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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Pazartesi - 13 Eylal 1937 

Alidenizde [(ontrola 
~------

Akdeniz konferansı ictimda 

Kontrol hakkındaki anlaş
ma bugün imzalanacak 

B. Hitler 
Nurenberg 13 (Radyo) -B. 

Hitler, kız ve erkek Alman 
gençlerini teftiş etmekle meş· 
guldür. 

Dün, elli bin kişilik muhtelit 
bir gençlik ordusu, B. Hitlerin ı 
Önünde bir ıecitreami yap· 

Piyango 
Büyük ikramiye 

dün çekildi 
lstanbul, 13 ( Hususi ) -

Tayyare piyangosunun keşide· 
ıine devam edildi. Kazanan 
numaraları bildiriyorum: 

7988 
50 bin lira 

~ .. 19892 
15 bin ırra-

11406 
12 bin lira 

29489 29062 
18644 21707 
10000 Lira 

31598 36401 
3000 Lira 

32744 39411 
1000 lira kazandılar. 

500 lira kazananlar: 
655 763 2642 3640 

7312 14982 1~289 
23636 26757 28639 

21295 
29706 

36514 38604 39438 39743 
200 lira kazananlar: 

1274 6870 7042 8194 
9772 10777 11988 13585 

17935 20818 23604 24197 
25228 26299 28890 29515 
31563 34656 35653 38365 
39519 

100 lira kazananlar: 
317 482 559 697 

1221 2219 4265 5032 
6732 8041 9495 10936 

15134 17166 18144 19344 

Amorti 
Nihayeti 92 ve 88 olan bi· 

letler, ikişer lira ,_morti ala
caklardır. 

Pariste 
Konfederasyon binası 

dinamitle havaya uçu
ruldu. 

Fiati (100) Para 

Başlanıyor 
Fuar kupası maçları 

lstanbul muhteliti, lzmir 
muhtelitine 3-1 yenildi 

Hak_emin~bütiin f sayretine .... rağmen Doğu 
muhteliti de B. muhteli"iine4·3mağldPföldu 

Doğu mubteliti, dün İzmir Fakat üçüncü . penaltıdan isti· ; 
B. muhteliti ile revanş maçını fade edemediler ve yal~ 3 
yaptı ve 4·3 yenildi. Maç, ta· gol yapabildiler. Bu aralık bir 
mamen lzmirin hakimiyetinde de kavga oldu. Maçın zevki de 
geçti, Hakemin bariz tarafgir· kalmadı. Bütün bu hadiselere 
liğine rağmen doğulular oynı sebebiyet veren hakem, maçı 
yamadılar. Birinci devrede iz· bittiğini ilan ettikten sonra, 
mir muhteliti 4·0 galip iken, doğuluları galip getiremediğin· 
ikinci devrede hakem doğulu· den müteessir sahadan aynldı. 
lara zorla bir şeref golü yap· lstanbul - lzmir maçı 
tırdı, arkadan bir penaltı verdi Fuar kupası karşılaşmasını 
bunu bir, bir daha takip elti. - Devamı 4 ncil ıahijede ·-·--Burhan Türkiye yel

ken şampiyonu oldu 
ikinci gene Istaohullu Şeref, 

OçOncn de lzmirli Hakkıdır 
Türkiye yelken bikincililcleri 

finali, dün sabah Karşıyaka 

sahillerinde yapılmıştır. Yarış· 
lar saat. 11,30 da başlamış, 
rüzgar çok hafif ve hatta bir 
aralık durmuş olduğundan iki 
buçuk saat devam etmiştir. 
Dünkü yarışlarda gene Jstan· 
bullu Burhan birinci gelmiş, 
Kocaelmadan Nazmi ikinci, 
lstanbullu Şeref üçüncü, fz· 
mirli Hakkı dördüncü gelmiş· 
lerdir. 

Umumi tasnif neticesinde 18 
puvanla Burhan Türkiye yel• 
ken şampiyonu olmuştur. ikin· 
ci İstanbullu Şeref, üçüncü de 
İzmirli Hakkıdır. 

Faşist meclisi 
toplanıyor 

Roma 13 (Radyo) - ltaly~ 
faşist meclisi, önümüzdeki Pcl"" 
şembe günü Litoryo saraymcı. 
toplanacaktır. 
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Eda gene cumbada. Göz- rar edeyim. Edanın adı Seza. · d 

-·~,..,,...._-.,___. redilmemesini tavsiye e iyor· terson binasında her türlü tüc· leri, bir elindeki aynada, bir Merhum Taha paşanın kızı, l b i ·1· 
"' lar. Hedvey isim i ir ngı ız carı muamelatı yapan işbu şir- · caddeye çıkan karşı köşede.. İmadeddin paşanın da küçük k 

mecmua.sının neşrettiği ma a- ketin ticaret unvanı ve şirket Aşağıdan, kapı tarafından, gelin. Kocası haşarı, zırtullah. 
lede deniyor ki: mukavelenamesi ticaret kanunu duyulur duyulmaz bir tıkırtı Yeni ayrılmışlar .• Sen, Taha 1 

"Habeşistan, Çin, spanyaı hükümlerine göre sicilin 2079 geldi. Edanın kulakları kilişte paşanın eski çıraklarından Aş· 
1 Filistin.. 1937 senesi tür Ü numarasına kayd ve tescil olduğu için tıkırdıyı duymuştu. kıdil kalfa, namı diğer Asiya· h ld 

meselelerle dolu olduğu a e edildig"' i ilan olunur. Ses, kapı simitinin yavaşçacık nımsın. Bu ev de senin. Aman 
kapanmak üzeredir. Sulh, eni· lzmir sicilli ticaret memur· vuruluşunu andırıyor. Cumbanın dikkat; ona göre kendini kul· 

1 1 konu yerleşmiş olduğu mem e- luııı.u resmi mühürü ve na· arka kafesine saldırdı. lan, idarei lisan et .. 5 

Hafı.ze.· ketler de bile tehlikeye Jüşü- mına imza okunamadı -Geldiler!. Boyalı bıyıklıyı 'lk 
1 k d ıh - Peki!. Anladım!. Sen yor, Milletler cemiyetinin ı Mukavelename: gördüm diyere yerin en op- işi, sulhu muhafaza etmek· 

ladı. merak etme!. Diyerek kafa 
Hafize başını örtüp aşağıya sallarken, bir taraftan da mı· tedir. 

k k rlldanmada·. Bununla beraber, en cevval oştu; apıyı açtı: 

' - Buyur vezirzadem, güzel - Şimdi görürsün, bizim faaliyetinin beklendiği bir za· 

arslanım!. zirzop vallahi beğenmiyecek; Memleketi hakkında Mil- manda, Milletler Cemiyeti, 
Eteğe değdirerek temanna· yolum yolum yolunacak, heri· /etler Cemigetinin /agdalı • eğer hareket edebiliyorsa -

hını çakacağı sırada gözleri fin yanına bile çıkmıyacak.. kararlar vereceğini ümit gayet mütereddit hareket edi-
güzel arslana ilişti. Eli havada Çıksa da kovmadan beter et· eden Negüs yor. Şu halde Milletler cemi· 
kaldı. mezse, biz de rezil ve rüsvay Milletler cemiyetinin bu se-

G .. l 1 b" d t k olmazsak yüzüme tükür!. f yetini bu kadar para verip 
uzeze ars an, ır a e a· erki toplantısında Habeşista- idame etmekte ve zaman kay· 

glrgası Çıkmış maymun Koca Edanın yanına girdiler. Ya- k b d k l k 
.. nın a ı eti e onuşu aca . betmekte mana nedir? kendl'nı' çabuk topladı· ta,c.ın üstüne yüzükoyun yat-

. ~ Milletler cemiyetinin siyasetini Mana şudur ki, toplanan - Safageldiniz, safalar ge· mış, kafasını iki yastığın ara-
k k terviç edenler, mağdur olmuş bulutlar altında bir tek haki-tirdiniz, fakirhanemi ihya etti- sına so muştu. Aya sesini 

d b Habeşistana daha fazla aad- - Devamı 4 ncü sahifede -niz!. uyunca aşını kaldırdı: ~ 
~~~~------~ ... ~·~•11•·-·--------~~~~ ald?;ee:'~;~;ta~:~::ı :ı:~:;a hep-si ~: ü:~:~:ı:.m~~·~:~~~ Dün ua n ı n en güze 1 

kapının yanındakiydi. Bu~ları zuldu değil mi? , 

oraya alırsa erkek sesleri so· - Ne münasebet? kad ..... t Harı· 
kaktan gelip geçenlerce duyu· - O halde Ekmel bey ni· 1 n 1 1 S 1 a a 
lacak . Bu sebeple o akşam çin gelmedi? 
paçaları sıvamış, oradaki bü· - Geldi ya yavrucuğum. 1 
tün eşyaları üst katta, arka ci· içeride, çançeşimle sana mun· · 

Kurşuna dizilirken neler söyledi'Fl 
hete nazır olan odaya taşımış tazırf 
idi. Yukarı çıktılar. Eda, vezir - Eda, şebek, dediği ada· 
zadeyi bir ayak evvel görmek mm Ekmel, bey olduğunu du· 
için, merdiven başından bak· yunca haykırdı: 
mak isterken, abdesthaneyi - Aman sus, öyleyse mah
daba muvafık bularak kendini voldum. Vezir zade o şebele 
oraya atmış, kapı aralığından mi? 
gözetlemeğe başlamışbl Ekmel Ne çırpınma, ne çırpınma: 

~ beyi görünce ağzından şu çıktı - Abdülvebhap paşa zade 
- Bu ş bek te kim ? o hal. Yalan, billahi yalan, 
Her tarafı bırakmış, duvara alay ediyorsun; imkanı yok 

yaslanıvermişti: olamaz, sahi mi söylüyorsun 
- Eyvah, dediğim çıktı. allasen? Cici anne, sHsmasana, 

Vez!rzade bu işten vaz mı doğrusunu sen söyle bari. De
geçti, nedir ki dalkavukların· mek vezir zade o şafi köpeği. 
dan birini gönderdi. Kim bilir Hay vezir zadeler götürsün 
ne bahaneler yumurtlatacak?. onu .. Allah canını alsın, Al-

Kendini Hafizenin odasına lahtan bulsun. Zaten bulaca· 
attı; yatağın üstüne serildi. ğını bulmuş, teneşire tek bor-

Dövünmede: cu kalmış.. Başımda ne dikilip 
- Gördün mü başıma ge- duruyorsunuz? Gidin ne yapa· 

lenleri?. Kaç gün, güç gecedir caksanız yapın, mendeburu 
boşuboşuna ümitlendim, akın· buradan dehleyin. Dünyada 
tıya kürek çektim, kendi ken· 

bir o, bir ben k lsam gene dime gelin güvey oldum!. 
- Biraz dışarı gelir misin istemem. Beni hazinelere gark 

Asiyanımcığım? diyerek atla· etse makbulüm değil, ziyade 
mıştı sofaya... Kocakarı, Asi- olsun!. 
yanım da kim diye etrafına Kör Abdurrahman, Edanın 
bakınırken, Kör tekrarladı: ön.üne diz çökmüş, eline, ete· 

- Abla, bir lahza teşrif ğine atılıyordu: 
eti - Edacığım, iki gözüm yav 

Kapıyı açtığındanberi ağzı rum, şamatayı kes, biraz mü· 
açık kalmış olan Hafizenin ilk saade et te bak ne diyeceğim 
sözü de şu oldü: 

Bu derecesi de fazla yahu. - Vezir zade bu kaşık su-
ratlı hırtlamba mı? Öfke ile kalka_n ziyan ile otu· 

Kör, başparmağını dudak· rur. Söyliyeceğimi dinle. Sonra 
lanna götürdü: gene bildiğinden dönme .. 

- EssükUtü hayrün mined- Hafize, belki yola getiririm 
dırdır. diye, sertlendi: 

iki parmağile para sayar ( Arkası oar ) 
gibi yaptı: • 

- Sen buna baki Birinci sınıf mutahassıs 
Aldı :cevabı: 
- işte şu duvara yazıyo-

rum. Deli kız, bu çingene 
maşasını beğenirse kelemi ve· 
ririml.. 

Abdurrahman, gene par
maklarile para işareti yapıyor, 
acele acele diyordu ki: 

- Sen şimdi beni dinle. 
Tertibatımızı, kullanacağımız 
ağzı, Eda herhalde sana söy· 
lcmiştir amma gene kısaca tek-

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt fle Tenasül hastalıklar 

oe elektrik tedaflisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

·-·-Şimdiy kadar bilinmeyen 
meraklı safhaları hapishane 

doktoru bizart anlabyor 
Büyük harbin kadın casusu 

Mata Harri hakkında 20 yıl
dan beri birçok şeyler · yazd
mı tır. Fakat güzel casus ka
dının kurşuna dizilirken neler 
söylediği ve "?le suretle öldü
ğüne dair tam ve sahih ola
rak kat'i bir malumat yoktu. 

1917 yılında Fransanın Sen 
Lazar hapishanesi doktoru Bi
zart, birkaç önce ölmüş ve 
bıraktığı hatıraları arasında 
Mata Harriye dair bazı kayıt
lar bulunmuştur. Kurşuna di
zildiği sabah bizzat casusun 
yanında hazır bulunan doktor, 
hadisenin sureti cereyanını şu 
suretle hikaye etmektedir: 

"Hakiki adı Gurtruda Tsel 
olan Mata Harinin kurşuna 
dizileceği sabah, idam hük
münü infaz edecek manganın 

kumandanı beni buldu. Onunla 
birlikte on iki numaralı höc
reyf! doğru yollandık. Zabit 
mahkum kadını tatlı uykusun
dan uyandırdı. Kadın, yerin
den sıçayarak uyandı ve telaşla 
gözlerini uğuşdurmağa başladı. 
Yatağın üzerinde ellerini iki 
tarafa dayayarak başını yukarı 
kaldırdı; zabitin okuduğu hük
mü dinledi. 

Bundan sonra, zabit mah· 
;kuma hitaben: 

- Mata Hari cesaretli olu· 
nuz, Rci icumhur affodilmeniz 
hakkında verdiğiniz istirham
nameyi is'af etmemiştir. Bunun 
için idam hükmünün icra edi· 
leceği saat gelmiş bulunuyor. 
Hazır olunuz. · 

Dedi. Güzel casus dik ba· 
· kışlarla, orada hazır olanları 
birer birer süzdükten sonra, 
hemşire Leonida döndü ve ; 

- Hemşire ben hiçbir zaaf 
eseri göstermeden öleceğim. 
Siz, biraz sonra güzel bir ölü
mün şahidi olacaksınız dedi 

ve ayağa kalktı . 
Hemşireler mahkumun el

biselerini üzerine giydirmeğe 
ba~ladılar: Üzerinde ipekli 
bir gecelik vardı, gayri ihtiya
ri bir hareket Mata Harinin 
Üzerindeki ipekli geceliğin 
önünü açtı. Çok güzel olan 
çıplak bacaklar açılm1ştı, ben 
bu eınada onun yanıbaşında 
duruyordum. Mevzun çıplak 

vücudunun erkeklere görün

mesi; güzel casusun nazarı 

dikkatini bile celbetmiyordu. 

Hemşirelerden birisi, ipek 
· geceliği eliyle tutarak bu çıp· 

lak göğüsü ve bacakları er
keklerin gözünden gizlemek 
istediyse de casus: 

- Bırakınız, hemşire zarar 
yok görünsün, çünkü gizlene· 
cek zaman değildir.,, 

Diye mırıldandı. 
Fakat gözleri oyuklarından 

fırlamış gibi çepçevre morlaş-
mıya başlı yan casus, Fransa 
cumhuriyetine karşı bir takım 
küfürler savurmıya başladı. Bir 
kaç dakika sonra Mata Hari
nin sırtına uzun bir ceket ve 
çok güzel bir eteklik geçiril
mişti. Beyaz ipek oymalarla 
işlenmiş olan bu ceket, casusa 

· çok yakışmıştı. Kendi elile 
yavaş yavaş şapkasını batma 
koydu. EIJerine eldi.venlerini 
geçirdikten sonra aminne bir 
tavurla: 

- Buyurunuz, ben hazH'rlll, 
diyerek ilerledi. 

Zabit kadına doğru yakla· 
şarak kanun icabatma uymak 
için son defa bir itirafı olup 
olmadığını ve son arzusunun 
ne olduğunu . söylemesini is· 
tedi. 

Casus, kati ve kesik olarak: 
- Hayır, dedi. Esasen söy· 

lenecek birtey olmutolsa bile 
Devamı 3 ncü mhifede -

Bin dokuz yüz otuz yedi 

senesi Eylül ayının altıncı pa• 

zartesi günü saat on raddele

rinde, lzmirde Bahçeliler ha-

omdaki dairesinde ifayı vazife 

eden aşağıdaki mühür ve im

zanın vazii İzmir ikinci Noteri 

M. Emin Erenerin mazereti 

hasebile mumaileyhe niyabe

ten vukubulan davete icabetle 
lz:nirde birinci Kordonda Pa· 

terson binasına giderek orada, 

ben aşağıda imzası bulunan 
daire memurlarından Şefik Çu
hadaroğlu yanıma gelen eh-

liyeti kanuniye ve nizamiyeyi 

haiz ve zat ve hüviyetleri f z· 
mirde Karataş Tramvay cad-

desinde Ege apartımanında bir 
numaralı dairede oturan Vitali 

Sorya ve f zmirde Celal Bayar 

Bulvarında 5 numaralı evde 

oturan Zanardilandi Atilyo ta
rif ve şahadetlerile teayyün 

eden fzmire bağlı Bornovanın 
ismet paşa caddesinde dokuz 

numaralı evde mukimler Şarl 

oğlu Piyer Pagy ve otulları 

F ernand Pagy ve Raymond 

Pagyden neye çağrıldiğımı sor· 

dum. Anlatacakları gibi bir 

şirket mukavelesinin tarafımız· 
dan resen tanzimini talep et

meleri üzerine yukarıda isim 
ve adresleri yazılı şahitlerin 
yanında arzulannısordum. Cüm

lesi müttefikan söze başhyarak: 

Şeraiti atiye dairesinde muat

bık kaldıklarmı beyan ederler. 

1 - bir temmuz 1923 ta· 
rihinde "P. Paji ve mahdumu 
P. Pagy Etfils,, unvanı ticarisi 
altında Pierre Pagy "Piyer 
Pazi,, ve oğlu Fernand Pagy 

arasında teskil edilen ve hazi· 
ran 1935 tarihinde de yukarı· 
da isimleri yazılı ortakların 
olğu ve kardeşi bulunan 
Raymond Pagy,ninde Kol
lektif şerik sıfatile giren 
şirketin ayni şartlar dairesinde 

yeni bir devre için devam et
mesi hususunda taraflar muta· 
bık kaldıklarını beyan ederler. 

2 - Şirketin yeni devresi-
. nin müddeti bugünkü tarihten 
itibaren başlamak üzere iki 
senedir. Şirket müddetie in· 
kızasından üç ay evvel ortak· 
lardan hiçbiri diğer ortakla
rına şirketten çekilmek husu
sundaki kararını noter vasıta
sile bildirmediği takdirde ken· 
diliğinden iki senelik yeni bir 
devre için devam edecektir. 

3 - İşbu kollektif şirket 
Piyer Paji, Fernand Paji ve 
Raymond Pajiden müteşekkil· 
dir. Bu şirkete başka bir şir
ket dahil değildir. 

4 - Şirketin merkezi h~
mir ve merkezi muamelatı da 
lzmirde BirincikeliEloacia Rater-
son binasındaki dairei mabsu-

sadır. 
5 - Şirket Kollektiftit 

unvanı ticarisi •p. Paji 
oğullarıH "P. Pagy Etfils,. 

6 - Ortaklar, şirketi 
hüt altına sokan evrakı 
feriden imza ederler. Ş' 
namı11a ortakların birisi 
fından imza edilen herb 
bir senet ve katıd şirketi 
zam eder. 

7 - Şirketin mevzuu, e 
den olduğu gibi her türlü 
cari muamelattır. 

8 - Şirketin sermayesi, 
bir bin "11000,, Türk liral& 

Bu sermayenin "9000. d . 
1 bin lirası Piyer Paji ve b 

"1000,, lirası da Fernand P 11 

ye aid olup • ıooo,. bin li 
sının da Raymondand I'~ 
tarafından konulması taabb 
edilmiştir. 

9 - Şirketin kar ve zar 
aşağıdaki nisbetler dairesin 
taksim edilecektir: 

Yüzde yirmisi Piyer Paji t 

Yüzde kırkı F ernand P., 
Yüzde kırkı Raymond P 
Şurası ortaklar arasında dl~ 

karrerdir ki bir Haziran b 
dokuzyüz otuzheş tarihin 

evvel başlamış işlerin kir 
zararı yalınız Piyer Paii 
F ernand Paji arasında yan 

rıya taksim edilecektir. 

1 O - Ortaklardan herlaan 

biriai yukarıdaki ikinci 

dede yazıldığı veçhile 

ten çekildiği takdirde blll' 
ortaklar çekilen ortap .er 
maye ve hissesini işin de1" . 
mını sektedar etmiyecek ff r 

kabili icra şartlar dairesind' 

ödemek suretile ayni ite 
vam edebileceklerdir. 

11 - Ortaklar işbu ıirftl&' 
ten mütevellit her türlü ibtdi' ' 

fın halli fasla için "hake"~ 

u1alüne müracaat buM1&Un~ 
t 

ımrtabakatlannı kabul ve 

yit ettikleri gibi orta lardt' 
birinin çekilmesi veya şirketi, 
tasfiye edilmesi lazım gelm 

halinde tesviye ve tasfiye ta 

larının tesbiti için bake1111 

müracaat etmeği kabul taabbiil 

ederler. 

Akitlerin başka bir diyece~· 
leri olmadığını beyan ve iıo-' 

etmeleri üzerine işbu mukJ' 

vele tanzim olunarak haıı' 

olanlar yanında açıkca 

muş ve anlatılmış ve meal ~ a 
münderecatının talep ve arzıl' 

larına uygun olduğu tasdi~ ~I 
olunduktan sonra hepimiz ta' 

rafından imzalanmış ve Notef .. 
lik mührü resmisile mühürlen' 
miştir. 

On bin lira on beş lcurOf 
luk pul üzerinde 6/9/937 tt' ~ 
rih ve akitlerle şahitlerin idi' d 
zaları, Noter naibi imzası 11 

İzmir ikinci Noteri mührü re• 
mi ve M. Erener imzası. 

Genel sayı özel sayı 
9246 8/237 

işbu şirket mukavelename 
suretinin dairemizde tasdi 
edilen 6/9/937 tarihli ve 92 
genel numaralı aslına uygu 
olduA-unu tasdik ederim. Bi 
dokuz yüz otuz yedi yılı e'j 

lül ayının altıncı . pazarte · 
gunu. 6 Eylül 937 

İzmir ikinci Noteri 
Emin Erener resmi mübrO 



~ıhife 3 (Uluaal Birlik) 

~ nyanın en güzel 'DEUTSCHE LEVANTE LINIEJOlivier ve r::~ ı Frate/li Sperco 1 
aıı kod aı G. m. b. H. "s 
,, eli ını ır.ıata Hari I HAMBURG rekası Limited vapur acent"&ı 

, 8a~ıarafı 2 inci sahijede • ".:v'ACEDONIA., vapuru 11 RDY AL NEERLANDAIS 
~ n.un söyliyecek miyim zan· Eylulde ROTTERDA~, _HAM· Vapur acenf _ .-ı KUMPANYASI 
Şı~ dıyorsunuz? BURG ve BREMEN ıçın ha- Birinci Kordon Rees binası HERMES 8 37 

S k d k " "vapuru 31- · 
t ı.r~ bana ~elmişt!·. Kanun re et e ece tir. Tel. 2443 gelip BURGAS, VARNA ve 

h hı ıdam edılecek !hır kadı· •ANKARA., motörü 21 Ey· LONDRA HATTI KÖSTENCE limanları için yük 
rı gebe olup olmadığım sor· lülde bekleniyor. 28 Eylüle "BORODINO., vapuru 28 alacaktır. 
ak ta doktorun vazifesiydi. kadar ROTTERDAM, HAM- Ağustosa kadar LONDRA ve "MEROPE vapuru 5-9-37 
l\ulağına doğru iğilerck ya· BURG ve BREMEN için yük HULL iç.in yük alacaktır. de ROTTERDAM, AMSTER-

gebe olup olmadığı hak- alacaktır. "ADJUTANT., vapuru 28 DAM ve HAMBURG liman· 
da bir tereddüdü varsa söy· Ağustosta gelip 7 Eylüle kadar lanna hareket edecekti. 
~sini istedim~ Mata Hari AMERICAN EXPORT LlNES ktı "HERMES" vapuru 20-9-37 

sı 'lümsedi ve bacı ile menfi THE EXPORT STEAMSHIP LONDRA için yük alaca r. 
v de ROTTERDAM, AMSTER-dok ap verdi, CORPORATION "MALVERNIAN., vapuru 

DAM ve HAMBURG liman· 
e b' 12 numaralı höcrenin kapı· "EXPRESS., vapuru 9 Ey- 10 Eylülde gelip 17 Eylüle ları için yük alacaktır. 
P• lldan çıkmıştık, bir alay ha· kadar LONDRA ve HULL SVENSKA ORIENT LINEN 
il. de ve Mata Harı· ı'le zabı't lülde bekleniyor. NEVYORK 

k u için yük alacaktır. "GDYNIA., motörü 2-9-37 
P de olarak koridorlardan ile- için yü alacaKllr. de ROTTERDAM, HAM· l "MARONIAN" vapuru Ey· bb' iyorduk. Bu alay, ya gelin •EXMOUTH" vapuru 22 

lül iptidasında LONDRA, BURG, DANTZIG, GDYNIA 

13 EylQI 937 
... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiii--~ 

lzmiı· Yü 1\i nsucatı 
T .. rk A ooim Sirke·,] ., 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F' AHRI KANDEMiR o~lu 

- .. 
~.. . . ' ı ..... 1 1, -4 - ,. 
lzmirPamukMensucatt 

!;d~i: cenaze alayına ben· :!ü~kb=~=~~~· NEVYORK HULL ve ANVERSten gelip BALTIK ve DANIMARK li- Türk Anonim Şirketi 
Siyaset meydanına götüre· "EXIRIA" vapuru 28 Eylüle yük çıkaracaktır. manlarına hareket edecektir. Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
k arabaya binerken, casus doğru bekleniyor, NEVYORK LIVERPOOL HATTI "VASALAND" motörü 17- Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

ajı tkesle helall~tı ve Leonida için yük alacaktır. •OPORTO., vapuru Ağus· 9·37 de ROTTERDAM, HAM- Geyik ve Leylek Markalarım havi her nevi Kapot bezi 
P•I' e Arbunun ortalarına oturdu. tos sonunda LIVERPOOL ve BURG, DANZIG GDYNIA, imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-THE EXPORT STEAMSHIP 
Plf aba hareket etmişti. CORPORATION SWENSEAdan gelip yük çı· NORVEÇ-BALTIK ve DANI- catına faiktır. ' 

8 "'' Tanyeri ağarırkeu siyaset PiRE AKTARMASI SEYRi karacaktır. MARK . limanlarına hareket Telefon No. 2211 ve 3067 
b~ Ydanına geldik. Askerler üç SEFERLER "OPORTO., vapuru Kara· edecektır. • • 

nd<'~· teşkil ederek dizilmişler "EXCHORDA" vapuru 10 deniz ve lstanbuldan avde- "BIRKALAND. motörii 2· Telgraf adresı: Bayrak lzmır 
ı. Mahkümun geldiği anla- Eylülde PlREden BOSTON f d BELF AST LIVERPOOL 10-37 d.e ROTTERDAM, HAM- • 
ınca bir boru acı acı öttü, ve NEVYORK için hareket ın e , BURG DANTZIG, GDYNIA 
ndan sonra etrafı bir mezar edecektir. ve GLASGOW için yük ala- DANIMAAK Hmanlanna ha· edecektir. 1 

liikutu kapladı. "EXCALIBUR,. vapuru 24 caktır. reket edecektir. ilanlardaki hareket tarihle-
Arabadan inerken, Mata Eylülde PIREden BOSTON BRISTOL: LEITH ve NEW- SERViCE MARITIME rile navlunlardaki değişiklikle-

an lrj bir elini hemşire Leoni· ve NEVYORK için hareket GASTELE HATTI ROUMAIN rinden acenta mesuliyet kabul 
rıııJ Ya uzattı ve yardımı istedi. edecektir. • JOHANNE., vapuru Eylül "SUÇEA VA,, vapuru t 0·9· etmez. 

Doktor 
Ali Agah 

irk eın~ir~nin koluna giren güzel "EXETER" vapuru 8 Birin- ortasında doğru BRISTOL 37 de MALTA ve MARSIL- Daha fazla tafsilat için 
,ı.- ~ us ıandarmaların ortasın· citeşrinde PIREden BOSTON için yük alacaktır. YAya hareket edecektir. ikinci Kordonda FRA TELLi 

er arı kurşuna dizileceği yere ve NE.VYORK için hareket .. ARABIAN PRINCE., va· ZEGLUGA POLKA S. A. SPERCO vapur acentahğına 5 ioğru ilerledi. Direğin yanına edecektir. "LEWANT" motörü 8-9·37 müracaat edilmesi rica olu-
etff . dıklan zaman, Hemşireyi, Seyahat müddeti: puru Birinciteşrin ortasında de ANVERS, DANTZIG ve nur. 

k "' rk k .. - LEITH ve NEWGASTEL için / 42/2663/4221 aç ere optö ve: PIRE-BOSTON 16 gün GDYNIAlimanlarına hare.ket Telefon: 4111 41 
jpİ .- Beni, son defa olarak PlRE-NEVYORK 18 gün yük alacaktır. 
~ ce öpünüz, ve derhal uzak- DEUSTHCE LEVANTE-LINIE 

arak, sağ tarafta bir yer de SERViCE MARITIME "MILOS., vapuru Eylül ip· 
• "et • •l ölccetimi seyrediniz, göz- ROUMA1N tidasında HAMBURG, BRE-
ır~ •. : ın doA'fudan dofruya sizin BUCAREST MEN ve ANVERSten gelip 
tıli ~erinize bakarak yumula· "BUCAREST,. vapuru 15 yük çıkaracak. 
eti' lttır. Dedi. Eylülde gelerek ayni gün KÖS· Tarih ve navlunlardaki deği-
d~ ince bir iple belinden dire- TENCE, SULINA, GALATZ şikliklerden mes'uliyet kabul 
e te' t bağlanırken, zabit tekrar ve GALA TZ aktarması TU- edilmez. 
rd,O ~Har.inin yanına sokuldu NA limanlarma hareket ede· -li-m-an-1-ar_ın_a_y_ü_k-al-aca_k_tı_r_--

ti~ ~ ı am hükmünü bir kere cektir. 
e ha olcumaııı..a b--ladı. Casus ARMEMENT DEPPE m.sı .. 1 ı; _. "DUROSTOR" vapuru 27 ., erinin bağlanmasına razı ANVERS 

tart adı. Eylülde bekleniyor. KÖSTEN- S G E B . 
"E PA N ., vapuru irın· 

enıt 12 asker, 4 ku''çu"k zabı't ve CE, SULINA, GALATZ ve · · · 'd l d b ki · 
i b GALATZ aktarması TUNA cıteşrın ıptı a arın a e enı-

bhlil ıL aşça~uştan ibaret silah en· yor, ANVERS için yük kabul 
~lar, 20 mette uzakta "ha- limanları için yük alacaktır. edecektir. 

Çocuk Hastalıklım 

mütehassısı 

1 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 -
Kum~ 

ek' ~tol" vaziyetinde duruyorlardı. STE ROYALE HONGROISE DEN NORSKE MIDELHAVS· 
·~r '-lsus kadın gözlerile hemşi· DANUBE MARITIME 

ıeye bakıyor ve acı bir gülüm· "SZEGED., motörü 20 Ey- LINJE • OSLO 
ukJ' 1 işle elini yukarı doğru lülde bekleniyor, BELGRAD, "BAALBEK., motörü 25 Ey-
aıır ldırarak: .. Allaha ısmarla· NAVISAD COMARNO BU- lülde bekleniyor. DIEPPE, 
ull' iık,, der gibi işaretler yapı· DAPEŞTE' BRATISLAVA DÜNKERK ve NORVEÇ li· 

ı "il Otdu. ViYANA 've LINZ için yük manları için yük alacaktır. 
rz\l' Zabit kılıcını sert bir hare- l akt "BOSPHORUS.,motörü 24 a ac ır. b . 
d'~ tle ktnından çıkardı, bütün Birinci teşrinde eklenıyor. 

s 
1 'ilfilılar biranda boşalhldı. jOHNSTON W ARREN LINES DlEPPE ve NORVEÇ liman-

tı· Meşhur aşifte, tanınmış dan- UMITED · LIY.ERPOOL ları için yük alacaktır. 
tet' 'Oı, ve çok güzel Mata Hari "AVIEMORE., vapuru 26 "Vapurların isimleri, gelme 
len· ~susluğunun cezasını bir topaç Eylülde bekleniyor. LIVER· tarihleri ve navlun tarifeleri 

tibi yere yığılarak gördü. POOL ve ANVERS limanla- hakkında hiçbir taahhüde giri-
ruŞ' Mata Hari 1917 yılının 15 nndan yük çıkaracak ve BUR- Şilmez ... 
t•· ~t§rinievvel sabahı saat 6,30 GAS, VARNA, KôSTENCE, Birinci Kordon, telefon 
inı' da ötmüştü. SULINA, GALA TZ ve IBRAIL No. 200- 2008 

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

Hamdi Nüzhet Çançar 
guıt 

Biıt Sıhhat Eczahanesinde 
e'j' 

esi 1 bulunur 1 . ~ 

u 
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4Sahife 

Yugoslav ordusunun büyük manev
raları 25 Eylülde başllyor 

Hey adam.. Orada ne 
yapıyorsun?. Diye sordu. 

Fakat cevap alamadı. Bri· 
son yüksek sesle ve arkada
şına: 

- Görmiyor musun be ya· 
hu?. Adamcağız olimpiyad 
oyunlarına hazırlanıyor, hem 
de bu müsyünün bedava te
maşadan zevk aldığını gö~mi
yor musun?. Dedi. 

ranlık sokakta, kaldırım • 
rinde birşey parlıyordu. 
Çin divitinden tahvil edi 
gümüş bir sigara tabakası! 

* * * Eğer ertesi gün Martel 

Maneralarda mareşalımız de bulunacak. ihtiyat zabitlerinin bir kısmı 
ile 50 bin kişi manevralara iştirak edecektir 

Brison geeceki gürültü ve 
ciz hasebile genç kıza 
itizar hevesine kapılmamıi 
salar idi, bu hadise unutul 
gidecekti. Evet Martel ve 
son ertesi gün en şık 
halde penceresinden ışık 
rünen evin kapısına gittiler· 

Belgrad, 11 (A.A) - Harbten sonra Yugoslavya ordusunun yapmış olduğu manevraların en büyüğü, Eylül ayı nihayetinde 
olacaktır. Mart el; 

Bu manevralara ihtiyat zabitlerin bir kısmı da davet edilecektir. Manevralara takriben 50 bin kişi iştirak edecek, manev· 
ralar on gün sürecektir. Başlıca harekatı, 21 ·26 Eylülde yapılacaktır. Manevraların kumandanı, yüksek askeri şura reisi gene
ral Milan Milavanovitch ve erkanı harbiyei umumiye reisi ile muavinidir. 

- Hey adam.. Aşağı ini 
Diye bağırdı. Brison da: 

- Yardım edelim mi? Yok
sa itfaiye merdivenlerini mi 

Genç ve güzel Mari Fr 
Jonnin ve babası Klod Jon Bdgrad 12 (Radyo) - Büyük askeri manevralarda Türkiye cumhuriyeti hiikumeti büyük erkanı harbiye reisi Mareşal F ev· 

zi Çakmak ta hazır bulunacaktır. Mareşal, Yugoslavya hükumetinin davetini kabul etmiştir. getirtelim?. Diye sordu. · 
Balkondan asılmış olan 

adam bir karar vermiş gö
ründü, balkona daha ziyade 
yaklaştı ve yağmur suyu bo· 
rusuna yapışarak kaldırıma 
kadar indi. Burada Brison 
yakasına yapışarak. 

' tarafından hüsnü kabul 
gördüler. Manevralara, Balkan antantı ve küçük antant devletleri erkanı harbiye reisleri de hazır bulunacaktır. 

Fakat kendisine 1 ............ . 

Paris'te suikastlar Japonyada bir kasırga 
süsünü veren bu adam 
bahriyeliye garip ve şaY 
dikkat göründü. Klod, iki 
riyeliyi laboratuvar adını 

diği karma karışık bir o 
soktu, burada bir sürü el 
rik teli, elektrik düğme, a 

Konfederasyon binası ile iki apar
tımau berhava edildi 

Paris 12 (A.A)- Biri pat- sokağındaki binaya ulak bir 
ronlar konfed~rasyonu bina· sandık getirerek kapıcıdan bu 
binasında diğeri de Boislüre sandığı konfederasyon reis 
sokağında Paris maden sana- muavinine vermesini rica et· 
yii erbabı gruplarının merke· miştir. Kapıcı bu sandığı ken· 
zinde olmak üzere iki infilak di odasına koymuştur . 
vukua gelmiştir. Her iki bina- Boissier~ sokağındaki bina· 
da vukua gelen hasarat mü· da buna benzer bir sandık 
himdir. · Presborg sokağında mağaza çırağı tarafından mer· 
yaya kaldırım üzerin?e bulu· diven başmal bırakılmıştır. 
nan iki polis memuru ankaz Çünkü o binada kapıcı yoktu 
altında kalmış olup ıtfaiye ef· Preshorg caddesinde konfe· 
radı bunları çıkarmağa çalış- derasyon binasını.o sağ cephesi 
maktadırlar. Bir binanın kapı· Bollssiere caddesinde ise bi· 
cısının beyni sarsılmıştır. Bol· nanın dahili tamamen harap 
ıelere sokağında ölen ve ya- olmuştur. ,Ankaz altında ezil
ralanan yoktur. İlk tahkikat miş olan polisin cesetleri çı· 
bir mağaza çırağının Presborg karılmıştır. 

...;._~~~--... ,..,.._. ........... -~~-------~~~-
1 n g iliz kooperatifçileri Ay 
dında tetkikler yaptılar 
lngilizler, incir mahsulünilu işlen· 

me ~eklini çok beğendiler. 
Memleketimizden üzüm ve 

incir satın almak üzere gelen 

lngilterenin altı maruf koope

ratif şirketi müdür ve mümes· 

sillerinden mürekkeb İngiliz 
heyeti, dün Aydın mıntaka· 
ama giderek incir vaziyetini 
tetkik eylemişlerdir. 

lngiliz heyeti üzüm kurumu 
müdürü B. İsmail Hakkı Ve· 
ral, kooperatifler birliği incir 
seksiyonu şefleri ve gazeteci· 
)erle birlikte hususi bir oto· 

Fuar kupası 
maçları 

Başıaraf 1 nci sahifede 

yapacak olan· Istanbul - lzmir 
muhtelitleri, alkışlar arasında 

sahaya çıktılar. Hakem, lngi· 
liz antrenördü. Daha ilk da-

kikalarda hakimiyeti ele alan 

İzmirliler, birinci devrede tek 
halka oynadılar ve 2 gol çı· 
kardılar. Bu arada kale önle· 
rinde topu ayaklarında fazla 
tutmaktan da bir yığın fırsat 
kaçırdılar . 

ikinci devrenin ilk beş da
kikasında canlı bir oyun çı
karan lstanbullular, fazla gol 
yememek için gene müdafaa
ya çekildiler, 35 inci dakika 
tekrar tek kale oynandı. 39 
uncu dakikada lstanbullular 
saldan bir hücum yaptılar, 
"8liçleri güzel bir şütle şeref 
ıolünü yaptı. Bir dakika son· 

karla Aydına gitmişler, muh
lelif yerlerdeki kooperatiflerde 
durmuşlar, incirin toplanma, 

kurutulma ve işletme şekille· 

rini gözden geçirmişlerdir. 

Öğle yemeğini Aydında yen
miş, akşam üzeri Köşkte bir 
çay verilmiştir. 

lngilizler, gördükleri husnü 
kabulden"çok memnun kaldık· 
larını söylemişler, incir işleme 
usullerini beğenmişlerdir. Hey
et, akşam şehrimize dönmüştür. 

Hind şairi hasta 
· Kalkuta 13 (Radyo)- Meş· 

hur Hind şiiri Rabin Dragur, 
ağır hastadır. Şairi tedavi et-

mekte olan doktorlar, hastanın 

vaziyetini endişeli görmekte· 
dirler. 

ra lzmirliler ·buna mukabile 
ederek üçüncü gollerini kay

dettiler. lstanbullular itiraz ve 

ofsayd olduğunu iddia ettiler. 

Oyun iki üç dakika durdu. 

Geri kalan beş dakikada . iz. 

mirin hakimiyetinde geçti ve 

İstanbullular 3-1 mağlup sa
hadan ayrıldılar. 

ikinci ve belki de üçüncü 
sınıf bir muhtelit olan İstan
bul takımı, dün fena oynama· 
dı. Genç sporcular çok çalış· 
blar. lmirli forların da anla· 
şamamazlıkları neticesi olarak 
ağır bir mağlubiyetten kurtul· 
dular. 

ortahğı alt-üst etti 
- Şimdi aziz Bay, orada 

yaptığınızın hesabını verecek· 
siniz! Dedi. 

·-·-· Limanlar ve açık denizlerdeki gemi. 
lerden haber alınamıyor bir mek Fakat bu garip adamın 

şarklı siması büsbütün hayret 
uyandırdı. Sırtmda lngiliz Şev-1 
yot kumaşından bir takım el· 
bise vardı. Sadece iki kelime 
söz söyledi: 

tepte 1 S çocuk öldü -
Tokyo 13 (Radyo) - Ja· 

ponya garbinde vukubulan çok 
şiddetli bir kasırga, büyük za
rarlar vermiştir. 

Nakil vasıtaları, her tarafta 
inkıtaa uğramış bir haldedir. 

Kasırganın vukubulduğu mm· 
taka dahilindeki limanların bir 

çoğundan haber alınamamıştır. 
Birçok vapurların akibeti de 
meçhuldür. 

Ojana sahiJinde birçok evler - Beni bırakınız! 
sular altındadır. Yıkılan bir Ve ayni anda Brison bök· 
mahalle mektebindeki talebe- rekleri üzerine tam isabetli 
den 15 çocuk ankaz altında bir yumruk yedi, diğer bir 
kalarak ölmüştür. adamda karanlıklardan -gece 

~~~~~~---.. --..·--~--~~~~~--
Ha be 1ıi s tanı "Beterin beterinden,, koru. cadısı gibi- peyda oldu. 

r Kavga başladı; fakat çok 
mağa ~alışıyorlar.. kısa sürdü, birkaç saniye sonra 

( Baştara/ı 2 inci salıif ede) Muhtelif müdafiler tarafın· mütecaviz şarklı adam bacak· 
kat açıktan, açığa ve bariz dan muhtelif noktai nazarlar larının bütün kuvvetile kaç
hatlarla kendini göstermekte· ileri sürülüyor: mağa başladı. Bulundukları 
dir: O da Milletler Cemiyeti Kin gütmiyelim, diyorlar. yerin çok karanlık olmasına 
yaşaeığı müddetçe, med~niye- Hakikatlerin önüne geçilmez rağmen Brison ikinci müteca· 
tin h&la kendini kurtnrabilme· Onları olduğu gibi kabul et- vizin sarı ırktan bir adam ol· 
sinde imkan olduğudur!. melidir. Esas itibarile ltalyanın duğunu fark edebildi. Diğerine 

Habeşistan hakkında Millet- Habeşistanı fethettiği inkar gelince: Onu Martel yere ya
ler Cemiyeti bu ay faydalı bir edilmez bir hakikattir. diyen· tırmış dizlcrinia altına almış, 
şey yapabilir. Yahud, ümidi o ler bulunuyor. Bütün bunlara sıkı sıkı tutuyordu. 
kadar yükseltmeyelim: Fazla kolaylıkla cevap verilebilir. Bu sırada karşıkı evin tek 
fenalık yapmaktan çekinebilir. Esas olan cihet şudur ki ışık veren penceresi açıldı. 
Filhakika, Milletler Cemiyeti bütün Milletler cemiyeti aza· Bu pencerede elinde bir pet· 
bu ay faydalı bir iş yapabil- ları dünya nizamını ve adale· rol liml>ası tutan genç bir 
mekte olan fenalıkları yap- tini muhafaza etmek üzere kız peyda oldu. Bu lamba 
maktan kaçınmalıdı. Milletler cemiyeti misakının başının üstünde olduğu halde 

Habeşistan, Milletler Ce· umd;}leriJe birbirlerine bağlı- kız dışarıya sarktı. Martel 
miyeti azalığından çıkarmak dır, bu ahidlere karşı gelmek genç bir kadın tarafından ser· 

Üzere herhangi aza silah kuv· seri sarhoşlar gibi boğuşur için şiddetli bir propaganda . 
vetine müracaat ederse, yir· halde görülmekten utandı, 

yapılmaktadır. Bundan sonra k lk k d J'" 

, tar ve manivelaları, etkonı 
torlar, saat alat ve parç 
vardı. Bunlar arasında Ki 
üç ihtirama ait şeyler vat 
Bunlardan biri bir torpili 
mesafelere bizatihi sevk, su 
ve jambon doğramağa ma 
rotatif bir biçak, bir telsiz 

. graf aleti de bulunuyordu. 
telsiz sayesinde diğer yıld 
ile münasebet tutmak mü 
olamıyacaktı • 

- Arkası va~ 

Franko • M'iilteci zabitleri 
affediyor 

/ 
Salamanga 13 (Radyo) ~ 

Genc.ral Franko; Fransa1' 
/ lica etmiş bulunan Bask. il 

kerleri için umumi af ıl 
etmiştir. 

Çavuş rütbesinden ~ 
Bask zabitleri, ispanyaya d~ 
mek istediklerini yazı ile b• 
direcekler ve haklarında yJf 
lacak tahkikat sonund avdeti 
edebileceklerdir. 

Bilakaydüşart affolunaıı~ 
istedikleri takdirde gene,ısi 
Franko ordusunda vazife d 
alabileceklerdir. ....... 

Macar harbiye 
minci asrın en büyük yapıci a tı ve genç a mı se am· 

ltalya imparatorluğunun tanın- gayesine saldırıyor demektir. Iadı. Brison da ayni şekilde nazırı 
ması isteniyor. Brita · t 1 ğ hareket etti. Kadın ~idden Al l "'' oya ımpara or u unun ' . . man manevra"''' 

C • h ıh şark ve cenup topraklarını güzeldi. Lambayı içeri aldı. /ı 1 an 5 U anavatana bağlayan başlıca Kendisi de içeriye çekilerek nı takib edece / 
münakale hattı tehlikede bu- pencerenin kanatlannı kapadı. Budapeşte, 13 (Radyo) 

konferansı lunuyor. Aydan aya bütün - Pekala. Şarklı •dam ne Macaristtan harbiye nazırı~ 
imparatorluk hissolunacak de- oldu? neral Reder; askeri bir bey~ 

55 devletten cevap 
geldi .• 

Vaşington 12 (A.A) - B. 
Hul lsviçredeki Amerikan se· 

recede ümitsizliğe doğru gidi- - Ne olacak. O da bu birlikte Almanyaya gid J 
yor. Bununlar beraber, basıl fırsattan istifade edere.le kay- Alman ordusunun yapa. 
olan zarar her şeyden evvel, boldu. Fenerin ziyası ile biran manevraları takib edecektır· 
Milletler Cemiyetini tutmak· için şaşırmış olan Martel ve Macaristan harbiye ~rı; 
tan değil de, onun prensip- Brison sokak ortasında yapa· bugün yarın Berline hareke 

firine beynelmilel münasebat ferini terketmekten doğuyor, yalnız kaldılar. Fakat bu ka- etmiş bulunacaktır. ,,,,,,,,,,:, 

hakkındaki 16 temmuz tarih· o yüzden ziyadeleşiyor. 1 • •ı A • • b~' 
li beyanat ile bütün hükumet· Sulh, büyük devletler ara- · zmır VI ayeti muhasebeı " 
ferden alın olan 55 cevabın sında istikrarsız bir uzlaşma • ••d•• ı•• v •• d 1J 
birer nüshasını Milletler Ce- ile temin edilemez. Onun, ye· SUSJye mU Ur UguD en: 3l . 

ı.ane da~anıklı tem~li: milli ldarei hususiyenin ve yarış ve ıslah yüksek encümenİıl1~ 
sıyasete alet olarak sılahı kul- bu seneki sonbahar at koşularının icrasına 12, 19, 26 e)'IO 
lanmayan yeni bir beynelmilel 937 tarihine müsadif pazar günleri öğleden sonra saat 15 de 
münasebet usnlünün tatbikidir. başlanacaktır . 

miyeti umumi katipliğine tev· 

di etmesini bildirmiştir. 
. .... -

Belgrad fuarı 
açıldı 

Belgrad 12 (A.A) - Bey· 
nelmilel birinci Belgrad fuarı 
açılma törani yapılmıştır. Tö· 
rende hükumet ricali, Kordip
lomatik fuara iştirak eden 
devletler mümesailleri hazır 
bulunmuştur. 

Milletler Cemiyeti, bugün Bir çok saf kan ve yanın kan Arap ve lngiliz hayvaıd'' 
Habeşistaea pek yardımı do· rının iştirak edeceği bu koşular diğer yıllar koşularından ~ 
kunabilecek gibi değil. Fakat heyecanlı olacaktır. Balisi müşterek ve çifte bahis mükafatı-' 
Milletler Cemiyetinin fazla nü- ilaveten ayrıca da piyangolar tertip edilmiştir. 
fuz sahibi olan azaları Milletler Kemer ve Kızılçulluyu da tutmak üzere Alsancaktan kc>!° 
Cemiyetinin her yerdeki mü- mahalline sık sık trenler tahrik edileceği gibi ayrıca otobii' 
zahirleri, bilhassa lngilterede· ve diğer nakliye vasıtalarının seyri seferleri temin edilmiştİf• 
kiler, Habeıistan hakkında Halkımızın hem güzel bir havadan iıtifade ve helll ~· 
daha kötü beyler yapılmasının zevk ve heyecan veren yarışları seyir etmek için kotu mafll 
önüne geçebilirler .. ,, line akın etmelerini tıvıiye ederiz. 9 11 14 16 ıs~ıl 


