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fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Portekiz hükumeti 
Çekoslovakya ile siya• 
münasebatını keserek seli 
rini geri çekmiştir. 
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A dol f Bitler Parise--
Fiati (100) Pare 

... 

Trakya maneralarında Ordumu-
Gideceli 

--"::::::::.._- z-- ~ -- -~ S?i§ 

1 H. Hitlerin Paris'e gide-

zun gösterdiği yüksek liyakat 
r ·-~~~eb~~devlet_l~r_ a_s~~i_ heyetleri, manev
__ _!_CilJ~.r~-~_g! t;>~yü~ ~ir · _a_ı~~a i_leJakip~ ·eft1Ter 

- - - ,__ __ -------· 

ceği hi idi rili yor 
-~~----... --··~------~~ 

Mütenekkiren seyahat edecek olan Ba 
Hitler Pariste beş gün]kalacakmııJ 

f lanhul, 20 {HııQuQiJ:- Büyük 
rnanevraları takib için geleıı Bal
kan antantı ve Şark pakıı erkaoı· 
barbiyei umumiye reisleri ile as. 
lteri heyetler ve ateşeler bu sabah 
lznıir vapuru ile l'ekirdağına 
geldiler. 

Miaaf irler karaya çıkınca hü· 
kuınet konağına giderek Trakya 
uı:numi müfetti§i General Kazım 
Oiriği ziyaret elliler. Miiteakıben 
Otomobillerle iki Hat mesafede 61 
inci fırka brargibının bulundutu 
Çayla tepeye geldiler. 61 inci fırka 
ltumındını General Mazh1m, hare· 
kit hakkında kendilerine izahat 
l'CJ'di. 

Bu esnada Büyük Şef Atatürk, 
refakatlerinde Baovekil (;eneral İs
lnet İnöuü ile Çayla tepeye teşrif 
buyurdular. Kendılerini Mareoal 
:Fevzi Çakmak kar§ıladı ve misa· 
f irlerimize izahat verilmekte oldu· 

ğunu hildirıli. Erkiirııharlıiyt> rı ı•· 
lrri ve Generaller, Bil) ük Şefe 
takdim edildiler. Atatürk, ask.eri 
heyetler reislerine iltifatta hu· 
lundular. 

Tam bu sırada 61 inci fırka 
topçu ate~ile taarruza geçti. Mi11a· 
firler. harekatı dilrbünlerle takib 

ettiler. Topçu ateoi on bir buçuğa 
kadar sürdü. Öğleye doğru Çayla 
tepeden hep birlikte hıueket edil· 
di Ye ordu karargahına, Bayakaya 
tepesine ve sonra da eebhP.Jerirı 
uıger ıı.ıt'ıuıııu.ıu• 6 .......... <Jt;n: ıl; 

meği, sandoviç olarak cebbede 
yeniltli. 

Öğleden eonra kırmızı taraf 
büyük taarruza geçti. Tayyareler 
mühim hareketler yaptılar. Bayan 
Sabiha Gökçen de bunlar arasında 
idi. 

Misafir beyetlcr akşam otomo· 
billerle Tekirdağa döndüler. Ge· 

CC) i fzmir \"apurunda gt>çircceklrr. 
•abableyin tekrar man,.vraları tııki· 
be haıhyacaklardır. Akeri heyetler 
reisleri, ordumuzun mükemmeliye· 
tinden takdirle bahsetmektedirler. 

Tekirdağ, 19 [A.A[ - Trakya 
manenalarını takib etmek üzere 
dost devletler mümessilleri g~ce 
saat 11 de fzmir vapuru ve refa
katlerindeki Tınaztepe mulıribile 
Tekirdağında gelmioler, geceyi va. 
purda geçirmiolerdir. 

' 
Misıtfirlr.r __ hn,.ıır.hvh ... ~ .. .,A~"- l.., 

çıkınıflar binlerce balkın co~kun 

alluolarile karşılanmı§lardır. 
Misafirler otomobillerle doğ

ruca manevra sahasına gitmişlerdir. 
Manevra devamı milddt!lirıce misa
firler geceleriui Tekirdağtndaki 

lzmir v ıpurunda geçireceklerdir. 

Çorlu, 19 (A.A.) - Ma· 

nevrayı takıbe memur hususi 

vıı nci enternasyonal fua
rımız saat 18 de açılacak 

f:'uarın beş kapısı ~allZ~~~at 19 da açı}mış b~
lunacaktır. Merasimde soylevler verılecektır 

Yedinci Enıernn yonıt\ l:ı:roir 
fuarı, bııgiin lktı~ıııl \'ekili Bay 
Crlal Bayar tıırafıoılBn nçılııcaktır. 

Lozaıı rıll'yıla111111ln ) ııpılıwıı~. lıı·lt.. dilrriırn rrfok.ıt Nlı•ıek, ott·llr ri, 
· · · · 1 k Al h ,ti ·rı'ııı' lıı'lılirr.rt>k, rarı8!' .. di), \c fııar koıııııe,;ı reı-ı ı o· ıor •'r eıı. ı• ) • ı 

B. Bdıı;•·l U1. şdıir ııaııııııa lıir Y"ıııan lıüro~ıııııı gi\stl'rı•r.ı·k ıir. 

Açılma t(İrt'ni saot J 8 de!'. nutuk iııııl ~ılı• ı·cl..tir. lkıı~.ııl Vı·ki- Fuıır ııııiılılı•tin<'f' fuar tiyatro· 
1 ı.. k •Uıııl,~ \üııısillı>r vı•rrcck ohııı f,tan-liıııi1. rlı• hir öy ı•\" \'ı•rı•ı•ı· \'e ıır· . " • 

Jcleyi kı•scrck fuuıı aı;ııcakhmlır. bul eehir ıiyatro~ıı ıırtistleri diiu 8. Ruzvelt 
Açılma ıörcııiuo şı•lırinıi1.dcki ıne· lstaııbuldan gt•lıııi~lcrdir. Şclıir r enkitlerde bulundu hu~lar, lıül..iııııl'l ıiı~sıı ı, kuman· tiyatrn•u hu akşamdan itibaren -

Bay Ruzvelt 

~ 

• 

Vaşington, 20 (Radyo) 
Arnerika reisicumhuru B. Ruz
Velt, Poralegre de bir söylev 

Vermiş ve muaı ızlarına hücum 

ederek, yapılan propaganda

ları takbih etmiş ve ayni za· 

inanda bazı gazetelerle fahri· 

~•törleri tenkit eyle mittir. 

danlar, gazeteciler ve bankacılar tem11illere başlıyacaktır. 
davet edilmişlerdir. Fuar komitesi, fuar müoasebe· 

Fuar, saat 19 da halka açıla· tile İzmire gelen, tanıdıklarının ve 
cak ve bel# kapıda bilet satışına akrabalarımn cl·leriude misafir 
başlanacaktır. lzJilıama meydan olanların miktannı öğrenmek için 
bırakılmamak üzere saat yediye her eve bir mckıub gvıldermişıir. 
kadar muhtelif gişelerde bilet satışı Bu mektubda, fuar içiu kendile· 
yapılacaktır. rine gelen ruisaf irlerin adedlerinin 

Belediye reisi doktor Behçet bildirilmesi rica olunroaktaıJır. Bu 
Uz, düıı ak~aın fuara giderek son suretlt• bir ıy zarfında l:r.ınire kaç 
hazırlıkları da tetkik etmit ve bir .kişinin gelip gittiği, oh.Her ve 
kaç yerde açılan raneeyeman büro· pansiyonlarda kalanların miktarı 
)arını teftiş eylemiştir. Fuar müna- da ilave edilerek anlaşılııcaktır. 
sebetile şehrimize gı•lecekleri~ Fuar biletleri atılmamalıdır. 
otellerde wiiş~ülat çekmemelerı 

.. için belediyece tedbirler alınmıştır. Çünkü, bir firma dört tane 
Bu sene İzmire geleceklerin oteller- radyo makinesi koymuştur. 
de, pansiyonlarda istirahatleri te· Biletlerdeki numaralara göre 
win edilecek. biç kimse açıkta bir piyango tertip edilecek 
kalmıyacaktır. ve kazanacak numaraların sa· 

Fuar komitesi, trenle lzmire bipleri bu radyolara sahip 
gelenlere şehir hakkında malumat olacaktır. 
vermek üzere bir memur tah8is Fuar münasebetile tertip 
etmiştir. Bu memur her gün Kar· 
oıyakadau posla trenlerine binecek 
ve eeyyahlara her hususta malumat 
verecek, Baımabaoeye kadar keo· 

edilen spor tamaslarına yarın· 

dan itibaren başlanacaktır. 

Saat 16,30 da Alsancak sta· 

muhabirimizden: 

Bugünkü harekatın hulasası 
şudur: 

Kolordu mavilerin Saray 
cenubundaki bağlar sırtı ve 
ortabayır hattında bulunan 

ileri mevzilerine taarruz etti. 
Bağlar sırtına ilerleyen tüme

nin taarruzuna bir tank tabu
ru da iştirak etti. Tanklar pi· 
ıu\dr .~""""""11111 ·~C'f,.cfM::U l'I" 

( Devamı 4 üncü sahifede) 

11 Br.g Hitler arkadaşlarile bir arada .. 
~lgrad 2b (R'i°dyo) -=sma- -J li;' da Parf;egidec~kii;:-- MÜ: 
vo Pra.v~a ~a~e.tesinin Berlin tenekkiren seyahat edecek 
muhabırı bıldırıyor: 1 olan Alman devlet reisi Pa· 

oır8fIYJıye'8~"'~uıuöiri'~nfian n·el~iiel Paris sergisini geze· 
devlet reisi B. Hitler, yakın- c~ktır. 

++•-~--t .. ----~~~ 

iiziim ve incir piyasaları 
dün merasimle ac;lldı 

1 S bin cuval üzümden 950 çuvalı satıldı. 
lm

1

alathanelerde faaliyet başladı 

Vali ve diğer zevat Borsa önüncle-Üzüm masaları önünde tacirler 
E,·elce kararlaştınlnıış olduğu heyeti tarafından ~u suretle tunif mıyorlardı. 

üzere dün ögleden evel 11aat 11 de olundu: Vali B. Fazlı Güleç, tesbit 
üzüm ve öğleden sonra da incir Üzüm piyasası açıldtktan edilecek fiatlerde tam bir iı-
piyasaları açıldı. sonra vali B. Fazlı GiileÇ; re· tikrar olmasını istediler. Vali B. Fazlı Güleç, öğleden 
evel borsa idare mcdi i salonunda fakatinde borsa reisi B.Mazhar incir Satış Kooperetifleri 
toplanan alıcı ve satıcılarla birlik· lzmiroğlu, Ticaret odası reisi Birliği genel direktörü B. Hak-
te üzüm satı~ dairesine çıktı ve B. Hakkı Balcıoğlu, uzum kt Veral, kooperatifler birliği· 
tezgahlar üzerindeki bütün nümu· kurumu direktörü ve incir sa· b k"I . . 
neleri birer birer tetkik ettikten nin, bir arem teş ı ettığinı 
sonra: tış kooperatifleri birliği genel ve bu baremin, mahsulün hal 

- Hayırlı işler dilerim. Malı- direktörü B. Hakkı Veral, B. ve atisi için çok faydalı olacağın 
sulümüz çok nefieıir. Gelecek ee· Şerif Remzi, B. Salahaddin, söyledi. Gerek alıcılar ve ge-
neler için daha iyi olmasını can· b k 

B. Marsel ve daha ir ço rekse satıcılar, böyle bir ha· dan temenni ederim. 
Diyerek piyasayı açtı. ihracetçılarla müstahsiller ol· reme ihtiyaç olduğunu söyle· 
Piyasa açıldıktan sonra derhal duğu halde borsa idare heyeti diler ve İncir Satış Koopera-

satıolara baolandı ve muameleye salonuna indiler. Burada uzun tifleri birliğine uymağa hazır 
öğleden sonra eaat 17 buçuğa ka· münakaşalara başlandı. bulunduklarını beyan ettiler. 
dar devam olundu. Akşama kadar 
12,75·23 kuru~tan 918 çuval ilzüm Ticaret odası reisi B. Hak- Fiat tesbiti ve malın kalite-
aatıldı. Satılan üzümler. borsamız kı Balcıoğlu, malın bu sene az lere tefriki, gittikçe uzun SÜ· 

dında Fuar kupası için Do· 
ğanspor ve Yamanlarspor ta· 

kımlan, ilk müsabakayı yapa

caklardır. 

ve fakat nefis olduğundan rüyor ve bir türlü karar veri· 
bahsetti. lemiyordu. Münakaşalar, saat 

Alıcılarla müstahsiller, fiat 13 buçuğa kadar uzadı ve 
hususunda bir türlü uzlaşa- - Devamı 4 ncü sahi(t:de -



(Ulusal Birlik) 
20 Atustos 937 

Sahife 2 
Hayvanların Zekisına Dair 25 bin vatandaş daha ana 

~nasını Ciör--
_______ Kızını Al Bir profesörün gösterdiği tuhaf 

·ve dikkate layık misaller 
vatana kavt1şt1yor ., 

,. azan: Sermet Muhtar No. 61 

Eda, bu defa da ister iste· 
nez hepsine razı oldu. O ak· 
am da yemek yemedi. Yata· 
tın içinde, erkenden gözleri 
capadı; uyur gibi yaptı ve dü· 
ıünceye vardı. 

Gözünün önünde hep o Ve
drzade delikanlı, Abdülvehhap 
;>aşanın küçük mahdumu .. Zih 
ninde, evvela o karta yazdığı 
nedir? Saniyen, sahiden bu 
kadar zengin, bu kadar mallı 
mülklü mü? Irat ve akarlardan 
maada konaklar, yalılar, köşk
ler, atlar, araba sahibi mi?. 

Bunlar doğru ise tam Hafi· 
zenin dediği kimselerden .. 

Siması nasıl acaba?. üzel 
mi?. Sarışın mı, kumral mı, 
esmer mi?. Herifin delikanlı 
demesine bakılırsa herhalde 
i?'enç olacak .. Fakat şu da var: 
Delikanlılığın sınırı yok ki ... 
Dara gelince 38, 40 yaşında· 
kilere de delikanlı deyip çıkı· 
yorlar. 

ister misin o da evli olsun; 
zira böyle paşa zadeleri, on 
yedi, on sekizinde evlendi· 
rirler.. Ergense bile mutlaka 
odalıkları vardır; belki Bey· 
oğlunda kapatmaları da .. 

Fakat o bey, ne zaman gör· 
müş bunu? Nerede rastlamış 
da beğenmiş, gözüne kestir· 
miş? Diin bir bugün iki daha 
iki kerecik gezmeğe çıktı; 
ikincisinde Beyazıttan geri 
9ö..'lr}ij . ~f.lsık~_AQµ görmüş 

Eda, bir gün evvel cadde
de gördüğü konak arabalarını 
arabacile bir örnek elbiseli 
ve kolları göğse çaprazlamış 

ispirlir, katanalar koşulu, şın· 
gır şıngır zincirli faytonları, 

kupaları zihninde toparlamağa 
çalışıyor. 

İçine şehzade kılıklı bir ve· 
zirz~de kurulmuş ;fayton veya 
kupa? 

Hayır, böylesini hatırlıya
mıyor. 

Antrparantez, şunu da şura· 
cığa sıkıştıralım: Karısı yatakta 
açaçına bu malihülyalardayken, 
kocası gene oruçta .. 

• • • • t 

Yeni güvey bey, dudakları 
aralık, püfür 'püfür uyuyor, 
yeni gelin hanım da, gözleri 
açık, yüzü pencere tarafına 
dönük, bakıyordu. 

Gök bulutlu; mehtap yok; 
havada bir ağırlık, bir yağmur 
sıkmtısi var .. 

Vakit, gece yarısını bulmuş 
olacak. Komşular hep yat· 
mışlar. Karşıkililerden ut, şarkı 
sesleri gelmjyor. Nohudi ev· 
den ninni ağzile türkü duyul
muyor. Aşı boyalı evdeki 
hocafendi ilahiyi kesmiş. Meş
ruta kulübede iskambil oyu
nunun arkası alınmış. 

Eda, aklında karttaki ipin
cecik yazı ve o ipincecik ya
zıyı yazan Vezirzade, yatıp du· 
rurken sokakta tam kapının 
Önünde, gök gürültüsü gibi 
bir nara : 

- Aaaayt, senin aşkından 
külhan gibi yanıyorum, eflake 
du~an savuruyorum Çakır Ay
şenın kızı, Saka Bayramın piçi 
Akrep Muharremin fasafisosu ! 

Eda, hemen yorganı başına 
çekti. Çeneleri biribirine vuru· 
yor, bütün vücudu zangır zan
gır titriyoı' karyola bile zel· 

zele oluyormuşcasına sallanı
yordu. 

Bu narayı atan her kimse 
onun içyüzünü bilenlerden. 
Baksana, hepsini araya katı
yor .. ister misin şimdi gene 
camlar, çerçeveler taşlansın? 
Beteri de mümkün; arka dı
vardan bahçeye atlasınlar, 
pencered~n içeri girsinler, bı
çakları çekip (teslim ol!) de· 
sınler .. 

Yanında, leş gibi uyuyan 
bostan korkuluğu, ne mal 
olduğunu gösterdi. Mliyede 
yaşı alimış işi bitmiş bir pin· 
pona dayak atmak marifet 
değil, şimdi saldırsa ya dışarı. 
Yağma yok .. 

Kemankaş, bu yer gök in· 
leten naradan uyanmış, yalnız 
alt tarafını, (Akrep muharre
min fasafisosu) nu duymuştu. 

Titreyen karısına: 
- Bize ne, a sultan? diyor. 

Herif mastor olmuş, akrep 
makrep, fasafiso masafiso ka· 
rıştırıyor. Mahallede herhalde 
esnaftan bir nazenin var ki 
ona balta oluyor. 

Eda, pek güçlükle, 
- Evet öyle, diyebildi, bize 

alakası yok. Kim bilir, mahal· 
ledeki hangi kötü kadına ça· 
tıyor? 

Kulağı bahçe tarafında. Du· 
vardan atlıyan bir ayak sesi 
var mı, pencere mi kaldırılıyor 
diye beklemede. 

-. • 1 •• .a...:~! L-1-1..,. 

tehlıkenın savulduğuna kanaat 
getirmiş, tekrar enginlere dal
mıştı. Aklı fikri gene karttaki 
yazıda, vezir zadede.. Sabah 
bir olsa da kocası işine gitse, 
o da okutacağını okutsa. 

Şimdi alıklığına şaşıyordu .. 
Ne diye Şehreminlerine, Sa
rapmeydanlara, kale kapılarına 
kadar koştu? Kim olursa ol· 
sun, önüne gelen birine okut
mak yok mudu?. 

Onu kim tanıyacaktı? Bu 
kadar aptallaştı, avanaklaştı 
hal Hey eski Eda nerelerde· 
si? s~n?. Sen vaktile böyle 
mıydın? Dünyanın kurnazı 
afacanı, pervasızı sendin. Be; 
para etmez bir koca yüzünden 
genç yaşında bunamışsın da 
haberin yak .. 

Eda, o gece iki kirpiğini 
kav1Jşturmadan, sabah oldu. 

Sütçüler, salepçiler geçiyor· 
d~. Hanım ken~ini yeyip ke· 
mırmede, bey ise hala püfür
tüde. 

Hafiften hafife sokak kapı

sı vuruldu. Eda, yanındakini 
uyandırmadan yavaşcacık ya· 
taktan çıktı. Ayaklarının ucu
na basa basa aşağı indi; ka
pıyı açtı. 

Hafize .. 
· Böyl~ erkend~n düşüşünün 
sebebi, komşulardan biraz ev
vel duymuş. (Senin kız, dün, 
elelecayip bir kıyafetle, çeki
nerek kapıyı çalıyordu. Seni 
evde yok deyinceye kadar or· 
tadan kayboldu) demişler. Ha-· 
fize de gene başına bir dert 
mi geldi diyerek, tıkana tıkana 
koşmuş. 

Eda, sırmakeş hanı~ın önün 
de başlıyan, kartvizitin göğsüne 
girmesine kador dayanan vak· 
ayı alelacele anlattı. Hafize, 
gözleri pırıl pırıl sevinçli: 

Ooooh, şimdi yüreğim 

Masallar ve hikayelerle bes· 
lenmiş olan içimizden birçok· 
ları umumiyetle arslan ve 
kaplanların cesur, eşeklerin 
budala, domuzların pis ve 
tavşanların korkak olduğunu 
sanırlar. Bu görüş doğru de-

ğildir." 
Profesör E. Manteyfel "hay· 

vanların terbiyesi" başlıklı ma· 
kalelerinden birinde böyle 
söylüyordu. 

Hayvanların hararetli bir 
dostu olan bu alim bu yakın
larda "tabiatçmın hikayeleri" 
adını taşıyan bir kitap neşret· 
miştir. Aşağıdaki enteresan 
müşahedeler bu kitaptan alın

mıştır. 

Profesör Manteyfel "hayat 
çölde bile enteresandır" diyor 
ve kitabının her satırı bunu 
belagatle isbat ediyor. 

Hayvanlarda zeka var mıdır? 
Ekseriya profesör şöyle bir 

suale muhatap olmaktadır: 
"Hayvanlarda zeka var mıdır" 

- Hayır, cevabını vermek
tedir, hayvanların bütün hare· 
ketleri, hayat mücadelesinin 
kendilerine aşılamış olduğu 
insiyakların idaresindedir. 

Profeskr bu iddiasını isbat 
için şu misali zikretmektedir: 
Bir antilop sürüsü uzun za· 
mandanbert tel kafesle sarılı 

bir yerde yaşıyordu. İlk önce· 

leri, antiloplar bu tel kaftsten 

geçmek için çok çalıştılar, fa
kat sonradan kaderlerine rıza 
... ~ .... + .... ,.w.... () 7stman kafes 

bile kafesin bulunduğu hat;ı . 
aşmayı bir türlü makta ve 
hayvan ölmektedir. işte buna 
yaptıkları gayretlerin boşa çık· 
ması neticesi husule gelmiş 

olan bir insiyakın tesiridi bul 
Jimnastik 

Serbest hayvanlara has olan 
uçmak, atlamak ve diğer ha
reketleri yapmadığı takdirde 
bunlerın uzuvları bu hareket
sizlikten müteessir olmakta ve 
hayvan ölmektedir. İşte buna 
dair bir misal: küçük bir ka
feste muhafaza edilen bir 
tavşan açık bir yerde serbest 
bırakıldı. Henüz bir iki sıç
rayış yapmıştı ki hayvan düştü. 
Ölmüştü. Otopsi neticesinde 
tavşanın bir kalb paralizisin· 
den öldüğü anlaşıldı. Aynı 
şartlar içinde bulundurulan bir 
bülbül de bu akıbete uğradı. 
ilk ötüşünde kuvvetli bir kan 
gelmesinden öldü.· 

rahat etti. Artık ölsem de gam 
yemem. Yakında selamete çı· 
kacaksınl. diyor gene makara· 
ları çözüyordu ; 

-Kim dedindi, hangi vezir 
zadeyi bakayım?. Abdullah 
paşa mı? Şerifliği, merifliği 
var mı?. Ne Abdülvehhap mı? 
Aklında yanlış kalmasın, Ab· 
dülkadir paşa olmasın. Bıldır 
vefat eden, Y anya mı, Manas
tır mı valisi.. Aman sus, Ab
dülkadir paşanın oğlu ise val· 
lahi çaldın düdüğü.. Abdül
kadir paşa denilen adam 
yeryüzünün karunuydu. Ma
kasçılar, Balmumcular, Yedi
kuledeki İmrahor hamamı, ile
risindeki fırın, fırına bitişik 
eczane, kasap dükkanı, kahve, 
karşısındaki kagir iratlar .. 

Hafize, artık kabına sığma· 
mada: 

· Arkası t1ar • 

Haksız şöhretler Muhacirlar için 3 bin ev yapıldı 
Moskova hayvanlar parkında 

bir keçi yavrusu yanlışlıkla 7 bin ev daha inşa edilecek 
Usuri kaplanlarının bulunduğu 
yere girmiş bulundü. Bu kap· 
lar l öyle bir hayvanı hiç gör· 
memişlerdi ve müthiş bir kor· 
kuya kapıldılar. Anasını arayan 
keçi yavrusu, emniyetle onlara 
doğru ilerlediği zaman kaplan· 
lar korkuyla gerilediler ve du· 
vara dayanarak iki ayakları 
üzerine doğruldular, korkudan 
gözlerini kapayarak böğürme· 
ğe, keçi yavrusuna karşı ken· 
dilerinini müdafaa için ön pen
çelerini ileriye doğru sallama· 
ya başladılar. Kaplanlardan 
birinin ·pençesinin tesadüfi bir 
darbesi keçi yavrusunu öldürdü 
fakat hayvancığın ölüsü de bu 
müthiş canavarları son derece 
korkutmakta devam etti. 

Birçok avcılar da, bir kar· 
tala karşı kendisini müdafaa 
için tavşanın sırt·üstü yere 
yattığını, ve ard ayaklarının 
sivri tırnaklarile yırtıcı kuşun 
göğsünü paralıyarak onu ka· 
çırdığını görmüşlerdir. 

Bu misallerden sonra bir 

insanın tavşan gibi korkak 

olduğu teşbihini yersiz bulmaz 
mısınız? 

İyi bir bakıma mazhar olan 
domuz yetiştirici çiftliklerde 
domuzların pis olduğunu kimse 

iddia edemez. Bilakis herkes 

bilir ki bu, hayvanların en 

temizlerinden biridir. Domuz· 

lar .. Y11fanmasını severler. Ön· -----·- --· -- ,/ -- ----
ancak bir bataklık bulup te· 

mizlenecek yerde kirlenirlerse 

kabahat onlarda mıdır? 

Tabiat değiştirilebilir mi? 
Hayvanların yetiştirilmesi 

husus:.ında tabiat kanunlarının 

değiştirilmiyeceğini iddia eden· 

lerin yanıldıklarını isbat için 

profesör Mauteyfel şu tecrü· 

beyi yapmıştır. 

Ankara - Salahiyetli dai · ı 
reden aldığım malumata göre 
bu sene akdolunan ve Dobri· 
cadaki Türklerin muhaceretine 
müteallik bulunan Türk-Romen 
mukavelesi mucibince Roman· 
yadan 15,000 ve Bulgaristan· 
dan 10,000 kişi göçmen ana 
vatana nakil ve kabul edile· 
~ektir. 

Romanya' dan gelecekler ta· 
mamen Trakya vilayetlerine 
ve Bulgaristandan gelecekler 
de İzmir, Manisa, Aydın, Di
yarıbekir, Niğde, Sıvas vila
yetlerinde iskan olunacaktır. 

Romanya göçmenleri Kös· 
tenceye gönderilen vapurlar 
ile nakledilmekte ve bu su· 
retle Köstenceden muhacirleri 
hamil bulunan vapur doğruca 
Anadolukavağındaki tahaffüz· 
haneye gelmektedir. Tahaffüz
hanede her türlü sıhhi mua· 
meleleri, aşıları ve temizlikleri 
yapıldıktan sonra ayni vapur 
Marmara Ereğlisine gitmekte 
ve yolcularını buraya indir· 
mektedir. 

Marmara Ereğlisine gelen 
göçmenlerin tabiiyet, gümrük, 
sıhhi, baytari muameleleri ik· 
mal edildikten sonra iskan 
teşkilatınca kamyonlarla Çor· 
luya sevkedilmekte ve Çorlu 
istasyonundan dahi mürettep 
oldukları vilayet ve kazalara 
gönderilmektedirler. 

ra ~e1"'d'e~i~"n yo1~""W;10'kat~i 
edilmektedir. Kara yolu ile 
Edirne kapısından girmekte 
ve Edirne göçmen misafirha
nesinde her türlü muameleleri 
ikmal edildikten sonra tren 
Sirkeciye ve Sirkeciden Tuz· 
laya gönderilerek mürettep 
mahallerine sevkolunmaktadır. 

Denizyolu ile gelecek olan-

lar Varnaya gönderilen vapur· 
lar ile getirilmekte ve müret· 
tep oldukları yerlere göre 
Urla veya Tuzlaya çıkarılmak· 
tadırlar. 

Bu iki yerde bulunan tahaf· 
fuzhanelerde her türlü sıhhi 
muameleleri ile beraber diğer 
muameleleri de yapılmaktadır. 

Şimdiye kadar Romanyadan 
üç vapurla 3867 ve Bulgaris· 
tandan kara yolu ile 4675 
Varna yolu ile 3815 olmak 
üzere 8490 nüfus gelmiş ve 
mürettep mahallerine sevke· 

dilmişlerdir. 
Gelen bu göçmenler bera· 

berlerinde 520 öküz, 650 inek, 
314 manda, 17 at, 14 merkep 
ve 2975 koyun ve keçi ve 47 
pulluk ve 13 ekim makinesi 
ve bir motörlü yapağ maki· 
nesi ve 356773 kilo eşyayı 
zatiye . getirmişlerdir. 

Sevkiyata muntazaman de· 
vam edilmektedir. Bu müna· 
sebetle gerek Edirnede "e 
gerekse Marmara Ereğlisinde 
Tuzla ve Urlada göçmenlerin 
her türlü istirahatini temin et· 
meğe kafi kamplar revirler . . z· at açılmış ve para ıçm ıra 
Bankasından memurlar bulun· 
durulması temin edilmiş ve bu 
kabul istasyonlarında göçrne?· 
lerin her türlü muamelelerin111 

ikmaline ait tedbirler alın· 
mıştır. 

Göçmenlerin hudutlarımı~ 
~llUll\.ICCI cuı\laıa iLilJaıÇI) ~ 

rek kamplarda ve gerekse 
yoldaki iaşeleri çok muntazaıJl 
bir halde Kızılay tarafından 
temin edilmektedir. 

• Birinci sınıf mutahassıs 
Moskova hayvanlar bahçe· 

sinde hususi bir yer ayırarak . 

buraya iki kurd yavrusu, bir 

ayı yavrusu, üç küçük sincap, 

altı arslan ve altı tilki yavru· 

su konuldu. Bu hayvanlar bü

yünce birbirlerini yiyecekler· 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler ~okağı· 

Elhamra sineması arkasında 

Bu sene Bilecik vilayeti da· 
bilinde 57; Kayseri de 888; 
Konyada 400 Tokatta 327; 
Sıvasta 910; lzmirde 975; AY' 
dında 132; Yozgatta 445; Ço· 
rumda 310; lspartada 80; Cey· 
handa 335; Niğdede 849, El· 
azizde 138 Ankarada 308, J(o 1 
caelinde 275; Çanakkalede 79 
Karsta 248; Kırklarelinde 8.32 
Tekirdag" ında 473 Edirnede 

' B 
774, Yanda 50, Manisada 25 
olmak üzere 9831 evin inşası 
için lazım gelen ihzarat yapıl· 
mış ve bunlardan bugüne kıl' 
dar 3004 evin inşasına başlan· 
mıştır. 

dir, deniliyordu. 

Fakat bu tahmin doğru çık· 

madı, hayvanlar daima dostça 

geçindiler. Bunların içinde en 

tazla otoriteyi bir küçük dişi 

arslan kazanmıştı, ayı bile 

ona itaat ediyordu. Sincaplar 
da bu kuvvetli hayvanlar ara· 
sında serbestçe dolaşıyorlardı. 

Hayvanlar bahçesinde sıçan 
yetiştiren kedilerin macerası 

daha da meraklıdır. Burada da 
tabiat mağlub olmuştur. 

Kitabta birçok kurd hika· 
yeleri vardır. Bunları okuduk
tan sonra şöyle bir neticeye 
varılmaktadır: kurdları imha 
etmek lazımdır. 

istatistikler bize öğretiyor ki 
ihtilalden önceki Rusyada her· 
sene 1.200.000 baş hayvan 
kurdlara yem oluyordu. Bu 
rakama kurdların daha fazla 
zarar verdiği vahşi hayavan· 
ların mikdarı dahil değildir. 
Bugün kurdlar biraz azalmıştır. 
Fakat gene de hayvanlığa mü
him zararlar da bulunmakta 
devam ediyorlar. 

• 
No.: 55 

Telefon: 3479 Geriye kalan 6827 e'I de 
ihale edilmek üzeredir. __.,, 

il daimi encümeninden: 
6095 lira açın tutarlı bulunan İzmir. Urla. Çeşme yolurnuJl 

35 + 000 · 37 + 500 üncü kilometreleri arasındaki şosenin on•· 
rımasın~ istekli çıkmadıgından 2490 eayılı yasanın 43 ii11crı 
~add.esı. gereğince eksiltme müddeti on gün uzatıldığıo~arı 
ısteklılerın 23;8/937 Pazartesi saat 11 de il daimı encüınenırıe 
baş vurmaları (2831) 

# ---
lznıiı· ü a ; l nsucatı 

Türk Anooiın Sirl~eti 
" 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
·----.--~-- ~ Yenı yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih~ 

· Satış Yerleri . 
Bi~incı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirket• 
Mımar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR o~ltJ -
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Sahife 3 

f:ikige 1 Onun icin koca l 
- Genç kız . 
Güzel kızl 
Enfes kız. 
Kibar kız. 
Ve. Bazı ağızlarda da: 
- Bir içim su!. 
Onun vasfı idi. Hakları 

Vardı. Uzun boyluydu. Gür, 
kıvrım kıvrım tatlı sarı saçla
~' toz pembe teni, maviş göz· 
tri, samur kaşları, model ka
Paklarındaki seçme tipleri an· 
dıran yüzü ve bir erkeği ilk 
bakışta gönül ive göz hapsine 
alan endamı vardı. 

Kolleji bitirdiği gün, annesi 
\le babası haşhaşa (verdiler: 

1
• - Nerimanı Vr.dada vere· 
ını .. 
b Dediler. Karar mı karar! ve 
abası ilave etti: 
~Tahsilini bitiren, yetişkin bir 

l için bundan daha mükem· 
llıel bir mükafat olmaz Vedat 
la Tıbbiyeyi bitirdi. . Birinin 
ttkası ve tahsili, öbürünün gü
telliği ve olgunluğu mes'ut bir 
havanın temelliğini görebilir. 

* • * 
Günler geçti. Vedadm belli 

ttrneden Neriman hakkında 
be düşündüğü öğtenildi. Zemin 
d1llrlamıya hizum bile kalma-
an delikanlı doktorun Neri· 

llıan için: 

- Bayılırım! 
Dediği anla~ıldı. O iki şe· 

~e bayılıyordu. Bir: 
- Neriman! 
iki: 

- Parrra .. 
"'terimanın babasının zen· 

tİnliği dillere destandı. lmpa
~torluğun müstemlekeci dev
CtJer maliyecileri ile elele 

~erdiği ve memleket servetini 

~~i~a ettiği günlerde o da 
111kunü tutmuştu ve. Şimdi 
~llı Suadiyedeki villasında, 
lı canı isterse Niste, iste· 

:ezse Mısırda ve daha olmaz
~ Lübnanda geçiriyordu. Bir 
k ay da lstanbulda ve. An· 
~•tada, hali dört büyük ec
d tbi şirketin meclisi idaresint: aza idi ve. Bir rivayete 
lt.Qre Berlinde de bir mahalle 
C lacak kadar akarı vardı! 
~nç bir doktor için sermaye 
~ ~tndır. Hele radyoloji gibi 
tısas şubelerinde olursa. 

• 
** ~,Baba Vedada, Vedat baba-

~· ana damada, damat anaya 
~en iyiye sokulurlar. iki ta· 
.ı n da arzusu ihtiras halin· 
~t}'d' 

ı . 

p· Vedat yepyeni bir iştiha, 
/~ango vuranların çılgın bul· 
d' arını andırır bir özeniş için-
e düşünüyordu: 

~......... Kayın babam adamının 
,1~teffeh ve yüksek içtimai va

a olmasını elbette ki kızı· 

' ,, 
nın saadeti hesabına istiye· 
ccktir. Zaten eli de geniş bir 
adam. Beni sevmesi, beğen· 
mesi isef bu genişliğe bir 'icat 
daha hız verecektir. Muhak· 
kak ki, Istanbulun en muhte· 
şem radyoloji ve radyotrapi 
müessesesi benim olacaktır. 

Kendi kendisine övünç te 
duyuyordu : 

- iyi bir doktorum. Çalış
kanım. Çok oluyorum. istikbal 
benim için. Kodamanlar yerle· 
rini bana verecekler. Evime, 
karıma bağlı olacak bir' istida· 
da yüzde yüz sahibim. Karımı 
ağır başlı bir koca olarak 
mes'ut ve tatmin edebilirim. 
Neriman için de benim gibi 
bir erkek ideal koca tipidir. 

* * * Anne ve.. baba Nerimana 
söylediler: 

- Seni kocaya veriyoruzl 
Genç kız hayretle sordu: 
- Kime?. 
Baba: 
- Bil bakayım sen?. 
Diyerek kızına nazlandı. 

Kız: 
- Ne bileyim ben, böyle 

birşey düğünmüş değilimi. 

Diyerek cevap vermedi, ve .. 
genç kızlığın utangaçlı cilve
lerini birer birer gösterdi. 

En son baba ile anne ara-

sında sanki bir müjde verme 

yarışı yapılır gibi bir ilk söy· 

leme müsabakası yapıldı ve 

anne haber verdi: 

- Seni doktor Vedada 

vereceğizi 
Genç kız düşünmeden der· 

hal ve kestirme cevap verdi: 

- imkanı yokl 
Ona varmam. 
Bu tok ve dik cevap kar· 

şısında ana ve. Baba birden· 

bire dehşetli bir hayal suku

tuna düştüler ve. Sordular: 
- Neden? 
Genç kız gene kestirme ce· 

vap verdi: 
O sünepenin biri. 
- Nasıl sünepe. Mükem

mel bir doktor, çalışkan, is· 
tikbali var. Kendisine yüksek 
bir müessese de kurabiliriz. 

Fakat genç kız, güzel kız, 
bir bakışta gönül ve gözleri 
bağlayan kız: 

- Doktor olabilir, fakat, 
bana koca olamaz. 

Dedi ve .. genç kız bir cümle 
ile daha ve adeta hiddet 
içinde kendisinin kocayı an
layışı hakkındaki fikrini söyledi: 

- Koca yaz geçiyor. O .. 
daha bir plaj nedir bilmiyor 
ve güneşe sırtını göstermeden 
yaşayabiliyor. Bronzlaşmasını 

bilmiyen bir erkek, benim için 
bana koca olmasını da bilmez. 

llrlıirPamukMensucatı 
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Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"YALOVA" vapuruJ25Ağus· 
tosa doğru bekleniyor. RO
TERDAM, HAMBURG ve 
BREM EN için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
" EXHIBITOR" vapuru 18 

Ağustosta bekleniyor. NEV
YORK ve BALTIMOR liman· 
ları için yük alacaktır. 

EXPRES vapuru 3 Eylütde 
Nev York için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 

"EXETER" vapuru 13 Ağus· 
tosta PiREDEN BOSTON ve 
NF.VYORK için hareket ede-

cektir. 
Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün . 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR .. vapuru 29 
Ağustosda bekleniyor. KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU
NA limanları için yük ala· 
caktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"BUDAPEST" motörü 13 A
ğustosta beeleniyor. Belgrad, 
Novisad, Comaono, Budapeş· 
te, Bratislava, Fiume ve Linz 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LlNES 

LiMiTED - LIVERPOOL 
" INCEMORE .. vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. LIVER

POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR· 
GAS, VARNA, KôSTENCE, 

SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

ARMENET H.SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG" vapuru ~ 7 
Ağustosa doğru bekleniyor. 
Roterdan, Hamburg ve Bre· 
men için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS"motörü 26 
Ağustosta Dieppe ve Norveç 
limanları için yük alacaktır. 

" BAALBEK ,, motörü 23 
eylülde bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerk ve Norveç limanla
rına yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiçbir taahhüde giri

şilmez.,. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

3452 

Fratelli Sperco vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS NAVY A limanlarına hareket 

KUMPANYASI 

"RHEA" vapuru 18 Ağus· 
tosta ANVERS (doğru) ROT

TERDAM, AMSTERDAM ve 

HAMBURG limanları için yük 

alacaktır. 

"GANYMEDES .. vapuru 5 
Eylülde ROTTERDAM, AMS

TERDAM ve HAMBURG li· 
manlarına hareket edecekti. 

"GANYMEDES" vapuru 22 

Eylülde BURGAS, V ARNA ve 

KôSTENCE limanları için yük 

alarak hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINEN 

"BARDALAND" motörü 

elyevm limanımızda olup 12 
Ağustosta ROTTERDAM , 
HAMBMRG ve ISKANDI
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VIKINGLAND" motörü 23 
Ağustosta ROTTERDAM , 
HAMBURG ve ISKANDI-

edecektir. 
"GDYNIA,. motörii 2 Ey

lülde ROTTERDAM, HAM-

BURG ve ISKANDINA VYA 

limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 

"ALBA-JULUA,, vapuru 16 
Ağustosta MALTA ve MAR· 

SiL YA limanlarına hareket 

edecektir. 

"SUÇEAVA., vapuru 7 Ey

lülde MALTA ve MARSIL-

Y Aya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder· 

ler. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
ikinci Kordonda FRA TELLi 

SPERCO 
müracaat 

IOiivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 

"DRAGO" vapuru 10 ağus· 
tosta LIVERPOOL ve SWEN

SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN., vapuru 211 ağus· 

tosta LONDRA, HULL ve 

ANVERSten yük çıkaracak ve 

ayni zamanda LIVERPOOL 

ve GLASGOW için yük ala· 

caktır. 

"LEGRIAN,. vapuru 15 
ağustasta LONDRA ve HULL 

için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

nur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük .. 'ialepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
bulunur 1 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

• • 

ırı 

ÜrJ• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 ı 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Portekiz hilkUmeti, <;ekoslova ile 
siyasi milnasebatını kesti 
. 

Çekoslovakya, Portekize aid silahları teslim etmiyor-
muş. Her iki devlet sefirlerini geri çektiler. 

Lizbon, 20 (Radyo) - Por
tekiz hükumetinin resmi bir 
tebliğe göre, bugün Portekiz 

müşkülat gösterilmiş olması- nasebetleri kesmeğe karar kederek Viyanaya gitmek üzere 
dır. Çekoslovakya hükumeti vermiştir. emir almışlardır. 

ile Çekoslovakya hükumeti 
arasında siyasi münasebetler 
kesilmiştir. 

ademi müdahale karan muci- Portekiz hükumeti, silahlan· Portekiz menafiinin müda-
faasına İtalya sefarethanesi hince Portekize bu silahları masına karşı yapılan bu sui-
memur edilmiştir. 

Bunun sebebi, Portekiz hü
kumetinin Çekoslovakyaya ıs· 

veremiyeceğini bildirmiştir. kasdi affedemiyeceğini bildir- Çekosvakya hükumetinin 
Bu mesele üzerinde teati mektedir. Lizbon sefiri ve sefarethane 

marladığı silahların tesliminde 1 

edilen notalar neticesinde, Portekiz hükumetinin Prag erkanı pasaportlarını almış-
Portekiz hükumeti siyasi mü- sefarethanesi erkanı Pragı ter· lardır. 

1 ............ . 

lngiltere, Şanghar, hak- Armira vapuru torpille
batı rıldı l{ıtı{ia biı· ııota veı·di ııe. el' 

Bu notada, Şan'°ghayınharp sa-1 Vapurun müretİebatı Kemal va
hası har· cinde kalması istendi puru tarafından kurtarıldı 

Paris, 20 (Radyo)- İngiltere 
hükumeti, Şanghay şehrinin 
harp sahası haricinde kalması 
için bir taraftan Japonyaya ve 
diğer taraftan Çin'e birer nota 
vermiş ve ayni zamanda Fran
sa ile . Amerikayı keyfiyetten 
haberdar ederek, bu iki hüku
metin de müdahalesini istemiş 
tir. 

Fransa, İngilterenin müraca-
atını derhal kabul etmiş ve 
Tokyo ile Nankin sefirlerine 
talimat vermiştir. 

Amerikanın, henüz cevap 
ver~ediği söyleniyor. Maahaza 
bu teklifin, Amerikaca kabul 

edilmesi şüpheli görünüyor. 

Son haberlere göre, Nankin 

hükumeti de İngilterenin vaki 

teklifini reddedecektir. 
Japonyaya gelince, yakında 

Çine ilan harb edeceği ve bu 
sebeple, diğer devletlerden 
vukubulacak teklifleri tetkik ve 
müzakereye lüzum görmediği 
rivayet olunuyor. 

••••• 
Filistin 

Hakkında manda
lar komisyonunun 

raporu .. 
Cenevre 20 (Radyo)-Man· 

dalar komisyonu tarafından 
hazırlanan Filistin raporu, an-

cak Uluslar Sosyetesinin Eylül 
içtimaında neşredilecektir. 

Irak, taksime 
muarız 

Bağdad 20 (Radyo) - Yeni 

Yeni Irak kabinesinde Hariciye 
Nezaretini deruhte etmiş olan 

Elsait, Uluslar sosyetesinin 

önümüzdeki toplantısında biz· 
zat Cenevreye gidecek ve Fi
listinin taksimi için tanzim olu
nan lngiliz planının iptalini 
istiyecektir. ....... Taymis mu-

habiri Bay Mussolini 
Berlinden kovuluyor Bugün siyasi bir söy. 

Berlin, 20 (Radyo) - Al- lev verecek 
manya ~ahiliye nezaretinin, Palermo, 20 (Radyo) - Bay 

Taymis gazetesinin Berlin mu· Mussolini Trapaniden buraya 

habirine verdiği mühlet, Pazar gelmiştir. Bay Mussoliniyi be-

günü akşamı sona ermektedir. lediye heyeti ve halk karşıla-

Bu sebeple Berlin polis mü· mıştır. 
düriyeti, muhabire dün akşam Bay Mussolini krallara mah· 
tebligat yapmış ve mühletin sus saraya gitmiş ve orada 
hitamında derhal Berlini ter- yapılan kabul resminde bulun

ketmesini, hiçbir itiraz kabul 
edilemiyeceğini bildirmiştir. 

lngiltere 
Tedbirler alacak 
Londra 20 (Radyo)-lspan· 

yol posta vapurlarının, A~de: 

nizde birbirini takiben meçhul 

denizaltı gemileri tarafından 

torpillenerek batırılmaları, İn· 
gilterede derin akisler yapmış· 

tır. Bu münasebetle lngiltere
nin yeni tedbirler alacağı söy
leniyor. ----··-·---
Paris borsası 

Paris, 20 (Radyo) - Para 
borsası, dün, derin bir karar
sızlık ve soğukluk içinde açıl
mış ve kapanmıştır. 

muştur. 

İtalya başvekili, bugün si
yasi söylevini verecektir. 

••••• 
B. Celal Bayar 
Bugün şehrimize 

geliyor 
, İktısad ·Vekilimiz B. Celal Ba· 

yar, İpar kotrasile Çeşmeden K11· 
raburuna ve oradan da F o çaya 

gelmiştir. Sayın Vekilimiz, dün 

geceyi Foçada geçirmiştir. Bugün 
İzmire gelecek ve kotrası, Karşı· 
yaka önünde demirliyecektir. 

Y amanlarspor kulübü mensub· 
ları, lktlsad Vekilimizin şerefle· 
rine Karşıyakadaki k.ulüb binasın· 
da bir çay ziyafeti vereceklerdir. 
Ziyafette gençler, sayın Vekilimizle 
görüşmek şerefini elde edecek· 
lerdir. 

İktısad Vekilimiz; · saat 18 de 
fuarın açılma 
edeceklerdir. 

merasimin~ riyaset 

İstanbul, 19 (Hususi) - Meçhul bir denizaltı gemisi; dün Çanak· 
kale boğazı açı~larında Armira adında bir İııpanyol vapurunu batırmıştlr. 

Papurun süvarisi, batmak tehlikesini anlar anlamaz, baştan kara 
ederek gemiyi Bozcaada kıyılarında karaya oturtmağa muvaffak olmuştur. 

Armira, Odesadan buğday yüklemiş ve İstanbuldan transit ğeçmiştir. 
Londra, 19 [Radyo) - Odesadan dönerken Bozcaada açıklarında 

meçhul bir denizaltı gemisi tarafından torpillenen İspanyol vapuru, yedi 
bin beş yüz tonluktu. Vapur, karaya oturtulmak üzere iken devrilmiştir. 
Vapurun mürettebatı, hadise esnasında geçen Kemal vapuru ile bir Yu· 
nan şilebi tarafından kurtarılmıştır. 

Paris 20 ( Radyo ) - Asilerin, Santander şehrine 45 
kilometre yaklaştıkları ve asi tayyarelerin, bütün havali ka
sabalarını bombardıman etmekte devam ettikleri bildiril
mektedir. 

~----------~ ...... HH·~eıı---------
Si c il ya açık- lngiltere 

larında ltalya 
Bir vapur daha 

batırıldı 
Valansiya, 20 ( Radyo ) -

Konte Ayasola adındaki İs
panyol gemisinin, Sicilya açık· 
larında bir İtalyan torpitosu 
tarafından batırıldığı tesbit 
edilmiştir. 

----· ... ··----
/spanyol müzelerin-
den calınan eserler , 

Paris, 20 (Radyo) - Pirene 
hudutlarında Fransız jandar· 

ması 60 milyon franklık sanayi 

nefise tutmuştur. Bunlar Is-

Müzakereleri ve kü
çük antant 

Belgrad, 20 (Radyo)- Kü
çük itilaf Hariciye Nazırları 
konferansı Sinayada toplana-

caktır. Bu içtimada bilhassa 

İtalya • f ngiliz müzakereleri 

üzerinde tetkikat yapılacaktır. 

••• 
iki vapur 
Sis yüzünden 

çarpıştı 

Londra 20 (Radyo} - İn-

giliz bandralı Splayn adlı 
panyol müzelerinden çalınmış vapurla Yunan bandıral Edok
eserlerdir. 

-----+-+----
' 

Büyük manevra 
- Başıaraf 1 nri sahifede -

yadelerde topçu himayesinde 

tankları takibederek düşmanın 

ileri mevzilerine girdiler. 
Kırmızı taraf yarın sabaha 

kadar asıl düşman mevzileri 

üzerinde keşif yaptıktan sonra 

esas taarruza geçecektir. 

Kırmızı süvari livası mavi
nin sağ cenahını kuşatmak 

üzere sevkedilmiştir. Mavinin 

ileri mevzideki kıt'alan asıl 

mevzilerine çekilmiştir. Mavi, 

Saray mıntakasındaki mevzi

lerini tahkim ile meşguldür. 

Sabahleyin her iki tarafın 
keşif tayyareleri kendi avcı 

tayyarelerinin himayesinde ke· 

şifler yapmışlardır. 
Bu meyanda iki taraf avcı 

tayyareleri arasında Saray üs
tünde bir hava muharebesi 
cereyan etmiştir. 

siya vapuru, sis yüzünden çar

pışmışlardır. Her iki vapur 

hasara uğramıştır. ------ ·----
Çin Maliye 

Nazırı 
Kredi temin etmiş 

Cenevre, 20 (Radyo) -Çin 

Maliye Nazırı Doktor Hong, 

buradan hareket etmiştir. 

Doktor Hong, İngiltere, 
Fransa ve Amerikadan kredi 

temin ettiğini söylemiştir. ...... 
G. Metaksas 

Topçu manevralarını 
takib etti 

Atina 20 (Radyo)- Yunan 
Başbakanı general Metaksas, 

dün Yun~n ordusunun topçu 
manevralarını takib etmiş ve 
öğle yemeğini komutanlarla 
beraber yemiştir. 

r· MuzaffeN~kle~~~~-~~ğla 
Giyyomda, gene hiçbir kim

se tarafından muhalefet gör
meden saraydan çıktı; arka
daşldrını buldu ve şehri ter
kettil Bunların toplu olarak 
kapılara doğru koşmaları na
zarıdikkatı celbetti ve şehir 

muhafız askerlerinden bir kıs· 
mı tarafından takib edilmeğe 

başlandılar. Fakat hiçbir zarar 
görmedn Normandiya toprak
larına muvaffak oldular! 

* • il' 

Giyyom, Finlander arazisi 

dahilinde, Normandiya hudut· 
larına doğru süratle kaçıyor· 

ken aklından birçok garip dü· 
şünceltr geçiriyordu. Kendi
sini tahkir eden bir ki

birli kızı, başkasının ya· 

pamıyacağı şekilde cezalan
dırılmasını bir şeref addedi
yordu! 

Hakikateni böyle bir hare
keti aklı başında bir kimse 
yapamazdıj baştan başa teh
likeli idi. Fakat Matildin Riç 
dediği Giyyom bunu mükem
mel surette yapmış idı! 

Giyyom ayni zamanda, Ma· 
tıldin güzelliğini de düşünü

yordu. Ne kadar güzel bir 
kızdı. Bu Matildada, boy, en· 
dam, renk, herşeyi güzeldi, 
hele büyük ve siyah gözleri. 

Canları yakıyord ır. Giyyoııı' 
bu güzelliğin kalbindeki Y~ 
rine rağmen, kendisini tahk1r 
eden bu kıza hala kızıyorM 

Giyyom, Ruenden Lile dot 
ru yola çıktığı vakit, pek çok 
zorluklarla karşılaşacağını tab· 
min etmiş idi. Fakat bu zs~: 
nı hiç tahakkuk etmemiş, bı 
akis işler umulmaz bir kolsf 

olmuş, bitmiş idi. MatiJdiP 

ayaklarına kadar düşmekle 
izzeti nefsinin ne kadar kırıl· 
dığını büşnüyor ve seviniyor 
du. 

1 • aı 
Lıl sarayıdda, bu eırıs . 

görülmemiş tahkir haberi b1
' 

yıldırım tesiri yaptı. Giyyoııı~ 
Lile diri veya ölü olara~ !~ 
tirilmesi emrile birçok sılsb 
müfrezeler çıkarıldı; meşbf 
süvari şövalyeler dört tar' 

1 

koşturuldu. . bı 
Bir müddet sonra biitİln 

müfrezelerin, süvarilerin boi 
döndüğü vakit kont BaJdVİ~ 
son derecede hiddetlendi. 58

• 

basının bu fevkalade heyec~ 
ve hiddetine rag" men asıl ıs M,. 
kire hedef olmuş bulunan ,, 
tild, çok sakin görünüyor, bıJt 
tün bu hareketlere ehemıniYe 
vermez gibi hareket ediyord~· 

(Arkası~ 

üzüm, incir piyasaları. 
{ Baştara/ı 1 inci sahi/ede J halde çarşıda derhal satı~'. 

nihayet, mal vizite edildikten ra başlandı ve geç vakte ' 
sonra fiatlerin tesbiti kararlaş- dar hayli muamele oldu .. ı,ı1 
tırıldı ve toplantıya son verildi. lzmire gelen incirin ınık I 

ıJJ'' Öğleden sonra saat 16 da dokuz bin çuvaldır. ~u. Ql 
tekrar toplanıldı. Münakaşa- turfandadır ve hepsi ıçıo 
lar, bu sefer daha kısa sürü- hemen hemen alıcı vardır. 
yor ve fakat, kararsızlık tama- Üzüm müvaredatına gelince~ 
men hükmünü gösteriyordu. dün öğleye kadar piy~5~0 

Müstahsillerden Bay İzzet gelen üzüm miktarı yedı 1 

Aydınlı, Malik, (çıkıntı hariç) beş yüz çuvaldır. ·,. 
.. v,r 

ikiye tefrikini teklif etti ve 9-1 O Her iki mahsulden ınu J'r· 
kuruş fiat biçti. Bu noktada dat biribirini takib etmekte ~e 
tekrar münakaşalar oldu. Borsa incir rekoltesi, geçen se'f0\ 

reisi Bay Mazhar lzmiroğlu, nisbetle bu sene azdır. '
0 

uzun süren ve sabahtanberi mine göre, busene 34 bin tC 
halledilemiyen bu işin iyi bir incirimiz vardır. 52 
neticeye bağlanması için olan· Üzüm rekoltesi de so-
ca kuvvetile çalışıyor, alıcılarla bin ton raddesindedir. ~ 
müstahsilleri yaklaştırmağa gay- Her iki mahsulün, ger:, 
ret ediyordu. Bir aralık, Bay müstahsil ve gerekse tiicC I· 
İzzet Aydınlı, toplantı salo- ve ihracatçılar için faydalı 0 

nunu terketti. Ticaret odası masım candan dileriz. 

reisı Bay Hakkı Balcıoğlu da, * * * od' 
tayin edilen fiatten aşağıya Üzüm ve İncir hanlar• f 
mal verilemiyeceğini kat'i su- dünden itibaren faaliyet b• 
rette beyan etti. lamıştır. bİ' 

Bunun üzerine, Borsa reisi İhracatçıların mühiın pıl 
Bay Mazhar fzmiroğlu: kısmı, aldıkları malı dt'I' 

"-Tesbit edilen fiat, gerek işletmeğe başlamışlardır. ii~ 
müstahsiller ve gerekse alıcı- İncir ihracatçıları da btıi 
lar için muvafıktır. Müstahsil- faaliyete geçiyorlar. . 1 ,,e· 
!erimizin, malı yetiştirmek hu- Her iki mahsulden ış .~,,a· 
susunda nelere katlandıklarını cek olan ilk partilerin~. 0

pl 
hep takdir ederiz. Bunun için müzdeki Pazartesi günU ~,,. 
alıcıların, tenzilat istiyecekle- rupaya sevkolunması mu 
rını zannetmiyorum. Gerek rerdir. ·11dt 
Bay Marsel ve gerekse Bay Dün akşam borsa bariC'gaıı 

yapılan İncir satışları, btl 
Şerif Remzi ve diğer arkadaş-
lar da mümaşatkardırlar. Bu tescil ettirilecektir. B gao 
sene mahsulü ikiye tefrik et- Aydın, (Hususi ) - ıJ JP 
mek suretile fiat tesbit ettik. Burhaniyeden Selçuğa k' i~ 
Gelecek sene mahsulün dört bütün istasyonlardan lı~di· 
kısma ayrılmasını temin ede· ilk incir mahsulü gönd~r~ol' 
ceğiz. Böyle bir şekil, mahsu· Bunun için Devlet deııt~td': 
lümüzün nefaseti namına çok ları iki n~arşandiz k•1. i~cı 
iyi olacaktır. Ben, tayin olunan 900 ton yükle geçen bıfJ;' 
fiatleri muvafık buluyorum. marşandiz treninde Y4~~i~~ 
Hayırlı işler temenni ederim.,, fazla incir olduğu halde~. jJ" 

Dedi. tren tamamen incir yüklll I_ 
Bay Mazhar İzmiroğluimn Bir günde iki tren kald•'fll. 

bu sözlerine kimse itiraz et- suretile Devlet demiryollll Jir 
1 k .. ter -~ 

medi ve piyasa, bu suretle müstahsi e arşı gos . çU" 
açıldı. ilgi ve kolaylık, incirciler• 

Piyasa açılışı geç olduğu memnun etti. 


