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ispanya 
Cumur reisi Azana 

Komünistler tarahndan 
Madriddf>: hapsedildi 

Fiyatı " s ,, kuruştur. Cumhuriyetin Ve Oumlıuriyet Eserinin Belcçisi, Sabahları Çıkar Si11as-i Gaeetedir Yeni Asır matbaasıı;ıda basılmıştır. 

Sovyetlere karşı cephe alıyorlar 
, ....••••..........•............•••.•..•......••........•.......................................•.•....•••.....................•....••.•..•................•............................................•.................................................................• 

Teşkilat 
Müstahsili de 
ihracatçıyı da 
koruyabilir ... 

Borsa ile alakası olan bir 
zatla görüşüyordum: 

- Siz gazeteciler, insafsız· 
sınız, diyordu. Geçen sene 
üzüm fiatleri düşüyor diye fer
yadı bastınız. Müstahsilin hak
kını korumak için sütunlarca 
yazı yazdınız. Memleketin bu 
esaslı derdine el koyma
nızı fazla bulmıyorum. Müs
tahsil, her zaman gözetilmeğe 

muhtaçtır. Fakat memlekete 
faydalı olan unsur yalnız müs· 
tahsil midir? Memleket iktisa
di yatında ihracatçının faydalı 
bir rolü yok mudur? Bu fayda
nın mevcudiyetine inanmışsa
nız, müstahsil gibi onun da yı• 
kılmamasına dikkat etmek za
rureti vardır. 

Son yağmurlar yüzünden, 
üzüm rekoltesi, kemiyet ve key
fiyet itibariyle zarar gördü. 
Fiatler yükseldi. Büyük ölçüde 
alivre ıatışlar yapan ihracatçı· 
!ardan bazılan maküs talilerinin 
ağır sademesine uğradılar. 
Şimdi onları düşünüyor muııu· 
nıız? 

Bu tarizi hiç te haklı gör
mediğimizi söy:edim. 

Ekonomik mekanizmanın ku
sursuz işlemesinde müstahsil 
kadar ihracatçının da sarsıntı 
geçirmemesi en çok temenni 
ettiğimiz şeydir. Teşkilatımızın 
bugünkü yapısına göre, bunun 
aksini düşünmeğe ihtimal de 
yoktar. Bundan ötürüdür ki, 
biz yaıılarımızda müstahsılin 

teşkilatlanmasını müdafaa eder• 
kC"n bu teşkilatlanmanın hem 
müstahsili, bem de ihracatçıyı 

koruyacağına kani bulunuyoruz. 
ihracat evleri, karşılarında, tam 
manasiyle organize edilmiş bir 
varlık görselerdi, tehlükeli tali 
oyunlarına bugünkü kadar ko
laylıkla atılmazlardı. 

Bugün hala bu itiyadı bırak
mamış olanlar varsa bunun se
bebi müstahsilin dağınıklıktan 

henüz kurtulmamış olmasıdır. 
Tarişin mücadele teşkilatına, 
kuru meyve ihı acatçılar bir
liğinin tayin ettiği as!!'ari 
fiat haddine rağmen dünya pa
ritelerinin dununda olarak 
alivre satışlar yapmış olanlar 
yine vardır. Böyleleri, müstah
silin beklemeğe hiç tahammülü 
olmadığını bilirler. iç ve dı ş 
konjokturu mümkün mertebe 
göz önünde tutarak hesaplarını 

ona göre yapacakları yerde 
bütün faaliyetlerini müstahsi· 
lin mukavemetsizliği üzer:nc 
kurarlar. Tabiatın taşıdığı 
ihtimalleri ise hiç nazarı dik
kate almazlar. Kasten kır
dıkları fiatlerle alivre satışlarını 
yaparlar. Bu şartlar içinde ku· 
mar oynıyan ihracatçının bütün 
ağır reziko !arı yüklenmiş olma
sından daha tabii ne vardır? 
Bununla beraber biz bu kabil 
sarsıntıları memleket hesabıoa 
büyük bir zarar saymaktayız. 
Zira kaybedilen servet Türk 
servetidir. 

-Sonu ikinci saJıı/ede -
lliiWe-vke"L :ı:u..ı..uı 

BU ZIY ARETLERIN MANASI AÇIKTIR 

Dr. Göbels Atinada, Von Nöyrat Peştede 
bulunuyor. Von Papen de Bükreşe gidiyor 
···A·iman·pröpaganaa··naz·iri···söv;ei··a:ıe·;·iiıari··sir·: 
blok teşkilinl kalben temenni etllğlnl,fakatşahsen ~B:~m~~~.,,m~~~fiii~~m 
buna çalışmadığını söylüyor. Mussollni Sovyet- E 
lere karşı azimkar davranmakla beraber bir ehll : 
salip harbına t ı r«ftar deqlldlr. : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Budapeşte 21 (Ö.R) - Al· VON PAPEN ROMANYADA 

manya hariciye nazırı baron Paris, 21 (Ô.R) - " Exch-
Von Neurath Macar hariciy.ı anz Telegraph ,, Ajansının 
nazırı de Kanya tarafından ka- Bükreşten aldığı bir telgrafa 
bul edilmiştir. iki nazır arasın- göre, Almanyanın Viyana sefiri 
daki görüşme bir buçuk saat- Yon Papen Romanyada bir 
ten fazla sürmüştür. Mükaleme müddet kalarak Romen - Çe-
neticesinde neşredilen teblige koslovak hududu yakininde bir!~!""''·:~ 
göre iki nazır temsil ettikleri av e~lencesine iştirak edecek-
memleketleri alakadar eden tir. Romen mahafllinde bu se-
beynelmilel sahnede müzakere yahate büyük bir ehemmiyet 
mevzuu olan bütün meselelerle verilmektedir. 
meşgul olmuşlardır. Akşam de Bükreş, 21 ( Ô.R ) - Yon 
Kan ya baron Yon N eurath şe- Papenin Romanyayı ziyaret için Solda; Ylman propaganda nazırı Dr. Oöbels nutuk söyliyor. Sağda; ffitler, Rıbentrop ve ffeslr 
refine bir ziyafet vermiştir. - Sonu dördüncü sahifede - --::ib:ii:irzlikzıtıEeı6Naü'.Z":Zenzbze"~e;kı:i· Rilıtli:ı. m'ellısmZ?in:i:i z.se1ı5v;z;redivor -::ııım:lJ 

UIZZ7Z7TLT.L:Z77Vz:r,LZ7~ • "L)",,;r:z:xz:zz~xrz;un Z rz'T"~ r:zzz7/:L;,ti/C/"L7,77ZZ/X/TLZ7JZZL.:1. 

MiLLETLER CEMiYETi ASAMBLESiNiN DUNKU TOPLANTISINDA 
REiS ASAMBLENiN iMTiHAN DEVRESi GEÇIRECEGINI SöYLEDI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Necaşi acele Cenevreye hareket etti 

Asam/J/eni11 geçen toplantı aevresüıe ait /Jır ıntıba 

Cenevre 21 (Ô.R)- Umumi göstermez. Bazan en ziyade zakere ve temaslar herşeye ha-
dikkat yine Cenevre müzake- dikkat celbeden konseydir. Ba- kim olur. . . 
relerine çevrilmiştir. Bu alaka zan da asamblenin içtimaı ve Bugün, Milletler cemıyetı 
daima ayni şekilde kendini delegasyonlar arasındaki mü- - Sonu 5 inci salııfede -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ltalyan gazetelerine göre Güreş 

/11g/ıiz kralı S. M. sekızuıct L'dvard 
lslanbul 21 (Yeni Asır mu· atını işgal etmekle devam edi-

habirınden) - Başvekil ismet yor. Bilhassa ltalyan gaz~tı:le: 
lnönünün önümüzdeki aylar rinin bu seyahate gösterdıkıerı 
içinde Londraya mukarrer bu- alaka pek fazladır. Bu gazete• 
lunan seyahati Avrupa matbu- - Sonu 3 ncii Say/ada -

Müsabakalarında 
Galiptir. Bisikleti de 

kazandık 
lstanbul, 21 (Telefonla) -

Sporcularımız Moskovada ciddi 
muvaffakıyetler temin etmiş
lerdir. Bisiklet müsabakaların
da puvan itibariyle birinciyiz. 
Geceleyin yapılan güreş mü
sabakalarında Hüseyin, Nuri, 
ve Mersinli Ahmet rakiplerini 
sayı hesabiyle yenmeğe mu
vaffak olmu~lardır. Büyük Mus
tafa tuşla galip ge!miştir. 

Ankaralı Ahmet, Saim ve 
Nec.mi mağlüp sayılmışlardır. 
Ekip itibariyle üçe karşı dörtle 
ıı;a 1ibiz. 

lstanbul, 21 (Telefonla) -
Balkan oyun!arına iştirak et
mek üzere at'.et!erimiz Çar
şamba günü (yarın) Ati~ar.a 
hareket ediyorlar. lzmır ıo 
Altınordu kulübünden Hüseyin 
Şükrü. Balkan olimpiyadlarında 
uzun atlamaya girecek lzmirin 
K.S.K takımından y!iz metreci 
Cemil de yüz metreye iştirak 
ettirilecektir. Ömer Besim 
Türkiye namına atletizm ha
kemliği yapacaktır. 
• TafslUlıt & ıncı sayfada -

ikinci maçı kaybettik 
Sovyetlerin üç golüne mukabil 

attığımız tek golü Sait yaptı 

Leningrada gittiler 
Moskova, 21 (Yeni Asır) -

Türk futbol takımı bugün ikin
ci maçıoı yaptı. Dinamo sta
dında mahşeri bir kalabalık 
vardı. 100 bin kişi. Ve bu ara
da Sovyet büyükleri görülüyor. 
Türk takımında geçen maçta 
oynamıyanlardan Necdet ve 
Rıdvan var. 

Maç başlamazdan evvel ban
do Türk ve Sovyet marşlarını 
çaldı ve maç 16,30 da başladı. 
ilk dakikalarda Sovyetlerin 
tehlükeli bir akını ofsayd ola-

rak kesildi. Ve maç bütün hı· 
ziyle devama başladı. 

15 inci dakikada Rus sağ 
açığının pasını sağ iç durdurt· 
madan şuta çevirerek ilk gol
lerini yaptılar. Az sonra topu 
kapan Sovyet sol açığı kaleye 
kadar giderek ikinci bir gol 
daba yaptı. 

Takımımız 20 dakika içinde 
iki gol yimesine rağmen kırı· 
lacağı yerde bilakis daha canlı 
oynamağa başladı. Ve bu sı• 

- So11ıı altmcı sav/ada -

Fuar bu gece kapanıyor 

Kapanışmünasebetile huı 
~ece eğlenceler vardır 
Yirmi iki millete 

ziyaretçi lzmire 
men:ub 6000 
gelmiştir 

i ., 

rua1dan bır görünüş 

Arsıulusal altıncı hmir fuarı mitesi dün son toplantısını da 
bu gece yarısından iki saat yaparak fuarın temdidi için 
sonra kapılarını 937 fuarına yapılan müracaatları kabul et· 
kadar kapıyacakbr. Fuar ko- - Sonıı 2 ıncı sahı/ene -



sahife 2 

Teşkilat 
Müstahsili de 
ihracatçıyı da 
koruyabilir ... 

- B~ tarafı 1 ına sahi/t:de -

Vaziyet en açık bir surette 
gösteriyor ki, ihracat sistemi
mizde bir sakatlık vardır. Bun
dan hazan müstahsil, hazan 
ihracatçı müteessir olmaktadır. 
Her iki şıkta da memleketin 
zararı büyüktür. 

Bunun önüne geçmek için iç 
ve dış konjokturun tesbitiyle 
mükellef olan teşkilatın kuvvet· 
leştirilmesi, müstahsilin teşki· 

)atlanması yolunda daha esaslı 

adımlar atılması, yağmura karşı 

üzüm sergilerini koruma ted· 
birlerimizin genişletilmesi, zirai 
sigortaların memleketimizde 
yer alması zaruretleri vardır. 
Bilhassa zirai sigortalar işine 
büyük ehemmiyet vermeliyiz. 
Üzüm rekoltesinin kemiyet ve 
keyfiyet itibariyle duçar ol
duğu zarar karşısında fiatlerin 
yükselmesi bile müstahsilin za· 
rarından pek az bir kısmını 

karşılıyabilmiştir. Tamamen fe. 
laketin tesiri altında kalan bağ• 
cılarımızın sayısı ise her halde 
pek çoktur. 

Şe-vke'I. :Silıııı;:ln. 

TORBALIDA 
Kanuna aykır-ı olarak 
mal alanlar var mıdır? 

Vilayetin bir ricası 
Torbalı kazasında mevcut 

emvali metrukeden bazılarının 

alakadar memurlar tarafından 
gizlice satıldığı hakkında vaki 
olan ihbar üzerine yapılan tah· 
kikatta bu ihbarın tesbiti kabil 
olamamıştır. 

Etraflıca tahkika müsait ol
mıyan bu şekilde ihbar netice 
itibarıyle hazine hukukunu ko
rumağa yaramadığı gibi me
murları da suizan altında bı

rakmaktadır. Bu kazada hazi· 
neye ait emvalin herhangi bir 
şekilde kanuna aykırı olarak 
ötekine berikine verildiğine 
dair malumatı olanların p.çık 
ve madde tasrihi suretiyle vi· 
!ayet makamına bildirmelerini 
rica ederim. 

Vali N. 
C.Unver 

Bir dava 
Torbalı kazasının Şehitler 

köyü muhtarı Seyfiddinin zim· 
metine para geçirmek suçundan 
muhakemesine devam edile
cekti. Fakat ehli vukuf tara· 
fından yapılması takarrür eden 
tetkikat henüz bitmediğinden 
muhakeme başka bir güne bı

rakıldı. 

~umar 

istiklal mahallesinin Dikilitaş 
sokağında kebabcı Kurbanoğlu 

Yusuf ile seyyar satıcı Aziz· 
oğlu Mehmet sokak içinde zar 
atmak suretile kumar oyna
dıkları görülerek suçüstü ya
kalanmışlardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·~,MODA 'Tf,T/< 

BAYAN BERT 
Paris Napolitao biçki ve 

dikış okulundan birincilikle ve 
aitın mada!yalarla mezun 

Terzihanesi 
Dünya modasını icat eden 
Pa~isin Janpatü müessese!inin 
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fENI ASIR 

BİRBA ş ER -
Odada bir toplantı ol u 

iş bürosu şefi dün iş kanunu tatbikatı 
üzerinde tedkikleririe başladı 

Istanbulda 
yol 

bazı 

Şehrimize gelen lktısat Vekil eti iş bürosu ve yerlerine bekar işçiler aldıkları hakkındaki 
şefi Enis Behiç şehrim:zdeki fabrika ve ima- · d 
1 h 

şayıa üzerin e de Enis Behiç araştırmalar yap-
at anelerde ve diker müesseselerde çalışan işçi-

• 
RI 

Alaçatı'da 
Bir cinayet oldu 
Çeşme kazasının Alaçatı 

nahiyesinde bir ciııayet olmuş· 
tur. Memiş oğullarından Ali 
oi!lu Ahmet bir alacak yüzün· 
den Ali oğlu Mustafayı taban· 
ca kurşunile öldürmüştür. Katil 
tutularak adliyeye verilmiştir. 

Çanakkale valisi 
şehrimizde 

1 
mışb. Dün öğleden sonra lzm'rdeki sanayi mü-

~rin vaziyetlerini tedkike başlamıştır. Enis Behiç hır müddet sonra tatbik mevkiine girecek olan esseseler sahip ve müdürleri şehrimiz ticaret Çanakkale valisi Nizami fu-
iş kanunu hUkümlerine göre işçilerin vaziyetle- ve sanayi odası salonunda Enis Behicin riyase- arı görmek için şehrimize gel• 
rini tedkik ederek kanunun tatbiki için hazır· tinde bir toplantı yaparak iş kanunu hükümleri miş ve fuarı görmüş, Trakya 
lıklar yapmaktadır. lstanbulda bazı sanayi mü- etrafında görüşmüşlerdir. Enis Behiç sanayici· pavyonunda tetkikler yaparak 
esseselerinin, iş ~anunun~n . tatbıke gireceğini !erle tamaslarına ve işçilerin vaziyetleri ü:ı:e- dünkü vapurla Çanakkaleye 
nazara alarak evlı bazı ışçılere yol verdikleri rinde tedkiklerine devam edecektir. dönmüştür. .................... At .. k~ş·~ı~·;~··:y;r;~i<l~ ................................... F~·~;···b·~····g:~~-~ .. ··ı;~P;~~-y~;· ........... . 

ilk haftanın koşuları ha- Kapanışmünasebetilebu 
raretli ve güzel geçti ~ece eğlenceler vardır 

At koşularını tertıp eden 
heyet cidden güzel bir buluşla 
kadınların at koşularına devam 
etmelerini teşvik ediyor. Heyet, 
koşulara kadınların da alaka· 
!anmalarını temin için biletlerde 
kadınlar için yüzde elli tenzi· 
lat yapmıştır. Bu y!izden Pazar 
günü yapılan at koşularında 

göz 'eri çekecek kadar bariz bir 
kadın sportmen mevcuttu. 

Nedense sonbahar koşuları· 
nın ilk haftası sönük geçti. 
Bilhassa oyun yerleri, çifte 
bahse ve bahsı müştereklere 

iştirak eden~eri ıı.emnun ede
cek bir vaziyette değildi. Ko
şulara böyle şartlar altında 
başlandı. 

ilk koşu üç ve daha yukarı 
yaştaki lngiliz at ve kısıakla· 
rına mahsustu. Mesafesi 2000 
metre .. 

Beş hayvanın iştirak edeceği 
bu koşu h.tkkında muhtelif 
tahminler ileri sürülüyordu. 
Barç ve Kazbadalya üzerine 
büyükçe bahisler tutuluyor ve 
fazla bilet satışı yapılıyordu. 
Meraklılar hayvan pisti etra
fında dolaşarak hayvanları göz
den geçiriyorlardı. 

Kazbadalya üzerine oyuna 
girişenlerde haklı bir tereddüt 
vardı. Bu hayvan, ayağının sa· 
kat olmasından ötürü ilk bahar 
koşularına girmemişti. Hala da 
ayağında ariza var, deniliyor· 
du. Bununla beraber çifte ba
his birinci ve üçüncü koşuların 
üç numaraları olan Kazbadalya 
ve Necib üzerine büyük partiler 
dönüyordu. 

Bütün tahminleri değiştiren 

Emir Salih'in Önüsar'ı birinci· 
Jiği alınca Kazbadalya ikinci, 
Barc tlçüncU oldu. 

ikinci koşuda bazı nizamsız· 
!ıklar olmuştur. Bayrak İnme· 
diği için çıkış yapamıyan alda 
finis için koşmamış ve birinci· 
liği küçük cokey Macit'in 
bindiği Musı.faya kaptırmıştı. 
Fakat bifahara bu koşu baştan 
yapıldı. Tekrarlanan bu koşu
da Leyla birinci oldu. 

Üçüncü koşuyu Emir Salih'in 
Necib'i kazandı. ikinciliği Gür· 
büz, üçüncülüğü Mebruk aldı. 
Dördüncü koşunun birincisi 
T omru, ikincisi bekar oldu. 
Son koşuyu Alemdar kazandı. 
lkiııciliği Bozkurt, üçüncülüğü 
Semirami~ aldılar. 

~~~~-----........ .-.--~~~-
Darülbtdayi 
Bu akşam veda 
temsili veriyor 

Zengin bir programla oyun
larına nihayet verecek olan 
san'atkiirlar bu akşam "Mırnav .. 
isminde güzel bir operet oynu
yorlar. Geceııin daha eylenceli 
geçmesi operet balelerinden 
başka klasik danslar yapacak
larını ve Hazımın da karagöz 
oynatacağını haber aldık. 

Yaralanma 
Güzelyalı Erik sokağında 

oturan Hüseyin oğlu Mustafa 
odun keserken elindeki tarayı 
kaçırıp sol elinin şahadet par· 
mağını hafif surette yaralamış
tır. 

Mezuniyet 
ŞehadE tnamasi vermişler 

Mektepten mezun olmıyan 
bir talebeye üçüncü sınıftan 
mezun olduğuna dair şehadet· 
name vermekle maznun Kuşa
dasının Burgaz köyü başmual

Jimi lsmail Fethi ile muallim 
Şevkinin muhakemelerine dün 
Ağırcezada başlanacaktı. Maz
nunlara tebligat yapılmadığı 
anlaşıldığı için muhakeme baş· 
ka bir güne hıra kıldı. 

Poliste bir toplantl 
Şehrimiz polis nıerkez komi

serleri dün akşam eıx.niyet 
müdürü Selaheddiııin reisliği 
altında toplaııarak inzıbati bazı 
kararlar alruışlardır. 

Bugün matinelerden itibaren Ameril<an donanmasının 
iştirakile aşk, vazife ve heyecanlı fedakarlık 

Donanmada Cinayet 
ROBERT TAYLOR 

JEAN PARKER 

- Başfaıatı I ınct sayfada -
miyerek fuarın evvelce de ta· 
yin edildiği gibi bu gece ka· 
patılmasına karar vermiştir. 

Ancak yapılan müracaatlar na• 
zarı dikkate alınarak fuar ko· 
mitesi gelecek sene için ted-
birli davranmıya karar ver• 
miştir. Gelecek yıl Fuarın 
bir ay olması kuvvetle 
muhtemeldir. Esasen valimiz 
Fazlı Güleç te fuar hakkında 
bazı mühim noktalara temas 
etmişlerdir. 

Fuarın kapanması münase
betiyle fuar komitesi bugün 
fuar gazinosunda ekspozanıara 
bir ziyafet verecektir. Ziyafet 
saat on ikidedir. Fuar komitesi 
reisi belediye reisimiz Dr. Beh· 
çet Uz b11 münasebetle bir 
kapanış Nylevi verecektir. 

Bugün fuarın son günü ol· 
ması dolayısiyle bu gece 
fuarda bazı hususi eğlenceler 
tertip edilecek ve fuarı ziyaret 
edenler geç vakitlere kadar 
eğleneceklerdir. 

Fuar komitesi pavyon'arda 
tetkikler yaparak en iyi pav· 
yon hazırlıyanlara takdirname· 
ler verecektir. Takdirnameler 
devlet matbaasında tabedilmek· 
tedir. Bunlar bilabara kazanan• 
ların adreslerine gönderilecek· 

tir. Fuardan sonra da kültür· 
park umuma açık olacak ve 
kültürparka muntazam surette 
otobüs seferleri işliyecektir. 

• • • 
Fuar münasebetile dün gece 

gel.,n trenler de çok kalaba· 
lıktı. Ecnebi memleketlerden 
gelen zıyaretçilerin sayısı altı 
bini bulmuştur. Bunlar arasında 
425 Romen, 194 lngiliz, 305 
Fraıısız, 452 Yunan, 469 ltal· 
yan, 25 Arnavut, 288 Irak, 10 
Çekoslovak, 43 ispanya, 90 
Şam, 839 Suriye, on bir Ar
jantin, 15 Alman, 276 Mısır, 
28 Kıbrıs, 46 Filistin, 14 Trab· 
lusgarp, 6 Hindistan, 168 Yu
goslavya, 19 Lübnan, yirmi 
Amerika ve beş Rodos seyyahı 
vardır. 

Fuar münasebetiyle lzmir'i 
ziyaret edenlerin mecmuu 
121,000 kişidir. Bu müasebetle 
şehirde kalan paranın sekiz 
milyon liradan fazla olduğu an· 
!aşılmıştır. Fuarda bazı pav· 
yonların dış memleketler için 
aldığı siparişler yakandaki ye· 
kiinun haricinde kalır. 

Not - Bu gece lstanbul 
şehir tiyatrosu san'atkarlan da 
bir veda müsameresi vere
cektir. 

Yelki köyü cinayeti 

Amcasını öldüren genç, 
cinayetini anlatıyor 

Urlanın Yelki köyünde am· 
cası Aliyi öldürmekle maznun 
Hüseyin oğlu Mchmedin mu· 
hakemesine dün ağırcezada 

başlanmıştır. Mehmet şunları 

söylemiştir: 

- Yakın bir köyden kendi 
köyüme döndüğüm zaman am
cam Alinin beygirinin bizim 
çayırda bağlı olduğunu gördum 
ve hayvanı çayırdan çıkararak 
çardağa götürüp bağladım ve 
uykuya yattım. Biraz sonra 
amcam gelmiş tekme ve sopa 
ile vurarak beni uyandırdı ayni 
zamanda küfrediyordu; 

- Hayvanı neden çayırdan 
aldın diye sordu, ben de : 

- Öküzlerim aç, onları bile 
çayıra bağlamıyorum bu nasıl 

olur dedim. Bunun üzerine be
ni dövmeğe başladı. Çardakta 
bir ekmek bıçağı vardı onu 
aldım. Ondan sonrasını bil
miyorum, bir kaç gün sonra 
amcamın hastanede öldüğünü 

duydum. Pembe, Mehmet, Ali 
ve Isa adında dört çocuk şahit 
olarak dinlendiler. Civardaki 
tütün tarlasında çalışırlarken 
Alinin çardağa geldiğini ve 
çardakta uyuyan Mehmedi sopa 
ve tekme ile vurmak suretiyle 
uyandırdığını ve Alinin küfür de 
ettiğini, sonra Mehmedin bir 
sözü üzerine kızıp kavgaya 
Laşladığı, Mehmedin elini aşagı 
yukarı salladığını ve fakat biçak 
görmediklerini söylediler. 

Davacı mevkiinde verese 
vekili olarak bulunan Gülsüm 
adındaki kadın ölenle öldürenin 
amca, yegeıı olduklarını ve 
kendilerinin davacı olmadıklarını 
söyleyerek mahkeme salonun
dan çıktı. 

Maznun Mehmedin anası Ra
bia da şahitlik etmek isteme
diğini söyliyerek çekilip gitmiş
tir. Gelmemiş olan bazı şahit
lerin celbi için muhakemf' 
başka bir güne bırakılmıştır. 

.22 EylOI 1938 
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yaınlan Satışlar 
~ 

Çu. 
uzum 

Alıcı Fiat 
aşağı yuk..an 

1978 inhisar ida. 6 7 
1321 F Alyoti 9 19 
867 M J Taranto 7 75 18 50 
493 S Süleymanoll 125 19 
416 H Alyoti 9 14 
304 A R Üzi:mcü 8 50 11 
297 K A Kazım 8 14 25 
205 Şerif Remzi 8 50 12 
182,5 T Debas 8 16 
162 Ş Rıza H 9 50 13 
141 Koo ittihadı 12 75 15 
139 Albayrak 7 75 7 75 
121 Ü Kurumu 13 75 19 50 
102 M Arditi 9 11 50 

79 A Papağno 9 11 
77 S Emin 12 875 13 75 
63,S Beşıkçi Z 9 50 10 50 
63 M B Koo 9 12 
48 F Z Abbul. 12 50 13 25 
47 B Alazraki 9 75 12 50 
42 P Paci 7 14 875 
40 D Arditi 10 13 25 
21 S Gomel 13 25 13 25 
20 .J Kohen 12 12 
20 C fıı1ikridis 12 50 12 50 
19 Vitel 10 50 13 75 
5 A Muhtar 10 12 50 
4 1 Galamidi 10 10 
3 G Abdu!lah 6 50 6 50 
3 S Celardın 15 15 
2 C Alanyalı 8 8 

7286 Yekun 
125299 Eski yekun 
132585 Umumi yekun 

incir 
Çu . Alıcı Fiat 

aşağı yukarı 

625 T ile T i Şir. 7 15 
307 F Pakers 8 25 9 
301 A Muhtar 7 11 
289 B Alazraki 6 50 15 
141 M J Taranto 8 625 12 75 
197 A Lafont 7 10 50 

89 F Z lzzi 8 10 
81 B Franko 7 50 11 50 
76 O Egli 7 25 12 
75 C Alanyalı 7 8 75 
32 J Taranto M 8 50 9 75 
32 S SüleymanolO 10 
28 Alyoti bi. 8 8 
27 A Haydar N 9 50 10 

4 P Paci 14 50 14 50 
2304 Yekun 

78233 Eski yekun 
80537 Umumi yekün 

Zahire 
Çu Ciıısi Fiat 

aşağı yukarı 

998 Buğday S 375 7 25 
49 Nohut S 50 5 625 
23 Bakla 4 8125 4 8125 
35 ken palamut 330 350 
18 bal ye pamuk44 44 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haherlt"ri: 

Eve tecavüz 
Keçecilerde inkılap sokağın· 

da oturan ve ayni sokakta 34 
numaralı dükkanda kundura
cı'.ık yapan Aziz oğlu Raşit 
sarhoş olduğu halde Abdür
rahman kızı Nazikenin evine 
giderek camlarını kırmakla 
beraber kendisini de dövdüğü 
iddia ve şikayet edilmiştir. 

Zabıtaca tahkikata başlan· 

rnıştır. 

Bir kaza 
Karantinada 9 Eylul soka· 

ğında oturan 65 yaşlannda 
Ahmet kızı Hayriye evine gi· 
derken ihtiyarlığı hasebile mü
vazenesini kaybederek düşüp 
başının arka cihetinden 11gır 
surette yaralanmıştır. Yaralı 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Gasıp aranıyor 

Evelki gece Birinci Kordon 
arkasında yangın yerinde bir 
vak'a olmuştur. Saman iskele· 
si11de kahve ocakcısı Ali yan
gın yerinden geçerken önüne 
çıkan ve elinde biçak bulunan 
bir şahıs durmasını ihtar etmiş 
ve para istemiştir. Tehdit su· 
retile Alinin altı lirası zorla 
alınmıştır. 

Zabıtaca hırsız aranmaktadır. 



Melburn galibi 
-Campell Black bir 

mUsademede 61dU 

Campttt Btack 
Liverpol, 20 (A.A) - Lon

dra - Melburn hava yar1şının 
galibi meşhur tayyareci Camp
bell Black Speeke tayyare 
meydanından havalanuken tay
yaresi ile başka bir tayyare 
araaında vukua gelen müsade
me neticesinde 61müştür. 

Black Londra - Johannesburg 
yanşıoa iştirak et:nek üzere 
binmiş olduğu bir tayyareyi 
kullanmakta idi. 

ismet lnönünün 
Londra seyahati 
niçin yapılıyor 

-·····-· - BaşttUafl 1 incı sa,fada -
ler b~vekilimizin Londrayı ziya
retinden maksadın Ti1rkiye-In
giltere arasında bahri ve askeri 
iş birliği muahedesi akdi olduğu• 
na yazmakta,büyük erklmbarbi-

ye reisi Mareşal Fevzi Çakmağın 
da bapekile refakat edecek 
heyette baluaacağmı bildir· 
mektedirler. 

" St-.a • baıvekilimizin 
Lonclra71 uy.,.etiade lagiliz 
devlet aclamlariyle boj'azların 
ve bahriyemizin takviyesi me· 
ıelelerinin göriişüleceiüıi ya
&ıyor. 

"Tribuna,, gazetesi de Ak
denizden bahsederken Tevfık 
Rüştü Arasın Cenevreye gi
derken Atinaya u,iramış olma
sını karakteristik bulmaktadır. 

Istanbul 21 ( Ô.R ) - KJod 
Farerin "A:ıkaranın dört ka· 
dını " adındaki eserini yazdık· 
tan sonra lstanbulu ziyareti ba
zı gazetelerde iyi karşılanma
dı. " Haber " " Klod Farere ,, 
layik olmadığı bir şeref veri
liyor demektedir. 

Eden ve Halifaks 
DUn ak,am Cenevreye 

geımı,ıerdlr 

Pari11 21 (Ö.R) - Dfin Blum 
ve Eden arasında yapılan mü
lakatın ehemmiyetini önceden 
kaydeden lngiliz gazeteleri Ce· 
nevre asamblesinin ve Lokarno 
ltonferansınau hazırlanması do
layısıle buna liizum görüldüğünü 
ve iki memleketin dikkatine 
çar an me eleler üzerindeki 
fikir teatis"n'o lngıltere ve 
Fran a arasında miimkün oldu
gu kadar sıkı iş birliğini ko
laylaşhraca w mı kaydetmişlerdir. 

Mülakat netices nde B. Bum 
gazetecılere demiştir ki: 

Milletler Cem· yeti asambl -
ı"nın •e Lokarno konferansının 
~azırlık!arı bizi meşgul etmiş
hr. Mütekabil emniyetimizden 
1e fıkir birlii'imizden memnun 
Dlnıamız en manidar noktadır. 

Bum Lokarnocu devletler 
arasındaki konferansa Alnian
~~n n iştirak etmemesi için hiç 
ır sebep olmadığım aöyle

ltıiştir. 

Müllllatta• ı01tta Edea be
~aben.de Lord Halifab oldw-
111 b.w. ak..- Mat 2S,25 .. 
ee. • ...,. ı..-.t .. . g• • 

Son Telgraf: Haberleri POLONYA -Alman eı, .. 11ne 
ilet olmırac•k 

· Yunan hcışvekilinin beyanatı ) Rusya 
"Şimdilik partile.rin ve komünizmin 
istibdadını kaldırmağa çalışıyoruz,, 

MDış siyasada Balkan paktına sadıkız 
·································································· .. '' Ar 21 (Y · A > B · ·h d B. k •• ••••••••••••••••••••••••••••• . ına, enı . sır - aş- sıJa l~nıy?r u.. u aç müfrit mecburuz. Artık parfamenta· 

ve kıl Metaksas Parıste çıkan nazanyecıden ıbaret olan reis- rizme geri dön · - · H lk 
(Echo de Paris) gazetesi mu- lerin hayalleril'e inanmışlardı ·ı k t mbıy,~cdegız. f ka 

h 
· · b , · ı e sı ı emas a ın e, a at 

arrırıne şu eyanatta bu.un- Bunların etrafmda içfmai kı- b k · t d b. . 
muştur. d b. . d aş a sıs eme avanan ır nevı 

. yam an ır şey ilmıt e en ıa- ·ıı- t ·1 ... ·.. ·h d 
- Başka türlü hareket ede- v·tlhJar toplanmışlardı. Parla- mı ı ems~ usu unu tercı e e-

mezdim. Memleketi tehdit eden mentarizmden bir şey ümid ceğiz. Butiin parti mensup-
iki tehlüke arasında uçurum etmiyenler de nevmidi ile ko- larının b"rleşmes le bir m"l.i 
kenarında idik: Parlamentonun münizme atılmışlardı. Komü- cephe kuraca«ız. 
aczi ye komünist tehlükesi.. nizm gençliğin tahsiline de hu- Fakat bu halkın tenvirinden 

5 ağustos için umumi grev, liil etmişti. işçi sınıfı onun hük- ve memleketin zinde bir hal 
daha doğrusu ihtilal hazırlan- mü altında idi. Yun ol far mu- almasından sonra hasıl o'acak· 
dağını haber almıştım. Komü- hafazakar olmakta beraber tır. Ş mdilik partilerin ve ko· 
ııistler hükumeti aldığı içtimai işçiler tazyikten korkarak ka- münizmin istibdadmı ortadan 
tedbirleri ref'e mecbur etmek pılıyorJardı. Askerlere silib'a.. kaldırma 'Ya çalışıyoruz. 
istiyorlardı. Bunlar asgari yev- rını zabitlerine çevirmelerini Şimdiye kadar hakiki hürri· 
miye haddine ve işçilerle pat- tavsiye eden beyannameler yet mevcut değildi. Bugün ni· 
ronlar arasında hükumetin yakaladık. Fenalık gittikçe zamla birlikte hürriyeti tesise 
mecburi hikemliğine aitti. Ko- artıyordu.. çalışıyorum. 
münistler içtimai sigortalar sis- Metaksas yalnız ida eli ikh- - Hangi harici siyaseti ta-
temini tatbike hazır olduğumu sadın Yunanista ı ı kurtaracağı kip edeceksiniz? 
biliyorlardı. Mllşterilerini kay- . kanaatini izhar etm ştir. Pro· - Aynı Balkan paktına sa• 
betmekten korkuyor ve işsizli- gramının esasları hep iktisa- dakat.. Milletler cemiyetine 
ğin önüne geçmemize mani didir. bağlı diğer paktlanmız da var. 
olmak istiyorlardı. - ldarefi iktısat ile parla- Harici siyasetimiz değişmiye-

Komünist partisi yavaş yavaş mentarizmden birini tercihe cektir. 

Polonyanın müstemleke siyaseti 

Filistine 2 buçuk milyon Leh 
yahudisinin yerleştirilmesini istiyÔr 

Eski Alman koloni!eri11den de pay arıyor 
Varşova 21 ( Ô.R ) ::··M~:·•••••••••••• ... ,. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

temleke mandalan komisyonu• J 

na Lehistanın alAkası yalm• 
FiJsitine yahudi muhacereti ba· 
kımıDClan değıldir. Ayni za
manda MiUetler cemiyetinin 
nüfus yerleştirilecek müsteme 
lekeler meselesini halletmesi 
istenmektedir. Bu fikirledir 
ki Lehistanın Londra sefiri 
Filistine yabudi muhacereti 
mese1esinde Lehistanın huku· 
kunu korumak ıçın lngiliz 
hükftmeti nezdinde müdahalede 
bulunmuş ve bu muhaceretin 
işkal edılmiyeceği ümidini izhar 
etmiştir. 

Leh matbuatı Siyonist Reviz· 
yonist lideri taraf odan yapılan 
ve FiJi,,t ne iki buçuk milyon 
Leh yahudis"nin yerleştirilme

sine dair bulunan beyanata bü
yük bir yer vermiştir. Bu ga
zeteler meselenin yalnız y-ahudi 
muhaceretile değil, Leh nüfus 
fazlasını yerleştirmek için müs
temleke metalibi ile alakadar 

Varşovar.a kadın polıs/.er falım yapıyorlar 

olduğunu kaydediyorlar. vilayetleri kadar bu müstemle-
Almanyanm eski mü(!temle- kelerin inkişafına hizmet ettik-

kelerini istemesi mü asebetiyle leri ileri sürülerek Lehistana 
de evvelce Almanyada olan Leh da bu müstemlekelerden hisse 
vilayetlerinin de d" ğer Alman isterımektedir. 

lsveç in ti abalı neticesi 
Sosyal demokrat partisi seçimde 

kat'i bir 
Paris, 21 (Ö.R) - Beynel

milel s"yaseti doğrudan doğru
ya alakadar etmemek'e bera
ber, lsveç intihabatı çok mü-
him bir netice vermiştir. lsveç 
gazeteleri Rıkşdag meclisi iç n 
yapılan seçimde sosyal demok
ratların yeni on mevki ve esk"sin-
den 300bin fazla rey almakla 
büyük bir zafer kazandıldaAnı 
b ldirmekte mütefiktirler. Sos
yal demo' ratlar ceman 1136000 
rey top'amış'ardır ki bütün rey
lerin yüzde 46 sıdır. BurjuYa 
partilerin koızandıklan rey ye
kunu İM b..dan 4 bin daha 
azdır. Sosyal demokratlar ka
zan-hnnı bilbassa muhafue
k&rt.r warma tem llı•aı&.
dir .. l>a INlrti 9 mnW 

ekseriyet kazanmıştır 
1 

kaybetmiştir. Mücadele esa· 1 
sen Sosyal demokratlar ile 
muhafazakarlar arasm..fa ol-
muştur. Mıl i partilerden eski 
mecliste 3 münhali o'an birisi 
tamamen silinm ştir. Nasyonal 
sosyali tler 200 bin rey topla
mış iseler de hiç bir mebus 
çıkaramamış ardır. 

Tahminlere göre şimdiki Ag
rer part ai hükumeti yer"ne sos· 
yal demokratlar geçecektir. 
Fakat vaziyet henüz tavaızub 
etmemiş ir. Ba vekil B.Person 
bir an Ak-atta demiftir ki: 
. :-- Gısrnlnyor ki Agrer par

tısa rey kaybetmemif, battl ka
zaaa.ştır. Vakıa 905yal de
m~kratlan pyeleriıae vardıkları 
atiklrdar. 8-un ipa bir kabi
ne •ar.leli .taya pkmıp. 

l••rH marlell ile _.. 

şare edecek ve sosyal demok
rat partisi lideriyle görüşecek
tir. Karar, sosyal demokrat 
partisin;n vaziyetini tedkik iç"n 
çarşamba gün- y pacağı içti
mada o sonra venlecektir. 

Kral Stokho mdadır. Bu ak
şam ava hareket ederek çar· 
şamba sabahı ktir. Baş
vekil saat 11 de kral tarafın
dan kabul edilmiştir. Bu müla
katın neticesi ma üm değildir. 

ıınıı-

Titulesko 
zehirlenJi mi? 

CeneYre, 21 (Ô.R) - B. 
Titu esko'nun bir zehirlenme 
teıeb'bü.tlinün kwbanı oldu w u 
bua =·h.filde itWia edil ek· ..... 

Yardım ediyormuş 
Bertin, 21 (Ö.R)-"Valkische 

Beobabter., gazetesi Rusyanın 
ispanyada milis kuvvetlerine iki 
yüz tayyare vererek asilere kar· 
şı mücadelesinde yard•m ettiği, 
Fransa ve Belçikanın da halk 
cephesi hükumetine yardım 
ettıklerini ve son zamanlarda 
yetmiş bin silah gönderdikle
r ni iddia etmektedir. 

Filistin' de 
Arap hareketi 
Arap reL lerl mtizüff~r 

olacağız, dlyorlar 

}(udüs'ten bir manzara 
Londra, 21 (Ô.R) - Filistin 

Arap hareketi reisleri, .. Daily 
Herald" gazetesinin bir mu· 
harririle mtilikatlarında, Filis
tin hükumeti ta.rafından alman 
tedbirler ne olursa ol«un, bü
tün bunlara Ye hatta örfi idare 
ilinıua rağmen boyun eğmeğe 
niyetleri olmadığını ve büttin 
Arap ..talibinin zaferini temin 
etmek azminde olduklarını 

bildirmif!erdir. 
duna karşı. hükümet şimdi

den ba11 tedbirler almıştır. Grev 
yapan veya diğer'eıini greve 
teşvik eden her Arap bir sene 
hapse ve külliyetli para C"!za· 

sma mahkum olacaktır. 
•• 
Orfi idare 
tehir edildi 
Kudüs, 21 (A.A) - Vazi vet 

gergin olmakta berdevamdır. 
Çünkü araplara düşünmek için 
vakıt bırakmak maksadiyle 
örfi idare ilanımn tehirine 

Londra hükumetince karar ve
rilmesi hiçbir tesir hasıl etme
miştir. 

lngiliz memurları araplan 
grevi durdurmağa ikna etmeğe 
uğraşma 1 tadarlar. Yeni bir ta
kım tedbirler alınacağının ilan 
edilmiş olmasına rağmen şim· 

diye kadar hiçbir netice elde 
edilememiştir. 

Le/ustan /ıaıicı-,e nazm l(ololu!I Beei 
Paris, 21 (Ô.R) - Varşova• 

dan gelen telgraflar Yahudi 
muhacereti meselesinin Lela ıa
zetelerini pek ziyade alakadar 
ettiğini bildirmektedirler. Ga· 
zetelerin ekıeriıi yalnız Ya· 
hudi muhacereti İfİDİ• de;il, 
bütün muhaceret meseleaiaia 
haJli için Lelu.taoa milatemle
keler verilme•İni iatemekte ve 
ancak bu suretle Leh nftfu• 
sondan fazla ıdea mikdarıa 
bu topraklara yerlqebil4:cek· 
lerini yazmaktadırlar. Lela de· 
niz ve müıtemleke cemiyeti ile 
bu istikamette t .. ennilerde 
bulunmuş olmakla beraber ba 
tesekkülün bqında baluaaalar 
hiçbir suretle Almaa riyaseti•e 

ilet olmadıklt.rmı bildirmek· 
tedirler. 

GÖNÜLLÜ iŞ SERViSi 
Val'fova 20 (A.A) - Polon

yada g6nlUJ& it aer•isinia ih· 
dası doirudaa dopya Alman· 
yada askerlik mlddetiniu usa
blmaıına bir ceYab teşkil eder. 
Çünkü Polonya uk•rlil' mfld
detini iki •eya iç yd olarak 
tesbit etmek iatememektedir. 

KOMÜNiST TEVKiFLERi 
Vartova 20 ( A.A) - Bir 

yahudi tüccannın ••inde top
lantı yapan on iki komüaist 
memnu faali1ette l>ulunmak 
cürmü ile teYkif edilmişlerdir. 

Ambargonun 
Porteklze tetmlll istendi 

Paris, 21 (A.Al - Övr ga· 
zetesinin Yudiii ma ümata 
göre, MiJJetler Cemiyetindeki 
lspanyol delegesi bir takrir 
vererek Portekizden ispanyaya 
silah verilmesinin yatak edil
mesi için beynelmilel bir ko• 
misyon teşkilini ve bu takrir 

reddedildiii takdirde de silah 
ambargosunun Portekize de 
teşmilini istiyecektir. 

Paris, 21 ( A.A ) - Halk 
cephesi tesaoüd komitesi is
panya markisistleri için topla· 
nan iane mikdarını bildirmiştir. 
Markisist seodika .. nın topladığı 
para 2.516. 780 ve tesanüd ko
mitesinin topladıiı da l.427.254 
franktır. 

TA YY ft_RE Sineması 
Bu hafta H 1 şaheser lllm birden 

1 - ÇiN PRENSESi 
Kat de Nagy Ye Pierre Blanchar'ın temaal ettıklerı 

fevkalide eser. 

2 - BiTMEMiŞ SENFONi 
Umamt arza üzerine tekrar edi ecek elan Martba E • 

ertb'm temsil ettiği ve Franz Schubcrt'm aşk •• b&y tı111 
gösterir ŞAHESERLER ŞAHESERi. 

Aynca : Paramunt Jurnal 
Ftyettar : ao - •o - eo lrurute.r. ..... . ................................................. . 

EANS SAA TLARI 
Herıftn 2,!tO - 5, - 9,15 Çia Pre...- 4,10 7,25 B tme-

miş Seııfolli.. c....rt.i Ye Paw ı• lelli wt 1 4'e Bitme
mif S..folll • Mtlar. 
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Spo ı,ıerl: 
---·-··---··-

Hepsi masal.. Hepsi masa) •. 

Alsancak stadyumunda 
demir kafes mi yapılacak 

Pistin ıslahı güzel ama şu seyircileri 
kafes içine almak ~ülünç şeydir 

6urnava ve ild maçları 

iki mesele: 
Spor aşkına, spor bilgisine 

itimat ettiğim Altınordulu bir 
arkadaş var ki birbirimizi ne 
za:nan görsek spor mevzuu 
haricinde hiçbir şey görüşme
den, hemen günün futbol, gü
reş ve saıre hadiselerinden 
bahsederiz. 

Dün, yine bu arkadaşa rast
ladım, henüz yanyana gelme
den aöylenmeğe başladı. 

- Bunlar ne yapıyorlar?. 

Şaşırdım ••• Yine ne yapmış
lar ?. 

- Anlat bakalım!... Dedim 
belli ki dolgunsun .• 

Kordonun yaya kaldınmı 

üzerinden hem yürüyor hem 
görüşüyoruz. O uzun yolu baş
tan başa yürüdük.. O bir me
sele anlattı, ben bir mesele .•• 

Onun anlattığı bu; 
Eski parti ve mıntaka başkanı 

Avni Doganıo büyük yardımlarile 
büyük ve en acil bir ihtiyaç ha
linde görülen spor sabalan vü
cuda getirmek için bir Larar 
verilmiş ve bu maksatla vila
yet ve belediye bütçelerinden 
şimdiye kadar mıntakamızda 

görülmiyen para yardımları te
min edilmişti. 

Son günlerde işidiyoru:ı: ki, 
vilayet ve belediyenin fakir 
denilecek bütçelerinde gençli
ğe ayrılan bu paralar bir ta
kım lüzumsuz ve biç te yerin
de olmıyan işlere sarfedilmek 
isteniyor. Ezcümle Alsancak 
stadyumunun tamir ve ıslahı 
için ( 7 ) bin liradan fazla bir 
masraf yapılmak üzere taah
hüde girişilm. Bu iş paranın 

dört bin liradan fazlası pist ile 
seyirciler arasına iki metre ir
tifaında bir demir kafes yapıl
masına tahsis edilmiş. 

Hakikat hale bakılırsa stad
yumun koşu pisti ıslaha muh
taçtır. Hatta vaktiyle keşfe 

göre bu işin ( 1600 ) lira ile 
(1800) lira arasında yapılabile
ceği söylendi. Bunun tamirinde 
cidden bir isabet vardır.Fakat.. 
Demir kafes yaptırmağa kal
kışmak ve bunun için (4200) 
lira sarfetmeden çekinmemek, 
havsalaya bir türlü sığmıyor. 

Dünyanın hiçbir tarafında 

stadların içinde böyle iki met
roluk demir parmaklık çekildiği 
görülmüş şey d.,ğildir. Hariç
ten gelecek bir ecnebi demir 
kafes arkasına tıkılmış bi:ıleri 
görünce: 

- Amma da azılı insanlar
mış ha (I!.) demez mi?., 

Spor terbiyemiz hakkında 

aleme ne feoa hisler verırız. 

Hatta, kendimizi ne gülünç 
mevkie sokmuş oluruz. 

Arkadaşımı teskin etmek İs· 
ted:m. Dem r kafes hikayes'nin 
uydurma bir şey o!duğunu, 

çünki bunun mantığa uyar bir 
tarafı olmadığını aolattım. Ma-

DARÜLBEDA Yİ 
ŞEHiR TiYATROSU 

BU AKŞAM: 

Elhamra 
Sinemasında 

mafih binde bir ihtimalle bunu 
varit görerek teşkilatın b'.r aza
sı sıfatile soruyo:um : 

Genç!erimizin bir çoğu saba
sız!ık yüzü!lden bedeni terbi
yelerini temin edemez bir hal
de durur!< en ve bir taraftan bu 
büyük noksanlığı görüpte sa
balar temini hakkında çok ye
rinde kararlar verilmişken han
gi zihniyetle stadyumu caııbaz
bane yapmak i.ter gibi demir 
parmaklık yapmak istiyorlar? 

Halkımız, maç esoasında sa
haya girmesin diye medeni 
insanlara layık şekilde tertibat 
yapılması zamanı belki gele· 
cektir, fakat şimdi değil.. San
ki saha arımız halkla dolup 
boşalıyor da sahaya kimse gir· 
mesin diye böyle bir maniaya 
ihtiyaç var. Hangi halk?. Han
gi mania?. 

Son yapılan maçlarda yüz 
kişiden fazla seyirci gelmedi
ğini ~azeteleri de işhad ede
rek söylersem demir kafese bu 
yüzden de ihtiyaç olup olmadı
ğı çok açık şekilde meydana 
çıkar. Senede bir veya iki 
defa olan müstesna günlerde, 
zabıta kuvvetlerimiz halkımıu 
pek güzel idare etmiştir. Aynı 
şekilde yine de idare edecek
tir. Hem de bizim halkımız 
hemen hemen dünyamn en 
sportmen halkıdır Başka mem· 
leketleri tanıyanlar bunu sa
mimiyetle itiraf ederler. 
Şu halde... Evet şu halde, 

hepimiz temenni edelim ki, bu 
bir masal olsun ... 

•*• 
Benim anlattığım da bu: 
1934 - 1935 futbol Şild maç

ları yapılınamqb. Fudbol ajan
lı~ı bir fıküstür tanzim ediyor. 
Ve bu fiküstür içine -Burnava 
spor kulübünü o tarihlerde bu 
kulüp federe olmadıji-ı halde -
dahil ediyor. Bununla maç ya
pan bir kulüp sonradan: 

- Burnava o tarihlerde fe
dere değild!. Nasıl karşımıza 
çıkardınız?.. Diyor. 

Ajan!ıkta: 

- Bunu maçtan evvel bize 
~öyleseydiniz?. Diyor ve Bur· 
nava kulübünün oyun 1arını nı
zami te 1 iıkki ed:yor. 

Şimdi de arkadaşım bana 
soruyor: 

- Ya Burnava takımı hepi
m'zi yenerek şampiyon oha 
ajanlık acaba bu kulübün do
ğum tarib '. ni değiştirir mi der
siniz •. Buna inanmam benimki 
gıbi seninki de masal... 

Evet dedim, hepsi masal, 
hepsi masal .. Hiç ciddi şeyler 
konuşmadık.. Hep mantıktan 

uzak şey:erle uğraştık .. 
Cevdet Kerem 

·~ .. - 4 

Bükreşte tevkifat 
Bükreş, 20 (A.A) - Bir da

nesi kadın o'an 5 komünist 
nasyona::st g. ' 'erin satıl
makta olduğu gazete kulübe
lerini tahrib etmiş olmak it
hami!e onar yıl hapse mahküm 
edilmiş 1 ~rdir. 

~I, ı , 1111., ,., , ıl ': ,lı ıi 1 i 
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\ıTEDA TEMSiLi 

" M I R A V ,, OPERET 
"HAZIMIN St KARAGöZÜ 
CELALİN,, DANSLARI 

Sulh toplantısı şenliğinde 

Fransız başvekili yeni 
bir nutuk daha söyledi 
"Başımızda daha h;ıflf bir 

dUny.:da kalkınma 
hava du,·madıkça 

olmıyacahtır,, 

Paristm bir manzaıa 
Paris 21 (Ô.R)- Su'h top- zaruriye fiatlarına müessir 

lantısı ~enliği dolayısiyle Puvasi- o'mıyacağını ümid ediyor-
de bir nutuk söylıyen Blum duk ve yine ediyoruz . Ga-
çok şiddetle alkış 1anmıştır. Sos- yemiz iştira kudretini çoğalt-

yalist federasyonu umumi sek- mak ve umumi mesarifle ver-
reteri B. Blumun yalııız sosya- gileri daha fazla istihsal üze-
list ınüntebiplerin değil, su1hu rine tevzi ederek maliyet fia-
tahakkck ettirmek ıçin sarfet- tini indırmekti. Taahhüdümüz 
tiği gayretlerle bütün insanlığın gibi gündelikleri arttırarak ve 
minnettarlığına hak kazandığını toprak mahsullerini kıymetlen-
söylemiştir. Blum söz a!arak direrek iştira vasıtaları kütle-
hükumetin iki ay evvel par!a- s'ni artırdık. Bu esere devam 
mento dağılırken yaptığı be- edeceğiz. 

yanalı hatırlatmış ve demiş· Blum Avrupa sulhu için en-
tır ki: dişe uyandıran son vahim ha-

" Şimdi parlamentonun ka- dise!eri hatırlatarak demiştir ki: 
bul ettiği ıslahatı realıte saba- - Bu endişeleri dağıtmak 
sına sokmağa çalışıyoruz. Bun· için elimizden geleni yaptık. 
lar 40 aaatlık iş haftası ve Bunlar devam ediyor. Başımız-
büyük nafıa planı gibi şeyler· da daha hafif bir hava duy-
dir. Parlamento yeniden top- madıkça dünyada kalkınma 

lanıoca önüne cür' etkarane bir olmıyacağına kaniiz. 
içtimai ıslahat planı koyacağız. Blum halk cephesini teşkil 

Bunun gayesi işsizliği azalt- eden partileri birliğe davet 
mak ve afat sigoritalarını etmiş ve demiştir ki : 
tahakkuk ettirmektir. Sanayi, - Giriştiğimiz işin tarihi bir 
ticaret ve istihsale istikrar iş olduğunu temin edebilirim. 
vermek için alınan tedbirleri Zira daha bir müddet devam 
tamamlıyacağız. ederse milli hayat üzerinde 

"Bu Js!ahata girişirken pra- silinmez izlerini bırakacaktır. 

tik müşkülatla karşı~aşacağımızı Bu terakkinin ihtiyari bir nizam 
biliyorduk. Mesela zirai mad- iç,nde tahakkuku bizim elimiz-
deler kıymetlerinin yükse!til- dedir. Nasıl ki mil1etler araııın-
mesi neticesi o'arak bau eşya da sulhun ve vatandaş'ar ara-
fiatlarının yükseleceğini bilir- sında birliğin tahakkuku ela 
dık. Fakat bunun havayici bize tabi olan bir . iştir." 

Komünist partisi • • re ısı 

Zaharyadi~ tinada 
tevkif edilmiştir 

Yunan zabıtası 
beri kendisini 

Alina, 21 (Yeni Asır\ - Pire 
emnıyeti umumiye memurları, 

uzun taharriyattan sonra, Yu
nan komünist partisi reisi Za
haryadısi tevkife muvaffak ol
muşlardır. Bu hususta şu teblig 
neşredilmiş! r; 

"Yunan komünist partisi re· 
isi Nikola Zabaryadis Pıre 

umumi emniyet memurları ta· 
rafından tevkif edi'miştir.Zardis, 
Kutirs,kodos, Ko1yas Nikolaus, 
Katris Kiryakos gibi İsimler 

de taşımakta idi . 1925 se
nesinde Selanik Yediku!e 
hapishanesinden kaçmış, ayn 
sene tekrar tevkif edilmiş 
ise de kendisine refakat eden 
jandarmayı yar:.lıyarak yine 
kaçmaij"a muvaffak olmuştu. 
Aynı sene Atinada eski Mark
sistlerden Yorgo Papadatoyu 
ö'dürmüştür. Bu cinayetten do
layı 18 sene hapse mahkum 
o;muştu. 1928 senesinde Pire 
mahkemesinden hapishaneye 
nakledilirken iiçüncü defa o~a
rak kaçmış ve Rusyaya git
mişti. Orada Kutv cıektebinde 
marksizm tahsil etmiş ve bila
hare komünist enternasyonali 
tarafından Balkan memleketleri 
mümessili olarak kull.ınılmıştır.,. 

1 

sekiz seneden 
ararrıakta idi 

Tevkif edilen bu komünist 
reisi ayni zamanda komünist 
enternasvonali azası idi. Zabar· 
yadis 1928 senesindeoberi aıa
nılmakta ise de bir türlü tev· 
kifıne imkan basıl o:amıyordu. 

Atina, 20 ( A.A ) - Resmi 
gazet" komünizm aleyhinde 
tanzim edilmiş olan kanunun 
metnini netretmiştir. Bu kanun 
müesses rejimi yıkmağı istih· 
daf eden fıkirleri ve usulleri 
mem!eket dahilinde yaymağa 
te~ebbüs edenlerle grev ya
mılınası için tahrikatta bulu
nanlar bııkkında asgari üç ay 
hapis ve 24 ay nefi cezası 
tatbik edileceğini natıkdır. 

Ellerinde kanun ahkamına 
mugayir kitaplar bu:unan mat
baacılar ve kütüphane sahip
leri bunları 20 gün zarfında 
tes!ime mecburdurlar. ,__ ___ . 

Kristof Kolombun 
son haflr!I 

Boenos Ayres 21 ( Ö. R) -
HUkumet Kris!of Kolombun 
son hafidi olup ispanyadan 
geçmekte olan Arjantin tebaa
sından birinin lspanyol milisle · 
ri tarafmdan katlini protesto 
etmiştir. 

Rusyada askeri yollar 

Almanyadan gelecek 
hücuma karşı hazırlık 

.. D. N. B. Ajansı 
Berlin, 21 ( O.R ) - Sovyet 

Rusyada askeri hazırlıklar ge
niş mikyasta devam etmekte
dir. Binlerce kürek mahkumu 
askeri bal:ımdan büyük bir 
ehemmiyeti olan yolların inşa· 
sında k1;1llanı!maktadır. Bu yol
lar muhtelif nıühim merkezler 
arasında doğrudan doğruya 

muv3sa~ayı temin edecelı.tır. 
Bu cüır.leden olarak büyük bir 
yol Moskovayı Minsk şehrine, 
bir diğeri de Kiyefe bağlıya
ca · tır. Bu yolların biriocisi 1 
Sonteşrinde, diğeri sene sonun
da bitirilmiş o~acaktır. Diğer 

taraftan Moskovayı memleketin 
muhtelif endüstri merkezlerine 
doğrudan doğruya bağlıyacak 
yeni demiryolları da yapılmak

protesto ediyor 

tadır. 

Moskova gazeteleri, Rusya
n1n komşu'arı tdrııfından yapı
lan geniş silahlanma sebebiyle 
Lütün hazırlıkların pek baklı 
olduğunu kaydediyor ve Sov
yetlerc karşı muhtemel hücu
mun Almanya ve Lehistandan 
gelebileceğini gizlemiyorlar. 

Bertin, 20 (A.A) - D.N.B. 
Ajansı Hitlerin Nürenberg nut
kunun guya Almanyanın Ukran
ya, Ural ve Siberyayı istediği 

Kızılordrı mareşal/arında11 Bliilıer 

tarzında tefsirini şiddetle pro
teso ederek diyor ki: 

Hil.ler ancak bol.şevik ve 
N asyonal sosyalist ekonomi re· 
jimleri arasında bir mukayese 
yapmak istemişf r. Diğer taraf
tan Nürenberg'te söylenen 
bolşe•ik aleyhtarı nutuklar 
Almanya ile Sovyetler birliği 

arasındaki normal münasebatta 
değişiklik yapan hiçbir fiili 
hareketle tezahür etmemiştir. 

BU ZiY ARETLERiN 
MANASI AÇIKTIR 

- Baştararı buıncı sııvtada-

F ransa lehindeki coşkun te
veccühü malüm olan Titüles
konun kabineden çıkarılmasını 
takip eden zamanı intihap et
mesıne hususi bir ehemmiyet 
verilmektedir. 

GOEBELS ATINADA 
Berlin, 21 (Ö.R) - Buda

peşte hava limanından Atıoaya 
geçerken Almanya propaganda 
nazın Göbels Macar gazeteci
lerine şu beyanatta bulunmuş
tur. 
"Şimdiki halde devlet

leri bir tek bUyUk mese
le al~kadar etmektedir. 
Bu da Sovyet aleyhtarı 
bir blok te,k.Jlldlr. Ben 
şahsen böyle bir blok 
t E şklllne çalışmıyorum. 
Fakat bütün kalbimle 
bunun teessUsUnU dili
yorum ve teşekkül ede
ce~inden eminim. Sıh
hc:tl yerinde memleket
ler kızıllara karşı bir &1-
yaset kadros•ı içinde 
yaşamahdır • .,Göbels bir 
hafta Atinada kc.ldıktan 
sonra Berline dönecek
tir. 

Alman propaganda bakanı 
tekrar Budapeşteye gelerek 
bir müddet bu şehirde kalmak 
niyetindedir. 

YUNANISTANDA MERAK 
Atina, 'H (Hususi) - Alman 

propaganda nazırı Goebe!Rin 
Atinayı ziyareti umumi efkar
da merak uyandırmıştır. Goe
bels Yunan başbalı:a.nı ile gö
rüşecektir. 

ALMAN NÜFUZU 
Paris 21 ( Ö.R ) - Solce

nah gazeteleri geçen ilk ba
harda Alman iktısat nazırı 
Şahtın Atinayı ziyaretinden 
sonra şimdi de propaganda na
zırı Goebelsin Atinayı ziyare
tini Alınanların Balkanlara nü· 
foz iç!n sarfettiği mesainin de
vamı suretinde telakki edi
yorlar. 

KÜÇÜK iTiLA.FiN 
TOPLANTISI 

Viyana, 21 (Ö.R) - Küçük 
itilafın Bratis!ava konferansı 
hakkında Viyana'daki tefsirler 
müsaittir. Konferansa bilhassa 
ekonomik unsurların hakim 
olduğu kaydedilmektedir. Bunu 
Avusturya hariciye müdteşarı 

Şmitis Roma seyahati ile karşı
laştırmak lazımdır. Mumaileyhin 

Mussolini ile mülakatında yakın 
da ltaJya, Avusturya ve Macar 
hariciye nazırlarının Viyanada 
bir konferana halinde toplan
maları kararlaştırılmıştır. Bu 
konferansta Avrupa ruhu ha
kim olacak ve diğer dev:etlere 
doğru anlaşmanın yayılması 
gayesini takip eden Roma pro
tokolu filiyat sahasına geçiri
lecektir. Avusturyanın her türlü 
blok siyasetine muhalif ve 
kendi İstiklal ve tamamiyetine 
sıkı sıkıya bağlı o!duğıı kay
dediliyor. 

Çek ajansının inarulu kay
naklarıla.n öğrendiğine göre 
Şmit ve Duçe arasındaki mü
zakerelerde Rusyaya ve Bolşe
vizme karşı siyasetleri hak
kında tam ahenk görülmüştür. 
Gerek Avusturya gerek ltalya 
bo'şevizmi içlerine sokmamak 
hususunda azimkar olmakla 
beraber Rusya ile dostane bir 
siyaset takibine ve Sovyetlere 
karşı ehlisalip harbı gibi teca
vüzkar bir maceraya sürüklen
memeğe kaı arlı bulunuyorlar. 

1 ..... 

Titülesko 
Hastar;ın vaziyeti 
endişeler veriyor 

Saint Moritz, 20 ( A. A ) -
Titüleskonun sıhhi vaziyetin
deki salah devam etmemiştir. 
Öğleden sonra doktorlar üçün· 
cü bir kan nakli ameliyesine 
lüzum görmüşlerdir. Hastanın 
etrafındakiler yeniden endişeye 
düşmüşlerdir. 

Sairıt Moritz, 20 ( A.A ) -
Dün öğleden sonra Titülesko
ya yapılan kan nakli ameliyesi 
değil fiziyo!ojik serum şırınga
sıdır. Doktorlar son dakikada 
kan nakliyesine lüzum olmadı
ğına hükmetmişler, ancak gı· 
danın kifayetsizliğini telafi için 
serum şırıngası yapmak istemiş
lerdir. 

Bu ameliyeden sonra Titü
lesko'Jun sıhhi vaziyetinde ha
fif bir salah görülmüştür. 
Hastarun irade kuvveti ve id· 
raki şayanı hayret derecede 
yerindedir. Kendisi dün Ce
nevrede gerek Milletler lem· 
iyeti toplantısında ve gerek 
toplantı haricinde olup biten 
şeyler hakkında malumat •'· 
mıştır. 
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Fuarda r··rk ntrasiti Melih rakibini altetti 
Türk a tra •tleri p·yasa ıza geldi Moskovada 100 kilometrelik bisiklet 

a trasit• ··kem e ürdiir yar şında ekip itibariyle birinciyız 
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Türk zekasının hazırladığı Türk 
cülük sanayijmizde büyük 

antrasitleri kömür
bir hamledir 

Fııatlmızda, İş bankası kömür şirketleıi pavyo1111 

Başarıcı inkılabımızın hamle- Bu pavyondaki grafikler ve rulduğu vakıt sarsınhdan çat• 
li ve enerjik çalışması, bize verilen izahattan anlıyoruz ki )ar, parçalanır ve yüzde on iki 
Kara Elmas diyarı olan kömür Türk antrasitlerinin kendine zayiat verir. Türk antrasitinde 
havzamızdan kıymetli ve büyük mahsus bir çok hususiyetleri bu gibi mahzurlar ve zayiat 
bir hediye getirmiş bulunuyor. ve tefevvuk noktaları vardar. yoktur. 
Türk işçisinin ve Türk mühen- Türk Antrasiti temiz kömür- 3 - Türk antrasitinde ısga• 
disinin birleşik çalışmaları ne~ )erden hususi prosedelerle radan geç.en ·kömürün mik· 
ticesinde istihsal edilen ilk yapılmış; koku, is, zift neşret- darı ancak yüzde dört nisbe· 
Türk Antrasitleri piyasamıza memesi için hususi bir itina tini bulur. 
dün gelmiştir. İlk parti Türk ile takidr edilmiştir. Kok kö- 4 - Tabii antrasitin 8000 
antrasitleri 600 ton olarak iz- mürlerinin güçlükle ateş alma· kalorisinden 7040 kalorilik bir 
mire gelmiş ve piyasaya arz.e- sına ve güçlükle yanmasına fayda elde etmek mümkündür.: 
dilmiştir. sebep olan grafik birikintilerine Halbuki Türk antrasiti kullan· 

iş bankası sermayesinin kö- Türk antrasitinde yer verilme- dığımız zaman yüzde on bir 
mürcülük sanayiimize girişiyle miştir. Türk antrasitinin kolay- tasarruf ederiz. 
kuvveden fiile çıkan Türk ant- Jıkla ateş alması, Malhzlarda iş bankası kömür şirketleri· 
rasitleri memleketin büyük bir da kolaylıkla kullanılması im- nin hamleli çalışması önümüze 
ihtiyacına cevab verecektir. kanlarını temin etmiştir. kömürcülük sanayıımızın yeni 
Fuardaki iş bankası kömürcü- Türk antrasitini kok kömü- bir hamlesini uzatırken göğüs-
lük şirketleri pavyonu bize ründen ayırmak çok kolaydır. Jerimizin hakh bir gururla se-
Türk antrasitlerini cidden gü- Kok iri taneli kurşuni ve gü- vinç duyacağı muhakkaktır. 
zel ve canlı bir şekilde anlatı- müşi bir renktedir. Türk an~ra- Türk antrasiti pavyonu, zi-

T k · l · · sı'tı' ı'se bilakis küçük taneli yaret edenlere böyle kuvvetli 
yor ve ür antrasıt erınm bir intiba aşılarken, artık ev-
nasll haz rlandl v nı d' v r ant mavı"mtrak siyah renklidir· Ter-

1 gı ' ıge · }erimizde mangal kömürü kul-
rasitlerle arasındaki farkları kibi de yanışı da koktan fark- lanmamamn faydasını idrak ede-
izab ediyer. bdır. Türk antrasitinin başka rek maden kömürcülüğünü i1er-

Bu pavyon cidden ince bir bir meziyyeti de depoda uzun !etmenin faydalarını nazarı iti· 
zevkin eseridir. Pavyon insana müddet kaldığı halde ufalan· bara aİmak lazımdır. Öyle ümit 
gezme ve tedkik etme zevkini mamasıdır. Türk antrasitini ediyoruz ki Türk antrasitleri 
verdiği için kısa bir zaman şöyle tarif etmek mümkündür. halkımızın göstereceği büyük 
içinde iki yüz binden fazla zi- 1 - Bütün öteki kömürlere bir rağbet karşısında yeni ve 
yaretçi bu pavyonu ziyaret et- nisbetle çok kolay yanar, sön- başarıcı hamleler hazırlanma-
miş; Türk antrasitlerinin soba- mez, pek az hava çekimine sına imkan bıraksın. 
larla ocaklar üzerinde yanışla- ihtiyaç gösterir. Türk antrasitini hazırhyan 
nnı görerek tedkik imkanlannı 2 - Tabii antrasit ve ben- değ~rli Tü.rk mühendislerini 
kazanmı tır. zeri kömürler sobalara doldu- tebrık ederız. 
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s~~y;ti·;;·bi;iiği"'t~·yy;;~ .... gö~dermiş Ka tal on ya 
Santander' de müstakil ' Hükfımet azal~rı 

ispanyayı terkettıler 

b• . • t •ıa" fi edı•ldı• i Paris, 21 ( A.A) - Bilbao ır cumurıye 1 ! limanı iaşeye mani olan milli-! yetperverlerin kruvazörleri ta-

y eniden 200 mahpus kurşuna dizildi! 1<!~~~~0nea~~t~m~~!1~::1~d~[; 
Paris, 21 (A.A) - Buraya Lizbon, 21 (A.A) - Gene- j Meksika vapuru gelmiştir. 

gelen haberlere göre, Madrid ral De LLano dün Seville rad- • Koronya radyosu Katalonya 
sokaklarında siperler kazılma- yosundan Santanderde müsta- hükumet azasının tamamen 
sına başlanmıştır. Evler istih- kil Cumuriyet ilan edildiğini ispanyayı terkettiklerini ve 
kam haline kalbedilmektedir. bildirmiştir. Kompanis de kaçmak istiyorsa 

Anarşistlerin başbakan B. Alikante de muhtelif marki- da anarşistler tarafından ne· 
Kaballeroya müracaat ederek sist grupları arasında şiddetli z~r~t .altında bulundurulduğunu 
h .. k ~ t" f d k k hare bel eri olmuştur. bıldmyor · u nme ın amme e erasyonu so a mu ......................................... . 
komite~ine ~·evlilmesini istemiş- Malagada bahriyeliler ge.mileri- mişlerdir. 
lerdir. Bu komitenin vazifesi ne dönmekten imtina etmişler- Vafansiyaya Sovyetler birli-
bankaları sosyalize, hususi ser dir. Bunlar kışlaya hücum et- ğinden gönderilen 37 tayyare 
veti ilga ve 17 den 45 yaşına mişlerse de işgale muvaffak yüklü bir Kargo gelmiştir. 
kadar bütün erkekleri seferber olamamışlardır. Keza Barselona da hükumet 
etmektedir. Madrid hükumetinin emri ile kıtaatı için tayyareler gelmiştir. 

Kristof Kolomb ailesinin son 10,000 kişi yeniden Guadarra- Belçikadan Arjantine gön-
yaşayanı 76 yaşında doktor ma cephesine gönderilmiştir. derilmek üzere yol~ çıkmış ol.an 
Verakuanm Cuma günü kur- Asker ve zabitlerden bir kısmı mühimmat Alikanteye çıkarıl· 
suna dizildiği bildirilivor. hu emre itaat etmek isteme- mı br. 

lstanbul, 20 (A.A) - Gün- lerine kendisini kapbrmış olma- tiği derhal kendini gösterdi. 
Jerdenberi heyecanla beklenen sıdır. 65 nci kilometrede iki Rus 
Melih - Todoresko boks maçı Türk ekibi evvelki yarışlar- koşucusu bu sür'ati takibede· 
bugün taksim stadyumunda ya- daki hareket tarzını aynen tat- miyerek geri kaldılar. 10 kilo-
pılmıştır. 8 ravundluk maçta bik etse hiçbir Rus koşucusu- metre sonra 3 ncü Rus da aynı 
Melih bidayetten nihayete ka- nun kendisini takip edemiye- akıbete uğradı. ŞimdiTalat, Or-
dar hakim dövüşerek sayı he- ceğini bu yarış pekala göster- han ve Kazım ile bir tek Rus 
sabiyle galip gelmiştir. miştir. Yarışın 25 inci dakika- koşucusu son süratleriyle mu-

Moskova, 20 (A.A) - Ana- sında bir nefes darlığına vasalat yerine doğru koşuyor-
dolu Ajansının hususi muhabiri lardı. Geri kalan Rlls koşucu-
bildiriyor: !arından birisi büyük gayretler 

Halkevleri bisiklet takımı göstererek bir iki defa başta-
ile Sovyet takımı arasında 100 kilere yetişti ise~ de aradaki 

mesafeyi tamamen kapatamadı. kilometrelik bisiklet yarışı bu-
90 cı kilometrede Kazımın ve 

gün saet 11 den itibaren Mos- az sonra Sovyet bisikletçisinin 
kovadan 21 kilometre uzakta 

makineleri kırıldığından oto-
bir mevkiden başlı yarak Lenin- mobilden aldıkları yedek 
grad yolu üzerinde gidip gelme bisikletlerle yarışa devam 
suretiyle yapıldı. Hasıl olan ettiler. 93 üncü kilometred ~ ı 
anlaşma üzerine yarış ekib Talatın zinciri atladı. Yarışan 
tarzında yapılıyor ve her iki neticesine ancak 7 kilometreu 
taraftan dörder kişi yarışa lik kısa bir mesafe kaldiğı için• 
iştirak ediyordu. Yarışın neti· son vitesi kuvvetli olan Orha-
cesi birinciden altıncıya kadar nın Rus koşucusunu gölgesi 
olanlara puan vermek suretiyle gibi takip etmesi icabederken 
taayyün edecek ve en çok Orhan T alatı da çekebilmek 
puvan alan ekip galib addo- üzere yanlış bir taktik tatbik 
lunacaktır. ederek süratini yavaşlattı. Fa-

Türk ekibi olimpiyada iştirak kat Sovyet koşucusu bittabi 
etmiş olan Talat, Orhan, Eyüp, ayni fikirde değildi. Bu ariza-
Kazımdan mürekkepti. Yine dan istifade ederek tam sür'atle 
itilaf mucibince koşuculardan yoluna devam ediyordu. 
birinin bisikleti bozulursa ya· Muvasalat hattında diğerle· 
rışı takip eden otomobilden Yarışta dördiinCLi gelen izmirU J(dzım rinden evvel katettiği yarışın 
yedek bisiklet alabilecektir. yan Eyüp çekilmeğe mecbur şeraitine nazaran Türk ekibi 
Yanş 50 kilometre gidiş ve olduğu için geri kalan yedi ikinci üçüncü ve dördüncü 

50 kilometre gelme olarak mü· koşucu arka arkaya beraber mevkileri tutarak 19 puvanlai 
kemmel asfaltlı bir cadde üze• gittiler. Kendini yormamak fikri birinci gelmiş, Sovyet ekibi bi· 
rinde yapılıyordu. Tarafımızdan ile hiç kimse ileri atılmıyor, rinci, beşinci, altıncı mevkileri 
hakem olarak güreş federas- hiçbir koşucu kaçmağı aklın- alarak 12 puvanla ikinci kal-
yonu reisi Ahmet Fetgeri bulu· dan bile geçirmiyordu. Bu ağır mıştır. 
nuyordu. Kafile reisi de diğer yürüyüşle 50 kilometrelik me- Yarışın teknik neticesi şudur: 
bir otomobilde yarışı takip safe iki saat ve 6 dakikada 1 Sovyet koşucusu 100 kilo-
ediyordu. Yarışın yarısı sert katedildi. metre 3 saat 14 dakika 27 
bir rüzgara karşı yapıldı. Dönüm yerine geldikleri saniye. 

Aşağıda kaydedeceğimiz vakıt vaziyet birdenbire de- 2 Orhan, 3 Talat, 4 Kazım, 
müddetin bu kadar fazla olma- ğişmişti. Artık rüzgar arkadan S Sovyet koşucusu, 6 Sovyet 
smda rüzgarın da dahli olmuşsa şiddetle esiyor, Türk ekibi de koşucusu. 
da asıl sebep ayni mesafeyi hatasmı kısmen tashih etmek Iskrim müsabakaları geç 
Ankarada müteaddit defalar ister gibi tam sür'atle muva- başlamış olduğundan neticeleri 
iki saat ve 38 dakikada Ber- salat yerine doğru koşuyordu. henüz alınmamıştır. Ondan 
linde ise iki saat 33 dakikada Sür'atin bazı inişlerde rüzga- sonra güreş müsabakaları da 
katetmiş olan Türk ekibi yan- rın yardımı ile saatta 60 kilo- yapılacaktır. Her ikis;nin de 
Iaş bir taktik tatbik ederek metrelik bir dereceye çıktığı tafsHatı yarınki futbol maçile 
Ruslann çok yavaş olan sür'at· görülüyordu.Ekibimizin bu tak- beraber bildirilecektir. 
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Iki~~i·;;Çıkayhettik Frans!z Sü bakanı söylüyor 

- Baş tarafı 1 incı sahi/ede -
rada Sovyetler birçok fa
vuller yaptılar. Fakat maalesef 

ne bu favullerden ve ne de 
lehimize verilen kornerlerden 
istifade edemedik. Bu arada 

Sovyetler kalecisinin yaman 
kurtarışları görüldü. 

Nihayet 36 ncı dakikada 
soldan güzel bir akın yaptık. 

Top ortalandı ve Sait yetişe
rek topu kafa ile Sovyet ka

lesi ağlarma takarak Türklerin 
yegane gollerini yapmış oldu.Bu 

gol dost memleketin halkı tara· 
fından uzun uzun alkışlandı. Az 

sonra devre bu suretle 2 • 1 
aleyhimjzde bitti. 

iKiNCi DEVRE 
Oyuna saat 17,35 te başlandı. 

Takımda değişiklik olarak 
yalnız Fikretin sol açığa geç
tiği görüldü. 

Oyun başlar başlamaz Sov
yetlerin ani bir hücumunu ke
semedik ve üçüncü gol kale· 
mize girmiş oldu. Bunun üzerine 
biz de soldan Fikret vasıtasile 
tehlükeli akınlar yapmağa baş· 
ladık. Fakat yazık ki Fikretin 
güzel bir ortalayışından istifa
de eden olmadı ve nihayet 
maç bu netice değişmeden ya
ni 3 - 1 mağlubiyetimizle ne· 
ticelendi. 

Türk sporcuları yarın (bugün) 
Leningrada hareket ediyorlar. 
Leningrattaki maç 24 eylülde 
olacaktır. 

Başka memleketlerin si
yasal rejimi bizi ilgilemez 

Paris 21 (A.A)- Sü bakanı 
B. Daladiye Ruende başka 
memleketlerin siyasal rejiminin 
Fransayı alakadar etmiyeceğini, 
Fransız hükumetinin birkaç gün 
zarfında dünyaya hitaben bir 
beyanname neşrederek barış 

arzusunu ilan edeceğini, fakat • 
bu barış arzusunun Fransanın 

pasif ve gayri faal kalacağı 
demek olmadığını ve bu be
yannamenin kafi olmadığını 

. Fransanın malik olduğu bütün 
vasıtalarla memlekete hürmet 
ettirmeye karar vermiş oldu
ğunu göstermesi lazııngeldiğini 
söylemiştir. 

Paris, 21 ( A.A ) - Bir kaç 
radikal sosyalist departman 
federasyonu Lionda Hery-0'nun 
ve müsteşar Julien'in huzuruyla 
yapılan radikal sosyalist top
lantısında ittifakla kabul edilen 
karar suretine iltihak etmişler
dir. 

Bu karar suretinde görüş ve 
menfaat ayrılıklarının sükunet 
dahilinde halli istenmekte ve 
federasyonlarının kanuna bağ
lılıkları ilan edilmektedir. 

Daladiye bir nutuk söyliye
rek demokrasi kuvvetlerinin 
birkaç ay evvel ıslahat progra-

mı için mutabık kaldıklarım 
ve iktidar mes'uliyetini müşte· 
reken Üzerlerine aldıklarJnı ve 
bu suretle halk cephesinin te
şekkülüne imkan verdiklerini 
kaydettikten sonra büyük in· 
sani kurtuluş eserinin muvaf· 
fakıyetinin bunun tatbik tarzı· 
na bağlı bulunduğunu aktedi
len anlaşmalara tarafların riayet 
etmeleri ve zorlukların kanun 
çerçevesi içinde halledilmesi 
lazımgeldiğini söylemiş ve de· 
miştir ki: 

Ne büyük kapitalizm arzusu 
ve ne de yabancı ajanlardan 
mülhem olanların istedikleri 
kabul edilebilir. Tekerrür eden 
işgallere nihayet verilmelidir. 
Yoksa bu işgaller istihsali ve 
mübadeleyi bozacak ve milli 
müdafaayı tehlükeye düşüre• 
cektir. Demokrasi mukavelele· 
rin halisane bir surette tatbi
kmı ve kanunlara müracaat 
edilmesini istedi~i gibi bey• 
nelmilel nizam ve barışı istil· 
zam etmektedir. 

•••••••••••• 
5tallnln telgrafı 

Moskova 21 (A.A) - B. Sta· 
Jin tayyareci Molokof ve arka· 
daşlarına samimi bir tebrik 
telgrafa çekmiştir. 
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Hükômet kuvvetleri kazanıyor 

Sahife o 

Necaşi acele Cenevre ye 
hareket etti 

sini seçmesi şüpheli gör::ı:mek
tedir. 

NEGÜS CENEVRE 
YOLUNDA 

l<omünnistler cumhur reisi Azanayı 
Brükselde bazı mühim vesikalar 

hapsettiler. 
bulundu. 

- Baştara/ı 1 nci Snlıitede 
17 inci asamblesinin açılış gü
nü; Milletler cemiyeti sarayında 
en ziyade bahis mevzuu olan 
ve delegasyonların saliihiyetna
melerini tetkik komisyonudur. 

Bu hususta takip edilecek 
usul, siyasi zemine s ıyrı larak 

nazik bir vaziyet ihdas ede ~ilir. 
Asamblenin 17 nci devresi 

bu sabah saat 10,50 de açıldı. 
Milletler cemiyetinin yeni sa
rayı henüz ikmal edilmediğin

den bu iÇtim da, Cenevre şeh
rinin merkezindeki umumi mec
lis salonunda yapıldı. Riyasel 
mevkiinde konsey reisi olduğu 1 
için asamblenin açılış celsesine 1 
de riyaset eden Şifi murahhası ı' 

Londra 21 (Ö.R) - Negüs 
hareketi tarihini tacil ederek 
bugün saat 12,15 de tayyare 
ile Londradan Cenevreye ha
reket etmiştir. Habeş sefareti 
bu isticalin sebeplerini bildir
mekten imtina etmiş, fakat bu 
sebeplerin çok acil olduğunu 
bildirmekle iktifa eylemiştir. 

-------------------Clll-------------------
Hükumet kıtaatı şimal 

mecbur ettiler. 
ve şimali garbi istikametinde asileri 
Asiler Aragonda zayiata uğrad!lar. 

. ' rıc ate 

Brüksel, 21 ( Ö.R ) - Bir ı 
lspanyol mümessili tarafından 
kaybedilen bazı vesikalar za
bıtaca 1'eşfedilmiştir. Bunlarda 
Belçikadan ispanyaya silah 
gönderilmesi mevzuubahstır. 
Yapılan taharriyat neticesinde 
ispanyaya ruhsatsız gönderile
cek silahlar bulunmuştur. 

üzerine ilerlemektedirler. Ge
neral Mola kıtaatı bu şehre 
giden bütün yolları tutmuşlar
dır. Hükümet kuvvetleri, silah 
fabrikalarının geceli gündüzlü 
çalıştıkları bu şehri ellerinde 
tutmak için herşeyi yapacak-
!ardır. 

TAHTELBAHIRI 
ZAPTETTILER 

Sevil, 21 (ÖR) - A1i gemi
ciler bir hükümet tabtelbahirini 

edip edemiyeceğini hüküme
tinden sormuştur. 

Madrid, 21 (Ö.R) - Salozar 1 

Valladolid, 21 (A.A) - Ge
neral Mola Bilbao ve Santan
der üzerine tayyarelerle aşağı· 

Alonzo davasının ikinci celse- daki beyannameyi atmıştır. 
sinde müddeium:ımi mutedil bir Masum kanı dökülmesine 
iddianame okumuş, itham ma
kamı ise ölüm cezası istemiştir, 

KOMiTE TOPLANAMADI 
Londra 21 (Ö.R) - ispanya 

işlerine müdahale etmemek için 
alınacak tedbirler komitesi saat 
16 da Lıındrada toplanacaktı. 
B. Morrisonun gıyabında komi
teye Lord Hud riyaset edecek
tir. Tali komite yarın toplana
caktır. 

mani olmak maksadiyle kadın 
ve çocukların kurtarılması için 
İcab eden mühleti veriyorum. 
Yanımızda mevki almak iste
yenlere ve silahlarını teslim 
eden ihtilalcilere ilişi'miyecek
tir. Yalnız hukuku şah.iye ve 
yağma gibi cürümlerden maz
nun olanlar mahkemeye veri
lecektir. 

Madrit 21 (ÖR ) - Har
biye nezaretinin dün saat 22 de 
neşredilen bir tebliğine göre 
hiıkümet kıtaatı şimal ve şima
li garbi cephelerinde asileri 
ric'ate mecbur etmişlerdir.Ara
gon cephesinde asiler büyük 
ıayiala uğrıyarak ric'ate mec
bur olmuşlardır. Cenupta bil
kümet kıtaatı Grenad şehrine 
yaklaşmışlardır. 

Brüksel, 21 (Ö.R) - Sevil 
radyosu hükümet kıt'alarının 
mevkii hakkında Madridden 
verilen haberleri tekzip etmek
tedir. Bu istasyonun verdiği 

haberlere göre Ovyedoda mah
sur olan asiler bir huruç ha
reketi yaparak ileri mevkiler 
tutmuşlardır. Aragon cephe
sinde asiler Katalon gruplarını 

püskürtmüşlerdır. Cenup cep
hesin~e asiler Malagadan çıkan 
bir hükümet kolunu püskürt
müşler ve malzeme zaptetmiş
leıdir. Baleor adasına çıkarılan 
asi kuvvetler adanın mühim 
kısmını işgal etmişlerdir. 

AsıtrR MAGLÜPTUR 
Paris, 21 (O.R) - Havas A

jansı muhabirine göre Alka
zar' da mahsur olan asiler hü
küm et mevzilerine hakim olan 
bazı mevkileri kaybetmişlerdir. 
Tayyareler ve topla Alkazar 
harabelerini bombardıman et
mektedirler, Havas muhabiri 
saat 18de hükümetçilerin ona 
nisbetle daha müsait vaziyette 
olduklarını tahmin ediyordu. 

Toledo'da Alkazar üzerinde 
uçan iki asi tayyare mahsur
lara erzak atmışlardır. 

Asi karargahı umumisi Mad
ridin su membalarına bakim 
ııokta!arı asilerin işgal ettik
lerini teyid etmektedir. 

AZANA ESiR DÜŞTÜ 
Londra, 21 (Ö.R) - "Mor

ning Post,, gazetesine göre 
lspanyol Cumur reisi Azana 
Madridde komünistlerin esiri 
bulunmaktadır. Mumaileyhin 
nezdine cebren girmeğe çalışan 
sol cumuriyetçiler bundan men• 
edilmişlerdir. 

ASiLER HAZIRLANIYOR 
Sevll,21 ( Ö.R ) - Asilerin 

Bilbao'ya hücumu 25 eylôlde 
başlıyacaktır. Şehre her vasıta 
ile hücum ve bombardıman 
edilecektir. Tayyareler beyan-

. nameler alarak hükümet ma 
kamatını gayri muharib kim
selerden şehri tabliyeye davet 
etmişlerdir. 

Burgos 21 ( Ö.R ) - Bilbao
da halk cephesi milisleri ile 
Bask millicileri arasında mü
cadeleler olmuştur. 

Bertin 21 ( Ö.R ) - D N B 
Ajansıaa göre Asturyada asiler 
ispanyanın en mühim top fab
rikasının bulunduğu Troya ka
sabasını işgal etmişlerdir. 

Paris, 21 ( Ö.R ) - Havas 
·· • iler Bilbao 

zaptetmişlerdir. General Mola 
mücadeleye devam için ne pa
rasının, ne silahlarının noksan 
olmadığını bildirmiştir. 

Cenevre, 21 (Ö.R) - Bt"y· 
nelmilel kızılhaç merkezi Al
kazarda mahsur olan kadın ve 
çocukların tahliyesi için gerek 
Madrid hükümetine, gerekse 
asilere müracaat ettiğini Şili'
nin l&panya sefirine bildirmiş
tir. Sefir gayri resmi olarak 
bu hususta asilere müracaat 

25 Evlül sabahından itibaren 
BEYANNAME ATTl kıtaatımız sevkülceyş noktala

Barselon,21 (A.A) - Albay 
Sandnonun bir tehlii\'inde düş
manın Cuma günü öi\'leden son
ra ve dün de sabahleyin Hu-
eska bölgesinde hüküınet 
mevzilerine karşı şiddetli 
hücumlarda bulunduğu ve her 
defasındada tardedildikleri bil
dirilmektedir. 

rına süel icabatın istilzam ettiği 
şiddetli hücumda serbest bulu
nacaktır. 

Burgos, 21 (A.A) - Vitto
ria cuma günü üç tayyare ta
rafından bombardıman edil
miştir. Hastaneye bomba düş
müştür. 10 olü vardır. 
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Italyan delegesi Cenevrede 
ltalyan heyetine odalar kiralandı. Beş 
hükumet Habeşlerin Milletler cemi

yetinden çıkarılmasıDa muhaliftir 
Cenevre, 21 ( Ô.R ) - Salı Bu muamele (Habeşlerin ih- ı beyanatını yazıyor: 

günü için ltalyan delegasyonu- racı) Briandın dediği gibi şık Enaz on sene için Al-
na ikamet ettikleri otelde dai- bir iş değildir. Fakat geçen manya ve Rusya arasında harp 
reler tutulduğu b;ldiriliyor. haziranda bütün delegasyonlar imkansızdır, Almanya harp etse 

Cenevre, 21 (Ö.R) - Dani- Habeş dramını ve neticelerini bile vaziyeti buna imkan ver-
marka, Fenlandiya, Norveç, ne olursa olsun bitirmeğe ka- mez ve ayni nutuklara rağmen 
Isveç, Hollanda hüküm etleri rar vermişlerdir. Co irafi vazi- Almanyanın müdafaa için mu-
Habeşistanın Milletler cemiye- yetleri hasebiyle diğer memle- azzam bir kuvvet olan ordusu 
tinden çıkarılmasına muhale- ketler gibi hudutlarda tehlüke hücuın için hazır değildir. Bu-
fette müttefiktirler. Milletler hissetmiyen bazı memleketler nun için ne kafi siliihı, ne ta-
cemiyeti uamblesinin Lahey işi münakaşaya dökmek isteye- limli efradı, ne zabiti vardır. 

Yeni askerlerin kıfa zihniveti 
beynelmilı>I divanı istlşari reyini bilirler. Fakat Habeş meselesi ve malzemesi mükemmeİdir. 
bildirinceye kadar bu hususta siyasi cephede taın olarak tas- Şark ve Garb istihkamları 
kararını tehir etmesi muhte· fiye edilmelidir. korkunçtur. Fakat bu zafer 
meldir. Paris 21 (Ö.R)- "Paris-Mi- ümidile hududu geçmek için 

:Salahiyetnameleri tedkik ko- di., gazetesi Loid Corcun şu kafi değildir. 
misyonu saJabiyetleri münakaşa •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11
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edilmiyen heyetler hakkındaki Habeşte Masal yortuları Çekoslovakyada 
raporunu asambleye bildir- Roma, 21 (Ö.R) -HalenHa- Prag 21 (A.A) - Alman 
mekle iktifa edecektir. Asam- b . d M 1 1 ajansı Çek halk Klerikal par-

eşıstan a asa yortu arı ce- tisinin bolşevizme karşı bir 
ble tarafından bir karar veril- reyan etmektedir. Bu münase- milli cemiyet tesisine karar 
medıkçe Habeş delegasyonunu betle 26 ve 27 eylôlde şehrin verdiğini bildirmektedir. 
müzakerelere iştirakten men Madrid 21 (A.A)- Ispanya-

sokaklarında büyük sivil ve p · b"' k f · B D için hiç bir hukuki vasıta ol- nın arıs uyü e çısi • e 
madığı kanaati mevcuttur. dini merasim yapılacaktır. Ha- Albornozun yerine B. Arkuis-

beş kral naibi General Graz- tain Kuendo tayin edilmiştir. 
Paris, 21 (Ö.R) - Asamble B. Fernando da Lo1 Rios da 

müzakereleri matbuatı meşgul yani de bunların bazılarında Vaşington büyük elçiliğine ta-
ediyor. "lnformation" Eden'in hazır bulunacaktır. yin edilmiştir. 
Cenevrede zecıi tedbirle~ ha
tasının neticeleriyle karşılandı· ı 
ğını ve bu hatanın şimdi pek 
pahab ödendiğini yazıyor ve 
şunları illi ve ediyor; 

Blum ve Eden bunun netice· 
!erini azaltmağa çalışırken 
şahsan cesaretle devlet ada
mı vazifelerini yapıyorlar. Fa
kat bundan daha mühim olan 
mesele garbi Avrupaya emni· 
yet vermek için beş Lokarno 
devleti arasında bir anlaşma 
zemini bulmaktadır. 

"lntransigeant" diyor ki:Şüp
hesiz ahlak ve Cenevre mües
sesesinin nüfuzu bakımından 
düşünülürse delegeler endişe
siz ve üzüntüsüz bu kararı 

ı 

KOZMiN 
NEVROZiN 

baş 

diş wacunu 

diş, 
ve souk 

alğınhğı 
--------------

Krem Metamorfoz Çil ve sivilceleri 
izale eder 

-----~---------

lzmir fuarında Celal Ergun pavyonunda 

Fırsatı kaçırmayınız ... Ve koşunuz. 
Fuar münasebetile fiyatlarda müthiş ten7ifiit 

Toptan satış merkezi : 

Izmirde Şevki Tömek 
1841 (3) 

veremezler. t. 
.,..;.... .· . ~ . . _. . . ' _. . 

Rivas bulunuyordu. Habeş 
delegasyonunun sırasında üç l 
Habeş murahhası yer almıştı. 
ltalyanın mevkii boştu. Rivas 
söz alarak Milletler Cemiyeti 
heyeti umumiyesinin en mühim 
vazifesi, Milletler Cemiyetine 
daha fazla müesseriyet vere· 
cek noktaları tedkik olduğunu 
söyledi. Öyle ki, her millet 
cemiyetin istikbalde kuvvetinin 1 
fevkinde bir imtihana maruz 
kalmıyacağından emin olabil
sin. Reis sözüne devamla: 

CENEVREDEKI TESiRLER 
Cenevre, 21 ( Ö.R ) - Ne

güs'ün ani olarak Cenevreye 
hareketi burada çok derin te
sir yapmıştır. Milletler cemiyeti 
umumi heyetinin bu birinci 
günkü içtimaına Hebeş mesele
sinin hakim olacağı daima bu 
sabah tahmin ediliyordu. Şimdi 
bugünün tamamiyle Habeş işi

ne tahsis edileceği anlaşılmak
tadır. 

Negüs'ün muvasalatı cemiye
tin kararında nasıl bir tesir ya
pacaktır? Haber alındığına 

göre büyük devletler milletler 
cemiyetini Habeş meselesi 
üzerinde yeni bir siyasi müna
kaşadan kurtarmak kararında 

idiler. Bunun delili, anane 
hilafına olarak, salahiyetname
leri ledkik komisyonuna dört 
hariciye nazırının seçilmiş ol
masıdır ki, bunlar da Aras, 
Eden, Litvinof ve Delbostur. 
LITVINOF'UN MÜŞAHEDESi 

- Diğer taraftan dünyada 
kendini gösteren iktısadi kal
kınma artırılmalıdır. Asamble 
bu hususta teknik kurumlarına 
talimat vermelidir. 

Rivas Milletler cemiyetinin 
teknik ve insani eserini hatır
lattıktan sonra onun ana vazi
fesini anlatmıştır ki insanların 

bütün inan ve ümitlerile ba~lı 
oldukları bu vazifede sulhu 
daima temin etmek, idame et
mek ve korumaktır. 

SALAHIYETNAMELER 
Umumi alkışlarla karşılanan 

bu beyanattan sonra reis 
Asambleyi delegasyonların sa
lahiyetlerini tedkike memur edi
lecek komiteyi teşkile davet et
miş ve umumi heyetin hürriyetini 
tahdit etmeksizin, 9 devlet 
adamından mürekkep bir listeıi 
tasvibine arzetmişti r. Bu liste-
de bulunanlar şunlardır: 

Türkiye dış işleri bakanı 
Tevfik Rüştü Aras, lngiltere 
hariciye nazırı Eden, Fransa 
hariciye nanrı Delbos, Rusya 
hariciye komiseri Litvinof, Hol
landa murahhası, Çekoslovakya 
murahhası Oziski, Yunan mu
rahhası Politis ve yeni Zeland 
murahhası .. 

GiZLi REYLE SEÇiM 
Bu sırada Habeş baş dele

gesi Valdenek söz istiyerek 
kürsüye geçmiş ve nizamname
ye sıkı sıkıya riayet edilmesini 
istiyerek hakkı olduğu veçhile 
komitenin gizli reyle teşkilini 
talep etmiştir. Reis hu talebin 
tatmin edileceğini bildirmiş ve 
hafi rey açılmıştır. Alman ne
tice şudur: 

Eden (lngiltere) V<! Lit v inof 
(Rusya) 47 rey. 

Litvinof gerek komisyonda, 
gerekse asamblede bir ay es
nasında Habeş delegelerine 

1 

cemiyet mt"saisine işt riik hak
kını rl'ddetmekte tereddüd 
eden devletlerin mütaleasına 
karşı fikrini izhardan kaçına-

!
/ cağını gizlememiştir. Bu da bu 

devletlerin akalliyet raporunu 
kolaylaştıracaktır. 

Bununla beraber bu bir tah
mindir ki Negüsün muvasala-
tından ziyade delegeler arasın
da bu akşam yapılacak görüş
meler bunu ya teyid, ya tebdil 
edecektir. 

Cenevre 21 ( Ö.R ) - Ha
beş delegasyonu reisi doktor 
Martin Habeş heyeti cemiyet
ten ihraç edilecek olursa Ne· 
güsün istişari rey için Liihi 
beynelmilel adalet divanına 
müracaat edeceğini bildirmiştir. 

FRANSANIN TEKZiBi 
Cenevre 21 (Ö R) - Fran· 

sız delegasyonu Fransız pro
fesörlerinden Gaston Jezen'in 
Habeş delegasyonunun müşa
viri vazifesini görmek üzere 

l Cenevreye gitmesinin menedil
diği hakkında ecnebi menba-

1 
fardan çıkan haberi tekzip et
miştir. 

1 
C..enevre 21 (Ö.R) - Fransa 

llariciye N aznı B. Delbos öğ· 
leden sonra Portekiz Hariciye 
Naıırı B. Monteiro ile görüş-
müştür. B.Eden de Mısdrit bü
kümetinin murahhası ile mü!A
kat etmiştir. Bu zat hükümeti
nin, Londrada lspanyol mese
lesi hakkındaki konferansa iş
tirii'.!ten imtina eden Portekize 
kar~ı Konseyde dava açmak 
niyetinde olduğunu bildirmiştir . ... ,. ..•••............... 

Delbos (Fransa) 46 rey. 
Oziski ( Çekoslovakya ) ve 

Politis (Yunan) 43 rey 
Aras (Türkiye) ve Pero mu-

rahhası 41 rey. 
Yeni Zeland 40 rey 
Hollanda 31 rey 

1 Çinde 
1 ~:;~.:r.:~~:ırış~~,?.~ Bu suretle teşekkül eden 

komisyon reisini intihap için 
hemen içtima etmiş ve Pero 
murabhasını reisliğe seçmiştir. 

Asamblenin gelecek içtimaının 
ne zaman yapılacağı öğleden 

soma bildirilecektir 
Şimal memleketleri murah· 

haslarının Habeş meselesinde 
daima müdafaa ettikleri prensip 
hakkında bir akalliyet' raporu 
tanzim ettirmek üzere lsveç 
delegesi Lin Albirgu komis· 
yona gönderecekleri tahmin 
ediliyor. Asamblenin bugün rei-

Çan Kay Şek Japonyalı Na· 
kanoun öldürülmesinden ve Çin 
ve Japon tahki~c memurlarının 
karaya çıkmasına mani olmak
tan mes'ul ondokuıuncu or
dunun son unsurlarına da çe
kilmeğe mecbur etmek ıçın 
Pokhoiye üç Kanton fırkası 
göndermiştir. 
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itizar 
Yazıların çokluğundan tefri· 

kalarımızı neşredemedik. Özür 
dileriz. 



Şilt maçları 
lzmirspor bir penaltı 
f arkıyle Göztepeyi yendi 
Gelecek hafta lzmirspor ve Altay 

şilt finalini oynıyacak 
Pazar günü şilt şampiyonası• 

nın dömi final maçları yapıldı. 
Ve beklenilen neticeler Rlıadı. 
Ya1mz Altayla karıılaşacak 
olan takımın anlafdması için 
cumartesi günü Buca • Ege• 
apor takımları ikinci defa o la· 
rak kar,daşblar. Ve gariptir 
ki birinci maçı 2 • 6 kazanan 
B~ bu maçı 3 - 1 kaybede
rek tasfiyeye afradı. 

Bunun fizerine pazar gftnft 
Altay - Egespor maça yaptldı. 
Altay bu maçı ekseriya hlkim 
oynayarak 2 - 5 kazandı ve 
finale kaldı. 

IZMIRSPOR - GÔZTEPE 
Günün son ve mühim maçını 

yapb!ar. Göztepe Hakkı ve 
Fuaddan mahrum, lımirspor 
ise hemen hemen tam kadroyla. 

Rüzgar Ye güne, lehinde 
oynamak gibi &Yantaj elde 
eden lzmirspor ilk devrede 
birçok fırsatlardan istifade 
edemedi. Göztepe İM daha ilk 
dakikalarda elde ettiği iki çok 
miisaid yaziyetten baıka ciddi 
bir tehl&ke pratamaclı. Ve 
devre golsftz ve berabere bitti. 

iKiNCi DEVRE 
Da devrede rlzsir kesilmifli. 

Ve oyun daha ghel olda. lz
mirspor daha oyunun ilk da
kikasmda Göztepe kalecisinin 
bir hatasından istifade ederek 
"k goltl 7apnerdi. Banan fize
r ıe patepe birillci dnrede 
o 'uğu gibi canlı ve enerjik 
.O..Yl un•kta dv ... eder.ek .ikin-

ci bir sayıya meydan verme· 
meye çalıştı. 

lzmirsporun bariz bikimiyeti 
altında cereyan eden oyunun 
otuz beşinci dakikasında Göz
tepeliler arasıra yaptıkları ini 
bir hücumda beraberhk go ünü 
atmağa muvaffak olunca oyun 
heyecan kesbetti. Öyle bir Ya· 
ziyet ki şimdi ikinci golll ya
panın galip gelmesi bil' emri 
kat'ı olacaktı. Vaziyet lzmir 
aporun lehinde görünüyor, 
Takımın hepsi birden ıyi oyna
makta devam ediyordu.Bilhassa 
müdafaa keskin ve muntazam 
YUruşlarla karşıladıklan topu 
daima ileriye ve mubacimleri
nin ayaklarına vermeğe baş· 
aldılar. Ve beş dakika son
ra takım bu çalışmasının 
semeresini aldı. Bütün müda-
fileri çalımla geçerek kaleci ile 
karşı karşıya kaldığı sıralarda 

Ömeri Göztepe müdafılerinden 
birisi arkadan elıyle tutta. 
Penalb •• Penaltıyı Zihni güzel 
çekerek ikinci ve galibiyet sa· 
yısını çıkardı ve bu suretle 
oyual-2 lzminporun galebesiyle 
neticelendi. 

Gerçi Göztepe yukarıda söy· 
ledigimiz gibi daima canb ve 
enujik oynamakta devam ede-
rek rakibine güçlükle elde edi
len bir galibiyet yerdi ise de 
bunda lzmirspor muhacim hat
tının beceriksizliğini de hesaba 
katm11k llzımdır. Bilhassa son 
'dakikalarda iki muhakkak go
lün kaçması sayı adedini ikide 
bıraktı. •...... ,.. 

Blum - Eden mülakatında 

Büyük beynelmilel 
meseleler görüşüldü 

Londra 21 (Ô.R) - lapanya 
iıleriade bituafhğı kontrola 
memur tili komiıyon bu sabah 
~· edecekti. Ba içtima ta
lik edilmiftir. Ancak yum 
yapılacaktır. Bitarafhk komis
yonu ise lğledea 10ma top· 
lanacakbr. Fraam mar•bhau
mn komiteye iştirikten daima 
imtina eden Portekizin hattı 
hareketini fidcletle tenkid et
mesi bekleaiyor. 

Dila B. BJwa ve Eden ara• 
sındaki konuımada da ispan
yaya karıı bitaraflık itinde 
Portekizin takındığı tavnn mti
zakere menaa olduğa bildiril
mektedir. Fraamz baıvekili B. 
Edenden Portekiz hariciye na
zın nezdinde nllfuzunu istimal 
ederek bu me..aefi bt'i ıu
rette laaletmesiai istemifÜr. 

Zira bu Yuiyetia devamı bita
raflık eserini tehlikeye dll16re
cek mahiyettedir. 

Pariı, 21 (Ô.R) - Dh Pa
riste B. Blum ve Eden ara
sında yapılan mülakatı tefsir 
edea gazeteler, bu görüşmenin 
iki h&k6met araıanda simdiden 
mevcut olan sıkı iı beraberli· 
jini bir kat daha sıklaştırabile
ceiini kaydediyorlar. 

• Homme Loibre " gazetesi 
ba mOlikat esnasında birçok 
meseleleria •e bu meyanda 
Miletler Cemiyeti pakhnıa 
JSlllu, ispanya dahili harbı, 
Almanyada askeri mükellefi-
yet müddelinin iki ıeneye ib· 
llğı meselelerinin görüşüldü· 

tini yazıyor Ye Blum ve Eden 
an .. nda kendini göıteren gö
rOı birliğinden d0Ja71 memnu
aiyetini izlaar edi1or. 

Teorik ve Pratik 
SABUNCULUK 

-VE 
Yağ ve tasfiye usulleri 

••••••••• • • . 
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: m . 
E uran Yağ ve Sabun fabrikaları beı kimyakeri, mem· 

leketimizin tamnmıı yaj ve ubun mütehassısı Mitat Onaha 
yeni çıkan bu eserini sabunculara, eczacılara, kimyakerlere, 
ve sabunculuk 6jrenmek istiyenlere tavsiye ederiz. 

lzmir fuannda Turan yağ ve sabun fabrikalan payYo
nunda ıahlmaktadır. Fiah yalnız aeo kuraştur. 

il ., 
•• 
Oğretmenlerin 
Nazarı dikkatine 
Yav.uz kitap evi sahibi 

Fahri Kitapcı bu ,.ene Dev-
let matbaası kitaplarıma da 
sahş hakkmı almıttu. 

Vukubulacak siparişleri 
en müsaid tartlarla ve son 
sUratle göndermeğe amade
dir.ilk, orta ve Lise kitap
lannın yegAne depusudur. 

Adres: Yavuz kitap evi 
No. 56 Kemeralh 

S7 2-15 '1889) 
s m 

~~Göz-Hô~inil~ 
MİTAT OREL 

Adres - Devler Numan 
zade sokağı Ahenk mat· 
ba .. yaDmda. 

Numara: 23 
Telefon : 34'4 

1229l 
JW7 bZSSCWO WSS&ftö USA 

Her pakette hir kupon, lser 50, 100, lSO, ~00 kupona inhisar mam•litındaa LiKÖR, 
ŞARAP, KANYAK. LÜKS SiGARA, AV MALZEMESl •erilir. 

I 

ikramiyeli 

YENiCE 
AYRICA - Hediyelerle beraber alacajtnız kur'a namaralarile yılbaşında çekilecek 
BÜYÜK YEN.CE PlY ANGOSUNDA f'ordor Tarin• 1936 modeli zarif bir Ford 
otomobili •eya b-an yerine hir Font kamyonu Yeya Ford traktörü, 230 lirabk 
BLAVPUNKT Rad7olan, REVUE SAATLERi, IÇKt SERVJSLERI, SOFRA 

TAKIMLARI V. S. V. S. V. S. l7mlr Beledlyeslnden : 
61 Af'lh adantn 621 metre 

murabbaındaki 23 •aJ1h arsası 
beher metre murabbaı 300 ku
ru.ıan bin sekiz yüz altmıt üç 
lira bedeli muhammenle baş 
kAHolikteki tartname \feçhiJe 
25-9-936 Cuma ~ünii saat 16 
d ı açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için 140 lirahk 
muvakkat teminat makbu7.u 
veva banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene Sfelinir. 

, 

9-15-18-22 323 (1856) 
- Yetmiş milimetre kutrun

da ve yirmi dört telli keten 
iplikli ve on dört atmosfer taz
yika mütehammil olmak ,artile 
beher metresi yüz kırk beı ku
ruştan yedi yüz yirmi beı lira 
bedeli mahammenle bef yü~ 
mehe hortum ahnacakbr. Açık. 
ekmtme ile ihalesi bmtk,ti~ 
likteki şartname veçbile 
6-10-936 Sah glin& •at oa al
hdadır. ı.tia'Ak içi• eUi be, lira
lık muvakkat te•inat pakbun 
veya bank.a teminat mektubu 
ile dJleaea g8a •• uatta ea• 
cümene gelinir. 
19-22-26-30 464 (1934) 
1 - Tilkilik cadde.inin Ha· 

tuniye camiinden Musallaya 
kadar olan d&temesiaia d&t 
metre genifliğindeki kısmı be
lediyece verilecek paket --tar 
lariyle ve yanlarındaki birer 
metre kısmlDID da çıkan rski 
taşlarla dlfCmelİ Ye Mezarlık 
batından camiye kadar ot.• 
yerin esasla tamiri iti 9-10-936 
Cuma günü 1&at on altıda açık
eksiltme ile ihale edilecektir. 
işin heyeti umumiyesinin bedeli 
keşfi 740 liradır. Keı:f ve ıart
namesini g6rmek kere baımil-
hendisliğe, iftirlk ~in de eJli 
alh liralık maYakkat teminat 
makbuzu Yeya banka mektubu 
ile söylenen giln Ye saatte en
cümene gelinir. 

2 - Senelik kinaı iki yilz 
lira bedeli muha-eali Elhamra 
sineması arkasındaki 42 ıayıh 
garajın bir ıenelik kirası bat 
kitiplikteki şartname veçlaile 
9-10-936 Cuma gilnll saat on 
albcla açık artırma ile ihale 
edilecektir. lttirlk için 15 IUa• 
hk muvakkat teminat makbuza 
ile s6ylenen g6n ve ıaatte en· 
cümene gelinir. 

3 - Btlıeıinin 
muhammen 

NIUIUUIW Mikdatı luvmdi 

3S 4000 
36 3500 
37 4SOO 

karat 
ıs 
13 
12 

Lira 
600 
455 
S40 

12000 1595 
Havagazı fenerleri için alı· 

nacak yukarda numaraları Ye 

mikdariyle muhammen bedeli 
yazılı on iki bin adet am1ant 
başkAtiplikteki şartname veç• 
bile 9-10-936 Cuma günü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için yilz yir· 
mi liı1ahk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile ı&ylenen gUn •e 
saatte encümene gelinir. 

22-25-30-6 49S (1944) 

• IZMiR YüN Mensucatı 1 
Türk A. Şirketinin 

• 
l l - umaı a rı a~ı 

1,arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAll ·-------:z:&BIF • 
-------. V:-E J.l~VZI JQIJ.. 

Y enı yapbracagınız elbweler ıçın bu mamulib tercih ediniz 

:::::::::::::::::: SATIŞ YERLERi ===============::= • •••••••••••••••••• 
llllJ =···-·················· .................. . .................. . ................ . 

ei;i:ci .. ie~;:.onda ŞARK HALI T ·A···········ş .. ··-
186 Numarada • a.• 

Mimar Kemaled- FAHR• K d • ""} 
din caddesinde 1 an emır og u 

' • ı +• suaaavtaıt15itl!8' 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza 
Kardeşleri ve Stru v o ·11~hd-;ı:;~ıi:;;~;b:;:&e-;;a;-;:;~·~i;'d., g ........................................................... . 

az ta illi6'1!'.ZHıu•;ss!id5t o sa ı J1 sn w ws:uıw ~ ................. ~ .. -~ ..................................... _ 
Sicili ticaret me
m ur!uğundan: 

hmirde Samu iskelesinde 
Sokoni ·Vakum Korporeytin 
lzmir ıubesi anv11111 altında ti
caret yapmakta ikea bu kerre 
( Sokoni • Vakam oyl kom· 
pani lnkorporeytea lzmir fU· 
beli) unvanım almıı olduj'ana 
ve firket aermayelİDİD 600 
milyon dolara tenzil edildiğiae 
mütedair be1anname ticaret 
kanwaa hükrmalerine sare •· 
cilin 1851 numarasına kayt ve 
teacil edüdiği iJin olunur. 

lzmir ıicili ticaret memur· 
laiu resmi miihril ve 

F:Tenik imzası 
1 - Beyanname: 

T. C. 
iKTiSAT VEKALETi 

U. MÜDÜRLOCO 
iç T. 

ş. ş. 

Müzey1el beyanname 
30 ikinci teşrin 330 tarih& 

kanan h&kllmlerine göre tescil 
edilmiş olan ecnebi ıirketlerin
den Ameraca tabiiyetli (Sokoni 
Vakum Korporeyşin • Socony 
Vacuum Corporation) Şirketi bu 
kerre, ahiren ıirket esas muka-
-•-- • • L-- macld-I-..! .............. Ull&I cn:n-

nin tadil edildiğini ve bu arada 
tir ket unvamnın (Sokoni - Va· 
kum 0.1 Kompani lnkorporey-
ted - Socooy Vacuum Com
pany lncorporated) olarak ve 
sermayesinin 600,000,000 do
lara tenzil edildiiini bildirmiş 
ve lizımgelen vesikayı ver· 
mittir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere 
uygun görülmiif olmakJa bu 
•tizefrel beyanname verildi. 

lktiaat Vekili •· 
mllstepr 

imza: 
Pul tarih imza . . . . . . ' . 
Bir •ureti dairede hıfzolunan 

bu suretin mUbrez Türkçe mu• 
harrer aslana mutabık olduğunu 
tasdik ederim. 

Beyoğlu ciBrdftndi noterliti 
reami mübril ve 

imzası 

Mithat Cemal 
491 (1945) 

Zayi 
Hatice Müoe•ver namına bak 

edilmit mührümü kaybettim. 
Yenisini yaptıracağımdan eski-
sinin hilkmü yoktur. 

Mumcıı kahvesi Adnan 
sokak No. 2 

Hatice Mnnevvel' 
493 (1942) 

BAYLARA LA'llM0LAN 

TEKSAYT 
HER EC'J'..~NEDE SATILIR 

IZMIR IKlNCI HUKU~ 
MAHKEMESINDAN: 

iz.mirde kltiboğla Mustafa 
bey tulumda ağabey Mka
pda 24 No. lu hanede oturur 
0.m• kıza Hasibe tarafmdaa 
birinci S&leymaaiye mahalle• 
8İllcle Şabaaiye aobpada 9 
No. ı. hanede oturur koca81 
Mehmet oğJ. Ali aleyhine aç
bğı botanma davasının tahki· 
katında müddeialeyh Alinin 
ikametgihı meçhul olmasına 
mebni ilinen tebliğ sureti~ 
yapılan davete icabet etmedi· 
ğinden hakkmda gıyap karan 
tutiriae Ye bu kararın iline• 
tebliğine ve mahkemeaia 7-10 • 
936 Çarşamba güaG saat 9-30 
da yapılmasına kara/ verilmif 
ve gıyap kararının bir ıureti 
de mahkeme divanhanesine 
talik edilmiş olduğundan müd
deialeyhin o günde ve saatta 
lzmir ikinci hukuk mahkeme• 
sinde hazır bulqnması veya bir 
vekil göndermesi aksi takdirde 
hakkındaki mubakemeain r,ı• 
yaben giirillecegi ve pbitte 
dinleneceği teblig makamına 
kaim olmak Ozere itin olunur. 

49'l (1941) 
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Saç Eksiri 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenmesıne mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvP.tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat ma~azala
nnda bulunur. 

FUARD 
HARAÇÇI 

KARDEŞLERiN 
59, 60 sayılı pavyonlarını 

mutlaka • • 
gezınız 

Bu müessesenin yaratı. ı en son modern 
mobllyelerl görüp hayran kalacaksınız 

.. 

AYI iZ 
HALEP YAGI DEPOSU 

Nefaset\le meşhur YEŞiL URFA SADE Y AGLARININ top
tan fiyatına satış mahalli : lzmirde Girit hanında 

F. Simsa~oğlu -ve s. Iler 
ticarethanesi deposudur. 

DIKKA T : ~?ı~6 e~r~emm~[.~.!~ 
kadar bir teneke bıte siparışiniz gönderilir. 

Haftalık Fiyatlarımız : 
Fevkalade Urfa 80 kuruş 
Ekstra Urfa 75 kuruş 
Birinci Urfa 70 kuruş 

H. 3 13-13 (1764) 

• -==a 

Mil ı Emlak Müdürlüiünden: 
icra No. 

106 
105 

Hükumet avlusunda büfe 
Burna va Kürt izzet so a w anda 12 eski taj 
numaralı d kkan 

104 Bayraklı Kanarya soka2'ında 10 eski 8 taj 
numaralı ey 

107 Halkapınar K iıtha e caddes·nde 2o2 e ti 
aumaralı eY 

108 Buca Zafer sokaiında 21 eski No. dükkan 
109 Karata, Vapor iıke!e9İ 

18 

12 

Yukanda yazıh tlllYaliıı bir &eDe'ik icarları on beş gila müd-
detle arbnaıya kOIMUaQftw. ihalesi 5-10-936 puarerte9İ günl 
saat 16 ...... Talpl11ıi. Mm 5 'ik Mrullriy.-. mür..-tian. 

'l~-27 

n!RI ASlll 

En fayda!ı hediye şüphesiz 

GRiPiN dir 
Çünkü her ağrıyı keserek 

şifa 

" Radyolın " müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 
harikalı bir tertible hazırlanan müstabzard r. Menşe ve sebebi 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgıhğından mütevellid 
rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı ş.faya, ıstırabı neş'eye 

ese 

TOi~ 
BEYOOLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SIRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
• •••••••••••••• 

Bu her ıkl otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OME'R LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
dis:ni sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

-

No. 9268 No. 9368 
Markalı bu fe::erJer iki ve üç pillidir. Ufak camlıdır, 

vapıhş itibarile camlarındaki hususiyetle verdiği ziya yirminc: 
asrın harikulade icadı olduğu şüphesizdir. iki pillisı üçyüz 
iiç pillisi beşyüz metreliktir, ayarlıdır. 

Daimon marka olmasına dikkat edıniz. 
Umum depoları : lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 Hüsnü 

Öz Ö lem·şli . .lstanbulda: Tahtaka'ed .. Jak Deka o ve Şsı. 

······························································~······· • .. . . . . . • • . 
'fAZE 1'EMiZ UCUZ 

AÇ 

NOz-·~T HAF1Dİ 

Sıhhat 
4 

esı 

BAŞDURAK 
: Bilyük Salebçioğlu hana karşı91Dda 
• .... 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutınayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 

aç r 
. l . • ~ .. <.ı.r - ~ 

Ft.A..1 >-YC>LI~ 
................................................. ~ .............................. . 

Fevkalade kuvvetli terki bile mikropları öldürür ve sade 
dişlerinizi değil; vücudünüzü de korur. Fakat günde Msi 

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyea 
ihmal etmeyiniz . 

.................................................................................. --
HÜSEYiN KAYIN 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LUKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

ŞARL riRiMUS 
................................. 

Elbise boya ve temizleme evi .. ______ _ 
Panayır münasebelile fiyatlarda müthiı tenzilat yapmıttlr. 

Bu fırsatı kaçırmayınız. 
Saman iskelesi : iş Bankası karşısında Kardiçalı hanı altında 

10-10 (1851) 

ONUN NE 
o 

EMSALSI 
OLDUGUNU: 

Mili Emlak Müdürlüğündtn: 
Dosya Kıymeti 
898 Tepecil Hekim Koço yeni Kocatepe sokafcmda 22 

eski 24 taj ve Akşam sokağın a 17 Nu. tajla hane 2000 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinlıı mrllkiyetine haddi layıkl!• 

talip zuhur etmediiinden 14-9-936 tarihinde• itibarea mmba-
n gayri mübadil bonon ile ödem•'"• f\.aere ye k91>ak .arf 

usulile b ay mlid.detle uabhmfhr. lba • 15-10-936 p i_.,. 
gloü saat 16 daar. AA.mana .. i•lıllr ' b ·,.-e ....-
••ilan. • tf .. 



22 EylOl teae 
...-== 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS HERCULES vapuru ey· 

lülün 29 una doğru limanımıza 
gelip yirmi dört eylüle kadar 
Anvers • Rotterdam Amster• 
dam Bremen ve Hamburg li
manJarı için yük aJacaktır. 

CERES vapuru 29 eylüle 
doğru beklenmekte olup yü· 
künü tahliye ettikten sonra 
Burgas, Varna ve Köstence 
limanJarı için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 30 eyliilde 
gelip beş birinci teşrinc 

kadar Anvers - Rotterdam -
Amsterdam • Bremen ve Ham
burg limanları için yük tahmil 
edecektir. 

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

SVENSKA ORIENT Lınıen 
HEMLEND motörü yirmi 

dokuz eylülden beş birinci 
leşrine kadar Rotterdam, 
Hamburg, Dantzig, Gdynia, 
Copenhagen, Götheborg ve 
lskandiyavya limanlarına yük 
kabul edecektir. 

V ASLAND motörü 13 birinci 
teşrine doğru limanımıza gele
rek 17 birinci teşrine kadar 
Rotterdam, Hamburg, Dant· 
zig, Gdynia, Kopenhagen 
Goteburg - Stokbolm, Oslo ve 
lskandinavya limanları için yük 
kabul t>decektir. 

VIKINGLAND motörü 30 
birinci teşrinde geJip 5 ikinci 
teşrine kadar Rotterdam.Ham· 
burg, Baltık ve Skandinavya 
limanları için yükliyecektir. 

Servici maritime Roumain 
ALBA JUL YA vapuru 25 

eylülde gelerek Pire, Malta, 
Marsilya limanları için yük 
alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 
teşrinde beklenmekte o1up 21 
birinci teşrinde Pire, Malta ve 
Marsilyaya müteveccihen hare· 
ket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA 
kumpanyası 

SARMACjA motörü 28 ey .. 
lülde gelip 1 birinci teşrine 
kadar doğru Anvers ve Gdynia 
limanlarına yllkliyecektir. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Nav!unlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki d\;ğişikliklerden 

acenta IDesuliyet kabul etme:ı. 
Telefon: 2004-2005-2663 

ilin 
Şehitlerde Şİ1rk Sanayi iplik 

ve bez fabrikası işçi Jokantası, 
nıüdürlüğün vereceği talimat 
ve şeraite tamamen riayet et
nıek şartiyle parasız olarak 
talibine verilecektir. Aşçılık 
sanatına vakıf ve bu işi yapa· 
cak otanlann herglla uat 10-
11 aranoda mezkiir iplik •e 
bez fabrikasına müracaatları. 

Şaı k Sanayi kumpanyası 
Türk Anonim Şirketi 

20-22 (193) 

bmir Ahkamı Şahsiye Sulh 
Hukuk Mahkemesinden : 

Karşıyakada Kemalpaıa cad
desinde yıldız otelinde olur-

lnakta iken 19 - 7 .. 936 tari· 
lıiıade ölen ve kimsesiz olduğu 
beyan olunan lstanbullu Halit 
<>ğlu Behçetin varisleri varsa 
üç ay içinde sıfatlarını bildir
mek üzere mahkemeye miira· 
caatları aksi takdirde metru· 
kitının hazineye devir oluna· 
cağı ve bir ay içinde ölü Beh· 
Çetin alacaklı ve borçluların 

llıahkcnıeye gelmeleri ilin o1u· 
tıur. 473 ( 1943 \ 

F 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 21 eylül-

de gelip Hamburg, Bremen ve 
Anversten yük çıkarmıştır. 

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

KYPHISSIA vapuru 6 birinci 
teşrinde bekleniyor. 10 birinci 
teşrine Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük· 
alacaktır. 

ARSIULUSAL lZMiR FU
ARINI GöRMEYE GELEN 
YURTl)AŞLARL~ SAYGI 
BORCUMUZU öDEMEK 
IÇiN Tcteroo 5882 

Bir Aylık Tenzilat 
lzmir tecim ve endüstri odası pavyonunda 
Balcılar içindeki magazamızı ziyaret ediniz. 

köşemi:ıi, 

----
Olivier Ve Şii. 

LIMITET 

Vapur Acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BİNASI TEL. 2443 
TRENTINO vapuru 9 eylu'e 

kadar Londra ve Hull için yilk 
alacakhr. 

FHILOMEL vapuru 19 ey· 
Jule kadar Londra, Leith ve 
Nev2astete yük alacaktır. 

POLO vapuru 8 eylulde 
beklenm~kte olup Londra ve 
Anversien ylik çıkaracaktır. 

DIDO vapuru 29 ey1fıle ka
dar Londra ve Hull içm yUk 
alaca\chr. 

Paris fakültesin ip omalı 
oı, tablplerl 

l\f u7..a f fer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon ; 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastaneıinde 

.. rrr.z;,7zz.qz;a-fLZ7~ 

~ Hususi muallim 

• 

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam. Hamburg, Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
ATHEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
limanları için yük alacakbr. 

TELEFON: 3882 

--~ 
. . 

.~ ... ·-.-·ı-1 :.:- . ·-= ... , - .. ·)·~ . : .. : . :.~ ~:.·~ .. ,# ·~ 
LESBIAN vapuru 9 te rini .. 

evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

ikmale kalan ilk ve orta 
mektep talebeleri sliratle im
tihana hazırl nır. Şekerci Ali 

N Galip ticarethanesi yanında 
Mehmed Ali tuvalet salonuna 
(Z.M) rumuzile müracaattan. 

Tire şarbaylığından : 
45 lira maktu ücretli urayunız müstakil ölçüler ve ayar me· 

murJuğu münhaldir. Belediye memur ve müstahdemleri nizamna• 
mesinin 2 ve ölçüler nizamnamesinin 46 mcı maddelerinde yazılı 
evsaf ve ehliyeti haiz isteklilerin gerekli vesikalariyle birlikte 
30-9-936 günlemecine kadar urayımıza müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 22-24 439 (1946) 

-.ana• 
American Export Lines 

Nevyork 
EXAMINER vapuru 26 ey· 

lülde doğru Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXMOOR vapuru 17 ilk teş· 
rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston için yük alacaktır. 

EXMINSTER vapuru 30 ilk 
teşrinde bekJeniyor. Nevyork 
ve Boston için yük alacakbr. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHORDA vapuru 9 ilk 

teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorke hareket edecektir. 

EXCALtBUR vapuru 23 ilk 
teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

Sefer müddeti : 
Bire - Bostoo 16 gün 
Pire - Nevyork 18 gün .. ~ ·-

Den Norske Middelhavslinje 
BANDEROS vapuru Halen 

limanımızda olup Havre, Diep· 
pe, Dünkerk ve Norveç liman· 
larına yük alacuktır. 

BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Havre 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di· 
rekt ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 
Armement H.Scbuldt Hambcrg 

DUBURG vapuru halen li
maoımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg limanlanna yük alıyor 

••®•• 
Kbedivial Mail Line 

ABOUKIR vapuru 30 eylül 
1 

öğleden hareket edecektir.Port 
Sait, Hayfa, Beyrut ve isken· 
deriye için yükJiyecektir. -...... 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danulıienne- Maritime 

Budapest 
DUNA vapuru 22 eylülde 

Belgrad. Novisad, Budapeste, 
Bratislava, Vienııe, Linz liman
ları için yük alacaktır. 

SZEGED motoru 13 ilk teş
rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Uiyana ve Linz için yükliye· 
cektir. 

------••11ıı:ıa•-.ııı•.,.
Johoıton Varen Line Ltd 

Liverpul 
KENMORE vapuru 27 ey· 

lülde Burgaz, Varna, Kkstence 
Sulina, Galaç ve Braila liman· 

lanna hareket edecektir! 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 30 ey
lülde bekleniyor. Köstence, Su
lina, Galatz ve Galatz aktar· 
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana l 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhOde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 1 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2001. · 2008 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassalan muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazino bul~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 veriJir. 

Fiyatlar Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 

karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına yatak· 
sız 1 ind 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruıtur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve All Balcı 

•• _( . ' . - . . ' -~ . . : ~, ' . :. ,. 

Emlaki milliye müdüriyetinden: 
S.No. Lira K. 
529 Karşıyaka hafız S. 169 ada 53 parsel 1651 metre 495 30 

murabbaı arsa 
519 3 ncü kar ataş lmanS. 19 taj No.h 59 metre m. arsa 
520 " " u 13 il ,, 65 " " " 
521 " " Aras 13 " " 151 ,50 " " " 37 88 
527 Karataş Salhane şetaret S. 6/3 eski 18 taj 13 bele- 120 00 

diye No.lı ev 
528 Tepecik Bozkurt sokağında 11 taj No.iı arsa 58 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve 15 gün 
müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 28-9-936 Pazartesi 
günü saat 16 dadır. Alıcıların Milli emlak müdüriyetine müra• 
caatları. 13·22 294 (1886) 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kolonya ve esansları 

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

lzmlr kokular• hiç şüphesiz 
S. Ferit Eczacıbaşi kolonya 

ve esanslarıdır. 

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

Yeni çıkan kokularımız : 
Nergis Nuvar, Revdor Ferit 

Yakında çıkacak kokularımız 

Krep Jorjet. Leylakblan 
Bu yüksek ve ince eserler tabii çi

çeklerden istihsal olunmuştur. Benzer 
ve yakın isimlere aldanmayınız. 

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

Hükümet sırası 

! 
1 

1 
1 

l 
• 

MARONIAN vapuru 19 te~
rinievvcle kadar Londra ve Hull 
için vük alacaktı. 

Liverpool hattı 
FLAMINIAN vapuru 10 ey· 

Jule kadar Liverpool ve Glas
gov için yük alacaktır. 

MARDINIAN vapurn 17 ey .. 
lülde Liverpool ve Svanseadan 
gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda 23 eylüle kadar Bel· 

•rl'ZZ7.ZY..a.r.n~~Llll(7Z7J.la 
fast, Livcrpool ve Glasgov için 
yük alacaktır. 

Bristol Hattı 
TORFINJARL 20 eyliıle ka-

dar Bristol için üük alacaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun fic· 
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. !,_ 

1 
Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
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 oyuncaklart, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

Sağlam kefaletle NECl.B SADIK 
taksitk \ l!rilir. 

DAMLAPINAR 
1-26 (1521) 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

tüyük Hilal Eczanesi 
lzmirden götürülecek en şık en ince ve en 

makbul hediyeniz Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesı ko· 

kuculuk üzerine ciddi yilrüyen bir 
müessese olmuı, kokuculuk ile
mını ıaşırtmıf bulunmaktad1r. 

Hilal eczanesini, eczacı Kemal Kamili 
işindeki ciddiyeti, kolonyalarını 

lzmirlilere sorunuz. 

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

Manisa vilayeti daimi encümeninden: 
1 - Manisadaki aygır deposu hayvanları için kilosu beş kuruş 

muhammen kıymet üzerinden 18225 kilo yulaf eksiltme suretile 

satın alınacaktır. 
2 - Fksiltme 8-10-936 perşembe günü saat 11 de Vilayet 

daimi encümeni önünde vapılact\ktır. 
3 - Eksiltme açık surette yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 68 lira 35 kuruştur. 

472 (1940) 
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TOLEDO ŞEHRi VE ALKAZAR Kül OLDU 

• 
1 

Felemenk ispanya münasebetlerini kesmmeiştir. 
Roma 21 (Ö.R) - Asilerin 

elinde olan Sevil ve Burgos 
radyoları tarafından yayılan 
haberlere göre "Milliciler,, cep
henin hemen bütiin aksamında 
biraz ilerlemişlerdir. Madride 
karşı hücum devam ediyor. 
Asi kuvvetler Madridden 45 
mil ve T oledodan 24 mil mesa
fede sevkülceyş noktalarını ele 
geçirmişlerdir. Bu mevkilerden 
hükümet askerlerini çıkarmak 

için çok şiddetli bir muharebe 
yapılmış ve ilk batta geçirilen 
general Franko ordusuna men· 
sup Faslı askerler süngü hücu
miyle zaferi temin etmişlermiş. 

Madrid, 20 (A.A) - Kata
lonya hükümeti Ski'de müta
hassıs alpinsitlerden bir milis 
kuvveti vücuda getirerek Pi
rene hududunu bunların neza
reti altında korumağa karar 
vermiştir. 

BURGOS TANINMAMIŞTIR 
Burgos, 21 (A.A) - Hüku

met komitesi ispanyadaki ec
nebi sefirlerin San Sebastiene 
yerleşmek arzusunu izhar etmiş 
olduklarına dair olan haber ile 
merkezi ve cenubi Amerika 

ffwıa {!tren dsi taburda bir tek kad111 aska varılır 

hükumetlerinden bir takımının Alkaıar ve Toledo Madrid 
Burgos hükumetini tanımış ol
dukları şeklinde ecnebi mem
leketlerde ortaya çıkmış bulu
nan şayiayı tekzip etmiştir. 

Nittoria hastanesinin hüku
met tayyareleri tarafından 18 
Eylul bombardımanı esnasında, 
on kişinin telef olmuş olduğu 
bugün haber alınmıştır. 

ALKAZAR VE TOLEDO 
YAKILDI 

dinamitçileri tarafından yakıl
mıştır. 

Bu gazete Alkazarın tahribi 
demek ispanyanın evvela Avus
turyalılar ve sonra da Napol
yon tarafından hasara uğratıl
mış olan ve ispanyaya şeref 
veren en güzel ve tarihi bina
larından birinin tahribi demek 
olduğunu ilave etmekte ve tah
ripkarlığın her zaman ispanya· 
nın düşmanları tarafından ya
pılmış olduğunu söylemektedir. 

Madrid üzerine hücumlar yapa11 
Faslı asker!Lr 

FELEMENK ELÇiSi ISPAN
y AYI TERKETTI 

Lahaye, 20 (A.A) - Mad
riddeki Felemenk maslahatgü
zarı ikide bir diplomasi masu
niyetinin ihlal edilmekte olma
sından dolayı hükumetinden 
aldığı emir üzerine ispanyayı 
terk etmiştir. Mamafih diplo
masi münasebetleri kesilme
miştir. 

Barselon 20 ( A·A) - Fa
şist aleyhdarlarının merkez ko· 

,. 
j • 

ıspa11ya ik dıptomasi nıü11asebetleri11i kesen ffola11da11111 ı•ı·ııalııı p11·11ses 
/lllina ile kocası Prens Bernard Leopo/d 

mitesine şimdiye kadar yapıl- darı miting yapılmış ve buna 
mış olan teberrüatın yekünu ekserisi şimal ayaletleri işçi-

iki milyon 600 bin peçeteye ferinden olmak üzere 20,000 
baliğ olmuştur. kişi iştirak etmiştir. Bütün ha-

KOMÜNİST ALEYHDARI tipler komünistliğin bütün dün-
MiTINGLER yaya şamil olan tehlükesini ve 

Lizbon, 20 (A.A) - Opor· I.panyada yaptığı tahribatı te-
toda büyük bir komünist aleyh- barüz ettirmişlerdir. 

Vatikan, 21 (A.A)- Osser
vatore Romana yazıyor: 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Habeş murahhas heyeti 
Milletler cemiyetine kabul edil

mezse Lahaye gideceklerdir 
Cenevre, 20 (A.A) - Sala

hiyetleri tedkik komitesinin 
yarın sabah halletmesi lazım 

gelen nazik mesele Habeş mu
rahhaslarının salahiyetlerini mu
teber addedip etmemek mes
elesidir. Bunun için üç bal su-

ADALET DIV ANINA 
GiDiLECEK 

Bu son takdirde bazı dev
letler Habeş heyetini veya 
diğer bir heyet tarafından Ne
caşinin mümessillerinin tanın

ması hususunun onun hüküme-

NECAŞI MAIYE1İYLL 
reti derpiş edilmektedir: tini tanımamak manasını ta-

l-Bu salahiyetlerin muteber zammun edip etmediği mese-
addedilmesi, en az muhtemel lesini halletmek üzere keyfi-
addedilen faraziye budur. yetin Lahaye Adalet divanında 

2 - Komisyon azası ara
sında ihtilaf zuhuru takdirinde 
ekseriyet ile akalliyetin bir 
raporunun asambleye gönderil
mesi veyahut meselenin tama
miyle siyasi olduğu mütaleası 

ile keyfiyetin asambleye hava
le edilmesi, 

3 - Salahiyetlerin muteber 
,.ddPdilmesi. 

halledilmesi suretinde yapılacak 
teklife müzaheret edeceklerdir, 

ASSAMBLE HAZIRLİKLARI 
Cenevre 21 ( Ö.R ) - Mil

letler cemiyeti asamblesinin ha
zırlıkları faaliyetle devam et· 
mektedir. Dün B. B. Blum ve 
Eden de Pariste bu mesele :He 
meşgul olmuşlardır. 

Bu mülakattan sonra gaze-

• 
tecilere beyanatta bulunan B. 
Blum, lngiliz hariciye nazırile 
Milletler cemiyeti asamblesinin 
ruz::ıamesine yazılı muhtelif 
meseleler hakkında görüştüğü
nü söylemiştir. 

Dün muhtelif murahhas 
heyetleri reisleri komisyonların, 
bilhassa salahiyetnameleri ted
kik komisyonunun nasıl teşek· 
kül edeceği hakkında görüş· 
mek üzere Milletler cemiyeti 
umumi sekreterliğinde toplan
mışlardır. 
MANDALAR VE LEHiSTAN 

Diğer taraftan Lehistan ha
riciye Nazırı B. Bek Milletler 
Cemiyeti konseyine dahil ol
mıyan memleketlere de man
dalar komisyonuna namzetlik
lerini koymak hakkının veril
mesini teklif etmiştir. 

Paris 21 {Ö.R) - Gazeteler 
başvekil Leon Blumun nutku 
etrafındaki tefsirleıine devam 
ederek Milletler cemiyeti kon· 
seyinin içtimaı arefesinde bu 
nutkun pek yerinde düştüğünü 
yazıyorlar. Bu gazetelere göre 
Fransız başvekili Milletler ce
miyetinin kendi ana yasasından 
ileri gelen rolünü birkaç kuv· 
vetli cümle ile çok iyi belirt· 
miştir. B. Blumun beyanatından 
çıkan netice şudur: Bu teşek
kül için ortada mevcut olan 
vazife azaları arasındaki bağ· 
farı sıklaştırmak, paktın tama· 
miyle müessir bir şekilde tat
bikını temin etmektir. 

Gazetelerin fikrince başve· 

iskandil 
Cenevre 21 ( Ö.R ) - Fran

sız dış bakanı Delbos lngiliz 
notasını almıştır. Bu nota Tem
muz zaptınırı tefsirinden başka 
bir şey olmayıp alakadar dev
letleri iskandil mahiyetindedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kil meseleleri olduğu gibi or-
taya koymuştur. Fakat bunlar 
mesele halindedir ve şimdi 
bunları halletmek işi kalıyor. 

Sulha bağlı olan sarsılmaz 
inanını izhar etmekle beraber 
Leon Blumun bu ideale aldan
madığını ve ona doğru realist 
yollardan ilerilediğini kaydet· 
mekte matbuat müttefiktir. 

GAZETELER NELER 
YAZDILAR? 

Paris, 21 (Ö.R) - Muhafa
zakar "Temps,, gazetesi ltal
yanın Milletler cemiyeti masa
sına avdeti meselesi hakkında 
şunları yazıyor : 

"Gelecek Milletler cemiyeti 
umumi meclisinde ltalyanın va
ziyeti, salahiyetnameleri tedkik 
bürosunun Negüs tarafından 
gönderilecek murahhas heye
tine karşı alacağı vaziyete 
bağlı olacaktır. Herhalde Hal
yayı Cenevreden uzaklaştıracak 
her hareketten ictinab etmek 
lazımdır •.. ,, 

"Repüblik,, gazetesi de Ha
beş delegasyonunun asamble 
müzakeratına iştirakinin önünü 
alacak bir tesviye sureti araş
tırıyor. 

Bu gazeteye göre, salahiyet
nameleri tedkik komisyonu an
cak bir müddet saltanat süren 
ve hükümdar unvanını Menelik 
sülalesinden gasbetıniş olan 
bir şahsın herhangi bir beyete 
vereceği salahiyetnameniu şüp
heli ve hükümsüz telakki edil· 
m~sine büronun karar vermesi 
lazımdır. Aynı gazete Habeş 
delegelerinin artık "Serbest 
ve müstakil,, bir devleti tem· 
sil etmediklerini ilave etmek
tedir. 

Stalin hasta • • 
ımış .. 

Yerini üç kişilik bir 
heyete bırakacakmış .. 
Roma, 21 (Ö.R) - Varşo· 

vadan Londra tarikile gelen 
bazı haberlere göre bir göğüs 
nezlesinden mustarip olan Sta
lin Rusyanın şimalinde ismi gizli 
tutulan bir sanatoryomda tedavi 
edilmekte imiş. Halbuki Mos
kova bu haberi tekzip etmek
tedir. Stalinin hasta olduğunu 
işaa eden kimselerden bir ta· 
kımının tevkif edildiği ve daha 
bazı tedkikat yapılacağı da 
Varşovadan gelen ayni haber
lerde ilave edilmektedir. 

Roma, 21 (Ö.R) - Berlin 
matbuatının işaa ettiği bazı 

haberlere göre Stalin iş başın· 
dan çekilmek ve yerini 3 kişi· 
lik bir heyete bırakmak fik
rinde imiş. Bu heyete girmeğe 
ııall).zed olarak Sovvet ordusu 

Stali11 

başkumandanı general Voroşi
lof ile münakalat ve ağır en· 
düstri bakanlarının isimleri ileri· 
"ürülmekte imis! 

Arsıulusal 

lznıir Panayırında 
Turan yağ ve sabun fabrikaları pavyonunu her 

halde ziyaret ediniz. 
BUtUn mamulatı teşhir olunmaktadır : 

Rafine ( musaffa ) zeytinyağı 
Rafine pamuk ve çitlenbek yağları 
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 kacırmayınız. 


