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lzmirin 
Yıldızı yeniden 
parlıyacaktır 

J:mıiri11 /Je/iııi dotıı·11/111uısııı

daıı iiıııidlel·iııi 1.-e.~eııleı·, bıı 

§e1ıı-i11 imarı içiıı .ııapılan 

tııuac:mııı gayretlrı•p. ı·afjmeıı 

Jıarab!'leJ'i içiıu7r. lıo{lrı/1111111 

uibi uatııııısııııla il ueise d ii
şnı/eı·. §imdi ıırdeıı lııı kadar 
1i111 idlidi rleı·, bil ırııı isini::~ 

Bu sualin cevabını vermek 
için gözlerimizi arka ya çevire
lim. lzmirin şu bir kaç senelik 
hayatını gözden geçirelim. iki 
milyonluk koskoca bir istikra· 
zın nasıl israf edildiğini hatır

lıyalım. O zaman dünle bugün 
arasındaki farkı, bu şehre ha
yatiyetini kazandırmak için mu· 
vaffakıyete inanarak çalışan 

ellerin değerlerini anlamak ka
bil olur. Dün ümidsizliğe dü
tenler bugün ümidli iseler bu
nun biricik sebebi, bu durgun 
şehirde bir hareketin, bir kay
naşmanın başlamış olmasıdır. 

lzmir, şeflerin yaratıcı kud
retlerinden feyz almayı bilen 
Dr. Behcet Uz'un şahsi kabili
yetine, hayali sayılan bir teşeb
büsü gerçekleştirmek hususun
daki azmine çok şeyler borç· 
ludur. Dr. Behcet Uz şehrin 
imariyle iktısadi kalkınması 

arasındaki sıkı bağları görerek 
muvaffakıyetini hazırlamıştır. 
Fuar ve Kültürpark birbirini 
lamamlıyan düşüncenin mah· 
sulüdür. 

Şimdi cesaretle söyliyebiliyo
ruz: istikbal lzmirindir. Her yıl 
şehrimizi daha güzel, daha var
lıklı bulacaktır. 

Fuardan hersene yeni tecrü· 
beler, kıymetli derslerle ayrılı
yoruz. Eksiklerimizin mahiye
tini anlıyoruz. 1936 Fuarının 

kapandığı gün 1937 için faali
yet başlıyacaktır. Bu sefer ki 
hazırlık daha kuvvetli, daha 
esaslı olacaktır. Zira Fuar artık 
bir devlet işi olmuştur. Hu gü
zel eserin fahri başkanı olan 
ismet nönü ile Celal Bayar, 
onu, devletin diğer büyük da
vaları ölçüsünde muvaffak kıl· 
mak için bütün memlekete şa
mil bir hareketin başına geç
mişlerdir. İsmet lnönünün söz
leri hala kulağımızdadır: 

" Bu Fuarın milli iktısadın 
bir toplantı yeri olmasını isti
yoruz . ., 

Bu sözlerden anlıyoruz ki, 
1937 fuarında bütün vilayetler, 
ticaret ve sanayi odaları 
elele vererek memleketin iktı· 
sadi çehresini sadakatle akset
tirecek şekilde faaliyette bulu
nacaklardır. Fuarımızdaki vila
Yet pavyonları sadece sembolik 
bir iştirak mahiyetinde ka!mı· 
Yarak her vilayetin iktısadi ha
reketini hakkıyla canlandıra· 
caktır. Aynı zamanda grafik
leriyle, turistik ve kültürel var
lıkları gösteren köşeleriyle de 
vilayetlerimizin hususiyetlerini 
belirtecektir. ismet lnönünün 
vaadı, bütün bunları ümid 
etmemiz ıçın en kuvvetli 
teminattır. Başvekil: "Biz hü-

- Sonıı 2 111cı salıı me -

Ortalığı bulandırmak isteyenler var 
-~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~-

Romanya siyasetinin Italyaya, Yugoslavya
nın Almanyaya, Çekoslovakyanın da Rus
yaya temayül gösterdikleri haber veriliyor 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: lngllterenln harp sonu başvekili Lolt Corç, şimdi mes'ut bir Almanyanın Hltlerln ellyle : 
: yaratıldığını lcfdla ediyor. Yeni Alman ordusunun dışarıdan gelecek tehlükelere kar,ı : 
: bir müdafaa ordusu olduğunu Heri sürüyor.. : 
• • . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. l/111a11 mulııbbi Loit Corr lıudutlarda Jıazırol vaziyette beklı)!m 

Berlin 18 ( Ö.R ) - Hitler miştir. Burada orduya hitaben 
dün büyük askeri manevraların şu mühim sözleri söylemiştir: 
yapıldığı mıntakayı ziyaret et· - "Bir kaç hafta sonra Al· 

bu müılıiş silôlılamı yalıuz miida/aava yaradığını iddia ediyor 
man milletinin kuvvetini temsil 1 yere indirmeğe mecbur kal· 
eden büyük Alman ordusunun dığı tarihin on sekizinci 
şerefli silahlarını ve bayrağını - Sonu altmcı sav/ada -

Ağır hastadır 
•••••••••••••••••••••••• 

Doktorlar kendisine kan 
verdiler Tltulesko 
gıda alamıyor 

Paris 18 (Ö.R) - Eski Ro
men Hariciye nazırı Titulesko 
merzegi sıtmadan mustariptir. 
Kanı zebirlenmiştir. Dün ken· 
disine çok müsait şartlar al
tında kan verilmiştir. 

Titulesko biri Fransız ve ikisi 
lsviçreli üç profesör tara-
fından tedavi edilmekte-
dir. Doktorların dün akşam 
neşrettikleri raporda kan ve· 
rilmesinden sonra hastanın umu 
mi ahvalinde iyilik müşahede 
edildiği bildiriliyor. 

- Sonu 3 üncii sahi/ede-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tariş faaliyete geçti ,.CLL////////.//./.T.///L/././~"' Suriyede bayram var 
Yun an Başvekılı 

Almanyaya yaş üzüm ve Dr .A;as'la Müstakil Suriye Fransa-
kavun sevk edilecek Yaptı:ı mülakat hak- ya minnetleriniarzediyor 
Frigorifik 

satın 

tertibatlı vapurlar 
alınacaktır 

.... - Tariş üzüm kurumu gelecek 
yıl yaş üzüm ihracı için tet'<ik
ler yaptırmaktadır. Geçen yıl 
Londraya son şekil ambalajlar 
içinde gönderilmiş olan 9 bin 
kavun ve geçenlerde Hamburga 
sepetler içinde nümune olarak 
gönderilen yaş üzümler hiç 
bozulınadan yerlerine vasıl ol
muş ve ıyı fiatlerle satıl
mıştır. Önümüzdeki sene bü
tün hazırlıklar ikmal edilecek, 
Yunanistan ve Bulgaristanda 
yapıldığı gibi Almanya, lngil· 
tere, Belçika ve Holandaya yaş 
üzüm sevkedilecektir. Bunun 

• 

kında Krala izahat 
vermek için 

Korfo Adasına gitti 
ATINA 18 (Yeni Asır) -

Yunan Kra'ı Yorgi, bugün 
Korfo adasında başvekil ge
neral Metaksası kabul ede· t-; 

' rek bir saattan fazla görüş-
müştür. General Metaksasın 
acele Korfoya giderek kralı 
ziyaret arzusunu göstermesi 
Dr. Tevfik Rüştü Aras - Me
taksas mülakatının neticesi 
hakkında malumat vermek 
içindi. 

Başvekil, Türkiye dış işle
ri bakanıyle yaptığı miila
ka• !ar hakkında uzun uzııdi
ye izahat vermiştir. General 
Metaksas ayni zamanda Lüt
çe işleri hakkında da bazı 
temennilerde bulunmuştur. 

F ransanın Suriyenin ist:klal hakkını 
tanıması bir hadisedir 

Şam 18 ( Ö.R ) - Fransız· 
Suriye muahedesinin ' imzası 
Suriyenin istiklalini nev'ima 
tasdik ettiği cihetle burada bü
yük nümayişler yapıldı. Gaz!'
teler: 

- "Yaşasın hürriyet seven 
Fransa, yaşasın müstakil Su
riye,, başlıklariyle çıktılar. 

Bir gazete diyor ki: 
- istiklalimizi bu günkü 

Fransanın kahramanca duygu
larına medyunuz. Onun büyük
lüğü, hürriyet ve kardeşlik 
prensiplerine sadakat, nibayet 
Suriyenin haklarını tamm&1ını 

mucib olmuştur. 

• 

Ftan.<ız Cıımıır başkanı Lr/Jron 
rocuk/ar aıasırula 

Fransa milletlerin v<:: bilh&1· 
- liil/m (fl·irinız-
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lzmirin 
Yıldızı yeniden 
parlıyacaktır 

ş 

A. Doğan 

fENI A"'STR 

-- ---- -

İR ABBRLBRİ 

lnebolu faciası 
- B~ tatafı 1 uıcı sahifede -

kümetin mesul adamı olarak 
bunları söylerken gelecek yıl
lar için daha eyi çalışacağımıza 
söz vermiş oluyoruz." demiş
lerdir, 

Alakadar vekaletlerin bu 
••adı göz önünde tutarak baş
vekilin kendisi için bir şeref 
telakki ettiği işi muzaffer kıl

mağa çalışacaklarındau şüphe
miz yoktur. 1937 Arsıulusal 
lzıııir fuarında yer almamış bir 
vilayet, bir sanayi müessesesi 
kalmıyacaktır.Bundan sonra, bu 
mevzu üzerinde ihmallerin de
vam etmesine imkan yoktur. 
Zira bu iş iktisadi kudreti 
hnıtmak işidir; devletin ebem
nıiyetle üzerine durduğu bir 
davanın zeferidir. 

vapur 
Kastamonu Valisi T k•l d•J hl• k f f • 

oldu eş 1 e ı en e_ ı vu u acıa yerın-

lzmir beynelmilel Fuarla bir 
inkişaf kaynağı kazanmıştır. 

Fuarımızın ileride çok azametli 
bir varlık haline gelmesi, bir 
müddet için yıldızı söner gibi 
olan bmire coğrafi ve iktısadi 
ehemmiyetiyle mütenasib bir 
parlaklık verecektir. Şehrin 
durgunluk devresi geçiren imar 
faaliyetini hızlandırmak kabil 
olacaktır. 

Killtürparka gelince, Fuar 
kapandıktan sonra da buraıı 
büyük toplantılann ve atraksi
yonların merkezi olacaktır. Be
lediye Kültürparkta spor ve 
monden atraksiyonlar yaratmak 
için hiçbir fırsatı kaçırmak 
istemiyecektir. 

Şe-vke1: Elilg:Ln. 

Dr.B. Uz 
Gazetecilere bir 

ziyafet verdi 
lzmir Arsıulusal altıncı fuar 

komitesi, fuarın sonuncu haf
tası münasebetiyle dün akşam 
lzmir matbuat meosupları şe

refine fuar gazinosunda mü
kellef bir ziyafot vermiştir. 
Ziyfette gazeteci arkaşladan 

başk, değerli valimiz ve parti 
reisimi Fazlı Güleç, eski Parti 
başkanı ve Kastamoni valis\ 
Avni Dağan refikaları ile 
birlikte hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafet, geç vakte kadar çok 
samimi bir hava içinde geç· 
mıştir. 

Yunan tütünleri 
Türkofis Atina şubesinden 

ş~hrimiz Türkofisine gelen bir 
telgrafta kalite itibariyle bo
zuk olan Yunan tütün rekolte• 
sinin son yağmurlardan daha 
fazla müteessir olduğu bildiri!• 
miştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sa Amerikanın istiklali için 
mücadele etmiştir. Fransız as
kerleri hürriyet ve adaletin 
çiğnendiği yerde, esir milletle
rin ıstırap çektikleri yerde da· 
ima onların imdatlarına koş· 

muştur. 

Şimdi Suriye için yeni bir 
devir başlıyor. Fransa ve Su· 
riye iki mü~takil millet, elele 
yürüyeceklerdir. ,,..... 

Tayin emri dün 
vilayete geldi 

Sabık parti başkanımız ve 
Yozgad Saylavı Avni Doğan'ın 
lzmir Parti Başkanlığında gös· 
terdiği yüksek idare kabili
yeti üzerine Kastamonu Vali
liğine tayin edildiğini yazmış 

idik. Avni Dı;ğan'ın Kasta• 
monu Valiliğine tayini hakkın
daki emir dün Dahiliye Veka
letinden Vılayete gelmiştir. 

lzmirde başardığı işlerle ken
disini sevdiren değerli sayla
vın Kastamonu Valiliğinde de 
muvaffak olacai{ında şüphemiz 
yoktur. Muvaffakıyetler te
menni ederi:r.. 

Çuval ihtiyacı 
iç ve dış ticarette istimal 

olunmak üzere getirilecek olan 
bot çuvallar için Vekiller beyeti 
karariyle lktısat vekaleti emrine 
yetmiş bin sterlin tahsis edil
miştir. 

lstanbulun ihtiyacı için veri
lecek olan kısmın ııarfı dahi 
lzmir kambiyo müdürlüğünden 
vize eôilecektir. 
Şüpbe yoktur ki bu, çuval 

fiatlerinde son günlerde görü
len fiat tereffnnne mani ola
cakbr. ··---.. imtihan 

Ankara Gazi terbiye ensti
tüsüne girmek için müracaat 
edenlerin imtihanlan evvelki 
gün ve dün Karataşta erkek 
muallim mektebi binasında 
yapılmıştır. imtihana 25 kişi 

girmiştir. 

Ankaradan gdmiş olan sual
leri ihtiva eden zarf talipler 
önünde açılmış ve okunarak 
talebe bu suallere yazı ile ce
vap vermişlerdir. 

imtihan evrakı bugün kültür 
direktörlneünden Kültür bakan· 
lığına gönderilecektir. 

• 

Türk· Isveç 
ticareti 

Türkiye - lsveç ticaret an
laşmasına bai!'lı 2 numaralı lis· 
tede Ilı.tnat VeLaletinin teklifi 
üzerine Vekiller heyeti kararile 
bazı değişiklikler yapılmıştır 

Bu değişilkiğe göre : 
1 - 324 A Pozusyonunda 

kontenjan fazlası olarak güm
rüklere gelmiş olan 2 bin kılo· 
nun itbali. 

2 - 341 C Pozusyonundan 
15,482 kilo kontenjan verilmesi 

3 - 447 B Pozusyonundan 
3,000 kilonun tenzili ile yerine 
859 C (oyun topları ve tenis 
topları, yalnız kauçuktan ma
mül) 5,000 kiloluk kontenjan 
verilmesi lcabul edilmiştir. 

1 EL HAMRA TE~!;soN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün matinelerden itibaren Amerilsan donanmasının 
iştirakile aşk, vazife ve heyecanlı fedakarlık 

Donanmada Cinayet 
R()BERT TAYLOR 

JEAN PARK ER 
Ayrıca çok güzel iki kısımlık ilave filmi ve yeni Para· 

munt Jurnalda en son dünya hadiseleri. 

Bugün yalnız 3 - 5 seanslarında film 
.:··· ... ... . .... ,,.-,..._!~·...-:·. -~ 

de tetkiklerine başlamış bulunuyor 
Ehlivukuf tarafından hazırlanacak 

sekizine kadar mahkemeye • • 
yırmı 

lnebolu faciası için ağırceza 

mahkemesince teşkil edilen 
ehlivukuf tetkiklerine başla· 
mıştır. Tetkikat yapan heyet 
iktisat vekaletince gösterilmiş 
olan on beş deniz mütahassısı 

arasından dördü seçilmek su
retiyle teşkil olunmuştur. 

Denizcıler mütekait miralay 
ve binbaşııardan mürekkeptir. 
Heyet tahkikat dosyasını tet-

kik etme!ı:e başlamıştır. Bu tet· 
kikat ilerleyince facianın vuku 
bulduğu körfezde pelikan feneri 
civarına giduek orada da tet
kikler yapacak ve hadiseyi 
tanz;r ettirecektir, Mütabassıs 
heyetiu tetkikata başlamış ol
ması münasebetile geçen:erde 
mahkeme kararile kefaletle 
tabliye edılen ve lstanbula 
giden Inebolu vapuru süvarisi 
Mehmet Ali de şehrimize gel· 

Bir duvar yıkıldı 
•• Bir ana 

duvarın 
çocuğu ile 

kaldılar 
uç 
altında 

Alınan tedbirler sayesinde 
All ba,ından hafif 

hepsi l(urtarıldı 

yaralıdır 

Evvelki gece fırtına yüzün· 
den Orhaniye mahallesinde 
Kamil sokağında Salih'in 11 
numaralı evınin bir dıvan yı· 
kılmıştır. Dıvar, ittisalindeki 
kahveci Ahmedin baraka halin
deki alçak evi üzerine yıkılmış 
ve çatısını çökertmiştir. Ah· 
medin karısı Ayşe ve çocuk
ları 9 yaşıoda Ali ile 2 yıışın
da Emine, 19 aylık Periha'l 

enkaz altında !..almışlardır. 
Zabıtaca alınan tedbirler 
sayesinde hepsi kurtarılnpş• 
!ardır , Ali başından ha
fifçe yaralıdır • Emine, Peri
han ve diğer çocuklar baygın 

bir halde enkaz altından çıka
rılarak sıhhi imdat otomobili 
ile Memleket hastanesine kal
dırılmışlar ve tedavi altımı. alın· 
mışlardır. 

Bugün Fuar gazinosunda 
Emsalsiz bir konser verilecektir 

Bugün Saat 16,30 da Fuar Ga
Zil!osunda lstanbul konservatu
varı muallimlerinden şehrimizde 
bulunanları tarafındanv erilecek 
olan konser musiki sevelreri 
pek haklı olarak sevindirmiştir. 
Bir hayli zamandanberi lzmir 
musiki meraklılarının hasretıni 

çektikleri ciddi ve eyi musiki 
dinlemek fırsatını kaçırnııya

cakları şüphesizdir. Geçen kış 
mevsiminde lstanbulda korser· 
vatuvar orkestrasını büyük b;r 
liyakat ve dirayetle idare eden 
Cemal Reşidi Pıyanoda bu 
konserlerde Solist olarak 
çalan Ferdı Yon Ştatzeri yine 
piyanoda, Ali Sezin Kemanda, 
Ekrem Tektaş Viyola ile göre
ceğiz. Senelerdenberi Türkiye
de san'atlarında hakkiyle işti
har etmiş o'.an bu artistlere 
yine konservatuarın klarnet 
hocası ve lstanbul şehir ban
dosu müdürü Cemil ve kontro· 
bas hocası Klber refakat ede-

cekler. Ayrıca bu sene meıun
larıudan bayan Hadiye vio!on· 
serile konsere iştirak edecektir. 

Programda Mozartın bir trio· 
suna Sehubertin Anidtetti gö· 
rünüyor. Bu son parça Dil To
relle ( Ala ba!ığı ) namını taşı· 
yan bir şaheserdir. Zannımıza 

kalırsa bu eserler şehrimizde 

ilk defa olarak dinlenecektir. 
Programdaki soloların yanında 
yeni Türk musikisi mektebini 
temsil eden Cemal Reşidin ba
~ı küçük kompozisyonları ayrı· 
ca konsere cazibe vermektedir. 

At koşular? 
Yarın ba,ııyor 

Sonbahar At yarışları yarın 
Kızılçullu alanında yapılacaktır. 
Yarış ve ıslah encümenının 

emriyle bu sene koşu sahasında 
çalışacak muhtelif memurlar 
ücretsiz çalıştırılacaklardır. 

rapor 
tevdi 

eyliil'ün 
edilecek 

miştir, Davet edilince ehli vu• 
kufa lazımgelen izahatı vere• 
cektir. 

Bu heyetin yapacağı tetki
kat neticesinde facianın mü· 
sebbipleri taayyüen edecektir. 
Ehli vukuf vapurunun Inebolu 
faciası maznunlarının muhake
melerine devam edileceği 28 
Eytı'.i!e kadar ağırceza mahke
mesine verilmesi muhteırieldir. 

Küçük haberler 
Seyyah geliyor 

29 eylülde Fransız bandıralı 
Şampolyon vapurile lzmire 160 
ııeyyab gelecektir. 

işten el çektlrlldl 
Nafia müdürlüğü baş fen 

memuru Hilmi Gençere görü
len lüzum fizerine işten el çek· 
tirilmiştir. 

Park tetklklerl 
Belediye parklar mütahassısı 

Bedri Selanik beynelmilel pa
nayırı ile Atinada park ve 
bahçeleri tetkik etmek üzere 
belediyece Yunanistana gön
derilecektir, 

Belediye encUmeınl 
Belediye daimi encümeni dlln 

öğleden sonra belediye reisi 
doktor Behcet Uzun başkan• 
lığında toplanmış ve bazı ka
rarlar almıştır. 

Zahıta hahf'rleri: 
Mantarcılık 

Hilal'da çeşme dere soka
ğında oturan Hüseyin oğlu 

Hasan, evvelki gün Gazi bul
varında evlenme dairesi arka· 
sında yanına sokulan tanıma

dığı bir şahs tarafından man
tarcılık suretile dolandırılmıştır. 
Hasanın 12 lirası aşırılmıştır. 
Mantarcılar zal.. taca aranmak
tadırlar. 

Trenden inerken 
Tepecikte teneke mahalle

sinde oturan Kemal karısı 20 
yaşında Hatice Hilalda 'renden 
inerken kolunu kapiya kıstır
mış ve elinden yaralanmıştır. 

Sebepsiz ltUIUr etmiş 
Tepecikte Sürmeli sokağın· 

da Musa oğlu Mehmet Ali sar
hoş olarak Osmanın bakkal 
dükkin•na gitmiş ve sebepsiz 
küfüre başladığından zabıtaca 
tutulmuştur. 

.., .. - ·-: .. • - ·: 1. ..,, . : - - :, ..... 

FIR SA Ti KAÇIRMAYINIZ 

siRKi 
• 

KLUSKI 
Yalnız Fuarın devamı müddetince lzmirde kalacaktır. 

Bu müthiş vahşi hayvanları her zaman görmek imkiiuı yoktur. Nitekim 
kadar memleketimize getirilmemiş ve bu ilk defasıdır. 

D 

şimdiye 

:K:L.. "'CJS~İ SİFt:K:İ~ ı .. 
Yalnız vahşi hayvanlar değil kadın ve erkek harıkulıide hunerler sabıbı 

müteaddit artistlerin numaraları da vardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her gün ARSIULUSAL IZMIR FUARl'nda öğleden sonra ve gece olmak üzere iki seans 

yapılmaktadır. . 1 · l4 30 d ·ı· 
Seanslar : Her~ün 18,30 - 21,30 da. Cumartesı ve pazar gün erı , a ı ave seans. 

Yarınki Perşembe ve Cuma gUnlerl saat 14 de talebe matinesi 
- Fiyatlar Ylrmibeş kuruştur 

.. _:..,..·.; ... . ı .!~.·-• ·-v··. ,Jt ." ~·".'"';'_·;~ ·'' 
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0ŞEMDEN 
• • Bu kadarı da fazla, 

Bıktık, usandık mı demeli, 
ne haliniz varsa, ne hüneriniz 
varsa yapın da görelim mi 
demeli.. Ne demeli ben de 
şaştım, herkes de şaştı. 

Kaç senedir: Avrupa harp 
tehlükesi içinde ••• Hal Oluyor, 
ha 1 Olacak 1 Hal Patladı, ha 1 
Patlıyacak sözlerini, kuruntu· 
!arını duya, okuya artık gına 
geldi insana .. 

Titülesko'ya yine de hak ve
ririm yine de onu açık sözlü 
bulurum: 

- Avrupa baştan başa ti· 
marhaneye dönmü, .. Dememiş
miydi? 

Hani, bio çe§it delilerin yer 
aldıkları timarbanede biriıi 
allahlık iddia eder, birisi Se
zarlık •. Birisi dünyanın feyle
sofu olur, birisi şairi .. Bir baş
kası da ve bir çokları da yum· 
ruk sıkıp, diş gıcırdatarak ha· 
yalata saldırırlar. Bunların kar· 
şısında bazı deliler, bir tarafa 
sinerler ... Hal geldi, ha! Geli· 
yor, Hal Boğdu, Hal Boğacak 
diye tirtir titrerler. 

E allahaşkına Avrupanın al
dığı şu son vaziyet bundan 
aşağı mıdır. 

Harp olacakmış... Olsun da 
görelim. Sulh olacakmış, onu da 
anlıyalım.. Lakin hiç birisinin 
de olduğu yok ..• Zatcu millet
ler arasında bir harp yok 
ki . . Bin harp var , , • Sulh 
derseniz o da anka kuşu gi· 
bi . , . Zira ıulh selametle kar
deştir. Sulh korku ile yaşama
mak demektir. Süküna varmak 
şöyle dursun, işi evhama, ves· 
veseye, boğdular •• Korkak ba· 
zırgan, ne kar eder ne ziyan .. 
Derler, liikin bu korkak siyaset 
karı bırakın adam akıllı mede· 
ni ziyanlar veriyor. 

Şurada konu~malar, burada 
top:anmalar, beride blöfler, 
manevralar, at martini Debreli 
Hasan dağlar i"lesinl palavra
ları ... Falan toplantı iyi netice 
alacaktı ama, falan devletlerin 
vaz.yeti Sozdu, çevirmeleri ... 

lllıillab artık.. Bizim onlarla 
tırnak ucu kadar alakamız, 

onların evhamlariyle evhamlı 
olmadığımız halde, hepimiz de 
Avrupa afakında çalkanan de· 
lice hercüml'fcin biila ne müs· 
bet, ne menfi bir cereyana 
yol vermediğini görüyor, ha· 
yağı hepimiz de titizleniyoruz. 
Amerıka Reisicumhuru Ruz· 

velt intihap devresinin başlan

gıcı sırasında: 
- Ben Cumurreisi olursam, 

dünya sulbünü temin etmek 
için kurduğum fik'1leri kuvve· 
den fiile çıkaracağım, dünyayı 
sulha kavuşturmak uğrunda 
projelerim var. 

Diye; bir vaid savurdu ortaya. 
Amerikalı bu, aklına kim bilir 
ne esdi. Ben de onun fıkrini, 
son evhamlıkların yaşadığı şu 

demlerde şöyle tefsir ve tahlil 
ettim. Aceba, Ruzvelt, Av· 
rupanın belli başlı devlet adam
larını salahiyeti kamile ile ba· 
şına toplayıp: 

- Yahu! Siz sulh diyorsu· 
n11z, ortalıkta bunun eseri yok. 
Bu barp dediğiniz o da yok, 
gelin sizinle el birliği edelim. 
hangi devlet yaramazlık yapıp, 
siyasi kanştırmalarla Avrupayı 
evhama boğuyorsa, üzerine 
çullanalım mı, diyecek ... 

Ruzvelt oe kurarsa kursun. 
kazanırsa yine yapsın bunu; 
fakat o yapıncaya kadar da; 
evhamdan; milletler şiruelerini 
kaybedecekler gibi geliyor 
bana .. 

Siz ne dersiniz bilmem ya: 
Ben: 

- Allah akıllar versin! Du· 
rup durdukları yerde azıtı· 

yorlar .. 
Derim. 

TOK DiL 
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Tariş 
Faaliyete geçti 
- Baştarafı 1 ıncı sayfada -

için iki şekil üzerinde tetkik
lere devam edilmektedir. Biri
si Yunanistanda olduğu gibi 
baştan başa Frigorifik depola
rı ihtiva etmek üzere satın alı
nacak 22 mil sür'atli iki vapur
la Avrupa lımanlarına doirru 
seferlerle yaş mtyve ihraç ve 
sevketmektir. 

ikinci şekil de lzmirle Avru
pa limanları arasında işliyen 
bazı vapurlara senede ikişer 
bin lira mal yükleneceği, taah
hüdü mukabilinde bu vapurlar 
da kendi idareleri tarafından 
hususi hava depoları tesisatı 
vücuda getirmektir. 

Tetkikat mahsul mevsimine 
kadar bitirilecek ve bu iki 
~ekilden biri şimdiden tercih 
olunacaktır. 

Yunanistı.ndan Almanya ve 
lngiltereye bu vapurlarla Bul
garistandan da soğuk hava ter
tibatını havi vagonlarla her se
ne miihim miktarda yaş üzüm 
ve meyve ihraç edilmektedir. 
Gelecek yıldan itibaren Türki
ye yaş meyveleri de müstehlik 
piyasalara gönderilecek ve bu 
suretle de müstahsillerimiz fa
ideleneceklerdir. 

Madrid 
lstasyonunun 
bom bardıma nJ 

Hendaye, 18 (A.A)- Havas 
ajansı muhabirinin bildirdiğine 
göre, Guipuzce ihtilalcileri 0-
rişville son derece mühim bir 
ıe1ıkülceyş noktanın zaptedil
miş olduğunu haber vermiş• 
'erdir. 

Krallık zamanında Barselon 
valiliğinde bulunmuş olan ge
neral aniee dün San Sebasti
ende general Molaya refakat 
ediyordu. 

Nasyonalistler mabafilinde 
asilerin muzaffariyeti takdirin· 
de tesis edilecek olan askeri 
diktatörlükte general Anidonun 
baş mevkii işgal edeceği beyan 
olunmaktadır. 

Ayni mabafil general Fran
ko ile general Molanın mumai
leyhe muavinlik edeceğini ila
ve etmektedir. 

Burgos memurları ecnebilere 
Bilbao ve Saetanderi terket
melerini, çünkü hemen teslim 
olmadıkları halde bu şehirlerin 
topa tutulacağını bildirmişler
dir. 

Bu memurlar ihtilalci kuv
vetlerin Bilbaoya kırk kilo
metre mesafede bulunmakta ve 
Zarau ile Zumayaya karşı bir 
taarruz hazırlamakta oldukla
rını ve bu taarruzun pek ya
kında icra edileceğini ilave ey
lemektedirler. 

Burgostan bildirildiğine göre 
General de Lano milli müda
faa komitesi azalığına tayin 
edilmiştir. 

Asilerin tayyareleri Madrit 
istasyonu ile hükümet kuvvet
lerinin Lamoyada bulunmakta 
olan ::ıomosferra cephesi umumi 
karargahını bombardıman et
mişlerdir. 

General Frnnko general Ya· 
guenin kıtaatını takviye ve 
Madride taarruz etmek üzere 
yirmi beş bin kişilik bir kuv
vet göndermiştir. 

General Mola şimal cephe· 
sinde hareket icrasına kafi 
mikdarda askere malik oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Madrid 18 (A.A)- Harbiye 
nazırı Aragon cephesindeki 
hükümet kuvvetlerinin Teruel'e 
üç kilometre mesafeye kadar 
yaklaşmış olduklarını bildirmiş
tir. Tayyareler muhtelif cephe
lerdeki ve bilhassa Sanla Olal
na Talevera ve Estramadure 
cephelerindeki düşman mevzi
lerini bombardıman etmiş ve 
düşman buralardan çekilmişti r. 

Seville, 18 (A.A\ - Ladyo 
le verdiği b:r gündelik nut
kunda general De Lann ihti
tilalci kuvvetlerininToledo mın· 
takasında on kilometre ilerle · 
~iş,. birçok kasabaları ele ge· 
çırmış olduklarını bildirmek
tedir. 

Albay Escamez'in kuvvet'eri 
Guadarrama cephesindeki hü· 
kümetçilere aid mevzilerini 
bücem ile zaDtetmislerdir. 

YENi ASIR 

Telgraf Haberleri 
C.Londos Bulgaristan ve Balkanlar •••••••••••••••••••••••• 

Atinadan kayboldu 
lstanbul, 18 (Yeni Asır mu

habirinden:) - Atinada bulu
nan peblıvan Cim Londos es
rarengiz bir surette Atinadan 
kaybolmuştur. Cim Londos'un 
Amerikaya gittiği ve orada 
dünya şampiyonu Ali babayla 
bir maç yapacağı söylenmekte
dir. 

Gazf'teciler memle
ketlerine dönüyor 

Bul~aristan komşularile sağlam dost
luklar kurdu. Müşküllerini halledecek ı 

SOFY A 18 ( Yeni Asır ) - Bulgar Başve
kili Köse lvanof gazetecileri kabul ederek şu 
beyanatta bulunmuştur : 

- Bull!aristanın Balkan devletler ailesi ara
sından ayrılabileceğini düşünenler hata ederler. 
Bulgaristan Akvam cemiyetine ve sulh ve mü
salemet esasına ııygun bir harici siyaset takip 

edecektir. 
Bir vakıtlar Balkanlar harp kazanının daima 

kaynadığı bir yerdi. Şimdi burası sulh 
müsalemetin kucağı olmuştur, Bulgaristan kom
şularile sağlam dostluklar kurmuştur. Dostluk 
çerçevesi içinde her türlü müşküllerini bal yol
larını arıyacaktır. 

lstanbul, 18 (Yeni Asır mu
habirinden) - Yugoslavyadaki 

Türk gazetecileri, Pazartesi Acaba neler konuşacaklar 
şehrimize döneceklerdir. 

Bir hatta A t h . . k . A 
Aynizamandabirkaç VUS orya arıcıye Se reterı VUS• 
~:!:~~~8°(y~~i~~~em~- turyanın siyaseti değişmiyecek, diyor 

habirinden) - Ankara - lstan• 
bul - lzmir telefon hattında 
ayni zamanda birkaç kişinin 

konuşabilmesi için yeni tesisat 
yapılması takarrür etmiştir. 

Nazır Viyanaya döner dönmez şansölye Şuşnig'le 
görüştü. Viyana konferansı hakkında izahat verdi. 

Roma, 17 (A.A) - Avus- kındaki söıleri bugün her ltalya seyahatından dönmüştür. 

Meşhur Romen diplomatı 
turya dış sekreteri Schmidt zamankinden ziyade kıymeti Roma. 18 (A.A) - Curnale 

Titulesko 
Mussolini ile mülakatından haizdir. 11italya gazetesi Italya Maca-
sonra Jurnal D'ltalia ve La- Buna binaen bazı mahafille· ristan ve Avusturya dış bakan-
voro Faşist gazetelerine bir rin her iki taraflı anlaşmayı larının Viyanada yapacakları 

Ağır hastadır 
mülakat vermiştir. Bakan ez- bloklar teşkil edildiği veyahut toplantıdan bahsederek diyor 
cümle .Avusturya • Almanya teşkil edilmek üzere olduğu ki: 

_ "'B';ş~~;~;;"j'~~ı·s~İıitede - · an!aşmasından bahsederek de- şeklinde şüpheli göstermekten Önümüzdeki haftalar zarfın-
Titulesko fazla zayıf düşme- miştir ki: vaz geçeceklerini ümit etmek da yapılacak olan bu mülakat 

sine rağmen sakindir. Ve ne· Bir çok kimseler bu anlaş- iycap eder. üç memleket arasındaki teşriki 
şesini hiç kaybetmemiş ı?ibidir. maya hakıki mahiyetin uygun Bütün bu meselelerin böyle mesai için bir tatbik neticesidir. 
Doktorlar meşhur diplomatın olmıyan ve Avusturya dış siya- şüphe ile d1ığil, tam bir Av- Buna binaen bunu Presburg-
bu akşam da gıdalanması sası ana hatlarında değişikliği rupa rubu içinde mütaleaya taki küçük anlaşma konferan· 
mümkün. olursa yarın daha iyı' tazammun eden bir mana ver- başlanması temenniye layıktır. 

H Ş sına karşı olan bir vaziyet 
olacag· 

101 
umuyorlar. mek istiyorlar. akikatte bu mit Mussolini ve Ciano ile 

t • .. ·· ı · h h · olarak göstermek doğru değil-
Paris, 18 ( A.A ) - Havas anlaşma Avusturya siyasasının yap ıgı goruşme erın er angı 

· h ı bugünkü beynelmilel bir siyasa dir. 
aı·ansının Sen Moritzden aldıg"ı ananevı ana at arına tamamen V 8 (Ô l · t ll"k · iyana 1 .R)- Hariciye 
malümata göre Titulesko had uygundur. mese esme aa u etmeyıp 

O b
. t ! sadece mutad bir ltalyan-Avus- nazırı Schmidt buraya gelir 

anemiden muztariptir. Ve ken- n ır emmuz an aşmasının 
disine kan verildikten sonra orta Avrupada ve bilhası;a turya-Macaristan teması mev- gelmez Şansölye tarafından 
vaziyeti bira,z düzelmiştir. Bu- Tuna havzasında ekonomik teş- zuubabis olduğunu kaydet- kabul edildi. Viyana konferansı 

k. h J • • • t· hakkında izahat verdi. nunla beraber bu düzgünlük ri ı mesai için ayır ı tesırı mış ır. 
devam etmezse kendisine bir olacal-t;.";r. Roma, 17 (A.A) - Avus- Furnige ajansı Scbmidt'in 
kere daha kan verilecektir. 11 temmuz anlaşmasının Av- turya dış bakanı B. Şmit bu- Almanyanın Viyana elçisi Pa-

Bükreş, 18 ( Ô.R ) - Titıı- rupayı zaruri olarak iki kampa gün tayyare ile Viyanaya ha- penin bir ziyaretini kabul etti-
leskonun ağır surette hastalan- ayıracairı kanaatı maalesef be- reket etmiştir. ğini bildiriyor. 
ması Romanyanın her yerinde nüz zail olmamıştır. Mussoli- Viyana, 18 (AA) - Dış ba- Hitler Avusturyanın hariciye 
derin bir teessür uyandırmıştır. ninin Roma protokolları hak- kanı Şmit bugün öğleden sonra nazırını Berline davet etmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Elektrik şirketinde usulsüzlük .. Vekiller şarka gittiler 

•• 
Uzülmez, Kozlu maden-
lerinde tetkikat yaptılar 

lstanbul, 18 { Yeni Asır muhabirinden ) - Zonguldak kömür 
maden erinde tetkiklerini bitiren Maliye vekili Fuat Ağralı ve 

lktısat vekili Celal Bayar tetkiklerine devam etmek üzere Ege 
vapuriyle Karadeniz sahillerine hareket etmişlerdir. 

Zonguldak, 18 (A.A) - lktısat ve maliye vekilleri beraber· 
lerinde Iran sefiri olduğu halde Üzülmez ve Kozlu madenlerinde 
tetkikat yapmışlar, Zonguldak parti kurağında şereflerine tertip 
edilen çay şöleninde bulunmuşlardır. 

Iran sefiri lstanbula dönmüş, Vekiller Ege vapurile Şark 
seyahatine devam etmek üzere buradan ayrılmışlardır. 

Beynelmilel Ticaret konferansında 

Zorluklar kılınçla değil, 
u_ laşma ile halledilmeli 
Bükreş, 18 ( A.A ) - 21 inci beynelmilel ticaret konferansı 

meb'usan meclisi binasında açılmıştır. Romen meclisi reisi Sace· 
ano söylediği açılış nutkunda Avusturalyadan, japonyadan baş
lıyarak Romanya kowşu ve dostlarına varıncaya kadar dünyanın 
her tarafından gelen 20 milletm mümessillerini selamlamış ve bu 
umumi iştirakin teşriki mesai zihniyetinin henüz ölmemiş oldu· 
ğuna bir delil olduğunu ve günün müşküllerinin bertaraf edile
bileceğini söylemiştir. 

Başbakan Tataresko Romanya hükumeti namına konferansı 
selamladıktan sonra demiştir ki: 

Küçük büyük bütün anlaşmazlıklar eski veya yeni bütün kav
galar kılılıcın karaltısı altında zorla değil fakat sulhun aydınlığı 
içinde uzlaşma yolu ile halledilmelidir. Biz öyle zannediyoruz ki 
bütün milletlerin uğrunda mücade etmeleri lazım gelen yegane 
şey bütün dünyanın vereceği vicdanı kararla elde edilecek halkın 
ve adaletin zaferi olmal_ı_dır. 

ihbar vaki oldu. Tet
kikat yapıyorlar 

lstanbul 18 (Yeni Asır Muhabirinden)- Şehrimız Elektrik şirke
tinin kanun ve nizamlar hilafına abonelerinden paralar aldığına 
dair bir ihbar yapılmıştır. Bu işi tetkik etmek üzere sekiz kişi
lik teftiş heyeti şirkette tetkiklere başlamışlardır. 

ihbar tahakkuk ettiği takdirde Nafıa Vekaletinin şirketi satın 
alma işini tacil edeceği söyleniyor. 

işçi ücretlerinin artırılması üzerine 
F ransada grev bitti 

Paris, 17 (A.A) - iç bakanı Lil mensucat anlaşmazlığı hak
kında matbuata yaptığı beyanatta başlıca zorluğun ücretlerin 
artırılması meselesinde olduğunu bildirmiştir. işçi delegeler hayat 
pahalılığına dayanarak ücretlerin yüzde 20 den yüzde 40 a ka
dar artırı!masını istiyorlar. Delegeler şimdiden tatbik edilmek 
şartile bu isteklerini yüzde 10 incirmişlerdir. 

Patronlar prensip itibariyle ücretlerin artırılmasına muhalif 
olmamakla beraber hayat pahalılığının kat'i unsurlarını bilmeyen 
kötürü bir artırmayı reddetmektedirler. 

Paris, 18 (A.A) - Mensucat grevi hakkında bugün yapılan 
müzakertlerden sonra salahiyettar mahafiller bükümet tarafından 
yapılan tekliflerin iki tarafça da kabul edileceğini zannetmekte
dirler. 

Lil, 18 (Ö.R) - Dokuma fabrikaları grevi hitam buldu. işçi
lerin gündelikleri yüzde altı nisbetinde yükselm ştir. 

Polonya kabinesi 
Varşova, 18 ( Ö.R ) - Po

lonya kabinesinde bazı esaslı 
değişiklikler yapılacağı anlaşıl

maktadır. Kabinenin istifa et
mesine i~tizar ediliyor. Kabi
neyi erkanı harbiyei umumiye 
reisi General Smigli'nin adam• 
larından miralay Radenly teş
kil edecektir. 

Hava 
tehliikesine karsı .. 

Bartin, 18 (A.A) - Dün 
gece hava tehlükesine karşı 
korunma denemesi yapılmış, 
tecrübe muvaffakıyetle netice· 
lenmiştir. Denemeye itfaiye ve 
sıhhat teşkilatı da iştirak et
miştir. Deneme saat 21 den 
21-30 :ı kadar sürmüştür. 

Sahife a 

··----·Ci'lf.1--· Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satt,ıar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

aşağı 

1504 Jiro 9 
1524 j Taranto M 6 25 

871 T Debas 6 25 
522 Y 1 Tal:'it 9 
325 K P Mıhalef 6 25 
318 Ü Kurumu 11 50 
246 S SüleymanolO 50 
245 Albayrak 9 25 
242 AR Üzümcüll 50 
226 B Alazraki 9 75 
218 H Alyoti 8 25 
160 S Emin 10 
141 J Kohen 10 
134 M Arditi 11 
124 S Gomel 9 
122 M J Taranto 16 
114 Vıtel ve Şü. 9 75 

91 Şınlak Z 11 
114 K Kazım 8 

89 Ş Riza H 9 
73 Koo ittihadı 14 
67 Ş Remzi 12 
67 D Arditi 12 75 
40 P Paci 10 75 
38 F Z Abdul 10 75 
21 A Papanya 10 
20 Beşikçi Z 14 
18 N Karun 10 50 
7674 Ytkiın 

115084 Eski yekün 
122758 Umumi yekün 

incir 

yukarı 

18 
13 25 
14 50 
13 50 
13 
ıs 75 
11 
10 50 
14 
17 
18 
13 50 
13 50 
17 
19 
19 50 
16 75 
12 
13 25 
14 
15 50 
15 50 
14 50 
11 25 
10 75 
10 
14 
11 

Çu. Alıcı Fiat 
aşağı yukarı 

598 T ile T İ Şir. 6 75 13 
46'l H Şeşbeş 7 25 13 
450 M J Taranto 7 50 14 50 
322 B Alazraki 9 375 9 37~ 
143 Ş Riza Halef 7 50 9 50 
338 Ş Remzi 8 14 50 
136 B Franko 8 10 

80 H Kuri 10 75 10 75 
70 S Süleymano 7 50 9 75 
65 izzet Göldel 11 625 11 625 
50 Benmajor 9 25 9 25 
47 F Pakers 9 50 12 50 
40 K Kazım 8 625 8 625 
36 S Asım 11 15 
16 C Alanyalı 7 7 

2853 Yekiın 
71456 Eski yekün 
74309 Umumi yekün 

Zahire 
Çu Cinsi Fiat 

aşağı 

815 Buğday 5 50 
49 Kendir toh 4 50 
13 Susam 15 

140 Kumdan 4 75 
400 bal ye pamuk44 25 

6'1 ken palamut 370 

ltalya 

yukarı 

6 25 
4 50 

15 
5 12'.. 

45 50 
470 

Tütün alacak 
ltalyadan mühim bir firma 

şehrimiz Türkofisine müraca
atla memleketimizden bir mil
yon lira kıymetinde tütün mü
bayea edeceğini bildirmi~tir. 
Bu tütünler takas suretile alı
nacaktır. 

Türkofis şehrimizdeki tütün 
tüccar !arını keyfiyetten haber
dar etmiştir. 

Fuar için gelenleı 
Fuar münasebetiyle Filistin

den lzmire gelen seyyahların 
mikdarı bine yakındır. Mısırdan 
da bazı ziyaretçiler gelmiştir. 

Bugünlerde Suriyeden bir r:ıik
dar seyyahın daha geleceği 
haber alınmıştır. 

Teslime 
hazırmışlar 
Paris, 17 (A.A) - General 

Kueipode İllanonun Seville rad
yosunda verdiği bir tebliğe 

göre, Markisist harp gemileri 
tayfalarının Malagada toplana· 
rak teslime amade bulunduk
larını, bunların Madrid hükü
meti tarafından aldatıldıkları 
için mücadeleye. devam etmek 
istemedik!erini bildirmektedir . 



Sahlf 4 

Dallardan sesler 
.... E.~kf";~;~·~d~.· Dalkavukluk 

( Yedi Gün ) ün son sayı :arından birinde eski ı:aman dalka
vukları hakkında enteresan bir yazı vardı. 

Tarihi vesikalara dayanan bu yazı anlatıyor ki eski zamanda 
( Dalkavukluk ) rastgele yapılabilen bir marifet değil bilakis bir 
( sınıfı mahsus ) imiş. 

Öyle bir sınıfki şartı var, erkanı var, adabı var, batta tarifesi 
var. Bu dalkavukların kabili inkar olmayan bir mt:.ziyetleri de 
dalkavuk olduklarını inkar etmiyere k resmi müracaatl arında 
( Dalkavuk bendeleri ) diye mahiyetlerini asıllarını, kasıtlarını 
açığa vurmalarıdır. 

(Yedi gün) de bu yazıyı okuduktan sonra bir <le zamanın dal
kavuklarını düşündüm. Vaktın dalkavuk!ariyle zama nın dalka
vuklarını şöyle bir gözden geç:rdim. Birincisindeki itiraf açıklığa 
mukabil ikincisinde inkar ve kapalı lık var. Bir ı ncısi dalkavuk
luğu doğrudan doğruya maişet kaygusuyla yapıyor, diğerin i n de 
maksadı aynı olmakla beraber akıl, feraset, hamiyet, vıcdan 
savuruyor. Birincisi merdiven dibindeki minderine kanaat etmi ş, 
ikincisi önündekinin ayağına karpuz kabuğu koymakla mt:şgul. 

Birincioinin marifetine biçilen baha yalnız keseye, ikincisinin za· 
ran bazan şerefe de, haysiyete de do ~ unuyor. Hangi tıJrafın 
ehveni ier olduğunun takdirini okuyucularıma bırakıyorum. 

1'\4. -c..:T ~ A. T Ç I:Nr .a~ 

Şild maçları 
Pazar günü 

maçları da 
ayrıca voleybol 
yapılacaktır 

~~~~ ... ~----~ 
Dün akşam toplanan Türk 

spor kurumu lzmir bölgesi 
futbol lik heyeti aşağıdaki ka
rarları almıştır : 

1 - 6 eylül pazar günü oy
nanan şild müsabakaların ikinci 
haftasında Egespor kulübü Su
canın lbrahim adıyle Fethiyi 
müsabakaya sokmak istediğine 
itiraz etmiştir. Hakemin lbra
him lisansiyle oynatılmak iste
nen Fethinin müsabakaya gir
mesi lisans talimatnamesi ah
kamına uymıyarak oynamasına 

göz yummasını Fut bol lik he
yeti yol~uz bularak müsa ba
kanın tekrarına karar vermiştir. 
Bu müsabaka bugün saat on 
altıda Halk sahasında icra edi
lecektir. Maçın hakemi Fehmi 
(Altay) yan hakemleri Demir
spor kulübünün göndereceği 
iki hakemdir. 

Pazar günü bu maçın galibi 
Altay takımı ile dömifinali oy
oıyacaktır. 

2 - Pazar günü oynanacak 
olan şild maçlarının dömifinal 
programı. 

Saat 14 te Altay-Egespor
Buca galibi ile. 

Orta hakemi Sabri (lz-
mirspor), yan hakemleri Ahmet 
Özgirgin ( lzmirspor ), küçük 
Mustafa (Altınordu). 

Saat 16 da Göztepe - lzmir
spor: 

1 
Orta hakem Mustafa (Altın

ordu), yan hakemleri küçük 
Mustafa ( Altınordu ), Baha 
Konora lp (Altay). 

Bu pazar spor için oldukça 
hareketli bir gün olacaktır. 

Sabahleyin saat sekizde 
voleybol birincilikleri, öğleden 
sonra şild şamp' yonluğu maç
ları ve at koşuları, akşama da 
Deniz sporları yurdunda güreş 
bi~incilikleri 

Manisa yolu 
soygunu 

lzmirden Manisaya giden ve 
Manisadan lzmire gelen bazı 
kamyonları durdurup içindeki 
yolcuların para ve eşyalarını 
zorla ve silahla tehdit ederek 
almak suçundan şehrimiz ağır 
ceza mahkemesindı! on altışar 
sene hapse mahküm edilen 
Burnova nahiyesinin Kayadibi 
köyünden güzel lbrahimle, bek
çi lbrahim, Ali ve Mehmet Ali 
haklarındaki karar Temyiz 
mahkemesince nakzedilmiş ve 
maznunların muhakemelerine 
tekrar başlanmıştır. Temyiz 
mahkemesi bu mahkümiyet ka
rarını bozacak bazı sebepler 
göstermiştir. 

Evvelki gün ve dün yapılan 
duruşmalarında Temyiz mah
kemesinin bozma ilamına uyul
muş ve karar tefhimi için mu
hakeme önümüzdeki Salı gü
nüne bırakılmıştır. 

=;:;:-ı::=:::ı:.::::=::ıı:ı 

Büyük Konse.r 
19 eylül Cumartesi günü saat 16,30 da FUAR gazino
sunda lstanbul konservatuvarı mualliml<'ri tarafından 

fjatlar 100 ve 75 kuruştur 
17-18-19 

................................................ 
7efn.ka saı•ısı: 23 MACERA ROMAN! 
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Bir fırtına geliyor. Hem çok büyük bir fırtına ••• 
l\al.:gan in a namadı. ÇUrı 1 gök yüzünde güneş 

bütün şaşaasllc p rhyordu. 

Bu sırada yürüye yürüye dü
mendeki Blak'ın yanına gel
mişlerdi. Cava Blak'ın omuzuna 
vurarak: 

- Ben aşağı gidiyorum. Ge
J:nceye kadar buradan ayrıl· 
ma, dPdi. 

Kalaganla Blak yalnız kal
mışlardı. Ka!ag an sordu: 

- Eh ne var ne yok baka
lım? 

Blak Andi Kalaganın lif 
olsun diye sorduğu bu suale 
birden cevap vermedi. Etrafına 
bakındı, sonra Kalaganın kula
ğına eğilerek: 

dedi. Davber'le Noran'ın hal
lerini pek beyenmiyorum. Dün 
makine dairesinde ikısini yerli 
makinistle konuşurken ıı-ördüm. 
Gece de dümene çıktığım va
l<ıt Noran'ı gözcü mevkiinde 
bulamadım. Biraz dikkat edince 
Davber'Je beraber yerli de 
ara larır da o lduğu b:ılde yatın 

baş ucunda birşeyler müna
kaşa etmekte olduklarını gör-

düm. Halbuki Cava makinistin 
bir yere kıpırdamamasını sıkı 
sıkı tenbih etmişti. 

- Peki bunlar ne konuşu
yorlar aceba? 

Y-ENI ASfR 19 _ Eyıoı tsae 

1 os ovada maa esef 4 gol yedik 
1 

Sovyetlerin Dinamo stadında yüz bin seyirci huzu-
runda yapılan ilk maçta takımımız fırsatlar kaçırdı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~c;a~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Saidin ve Şerefin attığı şutlardan . hiçbiri kaleyi tutmıyor, yukarıdan 
veya yanlardan avuta çıkıyordu. ikinci maç pazar günüdür. 

Moskova, 18 (Yeni Asır) -
Türk ye Halkevleri muhteliti 
bugün Moskova saatile saat 
16 da Dinamo stadında yüz 
bin se virci önünde Sovyetlerin 
en kuvvetli takımı o 1an Dina
mo ta k ımi le ~· arşı 1aştı. Bu tem
sili maç büyük bir alaka ile 
tekib edildi. 

Maça başlanırken hava cid
den gü1eldi. Saha Türk - Sov
yet dostluğuna delalet eden 
işaretlerle dolu idi. B r afişte: 
-Yaşasın Türk-Sovyet dost

luğ'u, yazılı idi. 
Loca larda hükümet ricali de 

vardı. Türkiyenin Ankara se
firi Karahan Yo " daş, seyirciler 
arasında idi. Saat tam on altı
da Türk takımı temiz forma
lariy"e sahaya çıkarken 100 bin 
insan Türk gençlerini a'kışlı

yordu. Türk sporcu 1arı stadın 

iki yerinde halkın önüne ~ele

rek balkı seliimladı ' ar. 

Sovyet takımı kenarları mavi 
çizgili mor gômleklerivle sa
haya çıkarak coşkun alkış1arla 

karşılandılar. Bu sırada Türk 
istiklal marşiyle enternasyonal 
marşları çalınıyordu. 

SPORCULARA SELAM 
Sovyet kafile reisi kısa bir 

nutukl,. Türk sporcularını se
lamladı. Buna Kemal Halim 
cevap verdi. 

Saat 16,12 de oyuna başlan
dı. Türk takımı Cıbad, Hüsnü, 
Lütfi, Hakkı, Reşat, lbrahim, 
Fıkret, Şeref,Fuat ve Niyaziden 
teşekkül etmişti. 

OYUNA BAŞL'\NDI 
Hakem bir Rustu. Oyuna 

başlar başlamaz bek '• altımız

dan sol açığa giden lopu ya

kalıyan Fikret güzel bir orta 
yaptı. NiyazıyP. geçen top ye
niden ortalandı. Şerefin şutu 

avuta gitti. 
Hücumlarımız devam ediyor. 

Halk sporcu larımızı alkışlıyor 

Onlar daha iyi oynamağa 

başladılar. Bir Sovyet hücumu 

tam on dördüncü dakikada 

ka:emize kadar inebildi. Sert 
bir şutia ilk gollerini kaydet

tiler. 
Bu gol çocukların hevesle

rini kırmamıştı. Takım çok ça
lışıyor; bilhassa Türk - Sovyet 
dostluğunu tebarüz ettirir bir 
samim:yet:e devam ediyordu. 

TALiSiZLiK 
Bu sırada Şerefin Fuaddan 

Yerli mutlaka Cavanın bu seya
hati niçin yaptığını biliyor. 

Tabii Davberle Norana da söy
lediyse iş teh!ükeli bir şekil 
aldı demektir. 

- Demek bu adamlardan 
emin değilsin. 

- Nasıl emin olabilirim. 
Bunlar her boyaya girip çıkan 

ahlaksız adamlardır. Bu işte de 
bir menfaat sezerlerse mutia
ka bizi terkederler. 

- Peki niçin Cavaya söyle
miyorsun? 

- Ne diye söyleyim? Çün
kü daha kat'i bir şey bilmıyo

rum. Cavaya söylesem başları
na taş yağdırır. 

- Bana ne diye söyledin 
öyle ise? 

- Sizin ağzınızı tutacağı
nızdan eminim. Hiç olmazsa bu 
gece ben dümende dururkeıı 
siz o:ıları gözetler ne konuş
tuklarını duymağa çalışırsınız. 

Kalaj{an biraz düşündükten 

aldığı derin bir pası bize bir 
gol kazandırıyord!!. Fakat Sov
yet kalecisi kurtardı. Bunun 
akabinde Şerefin 20 metreden 
çektıği d emir gibi bir şut ka le 
dire~ine çarparak hedr oldu. 

Sovyetler artık bir fırtına 

gibi kalemızi sarmağa başla

mışlardı. S ık sık yaptıkları 
hücumlar Cıhadın kolları ara
sında eriyordu. Birinci devre 
1 - O aleyh ım ze netice'endi. 

iKiNCi DEVRE 
ikinci devrede Fuat yerıni 

Saide, orta haf Hakkı yerını 

Esada, Lütfü Fadıla bırakmıştı. 

Takımımız beraberlik sayı

sını çıkarmak için çok ça 'ışı

yordu, Fakat hücum hattımı· 

zın yaptığı hücumlar golle ne
ticelen miyordu. 

Bu tevakkuf devresi iyi de
ğildi. Onlar ikinci gollerıni de 
attılar. 

Takımımız bu golden sonra 
sanki durmuş gibi idi. Said'in 
çektiği demir g ibi bir şüt ha
vadan avuta gitti. Karşılıklı 

hücumlar artık sönmek üzere 
idi. Ve Sovyetler daha hakim 
oynıyorlardı. 

Şerefin ve Saidin şutlan da
ima ka!e direklerini yalayarak 
avuta gidiyordu. Fadılın l,ir 
batası bize üçüncü gole, Ciha
dın bir batası da dördüncü 
go!e mal oldu. 

ikinci devrede takımımızın 

beklenen oyunu çıkarmayışı bu 
a;ır mağ'übiyeti hazırlamıştır. 
Bununla beraber, bir gol ba

tası istisna edilir~e takımda 
yegane muvaffak olan Cihattır. 
Sporcularımız bu maçın revan- · 
şını pazar günü yapacaklardır. 

MOSKOVADA 
Moskova, 18 (A.A)-Odesa

dan hareket eden Türk spor
cuları buraya varmışlar ve 
istasyonda vücut terbiyesi ko
mitesi reisi ile muavini, Türk 
elçiliği erkanı, hariciye komi
serliği, Türk ve Sovyet mat
buatı, Moskovanın spor teşek
külleri, mümessilleri tarafından 
hararetle karşılanmışlardır. 

lsta~yon Türk ve Sovyet bay
raklariyle donatılmıştı. Türkçe 
ve Rusça yazılı birçok levhalar 
misafir lere hoşgeldiniz diyor
lardı. Trenin istasyona girişi 

Türk istiklal ve eı ternasyonal 
marşlariyle se !am lanmı ştı. 

Sovyet sporcu 1 arı misafirlere 
muazzam buketler takdim et-

- Dediğin gibi olsun Blak. 
Yalnız şunu bil ki eğer sen de 
bizim tarafımızda çalışırsan se · 
nin için çok hayıriı olur. Hem 
de ..• 

- Fazla söze lüzum yok 
Mister Kalagan. Zaten bana 
birşey söylemediler. Söylese
lerdide faidesi olmazdı. 

Çünkü red cevabı ala-
caklardı. Ben şimdiye kadar 
Cava ile dört beş defa böyle 
işlere girdim.Kaç kerre ölümle 
karşı karşıya geldik. Ben bu 
işte milyon kiir görsem yine 
de Cavamn aleyhine çalışmam. 

- Memnun oldum Blak. Za
ten senden bu sözleri bekler
dim. Şimdi demek ki bu gece 
mesele meydana çıkacak. 

Kalagan bu sözleri söyler 
söylemez arkasını döndü. Uzak
laşacaktı. Gözleri biraz ötede 
duran Davbere takıldı. Hiç 
istifini bozmadan bir şezlonga 
doğru yürüdü. Kalagan kana
peye otururken hep düşünü
yordu. Daha belanın birinden 

mişlerdir. Misafirlerin indikleri 
otelde dün gece Türk ve Sov
yet sporcuları akşam yemeğini 
beraber yemişlerdir. 

İlk futbol maçı bugün Mos
kova saatı ıle 4 de yapı lacak
tır. Moskova bu maçı büyük 
bir sabırsızlıkla bekleır.ektedir. 

75,000 kişilik o!an Dinamo 
stadyomu idaresi iki milyon 
bilet talebi karşmnda kalmıştır. 

IZVESTIY ANIN BIR 
MAKALESi 

Moskova 18 (A.A) - Las•il 
lzvestiya gazetesinde yazdııi"ı 

başmakalede Türk sporcularını 
selamlıyarak diyor ki: 

Dost misafirlerimiz Sovyet
ler birliğinde spor ve vücut 
terbiyesi aşkının ne kadar 
yüksek olduğunu bir kere da-
ha bayret'e göreceklerdir. 
Hangi tarafın kazanacağını 

şimdiden kestirmek mümkün 
değild i r. Fakat kat'i olarak bir 
şey varsa o da karşılaşmaların 
çok enteresan olacağıdır. Çün
kü Türkler bilhassa futbolda 
çok terakki etmişlerd ir. 

Moskova Krasnyi spor gaze
tesi bütün nüshasını Türk spor
cularının muvasalatına hasret
mektedir. rlu gazete başmaka
lesinde diyor ki: 

Sovyet milleti Cumhuriyetçi 
Türkiyeye sıkı ve tecrübe gör
müş dostluk bağlarile düğüm

lüdür. Uzun yıllar devam eden 
iki memleket dostluğu ve teş
riki mesaisi bütün dünya sul
hunun tarsini eserinde muaz
zam bir amil olmuştur. Türk 
ve Sovyet sporcularının karşı
laşmaları bir anane halini al
mış ve Türkiye Sovyetler ara
sındaki dostluj(un ınkişafında 

mühim bir rol oynamakta bu
lunmuştur. Bu karşılaşmaların 
uyandırdığı alaka Türk spor
cularının Sovyetler birliğine 

her gelişinde daha ziyade art
maktadır. Bunun sebebi kolay
ca anlaşılır. Çünkü Türk spor
cularında biz ciddi,iyi yetişmiş 
ve her yıl daha ziyade terak
ki eden muarızlar bulmaktayız. 

Beklenildiği üzere daha Türk 
sporcularının Sovyetler birli
ğine gelecekleri haber alınır 

alınmaz memleketimi i~çi ' eri 
arasında büyük bir alaka baş
göstermiştir. 

SOVYETLERIN SELAMI 
Aziz misafirler ve dost'ar, 

boşgeldiniz sizlere içten se
lamlar gönderir ve en samimi 
temennilerde bulunuruz. 

Yine bu gazete Sovyetler 
biı liğinin Ankara büyük elçisi 
Karahan'ın bir makalesini neş· 
retmektedir. Karab .. ,. bu ma
kalesinde diyor ki: 

Bugün sporcu Moskova mi
safirlerini doot Türk milletinin 
sporcularını selamlıyor. Sovyet
ler birliği ile Türkiye Cumhu
riyeti arasındaki bağlar müte
madiyen daha ziyada sıklaş

maktadır. Memleketimiz birçok 
defalar Türk tekniğinin ilmi
nin, san'atının ve sporunun 
mümessillerini karşıladı.Ve yine 
bir çok defalar Türkiyeye ken
di mümessillerini gönderdi. 
Daha geçenlerde beynelmilel 
musiki festivt.linde Türk misa
firlerimiz Sovyet tiyatrosunun 
muvaffakıyetlerini alaka ile ta
kip ettiler. 

BuYÜK DOSTLUK 
Türk - Sovyet spor dostlu

ğunun iki memleketin milletleri 
arasındaki mukarenetin istik
bali ve kültür bağlarının tar-

sini bakımından büyük bir 
ehemmiyeti vardır. Bu karşı
laşmalarda her iki taraf ta spor 
teknığine ait birçok yenilikler 
öğrenmektedir. Türkiyenin ve 
Sovyetler birliğinin başarıları 
her yıl daha ziyade artmakta
dır. Spor karşılaşmaları da her 
yıl artıyor ve her birisi bir 
evvelkinden daha ziyade ente· 
resan oluyor. 

Sovyet sporcularının son kar
şılaşması Türkiyede vukubuldu. 
Sovyet sporcularının muvasa
latı bizim bugün onları bek
lediğimiz ayni sabırsızlıkla bek
leniyordu. Bu daı bir ke~ 

daha gösterir ki Sovyetler 
birliğinin ve Türkiyenin genç 
sporçu nesli futbol saha'arında 
ve pistlerde ananevi bir şekil 
alan kerşılaşmalariyle iki mem
leket arasındaki dostluğu mu
vaffakıyetle tarsin edıyorlar. 

Bu yıl Türk spor heyeti Sov
yetler birliğine çok kuvvetli 
ve adetçe de kalabalık bir 
ekip halinde gelmektedir.Spo
run muhtelif şubelerine ait en 
kabiliyetli elli yedi kişiden 
mürekkeptir. Bu karşılaşma

larda bir galip bir de mağlüp 
olacağı bedihidir. Fakat bir 
tarafın zaferi i1<i memleket 
gençliği arasındaki spor dost
luğunun tarsini eserinde müş
terek bir zafer olacaktır. 

Tıpkı geçen yıl olduğu gibi 
Türk - Sovyet sporcularının bu 
karşılaşmaları da Türk-Sovyet 
dostluğunun muazzam bir te
zahürü şeklinde tecelli etmek
tedır. O dostluk ki temelleri 
her iki memleketin müdahaleci 
emperyalistlere karşı yapmış 

olduğu kahramanca mücadele 
devrelerine atılmıştır. 

Dost Türk cumhuriyetinin 
spor heyeti selam sana yine. 

Bu gazete Türk heyeti reisi 
Cevdet Kerimin bir mülakatını 
yazmaktadır. Cevdet Kerim 
demiştir ki : 

Türk heyetinin her bir uzvu 
Sovyd Rusyaya varınca ken
disini kendi memleketinde gibi 
hissetmiştir. Daha Sovyet sa
hillerinden itibaren bize yakın 
bulduğumuz insanlara tesadüf 
ediyoruz. Memleket:mizin bübn 
sporcularına ve kendıleriyle 
vaktiyle karşılaşmış bulundu
ğumuz eski dostlarımı selam
larım. 

Beş komünist öldü 
Varşova, 17 (A.A)- Lublin 

yakınında b r köyde araştırma 
yapılırken beş komünist ve bir 
polis memuru ölmüş ve iki po
lis memuru yaralanmıştır. 

Bir tebligde polisin komünist 
şefini yakalamak isterken ateşle 
karşılaştığı bildirilmektedir. 15 
kişi tevkif edilmi ştir. 

, Ü . 1 
DAR LBEDAYI 
ŞEHiR TIY ATROSU 

1ilill11111 11 il 

111...111 -
111111111 

BU AKŞAM: 

Elhamra 
Sinemasında 

SAZ .. CAZ 
Yarın akşam 

" Y AR~t\SA ,, 
Operetleri 



t • • nsı0 

Konsey hafi içtima yaptı 
-----~llK:m~mı.7m11Em~m:lm~~---~~~~--

A l manya ng · tereye verd · ği notad bütün ittifak 
·ve blokların ilgasını ve koloni veril es· i · ste 1i 

ngiliz hariciye 
etti. 

Lokarno 
hareket 

devletlerine birer nota 
tarzı · takib ediliyor 

tevdi 

-·-·-·-Belgrad, 18 (Yeni Asır) - Başvekil Dr. Stoyadinoviçin misa
firleri olan Türk gazetecileri bugün Sarayovaya geldiler. Sarayo· 
va belediyesi tarafından şereflerine verilen ziyafette hazır 
bulundular. 

Sarayova belediye reisinin Türk - Yugo9lav dostluğu hakkında 
söylediği nutka mukabele eden Türk gazetecilerinden Ercüment 
Ekrem, Tilrkiye gazetecilerinin Yugoslavyada edindikleri intibaları 
anlattı. Bu ziyaretin Türkiye • Yugoslavya dostluğunu perçinle
diğini izah etti. Türk gazetecileri Pazartesi günü Istanbula dö
neceklerdir. 

erkos suyunu memba suyu diye 
yutturan adam yakalandı 

lstanbul, 18 (Telefonla) - Şehrimizde Apostol isminde bir 
Ruma ait bir memba suyu imalathanesi meydana çıkarıldı. Ha
midiye ve Karakulak suyu satışa çıkaran bu adam terkos suyunu 
şişelere doldurarak memba suyu diye halka yutturmakta idi. 
Kendi i cürmü meşhut halinde yakalandı. 

Fındık fiatları iyidir. Köylü 
eş'e ve heyecan içindedir 

Ordu, 17 (A.A) - Fmdık fiatları son hafta içinde 32 kuruşa 
yükselmiştir. Ziraat bankası kooperarif fındıklarını bu fiattan 
satarak hissednrJnnn hesaplarına geçirmiştir. 

Bnnkamn verdiği mısırdan dolayı barice borçlanmamış olan 
köylüler neş'e ve heyecan içindedirler. MabsulleriPin iyi fiatla 
satılması sebeplerini tüccardan pahalı mısır almamış ve fındık
larını murabnhncının ambarma dökmemiş olmakta gören köylüler 
önümüzdeki yıl için de bankanın mısır getirmesini istemektedir. 

Banka vergi borçlarım ödedikten sonra cepleri para dolu ola· 
rak köylerine dönen köylüler kendilerine bu mes'ud neticeyi 
bağışhyan ~ayın başkana şükran telgrafı çekerek gelecek yıl 
için de mısır verilmesini istemişlerdir. 

Yazan : Tok Dil 

onlar namaz kılarlarken düğü· 
nü, derneği bırakıp kaçmıştı, 
Padişah ta dehşetli bir korku 
içinde arayımı dar sokulmuştu. 

Sabah olunca lstanbul bu is
yandan haber aldı, her taraf 
akm akın Sultan Mehmet ca· 
ıniine sökün etti •• 

Sabah iyiden iyi olmuş, tan 
atmış, güneş doğmuştu. 

Müftü, Kara Murat ağa ile 
(llÜoakaşada idi: 

Müftü - Onları da biıden 
dışan bırakmıyalım, kaç defa .. 
dır, bana haberler aldılar, ha
rekete iştirak edeceklerini bil
dirdiler. 

Tefrika No: 77 

Kara Murat - Efendi hazret· 
leri sözün doğru amma onlar 
bizim tayfadan değildir. 

Müftü - Canım bunun tay
fası, mayfası düşünülür mü, siz 
ağalar, Yeniçeriler iseniz, onw 
lar da Sipabilerdir, dinleri ayr; 
gayri değil al Hem bize işti
rak ederlerse, kuvvet fazla 
olur, özümüz kuvvete dayanır, 
her dediğimiz yerine gelir. 

Kara Murat öfkelendi: 
- Efendi hazretleri bizi be

ğenemediniz mi? Yeniçerileri 
iz az mı, kuvvet iz mi sanı

yorsunuz? 

Londra 18 
(A.A) - Kral 
bugün dış ba
kanı daimi müs
teşarı Sir Ro
bert Van Sit
tardı kabul et· 
miştir. 

Londra, 17 
(A.A) - Nevs 
Cbronicle ga -
zete i amele far· 

kası icra kow 
mitesinin yarın 

pek mühim ve 
heyecan uyan
dırıcı bir karar 

vereceğini ve f<.ıal Sekızınci 
hükumetin tek- EDVARD 

Londra, 17 ( A.A ) - Eden 
Hariciye Nezaretinde tekrar 
vazifesine başlamıştır. 

Selabiyettar mehafil Edenin 
bir nota tanzimine çalışmış ol· 
duğunu ve bu notayı yarın 

Londrada bulunan Lokarnocu 
devletler mümessillerine tevdi 
edeceğini beyan etmesi zaruri 
olan diplomasi sahasındaki 
hazırlıkların ilk adımını ileri 
götürmek maksadiyle ileri sü
rülmüş olan teldıfleri ihtiva 
etmektedir. 

Londra, 18 ( A.A) - Has
lahğı tamamen geçmiş olan 
Eden bugün vazifesine tekrar 
başlamış ve ilk iş olarak Lo
karno konfevansımn hazırlığı 
ile iştigal etmiştır. Bakan bu 

rar silahlanma siyasetine mu- hususta Fransa, Belçika, Al-
halefet etmekten vcu geçece· manya ve ltalyaya birer nota 
ğini tahmin etmektedir. gönderecektir . ... .. . .. .. 

Sıhhat Vekilimiz Edirne' de 
tetkiklerine devam ediyor 

Edirne, 17 ( A.A ) - Beş gündenberi Trakya Vilayetlerinde 
iskan ve yıııpı işlerirıi teftiş etmekte o'an Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Vekili Dr. ~efik Saydam rdakatinde Trakya Umumi 
Müfettişi General Kazım Dirık, iskan Umumi Müdürü Doktor 
Cevdet, Teftiş Heyeti Reisi Doktor Fuat olduğu halde Edirneye 
gelmişlerdir. 

Bugün beraberlerinde nyni zevat olduğu halde Edirne mer
kez kazasını dolaşacak olan Dr. Refik Saydam öğleden sonra 
Kırklareli'ye hareket edecektir. 

- Ağa sen işi ters anlıyor· 
sun, onJar da devletin adam· 
landır. Dedi. 

Ağalardan bazılarının akh 
yatmıştı, Muslihiddin söze ka
rıştı: 

- Bırak Kara Murat, dedi, 
şunun şurasında toplanıp dev· 
let işini görüşmek meramında-
yız, ocakçılık sevdası burada 
ökmeı, vazgeç onlar da işti

rak etsinler. 
- Değil mi ya? 
Diyen müftü hemen sipahi

lere haber salmı~, bir saatin 
içinde onlar da camii doldur
muşlardı. 

Artık icraata geçmek vakti 
ge'mişti. Müftü, hepsinin lideri 
sıfatını alarak: 

- Ağalar, Vezir Ahmet 
paşaya haber salalım, çavuş 
başı eğri boyun çabuk buraya 
getirilsin, haber gönderelim. 

Dedi. N eferJerden beş on kişi 
Vezirin Çavuşbaşısı Eğriboyunu 
Vezirin saray kenarı~da bir 
mahfilde yakalayıb camiye ge
tirdiler. Eğribovuo el etek 
öperek, korku içinde: 

- Emriniz efendi hazretleri! 
diye el pençe divan durdu. 

Müftü ortalığa bir göz gez· 
direrek Eğriboyuna hitab etti: 

- Sözlerimi can kulağiyle 
dinle ve Vezire götür. 

- Baş üstüne efendi haz
retleri! 

- Doğruca Vezir Ahmet 
pa~aya gideceksin, şu gördü
ğün cemaati kendisine bildire
ceksin v~ diyeceksin ki: Ve
zirlik kürkün ve esvabı ihtişa-
mın giyüb mührü de alarak 
buraya, cimie gelmesini istiyo-

Son dakika: 

s 
perestge e 

a 
ış 

On altı yaşında 
adaya getirerek 

bir kjz! Hayırsız 
kirletm.şler 

BUIUn gece dalgalarla mUcar1eleden sonra karaya 
ayak bastılar ve yakayı ele verdiler 

lstnnbul 18 (Telefonla) - • dal davet etmiştir. 
Şehrimizde çirkin safhalar ge- Yabancı erkeklerle birlikte 
çiren bir kı~ kaçırma hadisesi sandala binmek istemiyen genç 
olmuştur. Aldığım malumat şu kız, Alinin ısrarı karşısında 
merkezdedir: sandala binmiştir. Sandatla açı· 

- Ali adında bir genç, Es- lan bu maceraperestler Hayır-
mer isminde 16 yaşlarında gü• sız adasına çıkmışlardır. Orada 
zel bir kızla sevişmektedir. genç lu z kötü bir vaziyetle 
Kumkapı civarında oturan karşılaşmıştır. 
Esmer, Ali ile alakadar ol- Akşam üzeri hava kararır-
masına rağmen son zamanlarda ken lstanbula dönmek istiyen 
onunla arası açılmıştı. Genç gençler rüzgarın çıkması üze· 
kız Yalova'dnki akrabası nez-

rine yarı yolda kalmışlardır. 
dinde saklanıyordu. Bütün gece dalgalarla müca-

Ali, Esmer'i ne bahasına dele ederek sabahı getirmiş-
olursa olsun kaçırmak için bir lerdir. 
p lan kurmuş; yanına Taced- Sabahleyin Yalovaya çıkan 
din, Hasan ve Necdet adların- maceraperestler zabıtaca ya-
daki üç arkadaşını da alarak kalanmışlardır. Bayan Esmerin 
Yalova'ya gitmiştir. şikayeti lizerine hak/aranda 

Yalovada Esmer'i yalnızca tahkikat yapılmış ve lstanbula 
görmeğe muvaffak olan Ali gönderilmişlerdir. 
ona tekrar aşkından ve ala- lstanbulda Esmerin iddiası 
kas,ndan bahsetmiş ve genç mucibince genç kızın kirletil-
kııı kandırmıştır. diği adliye doktorunun mua· 

Yalova'da boş bir sandal yenesinden anlaşılmıştır. Dört 
temin eden Ali, yanma arka- genç hakkında. tevkif kararı 
daşlarını almış ve Esmeri san· verilmiştir . .. . ·-
Fransız parlamentosundan bir grup 

A vrupada tetkikler yap1yor 
Eks La Sapl 17 (A.A)- Komünist partisinden maada bütün 

Fransız partilerini temsil eden 26 mebustan müteşekkil bir grup 
vasati Avrupa, Berlin, Prag, Budapeşte, Belgrad, Viyana, Bren
de bir tetkik seyahat& yapmak üzere buraya gelmiştir. 

Paris 17 (A.A)- Tecim bakanı B. Bastid dün akşam yapbğı 
beyanatta Varşova, Ber lin seyahatinden çok memnun olduğunu 
söylemiştir. 

Lehistnnda her tarafta çok iyi bir kabul görmüş ve bir teşriki 
mesai Jehinde en iyi temayüller bulmuştur. 

BerJin seyahatine gelince, iki hnkumet iki taraf için de mem
nuniyeti mucib neticelere varmak için en kuvvetli arzuya malik
tir. 

B. Bastid halen Fransa ile Almanya arasıo-::la şahsi temaslar
dan çok memnun bulunduğunu ve fakat Berlin ziyaretinin hedefi 
yalnız ekonomik o~duğunu bildirmiştir. 

ZIN 
INDA • 

FUAR mfinasebctile müthiş tenzilat 
Izmlr Arsıulusal fuarında Celal Ergun Nevrozin ve 

Kozmin pavyonuna muhaklrnk uğrayınız. 
Toptan satış merkezi : lzmirde Şevki Tömek 

ruz, kendisiyle konuşup, mem
leket ahvalin görüşeceğiz.Aksi 
halde akıbeti fenaya müncer 
o'.ur. 

- Ferman efendi bazretfe
rinindir. 

- Ferman benim değil ce· 
maatindir. Anladın mı? Ne di
yeceğ ni biliyor musun? 

- Eveti 
- Ne dive,·eksin? 
r- Efendime ıöyliyeyim, şey 

diyeceğim, işte, ıeni istiyorlar 
diyece~irn. 

Müftü öfkelenmişti. 
- Bre kabak herif, bre sa· 

man do!u kafalı, bre eğri boynu 
kopası kodoş.. Demin ben sana 
ne öğrettim, unuttun mu? 

Eğriboyun tir tir titremeğe 
baştamıştı, eğilip Müftünün el
f;»rine kapandı: 

- Unuttum, efendi hazret
leri .. 

- Bre akim nerede idi, ben 
söz söylerken.. Bak tekrar edi
yorum, Vezire varacnksm. 

- Beli 

(1841) (S 6) 

- Bu cemaati gördüğün 
gibi anlatacaksın! 

- Beli! 
- Ve diyeceksin ki: Kürkü

nü ve csvab- ihtiş::mını giyip, 
mührü de alarak buraya gelsin
Söyle bakayım ne diyeceksin .• 

Eğri boyun söylenen sözleri 
tel<rariadı, bir daha tekrarlat-

talar ve Eğriboyuou salıverdi

ler. Camiden çıkmcaya kadar 

ezberleye ezberleye söylenerek 
gitti. Vezirin sarayına varınca-

ya kadar hem koşup, hem tek
rarladı. Fakat vezirin sarayına 

varınca öğrendi ki: Vezir sa· 
rayda yok, malını, mülkünü 
alarak kaçmış... Eğriboyunuo 
aklı tepe ind~n çıkayazdı. 

- Amanın hen ne cevap 
vereyim? Diye elini başm 

götürüp far fır döndü. Ve ni-

1 
bayet:- Ben de knçanm diye 
tobaoları yağlayıp sırra ka-l dem bash. 

- onu ı•af -
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abeşler Li i i nına aşvur ular AşK MACERALARI' 
Ad l d d ı t d H b 

PARDAYANLARIN ALTI 
a et ivanına ~Ön eri en no a a a eş YAZAN = MIŞEL zEVAKo 

topraklarının yabancı ordular 
tarafından çiğnendiği şikayet edildi 

Habeş delegasyonunun 
ilhakının tasdiki 

Italyan salahiyet vesikalarının tanınmamasının 
demek olmıyacağı ileri sürülmektedir 

Paris, 18 ( Ö.R ) - Necaşi yacaktır. Bunun için her bükü-
ltalyanın Habeşistana taarruzu ., ,, • · · metin ayrı ayrı karar vermesi 
hakkında Lahey adalet diva- .• .. ,,,,,. .,._ ••' •. < •. lazımgelecektir. 
nına müracaat etmeğe karar ,.- · dif!'I' · Yabancı memleketlerde bu-
vermiştir. Bir Habeş mümessili 1 •'*.% ·· · lunan Habeşlerin Gorede bir 
Lahey' e şu notayı göndernıiştir: 1 , !. Habeş hükümeti mevcut oldu-

- " Habeş imparatoru ve .. i1 ğu hakkında iddiaları da na-
Habeş hükümeti kendi top- zarı dikkate alınmıyacaktır. 
raklarının Italyan orduları ta- Malumdur ki ltalya Habeş heye-
rafından düçar olduğu taarruza ti ile birlikte müzakerelere iş· 
Llihey adalet divanının nazarı tirak etmiyecektir. 
dikkatini celbeder ve beyne!- Bir taraftan İtalyanın Cenev-
milel kanunların ayaklar altına reye faal bir surette dönmesi-
alınmasına karşı adaletin yerini ni istiyenler ve diğer taraftan 
bulmasını ister. da kuvvete müracaat suretiyle 

DELBOSUN TEMASLARI genişlemeyi reddedenler ara-
Cenevre 18 (Ö.R) - Fransız sında fikir ihtilafı vardır. Bu 

tlariciye nazırı Ivon Delbos sa- anlaşmazlığın asamble başkanı-
bah buraya geldi. Cenevre si- nın seçimi üzerinde de tesiri 
yasi mehafilini işgal eden mese· olacaktır. Çünkü Arjantin Dış 
leler hakkında fikir beyan et- bakanı silahla arazi kazanıl-
mezden evvel temaslarda bu- masına muhaliftir. Bunun için 
lunmak ve kolis görüşmelerine Belçika Başkanı Van Zeelan-
karışmak arzusundadır. dın başkanın seçimi üzerinde 
Şimdi mevzuubabs olan me- tesiri olacaktır. Çünkü Arjan· 

selelerin başında, milletler pak- tin Dışbakanı silahla arazi ka· 
tının tadili vardır. Fransa ge- zanılmasına muhaliftir. Bunun 
çen Ağustos ayında bu mesele için Belçika Başkanı Van Zee-
üzerinde noktai nazarını bil- landın başkan intihabı düşü-

dirmişti. nülmektedir. 
VAZIYET NE OLACAK? Gazete Milletler Cemiyeti 
Habeş meselesine gelince, ıslahatının halen umumiyetle 

Delbos bu meselede ihtiyat- pek faydalı bir siyasi faaliyet 
karlığını muhafaza edecektir. olarak telakki edilmekte oldu-
Negüs'ün murahhasları nasıl ğunu ilave ediyor. 
bir vaziyetle karşılaşacaklar; Mussol111i ita/yalı kadınlar arasında Cenevre, 17 (A.A)- Millet· 
1"1lyanın hassasiyeti nasıl tat- teatisi muhtemeldir. sine giremiyeceklerine muhak- ler cemiyeti asamblesinin muh-
min edilecek? SALAHIYETNAMEYI kak nazariyle bakılabileceğini temel başkanı Arjantin dı ba-

Bütün bunlar bugün, yarın TANIMAZLARSA yazıyor. Ancak Habeş salahi· kanı Suavedra Lamas dün Ce-
halledilecek meselelerdir. Ni- Londra, 17 (A.A) - Daily yetnamesinin tanınmaması ltal- nevre müessesesinin yüksek 
hayet beşler konferansının Telgraf gazetesi Habeş heye- yanın Habeşistandaki hakimi- memurlarile istişarelerine baş· 
toplantısı için de buracla fikir tinin Milletler cemiyeti celse- yetinin tanınması demek olmı- lamıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•• Almanya silahlandığı gun 
- Baştarafı 1 inci sayfada -

senesi olacaktır. O zaman 
düşmanlarımız kuvvetimizin il· 
gasını istemişlerdi. Ve bu ne
ticeye vardıkları gün Alman
yanın ölüme mahkum olacağını 
ummuşlardı. 

Aptal birkaç politikacı galip
lerin bu şartlarını kabul etmiş· 
!erdi. Almanya o günden sonra 
sefalete ve yeise sürüklenmişti. 
iki fikir ortada mevcuttu : 

Bazıları Almanyanın saadeti 
silahları bırakmasındadır, di
yorlardı. 

Diğer bazıları da Almanya 
ancak silahlandığı zaman mesut 
olabilir fikrini müdafaa edi
yordu. 

Çok şükür bu ikinci fikir 
galebe etti. Ve biz bu sayede 
kurtulduk. Şimdi prestijimize, 
kuvvetimize sahibiz. lca bederse 
onu kullanmasını da biliriz. 

MES'UT ALMANYA 
Londra, 17 ( A.A) - Loyd 

Corç Daily Ekspres gazetesin
de neşrettiği bir makale ıle 
Almanya hakkındaki intıbaını 
yazıyor. Loyd Corç Hitlerin 
birleşmiş ve mesut bir Almanya 
yaratmış olduğunu, bu Alman
yanın emperyalist gayeler is
tihdaf etmediğini bildirdikten 
sonra Alman ordusunun kuv
vetli ve fakat dışardan gele
cek taarruzlara karşı bir mü· 
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"Aradan yıllar geçmişti. Kulunuz Enılne, yahut 

ince kız şimdi gördUğUnüz gibi bir orta 
malı ve kucak kmı oluvermişti,, 

ince kız.. Sana bir şey 
soracağım. Bu gece buradan 
çıkınca nereye gideceksin? 

- Otele .. 
- Benimle gelir misin .. Eğer 

uykun yoksa sabaha kadar ko
nuşmuş oluruz. 

Peki .. .. 
•• 

Bar kızının aşkı olur mu 
imiş hiç.. Arada sırada sevdi
ğim olmadı değil. Hatta bir 
defasında fena halde tutuldum. 
Tutuldum da ne oldu. Hiç ... 
Keşke o gece mezara girsey
dim de o odaya kapanmasay
dım. 

- Yoksa bıçak mı çektiler 
sana .. 

- Bıçak kanımı akıtabilirdi. 
Halbuki o gece daha fena oldu. 

- Anl<>t ince kız .. Her şeyi 
bana anlat. 

- Neyi anlatayım ben .. Al· 
nımın kara yazısı o kadar çok 
ki .. Ne kadar mesuttum küçük· 
ken .• Benim de bir annem, bir 
babam ve kardeşim vardı. Er
kek kardeşim benden iki yaş 
küçüktü. Ailemizin en küçüğü 

olduğu için hepimiz ıtP.verdik. 
Onu bir şenlik gecesi, herkesin 
sevindiği, neşelendiği sırada 

kavbetmistik. Annem eve ai!'la-

dafaa ordusu olduğunu söylü· 
yor ve diyor ki: 

Bazı gazeteler kasten veya 
kasidsiz olarak B. Hitlerin 
kongredeki nutuklarından birin
de mevcut Ukranya ve Ural 
sözlerini yanlış tefsir ettiler. 
Hitlerin bu suretle beyanatta 
bulunması Alman işçi ve köy
lüleri arasında guya sefalet 
mevcut olduğu hakkındaki 
Sovyet iddiasına cevap vermek 
içindi. Hitler fena işletilen zen
gin Sovyet topraklariyle A iman 
toprağının nisbi fakiriiği ara· 
sında bir mukayese yapıyordu. 

Berfin, 17 (A.A) - Hava 
bakanlığı bir kararnamesinde 
Alman topral!"ını 14 hava ofi-

ya ağlaya geldi: 
- Mcbmedi köşe başında 

kaybettim. Polise başvurdum. 
Henüz bulamadılar. Ben şimdi 
ne yapacağım, diye ağlamaya 
başlamıştı. 

Ona: 
- Ağlama anneciğim, de

dim. Elbetteki bulunur. Şimdi 

ortalık kalabalık,. Hele bir sa
bah olsuo da .. 

Ötedenberi küçük kardeşimi 
kıskandığım için annem benim 
bu sözlerime fena halde içlendi 
durdu. Bütün geceyi çaresizlik 
içinde, ağlamakla geçirdi. Gü
nün ilk ışıklariyle sokaklara 
fırlıyan anneciğim soluğu ka
rakolda aldı. Bulanık gözlü 
komiserin önünde eğilerek: 

- Komiser '(bey), dedi. Ne 
olursunuz. Kurbanınız olayım. 
Kaybolan küçük Mehmedi ara· 
yıp bulun. Mehmet bulunmazsa 
ben de yaşıyamam. 

Komiser alay etti annemle. 
Herne kadar etrafa adamlar 
saldırdıysa da is işten ı;ı-eçmişti. 

sine ayırlmaktadır. Bu ofislerin 
merkezleri şunlardır: 

Konigsberg, Berlin, Stetin, 
Hamburg, Brunsvik, Dresd, 
Breslav, Vaymar, Munster, Ko
lony, Frankfort, Munih, Nüren
berg ve Stutgrad. 

Tokyo 18 ( A.A) - Gaze
teler N!irenbergte Nasyonal 
Sosyalit partisi kapanırken 
Hitler tarafından söylenen nu
tuk hakkında tafsilatlı malumat 
vermektedirler. 

Tokyo 18 ( A. A ) - Nisi 
N isi gazetesi bütün ithamla
rın Moskova için müellim bir 
şey olduğunu ve Moskovanın 
bunlara cevap vermediğini ya· 
zıyor. 

Bir şenlik gecesinin neş' esine 
karışan zavallı kardeşimi bir 
daha bulamadık. 

Bu hadisenin cereyan ettiği 

esnada babam ölmüştü. Annem . 
bu unutulmaz acıyla kendisin· 
den geçerek evimizi bile ih
male başlamıştı. Onun için ar· 
tık münzevi diyorlardı. Annem 
okadar kötü ve bulanık işlere 

burnunu sokmuş ki... Bir gün 
evde yalnız bulunduğum sırada 
polisler evde annemi aradılar: 

- Annen nerede, dediler. 
Muayeneden kaçtığı için hak· 
kında zabıt tutuldu. Eğer 24 
saat içinde komisyona başvur
mazsa tevkif edilecektir. 

On beş yaşında bir kızdım 
o sırada. Polislere annemin ne 
için arandığını sordum. Şüphe 
ile yüzüme baktılar: 

- Bilmiyormuş gibi soru
yorsun, dediler. Frengiye tutul
du. Bir de utanmadan muaye
neden kaçıyor. Sonra karış· 
mayız. 

Basım dönmüş, bu haber.den 
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Bu gecenin sabahından iti

baren aynı zamanda bütün Pa
ris kiliselerinde şiddetli mev'i
zelere iptidar edildi. 

Bu viiızların her birini mü
teakib ahali sokaklara yayıla

rak, protestanları tehdit ve 
tel'in etmeğe başladılar. 

Hüknolar ise, unudulmuş ol
duğunu zannettikleri bu kin ve 
garezin bu veçhile yeniden feve
ran etmesinden endişeye düş

tüler. Fakat, Kral bunları top 
oyununa davet ettiği gibi ko
loniden de vazgeçmek taraftarı 
olmadığı meşhud olduğundan 
ve daima ava giderken Hük
noları yanına aldığından bu 
endişeler de yavaş yavaş, zail 
olmuşlardı. 

Bundan maada bütün efkar, 
Hanri dü Bearn ile Margerit dü 
Frans'ın merasim izdivaciyesile 
meşgul idi. 

Yalınız hakikati bilenlerden 
bazıları jan Dalberin esraren
giz ölümüyle Paris halkının 
izhar ettiği nefret hisleri ara
sında bir münasebet ve bağ
lantı yeri buluyorlardı. 

* . ~ 
Bu facianın en mühim aktö

rü Katerin Dümediçi'dir. 
Katerin, aklınca ağır bir 

manevra ile zuhura gelecek 
iki büyük vak'anın arefesinde 
bulunuyor. Vakıa Hüknoların 
katli, ayni darbe ile oğlu De
udanın "Allaha vakfedilmiş 

çocuğun,, katlini mucip ola
caktı. 

Her ne kadar betbaht deli
kanlı, evvelce bu müthiş nezir
den kurtulmuş ise de isminin 
delalet ettiği mukadderata bo
yun eğmek zamanı geldiği gi
bi, artık bu defa da sureti 
kat'iyede allaha kurban gide
cekti. 

Katerinin tasavvur ettiği ve 
kararlaştırdığı Hüknolann kat
liamı acaba kendisinin yeni bir 
fikri mi idi? Bilakis. 

Kendisinin mesaili diniyeye 
o kadar müşkülpesent olma· 
dığını "ayini diniyenin Fransızca 
söylenmesini dinlemekle" isbat 
etmişti. 

Asıl mesele kendisiyle Jan 
Dalbre arasındaki müthiş bir 
rekabet idi. 

Zavallı kraliçe Janın vefatına 
kadar Katerin Navar kraliçe
sinin Fransa tahtı hükümdari
sıni oğluna tahsis etmek teşeb
büsünde bulunduğuna kani idi. 

Bidayette maksadı Bearrnli 
mücahededen tahlis etmek 
olduğundan, ahalinin taassub 
ve gayzı diniyesinden istifade 
etmek idi. Badehu Hüknolar 

gözlerim kararmıştı. Başımı sa
ran ateş içinde komşuya geçe
rek annemi buldum. Bir köşe
ye çektim: 

- Anne, dedim, sen frengi 
olmuşsun. Polisler geldiler. Her 
halde muayeneye gitmeli imiş· 
sin. Eğer gitmezsen tevkif ede
ceklermiş.. Durmadan git an· 
ne.. Hem nasıl oldu da böyle 
bir hastalığa tutuldun. Durma
dan, vakıt geçirmeden git . 
Şüphe ile gözlerimi araştıran 

annemin, bu ikazıma fena halde 
hiddetlendiğini fark ediyordum. 
Annem o gün muayeneye git
memişti. Ertesi günü annemi 
evimizde bastıran polisler, 
göz yaşlarıma, ağlamalarıma 
ehemmiyet vermeden [onu al
dıkları gibi bilmediğim bir yere 
götürdüler. Bir daha onun da 
haberini alamadım. 

Semih bey.. Ne olursunuz, 
inanın bana .. Barda tanıdığınız 
bir kıza inanmıyacağınızı bil· 
diğim halde yalvarıyorum. Ben 
ıu dakikada yalan ı6ylemiyo-

Parise girdikleri ve kendisi 
bunları pençesi altına aldığı 
zaman menfur bir fikir zih
ninde belirdi. 

Aceba 1 Bütün Hüknoların 

vücudunu ortadan kaldırmak 

zamanı hulül etti mi? diye 
düşünmeğe başladı. 

Fakat! kendisi henüz buna 
sureti kat'iyede karar verme• 
den evvel bu katliiim hazırla
nıyordu. 

Kateriıı, Hanri dü Bearn hak
kında zihninde büyüttüğü bü
tün şüpheleri, varlığa ulaştır• 
mağa muktedir olan Hüknolar
dan korkuyordu. Keza: 

Kral olmak için son derece• 
de arzu beslediğine zabip ol• 
duğu Gizlerden;aşk çılğınlıkları 
neticesi, bu müthiş sır mey-
dana çıkarsa; saray hal-
kına, Paris ahalisine ve 
Fransaya karşı rezil olmak
tan ve bu suretle fena bir 
nam kazanmaktan; ve ilaveten 
Kont dü Mariyaktan da pek 
ziyade çekiniyordu. 

Roma ile daima muhaberat
ta bulunduğundan ibtimalki 
ehemmiyetini' takdir etmeksi
zin gaddar Papanın tazyikatına 
da duçar oluyordu. Gizler va
sıtasiyle, Hüknoları, ve Hükno· 
lar vasıtasiyle Gizleri katlet
tirmek, oğlu olan Mariyak'ın 
vücudunu ortada kaldırma

ğı temin etmek, Romada 
kendisine pek kuvvetli bir 
istinat tedarik eylemek... işte 
Katerinin yegane fikir saiki bu 
idi. 

Bu husustaki muvaffakıyeti• 

nin neticesi de Dokuzuncu Şar
lın vaktinden evvel vefatım 

müteakib Dük Danjoyu tahta 
çıkarmak ve oğlunun namına 

olarak mütehakkimane icrayı 

saltanat etmek idi. 
işte, bütün bu müthiş tasav

vurat kuvveden fiile çıkmak 
üzere idi. Alis ve Pani Garola 
vasıtasiyle Mariyakı elinde bu
lunduruyordu. 

Korkak ve müvesvis olan 
dokuzuncu Şarl Hüknolann 
kendi aleyhindeki suikastlarına 
kani olduğundan validesinin 
muti bir aleti o '. muştu. 

Bu aralık Gi.ı:ler de Paris 
içinde silahbedest olarak hü
cum etmeğe amade idiler. 

Binaenaleyh Katerin her va
kıttan ziyade mesud ve müs· 
terih idi. Sabırsızlığı geçmiş bu 
müthiş anın hulülünü kemali 
sükunetle bekliyordu. 

" .... 
Şimdi faal olan eşhasa 

lim: 
geçe-

- Bitmedi -

rum. Acım çok büyük .. 
Aradan yıllar geçmişti. Ku· 

lunuz Emine, yahut ince kız 
şimdi gördüğünüz gibi bir orta 
malı oluvermişti. Bana artık 
ehemmiyet veren yoktu. Her 
kes hakaret ediyor, her gören 
kaldırım kızı diye yüzüme tü
kürüyordu. 
Yaşamak için kucaklara dö

külen kızların peşlerinden sav• 
rulan ağır hakaretlere hakları 
var mı? Bunu düşünmek bil 
istemiyor:ım. Zaten benim dün 
yaya gelişim bile kötü bir daki 
kanın neticesi değil mi? Anne 
bir frengili olduktan sonra el 
bette ki ben de ayni kıratt 
bir insan olacaktım. Her tanı 
dığımı aldatacaktım. Her tanı 
dığım erkeğe düşman olacak 
tım. 

Size yüzüm kızararak b. 
itirafta bulunacağım. Kuca 
kızlarının da yüzleri kızarır 
imiş, diyeceksiniz. Elbette k 
zarır. Ba:ı:an, şimdi olduğu gi 

- 801111. 1 ar 
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Arslandan sonra ne gelir? 
- ? ... 
- Cevab vermiyorsun. Kur-

nazlık ediyorsun. Sebebini bili
yorum. Çünkü "böbür" gelir 
desen öğretmenlerini mahcup 
edeceğini düşünüyorsun. 

Evet kızım, arslandan son
ra "kaplan., değil, "böbür" 
gelir. Halbuki sana da, öteki 
çocuklara da, daha bir çoklarına 
da arslandan sonra kaplan gelir 
ve böbür kaplandır diye öğ

r~ttiler. 

Amma kabahat ne sende ne 
de öbürle!indedir. O kitapları 

yazan Ulema! ile sütunlarına bu 
yanlışları geçiren mecmua ve 
gazetelerdedir. 

Bak bu da neden ileri ge
liyor. Fena bir tercüme hata
sından. Bizde yeni tarih tabii 
ve hayvanat kitapları ve bayat . ~rrrrr 

! l 1 

lr 

' 

' .. 

Y z a n: 

Doutör yani aslancı taıatınıtan ovun vazıveıırı1e bır " tt[ftlS,, bunun vucuuu 
bodıııd•ır, yanı izalıatta balııs eflıiiimız "7 ekir,. dir. 

Fransızcası Tigr, Almancası rek. Zira Türkçede senin de, 
Taygar, ltalyanca ve lsoanyol- alemin de bildiği, kullandığı bir 
caşı Tigro, Türkçesi Tekir ve ma•ılar, bir fiil bir söz vardır: 
'I h Böhürlemek. 
ı a ara,.. k" b ~ ~ b' k Biliyorsun ı ıı sozu ız u-

Bu canavarın Türkçede bir h k k f ru'uo kabaran. er ese a a 
adı da "Böbür.,dür. Daba doğ- tutan kabadavı'ık yapanlara söy-
ru •n hu canavar iki rMi'1 n1•n: ler;7 'böbürleniyor deriz. 

~ ~ ·;- .,. ç ;\nkü bu hayvan yani bö-
' 1 ı · bür hiddet ve gadaba ge 'diği 
lof • j zaman kabardıkça kabarır, he-

le tiiyleri, fena halde kabarır, 
yüzünün derisini oyna tı r, müt
hiş surette dislerini gıcırdatır, 
kor l, unç korkunç gii mürder 
ama !'Ümiirtüsü anlanınkinden 
ba < lratlır. Görüyorsun ya böbür 
ile böbürlenmek ne imis ? nisi 
birbirinin ayni deği l mi? Madam 
ki dilimizde " böbürlenmek " 
vard ı r, Böbür de bundandır. 
Yahut il<İq ; bir asıldandır.Y ani 
Türkler Böbür'ün o, tavrına 

bakarak (böbtirlenmek) tabirini 
icat ettiler, yahut ta dil!erinde 
mevcut ve o tavırda adamlara 
söyledikleri ( böblirlemek )ten 
a'arak o hayvana Böbür dedi
ler. Bize burası değil, Türkçe 
olup olmadığı lazım. 

Bıı 1röıdükle11niz de 7ıete, 7eku'dır. J!ı vana lıayvanat balıçe;,itıin 
Tekif'teıidir. Ya11nki nüslıamızda bıınlafln bıivüklcrı olan "Böbıiı,. leıi 

Bu bir, ikincisi: Bilirsin ki 
Türklerde insanlara cesur, iyi 
hayvan adı koymak adetti ve 
hala adettir, Mesela arslan, 
Alp Arslan, Pars, Kaplan, bö
bür ve sa're gibi. Selçuk sul
tanı Alp Ars'an, Mısır sultanı 
Bars bay "Pars bey.,, nihayet 
Hint padişahı "Babur han., ta
rihte en büyük ve meşhur si
malardandır. Son zamanlarda 
gelmiş olan bu meşhur Babur 
han'ın bir de bütün Avrupa 
dillerine tercüme edilmiş ha• 

"Tigre ıovat,. /eıi f!ÖSfe1ece1tız. 
ansiklopedileri falan yazanlar ı iki çeşidini ayırt etmek 
bunları başta Fransızca olmak için Türk dilinde büyü-
üzere Almanca ve lnı;rilizceden gune "Böbür,. küçüğüne "Te· 
tercüme ediyorlar. "Lion" yani kir" deniyor. Fransızlar büyü-
arslan bahsını bitirdikten sonra ğünü "Tigre royal,. ufağını 
sıra "Tigre - Tigris., e gelince sade "Tigre,. diye ayırt ederler. 
hemen bunu " Kaplan " diye Büyük böbürler Hindistan, 
yanlış tercüme ediveriyorlar. Seylan filan taraflarında olur. 
işte bu h:;ta buradan çıkıyor. Garb~. Türkistana do9,'ru kü· 
Çocuğum! Arslandan sonra ~~~~"r.T:r-::7'"'!:'·~~~~~ıp:f'!Ş~pl,,-w.;7"''""""!'""""1 

"kaplan" gelmez. "Tigre., ge
lir. Bu da kaplan değildir: "Te
kir., dir. Dikkat ediyormıısun? 
Türkçe bir isim. 

Tigris kelimesini Avrupalılar 
Romalılardan, Romalı~ar Yu
nanlı 1ardan aldılar. Yunanlılar 
ıla Türklerden almış olacak
lardır. Zira Avrupa dillerinde 
bu "Tigre., kelimesi o vahşi 
hayvandan başka mana ifade 
etmez. Halbuki Türkçem:zde 
"tekir., kelimesi çizgili, yol yol 
deri, post manasına geldiğı 
gibi tüyleri yol yol, çizgili olan 
kedilere de itlak olunur. Senin 
ve hepimizin sevdiğimiz "tekir,. 
kediler gözlerinin önüne geldi 
mi? Hanı ; 

- Tekir, tekir .. Pis pis .. Gel! 
Diye çağırırsın, ha işte öy'.e .. 

"Tekir., mi "Tigris., den, yoksa 
"tigris., mi "tekir., dendir söyle 
bakalım? Tavuk mu yumurta
dan, yumurta mı tavuktan gibil 
Vakıa ben Ibrahim Necmi 

amcan gibi dilmen değilim. 

Amma diyorum ki "Tigris., 
kelimesi "Tekir" den alınmıştır. 
Çünkü böbür'ün yani arslandan 
sonra, kap!andan önce gelen 
vahşi hayvanın adı AvrÜpa 

ı dillerinde müşterektir. Kahve, 
ş~ker gibi... Yalnız her dilin 
şıvesine göre değişir. Mesela: 

Yunanca ve Latincesi Tigris, 
Biri büyük, biri az ca'.ıa ufak. 
( Kaplan ile Leüpar gibi, 
ıonra göreceksin ) işte hu 

Aıs!an salıibı ıle kııışı kaışıya ıwıek yeyere/ı kadat ııs/ll/uk {{öswcbilır. 

çük tiı?re!er yani tekirler baş
lar. Şimdi anl•yor musun ço
cuğum, bizim Türkler asıl ana 
vatan o1an orta Asyadan bu 
yana, Anadoluya göç ettikleri 
vakit tabii bu canavarı unut
tular. Fakat "Tekir,. kelimesi 
dillerinde kaldı. Ve bu ismi, 
bu kelimeyi o hayvanın pos
tunda, tonunda olan derilere, 
postlara ve bahusus kedi
lere verdiler ki bu hay
vanın ruensup olduğu cinsin de 
" Kedi cinsi = Race feline " 
oldıığunu unutmıyahm. Mesele 
anlaşılıyor değil mi?. 

!$imdi de " böbür " kelime
sine gelelim: Bunun aslı nedir? 
Türkce midir? Bence olsa sı:e-

!ıraları vardır. Bunlar da bize 
bu kelimenin Türkçe olduğu 
kanaatini vermeye yarar. 

Anlaşıldı değil mi yavrum? 
Şimdı de " Böbür " ün önüne 
varalım: 

Bak, şu kafeste üç dişi ars
lan ile beraber bu'unuyor. Gö· 
rüyorsun ya derisi çizgili, yol 
yoldur; pul puldur. 

1-te Tigris, böbür denilen ve 
arslandan sonra, kaplandan 
evve! gelen hayvan budur •.. 

Evvelce de söylediğim gıbı 
o birçok kitapların ve kimse
lerin yalan yanlış " Kaplan " 
diye tercüme ettikleri canavar 
budur. 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatından 
ŞARAP, KA~Y AK, LÜKS SİGARA, AV MALZEMESİ verilir. 

• 

ikramiyeli 

YENiCE 
AYRICA - Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşıoda çekilecek 
BÜYÜK YEN CE PİYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford 
otomobili veya l:unun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık 
BLAVPUNKT Radyoları, kEVUE SAATLERi, İÇKİ Sı:.RVıSLERİ, SOFRA 
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mevkii, mahallesi, sokağı, nu
marası. ç ;ni yeri K. Kozalan 
ccvarında Tutlukuyu, namı di
ğeri Çorba kuyusundadır.12-14 

Takdir edilen kıymet : 675 
lira. 

Arttırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat. Dairede 20·10-936 
salı saat 15 te 

1 - işbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi 19-9-1936 
tarihinden itibaren 936-553 nu
mara ile Tire icra dairesinin 
muayven numarasında herkesin 
~brebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malümat 
almak istiy enler işbu şartna

meye ve dosya numarasıyle 
memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
1,5 nisbetinde pey veya milli 

bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. 124. 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alacaklıların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 

menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari

hinden itibaren yirmi gün içen
de evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bilılirmeleri ica
beder. Aksi halde hakları tapu 
~icilile sabit o~madıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art
tırmaya iştirak edenler arttır
ma şartnan:esini oku!DUŞ ve 
lüzumlu ma :umatı almış ve 
bunları tamamen kahul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul iiç defa bağırıl
dıktan sonra en çok artlırana 
ih~le edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammene kıymetin 
yüzde yetmi ş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına 

rüçhanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok arttıra
nın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün 
daba temdit ve on beşinci gü
nü ayni saatta yapılacak art
tırmada bedeli satış istiyenin 
alacağına rüçhanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 

şartile en çok arttırana ihale 
edi!ir. Böyle bir bedel elde 

TAKIMLARI V. S. V. S. V. S. 

,.. # -

'?h~~t~~~~~~~r!~: ~ü~~~e~i!i~}e~e~i~~i~~e 1 
dayanarak lzmire yaraş2cak şekilde genişletilmiştir. 

Ahmet Etiman Kitap Evi: Kültür Bakan'ığının okul ki-. 
tapları ile cliğe : bütün ki- tapların lzmir deposudur. 

1 
Ahmet Etiman Kitap Evinde : Zengin kırtasiy~ çeş i tle ri de 

okul ki tapları gibi iskontolu fiatlarla satılmaktadır. Kitaplar 
tamamen gelmiştir. Si pariş ler sür'atle gönderi ir. 

lzmir Hükümet Caddesi No.58 - 60 Telefon: 2535 
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E uran Yağ ve Sabun fabrikaları baş kimyakeri, mem· 
leketimizin tanınmış yağ ve sabun mütehassısı Mitat Onatırı 
yeni çıkan bu eserini sabunculara, eczacılara, kimyakerlere, 
ve sabunculuk öğrenmek istiyenlere tavsiye ederiz. 

lzmir fuarında Turan yağ ve sabun fabrikaları pavyo
nunda satılmaktadır. Fiatı yalnız 350 kuruştur. 

-· il ~-m:;;;ı-------• 
Öğretmenlerin DOKTOR 
Nazarı dikkatine H 111. 

1 

( 1 
Yavuz kitap evi sahibi u USI re 

Fahri Kitapçı bu sene Dev-
let matbaa sı kitap ! arının da 
satış hakkını almıştır. 

Vukubulacak s i parişleri 
en müsaid şartlarla ve son 
siiratle göndermeğe amade
dir.ilk, orta ve Lise kitap
larının yegane deposudur. 

Adres: Yavuz kitap evi 
No. 56 l' cmeraltı 

S7 2-15 (1889) -edilmezse ihale yapı!maz ve 

satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendi
sine ihale olunan !cimse derhal 
veya verilen miihlet içinde pa
rayı vermezse ihale kararı fes· 

holunarak kendis:nden evvel 

en yüksek teklifte bulunan 

kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa ratı o!ursa ona, razı 

olmazsa veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle art
tırmaya çıkarılıp eo çok arttı
rana ihale edilir. iki ihale ara

sındaki fark ve geçen günler 
· için yüzde beşten hesap olu

nacak faiz ve diğer zararlar 

ayrıca hükme hacet kalmaksı· 

alıcıdan zın memuriyetimizce 
tahsil ı;lunur. 133 

20-10-936 tarihinde ıcra me

murluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen arttırma şartnamesi 

dairesinde satılacağı ilan olunur 
455 (1931) 

Sinir hastah~ları 
Mütehassısı 

Pazardan mada her gün 
üçten sonra ikinci Beyler 
sokai{ında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 

kabul eder. ( 3436 ) 

lzm · r Ikicci Hukuk Mah ke-
mesinden: 1692 

lzmirde Eski Mahkeme önün
de Büyük paşa hanında Pır iş
i ineli Rec~p oğlu Haşim tara· 
fından Bucada aşağı mahalle
de kıırakol cihetinde Mecidiye 
caddesinde 24 sayılı hanede 
oturur karısı Fatma Ha şim 
aleyhine açtığı boşanma dava
sının tahkikatı sırasında müd· 
deialeyh Fatma Haşimenin ika
metgahı meçhul olmasına meb
ni ilanen teblig Ruretile yapı
lan davete icabet etmediği 
ve cevap ta vermediğinden 
hakkında gıyap kararı tastir ne 
ve bu kararın da ilanen tebli
ğine ve muhakemenin 9-10-936 
cums günü saat 9,30 a bıra
kılmasına karar verilmiş ve 
gıyap kararının bir sureti de 
mahkeme divanhanesine talik 
ed ı lmiş olduğundau müddea
leyhin o günde ve saatte lzmir 
ikinci hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması veya bir vekil 
göndermesi aksi takdirde hak
kındaki muhakemenin gıyabın· 
da bitirileceği ve şahit te dın• 
leneceğinden tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunnr. 

456 (1933) 
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BAYLARA LA%1M0LAN 
•. -------.. 
Doktor operatör 

T .EKSAYT 
MER EC%ANEDE SATILIR ·------l Ceva~ Al~soJ 

Ekzemin Sivil~e, er: 
genlık, yenı 

ve eski ekzema ile kabuklu, 
kabuksuz cilt yaraları için 
fenni ve kat'i bir merhemdir. 
Sinirol s.in.ir növbetıeri 

sınır agrıları, 
uykusuzluk ilacıdır. 

P 1 ı Eski ve yeni u m o öksürüklerde, 
her nevi gögüs agrılnrında 
katiyetle şifa verir her ec
zanede bulacaksınız. 

lzmlr Beledlyeslnden: 
Cinsi Mıktarı Tutarı 

adet lira 
2,5 santim çıralı 
tahta 400 380 
2 santim çıralı 
tahta 
ispit 
Parmak 

Alt kolana 
Tim on 

Takoz 
Travers 

Travers 

Üst kolana 
Kapak ağacı 

Başlık kara 
ağaçtan 

300 
4000 
7000 
150 
300 

231 
800 
630 
135 
270 

400 
200 

40 
60 

200 60 
400 160 
150 75 

150 157 50 
2998 50 

Yukarıda cins ve miktarile 

muhammen bedeli yazılı mal
zeme fırınlanmış kayın ağacın-
dan çatlaksız ve budaksız ola· 
rak başkatiptikteki şartname 

veçhile 2-10-936 Cuma günü 
saat on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için 

225 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 

mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

15-19-23-29 390 (1898) 
- Yetmiş milimetre kutrun

da ve yirmi dört telli keten 

iplikli ve on dört atmosfer taz

yika mütehammil olmak şartile 

beher metresi yüz kırk beş ku
ruştan yedi yüz yirmi beş Jira 

bedeli muhammenle beş yüz 
metre hortum alınacaktır. Açık 

eksiltme ile ihalesi başkatip
likteki şartname veçhile 

6-10-936 Sah günü saat on al
tıdadır. iştirak için elli beş lira-

'ık muvakkat teminat makbuzu 
ıeya banka teminat mektubu 

.le söylenen gün ve saatta en
cümene gelinir. 
19-22-26-30 464 (1934) 

Merkez hastanesi 
Operatörü 

Hastalarını hergün saat 3 
ten 6 ya kadar lkınci Beyler 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muayeııehane 3315 

Telefon evi 3203 

~~GOZlfB~mr 
N 

MİTAT OREL~ 
Adres - Beyler Numan 

zade sokagı Ahenk mat-
yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 
CZ/J.X/7ZZ/.77Jrz'ZZT.LZZ'/T./EL'"L7.ZJ"' 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t'apur iskelesi 
Berat apartımam No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

bmir ikinci hukuk mahkeme-
sinden : 1693 

lzmirde ikinci Süleymaniye 
mahallesi Abdüsselam sokak 
5 .sayılı evde oturan Fahri kızı 
Şerife tarafından kocası ayni 
adrestfl oturur Adem oğlu Ah
met aleyhine açtığı boşanma 
davasına dair arzuhal suretiyle 
davetiye varakası müddeialey• 
hin ikametgahının meçhuliye
tine binaen kendisine tebliğat 

Anadolu gazetesinin 7-7-936 
gün ve 6657 sayılı nüshasiyle 
ilanen tebligat yapıldığı halde 
tayin olunan gün ve saatte 
Mahkemede hazır bulunmadı

ğından tahkikatın 14-10-936 
tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 10 a talikine ve 
hakkında muamelei gıyabiye 

icrasına karar verilı-rek tanzim 
kılınan gıyap kararnamesi usu
len mahkeme divanh:ıne~ine 

asılmış olduğundan müddeialey
hin tayin olunan gün ve saattn 
masarifi ~ıyabiye ile birlikte 
mahkemede hazır bulunması 

vt:rn bir vekil göndermesi aksi 
takdirde bir daha muhakemeye 
kabul edilmiyerek gıyabında 
hüküm verileceği teblig maka
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 458 (1932) 

YENi ASllt 

En fayda~ı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 

Çünkü her ağrıyı keserek 
şifa 

" ~adyolio " müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 
harıkalı bir terlible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgılığından mütevellid 
rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş' eye 

BEYOGLUNDA j 

Bristol Oteli 1 

• •••••••••••••• 
SIRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her jki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OM~R LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi ev.lerindeki rahatı bu

~ !urlar. 
Birçok hususiyetlerine ilaveten 

fiatlar müthiş ucuzdur. 

Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 
motosiklet petromaks lüks fe
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 

plakları hediyelik zarif saat 
ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncakları, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir. 

No. 156 Balcılar 

NECİB SADIK 
DAMLAPINAR 

" :.•;t..;'- '~ .... :, . .. . . ,_,.. .. ·... . 

FUARDA 
HARAÇÇI 

RDEŞLERIN 
59, 60 sayılı pavyonlarını 

mutlaka • • 
gezınız 

Bu mUessesenln yaratt,ğı en son modern 
mobllyelerl görUp hayran kalacaksınız 

. . . . ; l 
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RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

:KF""~..,,,_....,.... ..... 

nnutnıayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 

~~c· i . uir 
lra - · r r 

:···:g~ .. ~ ... ~.X.Q~.!N .... 
i Fevkalade kuvvetli terkibiJe mikropları öldürür ve sade E 
E dişlerinizi değil; vücudünüzü de korur. Fakat günde iki E 
: defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen E 
E ihmal etmeyiniz. E 
• • ...•................................................•.................••.......•. .: -HÜSEYiN KAYIN 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

. .. :. ... . -- . 

ŞARL PiRiMUS 
. 

Elbise boya ve temizleme evı 

~-----------.. ~-----------
Panayır müoasebetile fiyatı.arda müthiş tenzilat yapmıştır. 

Bu fırsatı kaçırmayınız. 

Saman iskelesi : iş Bankası karşısında Kardiçalı hanı altında 
5-10 (1851) 

,,. . . ·.: .. . . ... .. "' ~ , ... . - . 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

f-!er türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazıno hul~sa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecık suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo-
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta· 
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 

karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına ) atak~ 
sız 1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur . 

Müıtecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve All Balcı • -~ . • . , - . :: ~.; .: ~! . 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAJS 

KUMPANYASI 
SiS HERCULES vapuru eT-

1" 29 a doğru limarumıza 
gelip yirmi dört eylüle kadar 
Anver.s - Rotterdam Amster
dam Bremen ve Hamburg 1.i
ınanları için yük alacaktır. 

CERES vapuru 29 eylüle 
doğru beklenmekte olup yü· 
künü tahliye ettikten sonra 
Burgas, Varua ve Kilstence 
limanları için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 30 eylülde 
gelip beş birinci teşrine 
kadar Anvers - Rotterdam • 
Amsterdam - Bremen ve Ham
burg limanları için yük tahmil 
edecektir. 

SATURNUS vapuru 11 Li
rinci teşrinde gelip 14 birinci 
teşrine kadar Amsterdam ve 
Hamburg için yükleyecektir. 

SVENSKA ORIENT Lınıeu 
HEMLEND motörü yirmi 

dokuz eylülden beş birinci 
teşrine kadar Rotterdam, 
Hamburg, Dantzig, Gdynia, 
Copenbagen, Götheborg ve 
lskandiyavya fimanlarına yik 
kabul edecektir. 

V ASLAN D motörü 13 birinci 
teşriue doğru limanımıza gele• 
rek 17 birinci te,rine kadar 
Rotterdam, Hamburg, Dant• 
zig, Gdynia, Kopenhagen 
Goteburg - Stokholm, Oalo ve 
lakandioavya limanlan için yük 
kabul edecektir. 

VIKINGLAND motilrü 30 
birinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Rotterdam.Ham• 
burg, Baltık ve Skandinavya 
limanları için yükliyecektir. 

Servici maritime Roumaiıı 
ALBA JUL YA vapuru 25 

eylülde gelerek Pire, Malta, 
Marailya limanlan için yük 
ala.caktır. 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 21 
birinci tetrinde Pire, Malta ve 
Marıilyaya müteveccihen hare· 
ket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA 
kumpanyası 

SARMACJA motilrll 28 ey
lülde gelip l birinci teşrine 
kadar doğru Anvers ve Gdynia 
limanlarına yükliyecektir. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki d~ğişikliklerden 
acenla mesuliyet kabul etmez, 

Telefon: 2004-2005-2663 

lzmlr slcllll ticaret me
murluğundan : 

hmirde Birinci Kordonda 
150 No.lu yazıhanede vapur• 
culuk işlerile Galip Hanaylı 

oğlu ve J. Romano unvanı al· 
tında uğraşmakta iken bu ker
re Galip Hanaylı ve J. Roma
no unvanını almış olduğundan 
işbu yeni ticaret unvanı ticaret 
kanunu hükümlerine göre ıi· 
cilin 1850 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilAu olunur. 

451 (1930) 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Z~e & Co. 
DElITCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ARTA vapuru Halen limanımız• 
da olup 9 eylüle kadar Anvers 
Direkt Rotterdam, Hamburıı 
ve Bremen limanları için yük 
alacaktır. 

SOFIA motörü 15 eylülde 
bekleniyor. 18 eylüle kadar 
Anverıı, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

ANGORA vapuru 16 eylül· 
de bekleniyor. Hamburg, Bre
men ve Anversten yük çıka
racaktır. 

TINOS vapuru 24 eylülde 
bekleniyor. 29 eylüle kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

SOFIA vapuru 6 hirinci 
teşrinde beklenmekte olup 10 
birinci tesrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburl!', Bremen 
limanları için yük alacaktır. 

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci tesrine kadar Anvers. 
Rotterdam. Hambur~, Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
Armement H.Schuldt Hambcrg 

TROYBURG vapuru 10 ey· 
lülde gelip hamulesini çıkar
dıktan sanra Anvers Direkt, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yük alacaktır. 

DUBURG vapuru 20 eylôlde 
bekleniyor. Anvers, Rotterdam 
ve Hamburg limanlanna yük
liyecektir. 

-~--Amerıcan Export Lines 
Nevyork 

EXPRESS vapuru 10 eylülde 
bekleniyor. Nevyork Direkt 
yük alacaktır. 

EXAMINER vapuru 26 ey· 
lülde Nevyork Direkt hareket 
edecektir. 

o • ""'<P4<l><OC 
Den Norıke Middelbavslinje 

BANDEROS vapuru 21 ey· 
lülde bekleniyor. Doğru Le 
Havre, Dünkerk, Dieppe, An• 
vers ve Noryeç limanlarına yük 
alacaktır. 

BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teıtrinde bekleniyor. Le Havre 
Dünkerk, Dieppe; Anvers Di· 
rekt ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

--•Ml>-ODöQ;o.. .. ı ---
Atid Navigation Companie Hayfa 

ALISA motörü 14 ey:u!e doğ• 
ru . bekleniyor. Belgrad, Novİ• 
sad, Budapeşte, Bratislava, Vi
yana ve Lin:z için yük alacaktır 

--• .. 1-<Ci<:ıı-+1 ··--
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danullienne- Maritime 

Budapest 
DVNA vapuru 28 eylülde 

Belgrad. Novi'8d, Budapeste, 
Bratislava, Vienne, Linz liman
ları için yük alacaktır. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 30 ey
lülde bekleniyor. Köstence, Su
lina, Galatı ve Galatz aktar• 
nıası olarak Belgrat, Novisad, 
Komarno, Budapest, Viyena 
ve Llnz için yük kabul ede· 
cektir. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhGde gi
riıtilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

:································································ ... ·· .. • . . . 
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TAZE TEMiZ 
IJAÇ 

ucuz 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Bllyük Salebçioğlu hanı karşısında 

• 
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ARSIULUSAL lZMiR FU
ARINI GöRMEYE GELEN 
YURTDAŞLAR.<\ SAYGI 
BORCUMUZU öDEMEK 
lÇiN T e 1 efoo 3882 

Bir Aylık Tenzilat 
lzmir tecim ve endüstri odası pavyonunda köşemizi, 
Balcılar içindeki maga:zamı:zı ziyaret ediniz. 

TELEFON: 
\-" ·- • -. - • ,. :..- ;'• ./ "" :.,, t 

HALEP YAGI DEPOSU 
Nefasetile meşhur YEŞiL URFA SADE Y AGLARINlN top

tan fiyatına satış mahalli : lzmirde Girit hanında 

F. Simsaroğlu ve s. Iler 
ticarethanesi deposudur. 

DiKKAT: 2256 Numaraya 
telefon edilirse maballinize 

kadar bir teneke bile siparişiniz gönderilir. 

Haftalık Fiyatlarımız : 
Fevkalide Urfa 80 kurut 
Ekstra Urfa 75 kuruş 
Birinci Urfa 70 kuruş 

H. 3 10-13 (1764) 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk edeu 
kremlerdir. Cildi bes!er, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
eder. Yarım asırdan 'ıeri kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik krem:eridir. 

Krem Balsamin dört şekilde ta"dim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Ba!samin ao badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoklu lstanbul 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kolonya ve esansları 

Bütün Türkiyemizde büyük bir mevki 
ve şöhret kazanan ve her yerden se
ve seve aranılan 

lzmlr kokuları hiç şüphesiz 

S. Ferit Eczacıbaşi kolonya 
ve esanslarıdır. 

Bahar. Altındamlası. Dalya. Ya.emin 
Ful. Muhabbet çiçeği. Unutma beni. 
Senin için. Manulya. 

Yeni çıkan kokularımıı: : 
Nergıs Nuvar, Revdor Ferit 
Yakında çıkacak kokularımız 

Krep Jorjet. Leylakblan 
Bu yüksek ve ince eserler tabii çi

çeklerden istihsal olunmuttur. Benıer 
ve yakın iıimlere aldanmayınız. 

S. Ferit isim ve etiketine dikkat. 
M. DEPO ŞiFA eczanesi 

Hükumet sırası 

:iahıte g 

Olivier Ve Şii. 
LİMİTET 1 Pariıı fakültesinden diplomalı 1 

oı, tabipleri 

~fu:mffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Vapur Acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
TRENTINO vapuru 9 eylü1e 

kadar Londra ve Hull için yük 
al.caktır. 

FHILOMEL vapuru 19 ey
liile kadar Londra, Leith ve 
Nevl!'astele . yük alacaktır. 

Hastalanııı her gün sabah 
saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan :zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

POLO vapuru 8 ey!ülde 
beklenmt-kttı olup Londra ve 
Anversieıı yük çıkaracaktır. 

Telefon: 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hutanesinde 

DIDO vapuru 29 eylüle ka
dar Londra ve Hull içuı yük 
alacaktır. 

~ . 
Hususi muallim 

LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru 19 teş
rinievvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktı. 

ikmale kalan ilk ve orta 
mektep ta lebeleri süratle im
tihana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip t icarethanesi yanında 
Mehmed Ali tuvalet salonuna 
(Z.M) rumuzile müracaatları. 

• y, • 

Liverpool hattı 
FLAMINIAN vapuru 10 ey

liıle kadar Liverpool ve Glas• 
g<>v için yük alacaktır. 

fast, Liverpool ve Glasgov için 
yük alacaktır. 

Bristol Hatlı 
TORFINJARL 20 eylule ka

dar Bristol için üük alacaktır. 
MARDINIAN vapura 17 ey

lülde L·verpool ve Svanseadan 
gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda 23 eylüle kadar Bel-

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

Fuvar için gelen 
lzmirin sayın misafirleri 

Güzel lzmiri gördünüz, gezdiniz belki 
de sevdiniz .. 

lımirin bir şeyi meıhurdur 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

tüyük Hilal Eczanesi 
lzmirden götürülecek en şık en ince ve ea 

makbul hediyeniz Eczao Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesı ko

kuculuk li:zerine ciddi yürüyen bir 
müessese olmuş, kokuculuk ile
mını şaşırtmış bulunmaktldır. 

Hilil eczanesini, eczacı Kemal Kamili 
işindeki ciddiyeti, kolonyalarını 

lzmirlilere sorunuz. 

Yakın ve benzer isimlere aldanmamanız 
için şişeler Üzerinde Kemal Kamil adını 
görmelisiniz. 

. .. ...:,:. 

0 -oyçe O riyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESl 

IZDliB. 
MKRK .K~l : HKRJ,l:N 

Almanyada 17ti Şubl!&t Mevcuttur 
.Stıı ınaye ve ıbtıyat akçe~ı 

16a,OOO,OOO JiRyhşml\rk 
'fürkiyflde ~nbelerı: lSTA~BUL ve IZMIK 

Mııurda ~ııbelerı: liAHl.H.K ve ISKK~D.IUdYl1; 
Her türlü bankR ınoaıoelatnı ıf& ve kabul eder 
c ALMA.b'Y AHA s11yabat, ılıanıet, labıil ve 

PhVPn ~ArAıtl~ H FO IRTER~I A HK •:ti ılır • 

Ma~!~~~erler $~~~i 
iki pillidir . 
Ayarlıdır. !Şuleyi uza

tır, dağıtır ve toplar. 
iki yüz elli metre me

' afeyi tamamen aydın
latır . Kati yen bozul
maz, kontak yapmaz. 

Yalnız Daimon mar
kalı olmasına, pil ve 
ampullerinin de Dai
mon marka olmasına 

dikkat ediniz. 

• 
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ağ lam dayanan bir •• •• •• puruzsuz Sulha • 

sıyaset ve 

Leon Blu ·r yod bir söylev er i 
Frans-a~su_l_h_i_çi_n_d_e_y_a_ş_a_m_~ ister.Hakme~umuiize-1 

rinde küçük ve büyük devletler arasında fark tanımazı 
Paris 18 (Ö.R) - Fransız 

başvekilinin radyodaki söylevi 
büyük alakayla dinlenmiştir. 
Leon Blum ezcümle şunları 

söylemiştir : 
0 Milletler cemiyetinin toplan

mak üzere olduğu şu zamanda 
vaziyetin ciddiyetini göz önün
de tutarak Fransız demokrasi
sınm takip ettiği siyaseti 
izah etmek mevkiinde bulu
nuyorum. Fransa, siyasetin
de büyük inkılap prensiple
rinden mülhem olmaktadır. 

O daima sulh için, vicdan, 
söz hürriyeti için, ferdin en 
mukaddes hürriyetleri için ça-

mek istemez. Bizim mücadele
miz demokrasiyi izrar edecek 
propagandaları tesirsiz bırak
mağa matuftur. 

"Fransa bütün dünya millet
lerjyle sulh içinde yaşamak 
ister. Frtansa sulhu bozacak, 
düııyayı bir harp felaketine 
sürükliyecek sebeplerden dai
ma uzak kalmıştır. Sulhperver 

ve demokrat Fransa büyük ve 
küçük devletler arasında hak 
mefhumu üzerinde hiç bir fark 
tammaz. Uluslar sosyetesine 
dayanarak bütün milletlerin 
harp fikrinden uzak kalmasını 
ister . 

J-rallsız e1kôm/ıalbiyesi bır teJtiştt• 

Jışıyor. Dahilde bu prensiplere "Tarih gösteriyor ki, sulh 
nasıl sadık kalıyorsak milletler egoizma ve kin duyguları üze-
arası münasebetlerimizde de rinde kurulamaz. Biz umumi 
onlardan ayrılmıyoruz. Fransa sulh istiyoruz. Zira sulh bozu-
demokrasiye bağhdır. 1789 dan lursa harp ta umumi olacak 
beri birbirini yiyen Avrupaya ve o başgösterdiği gün hiçbir 
kültür vermiş, Avrupanın te- kuvvet onu durduramıyacaktır. 
rakkisine yardım etmiştir. Bundan ötürüdür ki biz mua-

"Demokrasi bugünkü mede- hedelere sadık kalmayı bey-
niyetin anası olmuştur. Dcmok- nelmilel nizamın muhafazası 
rasinin mükemmel bir örneği için bir şart olarak kabul et-
olan İngilterenin Demokrasi mekteyiz. 
sayesinde bugünkü kudretli '1 Fransada fikir ihtilafları 
varlığı iktisap ettiği nasıl inkar her %aman mevcuttur. Fakat bu 
edilebilir ? Amerika iktısadi gibi- ilıtilaflar ve sulha karşı 
sahadaki azametli terakkisini 
Demokrasi sayesinde elde et
memiş midir? Bütün bunlar 
meydanda iken Demokrasiyi 
kötülemeğe kimsenin hakkı 
yoktur. 

11Fransa kendi fikirlerini 
zorla başkalarına kabul ettir-

derin bağlantımız hiç bir za
man zaif olduğumuz manasına 
gelemez. Fransa iycab edin«:e 
vazifesini yapmağa hazır oldu
ğunu her zaman göstermiştir. 

Biz fikirlerimizi nasıl başkala
rına zorla kabul ettirmek iste
miyorsak başkalarmm da ar-

· .' [, . • ... 'ç,' ' ... · \:1
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Arsıulusal 

lznıir Panayırında 
Turan yağ ve sabun fnbrilcaları pavyonunu her 

halde ziyaret ediniz. 
Bütün mamuUih teşhir olunmaktadır : 

Rafine ( musaffa ) zeytinyağı 
Rafine pamuk ve çitlenbek ynğları 

Nefis Turyağ ( nebati tere yağı ) 
Kokozin 
Tuvalet sabunları, Perlodent diş macunu, kremler 

ve saire ve saire. 

Reklamlı Perlodent diş macunu satılmaktadır. (25) 
kuruşluk büyük bir tüp diş macunu alana (10) ku
ruşluk bir tüp ücretsiz olarak verilmektedir. 
Fırsatı kaçırmayınız. 

• . ._ . ! · · · . r ; 

1 
devletler bu mesele üzerinde 
ne düşündüklerini bildirinceye 
kadar Fransa çok kuvvetli ka
lacak, çok iyi müdafaa edile
cektir. 
AKILLI BiR DEVLET ADAMI 

kmda ne düşündüğüoü öğren• 
mek cidden enteresan birşcydir 

Bu defa me:ıkür gazetenin 
tefsirleri şayanı hayret dere
cede hükumete müsaiddir. 

Eko dö Pari diyor ki: 

Figaro gazetesi, Leon Blumun -
11 

Blum çok asilane hir 
tarzdf sullıdan bahsetmiştir. 

Hl.tler karşısında sesinin kuv-
Başvekilin birçok lisanlara ter-

vetini ve ahengini asla düşür- cüme edilen nutku Fransız 
mediğini kaydederek diyor ki: harid siyasetinin, sarahat ve 

-
0 Blum, Hitlerin tahrikatma doğruluğun ta kendisi olduğunu 

akıllı bir devlet adamından göstermiştir. 

beklenen tarzda cevap verdi.,, Başvt:kilin bütün sözlerini 
SULH ADAMI kelime kelime tasdik ve tasvib 

Bugüne kadar Leon Blum ederjz. Biz de onun gibi beşer 
kabinesi aleyhinde her fırsat- kardeş iğini, siyasi hürriyeti ve 

tan istifade edere"k',_..,....,.,-h...,.ü,....,cu""m~- -...,.,,,_h._a-rb..,.ı-.n nihoyet bulmasını iste• \ 

hansız başvekılt Leon Blum 
zularım bize zorla kabul ettir- ve hürriyetin belagatle mi\da-
meğe kalkışmalarına asla ta- faa eylemiş bulunmasından do-
hammül edemeyiz. Fransanın layı sevindni izhar ederek 
korumağa ~:alışhğt sulh bütün diyo.r ki: 
milletlerin istP.dikleri ve bekle- - bu müdafaa Hitlerin de-
dikleri sulhtur . ., mokrasi hakkında o kadar çok 

NUTKUN AKiSLERi kötü şeyler ~öylediği zamanda 
Paris 18 ( ö.R) _Fransız vukubuluyor. Leon Blum Fransa 

baş vekili Leon Blum'un rad- namına sulhtan bahsetmek için 
yodaki nutku uzun uzadıya en salahiyettar bir devlet ada-

mıdır. 
gazetelerde tefsir edilmekte-
dir. Bütün gazeteler bili\ istis-
na başvekilin yüksek talaka
tini methetmekte ve do:nokrasi 

SiLAH YARIŞI 
Silah yarışının ister istemez 

felaketli bir barba müncer ola-
ile sulhun müdafaasına taalluk cağını düşünerek hüsnü niyet 
eden sözlerini tamamen tasvip sahibi devletlerin şimdiden bu 
etmektedirler yarışı durduracak tedbirlere ~ 

Övr gazetesinde Andre Geren baş vurmaları icap ettiğine Fra11sız ordu:;undall bir gorww~ 
Fransanın salahiyettar bir ağ- ehemmiyetle ?şaret etmiştir. Jarda bulunan mürteci Eko dö ı riz. Biz de onun gibi sulhu ve 
zmdan demokrasinin, sulhun Ve.. Şunu da kaydetmiştir ki Pari gazetesinin bu nutuk hak- sadece sulhu ister iz.,. 
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' Deniz konuşmalarına başlandı : 

.,i' lngiltere, deniz işlerinde Iskandinavya' 

N01 ver kralı ı•e Noı veç luuicı)•e nazın 
Londra, 18 (A.A) - lngil

tere lskandinavya devletleri 
ve Finlandiya arasındaki deniz 
müzakereleri lngilzlerden baş
ka delegelerin hükümetlerile 
ist şarede bulunabilmeleri için 
tatil edilmiştir. İyi malümat 
alan mahafiller müzakerelerin 
çok ilerlediğin i ve konferansın 
yakında tekrar başhyacağmı 

bildirmektedir. 
Londra, 17 (A.A) - lngil

tere ile lskandinavya devletleri 
arasında yapılmakta olan deniz 
müzakereleri hakkında bu sa
bah aşağıdaki teblig neşredıl-

miştir. Sabahleyin hariciye ne
zaretinde yeni bir toplantı ya-
pılmıştır. Görüşmelerin gayesi 
dört alakadar devlet murah
haslarının lngiliz murahhasları 

ile temas ederek 1936 tarihli 
Londra deniz muahedesinin 
ortaya atmış olduğu noktaları 
tenvir etmek idi. 

Bütün bu noktalar kimilen 

devletleriyle anlaşma ,y:apmak üzere 
izah edilmiş olup deniz müta
hassısları artık hükumetlerinin 
deniz muahedesine müteallik 
hattı hareketlerini tayine me
dar olacak bütün malumatı ha
mil oldukları halde memleket
lerine dönebilirler. 

Ciddi terakkiler elde edil
miş olup yakın bir atide yeni 
müz.akereler yapılmac;ı muhte
meldir. 

TamaIDiyle teknik mahiyette 

1 
bazı müşküJler 1936 muahede
namesinin lskandinavyalılar ta
rafından kabulünü gayri müm
kün bir hale sokmaktadır. 
Zannolunduğuna göre bu müş-
küller bilhassa bu memleket
lerin inşaat yapılması memnu 
bir had kabul etmeleri me'i
elesinden çıkmaktadır.Böyle bir 
had 8 binden 17500 tona kadar 
hacımda gemilerin 
mani olacaktır. 

inşasına 

Datmlllill 

Ufak donanmalara malik 
devletlerin böyle bir had da
hilinde müşkülata uğramaları 
gayet tabiidir. 

•••••••••••• 

Arap komitesi 
Kudüs 17 (A.A) - Bugün 

Filistinde Arap grev komiteleri 
toplanarak grevin uzatılması ve 
yahut ta greve nihayet veril
mesi meselesini müzakereye 
başlayacaklardır. 

______ cmll ______________ l __________ lllDlmll ... m!m __ , 

'' 
ZINGAL ,, Parkeleri 

aoc:ı-.:: ,,.,._ 1 

En modern ve en son sistem usulle furunlanmış ve kurutulmuş, 
içinde haşarat yaşatmaz, şeklini katiyen değiştirmez, çok 

uzun müddet en modern konforu temin eder. 

EVLERiNİZİN TABANLARINI 
ZINGAL PARKELERiN~den 

YAPTIRINIZ 
,_ Satış mahalli : Hilal kereste fabrikası - Kerestecilerde: Telefon No. 3776 ...al 


