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İmtiyaz ıahibi : Ş~VKE! BiLGiN . 
Başmuharrir ve umumı neşnyat mOdürii. 

HAKKI OCAKOCLU ---..--
A.~C>1'1":S: ş:e:::RA.iT:I: 

o=e- v_a_m_ mUddetl Türkiye için IHariç için 

Loid Corç Berline 
gidiyor 

Senelik . . . . . . • 1300 2500 
Alman devlet relslyle bir 

mUllkat yapacak 
Altı a11lık. . • . . . 700 1300 

TELEFON: •••7 
.. • ,. kuruttur. Cumhuriyehn Ve Oumhuri.lJet Eserinin Bekçisi, Sabahlat'ı Çıkar ~ya8' Gat~etedir Yeni A.ır matbaasında basılmıtbr. 
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~B~Ş~~~ii'i~ Samajeste Sekizinci Edvard Imroz adası · 
~~:~~k~~- aid önünde bahk avlamakla vakit geçirdiler 

Baıvekilimizin çok samımı 
olan nutuklannda ifade ett•k
leri gibi, Arsıulusal Jzmir Fuan 
her noktai nazardan muvaffak 
bir eserdir; Ve bntnn memle· 
ketin iktısadiyatını kucaklayan 
azametli bir iş merkezi olmağa 
namzeddir. f smet lnönü, hadi· 
aelerin derinliklerine nüfuz 
eden realist göriiıleriyle, Fua· 
nmızın canlı bir tahlilini ya· 
parken, gelecek yıllar için, bir 
i, programı sayılma w a dej'er 
noktalan tebarilz ettirmişlerdir. 
Bu noktalar, kısmen iç paıarm 
kalkınma11nda doğrudan doğ
ruya allkadar olan endilstri ve 
ziraat m6esseseleriyle büyük, 
küçük teşebbiisleri idare eden 
yurddaşlara, kısmen de istisna· 
aız botnn vilayetlere, belediye· 
lere,devletin reımt ve yarı re"mi 
müeueıelerine dilsen vazife
leri g&stermiştir. Devlet, her 
,eyden eYYel, lımir Fuarının 
•milh bir topJaob" yeri olma
sını istiyor. 

Yalnız ba ellmlenin taşıdıqoı 
mana bile Fuanmıza ne kadar 
bOytlk kıymet verildiiine en 
parlak delilidir. Yani Fuar öyle 
azamet& bir çehre anetmelidir 
ki, buraya ayak atan yabancı• 
lar onun aakıflan altında 
baştanbap Türkiyeyi gö
rür gibi olsunlar. Onun yOce 
varlığını, haya~y~t kudreti~i 
noksansız giSrebdsınler. Türkı-
yeyi kelimenin gerçek manası 
ile tanısınlar ... 

Yurdun ekonomik kalkınma· 
81nda iç pazann ehemmiyeti 
dı~ pazardan daha az değildir. 
Busrünkü otarşi ıistemi içinde 
be'ki daha mühimdir de .. ismet 
lnönü, bilhasu bu nokıayı da 
işaret ederek, takib edilecek en 
kı~a ve en doğru yolu göster· 
m'slerdir : 

1 - lktısadi mOnaıebetlerde 
muvaffakıyeti hazırlayan şey, 
tanımak ve tanıtmakbr. 

2 - BüyBk Tilrkiye ıehir· 
Jeri, endlıtri ve ziraat bakı· 
mandan iktisadi varhğımızı bak· 
luyle gösterecek bir şekilde 
Fuarda yer almalı, kendi eser
lerin( tanıttırmalıdırlar • 

3 - Fuardaki ıatıtJann 
ehemmiyetli olmasına biiyük 
emel bağlamayarak mallannı, 
fırmalannı tanıtmağa bakmalı-
dırlar. 
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BatvekiJ, burada, mue enın 
ruhuna dokanmıtlar, Fuarm 
bir reklim yeri olduğunu, tica
retin geniıle-mesinde bu rek· 
lim kadar müessir ve faydalı 
bir baıka vasıta daha tasavvur 
edilemiyeceğini meydana koy
muşlardır. 

Bu ıözlerden t:ııan hakikat
ları duymamak imkansızdır. 
ismet lnönli Fuarımızı beğendi, 
takdir etti. Onun eksiklerini 
g6rd0. Bugünden daha çok 
mGteklmil, daha çok heybetli 
bir varlığa kavuımaıı için ne
lere ihtiyacı olduğunu tesbit 
etti. Şimdi Bapekilimizin en 
kuvvetli bir vaad olan s6ıleriue 
dayanarak Fuann çok parlak 
bir iatilr..bali oldupau iddia 
edebiliriz. Bu yal bltllD vili1et-

- s.. 2,., ulu/iM -

Bugün iki lngiliz torpidosu tarafından takib edilen yat Boğazdan geçecektir. Istanbulda üç 
gün kalacak olan Kral pazar akşamı Atatürk'ün hususi trenile Viyanaya gideceklerdir. 

lıtanbul 2 ( Yeni Asır ) -
Sa Majeste lngiliz Kralı Ed
vardın Nahlin vah yarın (bu
gün) Çanakkale boğazında bu
lunacaktır. Kral bugOn lmroz 
adası önünde yatından inerek 
balık avlamakla vakıt geç r
miştir. 

)ıtanbul, 2 (Yeni Asır mu· 
babirinden \ - Şehrimizde liç 
glin kalacak olan kral sekizinci 
Edvard Pazar günü Modada 
yapılacak bilyl\k deniz yarıı
lannda hazır bulnnduktan sonra 
Atatürkün rükübuna mahsus 
hususi trenle Viyanaya gide· 
cekler; oradan da Londraya 
d&neceklerdir. 

letanbulu ziyareti kra
hn Akdenlzdekl aeyaha
tının son merhalesl ola
caktır. 8• MaJeetenln 
Y tına iki lnglllz torpido 
muhribinin refakat et
me11I yeni aoıazlar mu
kavaleelnln ilk :tatbikini 
tetkll edlror. TUrklya 
bu harb gemllarlnln bo
ıazlardan geçmesini 
Montrö mukaveleal mu
cibince lkld devletlere 
blldlrecekUr. 

YUNAN SULARINDA 
SON GEZi 

Atina, 2 (A.A) - Dün saat 

11 de lngiltere kralını himil 
bulunan yabn Haıkis boğazın· 

dan geçeceğini haber alan halk 
misafir kralı ıellmlamak için 

boğazın iki sahilini tamamen 
doldurmuştur. 

Ôğle llzeri iki lngiliz tor· 
pido muhribi tarafından takib 

olunan Nahlin yatı Obe körfe
zinde gözükmüt ve saat ya-

rımda yat Halkis limanı kar

ıı•ına gelmiıtir. Kumanda k&p
riisilnde bulunan kral Sekizinci 

Edvard "Yatasın kral" diye 
bağıran ve ppka mendil sallı
yan balkı mütemadi surette 
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Alabes satış yapanlar bulunup bulunmadığını 
soran Inönü hükiimetin edbirlerinden bahsetti 

---------------:--------~---------... --------------------------~-----
Başvekil ismet lnönü evelki 

Salı akıamı Fuarda bilhassa 
tariı paviyoniyle çok alAkadar 
olmuştur. Tariş direktörü lsmail 
Hakkı Vera'ı görürgörmez: 

- Vaziyet nasıl, diye sor
muttu. 

"Nrit direktör:i üzüm vaziye-
tinin çok iyi olduğunu söyle· 
yiace Başvekil ikinci bir sualle: 

- Bu sene de alibes oyna
yanlar var mı; şayr.d varsa 
mahvolacaklar mı ? 

Dedi. Tariş direktörü : 
- Alabes oynamağa cesaret 

~ deceklerin bulunacaklarını zan· 
netmiyorum. Cesaret etseler 
l.ile zarar edeceklerdir; demiş· 
tir. Baıvekil ıu 86zlıerle hUkO· 

- Sonu 3 ncü Say/ada -

İs tanda rd i zasy on kanunu hazırlanıyor 
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selamlamıştır. 

Gayet yavaş surette ilerle
mekte olan yat akınbo>o tesi
rile kumluğa doğru yaklqmıt 

ise de hiçbir ııkınhya uğrama· 
madan boğazı geçmittir. 

Saat 16.30 da yat Edipso 
yakınına demir atmıı ve orada 
bulunan Elen filosu lngiliz Kra· 
bn1 nizami top atışı yapmak 
ıuretile selim1amıştır. 

Kral Akialos ve Skiria ada-
larına doğru gece gezintisine 
devam etmektedir. Kral müte
addid defalar Obe boğazının 
güzeUikJeri kartııında hayran· 
lıiını ifade etmiştir. 

• ı iilllil7~ 

Bu bir faciadır 

Süt 
Emen çocuklar 

Tayyarelerin •tblı bom· 
balar elbnda can verdi 

Şehirler yanıyor 
Roma 2 (Ô.R) - Bqta 

Malaga ve lrun olmak üzere 
d6rt lspanyol ıehri sabahtan-
beri ateıler içinde yanıyor. 
Hava bomhardımanlan o ka-
dar ini olmutlur ki halk ev-
leriuden çakmağa bile vakıt 
bulamamııtar. 

lrun aokaklarında cereyan 
eden hldiaeler çok fecidir. 
Çocugunu evinden çıkarmak 
Ozere tutan bir ananın kapı 
6ntınde dllşen bombalar al-
tında can verdiği, ilıtiyar ka-
dınlar evlerinden kaçma{• 
vakıt bulmadan can verdi • 
leri, anneıinin göğalinden 
dd emerken dl\fea bOmba· 
larla can Yerea muam to-
culdann aldllderi wıreı ...... 
tir. 

·························································································································~·································································································· .. 
Dört devlet Cenevreye nota verdi 1 Fransız - Leh ittifakı 

Norveç silihlı sulhun bütün dünyayı Polonya Fransadan top 
felikete sürükliyeceğini bildirdi ve silih almak istiyor 

Berlin 2 (Ô.R) - Diplomatik ve Politik 
Korrespondas'ın bu sabah yazdığına göre 
Milletler cemiyeti paktında bir reform ya
pılması için muhtelif ~mleketler tarafın• 
dan tetebbllıler vukubulmuıtur. Teıebbilı· 
ler içinde en mllbim olanı Rusyanın Millet· 
ler cemiyeti paktının on altıncı maddesini 
kuvvetlendirmek istiyen teklifidir. Vilbelm 
lıtraseoin ı e mi organına göre Ruaya barbı 
harpla sona erdirmeki arzu ediyor. 

Bu gazete dakikadan dakikaya patlamak 
tehlikesini g6steren bir barba mani olmak 
için en eyi çarenin Avrupanın haısaı aok· 
talarında ihtilif mevzulannı ortadan kal• 
dırmak olduğunu kaydediyor. 

Cenevre 2 (Ô.R) - Milletler Cemiyeti 
genel sekreterliğine Norveç, lıveç, Letoaya 
ve Yeni Zela1'd mOmeuUleri tatmadan diba 
nota verilmittir. 

Noneç, notasında umumi terki tealihat 
yolmada etaba ciddi ve daha mllellir ı•ı· 

I• 

lı 



Sanne ~ 

Başvekilin 
·-· 

Fuarımıza aid 
görüşleri .•. 

- Baş tarn/ı ı mcı salıı/ede -
Jerimiz Fuara iştirak edemedi-

ler. Endüstri müesseselerinden 
mühim bir kısmı, devletçe lzmir 

Fuarına verilen ehemmiyeti 
duymamış görünerek Fuarda 

pavyonlarını kurmadılar. Fakat 
gelecek yıl bu eksikler kalmı-

yacak tır. Fuarımızın muvaffa
kıyetinde en mühim rolü gö
ren iktısad vekili Celil Baya
rın da himmetiyle şüphe etmi
yonız ki, önümüzdeki yıJlar 
göğsümüzü iftiharla kabarta-
cak olan yıUar olacaktır. 

Fuarın bizi en çok sevindiren 
bir hususiyeti d~ bütün memle
ket miınevverlerinin takdirini, 
sevgisini kazanmış olmasıdır. 
Biiyük işleri başarmak için ek· 
seriya bin bir zorluğu yenmek 
mevkünde olanlar en çok mü-
nevverleri kendi etraflaımda 
görmemekten ye"se dfişerler. 

Fuar böyle bir bedbahtlığa uğ
ramamıştır.lzmirin münevverleri 
sessizlik içinde çalışmayı seven 
Valimiz Fazlı Güleç ve belediye 
reisi Dr.Bebcet Uz'un etrafında 
bir halka teşkil ederek onalara 
takdirlerini izhar ederken mem· 
leketin en hayırlı bir işine des-
tek olduklarına emindirler. 
Yaphklan jşlerde muvaffak 
olanlan takdir eden bir cemi
yet yükselme için en eyi mal
zemeye malik demektir. Zira 
bu kabil takdirler, enerjilerin 
israf edilmesine mani olurlar. 

Şe-vke't :El:l.1.gf:n. 

••• 

Reisi ~ehrimizde ıııii
hiııı tatkikler 
. aıJmaktadır 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Türkofis rei:ti Doktor Mecdet 
Alkın dün Izmirdeki balı ima
lithaneleri ile ticarethanelerini 
ve üıüm kurumunu ziyaret et
miştir. Halılarımızın ibracmı 
teşvik ve himaye için yakında 
mühim tedbirler alınacaktır. 
Doktor Mecdct Alkın bunun 
üzerinde tetkikler yapmak
tadır. 

Üzüm kurumunda uzum iş
leri üzerinde tetkiklerde bu
lunmuştur. Üzüm kurumu da 
piyasadan kuru üzüm muba
asına başlamışbr. Kurumun 
mühim siparişler aldığı öğre

nilmiştir. Türkofis reisi dün 
belediyede Dr. Behcet Uzu da 
ziyaret ederek Fuar işleri et· 
rafında görüşmüştür. 

CI 

Kuru •• •• uzum istihsaJatı 

Bu seneki rekolte 77 bin 
ton tahmin ediliyor 

• • 
ıncı-:" 1936 senesi 

40 bin tonu 
rekoltesi ise 38 -

bulacakt!r 
Ankara Türkofis merkezinin 

tespit ettiğine göre bu sene 
kuru iizüm mahsulünün ilk do
ğuş tahmini geçen sene rekol
tesinden yüzde 20 iJa 25 de
recesinde fazla olacağı zanne
dilmiş ise de havaların yağışlı 

ve rütubetli gitmesi bağlarda 
kuvvetten silkme ve pek cüz'i 
pronos poros hastalıklarını 

tevlid etmiş ve bu yüzden ilk 
kanaat zayifJemiştir. 

Haziran ortalarında Ege 
uzum mıntakasında yapılan 

tetkiklerde lzmir, Menemen, 
Karaburun ve havalisi, Kemal
paşa, Turgudlu, Salihli, Alaşe
hir, Manisa ve Akhisar bağ
larında yaf olarak 292.224 ton 
üzüm bulunduğu anlaşılmıştır. 

Kuru üzüm istihsalit mik
darı da 77.413 ton tahmin 
edilmiştir. 

Bunlar muhtelif üzüm mın

takalarına şu suretle isabet 
etmektedir: 

lzmir: 4,900 ton, Menemen 
4,900 ton, Karaburun ve hava
lisi 4,900, Kamalpaşa 10,714, 
Turoutlu 11428, Salihli 4286, 
Alaşehir 5714, Manisa 23571, 
Akhisar 7000 tondur. 

Likia ba tabmin tarihinden 
sonra beklenilmiyen yağmur
lar yağmış, pronosporos ha~ta-

Adliye vekiii 
Istanbula gitti 

Bir aydanberi Ödemişin 
Gölcük yaylasmda istirahat 
eden ve F aann açılma mera· 

siminde Kaşvekile mnliki olmak 
üzere şehrimize gelmiş bulunan 

adliye vekili Şükrü Saraçoğlu 
evvelki akşam Başvekil iJe bir· 
lilde lstanbala gitmiştir. 

ı 7 r•••nda kaz 
kaçırıllr mı? 

Namazgibta Kahraman so
kağında oturan Zeynel kızı 17 
yaşında Yaşar izdivaç vadile 
kaçınlmış ve tahkikata başlan
mıştır. 

lığı çoğalmış, bazı üzum mın
takalannda bağlar tolu afatına 
maruz kalmıştır. 

Bu sebf':b ve arızalar bittabi 
rekolteyi düşürdüğünden yeni-
den yapılan tahminde yüzde 
15 kadar bir miktarın tenzili 
icab etmiş ve rekolte 60 - 65 
bin ton üzerinden tesbit olun
muştur. Geçen sene rekoltesi
nin ilk tahmini 75 bin tondu. 
Fakat son yapılan tedkikler 
neticesi rekoltenin se!.seo bin 
tona vardığı tahakkuk etmiş
tir. Şu halde bu seneki üzüm 
rekoltesi geçen sene rekelte
sindeo noksandır. 

lstok: Geçen sene mahsulün
den bu seneye devrolunan çe· 
kirdeksiz kuru üı.üm stoku sa
tıcılar elinde olarak yalmı 2000 
ton (15,000 çuval) tahmin edil
mektedir. 

Bu yılın ilk satış fiatleri ge
çen yıl satıı fiatlerinden bir ku
ruş daha yükseklir. 

incir: 1936 incir rekoltesi 
(hurda dahil) 38-40 bin ton 
olarak tahmin edilmektedir. 

Geçen sene mahsuf ünün ih
racah hurda dahil olduğu halde 
36375 tona varmiştır. Yapılan 
tetkiklere göre geçen sene 
mahaulünden tilccar elinde incir 
kalmamıştlr. Eski mahsul ta
mamen satılmıştır. 

1 Elektrik kilovat 
tarifesi 

Şehrimiz nafıa müesseseleri 
komiserliğine tayin edilen Sü-
ruri bu hafta içinde şehrimize 
gelerek yeni vazifesine başh-
yacaktır. Son defa elektrik 
kilovat tarifesi, tarife komis-
yonunca tetkik edilmiş ve 19 
kuruştan 18.5 kuruşa indiril
mesinde ısrar olunmuştu. Na
fıa Vekiletine ıcönderilen yeni 
tarifenin de bugünlerde tasdik 
edilerek şehrimize gönderil
mesi beklenmektedir. 

•••••••••••• 
Memurlara maaş 

Resmi daireler memur ve 
müstahdemlerine eveJki gün 
Eylül aylıkları dağıtılmıştır. 

'• f .. • o • \o •,r .~ 
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Şimdiye kadar 

.. s 
lzmirde 

• 
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Arsıulusal 9 eylul Fuarı münasebetile 

KLUSKi 

görülmemiş mUthi' bir 

RK 
Kültürparkta bütün dünyaca tanınmış 

SiRKI 
--------------------~------------------~---

Fuarın resmi küşadından 
itibaren: K L US Ki SiRKI 

biiyük 

trenle Köstenceye ve oradan 6000 tonluk hususi bir Tiirk vapurile lzmire gelecektir. 
-----------------------------... ----~~----·~------------~ 

!(_ L U S K 1• S 1• R K J 40 büyük vago11dan ibaret olup 100 adet muh-
telif vah~i hayvan, 4 tane beheri 3 ton.ok 

f rJ, arsfanl:ır, kaplanlar, ayılar, maymunlar vesair vahşi hayvanlardan mürekkeptir. 
I ~ ' 9i " • f , ' '. ,. '\ 
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Rüşvetle ınücadele 

Bir menıur hakkında 
cürmü meşhud yapıldı 
Evkaf memuru 

atfedilen suçu 
Servet kendisine 
reddetmektedir 

Evkaf müdürlüğü icra tahak- şüpheye düştüğü anlaşıldığın-
lrnk ve takib memuru Servet dan sivil memurlar başka bir 
dün beş lira rüşvet alırken şef<il kararla~tırmış!ar ve mat-
tutulmuştur. Vak'a şöyle olmuş- baanm iist katına gizlenerek 
tur: bekJemeğe başlamışlardır, Saat 
Yemiş çarşısında matbaacı 1,30 da memur Servet ansızın 

Safa evkaftan seneliği ikiyüz matbaaya gelerek ve matbaacı 
liraya kiraladığı bir mağazada Safadan beş lirayı alm·ş dışarı 
iş görmektedir. Evkafa ait tab- çıkarken: 

silat iş!erini icra dairesinde - işinizi olmuş bilin, demiş .. 
takibe memur olan Servetin tir. Servet matbaadan ayrıldığı 
kendisine müracaat ederek sırada evvelce siv.il memurlarla 
200 lira senelik kira bedelini matbaacı arasında kararlaştml-
150 liraya indirteceğini söyle- mış olan parola mucibioce mat-
diğini ve bunun için kendisin- baact Safa yüksek sesle: 

den para istediğini evkaf mü- - Bir şekerli kahve divc 
dürlüğüne bildirmiştir. Evkaf bağırmıştır. Bunu duyan ve 
müdilrlüğü bundan zabıtayı ha- matbaanın üst katında gizlenen 
berdar etmiş ve derhal terti- memurlar merdivenleri dörder 
bat alınmıştır. beşer atlamak suretile Servete 

iki sivil memur mürettip kı- yetişmişler ve henüz elinde 
yafetine girerek matbaada ça- tutmakta bulunduğu beş lirayı 

alarak kendisini karakola gö
lışmağa başlamışlardır. Ayni 

türmüşlerdir. Servet isticvabın-
zamanda beş liralık bütün bir da demiştir ki: 
paranın numarası tesbit edil- _ Matbaacı Safanın evkaf 

miştir. idaresine 150 lira kira borcu 
Bu para matbaacı Safaya vardı. Bunu ödemişti. Fakat 

veri!miştir. Safa, memur serveti 3,5 lira icra harcından borcu 
matbaasına çağırmış ve vaadmı vardı. Bu parayı icraya yahr-
yerine getirmesini istemiştir. mak üzere kendisinden aldım. 
Servet, mürettiblere göı. gez· Parayı icraya yatmp makbuzu-
dirmiş ve parayı almıyarak ben nu kendisine getirecektim, de-
saat ikide gelirim görüşürüz miştir. 
diyerek rılnp gitmiştir. Bu Servet dün akşa~ edli)·eye 
suretle Servetin mc-murJardan verilmiştir. 

••••• 
Tütün piyasası 
Yakında açılıyor 

Busene yeni tütün mahsulü 
çok nefistir. Amerikan tütün 
kumpanyalannın mubayea me· 
morları, tiltün mmtakalarında 

hararetle çalı~makta ve tütün 
müstabsiJJeri ile görüşmekte· 

dirler, Haber aldığımıı.a göre, 
busene tütün piyasası geç açıl· 
mıyacaktır. Piyasanın önümüz-

deki 15 gün içinde açılacağı 
söylenmektedir. Piyasanın açı-

lışında inhisarlar idaresi mü· 
him mikdarda tütün satın ala-
caktır. 

Muhacirler geliyor 
Bulgaristan ve Romanyadan 

yakmda Dikili iskelesi o!an 
Çandar.ıya gelecek 900 aile 
muhacir Torbalı, Çeşme, Kara-

burun ve diğer baıı kazalarımız
da iskan edileceklerdir. Bu mu
hacirlere bu sene derhal arazi, 
pulluk ve tohumluk tevzi edi-

Torbalıda 
Sltma fazladır 

T orbah kazasında ve köyle
rinde son zamanlarda sıtma 
bastalığına tutulanlar artmıştır. 
Torbalı belediye reisi Refik 
coşkunun teşebbüsleri netice
sinde Torbalıya sıtma mücadele 
doktoru gelmiş ve be~ed;,re 
doktoru ile birlikte mücade 
işinde çabşmağa başlamıştır. 

Torbalı belediye dıspanserine 
hergün 70 - 75 kişi müracaat 
ederek sıtma tedavisi istemek
tedirler. Halka bol kinin tevzi 
edılmektedir. 

Döverek 
öldürmüşler 
Kemalpaşa kazasının Ören 

köyünde Mustafa oğlu Kazım 
ile arkadaşı Mahmud oğlu Hü
seyin Tahsin, ayni köyden Ke
rim t•ğlu aşcı Mustafayı bilin
miyen bir sebepden do'ayı dö-
verek öldürmüşlerdir. Katiller 
tutulmuş ve adliyeye verilmiş
lerdir. 

İ KÖŞEMDEN , 
.Ei!PP•W • 

•• 
Üzen enler 

Herkes kaşık yapar ama , 
sapını ortasına getiremez ... 

Bakıyorum: lzmirde; birbirin
den özenenler, birbirini taklid 
ve taıı:Lİr edenler tümen, tü
men .... 

Birtütoncü dukk nı mı açıJdı. 
al bı i daha al beşi, onu, yir
misi daha ... 

Bir kadın kendi endamına, 
hususİy("tine yakışır bir elbise 
modasİJ le mi göründü, al sana; 
o endam ve hususiyete sahih 
olmayan bin berbad özenç ve 
taklid ... 

Zengin bir aile kendilerine 
ve kudretlerine göte bir her
hangi terlib, zıyafet, eğlenti, 

falan mı yaptı .. lçmeğe ayranı 
olmıyanların tahtırevanları be
lirir. Onlar da güya eğlenti 

yaparlar, ziyafet çekerler. 
Lakin evlerinin içinde başbaşa 
kaldılar mı, kan koca kavga
dan birbirlerinin başlarını 

yerler .. 
- Falan gilfer sınamaya 

gidiyorlar, falanlar şuralarda_ 
buralarda geziyorlar. 

Diye, çocuklarının nefeka
larından kesib, Çöp Leyla, 
kakavan ve aç hallerile sine
maya, şuraya, buraya sokulur
lar. Karınlarına taş mı basar
lar, yoksa derd mi... Orasını 

b!r Allah bilir, bir de kendi
leri... 

lnsanj kuşbaşı bir tarassuClla, 
lznıir evlerinin içini seyretse, 
insanların gönüllerine, yaşa

yışlarına bir hulül etse ne acı
nacak manzaralar ve vakayile 
karşılaşır ... 

Nasreddin hocaya: 
- Sen Farisi bilirmisio? 
Demişler .. 
- Bilirim! Demiş .. 
- Öyle i"e bir beyit okul 

demişler .. 
Hoca c\a, saydıklarımı kendi 

nüktesiyle anlatmak iç'o: 

.A1or mcıuk,c bOJ'llllll r.rnıiş 'IJ'lllr. i 

1<./ı/ir SOflan kat kal urba gf'J'İtl' ı 

Demiş: 
- Hoca bunun neresi Farisi? 

Dediklerinde: 
- Sonlarındaki 11est,, i duy· 

madınız mı? Demiş .. 
lşte taklidcilerin gülünç ha

line bir güzel misal!.. 
TOKDIL 

Harman yangın! 
Cumaovası nahiyesinin Ar

mutluk mevkiinde yol kena
rında yangın çıkmış ve bazı 
harmanlar yanmıştı. Yapılan 
tahkikatta yangının armutluk 
mevkiinde harman dövenler
den Cuınaovalı Süleyman ile 
Jcarısı ve Halil oğlu Ahmedin 
yaktıkları ateşten ve kendi 
dikkatsizlikleri yüzünden çık
tığı anlaşılmıştır. Kendi har
manları da yanmış~ır. Suçlular 
tutularak adliyeye veriJmiş!er
dir. 

TELEFON 

lecek ve gelecek sene de ev
leri inşa edilecektir. Muhac"r· 
ler şimdi muhtelif köy!erde 

ve kazn merkeıleriode boş ev
lere yerleştirileceklerdir. Gele
cek muhacirlerin dört bin baş 
hayvan'arı vardır. 

2573 

Yarın aktam 9,1s den itibaren 

EL HAM A 

inhisarlar 
Hurda incir ahyor 

inhisarlar idaresi tarafından 
Aydın ve Nazilli incir mmta
kalarında hurda incir muba
yaası ıçın teşkilat vücuda ge· 
tirilmişti. Hurda incir muba
yaasına başlanmışhr. Nazilli 
havalisinde ki o u 3,65 kuruş
tan ve Ortaklar ha-.alıs"nde de 
3,95 kuruştan }apı1maktadır. 

lzmirde al.vre hurda sahş
ları 4 - ,5 kuruş üzerinden 

' yapılmaktadır. 

11 F.J R l.J i ı () L i 1 P i ) \ 1) t A il l 
Jlk filmler geldi. Yapılan küşad merasimi, muazzam resmi 

geçidfer, o'impiyad meşalesin'n getirilmesi, ilk müsabakalar 
ve galibleri meşhur Avens. Diinya birincisi YAŞAR filmde 
Kahraman güreşçilerimizin İstanbula avdeti, vapurda ve rıh
tımda yapılan istikbal merasimi ve teı.ahurat Türkçe ı:ıahh. 
Aynı zamanda geçen hafta yctişmediğinoen gösterileme

yen ve Venedik arsıulusal film müsabakasında b"rinciliği 

ihraz ederek Volpi kupasını kazanan 

YARALI KUŞ 
Paula \\ e. sely Ht~ji : \\ il I~ F_,orst 

Dikkat : Cuma ve ct:martesi günü 

Ç A N A K K AL E fil°2i iJa.ve ola~ak 
gosterılecek tır. 

., ,,. . ~. ..,,, . ~ . ' .. 
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aksasın söylevi Beş 
Yunan ordu ve donanması içindeki 
komünist nsur.lar temizlenec ktir 

Atiaa, 2 (ÔUI) - Baivekil 11111...eli Wr orc:luya ubib ba-1 beiliJ•lerla klmilen açıp çı· 
GeaenllletabM •Katimerini. lam..._, deaaw ve laaYa bidmak .....tiyle milletin u· 
pseteai direktlrlae mllaiia ka.vetlerİllİD JHİbqtaa telllik 1atl ialdpf ve m&dafaa111Ja 
beyanatta bulanm'lflur: ~Ye• e4iile~, .Yuaani~ için ilıiJi olu kuramlarda da komi· 
kil Yunaniıtanı tehdit eden bl1lk. v~ndat_.k•JDd•b~l~lada niatlikten eser kalımyacağaaı 

• twimm yem eıı.ar -~-un e ..... t • t• 
Bolpviklik telıllkeaındea balı- i "tafma b&Jlk elaeaamiyet •••• e mıı ır. 
ettikten aoara lı8k6metİD dei· ~•i ıpora, matbuabn Atina 1 \ A.A ) - Bqba· 
radaa doira1a milletin irade· ;..-sı•lti:n cia ayni mretle hu· kan Met.bu ile kabiuaia .,,,_ 
eiad• clota• bir milli cet>- ..ı W, dikkat atfoluaac:aiJm ni tayia ....... aıalan bajla 
he blktmetiae zemini.. ... -'11emiftir. llfedea - Miaı,. dla
mhyacaiJm1 Yanaaiataam prb 8apekil orclada, idare pa- ........... Yeai hakan .. r dla 
memleketlerinin ordalan ka· ltabau ve klltlr •1111111· Komada ICralm lamuraacla JI• 

dar ••tuam, diliplia& ve lerlade.. komw.t t._,awı miD etmitlerclir. 
1 1 ........ 

Cenevreye nota verdi 

orveç ilaaA ....... Gulhun ,_,,._..,._ .. ; ~:'9•&• 

felikete ·rükliyeceğini bıldirdi 

Devlet konferansı 
Loadn, 2 (Ô.R) - Kalııiiae 

bag8n toplanac:kabr. Edea we 
BaltW.n •lıhi sebepler laue· 
biyle bu toplantıda baluaama
ya~aldarclar. Kabine .._,ot 
itleriyle • ..,..ı elacaltfao. a. 
mualeye blylk elıemmiyet w• 
rilmekte olup ingin ....-. 
Anapa paytabtJUmclaa Wriacle 
bq bllJllk devletin bir ...._ 
rw akdetmeJeriai mftselrwe 
edeceklerdir. 

Yugoslavy,ada 
ç 

..,_.,2(0.R)-Bape. 
kil Dr. Milaa Sta,.dinoYio ba
p uray kralicle prem Pol 
tanfmdan kabal edilwiftir. 
Bapeldl naib .,... p.a·
araJlarmda Wr uat btlar 
kalarak -- ....,. ..... ...... 

y;-.ıı1a91 ... 

Pnt, 2 ( 0.R ) - Cumar batkanı Benea garbi lalovakrade 
40,000 askerin yapacağı btlylk askeri reımi geçitte hazır bu
lunmak llzere Pragdan aynlmııbr. 

Cumur bafkaoı k19'k utaat baric?Je nuırlaanı Pragda kabul ...... 
B&--..t(o~r*~~ıllct• ·•ataıd~..-.ıiJJ!R~: 

llEa ... ~ral F a ko 
Jtalya ve 

• en yor 

LO dos 
A,..a .. 1a1Ji11ı filia 

1- PARIS HAYATI 
(Fruıııc:a operet) Koatita Monten91ro • Makı Derl1 

2 - Güldüren Gözler ~;::•.:.ecıı 
$iley Temp'e 

Her iki filim aeneaia en aeçme •e en gl&el ~ eriHIMlr ................................................ 
Seaı IUttıan : Diaar• •• Cim ı.o.ctoe •~h•·ı 

Ha.,ab 15 - ll.20 ... . ..... . 
Ulm•l~ .,. .. ~ ........ ~--~-y 
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Manisa ilk öğretmenleri 

yl kları bire derece 
art rılanl rı es • • 

ısı 
M nisa ili ilk okulları öğret 

menlerinden 935 eylülü itibarile 
doldurdukldrı üç yıllık kıdem 
müddeti içinde vazifelerini eyi 
başardıkları anlaşılarak 1/9/936 
tarihinden itib::ren aylıkları 

birer derece arbrılan öğretmen
lerin çizelgesi. 

Maaşları 3500 kuruştan 4000 
kuruşa çıkarılanlar: 

Akhisar misakımilli oku!u 
başöğretmeni Znhim Büyan. 

Maaşları 3000 K. dan 3500 
K. çıkanlanlar: 

Turgutlu Cumuriyet okulu 
başöğretmeni Hüseyin Urguç 
Aracı, 

Maaşlan 2500 K. dan 3000K. 
çıkanlanlar: 

Manisa Ahmet Mitat okulu 
öğretmenlerinden Avni lşcan, 

aynı okul öğretmenlerinden 
Nazmi Bayçın, Turgutlu Musa
hoca okulu öğretmeni Hilmi 
Ôzgö~ Salihli Albnordu okulu 
başöretmeni Raif Kayaalp, 
Salihli Kemer köyü öğretmeni 
A. Naki Uysalel. 

Maaşları 2200 K. dan 2500 
K. çıkanlanlar : 

llköğretım ispekteri Ihsan 
Görkey, ispekter Cemil Kurtel, 

Manisa Sakarya okulu başöğ
retmeni Emin Moral, lstildal 
okulu başöğretmeni Fuat Öz
yürek, ayni okuldan Fahriye 
Gilner, Kırkağ ç Ziya Gökalp 
okulundan M. Sıtkı Ural, Sa
lihli DursaUı öğretmeni M. 
Şevket Altınay, Alaşehir Tepe
köy öğretmeni 1. Hakkı Özcan, 
Kula Zafer okulu başöğretmeni 
M. Tabir Sümer, Gördes Han
ya köyü öğretmeni Azmi Oran. 

Maaşları 2000 K. dan 2200 
K. çıkarılanlar: 

Ispekter Hikmet Bozkurt, 
Manisa Necatibey okulundan 
Hüsnüye Özgü, Sakarya oku
lundan Haydar Bayçrn, lstildal 
oku!undan Sıdıka Bozkurt, ayni 
okuldan Rahşan Yücel, Çoba
nisa okulu başöğretmeni Sinan 
Koçyiğit, Akhisar Misakımilli 
okulundan Hayrünnisa Kurte1, 
Akhisar Gazi okulu başöğret-

meni Rahmi Bökü, ayni okul
dan Fuat Aytun, Selçuklu baş 
öğretmeni A. Şevket Yalçın, 
Beyoba öğretmeni Tahsin, Ge
lenbe öğretmeni M. Emin Er
demli, Soma Merkez okulundan 
başöğretmen Bezmi Kulabaş, 
Turgutalp okulundan Hasan 
Fehmi, Alaşehir merkez oku
lundan Seyfettin Erdem, De
liler köyü başöğretmeni M. 
Galip Gökçe, Emcelli öğret
meni Hilmi Baysal, Kula Zafer 
okulu öğretmeni Abdurrahman 
Uygur, Menye öğretmeni Ziya 
Gür, Demirci Abdurrahman 
Şeref okulu başöğretmeni Ha
lil Rifat Tübüner, Gördes mer· 
kez okulu başöğretmeni Fadıl 
Çiner, Salur öğretmeni A. Edip, 
maaşları 1750 K. dan 2000 K. 
çıkarılanlar: 

Manisa istiklal okulundan 
Hasiye Emen, Ahme Mitat 

oku!undan Enver Arkayın, Haw 
lid paşa okulundan Hilmi Gün
day, Sancaklıboz öğretmeni M. 
Hu!üsi Türüdü. 

Akhisar Kapaklı öğretmeni 

Halük Ökten, Soma merkez 
okulundan Bahri Oskay, Tar
gala köyü öğretmeni Avni Al
tıner, Akçahav!u öğretmeni 

Bahrz, Turgudlu Gökkaya öğ
retmeni M. Tevfik, Alaşehir 

merkez okulundan Veysel, Kula 
Zafer okulundan Mehmed Unur, 
Kenger köyü öğretmeni H. lb
rahim Ersoy, Göre? öjretmeni 
M. Şükrü Eryılmaz, Demirci 
öğretmeni Mukadder. 

Maaşları 1600 kuruştan 1700 
kurusa çıkarılanlar: 

Manisa Gazi okulundan Mu
hadder Yalgın, ayni oku'dan 
Ali Riza, Necatibey okulundan 
ismet Aysun, 8 Eylül okulun
dan Mustafa, Ayni okuldan 

Latif Ünal, Istik1al okulundan 
Huriye Hazar, Ahmed Mitat 

okulundan Hacer Erman, Mu
radiye öj°?retmeni Şeref Atuk, 

Akhisar Misakımilli okulundan 
Fikri Güneri, Ayni okuldan 
Şükran Ayaz, ayni okuldan Ali 
R izn, Gazi okulundan Abdul-

lah. ayni okuldan Zeki. ayni
okuldan Sabri, ayni okul-

dan Niyazi Erez, Selçuklu 
okulundan Cahid, Soma Av-

tan Oku!undan Ravs, Yağ
murlu Okulundan Murad, 

Karacakaş okulundan Cemil, 

Turgutlu Cumuriyet okulundan 

Zeki, Hilal okulundan R. Nadir 
Ghrener, ' lsmetpaşa okulundan 
lsmail Hakkı Erdo1an, Abmedli 
okulundan M. Turgut Üner, 

Salihli Alhnordu okulundan 
Mustafa Aykaç, Alaşehir mer
kez okulundan Niyazi, ayni 
okuldan Abdurrahman, ayni 
oku1dan Münire, Deliler köyü 
öğretmeni M. Zeki, Dündarlı 
köyü öğretmeni M. Lütfü, Eşme 
merkez okulundan Şuayıp 
Günel, Güney köyü öğ. Salih 
Okutkan, Kışla öğ. Kamil 
Ertürk, Karakuyu öğ. Memduh 
lçöz, Beylerhan öğ. Yu
suf, Yelegen öğ. A. Osman 
Kula Menye öğ. Faik Gürşen, 
Demi:ci A. Şeref okulundan 
Şükriye Menderes, ayni okul
dan Hasan Arısoy, ayni okul
dan DHara, ayni okuldan Ab
durrahman, Demirci Durhasan 
okulundan Latif, Gördes mer
kez oku!undan Nevzat Altuğ, 
ayni okuldan Sıtkı, Borlu Baş
öğretmeni Mehmed Oğuz, ay
ni okuldan Zühtiye, Maaş1arı 

1400 K. dan 1600 K. çıkarı
lanlar : 
Eşme lnay okulu öğretmeni 

Naciye Atc.sagon. 
•••••m 

Kaçak tUIUn 
Bucada aşağı mahallede Fa

ikin evinde 15 kilo kaçak yap
rak tülün tutulmuş ve hakkın
da takibata başlanmıştır. 

za lu 

Memleketimizin en eski bir hususi okuludur. ANA ve 
iLK kısımları havidir, A ~A kısmı 4 - S - 6 yaşındaki 
çocukları kabul eder. 

O UL, en yeni usuller!e çocuk ları bayata \ e ORTA 
okul tahsıl.nc hazır~ar. 

Fransızca dili 1 K kısmın ikinci sınıfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 C:YL L tarihinden 

itibaren başlanacakhr. 
Müracaat zamanları : Saat dokuzdan onyediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 

s 3 (17 48) 4 - 15 

VENi ASIR ...,.. ---
a da eceler ası 

ovy t 1 ve zla 
• 

zıy ar a 
gece yarısına kadar ay ktadır 

...••.•....•....•..........•••...•........•......................••..•..•.•.......••.•.... , ..... 
çen seneki sahanın iki misli tiştirdiğini, nasıl çalışarak m~- ı yon~a te~ekkuf etmesine vesile Binlerce kilovatlık elektrik 

ışığıyle aydınlanan Fuarda ge
celer cidden S!Üzel geçiyor. 
Akşamın saat dokuzundan 
sonra uykuya yatan bir şehir 
için senenin onbeş yirmi gece
sini saat birlere kadar ayakta 
geçirmek güzel bir değişild ik •• 

genişliğinde olduğu için birbir- vaffak olduğunu büyük bır teşkıl edıyor. Bu pavyonu ge-
Jerini kaybedenler için buluş- aiaka ile takip ediyor. zerken anhyoruz ki Mısır hüku· 
mak mucize kabilinden •• Fuar- Sovyet pavyonunda da vazi- meli ve dost Mısır milleti her 
daki hoparlör durmadan haber yet aynidir. Kendi alem\ içinde sahada rasyonel bir çalışma 
veriyor: büyük davalar başaran Sovyet havası yaratmıya muvaffak ol-

Ya nız güzel değil; içtim i 
bakımdan da istifadeli bir iş 
oluyor. 

Furdan içeri ayak attığımız 
zaman gizli tert ı batla ziyalar 
fışkıran nur kulesi önümüze 
çıkıyor. Bunun arkasında 

renkli ve ışıklı su ariyle 
Fuara başka bir güze lik ve-
ren büyük havuzla karşılaşıyo
ruz. Büyük havuzun yambaşın
daki tarhlar üzerinde, fuarın 

bahçe kısmı mütehassısı belki 
de şimdiye kadar bir çoklarımı
zın nazarlarına çarpm1yan gü
zel sürprizler hazırlamış .• Tarh
lar birbirinin üzerine yeşil çe-

- Şimdi be~ yaşında uzun 
boylu, kumral, penbe yanaklı 
bir çocuk fuarda bulunmuştur. 
Küçük ism=ni veremiyor. K im 
olduğunu söyJiyemiyor. Çocuk
ları kaybolanlar varsa fuar ko
mitesine başvursunlar. 

ikinci bir ses: 
- Bir ana orta boylu, üç 

yaşlarında bir çocuğunu kay
betti. Çocuk kızdır, adı Kev
serdir. Sağ elinde küçük bir 
ni~an vardır. Yumurcak anne
sinin y~mında oynayıb durur-
ken kalabalık arasında kaybol
muş olacak.. Gören varsa •• 

Bir başka ses: 
- Demin kaybolduğu ilan 

edilen küçük Kevser bulundu. 

Fua"la (Sovvet Rus;1a) pavyonu 
menlerle işlenen büyük şef j Fur sahasının genişliğinden 
Atatürk'le sevgili Başvekilimi- şikayet edenler var. Ancak bu 
zin profil karikatürleri cidden şikayetler yerinde mi? Arsıu-
muvaffak olunmuş eserlerdir. lusal mahiyet alan bir fuarın 

Ve. • Bütün gün nisbeten elbette ki geniş bir saha üze-
tenha olan alhncı Izmir Arsı- rinde kurulması lazımdır. 
ulusal Izmir fuan akşamları Bir nokta gözlerimize takı-
saat beşten sonra kalabalık- lıyor. Bu yıl devlet pavyonlan 
Ianıyor. Vakıt saat yediyi bul- en ~azla ziyaret .edilen pa~-
duğu zaman fuar yolları müt- y~n.ar?ı~. Ye . bu ~ıyaretler h.u-

h. b' k ı b 1 ki d 1 B kumebmızın sıyası dostluklarıle 
ış ır a a a ı a o uyor. u · ] k "I -ı b'I' D 

tt k. k 1 b 1 w d b . d muvazı o ara o çu e ı ır. ış saa a ı a a a ıgı a a zıya e _ 
. . . . yapılışıyleı akropolu andıran 

harıçten. lzm~rı zıyarete gelen· Elen pavyonun kapısında yük-
ler teşkıl edıyor. selen Türk ve Yunan bayrak-

Vakıt saat sekizi bulduğu )arı halkımızın üzerinde çok 
zamanlar fuara müthiş bır ka- müsait bir tesir yapıyor. Hal-
labahk doluyor. O kadar kn- kımız Elen pavyonunda gör-
labaltk ohıyor ki birbirlerini düğü hüsnü lrnbulden cesaret 
kaybedenler bile var. Fuar ge- alarak Yunanistanın neler ye-

Fllarda ( Mısv) pavyonu 
Rusynnın ikinci beş yıllık planı muştur. Bu pavyondaki Anglo· 
ne haldedir. Dost ülke sanayi Sakson tesiri Mısırın başardığı 
ve ziraat sahalarında neler her harekete başka bir husu· 
yapıyor. Istihsalatı, ihracatı ve siyet ve tazelik vermiş bulunu-
dahili istihlaki ne vaziyettedir, yor. Bn pavyon. hazırlanış ve 
Dost ülkenin çnhşmalan neti- dekorasyon bakımından çok 
cesi elde ettiği sonuçlar büyük güzel bir eser halinde gözleri 

bir dikkat ve alaka uyandırı- okşamaktadır. 
yor. Devlet pavyonlar:. i~nde Bu yıl lzmir fuarının en mu-

vaffak noktalarından biri de 
en geniş. ve en güte v .... zen- fuarımızda Türkiyede yetişen 
gini olan Sovyet pavyonu her 

gün on binlerce ziyaretçi ta-
rafındnn alakayla gezili·yor. 

Güzel bir mimari tarziyle 
yükselen Mısır pavyonunun bir 
çok hususiyetleri var.. Dost ve 
kardeş Mısırlılcnn Izmir fua-

rına iştirak etmeleri yalnız bir 
nezaket eseri değil; ayni za· 
manda iki memleket arasında 

bir kaynaşmanın da başlangıcı 
dır. Mısır bayrağının çekiciliği 
halkın uzun müddet bu pav-

bütün sanayi ve zirnat madde-

lerinin geniş mikyasta teşhir 
edilmesidir. Fuarı gezenler 
memleketimizin neler yetiştir
diğini ve bilhassa pek kısa bir 

· zaman içinde sevindirici bir hız 
alan sanayiimizin en parlak nü
münelerini göreceklerdir. Bizim 

görüşümüzle Fuar bu yıl, pek 
kısa bir zaman içinde hazır
lanmasına rağmen muvaffak 
olunmuş bir eser haline gel
miştir. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Letonya, harb levazımıoa ambargo 
koymanın müessir olmadığı fikrindedi 

Riga, 2 (A.A)- Dışişleri bakanı Muoters Letonya hükumetinin 
Milletler cemiyeti sekreterliğine cemiyetin ıslahı hakkında 
verdiği cevabı gazetelere bildirmiştir. 

Dışişleri bakanı aynı zamanda ispanya işlerine ademi müda
hale meselesi hakkında Letonyanın battı hareketini de izah 
eylemiştir. 

Cemiyetin ıslahı meselesinde Letonya, Estonya, Litvanya ile 
birlikte Statudn hiçbir değişiklik yapılmaması taraftarıdir. 

ispanya işlerine ademi müdahale meselesinde ise Letonyamn 
fikri bu meselenin harb Jevazımına ambargo konulması ile bit
miycceği merkezindedir. 

etmek •• uzere Devam 

vy n ve ağazamızda 

i Ati 
r 

Yerli Mallar Pazarı 



.. lorsa Haberleri 
ıun Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

uzum 
ı. Alıcı Fiat 
8,5 Jiro ve Şü. 1 50 16 50 lı;;tanhul büyük nıisafirini iştiyakla hekleınektedir 
1 M J Taranto 8 19 50 
'5 K Kazım 10 14 
2 D Arditi 7 50 14 
8 Ş Riza Halef 11 15 

15 Albayrak 7 50 10 

Titülesko 
Hükumeti ele al- Şehir bir bayram manz_arasını almıştır 
mak mı istiyor? Kral şerefine fener alayları yapıJacak 

i6 Beşikçi Mus. 1 50 13 50 
15 S Emin 7 75 14 
25 P Paci 10 75 11 75 
21 H Alyoti 10 13 25 
10 T Debas • 7 375 10 
99 Y 1 Talat 9 12 
97 Hurşit Güneş 9 50 9 75 
92 Şerif Remzi 9 50 17 
85 S Gomel 11 75 14 
73 S Celardin 8 50 13 
71 B Alazraki 8 50 11 25 
71 Ahmet Muh 8 75 15 75 
59 M Arditi 9 50 11 

Belgrad, 2 (Ö.R) - Bük
reşten bildiriliyor: 

Sabık Romanya hariciye ve
kili Titüleskonun sıhhatı iyi 
olur olmaz Bükreşe döuecek 
ve Milli çifçi fırkasının lider· 
liğini üzerine alacaktır. 

Titüleskonun son Teşrin 
ayında bir kabine programile 
hükumet tesis etmek istiyeceği 
zannolunuyor. 

Macar 
56 ARÜzümcüll 62 11 62 z· b k b 
50 p Klark 8 10 ıraat a anı aş-
39 Viteı 12 50 ı15 bakan vekili oldu 

5 G Abdullah 1 
4 YE Bencuya 16 16 
4 O Egli 12 50 12 50 

4701,5 Yekun ~ 
45623 Eski yekun 
50324,5 umumi yekun 

incir 
;u. Alıcı Fiat 
!208 Ş Remzi 7 12 
!180 Tütsü T 1 şir. 6 50 12 
950 B Alazraki 4 75 8 625 
862 A Lafont 4 75 4 75 
336 P Pakers 7 25 7 25 
150 K Kazım 8 875 8 875! 
114 S Emin 7 50 12 
100 P Paci 8 25 10 50 

68 B Franko 7 50 8 75

1 
54 J Taranto M 8 50 8 50 
54 Ben Major 8 8 751 
44 A Muhtar 6 75 6 75 
37 J Kohen 8 8 ~ ';ıi' 
31 S Süleymano 12 13 Hasta buuman başvekil Oömböş 
28 Ş Riza Halef 7 75 7 75 Budapeşte, 2 ( A.A ) - Resmi 
16 E R Raditi 8 8 tebliğ: 

7233 Yekün Başbakan Gömböşün riyase· 
23070 Eski yekün tinde toplanan bakanlar hey-
30303 Umumi yekun etinde Gömböş Viyanalı pro-

Zahire fesör Enckebachın iştirakile 

Çu. Cinsi 
186 Buğday 

1 vag. Nohut 
171 Kumdan 

Fiyat 
6 25 6 50 
6 7 
4 5 50 

Berlin ve Roma 
Arasındaki dosUul< teyld 

edlldl 
Milano 1 (A.A) - Doktor 

Göbelsin ltalyaya ıeyahab ga
zeteleri bili meıgul etmekte
dir. Yarı resmi Popolo D'ltalia 
diyor ki : 

Dr. Göbelsin ltalyan hükü
metinin misafiri olarak Vene· 
dikte geçirdiği günler istekle· 
rini iki faşist hükümeti birbi
rine bağlayan dostluk ve aem· 
patiyi bir kere daha teyid et· 
miştir. 

Yazan: Tok Dil 

- Ne ağlıyon ğız (kız). 
Diye sordu. • 
Şekerpare birdenbire irkilib 

elini çekince karşısında Ahmed 
ağayı gördü, bir an durakla
yıh yaşlı gözleriyle ona bak
tıktan ve bu an zarfında ken · 
dini toparladıktan sonra: 

- Neden ağlamıyayım? de
di, neden ağlamıyayım.. Daha 
dün Padişahın gözdesi iken, 
böyle perişan bir halde sürü
lüyorum. Hem sen niçin soru
yorsun? 

Ahmed 
.. lmü v 

yapılan tıbbi konsültasyonda 
yeniden tedavi ve istirabata 
ihtiyacı bulunduğu tesbit edil
miş olduğundan mesai arka
daşlannı haberdar etmiştir. 
Gömböşün bu sabah Naib 

Horti tarafından kabulü esna
sında Başbakan Kral Naibini 
bu vaziyetten haberdaretmif 
ve alb haftalık yeni bir mezu· 
niyet taleb etmiştir. Bu mezu
niyet kendisine verilmi~r. 

Başbakanın teklifi üzerine 
Kral Naibi Ziraat bakanı Da· 
ranyi'yi Başbakan vekili tayin 
etmiştir. 

Budapeşte, 2 (A.A) - Öğ
renildiğine göre, Ziraat bakanı 
Daranyi Başbakan Gömböş'e 
yalnız başbakanlıkta değil, 

fakat ayni zamanda Milli bir
lik partisi başkanlığında veka
let edecektir. 

Tefrika No: &S 

_ Neden sormayım, a! Sui
tanl haline göynümde bir kıy
naşma oldu da ondan sordum. 
Sen ağladıkça şimdi benim de 
ağhyasım geliyo .... 

Şekerpa;e, bu kurnaz kal
tak, Ahmed ağanın zaafını der
hal hissetmişti. Gözünü silerek 
ayağa kalktı: 

- Siz beni nereye götürü
yorsunuz! dedi. 

Ahmed ağa, evvela bir yut
kundu, sözünü ayarlıyarak dü
şündü ve: 

- Ne bileyin ben dedi, işte 
iidiyoruz. ne zaman dur! der-

lstanbul 2 (Telefonla ) - lngiliz Kıalı Sa 
Majeste Sakizinci Edvard için yapılan hazırlık
lar ikmal edilmiştir.Burada bulunduğu müddetçe 
şehir mükemmelen donadılacaktır. 

Galata ve Bayezid kulelerine kralın ismının 
ilk harfı olan [E) harfı elektrikle yazılacaktır. 
Yüksek ve görülecek yerlerde Türk ve lngiliz 
bayrakları asılacaktır. Köprüye asılacak bay
raklar gece kuvvetli projektörlerle tenvir 
edilecektir. 

cuma akşamı yatı üzerinden yapılacak o~an mu
azzam deniz fener alaylarını seyredeceklerılir. 
Bu alaya şirket ve Akayın vapurları da iştirak 
edeceklerdir. Ayrıca mükemmel surette tenvir 
edilmiş bir duba da alayda bulunacaktır. Bu 
dubanın üstünde Festival eylencelerine iştirak 
edenler milli kiyafetleriyle yer alacaklar ve 
milli oyunlarını göstereceklerdir. 

Sa Majestenin izhar ettikleri arzu üzerine 

lstanbul büyük misafirini iştiyakla bekle
mektedir. Şehirde herkes bundan bahsetmek
tedir. Şehir bir bayram manzarasını almıştır. 

Ku,arshane bakır fabrikasında 1 inhisarlar 
20_0_a_m ___ e_..l __ e_çalışıyor ' Vekiıi·~~~ahata 
Artvin, 2 (A.AI - Çoruh vilayeti merkezine 15 kilometre k 

mesafede bulunan Kuvarshane bakır fabrikasını işletmek üzere Çl tı 
Etibankın göndermiş olduğu heyet buraya gelerek bir aydan 
beri faaliyete geçmiştir. Fa'>rikada bugün 200 amele çalışıyor. 
Mevcud bina ve makine daireleri, mağaraların imar ve temiz
lenme işi bitmek üzere olup yakında bakır ocakları açılacaktır. 

Dört Yunan sa rafı ağır para 
cezalarına çarptırıldılar 

Atina 2 ( Ö.R) - Milli paranın korunmasına dair o!an kanu
na aykırı hareket ederek döviz kaçakçılığı yapan ve memlek:ıt 
zaranna muamelelere girişen Atinanın tanınmış dört borsa oyun
cusu ve sarafı ağır para cezalarına mahkum edilmişlerdir. 

ISovyet Rusya- Romanya 
H. Nazırları arasında çekilen te1graflar 
Moskova, 2 (A.A) - Gaze- l yazdığı cevabi telgrafta Litvinof 

teler Litvinof ile yeni Romanya demiştir L i : 
dış işleri bakanı Antonesko Barışın temini ve her iki 
arasında teati edilen telgrafları memleketimiz arasında mevcut 
neşretmektedir. Sovyet dış iş- olan dostane münasebetlerin 
!eri bakanına çektiği bir tel- tevsii hususunda benimle teşriki 
grafta Antonesko diyor ki: mesai etmek hakkındaki arzu-

Vazifeme başlarken barışın nuzu büyük bir memnuniyetle 
temini ve menfaatlanmız ara- kaydediyorum. dünya sulhunun 
ıında mevcud dostane müna- kuvetlenmesi bakımından bütün 
ıebetlerin kuvvetlendirilmesi memleketlerle ve bilhassa en 
husu.~unda sizinle birlikte çalış· yakın komşulariyle iş birliği 
mak imkanını elde etmenin tesis etmek Sovyet Runanın 
bende uyandırdığı büyük sevin- siyasasasının esasını teşkil et-
ci size bildirmek isterim. tiğinden ekselansınızın bu ar-

Vazifeme başlarken ekselan- zusu bende büyük bir sevinç 
ıınızın kıymetli yardımlanndan uyandırmıştır. 
mahrum kalmıyacağımı ümit Şimdiki beynelmilel vaziyet 
ederim. böyle bir iş birliğini elzem 

Romen dış işleri bakanına kılmaktadır. 

Cim Londos gelmedi 
latanbul, 2 (Tdefonla) -

Dinarlı Mcbmed pl '.ılivanla gü
reşmtk için bu Pazar günü 
beklenen Yunan pehlivanı Cim 
Londos gelmemiştir. Kendisin· 
den henüz bir cevab gelmediği 
için gelib gelmiyeceği de malum 
değildir. 

- ..... 

lerse o zamana ğadan gide-
ceğiz .. 

- Nereye gideceğimizi söy· 
lemediler mi? 

- A ... Al Sultanım! A ... A ... 
Gozelim .. . 

Şekerpare, bu sıra, Ahmed 

ağanın pos bıyıklarını, pulad 
gibi vücudunu hayranlıkla süz
müştü, ve içinden doğan bir 

mel'anetle ruhunu harekete 
getirdi, .ı\hmed ağanın kuca
ğına kendini attı, hüngüre, 
büngüre göğsüne kapanarak 
a2'1arnal!-a başlııdı. Ahmed aza 

Rusyada· geıı~lik 
Moskova 2 (A.Al- Beynel· 

milel gençlikler günü mfüıase
betiyle Moskova gençliği bu
gün büyük bir nümayiş tertih 
etmiştir. 

Sovyet Rusyanın 
birlerinde gençlik 
rnasil nümayişlerde 
tur. 

başlıca şe
buna mü
bulunmuş-

ne yapacağını ~aşırmıştı. Bu 
güzel, lıu güzeller güzeli kadı· 
nın göğsüne kapa nıb ağlaması, 
Ahmed ağanın bütün iradesini 
altüst etmiş, elini, kolunu yan
larına sallıyarak: 

- Hey benim Rabbim, hey 
benim Rabbim! Ne dımeii, ne 
dimeli! Diye söylenmeğe baş
lamıştı. Şekerpare, Ahm~d ağa
nın bu garib yalvarmasını, göğ
sündeki ciğerinin gürlemesile 
inlerken, Ahmed ı.ğayı göğ
sünden sardı ve sıktı. 

- Meded, dedi mededi Me
ded senden! 

Ahmed ağa şaşırmıştı. Sağ 
elini korka korka Şekerparenin 
başına götürüp, korka korka 
saçlarına dokundururken: 

- Sultanım, aman diyem, 
gozünü öpeın, torzun, topra
ğın alam, ağlama!. Hele bir 
yol ağlamanı kes.. Ciğerlerim 
ağzıma geliyor gayrik. .. Gulun, 
kölen o'ayim, sus hele bir yol. 
Diye yalvardı. 

- nilmtdı -

Ankara, 2 (Yeni Asır) - in
hisarlar vekili Ali Rana Şark 
vilayetlerinde tetkiklerde bu
lunmak için bugün Ankaradan 
hareket etti. 

Başvekilimiz 
lstanbulda 

lslanbul, 2 (Telefonla) - iz. 
mir furını açan Başbakanım:z 
ismet lnönü ve maiyetindeki 
zevatı getiren )apur buraya 
gece saat 23 te gelm:ştir. lsruet 
lnönü doğruca Dolmabahçe 
sarayına inmişlerdir. 

Belgrad 
Radyosunun hır haberi 

Belgrad 2 ( Ö.R ) - lzmir
den bildiriliyor : 

lngiltere Kralı Sa Majeste 
Sekizinci Edvardı hamil bulu
nan Nahlin yatı bu sabah Türk 
kara sularına girmiştir. Yat lm
roz adası önünden geçerken 
selamlanmıştır. 

Yunan ınathuat 

\C" turiznı ıuiir.;te~arı 
Atina, 2 (A.A) - Şimdiye 

kadar dış işleri bakanlığı mat
buat direktörlüğü makamını 
işgal etmiş olan Papadakis bu 
bakanlıkta yeni ihdas olunan 
matbuat ve turizm müsteşar
lığı genel birektörü tayin edil
miştir. 

Uşak'ın kurtuluşu 

U,ak 2 (A.A)- Uşak'ın kur
tulıışunun 14 üncü yıldönümü 
coşkun tezahüratla kutlu!andı. 

l\'lacaristanda \azivt>t . 
Budapeşte, 2 (A.A) - Say

lavlar kurulu başkanına yazdığı 
bir mektubda Eay Gömböş 

hükumet partisi de dahil bu
lunduğu halde bütün par:a
menlo partilerinin şimdiki seçim 
isteminin ıslah edilmesini tlzem 
addettiklerini yazmakta ve bu 
partiler nokt;;i nazarlarının bil
dirilmesi için onları bir kon
ferans nalinde toplamak hu
sundaki projeyi tawib ettiğini 
ilave etmektedir. Bu konferans 
saylavlar kurulu toplandıktan 
soara yapıl;;caktır. 

Kral naibinin salahiyetleri
nin tevsii ayan meclisinin ıslahı 

meseleleri de yapılacak konuş
malarda mevzuu bahsedilecek
tir. 
Başbakan muavini Daranyi 

ile iç ve tarım bakanları bu 
konferansta hükümeti temsil 
edeceklerdir. --·-

Havacılık ve Spor 
Havacılık ve Spor mecmua

sının 174 üncü sayısı zengin 
neşriyatla çıktı. Bu sayıda 30 
Ağustos zafer bayramı ~en!il< -

1
, lerı hakkında bol tafsilat ve 

fotoğraflar vardır. Tavsiye ede
rız . 

Hergün ==
cı:ı:ıa:;:ı:zmc:m Bir fıkra 

Yazarı: Flznrı Aımaı lıktıı, 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir ve Eylfıl ayı 
Son senelerde lzmir ile Ey

lül ayı arasında geniş ve derin 
bir uygunluk, bir mutabakat 
ve bir anlaşma olduğuna dik
kat ettiniz mi? Adeta Eylül ayı 
ile lzmir kol kola, yan yana 
neş'e içinde hoplıyan, gülen, 
koşan bir çocuk ,etareti temsil 
etmektedirler. Evlul ayına dik· 
kat edersek bir hususiyeti 
vardır, Eylülda yaz mevsimi 
ihtiyarlar, sıcaklar şiddetini 
kaybeder, sabah akşam tatlı 
serinlikler başgösterir. 

EyJü;i" n bir dokuzuncu günü 
vardır. O •abah güneş başka 
türlü doğar, lzmir başka türlü 
olur. Çünkü dünyanın en büyük 
insanı Atatürk tarihe bir 9 Ey
lülü lzmir için hediye etmişti. 
lzmirin Eylüle, Eylülün lzmire 
gönül vermesi işte bu tarihten 
başlar. lzmir ile Eylül yanyana 
gelince arsıulusal Fuarlar bü
tün yurda dal budak salmış. 
lzmiıin Eylülü, Eylülün lzmiri 
Türk yurdıma neş'e, sürur ve 
şetaret serpmeye başlamqtır. 
Bu iki dosta böyle neş'e 

sembolü olarak bakarken 
ellerinde sallanan ııazlı dil
ber üzümlerimizi görüyor mu
sunuz? Bir elinde üzüm sal
kımı, öteki elinde dolgun vü
cudlu inciri tutan lzmirin Eylü
lü, Eylülün lzmiri dünyayı se
lamlıyor, görüyor musunuz? iz
mir Eylül ile neş'elenir, Eylül 
ile sevinirken öteki aylara 
i•tifat etmekte de pek samimi
dir. lzmirin diğer aylara iltifat 
edişişini asıl dostu Eylül hiç 
kıskanmaz. 

Güzel lzmir herkes ile her 
ay ile Eylül kadar dost olmak 
ihtiyacındadır. Hemen ulu tann 
f.ylU\ ile Izmirin Iımir ile Ey
lülün muhabbetini arttırsın ... 
Öteki aylarla da yıldız barışık
lığı nasib etsin amin ... 

Macaristan 
Bir emri vaki mi 

yapacak? 
Berlin, 2 ( Ô.R ) - Siya~i 

mahafil, Macaristanın pek ya
kında bir emri vakile muahede
lerin tadili cihetine gideceğini 

sağlam bir kaynaktan akseden 
haberlere atfen ifşa ediyorlar. 

Macaristan ordu mevcudunun 
artması İçin ciddi tedbirler alı
nacaktır. 

Fransızların ianesi 
Paris 2 ( Ö.R ) - Humanite 

gazetesi ispanya sosyalistleri 
için F ransada toplanan ianenin 
üç milyon frank olduğunu ya
zıyor. 

Ha beşte 
Munta~am milli bir hUk6 

met teessüs etmişii" 
Londra 2 ( A.A ) - Habeş 

elçiliğinin bir tebliğine göre, 
Necaşi garbi H:ıbeşistanın mer
kezi olan Gore şehrinden bir 
mektup almıştır. Gore hüku
meti reisi Volde Sadik'den ge
len bu mektubda vilayetler şef· 
leri mümessillerinin iştirakiylcı 
bir hükümet kurulduğu, bütün 
idare dairelerinin muntazam 
suretle işlediği ve vaziyetin sa
kin olduğu bildirilmektedir. 

Doğru değil 
Bükreş, 2 ( A.A )- Ecnebı 

memleketlerde Romanyayı tem· 
sil eden bazı diplomatların 
istifa ettiklerine dair olan ve 
bazı yabancı gazetecileri tara· 
fından neşredilen haberler 
tamamile asılsızdır. 

Polonyada büyük yangın 
Bydgoszez, (Polonya) 1 (A.A)

Devlete aıd değirmencilik mü
<'ssese!erinde yangın çıkmış ve 
bir milyon Zotl;k bir zararı 
mucip olmuştur. Yanmış olan 
müessese~e~ Polonyanın en bü
yüklerinden biri idi. 



tiahıt a 

GAMELENIN ZIY ARETINDEN SONRA Sporc lar 
o o yanın dış siyasası değişecek mi? 
osyalistler buna ihtimal vermiyorlar 

Rusyaya gidiyor 
Halkevlerimizi temsilen Rus

yaya gidecek olan futbol, gü
reş , eskrim ve bisiklet kafile
lerimiz ayın on birinde Istan
buldan hareket edecektir. Bu 
kafileye lzmirden iştirakleri tes
hil edilen Fuad, Hakkı, Said 
ve Kazım dün akşam lstanbula 
hareket etmişlerdir. Muvaffak 
olmalarını temenni ederiz. 

<ımnal (1amleı111ı Vaışovaı·a ı·aptıgı >ll'ahat ıle f>oloııya l!aşk1J111andan11ıın f>aıis'r uu!ıi zırareti, 11111/ctler 
arası diplomasi ıi/ı•m111111 dıkkallc üzemule dıırd11ıf11 bir l1ıiılise olm11şt11r. Bir ;•andan su//ıru drmoktasikr bu 
srralıattan memıııımret [[Östcrerek Pıı/011ra'11m eski taalılıiidlcrine <adakatlen arrılmimragı 1111i11ds111ı rıkam· 

ketı, b11 raııda11 da Almam·a 'da mdişeler 11ıwwıakta 11 gw i krılmnır. ıştır. 811 sryalıat dı>laı•ısile i leri siirıil· 

müş nltııı bazı m ııtalralan aşa!ftda lttı /risa edıyoruz: 

Almanya ile gerginliğin iza- Leh mahfillerinin bir hayalin- yı da bulmak gibi trajik bir 
vaziyet karşısındaydılar. lesinden sonra da Polonya için, den ibarettir. 

Bir kaza Fransız ittifakının muhafaza et- Varşovanın mes'ul devlet Fakat Ingiliz diplomasisi 
vaziyeti kurtardı ve Varşovayı, 
Polonyanın menfaatlarına uy
gun bir politika gütmesi için 
tazyik etti. 

Birinci Asiziye mahallesinde 
Sinekli caddesinıle 94 numaralı 
evde oturan Kulalı Süleyman 
kızı 13 yaşlarında imhan oda 
tahtalarını yıkarken ayağı ka
yarak yere düşmüş ve meydan
da tersine konmuş ağzı yuka
rıda bırakılmış kınsız bir bıça
ğın üzerine tesadüf ederek 
böğründen yaralanmıştır. 

miş olduğu iki kıymet vardır. adamları, geçmiş tecrübelerden 
Evvela bü ittifak, Almanya ile sonra, bu nevi teklifleri çok 
elbirliği teşebbüsü muvaffak 
olmadığı takdirde bir emniyet 
garantisi teşkil etmekte ve ay
ni zamanda, şarki Avrupa iş· 
!eri hususunda Fransanın şim
dikinden daha fazla Rus siya
'etine alet olmasına karşı bir 
mani teşkil etmektedir. Geçen 
sene Varşovaya yaptığı iki zi
yaret esnasında, B. Laval, Fran
sanın M oskova ile tesis etmiş 
olduğu yeni bağlardan fileu 
faydalanmaya henüz belki kat
iyetle karar vermiş olmadığını 
ümit ettirmişti. Şu son aylar 
ı:arfında, Fransanın ittifaklar 
politikasını diriltmek için açıl· 
mış o'an kampanyalar, Varşova 
idare adamlarına Almanya ile 
uzlaşmanın imkansızlığı dolayı

sile Fransız ittifakına yanaşmayı 
tavsiye eder mahiyetteydi. Bu 
münasebetle, Almanyanın Dan
zig şehri hakkındaki sözde 
niyetleri hususi bir şekilde 

şişirildi ve bu hareket tarzı 
fay« ' ... ,7 n'madı. 

• 

Moskovanın bu ziyaret için 
kullandığı ihtiyatkar lisan, 
Sovyet gazetelerinin Po!onya 
ordusunun şefinden bahseder· 
ken kullandıkları tedbir 'i ve 
alakalı ifade, Çekoslovak yarı 
resmi gazetelerinin Polonya 
hakkında tatbik ettiklari tak
tik. bütün bunlar, Fransız kur
may şefinin Polonyada yaptığı 
gayretlerin F ransanın yeni 
dostları olan Sovyetler birliği 
ile Çekoslovakyada fena karşı· 
!anmadığını gösterir mahiyet
tedir. 

Fransanın Polonyaya 1634 de 
olduğu gibi, gene, Almanyaya 
karşı bir şark paktı yapmak 
teklifinde bulunmuş olduğu sa
nılmıyor. Bu fikri hadiseler es
kitm i şt . r. Fakat bu demek mi
dır ki, o zamanki Pakt teklifin
de gizli olan asıl maksatldaıı 
vazgeçilmiş olsun? F ransanın, 
şarkta emniyet projelerile yalnız 
Varşovada değil Baltık mınta
kalarında da yapmış olduğu 

teşebbüsler, Polonyanın itiraz
larını tatmin edecek tavizlerde 
bulunmaya onu sevk edecek 
midir ? Bu suallere açık bir 
cevab vermek ancak general 
Rydz-Smigly'n:n Paris seyahatı 
esnasında kabil o!ab lecektir. 

Polonyanın, yeni Fransız tek
lif ne evet veya hayır diye ce
vab vermesi beklenemez. Bu
nun gibi, Fran•anın Polonyaya 
silahlanmak için geniş krediler 
açacağı hakkındaki şayiaların 
sıhhati de ancak birkaç hafta 
veya ay zarfında belli olabile
cektir. Generı.I Gamlen'in bir 
milyar ziiotilik bir kredi tek· 
lifini hamil olarak Varşovaya 
gelm i ş o"duR-u fikri ancak bazı 

f>a/onra lıalicıye nazm Beck 
emniyetsizlikle karşılarlar. Ka· 
towice - Gdynia demiryolunun 
tahsisatı için ikrazda bulunmak 
kat'ı vadi senelerdenberidir, 
güya Pariste bir kredi darlığı 
olduğu bahanesiyle uyukla
maktadır. 

Leh dış bakanı, Polonya is
tiklalinin satılık olmadığını söy
lemiştir. Bu söz, bilhassa ya
bancı kredilerle rtış politıkanın 

Londra, Danzig şehrinin bu
günkü vaıiyetin'n değişmeme
sinde tek alakalı devlet Polon-
ya olduğu için, Seriinin bu va
ziyeti değiştirmemesi hususun
da itina etmek ona düştüğünü 
ilan etti. 

Bu usulün tesiri görüldü. 
Almanyanın bir ihtilaf halin

de yalnız kalmak teblükesi 
karşısında cumur başkanı, dış 
politika hususunda kendi ba
şına karar vermek salıihi
yetini B. Beck'ten geri al· 
dı . Bu değişi kliğin neticesi 
General Gamlen'in Varşova 
seyahatidir. 

POLONY ANIN SiY ASETI 
DEGIŞMEMıŞTIR 

Varşovada çıkan yarı resmi 
Gazetta Polska yazıyor: 

Harb sonrası Avrupasının en 
devamlı uzlaşmalarından biri 
olan Fransız - Leh müdafaa 

Araba kazası 
Arabacı Rizanın idaresindeki 

34 numaralı binek arabası Ke
meraltı caddesinden geçerken 
Ahmed kızı 70 yaşlarında Ari
feye çarpmış, ayağından yara
lamıştır. 

Yaralı kadın hastaneye kal
drılımış ve arabacı tutulmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
birinci derecede bir yer almış-
tır. 

POLONY ANIN POLiTiKASI 
DEGiŞECEK MI ? 

Varşovada çıkan sosyalist 
organı Robotnik gazetesinden: 
Açıkça söyliyelim: General 

Gamlen'in ziyaretinden çok 
memnunuz. Biz bu hadiseyi, 
Leh - Fransız münasebetlerinin 
düzeleceği hakkında bir işaret 
telakki etmeye meyilliyiz. Ayni 
zamanda dış bakanlığımızda da 
bir değişiklik olduğu takdirde 
bu memnuniyetimiz daha fazla 
olacaktır. O zaman, Leh poli
tikasının bir dönüm noktasına 
ulaştığına kani olacağız. 

Gerçekten, B. Beck, şu ıon 
zamanlarda Almanya ile yakın
la şma politikasına sarsılmaz bir 
surette sadık kaldı , 

ı c11~ovaaall bır 11ıa11,.aıa rt' Leh suı·aı ı/tıı 

Dış siya 8amızda değişmiş 

birşey mi vardır ? Bunu hiç 
sanmıyoruz. Bu bakımdan son 
Danzig hadisesini hatırlamak 
kafidir. Danzig anayasasının 

çiğnenmesi karşısında kayıdsız 
kalışımıza bütün Avrupa şaştı. 

münasebetleri hususunda mu- ittifakı, iki memleketin kur-
h ·berdir. mayları arasında dbirliğini İcab 

Cermanofil politikasının bir 
neticesi olarak, Polonya ken
disini tamamile tecrid etmiye 
muvaffak oldu. Gerçi, Garba 
karşı hücuma geçtiği esnada 
Şarkta kendisini himaye et
mekle Hitlere büyük bir biz· 
mette bulundu. Fakat bu yüz
den geniş ö!çüde Fransanın, 
Romanyanın ve Çekoslovakya· 
nın yardımını da kaybetti. 
Adeta Hitlerle haşhaşa kaldı. 

fraJ1k/w ler 7eitun>r'tla11 ettirmesi pek mantıkidir. Esa-
INGIL TERENiN P ARMAGI sen mazide de böyle temaslar 
Bü!creşte çıkan La Moment eksik olmamıştır. Onun içindir 

gazetesinden: ki General Gam!en'in Varşo-
Polonya ile Almanya arasın- va seyahatinin bazı Avrupa 

da görülen yakınlaşma siyaseti, gazetelerine ilham etmiş oldu-
en basit aklıselime, itilaf dev- ğu sansasyonel yazılardan do-
letlerine karşı minnettarlık his- layı hayret etmemek elden 
!erine ve bilhassa Po!onyanın gelmez. Bu neviden mülaha-
hayati menfaatlerine zıd olarak zalar Fransa ile aramızda mcv-
ileri götürülmüştü. Polonyayı cud olan iki taraflı ittifak esa-
yaratmış olan itilaf devletleri
nin onu idame etmek menfa
atları icabıydı. Halbuki garpta 
sulhu garanti etmesine muka· 
bil şarkta hareket serbestisi 
istiyen Almanya kendi zararı· 

na olarak yaratılmış olan bir 
devlete karşı pek dostça his· 
ler besliyemezdi. 

Bu politika Polonyaya dış 
politika mülahazalariyle değil, 

fakat sadece İç politikası Al
manyanınkine uygun olduğu 
için dikte edilmişti. Po1 onyanın 

trajık mazisi buna benzer ha
diseler!e doludur ve bunlar, 
bu memleketin muazzam fc!a
ket lerinin sebebi c. !muştur . Bu· 
na rağmen m ı z i rı"n hataları bir 
kera daha te krar lanmış t ı. 

Almanya 1934 Leh - Alman 
uz ' aşmasını çiğn ; yerek tekrar 
Danzig'dan ve koridordan bah
setmeye haşlayınca Leh milleti 
uyandı ve Alma11ya ile uzlaş

m3nın kendisini nereye götür
düğ'ünü fark eıti. Fakat resmi 
mahfiller gene göz yummaya 
meyillidirler. 

Avrupa dav!etleri Danzig 
iç 'n askeri bir müdahalede bu
lunduk!arı takd rde karşıların

da Almanya yanında Po!onva· 

sına uygun değildir. Milletlerara· Hal böyle olunca Danzig'de 
sı hayattaki en ehemmiyetli ha· vaziyetimizin günden güne kö-
diseyi karşılayan şayiaların hak- tilleşmesine şaşmak lazım mı-
kikatle biç bir a 1akası olma· dır? 
ması tabii bir hal olmuştur. Şimdi iki yüzlü olmı~an bir 
Leh politikasının ana hatlarını politikaya başlamak ıcabet-
değiştirmel- mevzuubahs değil- mektedir. Beck hakikaten po-
dir ve olamaz. Fransa ile olan litikasının veçhesini değiştir· 
ittifak, bu politikada daima miye muktedir midir? 

·······································~··············································· 

1 mir ve Taşra 
BAY ANLARINA MÜJDE 

iki Bu :ç uk Liraya s aylık garantili Permanat 
ve saç larınızın zerı.feti rengini muhafaza etmek istiyorsanız 

ıv.I"t:JT~.A..~.A. 
KARAN,}.'JNADA. me~hur Perm~natçı 

• Hamid ve eşı Saa-
det tuvalet sa'onuna uğrayınız. 
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En son model VELLA markalı ondülasyon makinesile 
s a çl arın güzelliği ni , zarafetini bozmadan isteni len şekillerle 

en modern forma'ar yapılır. 
~~~~~.-.....-..... .-.~~~~~ 

Sene!erdeııbe ri muhterem müşteriler inden gördüğü rağbet 
ve teveccüh münasebetile 9 EYLUL PANAYIRININ 
devamı müddetince bir sürpriz olmak için fiyatlarda 
mühim tenzilatı yapmıştır. 

YAZAN: MI EL ZEVAKO 
..................................... 1 ............. 
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- Olabilir, bu iki kudurmuş 
herif nerede oturuyor? 

-- Durunuz amca! Jantiyom
lara mahsus binanın ikinci ka· 
tında on beş kadar hademe 
oturuyor. Şu dört köşe taştan 
yapılmış ve içerisi de mermer 
döşeli binada Mareşal Monmo
ranıi oturuyor. Konak diğer 
binalardan ayrıdır, arkasında 

da bir bahçesi vardır. 
- Anlıyorum. Şu dört köşe 

ayn binayı bir az fazlaca anlat! 
- Orada Mareşal oturuyor. 

Bu konağın bahçeye bakan 
dairesinde iki kadın ve iki Par
dayan oturuyor. 

Jillo, planını bitirdikten sonra 
amcasına verdi. Mareşal dö 
Damoil, Monmoransi konağını 
mükemmelen biliyordu. Jillonun 
çizdiği plana ihtiyacı yoktu. 

Jil amca: 
- Şimdi orada ne olub bit

tiğini haber almaklığımız la
zımdır. Bunun için iki üç günde 
bir buraya gelebilmek vasıta
sını bulmalısın... O vakıt, ne 
yapacağını sana söyliyeceğim .. 

Dedi. 
- Bu benim için daima 

mümkündür. 
- Nasıl? Anlat bakalım? 
- Mösyö dö Pardayan, sizi 

tecessüs etmek için buraya gel
diğime kani... Ben kendisini 
kandırdım . 

- Jillo bundan sonra artık 
sana ahmak demiyeceğim! Bir 
az daha gayret edecek olursak 
gözlerini kamaştıran kasaya 
sahih olacaksın .. 

Bunun üzerine Jillo zengin 
olacağını düşünerek memnunen 
Otel dö Memeden çıktı. 

Yolda: 
- Pardayana ne masal uy

durayım? 
Madamki Monmoransi kona

ğında olub bitenleri anlataca
ğım ve hazineye sahih olaca· 
ğım. Otel dö Memedeki şey
leri de öteye söyliyerek niçin 
oradan da böyle bir istifade 
temin etmiyeyim? 

Diye düşündü. Bu fikri de 
pek makul buldu. Her iki ta
rafa da casusluk yapmak ve 
her iki taraftan servete nail 
olmak mümkündü. 

Jillo, fikir ve cesarette daha 
ileri gitmek imkanı olmadığını 

anladı. Pardayan için amcasına 
casusluk ettiği gibi amcası için 
Pardayana hafiyelik etmeğe 
karar verdi. 

işte vicdan ve ıai ile namus
karane surette kazanılan bir 
çok servetlerin esrarı budur. 

Jillo namuslu ve çalışkan vic
danlı olmağı ve bu vechile iki 
katlı bir servet elde etmeği ka· 
rarlaştırdı. Bunun üzerine Mon
moransinin konağına girer gir
mez hemen Pardayana: 

Ah Mösyö! Size söyliye
cek güzel havadislerim var. 
Janeti gördüm, artık size lazım 
olacak havadisleri temin ettim. 

Pardayan: 
- Çok güzel! 
Dedi. 

* •• 
Bu geçen müddet zarfında 

Hüknolara karşı tarizleriyle 
şöhret alan Papas Dani Ga
rola hitabet kürsüsünde yer 
almamıştı. 

Hatta geceleri bile sokak
larda "ölüleriniz için dua edi
niz!" diye bağırmaktan da vaz
geçmişti. Sent Jeneviyev da· 
ğındaki odasında ömrünü geçi
riyordu. 

Jan Dalberenin muhteşem 

cenaze merasiminden iki gün 
gün sonra, gece yarısına doğru 
bir araba Debarre manastırının 
önünde durdu. 

iki kadın inerek Manastırı• 

bekleme oda,ııına girdiler. Bun• 
lar matem ell>iselerini giymiş
lerdi. 

Kapıcı Papas, ne istedikle
rini sorunca bu iki kadından 

en genci, Manastırın baş Pa
pasını görmek istediklerini söy
ledi. Kapıcı kadınların Manas· 
tıra girmelerinin mümkün ola· 
mıyacağını söyleyince bunlar· 
dan ihtiyar görüneni göğsün

den çıkardığı bir mektubu ka
pıcıya verdi ve: 

- Bunu götürünüz. Eğer 
l eza görmek istemezseniz acele 
ediniz. 

Dedi. 
Baş papas mektuba göz gez· 

dirince hemen koştu. Bu fev
kalade bir hal idi. Baş papasın 
siyah peçeli kadıııın önünde 
saygı ile eği ldiğini görünce 
kapı cının hayreti daha ziyade 
arttı. 

Baş papas yavaş sesle söy
lenen bir kaç lakırdıdan sonra 

kadınların Manastıra girdiği ve 
ıssız koridorlardan geçtiğini de 
kapıcı hayretle gördü. Baş pa

pas siyah peçeli kadın ile be· 
raber bir odanın önünde durdu. 
Burası papas Dani Gırola'nın 
odası idi. Baş papas: 

- Burasıdır! 

Diyerek hemen çeki 'di. Ka
dın da içeri girdi. 

Pani Garola zaireyi görünce 
kaşlarını çatarak birbenbire 
doğruldu. O vakıt, kadın peçe
sini açtı ve Keşiş: 

- Kraliçe! sözünü mırıl· 
dandı. 

Filvaki, Zaire: Katerin dlS 
Mediçi idi! 

Kraliçe tebessüm ederek: 
- Yakıtlar hayırlar olsun 

benim bedbaht Markiml 
Sizi, bu korkunç Manastırın 

içinde arayıb bulmak İcab etti. 
-Soıw l'ar-

FUARDA 
HARAÇÇI 

KARDEŞLERiN 
59, 60 sa yılı 

mutlaka 
pavyonlarını 

• • 
gezınız 

Bu müessesenin yarattığı en son modern 
mobllyelerl görUp hayran kalacaksınız 

, 
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,zmir Gümr·· ğ .. Uydurma neşriya ı 
Rn , 2 Ö. l - 1 Y n 

gazel erı, Sovye't Rusya 

vaziyetini 

ikmale kalan ilk ve orla 
mektep talebeleri ··ı tl~ 'm: 
tihana hazırlanır. Şekercı Alı 
Galip ticareth esi anında 
1ehmed Ali !uva1et lonuna 

(Z.M) rumuzile müracaatları. 

1 

erkez ' Operatörü 

Hasta'arını pazardan başka 

er gün lkinoi BeyJer sokağı 
üıaycde salonu karşısında 

78 numaralı munyenehane• 
sinde kab eder. 
ELEFON: Muayenehane 3393 

Evi 4042 
Ev adresi : Karantine köp

nide Berat opartımaoı No. 5 
• 

Merkez hast~nesi 
Operatörü 

Hastalarını hcrgün t .3 
ten 6 } a k4 dnr Ik nci Beyler 
okak şerbetçi kurşısı No. 81 

de kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

T eJef on evi 320.3 

Bayan Radyolindcn o k.a~~r ';lle~m?~dm ki baş\<a \liÇ bir diş 
macunu kullıınmoz. Dişlerınızın ıncı gıbı beyaz, parlak, {!'Üzcl ve 

,:!fam ()fd ğunu i5'eraeniz. 1öiı de yalnı.z ye oaim~ R~~~ LI 
k lfanınu, fakat sabah ak om günde ıkı defa dışlerınızı fırça· 
1ama'k 15:r.ımS?eldiğini unutmayınız. RADYOLIN 

RADYOLI RADYOUN 

lzınirli r tanlnılda ner e bu]u 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

0ı20 ve herkese kendisini sev.dir~n hay Om r Lüt
fidir. Bay Ömer Lütf.i lzmir" A~k~ri ote}i~in mües· 
i idir. Kırk ıbir senelık tecrübcJı ıdaresı. ı herkes 

bilir. lstenbulda her iki otelde konnkhya lnr kendi 
~\'Jeırindeki rahatı bu!acnklardır. 

Bütiln bu fevka!adeliklcre ita elen (i tJ r 
müthiş ucuzdur 
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\O Demir galv nizli gemici e1 tambası 
i ~ Adi Ja ba şişesi 
~ Yiizü bez mensuc t 
"° - Adi la ha şİiesi 
::: 
c 
:& Adi ağaç bo varil 
E Radyo 
r.s 

en 

ı:ı Hususi kap!arda madeni e yağı 
::t 
.cıı Bir renkli poreelen sofra tabağı 
(;~ " ıc: ı ere ern~eğe mahsus luto esili muş m
:s 
c: b taklidi mukav4' -cp Müstamel .. di de ir boş •varil ve de · ta 
"P Asfalt 
~ Boş adi demir varil 
n Bir renkli porse!en ıkabve fincan\ 
c a 
s:> 

CIJ Şişe termus -- Demir kılıfh termus 
~: Aluminyum lulıfü termu 

::ı 

cı Adi cam sigara tablası 

~ Elektrik tertib th demir re ·1ii 
: S de nargile şişesi 100 adet 
~ Galvanizli demir tel kutru 2~6 
'g Eyi matb kairıdı 
~ Safi keten mensucat 
"' -(D 

~-

' c:: 

!ev dı irc ifc mürettep boş işe 

fJ Oto iç lastiği 
~ 

~ 
\o Y.nııh resimli ~ağıt reklıim 
~ Oto iç lastiği 
'2 Adi bo,Ş demir varil 
""" 11
: Tabii çay 
~ Demir perçin çi isi 
~ 

Y lrnrıda yazılı eş}a 16-18-21-23-9-936 ıncı çarşamba, cuma, pazartesi, çar amba günü sant 
on dörtte açık arttırma rctile dahile s h madığı takdirde ayni günde de ccnebj emlekeıe 

götürülme üzere sablacağından işine gelenlerin ithalfit gümrüğü satış komisyonuna müracaatları 
il~ olunur. 3-11 213 (18!>0) 
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HÜSEYiN KA y-IN-... mmmm Neşesiz ve kırgın mmmm 
Başı, dişleri 

ağrıyor 

Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille 

bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluhan civaranda No. 28-9 Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

Türk Hava kurumu B
11

a~lıkt
1

e.sir şu- 1 

besi başkanlığından : 
Balıkesirde Hükumet caddesinde Uray kurağı karşısındaki 

arsaya kurumumuz tarafmdan yaptırılacak olan 10594 lira 41 
kuruş bedeli keşifli iş evinin 31-8-936 tarihindeki münakasasına 
giren olmadığından münakasa 11-9-936 tarihine kadar temdit 
edilmiştir. 

İnşaata ait planlarla şartnameleri tedarik etmek ve bu hususta 
tafsilat almak isteyenlerin Ankarada Hava Kurumu genel mer
kezine lstanbul, Izmir ve Balıkesirde de şube başkanlıklarına 
müracaatları. 3-7 230 (1802) 

Mobi!ye evi ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir. ,, •-" 
ALDANMAYINIZ 

HALEP YAGI DEPOSU 
Nefasetile meşhur YEŞiL URFA SADE YAGLARININ top

tan fiyatına satış mahaJli : lzmirde Girit hanında 

F. Simsaroğlu ve S. Iler 
ticarethanesi deposudur. 

DiKKAT: 2256 Numaraya 
telefon edilirse mahallinize 

kadar bir teneke bile siparişiniz gönderilir. 

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

H. 3 3-13 

DOKTOR ........... rmıill!B!!mllıcmll!ll!lllml!ll!E!~mlllm"~Wi~'S"MWMTlll••iırm .. maı ................... . 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numarala mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ı 

....... Em .. ..mamıamı~-u 

u1öIRB1Qf~~ 
MITAT OREL 

, Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 
r77.7Z7777777Jr.77.7777.77777777.7'J 

Dokto 

1 
1 

r 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü rapur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

iZ Me sucatı 
etinin 

1~arafından nıevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

-cJ -c..TZ:OUR 
~':r.JC.':r.Y-"" ..,..;~ACZZ7d./;ZZjfZZ7.7.7.7..71/~.77.J-L77..ZZ7.../J7.7..Z77/.LZ.7../7...7../..LZLZJ 

Yeni yaphracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
ııım•••••••••ııııı 

U.7/7//L.7..7../.7.J 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda 
186 Numarada 

Mimar Kemaled
din caddesinde 

iŞ YE LE 
• ••••••••••••••••• 

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

• r;,_z;;;_x;;;;//j 
~ ................. . 

• ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

K LI T. .Ş 
andemir oğlu 

rrLZZZZYJ7.z7TLZ7..T.LZ7.Z7ZZ?JZ7.7..z7..7.7.7..7.7..ZZ7...z;rzzxzzzz-L7..7..ZZ7.7.777/J/..Z7...Z7I/.T.LZ/.7l 

Ayni kuınaşlar lzmirde Sağırzade ve Asını Riza 

N Ka rd es] eri ve tru C'ro ··M;l;d~~;;ı~;;"!i~".;;~·th~~~ı·~;r~·ci:;·;~;;ı~·~kt~'d;; 
~ ~ .........................................•.•................ 

C7.7..77..71ZZZ7.z7.7..z7ZZZZ7..z7..ZZZZZ7.z7ZJrzz7..Z7..Z7.7..7.7J7.727..ZZ.Lr"Ef.L7..27..77.7.727..7..Z/.Z7.7.Zzı 

w~~~:c:::~i21l::::!lZ:c:iirm?~~mlliil.. • 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 

Ağralar 

Romatizma 
Nezle 

Grip 

·················· G B .. •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• .................. ~ .~ 
•••••••••••••••••• 

.. 
1 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
Karşısında derhal ricale mecbur olur 

, 1 

Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 

motosiklet petromaks lüks fe

ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızhğı her çeşit gramofon 

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

No. 156 Balcılar 

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir. 

ar 

NECİB SADIK 
DAMLAPINAR 

1-26 (1521) 

urumu 

· Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

er yemekte biri 
rda iç· 

TELEFON : 2067 
-~~~1'llltl~...-~~~~nE~ 

EYLUL 
ECZANESiNDE 3 

ŞEREFiNE 
HiLAL GüN 3 GECE UCUZLUK 

Keıual Kamil kolon ya la rile Ken1al Kamil mustahzaratıııda bütün reçetelerle her türlü ahşverişde hiiyük tenzilat · 

7, 8, 9 Eyliil Günlerine Mahsus 
Tenzilatlı fiatlardan toplu almayınız. Her müşterinin bir maldan bir tane almasını valvarırız· 

Eczacı Kemal Kamil kolonyaları: (Baharçiçeği) (Zümrüd damlası) (Gönül) (Altınruya) (Fulya) (Son hatıra) (Yasemin) (Akşam güneşi) (Leylak) (Menek~e) 

kın a ç kacak olan ( KREP Dö ŞiN ) 
Losyonunun askülen ve Feminen kokular üzerinde pruvalara devam edilmektedir. 

25 Kuruşluk kolonyalar 200 Kuruşluk kolonyalar 185 35 Nasirol Kemal nasır ilacı 25 Nikelaj traş makinesi 
25 Kuruşluk eı;anslar 20 50 DişoJın Kemal 
35 Kuruşluk esanslar 30 50 Kuruşluk Okinolın Kemal 
50 Kuruşluk esanslar 45 50 Kuruşluk gülsuy"! Kemal 

100 K!!ruşluk esanslar 90 30 Kuruşluk ,, 
" 

35 Kuruşluk kolonyalar 
50 Kuruşluk kolonyalar 
75 Kuruşluk kolonya lar 

100 Kuruşluk kolonyalar 

55 50 Kuruşluk Çiçek suyu 
4o 30 Kuruşluk Çiçek suyu 
45 3(] Korizol Kemal 
25 Nikotini alan pipolar 

DAMLASI KOloNYALARININ HER BOY 



a~;ıoı ••3• 
Fratelli Sperco 1 N V. 
Vapur Acentası W. F.· H. Van Der 
ROYALE NEERLANDAIS Zee & Co. 

KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINIE 
ORESTES vapuru elyevm li- G. m. b. H. 

Jnanımı%da olup 4 eylülde An· ARTA vapuru 5 eylülde bek-
vers, Rotterdam, Amsterdam leniyor. 9 eyinle kadar A nvers 

Rotterdam, Hamburg ve Bre-
ve Hamburg limanları için yük men limanf arı için yük a1a-
:a1acaktır. cakhr. 

GANYMEDES vapuru 10 PLANT vapuru 15 eylülde 
:eylülde Anvers, Rotterdam, 1 bekleniyor. 18 eylüle kadar 
Amsterdam ıve Hamb rg liman- An ver , Rotterdam, Hamburg 
fan için yük alacakbr. ve Bremen iiçin yük afaca'kbr. 

SOFIA motörü 24 ey1üMe 
; HERCULES vapuru 3 ey- 'bekleni or. 29 eylüle kadar 
lülde gelip ayni gü y·"künü Anvers; Rotterd m, Hamburg 
ta liyeden onr u~gas, Vı r- ~e Bremen için yük al cakbr. 
pa ve Köstcnce liman arın ADANA vapuru 6 birinci 
hareket edecektir. teşrinde bektenmekte olup 10 
1 

HERCULES puru 19 ey- birinci tesrine kadar Anvers, 

1
lülde beklenmekte olup 24 ey- Rotterdam, Hamburg, Bremen 

1
Iülde Anvers, Rotterdam,Ams· liman'arı için yük alacaktır. 
terdam ve Hamburg Jimanlan ATHENA vapuru 15 birinci 
için yük alacaktır. teşrinde beklenmekle o!un 20 

1 
TRiTON vapuru 30 eylülde birinci teşrine kadar Anvers, 

gelip 5 birinci teşrinde Anvers Rotterdam. Hamburg, Bremen 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham limanları için yük alacaktır. 
burg limanları için yük ala- Armement H.Schuldt Hambcrg 
caktır. TROYBURG vapuru 10 ey-

1 SVENSKA ORIENT Lınıen lülde tahllye için beklenmekte 
olup ayni zamanda Anvers Di-

NORDLAND motörü 28 rekt, Rotterdam, Hamburg Ji-
agustosta beklenmekte olup manları için yük alacaktır. 
yükünü tahliyeden sonra Rot- • 1931 • .. 

terdam, Hamburg, Copenbage, American Export Lines 
Dantzig, Gdynıa, Goteburg, EXPRESS vapuru 10 eylülde 
Oslo ve lskandinavya limanlan beklenmekte olup 11 eylüle 
için yük alacakbr. kadar Boston, doğru Nevyork 

BIRKALAND motörü 14 ey• için yük alacakbr. 
~ 

lülde beklenmekte oJup Rot- Den Norske Middelhavslinje 
terdam, Hamburg, Bremeo, Co- BANDEROS vapuru 20 ey• 
penhage, Dantzig, Gdyoia, Jülde beklenmekte olup Direkt 
Goteburg, Oslo ve lskaodinav- Dünkerk,Havre Direkt, Dieppe 
ya limanları için yük alacaktır. Direkt ve Norveç limanları 

HEMLEND motörü 29 ey- için yük alacaktır. 
Jülde Rotterdam - Hamburg - ._ ı c;;a 4 • 

Bremen - Dantzig - Gdynia- S. A. Royale Hongroise de Na-
Goteburg - Oslo ve lska~di- vigation DanuLienne- Maritime 

· · k ı Budapest 
navya limanları ıçın yü a a- DVNA vapuru 28 eylülde 
caktır. Reograd. Novi!ad, Budapeste, 

EGLUGA POLSKA Bratislava, Vienne, Linz liman• 
LEV ANT motöril 1 eylülde ları için yilk alacaktır. 

gelip 5 eylülde Anvers, Rot· ~ 
terdam, Amsterdam ve Ham- Service Maritime Roumain 
burg limanları için yük ala- DUROSTOR vapuru 30 ey• 
caktar. lülde bekleniyor. K6stence, Su• 

SARMCJA motörü 20 ey- lina, Galah ve Galatz aktar• 
lülde gelip Dunkerk, Anvers, ması olarak Belgrat, Novisad, 
Dantzig ve Gdynia limanları Komarno. Budapest, Viyena 
için yük alacaktır. ve Linz için yilk kabul ede

cektir. Daha Fazla tafsilat için ikinci _,..._ .. .,94.®~ .. ,.._. __ 

kordonda Tahmil ve Tabliye VapurJann isimleri, gelmo 
binası arkasında FRATELLI tarihleri ve navlun tarifeleri 
SPERCO vapur acentalığına hakkında hiç bir taahhüde gi· 
müracaat edilmesi rica olunur. rişilmez. 
Navlunlardaki ve hareket ta- N. V. W. F. Hanri Van Der 
rihlerindeki değişikliklerden Zee & Co. 
acenta mesuliyet kabul etmez. Birinci Kordon Telefon No. 

Telefon: 2004-2005-2663 2007 - 2008 

iLAN 
Denizli orman direktör:üğünden: 

1 - Denizli ilinde Acıpayam ilçesinde hudutJarı şartnamede 
yazılı bozdağ devlet ormanından No.lanmı~ ve ölçü~müş ~61 ~ 
metre mikaba muadil (4797) adet N.lı devrık çam agacı yırmı 
bir gün müddetle arthrmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 16-9-936 Çarşamba günü saat on beşte kapalı 
zarf usuliyle Denizli orman müdürlü~ü~de yapılacaktır. . 

3 - Beher gayri mamul metre mıkab muhammen bedelı 235 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat (1167) füadır. . 
5 - Şurtname ve mukavele projesini görmek istiyenlerın bu 

müddet içinde her gün orman müdürlüğüne ve Ankarnda orman 
umum müdürlüğüne milracaat edebilirler. 

29-30-1-2-3-4-5-6 181 (1774) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAZE TEMiZ 

IIAC 

Uf'lJZ 

HAMDİ NOZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
BOyUk Salebçi oğlu hanı karşısında 

···························· 1 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ımrl 

YENi A51R 

ARSIULUSAL lZMiR FU· 
ARINI GöR EYE GELE 

R1'1lAŞl"ARA4 SAYGI 
BORClJMUZU öDEMEI{ 
IÇiN 

Telefoo 3882 

Bir Aylık T enzilit 
Izmir tecim ve endüstri odası pavyonunda k6şemi2i, 
Balcılar içindeki magazamızı ziyaret ediniz. 

TELEFON : 3882 -Gazi Terbiye Enstitüsü Direktör-
lüğünden: 

1 - Gazi Terbiye Enstitüsü, ortaokullara ve orta dereceli 
san'at. okullarına, öğretmen okullarına öğretmen ilk okullara 
ispekter yetiştiren yüksek dereceli bir müessesedir. 

.2 -:- En titünü~! Tür~çe - Edebiyat, Tarih - Coğrafya, Tabiiye, 
Rıyazıye, PedagoJı, Resım - iş, Beden Terbiyesi şubeleri olup 
okuma müddeti bütün şubelerde iki yıldır. 

3 - Bütün şubelere öğretmen okullarını ve liseleri bitirmiş 
kız ve erkek (27 yaşını geçirmemiş) talebe imtihanla alınır. 

4 - Kayıt 15 Eylôl 1936 Salı akşamına kadar Kültür direk
törlüklerinde yapılacaktır. 

5 - Kayıt şartları ile imtihan günleri ve daha başka istene· 
cek malümat için Kültür direktörlüklerine başvurulmalıdır. 

30-3-9 600-163 (1782) 

Bağcılara 
müjde!! 

Üzümleriniz için TURAN YA~ F ABRIKALARI 
size sureti mahsusada hazırlanmış bir kili arz etmek
tedir. KOJilo muhtevi bulunduğu potasa miktarı 
% 35136 garantidir. Yilz kiloluk çuvalı yalnız dört 
liraya satılmaktadır. 

Bir tecrübede bulunmanızı bilhassa tavsiye ederiz. 
Kültio eyi derecesile beraber diğer potasalara na
ıaran çok elverişli olduğunu derhal anlayacaksmız. 

Daha fazla malumat almak için lımir umum acente
liği Nef'i Naci ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Salih Ağa hanı No. 1, 2, 3 
Posta kutusu 224 

Telefon 3465 lzmir 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kolonya ve esansları 

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

lzmir kokuları 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 f erit 

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 €Czanesi 

Hükumet sırası 

lzmir Vilayeti Muhasebei Husu- . 1 k 'k 
· .. d .. 

1 
.. .., .. d lzmır tramvay ve e e trı sosyete-

sıye mu ur ugun eu : · d 
Alsancak Hacı Bt:kir sokağmda !.ııkola Persiç na~ına kayıtlı 1 Sin en: . . 

12 ıayıh arıwaya tadılAt komisyonunca konulan 60 lı~a kıymet 1 Şebeke amehyat: dolayısıle cereya!1ın ~.9.1936 d.a sa~! 9 dan 
kab l d"I d'~ t kd". le Han tarihinden itıbaren bır ay zar-• 17 ye kadar Buca ve Bernova. _?ahıyeJerınde kesılecegı sayın 

f d
o e. 1 m,, .. 

1
"'' d 

1
8 ~ 1~ c 234 (1803) abonelerimizcc bilinmek üzere ılan olunur. 

ıo a miJraca t c ı mcsı. 

Sahlie e 

Olivier Ve Şü. 
LIMiTET 

mParis fakültesinden diplomalı 
Di tablpl ri 

Vapur Ace ası 
BİRiNCİ KORDON REES 

BİNASI TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

1\1 uza ( f cr Er oğul 
Kt•nıal Çetindağ 

OPORTO vapuru 15 agustos 

1936 Londra ve Anversten ge· 

Jip yük boşaltacaktır. 

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

FLAMINIAN v puru agustos 

onund Livcrpool ve Swanse

adan gelip yük boşaltacaktır. 

Tef efon : 3921 
Cum ve salı 8 den 10 a 

kadar rnemteket hastanesinde 

nltacaktır. - . 
Deutsche Levante - Linie 

SAMOS vapuru 23 agustos 

1936 bekleniyor. Hamburg, 
Bremen ,.; e Anversten yük bo· 

NOT : Vürut tarihleri va-
' purların isimleri ve navlun üc-

retlerinin deği ikliklerinden me 
uliy t kabul edilmez. 

Fuvar için gelen 
lzmirin sayın misafirleri 

Güzel lzmiri gördünüz, gezdiniz belki 
de sevdiniz .. 

lzmirin bir şyi emeşhurdur 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

büyük Hilal Eczanesi 
hmirden götürülecek en şık en ince ve en 

makbul hediyeniz Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesı ko· 
kuculuk üzerine ciddi yürüyen bir 
müessese olmuş, kokuculuk ale-
mını şaşırtmış bulunmaktadır. 

Hilal eczanesini, eczacı Kemal Kamili 
işindeki ciddiyeti, kolonyalarmı 

lzmirlilere sorunuz. 

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

Daima· sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
I~GILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

v~nhn saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanl~erdc ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

Ticaret lisesi direktörlüğnden: 
1 - ~rta kısma ilk okul mezunu kız ve erkek öğrenciler 
2 - Lıse kısmına orta okul mezunu kız ve erkek öğrenciler 
3 - Akşam kız kursuna kız öğrenciler kayıt edılccekJerdir. 

alakadarJarın hergüıı oku! direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. 3-5-8 229 (1801) 
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F ank ordusu muhasarada olan Alkazar müdafilerini 

tarmak için To edoya ~O kilometre kadar yaklaşmış 
Hendaye 1 ( A.A ) - Bur

gosdan bildirildiğine göre, ge
neral Franko askerleri pazar
tes; günü zarfında Tolede 30 
kilometre yaklaşmışlardır. To
lcdode bin kadar Frakocn Al-
kazarı müdafaa etmektedir. 
Millici tayyareler muhasara al
tında bu'unan b=n kişiye erzak 
atmaktadırlar. 

UZLAŞMA TEŞEBBÜSÜ 
Hendaye, 1 (A.A) - Ge

Peral Molanın halkçı cephe 
liderleri ile bir uzlaşma hak
kında müzakerede bulunmak 
üzere halen Fransız arazisinde 
bulunmakta olduğu hakkında 

Fransız gazetelerinin verdiği 
haberlE"r yalanlanmaktadır. 

MADRIDDE PANiK 
Lizbon, 1 (A.A) - G-!neral 

Liano dün akşam Sevil radyo
ıımnda şöyle demiştir: 

Madride yapılan sistematik 
hava hücumları orada panik 
doğurmuştur. Bur!o?'OS hükii~eti 
markisistlerin herhalde F rausız 
mamulah dumdum kurşunları 
kullandıklarım tesbit etmiştir. 

Markisistler Muente Canil'de 
mağlüp olmuşlardır. 

IRUN'DA VAZIYET 
Hendaye, 1 (A.A) - Roy

ter Ajansı muhabirinden: 
Öğleden az evvel asi bir 

bombardıman tayyaresi lrun'a 
tarruz ederek müteaddid bom· 
balar atmıştır. Bombalardan 
biri bir dinamit doposuna isa
bet etmiş, infilak neticesinde 
çok farla hasarat vuku bul
muştur. 

Asi topçuların bütün gün 
devam eden endahtına rağmen 
hiçbir piyade taarruzu yapıl
mamıştır. Gerek hükumet kuv
vetleri gerek asiler tarafından 
elde edilen yeni muvtıffakıyet
ler cebhelerin ekserisinde faa
liyetin azalmadığını göstermek
tedir. 

BURGOS BOMBARDIMAN 
EDILDI 

Söylendiğınc göre Burgos 
ilk defa olarak bir hükümet 
tayyaresi tarafından bombar
dıman edilmiş ve bir çok kim
seler ölmüştür. 

Bütün ispanyada hava hare-
keti yapılmış yedi mühim şehir 
bugün bombardıman edilmişlir. 
Bunlar, Madrid, lrun, Burgos, 
Sevil, Girna Takordu Kadiks'
dir. 
SİViLLERiN MUHACERETi 
Saint Jean cie luz 1 (A.A)

lrun şehri sivil halkının hududa 
muhacereti devam etmektedir. 
Bu arada milli kuvvetler hava, 
kara ve denizden hücuma ha
zırlanmaktadırlar. Muhasaraya 
uğrayanlar mukabelei bilmisil 
olarak otuz kadar esiri kurşuna 
dizmekle tehdit etmektedirler. 

Almodovai işgal etmiş olan 
Nasyonalist kuvvetler T oledoya 
yaklaşmaya devam etmektedir
ler. 

SEFERBERLiK 
Hendaye, 1 (A.A) - Halkçı 

ı . 1 .~ t 

Qeflrra/ Frnnko lıfola lta110 bir tı1t1d11 

cephe Fransız ispanya hududu 
üzerinde 18 den 55 yaşına ka
kar bütün erkeklerin silah al
tına alınmasını emretmiştir, Bu 
emre itaat etmiyenler kaçak 
muamelesi göreceklerdir. 

YARDIM BEKLiYORLAR 
Paris, 2 (Ö.R) - Burada 

bulunan lspanyol halk cephe
sinin mümessilleri Fransadan 
ispanyaya müzaheretini esirge
memesini istiyeceklerdir. 

Sağcenaha mensub bazı Fran

sız gazeteleri Fransanın lspan

yol halk cephc&i hükümetine 

silah göndermekte devam etti

ğini, Paristen kalkan tayyare-

Harab cdılen Alkazar 

lerin her gün Madride mühim 
miktarda altın taşıdıklarını id-
dia ediyorlar. Aksiyon Fran
seze göre dün de bir Fransız 
tayyaresi ispanyaya hareket 
etmiştir. 
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Titüleskonun kahine dışında kalması 
ltalya ile anlaşmak içindir, deniliyor 
Romanyada yarı 

kabine 
askeri teşekküller ortadan kalkıyor 

ciddi tedbirler alacakmış .. 
Bükreş, 1 ( A.A ) - Bazı 

siyasal mahafilde teyid edi:di
ğine göre, Tatareskonun Titü
leskoyu kabine dışında bırak

masınırı sebeb!erindcn biri 
JtaJyan - Romen yakınlaşma

sına muarız olan adamlardan 
birinden kurtulmak hususun
daki arzusudur. Italyanın şimdi 
Romanyanın zecri tedbirci si
yasasını unutmıya ve iki mem
leket arasında ekonomik mü
nasebetleri daha ziyade inki
şaf ettirmiye mütemayil bulu- ' 
nacağı ümid edilmektedir. 
VAZlYET DÜZELECEK MI? 

Bükreş 2 (Ö.R) - Matbuat 
yeni kabinenin vaziyeti dü1clt
meğe muvaffak olabileceği ka
naatinde değildir. Yalnız parti 
mücadeleleriyle anarşiye doğru 
sürüklenen memlekette bir az 
intizam ve sükünun istikrar 
bulmasına yardım edecektir. 

Bükreş, 2 (A.A) - Rador 
Ajansı bildiriyor: 

Yeni Tataresko kabinesı bu 
sabah saat onda ilk içtimaını 
yapmıştır. içtima iki saat sür
müştür. içtimadan sonra aşa
gıdaki tebhi neşredilmiştir: 

111 Ul.tSl(O 
Baş!>akan Tataresko dahili 

ve harici siyaset hakkında 
mufassal malümat vermiş~ir. 

Kabine umurr.i asayişin ve 
üniversitelerde sükunun muha
fazası için kültür bakanı, içişler 

bakanı ve adliye bakanı tara
fından teklif edilen tedbirleri 
kabul etmiştir. Siyasi partilerin 
faaliyeti alınan tedbirlerle kat
iyen rahatsız edilmiyecektir. 
Fakat her nevi taşkınlık, cebir 
hareketleri ve kanuna ademi 
riayet ballrri şiddetJi · surette 
cezalandmlacaktır. Her hangi 

partiye mensup olursa olsun 
siyasi yarı askeri teşkilatta si
lahtan tecrid olunacak ve lağ-

vedilecektir. Hu vazifenin ifa
sında ihmali görülen memur 
cezalandırılacaktır: 

Kültür bakanı üniversiteler
de disiplinin takviye edilmesi 

ve bu disipline muhalif hare
ketleri derhal bastırmak sure-

tiyle üniversite hayatını yeni· 
den tanzim eden yeni bir ni
zamname vücude getirecektir. 

Münakalat ve bayındırlık ba
kanı, Milli müdafaa, kültür ve 

iş bakaaları ile birlikte 18 ila 
21 yaşındaki gençler umumi 

menfaatlara dokunur işlerde 
mecburi surette hizmet etme-

lerini istihdaf eden yeni bir 
kanun projesi vücude geririle
cektir. 
Başbakan ve teslihat bakam 

Tataresko ordunun vaziyetini 

de izah ederek ordunun ihti
yacı için yeni tedbirler taleb 
etmiştir. 

finans bakanının bu husus
taki teklifleri kabul olunmuştur. 

Belgrad'da -. . 
Askeri oyunlar 

Belgrad, 2 ( Ö.R ) - Kral 
ikinci Piyerin doğumunun on 
dördüncü yıldönümü şerefine 
yapılacak olan küçük antant 
askeri oyunları başlamak üze
redir. Bu oyunlarda hazır bu
lunmak üzere davet edilen 
Romanya ve Çekoslovakya 
heyetleri Belgrad'a gelerek 
parlak bir şekilde istikbal edil
mişlerdir. Splitt şehri donan
mıştır. 

ltalyada 
Yahudi dUşmanhğı 

yoktur 
Nevyork, 2 (Ö.R) - Ame· 

rikanm en maruf muharrirle-
rinden olup yahudi milletinden 
olan Dick Fawwel Avrupada 
yaptığı bir seyahattan dönü
şünde ltalyada yahudi düşman
lığının mevcut olmayışmı se
vinçle kaydetmektedir. 

Gorclos kupası 
Varşova, 1 (A.A) - Pat 

Ajansının haber verdiğine gö
re, Gordos kupası müsabaka
larına iştirak eden balonlar 
hakkında hiç bir malümat gel
miş değildir. Balonlar son defa 
olarak 31 Ağustos sabahın saat 
üçünde Beyaz Rusya arazisi 
üzerind~ görünmüştür. 

Porteklzde f ~ 'izm 
• Lizbon 1 (A.A) - Portekiz
de faşist usulü selim kabul 
edilmiştir. 

ASiLER · BÜYÜK ZA YIATA 
UGRADILAR 

Bayonne, 2 (A.A)- Trente 
Popolar gazetesi, Hükümetçi 
tayyarelerin Sevil, Girnata, 
Kurtuca , Cadiks şehirlerini 

bombardımanının asilere büyük 
zayiat verdirmiş olduğunu bil
dirmektedir. 

BURGOST AKI ZA YIA T 
Paris, 2 (A.A) - Bir bükü.

met tayyaresi Burgosu bom· 
bardıman etmiş ve epey hasa· 
rata sebebiyet vermiştir. 3 kişi 
ölmüş 18 kişi ağır surette ya
ralanmıştır. 

INGILIZ KIZILHAÇI 
Barselon 2 (A.A) - lngiliz 

işçileri tarafından vücuda geti-
ril~n lngiliz kızılhaç heyeti 
buraya gelmiştir. · 

ADEMi MÜDAHALE 
MESELESi 

Maerid 2 (A.A) - ispanya 
bükümeti, ispanyanın Montreal 
Drest ve Buenos Aires konso
loslarını , Atina ve Panama el
çilerini, Londra büyük elçisini 
ve Londr a büyük elçi katibini 
azletmiştir. 

Londra 'l (A.A) - Öğrenil
diğine göre, Portekiz hükumeti 
Lizbondaki lngiliz e:çisine ls
panyaya harb malzemesi ihraç 
ve transit memnuiyetini meri
yet mevkijne koyduğuna dair 
kat'i teminat vermiştir. 

BEYNELMiLEL KOMiTE 
TOPLANACAK MI? 

Londra, 2 (A.A) - Royterin 
resmi bir membadan öğrendi
ğine göre, lngiltere ve Fransa 
hükumetleri ispanya işlerine 
ademi müdahale anlaşmasile 

alakadar mescı. .tin tetkiki 
ite mükellef beynelmilel komi
tenin derhal toplanbasına bü
yük ehemmiyet atfedilmekte-
dir. Bu komitenin bu hafta 
içinde Londrarla toplanacağı 

tahmin edilmektedır. 


