağırcrrn 
mahkemesi reisliğine verilmesi 
muhtemeldir. .. 

. Uzüm satacağız 
Sovyetler temas. 
/arda bulundular .. 

Sovyct Rusy.:ı'ya İw1ir'cJcn 
mühim miktarda kuru Ü7tim 
sevkcdilı: cektir. Bun m ıçın 
Sovycl Ru_ya miimt'!:ısİllPri 

şehrimizdeki al!'ıkad nrlnrlo t <' · 

mnslnra başl..ımışlardır. 

Gazi terbiye ensl i
tüsüne girecek talebe 

Ankara, Gazi terbiye ensti
tüsu .. e giı mck için müracaat 
ed< n talebenin imtihanları 
ı.' \•elki glin ve dün Karataş'ta 
Erkek Muallim mektebi biııit· 
sında yapılmıştır. İmtihamı 25 
kişi girmiştir. Ankara'dan gd
miş olan sualleri ihtiva eden 
zarf, talebe önünde nçılmış ve 
okunaral· talebdct bu suallt·rc 
yazı ile cevab vermişlerdir. 
1mtihan evrakı, bugiin Kül iir 
direktörlüğünden Kültü bnk~n
lığına göndrrilcceklir. 

At koşulan 
Sonbahar at yaı ışları } arın 

Kızılçullu alanında yapılac"k· 
tır. Yarış ve ıslah encümeni· 
nin cm ılc busenc koşu ~nlın· 
sın<ln ç.alışacak muhtelif mc· 
murlar ücretsiz Ç'llıştırılarak
lardır. 
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ES K I 

DAR ÜL 'İRFAN 
Memleketimizin en eski hir hususi okuldur. ANA re iLK 

kısımları havidir. ANA kısmı 4 · 5 - 6 y~ındaki çocukları 
lrabul eacr. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve O R T A 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sı.1ıfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E V L O L tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

Müracaat zamanları : Saat dokuzdan on yediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Tıelcfon : 2914 
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Asamble toplan.tısında Leon Blum da bulunacak 
2 ş 

geldi ' 
Kültürpark'ta oyunlarına başladı 

SEANSLAR: 
Hergün 18,30 - 21,5. Cumartesi ve pazar günleri ilave

ten 14,5 ta fazla bir seans. 

Habeş heyeti sosyeteye 
niçin alınmıyor? 

Maamafih bu, hiçbir zaman Habeşistanın 
ilhakı demek değildir. Riyasete, 

Belçika başvekili seçilecektir. 
Lon<lra, 17 (A.A) - Daily 

Telgraf gazetesi Habeş heye
tinin Milletler cemiyeti celse
sine girmiyeceklerine muhak· 
kak nazarile bakılabileceğini 
yazıyor. Ancak Habe~ scla
hiyclnamesinin tanınmaması 

ltalya'nın Habeşistan'daki ha· 
kiıniyetinin tanınması demek 
olmıyacaktır. Bunun için her 
hükumetin ayrı ayrı karar ver
mesi lazım gelecektir. 

Yabancı memleketlerde bu
lunan Habeş'lerin Gore'de bir 
Habeş hükfımeti mevcud ol
duğu hakkındaki iddiaları da 
nazarı dikkate alınmıyacaklır. 
Malumdur ki İtalya, Habeş 
heyetile birlikte müzakerelere 
iştirak etmiyccektir. 

Bir taraftan ltalya'nın Ce· 
nevre'ye faal bir surette dön· 
mesini istiyenler ve diğer ta
raftan da kuvvete müracaat 
suretilc genişlemeyi redde<len· 
lcr arasında fikir ihtilafı var· 
dır. Bu anlaşmazlığın asamble 
başkanının seçimi üzerinde de 
tesiri olacaktır. Çünkü Arjan
tin dışbakanı silahla arazi ka
zamlmasına muhaliftir. Bunun 
için Belçika başbakanı M. Van 
-·uc -Fransız manev

raları bitti. 
913 tenberi bu şe
ki Lde manevralar 

yapılmamış. 
Paris, 18 (Radyo) - Ma

nevraların ikinci safhası da 
bitmiştir. 

1913 tenberi Fransa'da bu 
mahiyette ve bu şekilde ma· 
nevralar yapılmamış idi. Fa· 
kat son hadise ve terakkilcr 
hasebile b11 şekilde bir manev
ra liizumu hi~sedilmiştir . Ma
nevralarda fazla miktarda 
müslemlekat askeri ve baştan 
başa yeni harp vasıtaları kul· 
lanılm~ş Vt' iyi netic-<-ler elde 
edilmiştir. 

M. Ruzvelt 
Makoşet' e gitti. 
Vaşington, 18 (Radyo) -

Reisicumur, Beyaz saraydan 
Makoşet vilayetine hareket 
etmiştir. Harvar üniversitesinin 
üçyüz yaşına girmesi münasc· 
betile burada yapılacak olan 
törende hazır bulunacaktır. 

Zeland'ın başkanın seçimi üze
rKıde tesiri olacaktır. Çünkü 
Arjantin dışbakanı silahla arazi 
kazanılmasına muhaliftir. Bu
nun için Belçika başbakanı 
M. Van Zeland'ın başkan İn· 
tihabı düşünülmekt.ıliir. 

Gazete Milletler cemiyeti 
ıslahatının halen umumiyetle 
pek faydalı bir siyasi faaliyet 
olarak telakki edilmekte ol-
duğunu ilave ediyor. 

Negüs 
Lahey divanına 

başvurdu 
istanbul, 18 (Hususi) 

Habeş · imparatoru, Londra'nın 
en mühim avukatlarının deli-
letile Lahey adalet divanına 
müracaat etmiş ve divanın 
fevkalade bir toplantı yaparak, 
Habeş delegelerini dinleme
sini isteıni~lir. 

Lehistan'da 
Polis, komünist
lerle çarpıştı .. 

Varşova, 17 (A.A) - Lub· 
lin yakminde bir köyde araş· 
tırma yapılırken 5 komünist 
ve bir polis memuru ölmüş 
ve iki polis memuru yaralan· 
mıştır. 

Bir tebliğde polisin komü· 
nist şefi yakalamak isterken 
ateşle karşılaştığı bildirilmek· 
tedir. 15 kişi tevkif edilmiştir. 

Bele ika 
t 

Fransa' dan 
Ayrılacak mı? 

Brüksel, 18 (Radyo) -- Rus 
Fransız misakı miinasebetilc 
Belçika'nın, Fransa ile bera· 
her yürüyememek mecburiye· 
tinde bulunduğunu, (Liberbel· 
jik,) gazetesi yazıyor. 

Mantarcılık 
Hüs.eyin'in parala

rını aşırmış/ar 
Hilal' de Çeşmedere soka• 

ğmda oturan Hüseyin oğh• 
Hüseyin, evvelki gün Gaıi· 
bulvarında evlenme dairesi 
arkasında yanına sokulan t•· 
nımadıkı bir şahıs taraf ındaP 
mantarcılık suretile dolandı· 
rılmıştır. Hüseyin'in 16 liraf

1 

aşırılmıştır. Mantarcılar zab•· 
taca aranmaktadır. 
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Birinci Fransova 
Hiçbir itim••!• Fikrimizi ~or. 
la kabul ettirmek iatemizoraz, 

BÜYÜK TAR/Hl TEFRiKA Fransız başVekilinln M. 
B'I f!!ir11nı F, Şemıeddln Benllof lıı 

Birinci Franaova, oflunu da klıybıdince 
herıeye aabra karar vereli •. 

Hitler' e cevabı .• 
~----------... , __________ __ 

- Sual Dedi. Bu akıam yanına attı, temiz ve ıerin ha· 

Franıa ltJzumu halinde oaaileıini yap. 
maf a hasır olduf unu •dıterecelıl 

benden başkası yoktur; kral vayı uzun nefeılerle adeta yut· 
hazretleri nerededir?. maA"a başladı. 

- Duymuyor musunuz?.. Epey zamandan sonra, ba-
Gaskonya'lı kapitenin çadınn- şmı kaldırdı, geniş ve süslü 
dad11. Eğleniyorlar.. Şimdiye şapkasını geri itti, elini yıldız-
kadar ben, kral hazretlerini lara uzatarak: 
bu geceki kadar gülerken gör- Allahım, dedi. Senden 

medim.. her geleni kabul mecburiye· 
- Şampenua, azizim, bu 

tindeyim. Fakat, bu felaketle
• iyi bir alamet değildir! 

rim nereye kadar varacaktır? 
- Monsinyor, düşmanlar 

yeniden ilerlediler mi yoksa?. Memleketimin hudutlarını da-
- Hayır. Bu cihetten işler ralttın, kuvvet ve haşmelimi 

iyi gidiyor. Ah... Bir vazifem kırdın. Şimdi de sevgili oğlu-
var ki, bana pahalıya mal olu- mu elimden alıyorsun!. Yolsa 
yor .. Hele beni biraz bırakı- herşeyimi alacak mısın? Zaten 
nız, yorgunluk alayım.. Zaten elimde ne kaldı ki.. Arzun bu 
aceleye ihtiyacımız yok. nıerkezde ise, yap, istediğini 

- Monsinyor, ağlıyor mu- yap! Ben de hepsine sabırla 
ıunuz Yoksa?.. mukabele edeceğimi 

- Evet, ağhyorum.. Kralın arkasında, hazır bu-
- Monsinyor... lunanların hepsi de diz çök· 
- Sus... Bir ayak sesi ge- müştüler. 

liyor. Kral... Kendi dairesine 
giriyor... Ben de gitmeliyim. 

- Sir ... 
* * * 

Kral, başım kaldırınca, Lo
ren Kardinalile karşılaştı. Evet 
bu, eski dostu, eski zevk ar
kact.şıydı. 

- Söyle kardinal.. Oğlum-
dan bir haber mi getirdin?. 

- Sir ... 
- Söyle ne var? 
Kardinal, sanki dili dama

ğına yapışmış gibi kekeledi: 
- Haberler fena değildir .. 

Dofen hazretleri de Turnona 
gelmişlerdir. Haşmetmaab haz
retleri endişeye kapılmasınlar. 
Vakıa, veliahd hazretleri ağır 
bir hastalık geçirdiler, fakat. .. 
Allah' dan ümid kesmeğe ha
cet yoktur! 

Kral, arkasını dıvara vermiş 
olduğu halde gözlerini kardi-

Kral, bunlara, görmüyormuş 
gibi t>akıyordu. Sonra, hepsine 
dışarı çıkmalarını işaret; hususi 
katibine yazı masasını getir
mesini emretti... 

Ertesi sabah, gözleri ağla
maktan şişnıiş olduğu halde 
kalkan kral, ikinci oğlu 
Dorlean 'ı yanına çağırttı; ve 
başqaşa kalarak: 

- Qğlum .. Büyük kardeşi
nizi Allah bizden aldı; bu te· 

essürümüzün büyüklüğünü iza· 
ha hacet yok. Siz, şimdi her 
hususta onun yerini aldınız. 

Bu mevkie liyık olmata ça
lışınız! Dedi. 

Genç prens, bundan böyle 
veliahd olduğunu babasının 
ağzından derin bir teessürle 
ve diz çökmüş bir halde 
dinledi! 

- Sonu var -

Paris, 18 (Radyo)-Franıız 
Başvekili M. Leon Blum dün 
akşam saat 19 buçukta rad
)01 da mühim bir söylev ver· 
miştir. Fransız Baş\4(:kili de
miştir ki: 

- Vaziyetin, çok tehlikeli 
bulunduğu ve uluslar sosyete
si assamhles'nin loplann ak 
üzere olduğu şu zamantla, 
Fransız hiikumeti, Frnnsa'da, 
demokrat Fransa'da ne yapıl· 
dığını ve ne gibi bir siyasa 
takip edildiğini izah etmek 
mevkiinde bulunuyor. 

Fransa, rrensiplerine ve 
büyük inkılabına istinad edi
yor. 

Fransa, daima sulh, serbestii 
vicdan, &erbestii kelim ve 
şahsi hürriyet için çalışıyor. 
Dahilde olduğu gibi, hariçte
de diğer~illetlerle olan mü
nasebetlerimizde her zaman 
bu prensiplere sadık kalmış 
bulunuyoruz. 

Fransa demokrattır. 1789 
senesindenberi Fransa, sene
lerce birbirini yiyen Avrupa'ya 
kültür vermiştir, onlann terakki 
sahasında ilerlemelerine yar· 
dım etmiştir. 

Demokrasi sayesinde dün· 
yaya nümune olan lngiltere'nin 
ilerleyişini nasıl inkar edebi· 
liriz? Amerika, iktisadi terak
kiyatı demokrasi sayesinde 
tem·n etmemiş midir? Bütün 
bunlar meydanda dururken, 
demokraaiy: kötülemek, kim
senin hakkı değildir. 

Fransa, kendi fikirlerini baş· 
kalarına zorla kabul ettirmek 
niyetinde değildir. Yalnız 
yaptığımız mücadele,. zararlı 
propagandalara mani olmağa 
matuftur. 

nala dikti: ,-------------·.----,.-~ 
- Kardinal. .. Yoksa, bir· o••gv retmenler okusun' 

denbire oğlumun öldüğünü ve· . • 
Ya ölmek Üzere olduğunu söy· Jlk, Orta, Lise okullarının bütün kitapları geldi 

ıemete cesaret edemiyorsunuz, Ahmet Etiman kitap evi 
saıuyorum .. 

Kardinal, sözden ziyade ha- ~lii~lt rilı rinin d .. ~ .. rli il~ilerine da' anarak. h:ınir'e )&raıacak 
telcetle bu sözü tasdik etti. ~ekilJe geni<1lctiJmietir. 

Kral hiçbirşey söylemedi, Ahmet Etiman kitap evi 
rozlerinde de yaş yoktu. Sanki Kühıir Balı.anlı~ınm okul kitapları ile rli~er bütün eserleri gb-
IÖz yaşlarınuı pınarları kuru- n ı •ününe takip eden ve en müsait fiatlerle sayın mü,ıeri-
rnuıtu. lrrini il nın1111 eden fzmir'in lııricik kitap ve kırtasiye dt•poıudur. 

Birderı kalbinin sıkıldığım Hariçten sipari,ler iskontolu fiatlerle ve sUr· 
hissetti; sanki boğulacaktı. Ken· t atle gönderilir. 
disini hemen bir pencerenin Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon 2535 

13 Yazan: Orl an Rahmi Gölc~e 

Fatma büsbütün şaşırmıştı. 
liiçbirşey söylemiyor, sadece; 

- Bilmem ki. ... Bilmem kil.. 
Diye mn ıldanıyordu. 
Nafile; Fatma gene susmuştu. 
- Peki, pek', sormıyacet· 

tun arbk .. 
F'atma birşeyler duştinüyo 

Cibi idi. Ara-sıra sokakları 
cli11iiyordu. Bazen de pence
~o gıderek evin arka tara-
"' dikkatli dikkatli, gözden. 

a.çu;yordu. 

P.kat Rizan bunun farkında 
~iildi. Fatma, kendi iptidai· 
,. İçiıadeki keskin zekisı ile, 
~ bunları hiç belli etme· 

yapayordu. 

l rlCeı den yatıp uyumuş· 
lardı .. 

Gece yarısı.. Ha• a soğu· 
muştu. Sert bir deniz ruzgarı 

penc re kakaklarını mütema
diyen açıp kapay r, gıcırdatı
y r ve dıvarlara vunıyordu. 

11 akta,, bir aç köpek,. acı cı 
1 ..,ğırıyordu .. 

Rizan bir haykırışla uyandı .. 
Ne oluyordu? 
Etrafına bMkındı; 
Fatrna'nın yatağı boştu. 

Avh dıvanndan doğru bir gü
rültü, bir haykırış geliyordu. 
Sırtına caketini giydi, oda ka
pısına koıtu. Açıktı. 

- Fatmal 

Diye bağırdı .. Avhdan f at· 
ma' nın sesi duyuldu: 

- Korkma hoca hanım! 
Korkma, korkma, geliyorum 
işte! 

Ve bunu, merdivenlerde bir 
ayak sesi takibetti. Fatma, 
yüzü sapsan, elinin içinde ba· 
zı şeylerle odaya ·girdi. Sık 
sık nefes alıyordu. Kapıyı ki
lftledi. Sonra, bir sandalyeye 
yığllır gibi oturdu. 

- Dur hoca hanım, bir ne· 
fes alayım... Hay gözü köro· 
lası hayl.. Ben demedimiydi?. 
Bilh-im ben onlan... Ah hoca 
hanım, sen de söz dinlemez· 
sin ki ... 

Fatma ne demek istiyordu 
acaba? .. Biraz bekledi .. Ken· 
di de heyecan içinde idi. Ha· 
yır, içinde, yarı korkuya ben· 
zeyen bir uyuşma vardı. 

- Biraz su vereyim mi 
Fatmacık! 

- Yok, yok, istemem •• 

Fransa, biltün dllnya millet· 
lerile ıulb halinde yefam&k 

istiyor. Sulhu ihlal edecek ve 
dünyayı hlb'be sürükliyebile
cek amillerden Fransa, daima 
uzak kıt1mışt1r. Sulhperver ve 
demokrat Fransa, büyük dev-
letlerle kiiçlik devletler ara· 
sında hak meflwmunda bir 
fark tanımamaktadır. Uluslar 
sosyetesine dayanmak ve harpçı 
fikirlerden bütün millt-t!e-
rin uzak kalmalarıml hizmet • 
etmek, prensiplerimizin en 
mühimidir. Bu sayede, müte· 
kabil yardım ve müşterek 
mesai husule" gelebilir. Farkh 
düşünen1er, sulhu istemedik
lerini ispat etmiş oluyorlar. 

Tarih gösteriyor ki, sulh, 
egonlzme ve suiniıetle intikam 
his•erine hiçbir zaman istinat 
edemez. • 

Biz umumi sulh istiyoruz. 
Zira aksi ta~dirde, harp te 
umumi olacak ve baş göster
diği anda, hiç bir kuvvet bu 
felaketi durduramıyacaktır . 
Onun içindir ki, muabedata 
sadık kalmak, bütüp devlet· 
)erin en büyük vazifesi olma
hdır. 

Fransa' da, ihtilafı efkar var· 
dır. Fakat bizim aramızda 
mevcut olan bu gibi ihtilaflar 
ve sulh hakkındaki taraftar
hğımız, hiçbir zaman kuvvetsiz 
o~dukumuz manasını verme
melidir. Fransa lüzumu halin
de vazifesini yapmağa amade 
o?duğunu ve bu noktada hiç· 
bir zaman tereddüt etmediğini 
her zaman isbat etmiştir. 

Biz, kimseye fikirlerimizi 
zorla kabul ettirmek isteme
dik; başkalarının da, arzula
rını bize zorla kabul ettirmek 
istemelerine tahammül ede
meyiz. 

Bizim istediğimiz sulh, dün
ya milletlerinin bekledikleri 
esaslı ve daimi sulhtur." 

Fransa dıı 6alcanlılı 
Mihteıarı Pral' da •• 

Prağ, 18 (Radyo) - Fran· 
sız hariciye bakanlığı müste· 
şarı M. Viyeno Prağ'a var
mıştır. 

Prağ' da Çekoslovakya ha
riciye bakanı M. Krofta ile 
görüşmüştür. Cumur reisi M. 
Benes tarafından da kabul 
edilecektir. 

Korkmadım ki beni.. Kızgın· 
lığımdan deli olayazdım.. Ya 
Bekir olmasaydı sonu ner..ye 
varırdı hoca hanım? 

- Bekir mi, Bekir de ne
reden çıkll?.. Kuzum Fatma, 
söyle, ne oldu, geceyan11 ge
çen bu hadise nedir? .. 

Fatma, avucundakileri yere 
fırlatb: 

- işte bak boca hanım!. 
Gördün ya neler olmuş? 

O, hayret içinde, yere ser
pilen şeylere bakıyordu: 

OrtaS1na siyah toplu iğne 
batırılmış bir sabun, iki bon· 
cuk. Bir muska, bir boncuk 
ve daha isimlerini bilemediti 
birkaç şey ... 

Gilleeqi tutuyordu. Fakat 
Fatma adeta slbna nöbeti ge
çiriyormuş gibi idi. Gene; kı· 
zın çenesi kilitlenmişti. Da
daldannm arasmdan birşeyler 
okuduğu duyuluyordu. Bu 
okuma biru :devam etti. Far-

• 

M•oeııd muahede, /ı'IJç'/Jk dıulet donan. 
molorını toltdid ıdi1or? 

a z-= o o a 
Londr•• 17 (A.A, - lnıi&. Tenııaınilı teknik ıulti)'llt.t 

tere ile lsbndinavy• devlet• bazı mo,küller 1936 m-.U.. 
leri arasında yapllmıkta olan denamuinin lıkandinavyahlar 
deniz mfiıakereleri hakk1ndı tarafından lcahulünl pyrl 
bu sabah aptıdaki teblit mümldin bir bale Nllmalcta
neşredilmiftir. Sabahleyin ha· d1r. Zannolundutuaa fÖN, M 
riciye neuretinde yeni bir mütküller bilhassa bll"....t. 

.. .. ketlerin inşaat yapılması me.. 
toplanh yapılmıştır. Goruşme· b. had k b I t I 
1 . . d' l"k d nu ır a u eme erı 
cnn gayesı ort a a a ar . t . d k kt d 
d l hh 1 1 .1. mes e esrn en çı ma a .,., 

ev et ınura . as arının ngı ız Bö le bir h~ıJ 8 binden 17 500 
murahhaslan ıle temas edrrek t y k <l h · d ·ı · ona a ar acun e gemı ttm 
1936 tarihli Londra deniz İnşasına mani olacaktır. 
muah,.desinin ortaya atmış ol- Ufak donanmalara mahk 
duğu noktalan tem·ir <"tnv•k devletlerin böyle bir had da-

idi. hiliııd" müşkülata uğramalan 
Bütün bu noktalar kamilen gayet tab:idir. 

izah edilmiş olup deniz mu· Londra, 18 (A,A) - lngil· 
lahusıslan artık hükfımetleri· kre Skandinavya Clevlttlf!rİ ve 
nin deniz muahcdcs;nc mü- Finlandiya arasmdaki deniz 
teallik hattı hareketlerini ta- müzakereleri lngil'z'lerden baş. 
yine medar olacak bütün ma· ka delegelerin hükiimetleril 
liimatı hamil olduklara lıalde istişarede bulunabilmeleri için 
memleketlerine dönebilirler. tatil edilmiştir. iyi malümat 

Ciddi terakkiler elde edil· alan mahfiller müzalcereleria 
mit olup yakan bir at'de yeni çok ilerlediğini ve konferaum 
müzakereler yapdması muh- yalanda tekrar başlıyacapu 
temeldir. bildirmektedirler. 

Titulesko 
ağır hasta ____ ... __ _ 
Buhranlı 
bir gece geçirdi. 

Paris, 18 (A.A) - Havas 
Ajansının Sen Moritz' den al-
dığı malümata göre. M. Ti
tulesko had-anemiden muz
tariptir. Kendisine kan veril
dikten sonra vaziyeti biraz 
düzelmiştir. Bununla beraber 
bu düzgünlük devam etmezse 
kendisine bir kere daha kan 
verilecektir. 

Sen Moritz, 18 (Radyo) -
M. Tituleıko'un sıhhi ahvali 
ötle zamanına kadar değişik· 
lik göstermemiıtir. Fakat hasta 
mühim ve korkulu bir ge
ce geçirmiltir. Dereceihararet 
39,4 tür. 

Sabahleyin bir miktar yiye
cek almıttır. Doktorlar büyük 
bjr endişe içindedirler, çünkü 
kanın devranı çok gayri ta
biidir. 

Sen Mortiz, 18 (Radyo) -
M. Titulesko'nun sıhhi hali 
henüz düzelmiş değildir. M. 
Titulesko'ya iki defa kan nakli 
ameliyesi yapılmısbr. 

Kanada Bapelcili 
Paris, 18 (Kadyo) - Ka· 

nada batvekili M. Makenz'i 
Şerbuğ'a gelmiş ve Şerbug'tan 
Cenevre'ye hareket l!tmiştir. 

ma, sağına, soluna üfledi: 
- Ohruç (Uhruç) dedi, 

ben korkarım büyüden! .. Vah, 
işte onbaşının marifetleri .. 

- Onbaşının mı? .. 
Garib şey, hadiseye, Be

kirden sonra onbaşm da gir
mişti.. K-ryolasınm kenanna 
oturdu. 

- Haydi Fatma, şöyle gel 
de, birer birer ve güzel giizel 
anlat, bunlar nedir, bu gece 
ne oldu, Bekir nerede ve on· 
başı ne yapmış? .. 

Fatma, uslu bir mekteb ço· 
cuğu gibi yaklaştı. Karyolamn 
dibine oturdu. 

- Çok uzun değil hoca 
hamın. Ben sana, bu onbaşı 
seni karnevda edecek, der• 
dim yal.. Elin otlu, gitmiş 
Ommü Gülsüm hocaya!.. O 
ne cadıdır, o ne okuyucudur 
bilmezsin seni. Alildllah; sa
buna itn~ sokup ta, okuyüp 
üfleJlp te a.tıdaki tm,uye at· 

M. Hitler'e No
bel mükafatı mı? 
1 ~-·~·~·~~-

Ri y o De Janeyro, 18(A.A-
En maruf gazetecilerden M. 
Maciel FıJhe Nobel Bariı mü· 
kifatının M. Hıller'e verilmesi 
hakkında bir Finlandiya raze· 
tesi tarafından yapılan teklifı 
lmpcriel gazetesinde hararetle 
tasvib etmektedir. 

M. Eden 
Paris'te Leon 
Blum'le •görüıecek •• 

Londra, 18 (Radyo)- Lord 
Eden, yann (Bugün) Paris'teır 
geçerken, Fransıı Batbabm 
M. Leon Bfum'le konuşacalc 
ve Lokarn;st'lerin, konfera11S1 
etrafında raüdavelei cfkirda 
bulunacaktlr. 

Lord Eden, kral 8 inci Ed
vard tarafından kabul edilmiş 
ve sarayda bir saat kadar 
kalmJŞbr. 

Se!l!lalı ıeligor 
29 Byhilde Fransıı baaJınh 

Şampolyon vapurile İımir'e 160 
fM'yyab ge!e ektir 

)eplin balonn 
Hamburg, 18 { A.A ) _. 
Kont Zeplin balonu bugün 

saat 22/25 te Riyo De Ja· 
neyro' dan Almanya'ya hareke\ 
etmi~tir. 

tı mı, kimin için atılmtfsa, 

oncağız kırk <rÜn içinde mum 
gibi sararır, sabun gibi erir, 
gider. 

Herneyse, onbaşı da sana 
bunu yapaeıkmış.. Amma, bir 
taraftan da gönlünü çahuk 
istemiş. 

- Bunları sana kim söyledi? 
- Kim mi söyledi, işte ol • 
Fatma gözlerini yere dit

mişti: 

- O mu? O dediğin de 
kim? .. 

Fatma'mn seıı titraf dalia 
alçaldı: 

- işte o canım, Wil .. 
- Öelrir mi? 
- Ti kendisi!.. 
Bu dolambaçlı cevabın iç.in· 

de, birfe)' vardı. Fateaa, Be
kir'in ba mevzudaki rolünü, 
Rizan'm ona karşı olan alı. 

kasım, batb şeylere hami• 
miı görünü~u. 

- Sona"".-
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Rusya, Almanyadan /ngiltere'nin Şam'da büyf!.k Türk - Sovyet dostluğu 

Spo 
dat 

uları h. 
Karahan Yoldaş, Türk sporunun terak/ıisi 

hakkında bir makale yazdı, 
Mo:;kova, 18 (A.A) - Ode, 

a' dan h reket eden Til.r~ 
ııporcuları buraya varmışlar ve 
lıtasyond vücut terbiyesi ko· 
mitesi reisi ile muavini, Türk 
elçiliği erkanı, hariciye komi
serliği, Türk ve Sovyet mat· 
buatı, Moskova'nın spor te· 
şekkülleri mümessilleri tara· 
fından hararetle karşılanmış· 
lardır. 

İstasyon Türk ve Sovyet 
bayrakları ile donatılmıştı. 
Türkçe ve Rusca yazılı birçok 
levhalar misafirlere hoşgeldi
niz diyorlardı. Trenin istas· 
yona girişi Türk istiklal ve 
enternasyonal marşları ile se· 
lamlanmıştı. 

neşretmektedir. Karııhaq bu 
mQkalesinde diyor kh 

Bugün sporcu Moıkova mi· 
afirlerini dost Türk milletinin 
sporcularını selamlıyor. Sav· 
yetler birliği ile Türkiye Cu· 
muriyeti arasındaki bağlar mü· 
temadiyen daha ziyade sıklaş
maktadır. Memleketimiz birçok 
defalar Türk tekniğinin ilmini, 
san'atının ve sporunun mü
messillerini karşıladı. Ve yine 
birçok defalar Türkiye'ye ken
di mümessillerini gönderdi. 
Daha geçenlerde beynelmilel 
musiki festivalinde Türk mi· 
safirlerimiz Sovyet tiyatrosu
nun muvaffakıyetlerini alaka 
ile takibettiler. 

Sovyet sporcuları misafir- Türk·Sovyet spor dostluğu-
lere muazzam buketler takdim nun iki memleketin milletleri 
etmişlerdir. Misafirlerin indik
leri otelde dün gece Türk 
ve Sovyet sporcuları akşam 
yemeğini beraber yemişlerdir. 

ilk futbol maçı bugün Mos
kova saati ile 4 te yapıla· 

caktır. Moskova bu maçı bü
yük bir sabırsızlıkla bekle· 
mektedir. 75 bin kişilik olan 
Dinamo stadyumu idaresi iki 
milyon bilet talebi karşısında 
kalmıştır. 

Moskova, 18 (A.A) - Kas
sil f zvestiya gazetesinde yaz· 
dığı başmakalede Türk spor
cularını selamlıyarak diyor ki: 

- Dost misafirlerimiz Sov· 
yctler birliğinde spor ve vii· 
cut terbiyesi aşkının ne kadar 
yüksek olduğunu bir kere da
ha hayretle göreceklerdir. Han. 
gi tarafın kazanacağını şimdi
den kestirmek m\imkün de
ğildir. Fakat kat'i olan birşey 
varsa o da karşılaşmaların 
çok enteresan olacağıdır. Çün
kü Türk'ler bilhassa futbolda 
çok terakki etmişlerdir. 

Moskova Krasnyi sport ga· 
zetesi bütön nüshasını Türk 
sporcularının muvasalatına has· 
retmektedir. Bu gazete baş
makalesinde diyor ki: 

Sovyet milleti cumuriyetçi 
Türkiye'ye sıkı ve tecrübe 
görmüş dostluk bağlarile dü
ğümlüdür. Uzun yıllar devam 
eden iki memleket dostluğu 
ve teşriki mesaisi bütün dünya 
sulhunun tarsini eserinde mu· 
azzam bir amil olmuştur. Türk 
ve Sovyet sporcularının karşı· 
laşmalan bir an'ane halini 
almış ve Türkiye ile Sovyet
ler birliği arasındaki dostlu· 
ğun inkişafında mühim bir 
rol oynamakla bulunmuştur. 

Bu karşılaşmalaı ın uyandırdığı 
alaka· Türk sporcularının Sov· 
yetler birliğine her gelişinrlc 
daha ziyade artmaktadır. Bu· 
nun sebebi kolayca anlaşılır. 

Çünkii Türk sporcularında biz 
ciddi iyi yetişmiş ve her yıl 

daha ziyade terakki eden mu
arızlar bulmaktayız. 

Beklenildiği üzere daha Türk 
sporcuların Sovyetler birliğine 
gelecekleri haber alınır alın· 
maz memleketimiz işçileri ara
sında büyük bir alaka baş 
göstermiştir. 

Aziz IQİsafirler ve dostlar, 
hoş geldiniz sizlere içten se· 
lfımlar göndt:rir ve en samimi 
temennilerde bulunuruz. 

Gene bu gazete Sovyetler 
birliğinin Ankara büyiik elçisi 
Karahan'ın bir makalesini 

arasındaki mukarenetin istik· 
ba!i ve kültür bağlarının tar· 
sini bakın1ından büyük bir 
ehemmiyeti Nardır. Bu karşı
laşmalarda heriki taraf da 
spor tekniğine aid birçok ye· 

• nilikler öğrenmektedir. Türki-
ye'nin ve Sovyetler birliğinin 
başarıları her yıl daha ziyade 
artmaktadır. Spor karşılaşma· 
ları da her yıl artıyor ve her 
birisi bir evvelkinden daha 
ziyade enteresan oluyor. 

Sovyet sporcuların111 son 
karşılaşması Türkiye' de vuku· 
buldu. Sovyet sporcularının 
muvasalatı bizim bugün on
ları beklediğimiz ayni sabır

sızlıkla bekleniyordu. Bu da 
bir kere daha gösterir ki Sov
yetJer birliğinin ve Türkiye'nin 
genç sporcu nesli futbol sa
halarında ve pistlerde ananevi 
bir şekil alan karşılaşmalarile 
iki memleket arasındaki dost
luğu muvaffakıyetle tarsin edi
yorlar. 

Bu yıl Türk spor heyeti 
Sovyetler birliğine çok kuv· 
vetli ve adetçe de k~labalık 

bir ekip halinde gelmektedir. 
Sporun muhtelif şübelerine 
aid en kabiliyetli 57 kişiden 
mürekkeptir. Bu karşılaşma

larda bir galib bir de nHığ· 
lup olacağı bedihidir. Fakat 
bir tarafın zaferi iki memle
ket geuçliği arasındaki spor 
dostluğunun tarsini eserinde 
müşterek bir zafer olacaktır, 

Tıpkı geçen yıl olduğu gibi 
Türk · Sovyet sporcularının 
bu karşıl~maları da Türk, 
Sovyel dostluğunun muazzam 
bir tezahürü şeklinde tecelli 
etmektedir. O dostluk ki te· 
melleri her iki memleketin mü· 
dahaleci emperyalistlere karşı 
yapmış olduğu kahramanr;a 
mücadele devrelerinde atıl· 
mıştır. 

Dost Türk cumuriyetinin 
spor heyeti selam sana genE". 

Bu gazete Türk heyeti reisi 
Cevdet Kerim'in bir mülaka
tını yazmaktadır. Cevdet Ke· 
rim demiştir ki : 

Türk heyetinin her bir uzvu 
Sovyct Rusya'ya varınca ken
disini kendi memleketinde 
gibi hissetmiştir. Daha Sov
yet sahillerindcnlitibarcn bize 
yakın bulduğumuz insanlara 
tesadüf ediyornz. Memleketi
nizin bütün sporcularına ve 
kendilerile vaktilc karşılaşmış 
bulunduğumuz eski dostlarımı 
selamlarım. 

Beynelmilel ti .. 
car et konferansı 
-.-Baştarafı 1 inci sagfada

bjitün milletlerin uğrunda mij.· 
cadele etmeleri lazımgelen ye .. 
gane şey bütün dünyanın ve· 
receği vicdnni kararla elde 
~dilecek h kkın ve adaletin 
1,aferi olmalıdır. 

Başb kan şunu ilave etmiştir 
- Sulhu tarsin etmek için 

ekonomiyi tarsin etmek lazım• 
dır. Her millet .şuna kanaat 
getirmelidir ki, dünyanın hu· 
günkü teşkilatında münferid 
bir saadet ve refah yoktur. 
Bir milletin ıstırap ve sefaleti 
ergeç diğer milletlerinde se· 
falet ve ıstırabını intaç ede
cektir. Her millet bunu miid· 
rik olmalıdır ki, her · milletin 
kendi iyiliği ancak herşeyin 

mütekabil tavizlerile elde edi· 
lebilir. 

izahat istiyecek.- hava kuvvetleri şenlikler var 
-Başı 1 inci sahi/ede-
Berlin, 18 (Radyo)_, M. Loid Bir mavi kitab Suriye, is!iklal se. 

Corç, Deyli Meyi gazetesinde neşredilmiştir.. vinci icindedir. 
Almanya seyahati intibal•nm Londra, 18 (Radyo) _ in· Şam, 18 (Radyo) - Bugün 
neşretmiştir. ilk ihtisası, Hit- giliz hava nazırh~ı, bugün bir bütiln Şam şenlik halindedir 
lerin. Almanya' ya yeni bir ruh mavi kitab çı\sarmıştır. Bu kh ve büyük tezahürat yapılmak· 
verdiğidir. Bu Ruh Alman'la· tapta, 193S sene.sinde fngiltere tadır. Şam'lılar, Suriye istik· 
rp. yeni bir hayat bahşetmiş, hava kuvvetlerinin geçirdiği lal muahedesini imza etmi 
tir, Bütün Almanya, Loid terakki devirleri uösterilmek· 1 h ı· d" .. b kl Corc'a göre Hiller'in arkasın· 0 0 an eye ın onme mı e e• 

tedir. '-t d"r da ve Hitler de ancak kuman· me-. e 1 
• 

da etmek için yaradılmıştır. Japon '/ara göre Suriye gazeteleri bu mua· 
M. Loid Corç: hede Üzerine büyük makaleler 
- Bu hususta Almanya ve Rusya Hitler'e yazmakta ve Suriyede umumi 

Hitler'i tenkid hiçbir kimse Cevab verememiş! bir SP.vinç hüküm sürmektedir. 
için kabil değildir. Tokyo, 18 (A.A) - Gaze· --Js_p_a_n_y-;-i-h--tı~·ı"'""a-l_i_ 

Nuremberg için ve Alman· teler Nurenberg'te Nasyonal 
' h · ~ · t' h kk da -Başı 1 inci sahi1ede-ya nın arıcı sıyase 1 a ·ın Sosyalist partisi kapanırken '' 

söylenecek birşey varsa o da, B. Hitler tarafından söylenen tesirini gösterememektedir. hal- • 
bu vaziyetin tamamen müs- nutuk hakkında malumat ver- yan veliahdına Belçika' da sui· 
bet olduğudur. mektedirler. kasd tertip eden ltalyan bol· 

Almanya, şimdilik hiçbir Tokyo, 18 ( A.A) _ Nisi şeviklerinden Fernand Deroza 
ittifak veya zümreye meylet- Nisi gazetesi bütün ittihamla- maktul düşmüştür. 

Terakki devam ediyor. Ve miş değildir, demektedir. rın Moskova için miiellim bir General Mola'nın beyanatı 
devletler arasındaki ekonomik Londra, 17 (A.A) - M. şey olduğunu ve Moskova'nın Burgos, 18 (Radyo) - Ge-
münasebetlerde mahsus bir 
iyilik derpiş edilebilir.,, 

Askeri ittifak 
- Başı 1 inci sahifede -

Roma, 17 (A. A) - Avus· 
turya dış sekreteri M. Smit 
M. Mussolini ile mülakatından· 

sonra Jurnal D' ltalia ve La· 
oro Faşista gazetelerine bir 
mülakat vermiştir. Bakan; ez
cümle Avusturya - Almanya 
anlaşmasından bahsederek de· 
miştır ki: 

- Birçok kimseler bu an· 
laşmaya hakiki mahiyetin uy· 
gun olmıyan ve Avusturya dış 
siyasası ana hatlarında deği
şikliği tazammun eden bir 
mana vermek istiyo~lar. Ha· 
kikatte bu anlaşma Avusturya 
siyasasının an'anevi ana hat· 
farına tamamen uygundur. 

On bir Temmuz anlaşma
sının orta Avrupa'da ve bil
hassa Tuna havzasında eko
nomik teşriki mesai için ha
yırlı tesiri olacaktır. 

11 Temmuz anlaşmasının 
Avrupa'yı zaruri olarak iki 
kampa ayıracağı kanaati ma· 
alcscf henüz zail olmamıştır. 
M. Mussolini'rıin Roma pro· 
tokolları hakkındaki sözleri 
bugün hrr zamankinden zi· 
yade kıymeti haizdir. 

Buna binaen bazı mahafil
lerin her iki taraflı anlaşmayı 
bloklar teşkil edildiği veyahut 
teşkil edilmek üzere olduğu 

şeklinde ,şÜpheli göstermekten 
vazgeçeceklerini ümid etmek 
icabeder. 

Bütün bu ınes' el derin böyle 
şüphe ile değil, tam bir Av· 
rupa ruhu içinde miitaleaya 
başlanması temenniye layıktır. 

M. Smit M. Mussolini ve 
M. Ciano ile yaptığı görüş· 
melerin her hangi bugünkü 
beynelmilel bir siyasa nıes'e· 

lesine taaluk etmeyip sadece 
mutad bir İtalyan. Avusturya· 
Macaristan teması mevzuuba
his olduğunu kaydetmiştir. 

Roma, 18 (A.A) - Cu~ 
nale Ditalya gazetesi ftaJya 
Macaristan ve Avusturya dış 
bakanlarının Viyana'da yapa
caklnrı toplantıdan bahsede· 
rek diyor ki: 

Ônümüzdedi haftalar zar· 
fında yapılacak olan bu mü· 
Hikat üç memleket arasındaki 
teşriki mesai siyasasının man· 
tıki ve ameli bir tatbiki neti· 
cesidir. Buna binaen bunu 
Prcsburg' daki küçük anlaşma 
konferansına karşı olan bir 
vaziyet olarak göstermek doğru 
değildir. 

Loyd Corç Daily Ekspres ga- bunlara cevab veremediğini neral Mola, verdiği beyanatta 
zetesinde neşrettiği bir nıa· yazıyor. daha büyük ve geniş hare· 

kale ile Almanya hakkındaki Pla""'no .. rle rekor kata girişmek üzere mühim 
intibamı yazıyor. M. Loyd kuvvetler toplamış olduğunu 
Corç M. Hitler'in birleşmiş Bı·r Rus 450 kı.lo- 1 • . söy emıştır. 
ve mes'ut bir Almanya ,.. d f 

ld v b Al metre uctu. Asiler tarafından son e a yaratmış o ugunu, u man· 
' olarak bombardıman edilen 

ya'nın emperyalist gayeler is· Moskova, 18 (A.A)- Planörcü 
lihdaf etmediğini bildirdikten Kratasof Rostof'tan bir pla· Madrid şehri, mühım zarar· 
sonra Alman ordusunun kuv- nörle havalanarak hattı müs- lara uğramıştır. Bombalardan 
vetli ve fakat dışardan gele- takim ijzere 450 kilometre ka· biri, Ulusal müdafaa nezare-
cek taarruzlara karşı bir mü· tetmek suretile dünya reko· tine düşmüş ve tahribat yap-
dafaa ordusu olduğunu söy· runu kırmıştır. mıştır. 
lüyor ve diyor ki: Moskova, 18 (A.A) - Pi· Almirante Çervera torpitosu 

k lot binbaşı Yumasef beheri Satander limanından çıkmak 
Bazı gazeteler asten veya 

kastsiz olarak M. Hitler'in 800 beygir kuvvetinde 4 mo- istiyen asker yüklü bir vapuru 
kongredeki nutuklarından bi· törlü Ant 6Jayyaresile içinde tekrar limana dönmeğe icbar 
rinde mevcut Ukranya ve Ural on tonluk eşya olduğu halde eylemiştir. 

6605 metre yükseğe çıkarak Nahlin yatı cisi&·ere hediye 
sözlerini yanlış tefsir ettiler. yeni bir rekor tesis etmiştir. d"ld" 
Hitler'in bu suretle beyanatta e ı ı; Bu rekorun beynelmilel elması İstanbul, 18 (Hususi) - ln-
bulunması Alman işçi ve köy· için uçuşa aid vesaik alakadar 
lülerı· ar"sında gGya sefalet b'" d' d'l k . giltere kralml Akdeniz' de gez-

u uroya tev ı e ı ece tır. diren Nahlin yatı, sahibi olan 
mevcut olduğu hakkındaki Samuel Hoar İngiliz milyarderlerindeı: Levi 
Sovyet iddiasına cevap ver· Karas tarafından lspanyol asi-
mek içindi. Hitler fena işle· Londra 'ya dönüyor lerine hediye edilmiştir. Nah-
tilen zengin Sovyet toprakları Cebelüttarık, 18 (Radyo).- lin yatı, hastane gemisi olarak 
ile Alnımı toprağının nisbi Sir Samuel Hoar Enşanteros kullanılacaktır. Burgos muvak-
fakirliği arasında bir muka· yatı ile bugün buradan Lon- knt hükumeti, İngiliz milyar· 
yese yapıyordu. dra'ya müteveccihen hareket derine teşekkür etmiştir. 

Şarka için eylemiştir. Bilbao'da heyecan hüküm 

Fransız meb'usların sürüyor Paris'te Burgos, 18 (Radyo)- Bil· 
Matem tutuluyor.. tedkikleri bao'da büyük bir asabiyet ve 

Eks la Sapl, 17 (A.A) - heyecan vardır. Ayni hal Sa· 
Paris, 18 (Radyo) - Bah· tander'de vardır. Buralarda 

· b k p · b M Komünist partisinden maada 
rıye a anı, ans şar ayı . gıda kıtlaşmıştır. Burgos mu· 
Raymon Loran'a doktor Şar· bütün Fransız partilerini tem- vakkat hükumetine buralarda 

· · · d sil eden 26 meb'ustan mütc· ko ıçm emrettiğı matem en bulunan ecnebilerin hayatla-
şckkil bir grup vasati Avrupa, 

dolayı teşekkür etmiştir. rını muhafaza etmek istiyor-
Berlin, Prag, Budapeşte, Bel-

Odasiö torpidosu Şarko'nun larsa bir an evel ayrılmaları 
grad, Viyana, Bern'de bir ı b" d ·ı b"J felakete uğradığı yere gönde- üzuınunu ır ra yo ı e ı • 

rilmiştir. Bu sefine doktor tedkik seyahati yapmak üzere dirmiştir. 
buraya gelmiştir. G 1 A d O 'd Şarko ve arkadaşlarının ceset- .. enera ran a, ye c 

ferini Fransa'ya getirecektir. Universite talebesine de bir huruc hareketi yap· 
Paris, 18 (Radyo) - Dok- eroin satan adam mıştır. Fakat bu hareket kanlı 

tor (Şarko) nun batan vapu- bir şekilrlc akim kalmıştır. 
lstanbul, 18 (Hususi muha-

rundan bugün yeniden 31 ce· Talavera'da müthiş bir müsa· 
birimizden) - Üniversite ta· 

secl çıkarılmıştır. Cesetler, ]ebesine eroin satan Kazım deme olmuş, milis . kıtaları 
Fransa'>·a getirilerek to·· renle l f binden fazla maktul vermiş· h:minde birisi, ta ebe tara ın· 
go-mülecektir. d k b ferdir. an ya alanmış ve za ıtaya 

Etı.mesut 'ta t 1• d"J . . Harb gemileri teslim olugor 

700 bin lira sarf ile 
bir rady~ istasyonu 

yapılıyor 
Ankara, 18 (Hususi muha· 

birimizden} - Türkiye'nin en 
büyük radyo istasyonu, 700 
bin lira sarfile Etimesut'ta 
yapılacaktır. Bu istasyon kısa 
dalga iizerinden neşriyat ya· 
pacaktır. 

Gandi'nin oğlu 
Sarhoş olmuş ! . 

Madras, 18 { Radyo ) 
Meşhur Gandi'nin oğlu Ham· 
dullah Gandi, bugün fena 
halde sarhoş olmuş ve sokak
larda sarkıntılıkta bulundu
ğundan zabıtaca tevkif edil
miştir. 

es ım c ı mıştır. 
Paris, 17 {A.A) - General 

Genç bisikletçileri- Kueipode lllanonun Seville 
mizin turu radyosundan verdiği bır teb· 

Çankırı, 18 {A.A) - Çer· 
kes ilçesinden üç genç bisik· 
!etle turneye çıkarak Kızılca
hamam, Ankara, Kalecik yolu 
ile Çankırı'ya gelmişlerdir. 

Yarın Ilgaz · Kurumlu yolu 
ile Çerkes'e gideceklerdir. 

Eski hükümdarına 
çatıyormuş. 

Adis·Ababa, 18 (Radyo)
Habeşistan'ın sabık maarif 
bakanı Dezyak Debre Mar
kos yeni Adis·Ababa gazetesi 
olan Amarika' da bir makale 
neşr ve Necaşiye şiddetle hü· 
cum etmiş ve Necaşiyi tahak· 
kuk eden tehlikeyi görmedi· 
ğini yazmıştır. 

liğe göre, Markisist harb gc· 
mileri tayfalarının Malaga' da 

toplanarak teslime cımade bulun· 
duklarını, bunların Madrid hü· 
küıneti tarafından aldatıldıkları 
için mücadeleye devam etmek 
istemediklerini bildirmektedir. 

Deniz ticaret mü
dürü geliyor. 

istanbul, 18 (Hususi muhn· 
birimizden) - İstanbul deniz 
ticaret müdürü Müfid Necdet 
lzmir' e hareket etti. 

Yeni Alman gemisi 
Hamburg, 18 {A.A) - De

niz bakanlığının yeni Horst 
Vescl mekteb gemisi dün sa
bah hizmete konmuştur. 



T. ~~ Ho. 
359 t S J N 1~999 

lzmir ikinci icra mem 
tundan: 

DO@ MP. 11 936/4034 
Gayri menkul açık arbrma 

ilinı. 
lzmirde avukat Nuri Sıtlaya 

bir lat'• ipotek 1e11edile 127.SO 
onild bin yed" "z elli lira~ 
mep boıÇlu i:1prcada mu· 
kimler Molla Halil, lsmail, 
lbrahinl, Halil ve Sincakbda 
mukimler Şü!eya-. ve ölii 
Abmeclin ubcleleaiadö bplı 
bulunan tapunun 22 K. evvel f !!!=ı!!l!'!!=I 927 tarih ve 286 cild 6 ..- ~~....__.. _ ______ iiiiiiiiiiiiıttl 

laife 205 ....da lrayıth bultı
w Bala· ıı lraııiı liait 
rapmar ...... -~ 
rafl8n SaDaih Kôva .... 
otlu Ali, Katran tepesi ve 
tarafeyni sahibi 1e11ed tll'la· 
larile ...Wud 919000 metre 
murabaa ı.la'mn 768 biuecle 
696 hi..W ~- metre 
~rabbaı !9 para, keza tapa. 
nan 286 cild 1 11hife 25 ııra 
* ayni Jaıihte :ka,.da .,m 
-m.Jdde laudutlln kocabaf te-
peli ıılaibi ....ı '*'• ve 
tmıllm ......... chıcl 
9-19008 ~ ........,.,.. tar
lanın 7~ •~e 696 hi-.i 
ye ~- ıqetre ~ bir 
kurut oniki paradan t.D 
ayni aaeWicle w tapuma 216 
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W. F. H. VAN- Fratelli Sperco' 
Der ZEE & CO. Vapur Acentası 

V. N. ROYAL NEERLANDAIS 1 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE KUMPANYASI 
"SOFIA,, motöru 15 eylul

de bekleniyor 18 eylfıle ka-
dar ANVERS, ROTTERDAM 
HAMBURG, BREMEN liman-
ları için yük alacaktır. 

"ANGORA,, vapuru 16 ey· 
lulde bekleniyor HAMBURG, 
BREMEN ve ANVERS'ten 
yük çıkaracaktır. 

"TİNOS,, vapuru 24 eylıil· 
de bekleniyor, 29 eyliıle ka· 
dar ANVERS, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li
manlarına yükliyecektir. 

"SOFIA,, motörü 6 ilk teş· 
rinde bekleniyor, 10 ilk -teş-
rine kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, HAMBURG, ve 
BRFMEN, limanlarına yükli-
yecektir. 

"GERA,, motörü 15 ilk 
tesrinde bekleniyor, 20 ilk 
teşrine kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG, ve 
BREMEN limanlarına yükli-
yecektir. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
"DUBURG,, vapuru 20 ey· 

lülde bekleniyor, ANVERS, 
ROTTRRDAM ve HAM· 
BURG limanlarına yükliye
cektir. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXPAMINER,, vapuru 26 

eylfılde NEVYORK DILEKT 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJEN - OSLO 

•BANADEROS" motörü 21 
eylulde bekleniyor, doğru LE 
HAVRE, DONKERK, DIEP
PE, ANVERS ve NORVEÇ 
limanlarına yük alacaktır. 

"BOSPHORUS,, motörü 22 
ilk teşrinde bekleniyor, LE 
HAVRE, DIEPPE, DÜN
KERK, ANVERS, DIRECT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 
ATID NAVICATION COM· 

PANIE- HAYFA 
.. ALISA,, motörü 14 eylıile 

doğru bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPFŞTE, 
BRATISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

S. A. ROYALE HONGROISE 
DE NAVIGATION DANUBIE· 
NNE-MARiTIME BUDAPEŞTE 

0 DUNA,, vapuru 18 eylul· 
de bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLA VA, VIYENA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

SERViCE MARİTIME 
ROUMAIN BOKREŞ 

11VASELAND,, motörü 13 
teşrinevelde gelecek, ROT-
TERDAM, HAMBURG, CO
PENHAGE, GôTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINA VY A 
limanlarına mal alacaktır. · 

"DUROSTOS,, vapuru 30 
eylUlde bekleniyor, KôSTEN
CE, SULINA GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması BELGRAD 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
VIYENA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon No. 2008» 2008 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

"HERGULESn vapuru eylii-
lün 29 una doğru limanımıza ge· 
lip 24 eylule kadar AMSTER
DAM ANVERS, ROTTER- 1 

DAM, BREMEN ve HAM
BURG limanları için yük ala· 
caktır. 

"CERES,, papuru 29 ey· 
lule doğru beklenmekte olup 
yükünü tahliye ettikten sonrat 
BURGAZ, VARNA ve KôS
TENCE için yük alacaktır. 

"HERMES,. vapuru 30 ey· 
lıilde gelip 5 birinci teşrine 

kadar ANVERS, ROTTER· 
DAM,AMSTERDAM, BR~ 
MEN ve HAMBURG ıçın 
yük tahmil edecektir. 

"SA TURNUS,, vapuru 11 
birinci teşrinde gelip 14 bi
rinci teşrine kadar AMSTER· 
DAM ve HAMBURG için 
yükliyeceklir. 
SVENSKA ORlENT L\NlEN 

'HEMLAND,, motörü 29 
eylulden 3 birinci teşrinc ka
dar ROTTERDAM, HAM· 
BURG, DANTZlG, GDYNIA, 
COPENHAGEN, EGôTHE· 
BURG, ve SKANDINA VY A 
limanlarına yük kabul ede· 
cektir. 

"VASLAND,. motörü 13 
birinci teşrİnt! doğru limanı· 

mıza gelerek 17 birinci teş· 

rine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZİG, GDY· 
NIA, COPENHAGEN, Gô
TEBURG, STOKHOLM, OS
LO, ve SKANDINA VY A li· 
manlarına yük kabul edecektir. 

"VIKINGLAND,, motörü 30 
birinci teşrinde gelip S ikinci 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG, BALTIK ve 
SKANDINAVi A limanları 
için yükleyecektir. 
SERViCE MARITIME RO

MEN KUMPANYASI 
"ALBA JULIA,. vapuru 25 

eylulde gelerek PiRE, MAL· 
TA, MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

.. SUÇEA VA,, vapur;-2ö 
birinci teşrinde beklenmekte 
olup 21 birinci teşrinde PiRE, 
MALTA ve MARSIL Y A'ya 
mütececcihen i:hareket ede· 
cektir. 

' R O :M A T t Z ~l A 
L.LUMllAGO 
SİYATJK 

ttğııl:ın T ı:;s K 1 ."\ 
'Ye izole eılt'r. -• 

Her eczanede bulunur. .................... 
Tefenni Asliye mahkeme

sinden: 
lshakköyü'nden Nuri oğlu 

31 O doğumlu ve seferberlikten 
beri hayat ve mematı meçhul 
Osman veresesi bu defa mah· 
kememize müracaatla gaiplik 
hükmü istemekle kanunu me· 
medeninin 32 inci maddesi 
mucibince bir sene zarfındo 
bulunduğu yeri bildirmesi, 
aksi takdirde gaip addile o 
yolda hüküm verileceği ilan 
olunur. 17 18 19 .................... 
Kiralık Ev 
Köprü tramvay dur11k yerin

de 681 numaralı ev kiralıktır. 
Evde her türlü tesisat ve konfor 
mevcuttur. Görmek için Köprü 
bakkalı bay Ahmed' e müracaaı ....................... 

-::- ZELUGLA POLSKA 
; ı ,, . KUMPANYASI 

"SARMACJA., vapuru 28 
~eylulde gelip l birinci teşrine 
doğru ANVERS, ve GDYNIA 
limanlarına yükleyecektir. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

Daha fazla malumat edin· 
mek istiyenler, ikinci kordon 
tahmil tahliye binası arka· 
sında FRA TELLİ SPERCO 
vapur acentalığına müracaat 
olunması rica olunur. 

Tele. 2004 2001 266'{ 

Hellenic Lines I~ 
Limited t:ürkovaz Bar'ın 

'. . '°"'~ ......... ~·--. . 
~ .. ...... . . .. ~ .. 

. . 

Hamburg - Bremen, Rotter· 
dam -Amsterdam ve Anvers 
limanlan için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, İskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City,, va· 
?Uru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat miid· 

deti7 5 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

ınanları için "VELOS,, vapu· 
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 

kabul eder. \ 
Fazla tafsilat için Pasaport 

yolcu salonu karşısında Lokal 
.~iz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon: 3171 ....................... 
Olivier v E Şürekası 
~ ~t Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası: 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

,,PHILOMEL,, vapuru 19 
eyliile kadar Londıa, Leith 
ve Newgastele yük alacaktır. 

"0100,, vapuru 29 eylule 
kadar Londra ve Hul içirı yük 
alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 9 teş· 

rinevele kadar Londra ve Hul 
için yük alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru 19 
teşrinevele kadar Londra ve 
Hul için yük alacaktır. 

LIVERPOL HATTI 
"MARDINIAN,, vapuru 17 

eylulde Liverpol ve Svansea· 
dan gelip yuk çıkaracak ve 
ayni zamanda 23 eylule kadar 
Belfast, Liverpol ve Glaskov 
için yük alacaktır. 

'"BRISTOL HATTI 
"TORFINJARL,, 20 eylüle 

kadar Bristol ıçın yük ala· 
caktır. -

,. 

Panayır münasebetile yeni hazırlıkları 
Türkovaz Bar onbeş kişiden mürekkep mükemmel 

bir varyete heyeti getirmiştir. 

Cürkovaz bar'da 
Garbın zengin numaralarım görmek nıümkiin olacaktır. 

Türkovaz Bar'ın yeni varyete heyeti 
Fuar zamanında en eğlenceli ve zevk-

li gece hayatını yaşatacaktır. 

Fiyatlar mutedildir. 

ıs .... 36 .. 

Elektrik ve Nitro Salloz boyası ile boyanmış muhtelif tip ve 
boyda karyolalar ile Nikel Nikelaj ve bronz karyo!~'arı nikel 
abajorlar, komodinler vesair muhtelif eşyalar ile umum sergi· 
lerde birinciliği kazanmış ve her dürlü takdire maı.har olmuş 

olan lstanbulda Doktor Halil Sezerin karyola ve madeni es· 
ya fabrikasının bütün mamulatını topdan ve perakende olarak 
Yeni Kavaflarda 29-36 numaralı Hüseyin Hüsnü Ôzişin lüks 
moöilya salonunda fabrika fiyatına bulabilirsiniz. Taklitlerinden 
sakınınız. 

1111111111111111111111111 ıııııı.. Doktor 

= · A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 

_ Basınahııue i tneyoııu kor'ı md:ıki Jihek sok:ık l1ıışrndn 30 sayı· 
-:= lı ev ,.c ınuıı) ~ndıım{'ı:.iııı.lc en halı e:ı:ıt 8 dt•n ukşam saat 6 a kaıl:ır = bastalannı kabul eder. = Miir:ıcaııt eden ha tulnra y:ıpılm:m l:i71nıı;dcn ııair talıJilat ve 

ıııikroskopik muayeneleri ile \'t'rl'nıli lıo t:ıl:ır:ı ) npılıııa nıa l·C\'78 = ~önilcn Pnoınotornks muıı}cndıııııesiııdc• ıııu ıı ıo:rnnı.ın ):ıpılır. 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111 

ııan 
Ankara havagazı 

Tiirk anonim şir
ketinden: 

Havagazı şebekemiz işlerinden ve şebeke amirine yardırncl 
olarak çalışmak üzere şebeke projeleri, boru tefrişatı, şebe~ 
bakımı, arıza izalesi, havagazı apareylerinin kurma ve tamir~1 

hususlarında tecrübeli ve hiç olmazsa sanayi mektebini bitıf 

...... ~-N miş muktedir bir memura ihtiyacımız vardır. . 
Almancayı bilmek şart değilsede şayanı arzudur. Talı 

olanların resimli mufassal tercümei hallerini ve ellerinde~ 
Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı · 
Elhamra Sineması arkasında 

~ :{ 

1< u ru ./ o JI ıu ıı• 
bonservislerin suretlerini müessesemize göndermek suretil 
müracaat etmeleri. 16 19 22 

Kız Enstitüsü 
No.: 55 

Telefon : 3479 
.Sipariş atölyesi şefi Biçki dikiş mütehassısı Mile. Reymof1 

Paris'ten dönmüş ve atölyemizde sipariş almağa başlamıştıt· 
17 19 41 425 ~irektörlük 


