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Tarihsel -----------
Kıymet taşıyan bir 
ziyaretin manası 

SAMAJESTE sekizinci ED
W ARD, buq-ün, lstanbula şeref 
vereceklerdir. 

lngiliz milletinin kalbinde 
hükümran bulunan domokrat 
kralın bu ziyareti, sportif bir 
deniz gezi i mabiyef nde ise 
de dünya matbuatında buyük 
alakayla takib edildigi şüphe
sizdir. Ezcümle Alman gazete
leri, SAMAJESTENIN yalnız 
Yugoslav - Yunan - Türk sula
rında dolaşmasını manidar bul· 
maktan kendilerini alamıyarak 
bu ziyarette Ingilterenin Akde
nizdeki nüfuz ve prestijini da
ha sağlam dostluklarla kuvvet• 
lendirmek arzusunu görüyorlar. 

ileri sürülen fikirler ve mu· 
talaalann vazh ete ne derece 
uygun olduğunu ince'eyecek 
değiliz. Sadece ıuna kaniiz ki, 
SAMAJESTE Çanakkaleden 
itibaren bütün sularımızda ve 
bele lstanbulda safiyetinden 
ıerre kadar şiiphe edilmiyecek 
bir dostluk havaııyla karşıl11-
tacaklardır. Türk milleti, seki
zinci EDW ARD'ın yiikıek şah
siyetinde, sulhperver lngiliz 
milletine kartı bayranhğnu, 
sempatisini c09kun bir konuk· 
severlikle g6ıterecektir. 

Büyük harpte ve onu takib 
eden harp ıonraıı giinlerinde, 
meşum bir taliıiılik aeri ola
rak, Tiirkiye-lngiltere milnase• 
bat ufukları kararmış, iki cen
telmen millet tarihsel dostluk
larını tamamen unutmuşlardı. 
Kemalist TOrkiye, milli dava· 
sında muzaffer olduktan sonra, 
kurtancı sefimiz Atatürkün ka
ranlıktan °yaran nurlu irşadıyla 
.. içerde ve dışarda ısulh"sistemini 
kuran politikamızın gerçek vas
fı, azimkir vechesi tebelJür etti. 
Biz tarihimizin seyrinde başlıb&
fJDa bir inkJIAp yaratan mesud 
günlerden sonra dünyayı eski
sinden başka tlirlü ıöı\aeie, 
arsıulusal münasebetlerimizin 
ıanzimiode vuzuh ve sarahattan 
kuvvet alan bir politika ta
kibine koyulduk. Etrafımız· 
da çerçevelenen husumetleri, 
suples kazanmıı samimi bir 
polttikayla dostluklara tahvil 

etmek yolunu tuttuk... Dün
yanın en buhranlı saatlerinde, 
ıulhu ıevenler bizi yanların· 
:la gördüler. Akdeniz sulhu· 
oun ciddi bir tehlüke geçirdiği 
günlerde ise, Türkiye, sulh 
davası uğrunda lngiltereye el 

uzattı. ivazsız ve menfaatsız 
b r yardım taahhüdüne girdi. 
lngiliz politikasının dirijanları 
jestimizdeki sam"mi manayı bü
tün genişliğiyle kavradılar. Bü
yük Britanya am m"yetimiıe 
ayni suretle mukabe edt-1 ge
cikmedi. Montrö konferansın· 
da, lngilterenin, bir zamanlar 
ananevi bir siyaset damgasmı 
taııyan eski zihniyeti, Tilrki
yeye karşı itimadsızlıktan do
ğan siyaseti bırakarak bize 
kayıtsız ve şartsız emniyet 
ır6ıterdiğini gördOk. Bu karıı
lıkJa itimat duyg1111111an kav-

- Sonu 4 illldl stılli/«k -

Nahlin Seddülbahirde demirledi. Kral 
karaya çıkarak m zarlıkları ziyaret etti. 

lstanbul 3 (Ô.R) - lngiJiz kfalı Sa Majeste 
sekizinci Edvardı himil bulunan Nahlin Yatı 
ÇanakkaJc boğazı önünde görülünce torpitola
rımız tarafından mutad merasimle selamlandı. 

Hükumet namına haşmetlü misafirimizi karşı
lamağa memur edilen Or general Fahrettin 
Altay Adatepe torpıdosunda bulunuyordu. 
General Fahretfn ya a geçerek krala Çanak· 
kale harb sahası etrafında izahat verdi. Sa 
Majeste, Nahlinin kaptan köprüsünde bulunu· 
yordu. Yat, sabah erkenden Seddülbahir önün· 
de demirlemiş ve kral karaya çıkmıştır. 

~ Yollar hahlarla bezenmişti. Rıhtımda Çanak-
kale va isi ile kumandan general Hüsnü Kılkış 
büyük misafiri hararetle karşılamışlardır. 

Oradan doğruca mezarlıklara gidilerek büyük 
harpta bu topraklar üzerinde can verenlerin 
mezarlarına çelenkler konula;uştur. 

Sa Majeste gördüğü sıcak kabulden dolayı 
memnuniyet izhar etmiş, öğle yemeğini yatında 
yemi~tir. Nahlin yatı yarın sabah (bu sabah) 
DoJmabahçe sarayı önünde demirleyccektir. 

Sa Majeste sekizinci Edvard buradan Dolma· 
bahçe rıhtımına çıkacaklar ve kendilerine mun
tazır bulunan Cumur başkanımız tarafından 
karşılanacaklardır. 

YUGOSLA\fYA VE FILISTINDEN BAŞKA FRANSA DA 
e a 7 YILI IZMIR FUARINA iŞTiRAK EDECEK TIR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çanakkale, 3 (Yeni Asır) - lngiltere krab 
Sa majeste Sekizinci Edvard'ı karşılamağa 
memur Orgeneral Fahreddin Altay'ın bulun· 
duğu Adatepe torpidosile ona refakat eden 
Kocatepe, sabahleyin günün ilk ışıklariyle bir
likte Imroz açıklarında bulunuyorlardı. 

lngiliz kralı Sa Majeste Edvardı hamil bulu
nan Nahlin yatından ance iki İngiliz destro
yeri ufukta göriindüle-r. Nahlin bir martı gibi 
süzillerek hafif yolla seyrediyordu. 

Gemilerimizin sancak tarafında bulunan deniz-
cilerimiz Sa M~jeste onuruna selim vaziyetinde 
duruyorlardı. Yabn görünmesi üzerine gemi-
lerimiz grandi direklerine büyük misafire hür
meten lngiliz kraliyet bandrasını çekmişlerdir. 

Londra 3 ( Ô.R ) - Royter Ajansının lstan
bul muhabiri bildiriyor: 

Sa Majeste Kral Edvardı hamil bulunan Nahlin 
yatı lngiliz mubriplerile birlikte Çanakkaleye 
geldi. Türk muhribinden top atılarak selim· 
landı. Atatürk adına olarak General Fahreddin 
Altay tarafından istikbal edildi. Kral Seddül
bahir' de lngiliz harb mezarlığına ve harabelerı 
ziyaret etti. lstanbul'da Atatürk'ün ıerefine 
tertib olunan yarıılarda hazır bulunacaktır. Kral 
Viyana tariki ile Londraya dönecektir. 

Başvekil 
iş ve Ziraat bankaları yaş üzüm ihracatı için 

yüz bin lira sermayeli bir şirket kurdular 
····-Tahrana gidiyor -ismet lnönü Türk - lran 

hudut iılerini görüşecelt 

Fuar milnasebetile şehrimize 
gelen ve Fuarla lzmirin ikti
sadi muhtelif itleri üzerinde 
tedkikler yapan iktisat vekileti 
Türkofis reisi doktor Mecdet 
Alkın bugün trenle Ankaraya 
dönecektir. 

Türkofis reisi, Fuarıo beynel
milel bir mükemmeliyette ol
ınasını temin için alınacak ted
birler üzerinde ehemmiyetle 
durmuıtur. 

Dün kendisini giSren ve ted
kikleri hakkında malftmat iste-

Türk ofis • • • 
reısının beyanatı 

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

f11a11n11zm gealf)'in ıo21b t11 t:iıi ı r:ii 

yen bir muharririmize şu iza-
hatı vermiştir: 

- Fuarın beynelmilel bir ma
hiyet alması için çalııılıyor. lktı
sad vekileti gelecek yıl biit• 
çeye daha fazla tahsisat ko
yacaklar. Bu sene lzmir fua• 
rına iştirak eden devletlerden 
başka, diğer devletlerin de iş
tiraklerini temin için evvelden 
t eşebbüsler<\e bulunulacaktır. 
üaha şimdiden birkaç devlet 
burada pavyon tesis etmeğe 

- Sonu 2 uıcı sahı/tae -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yunanistan nereye gidiyor ? Siyasi bir duello 

Yeni RumensiyasetiBal- Fransa Polonyayı siyase
kan paktına taraftardır ten kazanmıya çalışıyor 

Biikreı 3 (Ô.R) - Romanya Paris 3 ( Ô.R ) - Milli mil-
dış işleri bakanı beyanatında 

demiştir ki: 
- "Elemanların devlet siya

setleri üzerinde müessir olma
lanna imkan yoktur. Bir dev· 
lelin yerleşmiş siyasetini bir 
elemanın değiştirmek istemesi 
manasız bir dUtünce olur. 
Ayın on ikisinde inikadı mu· 

karrer olan küçük antant ha· 
ric·ye nazarları konferansında 
Romanyayı temsil ederek Yu· 
goslavya ve Çekoslovakya ha
riciye nazırlarile tanışacağım. 
Herşeyden önce şunu tebarüz 
ettirmek lazımdır ki Romanya 
siyasetinin mihveri küçük an· 
tant ve Balkan antanbdır. Bu 
iki antant Fransız ıiyasetini 
takviye etmektedir. 

Polonya ile Romanya arasın
daki dostluk mOnaıebetJerinin 
takvi eıi bqlıca emelimdir. 

Oerınal M elaksas Zavı(.l anosla beıaber 
Balkan antantı muhafaza ve 
idame edilecektir. Bu antantın 
takviyes1ni bilhassa arzu edi
yorum. 

Bükreş, 3 ( ô. R ) - Yeni 
hariciye naıırı Antonesko bu
gün matbuat mlime11illerine 
aıağıdaki beyanatta bulun· 
muıtur: 

SM• 6 #lıd. .. :.:m..,.,, 

dafaa meselesi blltün Fransız 
gazetelerini ehemmiyetle iıgal 
ediyor. Sollar gibi sağlar da 
Almanyanın Fransayı bir çen
ber içine almak isteğine ka
nidirler. 

Bugün bütün Fransız gaze
telerinin neşriyatından çıkarılan 
netice şudur : 

Hitlerizm, yenilmesi lizımge
len bir tehlükedir. 

lrticakarane temayüllerile ta
nınmış olan Eko dö Pari ga· 
zetesi şunları yazıyor : 

Almanyada iki senelik asker· 
lik hizmeti kuYveden fiile çık· 
mış bulunuyor. Bu yeni kano· 
nun neşrinden itibaren yer y&
zünde bugtine kadar tahmin 
edildiğuıden daha vahim ihti
maller tqayan yepyeni bir yaz. 
l)iet telladdll •tmiitir. Şimdi 
~ . 

uhistan 01dulalı başkumandanı 
Ridz Smigly 

letler yeni Almanyanın takib 
ettifi yolu dikkatle g6zetliyor
lar. Almaaya ukerlik mldde
tini dij• memleketlerin bbal 
ettikleri br •tlııldete ~ 

~~~~ 

Başvtkilimiz ismet lnönü 
Belgrad 3 ( Yeni Asır mu· 

habirinden )- Vreme gazetemi 
Ankara muhabirinden aldıiı ıu 
haberi neırediyor: 

Tiirkiye başvekili ismet 
lnönü pek yakında lran payi· 
tahtını ziyaret edecektir. ismet 
lnönüye Tahran seyahabndı 
Hariciye vekili Dr. Tevfill 
Rüıtii Aras refakat edecektir. 

Türkiye - Iran arasındaki 
siyasi miinaıebetler iktisadi 
bağlarla perçinlenmektedir. is
met lnönünün İran hOkftmeti 
baıvekilile Türkiye - lran mil· 
naıebetleri hakkında miillkat· 
lar yapacağı muhakkakbr. 
Tahran seyahatinde TOrk • lraa 
hudut itleri ve demiryollan 
meselesi görilftllecektir. 

Akvam konseyi 
lstanbuJ, 3 ( Yeni Aaır ) -

Akvam Cemiyeti konaeyilllıl 
lapaaya blcliaeleri mlnuebe• 
t11e ..- edileceti eaen .. 
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LERI 
- /Jaşta1aıı hinnd sav/ada -

vetli bir do-stluğ'a müncer ol
ması pe'k tabii iai. 'Bugün, 'i te 
bu dostlukla :karşı kar~ıyayız. 

YUGOSLA\IYA :E F. LISnNnE B1'ŞKA FlRANSA DA 
'9 3 7 YILI IZMIR FOARINA iŞTiRAK EDECEKTiR 
.......................... ~.-.. .................................. --. ................................. . 

Bir in Jiz mlınm hir 
devlet r · im · reti 1k 
olarak vukubulduğuna göre,bu 
haaisenin 'tarih'Sel 1bir 'kıymet 
taşıdığı meydandadır. Sama
jeslenin memleketimizi görmesi, 
tanıması ve h-epsinin fevkin8e 
elarak son asrın e~ büyük 

ş ve Ziraat bankalar yaş -züm ihracah için 
yüz ira ermayeli ir şirket kurdular 

inkılabına cud veren Ata-
8irkle görUşmesi dostluklan
mıza yeni bir hız verecektir. 
8u kanaatle, Ingiliz demokra· 
asinin '1·r sembolü .gibi görü
ilen Sekizinci Edıvar.da mille
timizin vefakar dostluğunu ak
tettiren bir sesle "Hoş gel
liniz.,, deriz. 

Sevke1. ':El'l.'l.:gbı 

üeJlo 
- EJartanttı 1 rnd saJ'ttd/a -

ma'kla biç :\;ir fevkaladelik ıyap 
•ad,ğını iddia ediym-.Bu iddi
ada isabetsizlik goze çarpıyor. 

Figarı> gazetesi f':ranunın 
müstacel emiro•meler neşreile
ftk ıvaziyetin icab ettirdiği 
lwütlin ıtedbirleri ra'lması Ü%n· 
•ınMla ısrar ediy&r. 

Bu gazete: 
- .frausa. gafil avlanma

maltdıtl" 
Diyor. 

SIR ZiYARETiN iNEr.iCESI 
Paris, 3 Ö.R l - Ô~r ga-

desi :Polonya ba,1comandaD1 
reneral Rydz Smigli'nin .siy-a· 
reli bakkmda ~ok ehemmiyetli 
lıtir haber neşrctmittir. J>.,Glomya 
generah lıarp "Sanalannı ziya
ret etuıekte olub bizzat eisi· 
cumhm taıra'hnlla• ;ıli•ne 
Lejyon Dönör nİfalU takılmış-

tır. 

Gazete idClia ediyol' ki: 
- "Bu ziyaret basit ve ce

m3elc&r bir ıseya\altan baft't: 
iq"iklir. 'Biı'am \bu ucloda 
çok aşan askeri bir mahiyet 
ta:paa'ldadır. Bilhassa aem· 
Jel.etinde müteveffa Pilsdo1cy"
den 80Dl1l Polonya or.ta.mnm 
en çOk preıtij ıuWbi bir ıpae· 
ral o1an Rid~ Smigi~ein l\lyak 
bir Fransız dostu roJdatu ıdü· 

şünülürse .zi~retin ~emmiyet 
ve manası bir kat ıdaba artar. 

POionya, ıki kuvvetli kom
şun hırafından lelıdit ıalbnda 
olil~u hissediyor. Fakat ;asıl 
büyllk tchlGkcnın gatptan gel
diğine •.ilnhır. Ve bunun için 
de eski do rtlUk miinasebellc
r · i ihya ctmeği en b'hii bu
luyor. 

........................ 
Kereste hıralZ1tlı 

Kwflyakacla Zafer ıolcağlnda 
Nibad fkanaı Necmiyenin yeni 
inp ettirmekte ıo\Chlju ~vcıe 
bulunan (115) liralık kereste
den elli lirahğt bir hırsız !tara
fından ça1mm1ştır. Hırsız 'ara
nıyor. 

- aş taıaf ı 7 irıd "Sahıfd/e -
karar verdiklerini bildirdiler. 
Bunlar Yugoslavya ile Filistin
dir ve be ki Fransa eda 
iştirak -edecektir. Filistin8e.,. e
la viv panayırında bulunduğum 

sırada da P.anayır Komitesi 
erkar::ile görüştüm. ~a1nt 
1937 .sebesi 'fuarına İftirike 
'karar ~erild~ıo! b"ana Sö_y.le
diler. -Omia eaerim i, rMrwır 
lıü\fımeti .de bu seneki av
fOnunu aaba geni letecek !Ve 
.da'im'i 'bir pavyon ele ine 
'.kacaktır. "Türkiye fistabsı11e
rinin zmir fuarına · tiriklerini 
temin için <laha esasfı te bir· 
der almağı da dtiştlnüyoruz. 
Fuar ~.Çin bir ~e inm-m.me 
·hr-..r .edileeektir. lhmCla fuara 
"ştirlkin şartlan ha lnnla hir 
takım htı1ciin11er ba unacalCtlT. 

Beyne1milel fuarlar ilbevzua· 
nı telkik ettiriyoruz. 

·çin lLay,p!İg, Viyana, '.8g, 
~nis, Brüksel lt/e ri heynel· 
mile1 Jual'lannCla tal'hlk ;tunan 
"nfallm 'Ve 'talim11tnınneleri e
tttttik Imıai iktisailt we iÇtimai 
liünyemiıe lm 111uvafık J.Jir fe-

dc!e ıno\:tezı 'hükümleri tespit 
:ederek Vc'killer h~yetine arze
deceğiz. 

Mubarririmiz, Tür kof is reisin· 
den üztim, incir ve diğer mah
suller vaıiyeti hakkında malu
mat •stemiş ve Mecdel: IKin 
şunlan söylemiştir. 

OZOM PIY ASASI 
- lzmir llaia :piyasafll rnor

maldir, tamamen müstahsil ve 
ibracat~ıaın lehine nkişaf et
mek teair. Bidayeten 90 1\nn 
ton talamin edilen ıiziim .;relrnl
tesinin son ve kati tehminler 
neticesinde 60 bia ton olacağı 
anlafllmııhr. P-4.yasa bunun 
tesiri albndadır. Kaliforniya ve 
Avustoralyadaki rekolte ;tahmin 
ler:i de ilk tabminlerjn donuada 
talıakkn etmiştir,. Bundan~ola
yi Eiatlerin ftikseleceği ıumumi
yetle tabii görülmektedir. 1ncir 
rdc:a>1tesinin lka\'i şekli '.henüz 
tesbit edilememiştir. Bununla 
beraber fiatlerin geçen seneki 
fiatlerden bir az ~aha yüksek 
olacağı ümid ediliyor. Çünkü 
beynelmilel umumi konyuktur 
uzum ve incir piyasalarının 

müsaid bir şekilde inkişaf ede
ce,;iai gösteriy.r .. 

HAUU\RlMIZ 
Memleketimizin en mühim 

ihraç addelerinden bırisi 
olan Halılanmıza gelince, 

EL HAMRA TELEFON 
.. Ta 

Bu akşam a, 1s den itibaren 

Ji 11~ H l.J i l O I~ i M P i A D L A R l 
ilk fi!mler geldi. Yapılan küşad merasimi, muauam resmi 

geçidler, o!impiyad meşalcsinin getirilmesi, ıilk rnüsa'bakalar 
ve galibleri meşhur Avens. Dünya birincisi YAŞAR filmde 
Kahraman gürel(ilerimizin-İstanbula avdeti, vapurda ve rıh
tunda yapılatı istikbal merasimi ve tezaburat TUrkçe uablı. 

Aym z3manda geçen hafta yetişmedijinden psterilcme .. 
yen ve Venedik arsıulusal film mlisabakasında b:rindliği 
ibraz ederek Volpi kupasını kazanan 

YARALI KUŞ 

.__.._E1111a1mmmm1mmımocm~;z:r;ı!l!m!~~;ıo 

alrcı unemlekeflerin ()v_jz 
bakımından aldıkları tedbirin 

:ulması akar.,rar tti. u şir-1 
ket şark vilayetlerinde, bilhassa 
Karadeniz.rnmtakasmda yetişen 
elmalarımızın manipülasyon ve 
ibraciyle işe başlıyacaktır. Şir· 
ketin .faaliyet merkezi 'f>&Zar 
(K:.araclenimeki Atina) kaı-ası 
olacak'.br.. 

Sirket .burada elmalarımızın 
urutulması ve amhata 'ı j~in 

tesisat vücuda getitecektir . .Şir
etin IZ'DJiYlle bir şubesi arıl

ası ımeselesi şirket kat'i :su-
ette te,rekkül ettikten s01t1'.a 

olacalCbr. 

şekilleri, iaare 
tarzları, dahili · tertibatları 
tarifeleri hakkında maba -
lerin e incelemeler ~.aptın
yoruz. ~lacağımız netice
.Jer-e göre, meml~ketimizin muh

elif ~.erlerinde et, balık, üd, 
umurtlı, rpeynir, ~ağ, yaş m~y

wa -.ve sebze :tnabsu1lerimizin 
muhafazalarını <Ve ar.zettiğim 

ibi mebznleu ,yet;ştirilen ~er· 
lerden bizyük şeh1rlerimize bo
'2ulmailan nakillerini temin için 
memleketimizin ımulıtelif srer
lerintle l!polar esis dib dev· 
1 t .(lemiryollannc!la frigro'fik 
vagonlar i,Ietmeği, 'Dlulitelif 
Jiman isk~lelerimiz arasmfta 
rrgrl>motörler ve bilbas~a Ege 

'mmtakasınaan Mısır, 'Suriye 
ve lf'ilistın 'e .,u madih~leri 
lbt7!ulmailan 'SÜratle -nak1eile'bil· 
nıe'k "Jm11aıı,arın1 -:ıraı'hnyonıt. 
Henüz bu husustaki teıkik1e· 
rimiz bittnelliği için şımaiaen 
'kati IJir şey s'öylemek dogru 
o maz. 

Ağır cezada cinayetini .. fc_.. .. _ytmlE 

"" kk J, ki } Mk:carlar• zahlit erdi sogu and · a an alıyor 11~!n;.:=e~m:'.'s:~;~iq:.~ 
'7 alJ1 .),_ -'I • k ) • d... •• rclün akşam üzeri, talya fle 
&.av ft8u!nl ıç:ın eser e o urmuş 'ticaret yapan lzmirfi tüccarıarı 

Katilin kıa neler söylüyor? şehrim'z ticaret adası salon.un: 
da r topmnt\Ya avel etmıştı. 
J'.oplantıya bir çok füccarlar 
iştirak etmişlerdir. 

Karataş ma~allesinde ~.eni 
Türkiye sokağında wanık kili
'Selle kansı lEmrneyi keserle 
başına vurmak suretıle uyku 
esnasınCla yaralayıp alclürmelile 
maznun Şakirin muhakemesine 
dün telnimiz ~ıl' ~eza ah· 
kemesin e cvam dlhhiŞtir .. 

Glcanan "itintak aramame· 
sinae Rlnlliua, \irk ceza 
kanununlln ~49 'Gbcu maaaesi 
mucibine~ muhakeme <lilmesi 
istenme'kte . eli. 

Bu mailde I~ ısene lbapis 
cezasını 'ıtiltam etmektei:lir. 
Mazmın utic-va cdiJi!i ve 

vak'ayı şöyle anlattı: 
...... ~anın Emine öt-edenheri 

bazı kimseler1e, biJhassa Şakir 
.ismindebirçocukla gayri meşru 
münasebette bulunuyordu. Ba· 
ınu ıhisse'ttım. atta ımüteatlClit 
delalar amele1ik etmek 'Üzere 
mağazaya gitmemesini tenbih 
ettim, faka't İ>eni t(Jinlemedi 'Ve 
tütün mağaza&ma gitmekte de
vam etti. Va'k•a günü bana 
bir gömlek dikmek üzere 
aldığı kumaşı cikmcJiğini gör
düm. 'Bu yüzden uamızaa bir 
ağız kavgası çıktı. 'Bu kavga 
üzerine 'karım yatağımdan 1talktı 
ve çocuglarm y~ttığı yere gitti 
ora~a tıyuclu. })en O Straaa 
kendisine : 

- Arlık mağazaya gİtmiye
ceksin. Senin lenahk yapbğm
dan şüphe ediyorum, dedim. 

O valut karım Emine bana: 
- Senin gözünün önunde 

yapacağım jşte bakalım he 

yapacaksın, dedi. 

Türkiye - ltalya ticaret an· 
faşrnası ftakkntda Suphi ~rya 

tataf ntt.n üctarfarımır.a ·ıa~ 

hal -Orilmiş !\1.e tüccartamnrın' 
dile'kleri tesplt dilmiştfr. 

.. ., •• ,. •••• fil 

Muallimlerin teclkikleri 
Kocaeli muaUimlerinden .bir 

g.rub .dün şehrimize gclmiş1er-

dir. Muallimler, ıfuan 1 mütelen, 
şe\timiıdeki ıbüyük ttıe1'teb 

l>inafannı, Kadife 'kalesini ve 
eski Jzmir hafriyatını gezmiş-

lerdir. Bugün de tedkiklerine 
dc!vam eaecekler 1 yarın 'Konya, 
Adana, ıMers:n ve Kayseriye 
hareket edece'klerdir. Muallim
ler Ankaraya giderek çok kty
ımetti <retan lbu -gezitetifti ona 
1>ditec~1dert\it. 

1 

4 EylQI c.;oa 

Fuarda 
Beledi, r. is1 bütün .... 

:pavyonları zdi 
Ei<spoza lann ; tiyaçta
rınt dilelderlni din edi 

Beiediye ve fuar komitesi 
Yei~ 'doktor 'BehçM Uz dün 
akşam fuara giderek eç !V'.altte 

atl ·· ıpavy-0nlan miş 
ıve kspt>zanların i 'yaç!arını, 
(Ji!e'l lerini öğrenmiştir. 

.Bütün avyonlarm gezilmesi 
mümkün olnıadığından bugiln 
de mütebaki a\l'y-0 lan gue
rek sabıpleriy]e 1rnnuşacaktır. 

uar sahası bilhassa akşam 
üz~tleri v.c gece çok a-
labalık olmaktadır • Bin-
lerle ha!k uar sabasınaa 

neş'eli vakıtlar geçirmektedir. 
Fuarla beraber .şehrimizde ırece 
hayatı da başlamıştır. 

• ... 
KemeraHı cadde.sinde .bir otel 

sahibi fazla ücret .aldığmdan 
ce1.alandınlmıstır. 

Yine hu şekilde bir taksi 
otomobili de cezalandmlmı tır. 

U .. i otobt:.s :fuardan .aldıkları 
yolcuları Güzel )'&hya götürür
ken yuış ~dercesine sevket
tikleri için sahipleri onar Jira 
par.a cezasına ,arptmlmışlard1r. 

11111 .,,,... 

zinsız ·inşaat 
IBazı !!kimselerin y.angın ,.er

lerinde -bblediyeden miisaade 
almaksızın ullibeler ~;aptı 1k
lan görülmüştür. i3eJcdiyece 
müsaadesiz yaptm!an katibe 
ve diğer · npat m'CDNlümiş !!Ve 

y.ıkhr.ılmatar.ı çin • ca'h eaen· 
ler.e mir ııverilmiftir. 

, .. .. ~ 
Talık edileli 

Kar~man sokağında K•rse· 
rili Aliyi öldür.ekle maman 
Reşad ııve astafanın mdıa'ktc
mcıcriae -dün tAPcezaL e
vam dilmiştir. Ma7.nunlar ü
daba · in ıhanrlanamadıklannı 
söylüyerek :mu\ıaket'!!eRUl geri 
bıralcılmasınt istedile. Muhake
me 'başka güne ill1'aklld•. ........ ., 

Arap hırsız 
asıl -yakalandı? 

Karan\inaila Mısrrh c~u1de
sinde bir va'\c:3 o,moŞtur. Ha
san -tığ!u boyacı Cemalin ıt SO 
rıümatalı .ıevioe "1ıvar aşma\c 
suretiyle ıi1u ki i nsıztık m:ak
sadiyJe girmiş ve Cem~tin 
kaymınası tarafmdan :görül· 
milşletdir. Bunlan utmak için 
takib edenler .arasında bulunan 
hP~ishane gardiy~m Mehmet 
korkutmak için siHihını üç el 
havaya atmıştır. Silah seslerine 
yetişen devriye memur1arı,lur-
s ı zlarqan sabıkalı arap lbralıi
mi y:lkalaimştır. lbrahim arka· 
claşmın "Boşnak Cemal oldu-
v H \ 'o "' j"" I' gunu soyıemışse ae '--ema ın 
Kütahyada mev'kuf bulunduğu 
aniaşı!nnşttr. 1 ab\clka\a devllm 
~ilmektedit. 

t>aula ~ e ·eJy l~eji: Will Forst 
Dikkat : Cuma ve cumartesi gUnU 

Bu sözlerden çok kızdım ve 
keserle vurdum. Sonra öldü. 
Şahit olarak dinlenen kRtilin 
kıu Halime vak'ayı şöyle an
lattı: 

BUGüN GELiYOR .. 
Ç A NA K K AL E fil~i ili.ve ola!ak 

gosterılecektır. 

Seanslar: 3 • S • 7 - 9,15. Cumartesi ve paur 1 de başlat - Hadise günü babamla 
anam en ari mesele8'nden kay-

eaw 

BU AKŞAM Kültürparkta oyunlarlna başl,yacaktır 
• ·.• ' . ' ."""' , • ·"t·.. .• :.. , 
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Son' Telgraf. Haberleri GUnUn ya•~aları: 

Ti!m A&IR Sahife 3 

........ i~ğiİİerede 
. ·-·-·. 

Kral 
Y-aza:n.; ıv.ı:us"ta:t'a ~eıı"t1.i 

Yeni Asır karileri Ingiltere
nin r.:zılı bir teşkilatı esasiye 
kanunu olmadığını bilirler. Fa
kat acaba lngilizlerin milli bir 
bayrakları olmadığına dikkat 
etWer mi? 

Bir çok memleketlerde dev-
Jetin göze çarpan timsali . ba~
raktır. Şayanı dikkattır kı mıl
li bir Ingiliz bayrağı yo~~~r. 
Muhtelif hallere göre degışık 
bayrak kullanılır. 

Kral şahsen Kral bay~ağ~~ı 
kullanır. Harp gemileri dıregın 
ucuna beyaz bayrağı çekerler. 
ihtiyat gemileri mai bayrak ta
şır. Ticarat gemilerinin bayra-
ğı kırmızıdır. . 

Askerler Union Jack denı
len bayrak altında yürürler. 
Parlamento da bunu keşide 
eder. Umumi eğlencelerde bili 
tefrik bütün bu bayraklar ta-

kılır. 
Son zamanlarda (Ünyon Jak) 

tan sanki milli bir bayrak imiş 
gibi bahsetmeğe bir temayül 
mevcuttur. Fakat yeni bir mi
sal bu tabirin doğru olmadı
ğını göstermeğe kafi gele
cektir. 

Panamada oturan bir lngiliz 
alelade kırmızı bayrak çe~erdi. 
Bir gün onun yerine ( Ü~yon 
Jak )ı keşide etti. Halbukı ta
limatnamelere göre bunu kon• 
solatolar ku1lanır. Binaenaleyh 
lngiliz konsolosu hususi ~i~ 
eve bu bayrağı çekmemesını 
bu ateşli vatanperverden rica 
etti. Mesele hariciye nezaretine 

kadar gitti. 
Ecnebilerin milli bayraklarının 

hususi surette keşidesini me
neden Panama kanununa hür
meten Jngiltere harciye nezareti 
konsolosun mütalaasına hak 
verdi. Fakat ecnebi bir mem
lekette bir Ingiliz vatandaşının 
( Ünyon Jak ) ı keşide edebil
mek hakkına dair bir fikir 
dermiyan etmekten muhteriz 
davrandı. ( Taymis 17 eylul 
1903 ) bundan başka muhtari
yet idareye malik müslemlek~: 
lerin ve Domioyonların her bırı 
kendisine mahsus bir bayrağa 
maliktir. 

Hasılı hükümdarlık makamı 
büyük lngiliz imparatorluğun~.n 
müşterek yegane rabıtası •. go-

t . salı saze çarpan yegane ım . 
yılır. Taht saltanat etrafındak~ 
h. . . . ·· hı"m bir sebebı ıssı lazımın mu 
de bu olduğunda şüphe yoktur. 

* • • • · h""k.. darın sı-lngiJizler bır u um . . 
.... l .. . de eyi bır tesır 

yası ış er uzerın 
· · · · J'"z mgelen me-ıcra etmesı ıçın a ı 

ıiyetlere malik olmasının pek 
· k'" etme-ender olduğunu ın ar . 

mekle beraber devlet makanız-
. k lmak itiba-masıoın hır çar ı o 

riyle hükümdarlık makamına 
büyük bir kıymet atfediy.orlar. 

lngiliz alimleri hükfımetın şe: 
ref ve haysiyetini temsil etmesı 

k b .. ""k dolayısiyle Krala pe uyu 
h . · ı Onların e emmıyet verır er. 

1 
Bu vaziyeti temin için hüküm
darlık makamını en kudretli 
unsurlardan biri gibi addeder

ler. 
Diğer taraftan lngilterede 

hükumet, nasıl parlamento sis· 
temi olmaksızın kabili tasav
vur değilse fırka mücadelele
rinin fevkinde merkezi bir çarlı 
olmaksızın bu sistemi işletmek 
yolunun bulunacağı tasavvur 
edilm~z. 

]ngiliz hükümdarı, lngiliz mil-
letinin siyasi ve sivil hürriyet
leri inkişaf ettikten sonra, ar
tık devlet gemisinin kuvvei 
muharrikesi değilse de üzerine 
yelken açılan direk hizmetini 
görmekte berdevamdır. B~ iti: 
barla sefinenin yalnız faıdelı 
değil en belli başlı en esaslı 
parçasıdır. 

il il ,, 
Kibar hayatma aid vazifeler 

ve merasim makamı hükümda
rinin belli başlı işlerinden sa· 
yılır. Bir senei devriye bir cü
lus merasimine verilen ehem
miyet pek büyüktür. Son za
manlarda merasim ve tuvalet 
işleri için atfedilen merak ve 
ehemmiyette pek fazla bir in
kişaf görülüyor. Eski usulJer 
hatta eski kıyafetler tekrar 
mevki rağbete çıkarıldı. Buna 
muvazi olarak makamı hüküm
dariye olan hissi hürmet ve 
tazim de arttı. Alayışa, göste
rişe, unvan ve rütb~~e ve me
rasime: inhimak lngıhz adala
rına has bir temayül değildir: 
Avrupanın her yerinde hatta 
Amerikada unvan asaleti haiz 
sınıfların şeref ve itibarı yük-

sektır. 
Ingilterede ise başta hanedan 

olmak üzere asil !abakanın şeref 
Y.e ihbarı şa~ılacak derecededir. 
yeni bir binanın resmi kü~adı 
üniversitede bir senei devriye
nin tes'idi gibi her türlü me
rasimde kral hanedanına men
sup birinin huzuru arzu olunur. 

Hulasa kra! lnğilizler naza
rında içtimai ve manevi bir 
kuvvettir. Bizzat değil nazırları 
tarafından icrayı hükumet et
tiği ıçın zararsız bütün 
lngiliz heyeti içtimaiyesi na
mına hükümran olduğu için el
zem bir unsur, bir rabıta ln
giliz ananesinin ve tarihinin 
canlı bir timsali, siyasette en 
yüksek ve bitaraf bit hakim, 
hayrıhah bir baba telakki edilir. 

Mustafa Kentli -·-Litvanya 
Milletler cemiyeti 
statUsUnUn değl,tlril· 
mesine muhalif 
Cenevre, 2 (A.A) - Litvanya 

hükumeti Milletler cemiyeti ni
zamnamesinde yapılacak tadi
lat meselesine verdiği ceva
bında Milletler cemiyeti stasü
nün herhangi bir surette de
ğiştiriJmesine muhalif olduğunu 
bildirmiştir. 

Mavi kordela 
Ken Marl - Normandiya 

arasındaki rekabet 

P . l(A.A) - Mavi kor-
arıs, . . 

delanın tekrar kazanılması ıçın 
Normandinin makineleri 20 

b . kuvvetinde arttırıla· ey gır 
caktır. 

halk kütlelerinin siyasi kabi
liyetleri hakkında itimatları yok 
gO:bidır. Yahud hiç olmazsa on 
dokuzuncu asırda öyle düşünü
lüyordu. Memleketin eyi idare 
edilmesi için halkın zimamda
rane karşı hürmet ve riayet 
bes'emelerine ihtiyaç olduğu 
kanaatı İngilterede umumidir. -· BUGUN YENiDEN AÇILIYOR 

~ tezyin edilmiş olarak kapı-
LALE sineması boy~nmJenvekı metli mü~terilerine bugün 

larını onu daima takdır e Y 

y~niden açıyor... •• en e siz fılmleridir : 
ilk program: Dunyanın ş 

1 - ISPAf\lYOL OYUNL.ARl l 
2 - ilk defa kamilen re?.k~a~ıK 12 kısım ... 
3 - 2 Numaralı Halk Duş ROGER'' 
4 - Karyoka Kralları : ASTER - ın 

KONTINENTAL 11 kısım. 

-

. . • .... .. T- .... .. • ~ . ';,;Mı:!; ... 

Şark m·sakına doğru 
Parafe edilen Şark misakının 
Bağdad da iınza edilmesi muhtemel 
lstanbulda 

Kralına 
bulunan 
rnüiaki 

Irak Hariciye Nazırının lngiliz 
olması muhtemel görülüyor 

-------------------------------------Par is 3 (Ô.R) - Irak harı-
ciye nazırı Nuri Said paşa ls
tanbuJa gelmiştir. Nuri paşa 
Şark misakı hakkında Tevfik 
Rüştü Arasla görüşecektir. 

Bn mülakatta Türkiye, Af
<?anistan, Irak ve Iran arasında 
parafe edilen Şark misakını 
imza edecek konferansın top
lanma tarihi tesbit edilecektir. 

AğJebi ihtimale göre bu 

konferans Bağdadr!a toplana-

cak ve muahede orada imza
lanacaktır. 

Paris, 3 (Ô.R) - Havasın 
lstanbul muhabirinin verdiği bir 

habere göre, lstanbula gelen 

Irak hariciye nazırı lngiliz 

kralı Sekizinci Edvard'ın mez-

kur şehri ziyaretinden istifade 
ederek kendisile görüşecek ve 
Iraklıların tazimatını bildire
cektir. 

Zannedildiğine göre Nuri 
Said paşa Flistinde Arab mil
JiyetperverJerite lngiliz yüksek 
komiserliği arasında yaptığı 
mutavassıt rolü hakkında da 
izahat veı ecektir. 

Bir efsane gibi .. 

idama mahkiim edilen 14 tedhişçiye 
atılan kurşunlar boş mu imiş? 
idam mahkumlarının mezara değil, sürgüne 

gönderildikleri söylenmektedi; ·~ 
Paris, 3 (Ö.R) - Paris Soir gazetesinin 

( ,rzz2:Z7.7..7..Z7J.ZZZ-/!ZZZZ27,J~ 

Atatürk ~ 
~ Festival balosunda 
N lstanbul, 3 (Ö.R) - Gece 
~ festival heyeti tarafmdan 

Hoğu. içindeki Beylerbeği 
~ sarayında gnzel bir balo Ye-

rildi. Atatürk gece yarısı 
N baloyu şereflendirdiler. 
N Cumhur reisimiz FestİYafe 
~ iştirak eden Yugoslav, Bul
:-..; 
~ gar, Rumen ve Türk he-

yetlerinin milli kıyafetle.rle 

~ danslarını seyrettiler. Gör
dükleri muvaffakıyetten do
layı ayrı ayrı hepsine iltifatta 
bulundurar. 

r7.Z7.ZZZ7Z7..7.7?7.7ZZ2.L.79 2 E 

lrun cephesinde 
P ARiS 3 ( A.A ) - Öğre· 

nildiğine göre, Milli kuvvetler 
saat 18, 35 de Punchayı ele 
geçirmişlerdir. Binlerce kişi 
Fransa topraklarına iltica et
mişlerdir. 

Halen büyük bir faaliyetle 
lrunda siperler inşasına çalışıl
maktadır. Bugün sokaklar top
rak ve barikadlarla kapatıl
makta ve her p~ncereye silah-
lı ve makinah tüfenklerle mü· 
cehhez miJisler yerJeştiriJmek
tedir. 

MENDi\ YE 3 ( A.A) - Mil
li kuvvetler saat 19, 30 da 
lrun dahiline hakim San Mar
cial sırtlarına hücum ederek 
bu sırtları ele geçirmişlerdir. Moskova muhabiri bildiriyor: 

Halk arasında efsane kabilinden bazı hi
kayelerin anlatı'dığına şahid oldum. Bu 
hikayelere inanmak lazım gelirse, daha 
evvel kurşuna dizildiğini bi 1dirdiğim on 
dört tethişçi idam cdilmiyerck sürgün 
edilmişlerdir. 

~ Avusturalya Japonya 
Mensucat işinde anlaştı 

idam günü tethişçiler 24 kişilik bir as
keri müfrezenin sevk ve idaresi altında 
siyaset meydanına getirilmişlerdir. Burada r·~-··~' 
keudılerine idam hükmü okunmuş ve as
ker!ere ateş emri verilmiştir. 

Askerler ateş etmişlerse de idam mah
kumlarından hiçbiri ö!mediği gibi yaralan
mamıştır. Bu vaziyeti gören askerler ka
çışmışlardır. 

.. u hikayeyi anlatanlar boş fişenlderle 
mirnkfımlara ateş edildiğini, bilahara ken
dilerinin otomobiller için e meçhul bir 
semte hareket ettiklerini iddia ediyorlar. 

Kanberra, 2 (A.A) - Avus
turalya ile Japonya arasında 
mensucat ithalatı hakkındakı 

itilafı tanzim eden bir anlaş
ma hasıl olduğu rivayet edi,-
mektedir. itilafın tafsilatı ha' -
kında büyük bir ketumiye 
muhafaza etmektedirler. ltilfıf 
tasvib edilmek üzere Tokyoya 
gönderilmiştir. 

Inr:· ı :z kuvvetleri 
çekiliyor 

Süveyş, 3 (Ö.R) - l:Jmt•n i 
karargahı Hartumda olan bü
yük Britanya kuvvetleri Kana
lın bu bölgesini terke başla-

• mışlardır. Yerlerine Mısırlı kuv-

Yeni Asır - Bu haber, Sovyet Rusya 
aleyhine çalışan ajanların uydurmalarına 
benziyor. ihtiyat kaydiyle kabul edilmesi 
lazımdır. Tıorld ve kôtibi Voltt vetler geçmektedir. 

lt~IY~~ .. ·k·~·y~~ki"~;·~ ... H~;~;·ti~t~·~·~r;··d·~:··· ..... Tü;k·:"j"~·gm~····ıi~~·;~t··~·~·~·h~d~;r .. 
hili bir harb başladığını bildiriyorlar Londrada imzalandı 

Roma, 3 (O.R - ltalyan gazetelerinde neşredilen bir habere 
göre Hırvatıstanda dahili harb başlamıştır. Vreme gazetesine 
atfen bu gazeteler binlerce kişinin tevkif edildiğini ve Yugoslav 
zabıtasının henüz tesbite muvaffak olamadığı bir Hırvat şehrinde 
muvakkat bir Hırvat hükumeti t~şekkül ettiğini kaydediyorlar. 

Yeni Asır - Italyan kayna~ından gelen bu kabil haberlerin 
büyük bir ihtiyat kaydile karşılaşması zaruridir. 

Türk muallimleri Moskovada 

Verilen ziyafette samimi 
söylevler verilmiştir. 

1 
Voks cemiyeti başkanı Arrosev 
ile dış işleri ve kültür komiser-
liği erkanı ziyafette hazır bu
lunmeşlardır. 

Bubnof ile heyet başkanı 
Rüştü nutuklar teati etmiş
lerdir. 

-
··--·-· 1 -Londra, 3 (A.A) - Bugün dışişleri bakanlığında Türkiye jle 

Büyük Britanya arasında bir ticaret ve Klering anlaşması 
imzalanmıştır. Anlaşmanın metni 15 gün sonra neşrolunacaktır. 

Altı eylôlde Belgradda askeri 
geçid resmi yap!lacaktır 

Belgrnd 3 (Ö.R) - Fransız eı4ki muhariplerinden 225 kişilik 
bir heyet 6 eylfılde Belgradda yapılacak askeri geçid resminde 
hazır bulunmak üzere yarın buraya geliyor. Heyetin başında 
Paris ticaret odası reisiyle eskj nazırlardan biri ve iki de sol 
cenaha mensub saylav vardır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• , :t R E K L A t.1 S E R O 1 5 15-... 
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BUGUN AÇILDI 

Bu senenin en güzel filimlerinin tekmil 
reklamlarını şimdiden görebilirsiniz 
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8 U G U N 

LALE SiNEMASINllA --·· ( .· . !. . 

Moskova, 3 (A.A)- Türkiye 
kültür bakanlığı mesleki ted
drisat genel direktörü Rüştü 
Nuh başkanlığı altında bulunan 
bir Türk Pedagog heyeti 2 
Eylfılde buraya gelmiştir. He
yet istasyonda Türk büyük 
elçiliği memurları, dış işleri ko· 
miserliği şark işleri şefi, yük-

' . ) ' J : # ,. t • ' ' • 

I ~ 

sek mektepler direktörlüğü 
şefi lnturisit başkam ve Sovyet 
Rusya ite ecnebi memleketler 

arasında kültür münasebetleri 
cemiyetinin mümes'!illeri ile 
matbuat mensubları tarafından 
selamlunmıştır. 

Kiiltür komiseri Bubnof Türk 
Pedagogları şerefine bir ziya· 
fet vermiştir. Bütün Türk he
yeti Türkiye büyük elçiliği me· 
murları, maslahatgüzar Ferub, 
Karahan. Kerientzev Keilank 

•••••••••••••••••••••••••• 
5 Telefon 3t51 5 . . 
•••••••••••••••••••••••••• TAYYft_RE Sineması 
lzmir fuarı ve 9 EYLOL kurtuluş bayramı şerefine mevsimin en kuvvetli programı 

- AŞK VE TAHT 
Plerro Rlchard Vlllm ile Natalls Paley tarafından temsil edilmiş olan büyik 

bir aşk ve ihtıras romam 

A • M ) Dünyada mevcut her cins maymunun yaşayış 
yrıca. aymun ar tarzı ve türlü maskaralıkJarı 

FiATLAR ao - 40 - so KURUŞTUR 
Seans saatları: Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15. Cumartesi ve pazar günleri 13 te ilave sens 



canne.-

lngiliz kralı bugün Istan
bul a be.kle · y 

~~-----.---.cı:11--~~ 

Büyük misafirimizi karşılamak için 
halkta büyük bir istek sezilmektedir 

lstanbul, 3 (Yeni Asır - T e
lefonla) - lngiliz kra'ı Sama
jeste sekizinci Edvard için 
şehrimizde yapılan hazırlıklar 

bitmiştir. Kral.n Tophane rıh-

Burada kral sekizinci Edvardm 
istikbali için yapılan merasim 
pek parlak olmuştur. Ögleden 
sonra daha saat on dörttç 
bütün sahil binlerce kişinin 

f(ocalepe toıpıdomuz ve Jngitiz kıa/ını kaışılıı•an Oıgmetal Folireddüı. AUay 
amana çıkacağı öğrenilmiş ve ! husule g~tirdiği bir kalab~-
köprllde muazzam bir tak ya- lak dalgasıyle kaynıyordu. Bır 
pılmıştır. Takta : (Hoş gefdin) çok yerlere kurulan tak-
ibaresi yazılıdır. lar bayraktarla bezenmiş, iskele 

Bundan başka Saraybumun baştan aşağı hahlarla döşen-

da yapılan diğer bir taka im- mişti. 
paratorluk arması işlenmiş, Sa Majeste Sekizinci Edvar-
Sultanahmed ve Süleymaniye dı taşıyan Nablin yata saat 15-
camilerinin minarelerine elek- de gözüktü ve denizin sakin 
trikle Türkçe ve lngilizce suları üzerinde süzülerek ka· 
yazılar yazılmıştır. Bu ya- raya yaklaştı. 
zılarda da "Hoı geldin büyük Büyük misafirimiz saat tam 
misafirimiz" denilmektedir. 15,5 de yattan çıktılar. Bu 

Köprüye ve görülecek yük- sırada halk " Yaşa a~iz mi-
sek yerlere Türk ve lngiliz safirimiz ,, seslerile kralı se-
bayraklan asılmıştır: Halkta in- limladı ve bir küçük kız ken-
giliz kralını görmek için büyük dilerine bir buket takdim etti. 
~ir iste~ uya~mıştır. Sahiller Şehir namına belediye reisi 
ıosan kutlelerıyle dolacaktır. büyük krala beyanı hoş amedi 

Sa Majeste yarın (bugün) eyledi 
saat 11 de lıtanbula gelmiş S M. · t k d·t • ö 

k d
. . a aıeı e en ı erıne g s-

butunacak, en ısıne resmi t .1 k ·· t · d k 
merasim yapılmıyacakbr. yarın erı en sıca gos erı en ço 
akşam (bugün) Kral şerefine mütehassis olduklannı çehrele-
bir fener alayı tertib oluna rine verdiklen beşaşetle anla-
caktır. tıyorlardı. 

Büyük misafirimizin Pazar Kral Edvard iskelede biri· 
günü Moda yarışlarını göre- ken halkın yaşa avazeleri ara· 
ceği umulmaktır. sında otomobile binerek yakın· 

Çanakkale, 3 (A.A) - Ingil- da bulunan bir köye gittiler. 
tere kralı Sa Majeste Edvardı Bu köy Romanya veBulga-
kartılamıya memur Orgeneral ristandan gelen karde1lerimizle 
Fehreddin Altay bugün Ada- meskundur. Kral orada muhacir 
tepe distroyeri ile buraya gel- kardeşlerimizle konuşmuş ve 
miştir. Adatepeye Kacatepe de fılmler alınmıştır. Kral burada 
refaket etmekte idi. köylülerimize iltifat ederek 

Fahreddin Altayı gt!tirmekte ayrıldıktan sonra Mehmedcik 
Dlan Kocetepe limana girer gir- abidesi önline gelmiş ve bura-
mez vali ve komutan distro- da kendi eliyle Orgeneral 
yere giderek kendilerine safa Fahreddin Altay'm bir resmini 
geldiniz demişlerdir. çekmiştir. 

Samajeste Kral hazretleri Kralın bu ziyaretleri saat 
sabah boğaz dışında distro- on sekize kadar devam etmiş 
yerlerimiz tarafından karşıla- ve Sa majeste saat 18 de ya-
nacak ve Seddilbabirde karaya hna avdet eyliyerek saat 21 de 
~ıkacaklardır. hal'un yine ayni sıcak duygu 

KRAL ÇANAKKALEDE ve alkışları arasında lstanbula 
Çanakkale, 3 (Yeni Asır)- hareket etmiştir. 

Bulgar kralı Borisin Mussolini ile 
mülakatına ehemmiyet veriliyor 

Roma 3 (Ô.R)- Birkaç gündenberi lta'yada bulunan Bulgar 
JCrah Boris dün öğleden sonra Venedik sarayında Mussolini 
tarafından kabul edilmiştir. Kral Borisin ltalyan başvekiliy!e mü
lakatı bir saatten fazla sürmüştür. 

Bu mülakat etrafında matbuata hiç bir haber aksetmiş d~ğil
dir. 
,-:----------l:mmmrmıl-.:S ______ -=ı:r.; __ _ 

Yusuf Rıza Okulu 
IE S K 1 

DAROL'İRFAN 
Memleketimizin en eski bir hususi ohu!udur. ANA ve 

iLK kısımlan havidir, ANA bsmı 4 - 5 - 6 y.ı~ındaki 
çocukları kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve ORTA 
okul tahsil.ne hazır!ar. 

Fransızca dili iLK kısmın ikinci sımfmdan baş!ar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 EYLUL tarihinden 

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

s 3 (1748) 4 - 15 

YENi ASIR 4 Eyıuı ı•a• 

Yeni Ruınanya 

• Dün 
ale ve 

sıyas 

va 
Bükreş, 3 (A.A)- Matbuat 

erkanını kabul eden yeni dış 

işleri ba anı Vıctor Antenesco 
demiştir ki: 
Rumanyanın dış s·yasası şim

diye kadnr tatbik ed ılmiş olan 
prensib n haric"ne çıkmıyacak
tır. Bu siyasa bize büyük harpta 
zaferi temin eden ittifakın bir 
devamı o!ub tabii hudutlarımız 
dahilmde milli birliği kurmak 
imkanını vermişt"r. Sulh mua
hede!eri meşru dılekferimizi 

tamamiyele tatmin etmiştir. 

Şimdi bize düşen iş tabii bu· 
dullarımız dahilinde ve bir sulb 
havası içinde dahili işlerimizi 
tanzime çalışmaktır. 

B. jean Bratiano ile birlikte 
kurmuş olduğumuz ve o tarih
tenberi birb.rini takibeden 
hükumetlerin tatbik ettikleri 
siyasa bu merkezde idi. 

Hükumetin idame ettirmek 
istediği ve bunun için müttefik 
ve dost devletlerin yardımını 
ümid ettiği bu siyasadır. 

mü~terek hareketi gerek sul- münasebetlerimiz daha toplu cegız. Ayni zamanda komşu-
hun müdafaası gerekse bu dev- ve daha emin bir hareket için laumız olan bütün devletlerle 
Jet.erin mütekabil menfaatları- inkişaf edecektir. bilhassa Almanya ile olan mü-
nın korunmnsı hedefini takib Büyük devletlere gelince : nasebetlerimizin kuvvet bul-
ctmektektedir. Bizim onlarla olan bağımız yal- masına ehemmiyet vereceğiz. 

Küçük antant memleketleri nız ittifak muahedeleriyle ol- Almanya jle ayrıca müşterek 
ekonomik menfaatlerle de bağla 

tarafından ekonomik sahada mayıp büyük harbin şeref ve bulunmaktayız. 
fmdiye kadar yapılmış o'an ıstırap~a dolu müşterek hntıra- Milletler cemiyeti pakhna 
ittifaklar ve kabul edilmiş sımn bir neticesidir. daima sadık olduğumuzdan Ce· 
programın tatbikinde sarfet· Hükiimdarımızın merhum da- nevre kurulu ile faal bir işbir-
tilderi enerji eminim ki, kü· yrnmın vefatı münasebetiyle liğine devam edeceğiz. Kon-
çük antant topluluğunu ve bir· duymuş olduğu teessür ve ce- seyde aza olmak şerefini haiz 
Jiğini daba ziyade kuvvetlen- naze merasimine iştiraki lngil- olan Romanya kendi menfaat-
direcektir. tere ile olan münasebetlerimizi ları veya müttefiklerinin men· 

9 ev'ü'de Bratis'ava'da k1Jvvetlendirmiştir. faatlan ile alakadar bulunan 
Krofte ve Stoyadinoviçle ya- Yapılan yeni itilaflarla lngil- her meselede reyini verecektir. 
pacağım müliikatım kendiferile tere ile Romanya arasındaki işte Romanyanın bütünlüğün& 

k b. . b. 1·.. d d ekonomik ve finansal münase- bir sulh havası içinde garanti 
sı 1 ır ış ır ıgınc evam e e· etmek arzusundan doğan siya-
ceğimiz keyfiyetinin bende bü- betler büyük bir inkişafa doğru sasanın esas hatları bunlardır. 
yük bir memnuniyet uyandır· her iki memleketin menfaatla- Harptenberi iktidar mevkii-
dığını bilhassa kaydetmek rına uygun olorak ilerlemekte· ne geçen blltün siyasal parti-
isterim. dır. ler bu siyasayı tatbik etmit· 

Birçok müşterek menfaat- Müşterek bir menıe ve bil- lerdir. Bu siyasayı en parlak 
farın neticesi olarak bir itti- yük harbm hatırası bizi Ital- ve en otoriteli bir şekilde mi-
fakla bağ!anmış bulunduğumuz yaya da bağlamaktadır. Heriki dafaa etmiş olan B. Titülesko 
P 1 ·ı J f l d memleketı·n ekonomik menfa- bütün memleketin çok hakh o onya ı e o an aa ve os- minnettarlığını kazanmış bulun-
tane teşriki mesaiyi idame ve atları ve Romanyanın ltalyaya maktadır. Dünkü siyasa gibi 
inkişaf ettirmek arzusundayız. karşı beslediği sempati bu bağ- bugfinkü siyasamızda da ada-

s. 1 f ti k ları kuvvetlendirlllektedir. ıyasa men aa ar ve e o- let ve vekar ölçümüze uygun 
nomik münasebetlerle birbirine Sovyet Rusya ile iyi kom{tu- bulunmakta ve memleketimizin 
bağlı bulunan Balkan antantı Juk ve dostluk münasebetleri- derin hisleriyle daimi menfaat-
memleketleriyle olan dostane mizi idame ve inki$af ettire- larma tercüman olmaktadır. 

Büyük harpta deruhte etmiş 
olduğu vazifderi ve Roman
yanın Paris elçisi bulunduğu 
devrelerde Klemanso, Puan· 
kara, Briand, Bartu ve diğer 
Fransız devlet adamları ile iş 
birliğ\ ve dostluğunu hatırla
tan B. Antenesko şunları jJave 
etmi~tir: 

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

Şimdiki F rımsız hükumeti 
ile ayni emniyet ve tam an
laşma havası içinde iş birli
ğinde bulunacağımdan katiyeo 
şüphe etmiyorum.Esasen F ran
ıız bükümeti silahlanma proğ
ramımızın tatbiki için Periste 
yapılan görüşmeler esnasında 
bize dostane ve fiili yardımmı 
esirgercemiştir. 

Fransız - Romen ittifakı yal
nız elçilerin b r eseri değildir. 
Milletimizin Fı ansa ya karşı 
beslediği yürekten kopma his
ler Romanyanın Fransaya karşr 
olan minnettarane ve sadık 

dostluğunun küçük bir nisa
ncsidir. 

Küçük antant memleketleri 
ile ittifakımız dış siyasamızın 
başlıca unsurunu teşkil etmek
tedir. Bizi bırbirimize yakın
laştıran bağlar hergün bir az 
daha kuvvetlcncceklerdir. Çün
kü küçük antant devletlerinin 

giliz kabinesinin içtimaı 
içtima dört saat sürdü. Irak başveki

linin raporunda neler vardır? 
Londra, 3 (A.A) - Dış ışleri 

bakanlığının bir tebliğine na
zaran B. Eden hastadır. B. 
Edenin doktoru k~ndisine bir 
kaç gün istirahat tavsiye et
miştir. Bu sebebden B. Eden 
kabinenin bugünkü içtimaına 

iştirak eylemiyccetir. 
Sanıldığına göre, Bugünkü 

kabine toplantısında lngiliz te· 
ba nrının ispanya ordularına 
yazılmalarının önüne geçecek 
tedbirler düşünülecektir. Bu 
hususta yeni bir kanun çıka-
rılmadığı için parlamentorıun 
içtimaa çıkarılması da muhte
mel bulunmaktadır. 

Londra, 3 (A.A) - Kabine 
içtimaı dört saat sürmüştür. 

Müzakerat hakkına hiçbir teb-

Jiğ neşredilmemiştir. Mamafıh 
öğrenildiğine göre, kabine Fi
listin fevkalade komiserinin 
mühim bir raporu Ü7.erine uzun 
müddet görüşmüştür. 

Lonra, 3 (A.A) - Öğrenil
diğine göre, Edenin rahatsız
lığı kızamıktır, 

Londra, 3 ( A.A) - Alman 
haber alma bürosu kabinenin 
dün bilhassa Filistin meselesi 
ile iştigal ettH!ini öğrenmiştir. 

Sabah gazeteleri kabinenin 
Irak dışbakamnın Arablara 
bazı tavizler verHmesini derpİf 
eden sulh teklifini kabul et
memiye karar verdiğini yazı
yorlar. 

Deyli Telgraf gazetesi kabi
nenin Yahudi muhacirlerini 
tehdide karar vermediğini bil· 
dirmekte ve Fi istinde irfi 
idare ilanının muhtemel oldu
ğunu yazmaktadır. 

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

Fransız kabinesi toplanacak 
Paris, 3 ( A.A ) - Salahiyettar bir makamdan bildirilditine 

göre, Harbiye bakam Almanyada askeri hizmet müddetinin aza-

talması ilzeıine alınması Jazımgelen tedbirler hakkında ancak 
önümüzdeki kabine içtimaında tekliflerde bulunacaktır. 

c 
Devam etme •• uz ere 

avyonumuzda ve mağazamızda 

Ati • z 

Yerli Mallar Pazarı 
'!Mi HiS* 



~ EylOI 1936 

Borsa Haheri 0 ri 
Dun Borsada 

Yapdan Satışlar 
~ uzum 

Çu. Ahcı Fiat 
957 K Kazım 9 14 
759 Alyoti bi. 4 75 15 50 
366 A Alyoti 9 50 ıs 
346,5 Albayrak lic. 9 25 11 
277 Beşikçi Z bi. 1 O 12 50 
226 J Kezdem 8 13 50 
204 M J Taranto 10 17 50 
119 Şerif Remzi 8 75 19 
118 Vitel ve Şü. 6 50 11 625 
103 Ahmet Muh 9 14 50 
lOO y I Talat 8 75 11 50 
98 D Arditi 9 50 12 25 
98 Hurşit Güneş 8 75 9 75 
85 Suphi Emin 7 75 13 25 
45 T Erman 11 50 11 50 
29 Ş Rizı.. Halef 11 75 13 
28 M Arditi 8 50 9 '50 
25 T Debas 6 75 1 25 
18 J Kohen 10 75 10 70 

7 O Eğli 12 50 13 
4008,5 Y ekün 

50362,5 Eski yekun 
54335 umumi yekun 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
1396 Ş ~emzi 8 50 
456 P Pakers 6 75 
416 T ile Tin. şir. 6 50 
177 A Muhtar 6 25 
175 P Paci 6 75 
161 G izzet 7 75 
151 B Alazraki 6 
l 11 B Franko 7 50 
100 Ş Riza Halef 8 50 
87 lzıi ve Ali 6 75 
86 Henmajor 8 
84 M j Taranto 7 75 
50 Y ı Talat 8 
41 Alyoti bi. 7 
34 N A Haydar 7 50 
22 H Şeşbeş 1 
1 S Süleyman 12 

3548 Yekün 
~1082 Eski yekun 
34630 Umumi yeküo 

Zahir 

9 25 
11 
11 
12 
12 50 
7 75 

10 
12 50 
9 25 
6 75 
8 25 
7 75 
8 50 

10 50 
7 50 
9 50 

12 

Çu. Cinsi 
240 Buğday 
37 Kumdarı 
20 Burçak 

Fiyat 
6 375 6 375 
4 50 5 so 
4 275 4 375 

• • 1 

Roınadaki 
Mussolini kampında 

Hitlerci gençler 
Roma, 2 (A.A) - Romada 

Mussolini kampında misafir 
olan genç HitJerciler bu sabah 
meçhul asker mezanna gide
rek Alman renkleri ile süslen• 
miş büyük bir çelenk koymuş• 
lardır. -

Dispanserde 
Ağustos ayı içinde çocuk 

evimizde (406) hasta çocuk mu· 
ayene ve teoavi edilerek ilaç· 
ları parasız verilmiştir. 

(28) ikiz çocuğa devamla süt 
temin edildiği gıbi (32) çocuğa 
Çamaşır dağıtılmıştır. 

Yazan: Tok Dil 

Şekerpare bu zaa'fı bulduk
tan sonra fırsatı fevt etmedi, 
başına Ahmed ağanın göğ· 
sünde sallayarak daha ziyade 
Yaslanarak, daha ziyade onu 
sararak: 

- Neden ağlamayayım, bt· 
rak beni.. Bırak.. Böyle göğ· 
sünde a~lamak derdimi teskin 
ediyor, derd yoldaşım ol.. Ben 
Padişahın en güzel gözdesi, en 

sevgili Hasekisi iken, beni 
gözônden kaltak Kösem dü· 
Şürdü. Ben Istanbulda hiri· 
cik güzeldim. 

tENI ASIR 

u rda viliy p vyo la 
• 

lstanbul ve 
durmasına 

,. w M 

Trakya 
m kabil 

pavyonlarının · gözlerı dol
lzmir pavyonu sönüktür 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~cm~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Geçen yıl fuarımızı ziyaret 
t-den Çekoslovakyalı bir ga
zeteci intibalarını anlatırken 
bilhassa şunları söylemişti : 

- " Fuarınız cidden güzel .. 
işten anlıyan teknisyenlerin 
eseri olduğu göze çarpıyor. 

Yalnız bir noksanınız var •• Ar· 
sıulusal panayirinizde Türkiye 
yok .• Türkiyede yetişen mah· 
süUer, fabrikalarıoızda hazırla· 
Ianan mamulatmız adeta hiç 
yokmuş gibi az teşhir edilmiş .• 
Bu noksan, hariçten gelen bir 
ziyaretçi için mühimdir. Çün· 
kü hariçten gelen bir ziyaret
çi her şeyden önce Türk yeyi 
ve Türk eserlerini geniş bir 
bolluk içinde görmiye geliyor.,. 

Ecnebi gazeteciuin gözüne 
batan noksan bu yıl kısmen 
ortadan kalkmış sayılabilir. 
Hükumetimizin kıymetli işaret· 
)eri üzerine fuarımıza iştirak 
eden vilayetler ticaret odala
rından ekserisi lzmir fuanna 
memleketin en uzak köşelerin· 
den nümuneler ve eserler ge· 

J z m İ r pavyonunun noksanları nelerdir? 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ıtıbarıle en zengıo olanların- JZMIR RAVYONU dan ayağımızı atar atmaz ora-
dan biridir. Bu pavyonun esaslı lzmir Ticaret odasının pav- da büyük bir çalışmanın neti-
oluşu, lstanbul vilayetinin ge- yonundan içeriye girenler bu- cesiode vücuda getirilen güzel 
lecek yıllarda fuarımıza daha rada odamızıo tasarruf fikriyle bir eserle karşılaşıyoruz. Pav· 
geniş mikyasta iştirak edece- hareket ettiklerini anlıyorlar. yon güzef bir mimari tarzında 
ğ!ne alamettir. Bu pa~yon te~- Egenin ihracat kapısı olan esasla olarak meydana getiril-
ymat. bakımından guzel . bır Izmir için daha güzel bir pav· miştir. Trakya neler yetiştiri-
eserdır. lstanbuldan celbedılen yon vücuda getirmek müm- yor. Muhtelif sahalarda nasıl 
dekorasyon mühendisleri çok kündü, sanıyoruz. lzmirde ne- çalışıyor. Trakyada yetiştirilen 
çahşarak lstanbul pavyonuna fer yetişiyor. Nasıl hazırlanıyor. 132 istihsal maddesinden birer 
canlı bir şekil vermişlerdir. ihraç edilen maddelt:r han· nümune bu pavyonda mev-

Bir çoklarm11z lstanbulun 
yalnız sanayi hareketlerine 
yer verdiğini sandığımız için 
lstanbul pavyonunu gezer
ken aldandık. lstanbul ve mül-
hakatında yetişen ürünlerin 
nümunclcri bu paV}'Onda güzel 
bir düzenle teşhir edilmekte-
dir. Pavyonun geniş oluşu ora
da herçeşid ürünün iyi bir şe· 
kilde teşhir edilmesine yer 
bırakmıştır. 

Türkiye sanayi harekatleri
nio merkezi sayılan lstanbul 
fabrikalarmda imal edilen sa
nayi maddelerimizin hepsi de
ğilse bile mühim bir kısmı Fuar gazınosu 

gileridir. Bizim görüşümüzle cultur. 
lzmir Ticaret odası pavyo· Bu pavyondaki grafik ve 
nunu ziyaret eden bir ya- istatistiklerden öğreniyoruz ki 
hancının görmek istiyeceği şey· Trakyada ehli hayvan yetiştiril-
Ier, göreceklerinden belki de mesine büyük bir ehemmiyet ve-
yüz misli fazladır. Yalnız iki rilmektedir.Trakyanm dört vila-
ihracat firmamızın lütüflerıyle yetinde 2.674.488 ehli hayvan 
lzmir pavyonunda teşhir edilen mevcuttur. ipek böcekçiliğe 

sekiz kutu incir ve üzüm nü- büyük bir ehemmiyet veril-
munesi lzmirin üzüm ve incir mektcdir. Arıcılığın inkişafı 
hususiyetlerini anlatabilir mi? için azami ehemmiyet veril-
Üzüm ve incir rnıntakasının miştir. 
merkezliği vazifesini gören Bulgaristandan, Romanyadan 
lzmirin pavyonunda 800 kutu ve Yugoslavyadan gelen göç-
üzüm, bir o kadar da incir teş- menlerin kısa bir zaman içinde 

fuatda havuzun qece götüllüşü 
lstanbul pavyonunda yer al
mıştır. Kösele oonayiimizde 
son yıllar içinde yapılan 
hamleler, çiy ve işlenmiş deri· 
lerimiz, yünlü ve ipekli mensu
cat ve diğer maddeler S?eniş 
mikyasta teşhir edilmektedir. 
Bu pavyonu idare edenler ziya· 
retçilere İcab eden malumatı 
vererek sanayi sahalarındaki 
ilerlemeleri ziyaretçilere anlatı
yorlar. lstanbul pavyonu, bizim 
görUşUmüzle her bakımdan mu· 
vaffak bir eserdir. Ancak ls
tanbulda mevcut sanayi mües
seselerinden bazıları kendi vi· 
}ayetleri pavyonuna ufak bir 

hir edilmiş olsaydı, hiç değilse aldıkları randman bu pavyonda 
ziyaret edenlerin gö1.lerini her ziyaretciye salahiyettar tirmişlerdir. Memleketimiz ih· 

racat mahsullerinin ve yeni bir 
inkişaf devresi getiren sanayi 
mamulitınnzın yakm ve uzak 
ziyaretçilerin önlerine serilmesi 
denilebilir ki, fuarımızın en 
muvaffak kısımlarından biridir. 
Türk müstahsilinin, Türk işçi
sinin, Türk mühendisinin bir· 

leşik çalışmalariyle ~e.ydaıı_a 
getirilen eserlerden mubım bır 
kısmıoın hali memleket dışıl!· 
dan getirildiğini zannedenlerı· 
miz vardır. Bunun aksini gös· 
termek için vileyetler pavyon
larını sırayla ve beraberce ge
zebiliriz. 

ISTANBUL PAVYONU 
Istanbul ticaret odasının gös· 

terdiği yakm alakanın neticesi 
olarak yükselen lstanbul vila
veti pavyonu, vilayet pavyon
ları ;çinde kemiyet ve keyfiyet 

Tefrika No: &6 

_ Ahhhhl. Doğrul Yalanın 

yob... b" . 'k 
_ Ben lstanbulda mcı 

güzel iken, Valide sultan vde· 
nilen kahpenin gazabına ugra-
dım, oğlu da anasmm yüz~_n: 
den ne akıbetler görecegrnı 

sonra anhyacak .. 
- Deme .. 
Şekerpare kolJarıoı çekti, 

göğsünü Ahmed ağanın göğ
süne dayayarak gözlerine so· 

kulup: 
- Bunu sen göreceksin, beni 

nereye götürdüğünüzü bilmi· 
yorvm. fakat beni götürüp, 

nümuPe bile vermemekle Islan• 
bul pavyonunun daha muvaf· 
fak bir eser haline gelmesini 
imkansız bir hale getirmişler
dir. Bununla beraber lstanbul 

. pavyonu J!ijzeldir. 

bırakıp döndükten sonra İstan
bulun birbirine karıştığmı ve 
su1tan lbrahimin bütün gözde
lerinin bütün memur vt amir
lerinin ipe çekildiğini gözünle 
göreceksin. Hatta seni bile 
bırakmazlar. 

- Oerue!. 
- Demesi bu! pehlivan!.. 

Ben böyle olacak bir kadın 
mıydım. Ortalığı çorbaya dön· 
dürdüler, devlet yılolıyor, yıka-
caklar, buna eminim. Ben o 
devlet sahibinin } anında al
tınlara, elmaslara, sevgilere, 
aşklara bürünmnş bir 2üıeldim. 

doldururdu. ağızlar tarafından izah edili-
Teşhir edilen yaş meyvele· yor. Trakyada herşey ilerdedir . 

rimiz için de ayni şeyleri tek· Balıkçılık bir inkişaf devresi 
rarlamak miimkündiir. lzmirin geçirmektedir. Bu pavyonda 
binbir çeşit yaş üzUm, şeftali,ar- anlatılanlardan öğreniyoruz ki 
mut, incir ve sair nümune!erini Gelibolunun tuzlu ve konserve 
görücülerin gözleri önüne ser- balıkçılığı ihracat yapılal ak 
mek çok faydaiı olacaktı. .kadar ilerlemiştir. Sonra Trak-

Sonra, bundan daha mühim yada kooperatifler faaliyete 
bir nokta da \'ar. lzmir pav· geçelidenberi iyi neticeler alın-
yonunun cebhesi o kadar dat mıya başlanmıştır. Tral:yada 
ve lzmirin ticaret hüviyetiyle zirai kredi kooperatiflerinden 
o kadar gayri mütecanistir ki başka beş istihlak kooperatifi 
buna hayret etmemek imkan- vücuda getirilmiştir. 
.sızdır. Fuarı hazırlayan lzmir Trakya pavyonunun ziyaret· 
şehrinin esasla bir pavyon vü- çHere verdiği malumat arasm· 
cuda getirmesi mümkünken bu da daha canlıları da vardır. 
yapılmamıştır. Hiç değilse ge- Göçmenlerin çalışmaları neti-
Iecek yıl için noksanların ta- cesinde alman bol ve çeşitli 1 
mam!anması lazımdır. mahsüll~rin istihlakleri de izah 1 

TRAKYA PAVYONU ediliyor. Edirnenin, ve diğer 1 
Trakva pavyonunun kapısın- Trakya şehirlerinin çalışmaları, 

- Doğru ... 
- Siz şimdi beni horhakir 

sürüyorsunuz, hem sen de tak· 
dir ediyorsun da bunu yapıyor
sun, yokla beni bir pulum, bir 
akçem bile yok. Güzel bir 
sultan, henüz üç aylık gebe 
bir haseki, bir giizel hası!ki 
böyle akibet mi görecekti ... 
Kaç gündür, yemek yemiyorum 
açım .. 

Şekerpare yine Ahmet ağa
ya sarıldı, hüngüre küngüre 
göğsünde ağlamağa koyuldu. 

J-\hmet ağanın damarları 
kabarm,ş, aşkı pupa yelken ol
muşlu, dayanamadı. Şekerpa

reye bir sarı!ış sarıldı, kuca· 
ğına aldığı Şekerpareyi yere 
kendisiyle bir yık<irak bağıra 
bağıra ağlama~a başladı. Ah
med ağanı~ bu ağJarnası, yü· 
rekler yırtan değil de, yürek
ler delen, ortalığı ayağa kal
dıran bir anırtı gibi idi. 

Şapır, şapır gözlerinden yaş
Jar boşanıyor fakat sıkı sıkı· 
ya da Şekerpareye sarılıyordu; 

- Canım.. Varım yoR"um .. 

Hu can senin uğruna gurban 
olsun .. Gemi Kıbrısa gidiyor, 
ama yolunu çevireceğim, Mısır 
hududuna gadan goturub, Mı
sıra varacağın.. Sen benim ci
ğerimsin. Şurdn kisemdc altı 

yüz ahçe var, al senin olsun .. 
Ve Ahmed ağa silablığından 

iki kese çıkardı, koynuna elini 
soktu bir kese daha çıkardı, 
elifiye pantalondan da bir kese 
daha çıkarıp ortaya attı. 

- Bunlar senin olsun, degul, 
bunlar .. 

Bağrına vurarak: 
- Bu can da senin 
Diye Şekerpareye 

Şekerpare de ona ... 

olsun .. 
sarıldı, 

Gemi; ertesi gün Mısır sem· 
tine pehlivan Abnıed ağanın 
emriyle burnunu çevirmiş ve oyi 
almış, ve Mısır hududuna va
rıncaya kadar pehlivan Ahmed 
ağa Şekerparenin yanından hir 
dakikacik bile ayrılmamıştı. 

Vnza11: Erznn l(rmnı Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir panayırı 
Dost'omndan biri dedi ki 

bizim çalışkan belediye reisi
miz memlekette büyük ve muh
teşem bir eser yarattı. Yangan 
yerinin harabeler nden Kültür· 
park gibi, Fuar gibi bir eser 
çıkardı. Bu az iş mi? 

Fuarın kapısında 936 senesi 
diye yazılı... Baktım tam bin 
sene e\•velki tarih.. ihtisar, 
telhis merakı dedim. 

1936 senesi denilecek 
yerde hepimiz kısaca 936 di
yoruz amma fuarın kapısındaki 
da bu ııev;den bir kısaltma 

ise çok kısa:mış... Bin sene 
gibi on asrı birden makaslam1ş .. 

Dostumun bu muzib sözle
rine cevab verdim, bizim on 
asn on seneye sıkışbrmamızın 
remzidir dedim. Bu cevabımı 
kafi buldu. Fuarda kusur ara
mak, el<sik bulmak, tenk:d 
etmek isteyenlere haber vere
yim ki eser büyüktür. Daha 
iyisini yapmak lrndretini gös
teremiycrek lafa karışmak, lif 
lnthğmda asmalar budayım 
olmaz mı? Artık lafü küzaf 
devrinde değil, iş ve eser gös· 
termek devrinde yaşıyoruz •• 

Yunanistan 
nereye g·diyor? 

- Başfara/t I ıncl sahi/ede -
- " Romanyanın komşula-

rıyla dostlukları aynı samimi
yet havası içinde devam 
edecektir. Italya ile müna
sebetlerimize gelince; müşterek 
bir orijin ve biiyük harbin ha
tıraları iki memleketi birbirine 
yaklaşhrmaktad;r. Buna eko
nomik menfaatlerdeki birliği 
ve Rumen milletinin Italyan 
milleti hakkındaki sempatisini 
ilave ederseniz iki memleket 
arasındaki dostluk bağlaraom 
sıklaştmJmasındaki sebebleri 
anlamış olursunuz. 

Roma 3 (Ö.R) - Gazeteler 
Yunan başvekili general Me
taksasm Yunanistanda milli 
Faşist bir hükumet teşkil et
mek niyetind~ olduğunu, bu 
hükumetin teşekkül tarzı iti
bariyle ltalyan ve Alman hü
kumetlerini andıracağını yazı~ 
yorlar. Yunan kanunu esasisi 
de Faşist sistemine göre tadil 
edilecekmiş .. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
güzel sanatlara verdiği önem 
bu pavyonda ziyaretçilerin göz
leri önüne seriliyor. Belli ki 
General Dirik Trakyada da 
çok çalışarak yurda kavuşan 
kardeşlerimizi emin bir istik
bale hazırlıyor. 

NOT - Yarmki ~ayımızda 
diğer vilayetler pavyonlannı 
tedkike devam edecej?iz. 

. . 
Mısıra varınca: Haydar ağaza
deMehmed paşaya pehlivanAb
mcd yalvardı, yalvardı, yakardı, 
acılarını döktü. Mehmet paşı 
bu tazalluma 300 altın ihsan 
etti, Mısır valisi küçük Emir 
paşaya Ahmet ağa ile beraber 
Şekerpareyi göiitrdü. Şekepare 
iki gece 3 gün Emir paşanm 
hareminde ve hariminde?! kal
dıktan sonra Emir paşa Ah
met ağaya: 

- Mısırda kalacaksıo. Şe
kerpareyi de nikahla. Size her 
ay beş yüz kuruş maaş vere
ceğim .. Daireniz. benim sara
yımda olc.cak. •• 

Dedi. Ve böylece Şekerpa
reyi kendi harimine aldı, Ah· 
met ağa da gemiyi geri gön· 
derip Mısırda Şekerpare kal
tağının, bin k ucağ« atılan gü
zeli ğine boğularak herşeyini 
ona terketti, hatta haysiyet ve 
namusunu bile .. 

. . . . 
- S'oım l'aı· -
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Üzüm satışları son ikı senenin aynı tarıhteki satışlarına göre daha az olmakla beraber fiatler daha 
yüksektır. Piyasa fazla muamele bakımından geçen seneki vaziyetini henüz bulamadı. 

lnnir ticaret ve zahire bor
sası tarafından son haftayı teş
kil eden 26-S.936 dan 1-9-936 
tarihine kadar neşredilmiş olan 
gündelik satış listelerine göre 
mezklır tarihlerde borsada sa
tılmış olan bil'umum zehair, 
hububat ve sair ticaret eşya

nnın cinsi, mikdar ve hafta 
içindeki asgari ve azami fiat· 
ları aşağıdaki gibidir: 
Ciasi Mikd rı Fiah 

Çuval asgari azami 

Buğday 3904 5 6 50 
Arpa 523 3 625 4 
Bakla 4509 5 S 
Fasulye 32 7 75 7 75 
Kumdarı 486 4 5 25 
Nobud 14 5 50 5 50 
Kendir tohumu 15 4 25 4 375 

balye 

Pamuk 90 43 
kilo 

Tabak yünü 412 56 
kental 

43 75 

56 

Kamantin 
palamut 84 390 390 

çuval 
lncir 14464 5 50 14 
Çe. üzüm 29493 6 23 20 

Haftalık borsa sahşlarını bu 
suretle topladıktan sonra işbu 
eşyanın nevi üzerinden satış 
vaziyetlerini ve haftalık piya· 
salarına mütedair alakadarla
rından aldığımız maliimab ayrı 
ayrı aşağıya derçeyliyoruz: 

Buğday 
Haftalık buğday sabşı olarak 

yukarıda gösterdiğimiz 3904 
çuval satış borsaca aşağıda 
gösterdiğimiz şekilde tasnif 

edilmektedir. 
Nevi Miktarı Fiati 

çuval asgari azaaıi 
U. Yu. mallar 2382 5 50 6 375 
" sert 11 685 6 6 25 
,, karışık ,, 120 6 25 6 25 

Muh. Yu.,, 462 5 6 124 
., sert ,, 255 6 50 6 50 

Yel{ün 3904 
Bundan bir hafta evvelki 

satış vekiinu ise, 8632 çuval 
olarak toplanmıştı. 

Son hafta içinde buğday 
fiatleri 10-15 para arasıııda 
bir tercffü göstermiştir. Bu 
tereffüün sebebi yerli buğda
yın azlığına karşı iç Anadolu
dan şehrimize son günlerde 
gayet az mjkdarda mal gel
miş olmasına hamledildiği gibi 
mubayeatın doğrudan doğruya 

istihsal mıntakalarrndan ve 
rençpere müsaid görülen fiat
Ierle yapılmış olmasına atfedil
mektedir. Bugün için piyasa· 
mızda az mikdarda stok buğ
day mevcuddur. Bu noktadan 
fiatlerin biraz daha yüksel

mesi ihtimali vardır. 

Arpa 
Son haftaya aid borsa bül

ten1eri muhteviyatına göre, haf
talık sahş olarak yukarıda 
işaret edilmiş olan arpaların 
248 çuvalı Uşak ve 275 çuva'ı 
muhtelıf mahal arpalandır. 
U~ak arpaları 3.625 den ve 
diğer muhte lif mallar ise 3.625 
4 kuruş n ı asında fiatlerle sa· 

tılmışlard ır. 
Bundan bir hafta evvel bor· 

sada yalnız 197 çuval yerli 
arpa satı !mış ve fiatı 3 5 ku
ruş olarak tesbit edilmişti. 

Arpa piyasası daha evvel
ce de yazdığımız gibi normal 
bir vaziyette değildir. işler 
kat'iyyen ilerliyememektedir. 

Ve muamelat tamamen şehir 
ihtiyacmı temin jçin yapılmak
tadır. Bu vaziyet mevsim ba
şındanberi ayni şekilde devam 
etmekte o'duğundan dahılden 
lzmire arpa gönderilmemek· 
tedir. 

Atakadarların kanaatlerine 
göre mevsim hayli ilerlemiş 

olduğundan bundan sonra ar
tık bmirde esaslı arpa işlerine 
tesadüf edilemiyecek ve vazi· 
yet bugünkü şeklini muhafaza 
eyliyecektir. 

akla 
Son hafta içinde borsada 

vadeli bakla satlşı olmadığı ve 
yalnız hazır mallardan 4905 
çuval malın kilosu beş kuruş 
fiatJe satıldığı borsa bültenle· 
rinden anlaşılmıştır. 

Bakla piyasasında bu hafta 
geçen haftaki hararet gö"ül
memiştir. Mamafih piyasada 
alıcı olmakla beraber fiatlerin 
ilerilemesi ihtimali karşısında 
satıcılar nazlı hareket eyle

miştir. 
Geçen haftanın ortalarında 

görülen 5 kuruş fiat bu hafta da 
aynen devam etmiş ve bütün 
satışlar Lu mıktar üzerinden 
yürümüştür. 

Halen piyasada ahcı oldu
ğundan fiatlerin daha bir za· 
man için bugünkü seviyesinde 

kalması ihtimali şimdilik kuv

vetlidir. 

Fasulya 
Kuvvetli istoklar olmadığın

dan esaslı piyasa teessüs et
memekte ve orta mallar 7-8 
kuruş arasında fiatlerle satıl
maktadır. Bu cümleden olmak 
üzere borsada bu hafta içinde 
7,75 kuruştan 32 çuval sıra 
malı fasulya işi olmuştur. 

umdarı 
Kumdarının iş mevsimi yavaş 

yavaş geçmektedir. Bu müna
sebetle borsada i§ler azalmak· 
ta isede fiatlerde bir değişik
lik yoktur. Hafta satışı 4 • 5,25 
kuruş arasında fiatlerle 486 
çuvaldır. 

Nohut 
Piyasada muhtelif kaliteferde 

mal bulunmakla beraber nohut 
üzerine geniş mıkyastn iş'cr 
olmamaktadır. Haftalık mua
mele 5,5 kuruştan 14 çuvaldır. 

. tohumu 
Piyasada alıcı varsa da mal 

azdır. Bu mahsul için 4 - 4,5 
kuruş fiat şimdilik sağlamdır. 

Pamuk 
lzmir piyasasında hazır mal 

pamuk kalmamış gibidir. Bu 
yüzden hazır mallar üzerine 
muamele yoktur. Son hafta 
satışı olarak yukarıda 43 -
43 75 kuruş orasında satıldı-, . . 
ğını borsa kayıdlarına ıstına-
den işaretlediğimiz pamuk mu
amelesi vadelidir. 

Bundan bir hafta evvel 
yine borsada vadeli satılmış 
o'.an pamukların 42,25-43 ku
ruştan muamele görmüş bu-
lunduğuna nazaran vadeli iş
lerde bu hafta 0,25-0,75 san
timlik bir tereffü basıl olmuş
tur. 

Piyasada vadeli olarak mü-
baynaya istek mevcud oldu
ğundan fiatlarda önümüzdeki 
hafta icinde biraz daha tereffü 

görüleceği ümidi vardır. 

alam ut 
1936 mahsulü palamutlardan 

p iyasaya tek tük ufak par
tiler ge'meğe başlamış ise de 
gelen mallar hep aşağı kalite
lerden olup ekstra mallar he
nüz tamamiyJe hazırlanmış de
ğildir. 

Bu hafta içinde borsada 
kentali 395 kuruştan 84 kental 
kamantına palamut muamelesi 
olmuştur. 

Geçen hafta kentali 500 ku
ruştan 12 kental engin tırnak 
muamelesi olmuştu. Yeni mah
sul palamutuo bu ayın on be
şinden sonra piyasamıza külli
yetli mikdarda geleceği artık 
tahakkuk etmiş gibidir. 

Bu sene palamut rekoltesi 
geçen hafta da arzeylediğimiz 
gibi çok müsaid olup kalite 
noktasından da fevkaladedir. 

incir 
Bu sene rekoltesi incirlerin 

borsada satılmağa başlandığı 
günden 1-9-936 akşamına ka
dar borsada ( 23070 ) çuval 
muhtelif incir satılmıştır. 

Son hafta satışları gündelik 
itibariyle şöyle geçmiştir: 

Tarih 
26-8-936 
27 
28 
29 
31 
1 

Satılan Fiah 
miktarı az çok 
1699 7 12 
2866 7 12 
1490 6 50 14 
2559 6 50 12 
3144 6 12 
2706 7 12,5 

14464 yekun 
Geçen haftama sahş yekünü 

ise 8606 çuval ve geçen sene
nin bu haftası satış miktara da 
17639 çuval olarak hesap olun· 

muştu. 

Son hafta içinde bersada 
cereyan etmiş olan incir satış
larına göre incirlerin nevi üze
rinden tebellür etmiş o'an fiat· 
lan aşağıdaki şekilde hesap 
olunabilir. 

Fiyatı 
N •· ev ı asğari azami 

Süzme 9 16 
Elleme 7 12 

Paçal 6 9 

Naturel 5 7 
Halihazır incir fiyatlarında 

geçen senenin bugünlerindeki 
fiyntla:a nisbetle kuvvetli bir 
fazlalık mevcuttur. 

1936 senesi incir piyasasının 
açıldığı tarihten bugüne kadar 
incir fiatlarında yazılmağa de
ğer bir değişiklik olmamış gi
bidir. Fiyatlar ayni seviyede 
devam etmekte ve kalite fark· 
lan müstesna olmak üzere te
nezzül ve te.reffü olmamakta· 
dır. 

Riyasa harici telakki olunan 
mallar ise çok müsait fiyatlarla 
satılmakta ise de bunların tabii 
esas fiyatJara taallüku bulun
mamaktadır. 

Son hafta incir işleri geçen 
haftaya nisbetle fazladır. Bu 
fazlalık geçen hafta faaliyete 
geçmemiş olan bazı ihracat ev· 
terinin bu hafta içinde işe baş
lamış balunmasından ileri gel
mektedir. 

incir alış verişleri gayet tatlı 
bir şekilde ve norm"l bir tarz
da cereyan ve devam etmekte 
olup piyasada şişkinlik husule 
getirecek yeni mevrudat olma· 
dığı takdirde fiatların biraz 
ilerlemesi ihtimalden uzak srö-

riilmemehtedir. 

Çe irdeksiz üzüm 
Borsa neşriyatına göre bu 

sene mevsim başından l - 9 • 
936 akşamına kadar borsada 
45625 uval mal satılmıştır. 
Geçen senenın bu tarihine ka
darki sabş miktarı bundan aşa· 
ğı yukarı 20 bin çuval bir faz. 
ıalık arıetmekte idi. 

Son günlerde borsada üzüm 
satışları miktarı şöyledir: 

Bu sene Sabfdığı 
Çuval Tarih 
3494 26 - 8 • 936 
7013 27 
3957 28 
3454 29 
7169 31 
4414 1-9-936 

29500 Y ekiın 
Bundan bir hafta evvel sa

tılmış olan üzüm miktarı ise 
16123 çuval olarak hesaplan
mışh. 

iki senenin ayni tarihlerine 
ait satış yekıinlarına göre bu 
sene satışları mikdar noktasın· 
dan geri olmakla beraber fi. 
yatlarda kuvvetli bir ilerleme 
vardır. 

1936 Mahsulü fizümlerin pi
yasaya arzından 31 - 8 - 936 
tarihine kadar fiyatlarda mü
tevali tereffüler kaydedilmiş 

ve yalnız 1 - 9 - 936 da yirmi 
parahk bir gerileme görülmüş
tür. 

Bu sene üzüm piyasasının 

ilk açılış fiatlariyle 31-8-936 
tarihine aid çekirdeksiz üzüm 
fiatlarıoı aşağıda karşılıklı gös
teriyoruz: 

Nevi 
Yağ-

20-8-936 
Fiatları 
az çok 

31-8-936 

az 
Fiat:art 

çok 

murlu 7 7,70 7 7,75 
7 No. 8 8,50 8,50 8,875 
8 " 9 9,50 9 9,20 
9 " 10,50 11,00 11,50 12 

10 " 12;50 13,00 13,50 14 
Mamafih 1-9-936 daki fiat· 

larda 31-8-936 tarihli fiatlara 
nisbetle 1,25 santimlik bir te
nezzül kaydedilmiştir. 
Yukarıda işaretlediğimiz ra

l<amlara ve verdiğimiz malu
mata göre piyasa açılışına nis
betle 30-8-936 da 1-1,5 kuruş 
yükselen fiatlar 1·9-926 da nevi
ne göre biraz tenezzül göster
miş ve bugün için üzüm piya
sası şu şekilde kalmıştır: 

Fi atı 
No. asgari azami 
Y ağmurJu 6,25 8,20 
7 numara 8,75 9,25 
8 ., Y.50 10,25 
9 ti 11,75 12,25 

10 " 13,75 14,25 
11 " 1775 18,25 
12 it 18,75 20,00 

Geçen hafta piyasaya henüz 
11 ve 12 maUar getirilmemiş 

1 
olmakla beraber Lu hafta için
de bu kalitelerden mal görül
müştür. 

Üzüm piyasası fazla muamele 
noktasından geçen seneki va
:;:iyetini henüz bulamam1ştır. 

. iki senenin aynı tarihlerine 
aıt yukarıda işaretlediğimiz sa· 
hş yekünlarından da ve anlaşıl
dığı ü:zere bu sene satışlarda 
noksanlık vardır. Böyle olmakla 
beraber işler mevsimin ve re
koltenin icab ettirdiği normal 
derecede bulunmaktadır. 

ihracat evleri mubayaalarını 
sükunetle yapmakta ve fiatlar-

PARDA YANLARI 
EL ZEV KO 
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Buraya girmek için baş Rahi
binize kendimi tanıtmağa mec
bur olduğumu ve on dakika 
2arfında bütiln keşişlerin, Kra
lın validesinin burada bulun
duğundan haberdar olacakla
rını hesaba katmayınız... dedi. 

- Emin o1unuz Madam· 
' 

muhterem baş Rahib.Sizin gibi 
mütenekkiren gelen Zaireyi ke
şişlere ihbar etmeğc muktedir 
olamaz. Fakat, beni çağırtmış 
olsaydınız bu kadar zahmeti ih
tiyara hacet kalmazdı. 

Ben, kraliçenin bir emriyle 
hemen Saraya gelebilirdim. 

Kraliçe dikkatle Keşişe ba
karak: 

- Dogru mu söy!iyorsunuz? 
dedi. 

- Vazife için, hayatını iba
dete ve Allaha vakfeden bir 
adam yalan söylemez. 

- Evet öyle amma, benim 
taıııdığuu Marki dö Pani Ga
rola demek yaşlı bir adamdır. 

-Madam, kendisinden bahs
ettiğiniz adam vefat etmiştir. 

Hatta, hain Marki dö Pani Gn
rola olaydım yine o kadar yalan 
söylemiyecektim. Keşiş oldu
ğum için yalan söylemiyecek
tim. Keşiş olduğum için yalan 
söylemekliğim amirim tara
fından menedilmiştir. Marki 
olaydım Lizzat kendim mani 
olacaktam. 

Pani Garola doğruldu. Elem 
ve ıstırab ile tahavvüle uğrı

yan simasında bir hüzün, ve 
garib bir azamet belirdi. Be· 
yazlı siyahlı elbisesinin içinde 
bir heykel gibi dimdik durdu. 

Katerin: 

- Evet siz necib bir famil
yaya mensupsunuz. Maabaza, 
bazınıza yalaı. söylemek de eyi
dir. Ne ise şimc\i bunu buaka
lım ..• Dedi ve oturacak bir yer 
arıyormuş gibi etrafına bakındı. 

P dni Gala, telaşsizce, höcre
de bulunan biricik tahta iskem
leyi önüne sürdü. 

Katerin gülerek: 
- Hayır bu pek kat'idir. 

Ben henüz tariki rühbana da
hil olmadığım gibi dua da ede
cek değilim ... Söz'erini söyledi 
ve Keşişin yatağı kenarına 

oturdu. 
Bu yata~, duvara karşı ya'l 

yana konulan bir kaç tahta ile 

bir şilte ve bir yün yorgandan 
ibaret idi. 

Kraliçe iskemleyi göstererek: 
- Oturunuz ... dedi. 
Pani Garola, şedid bir tavır 

ve baş hareketiyle bu teldıfi 
reddetti. 

- Marki, evvela şunu söy
liyeyim, ben, l:u anda kraliçe 
değil sizin hakiki ve samimi 
bir muhibbenizim. Fakat ne 
kadar değişmişsiniz za va!lı Pa
niciğirul Kaı şımda so'gun bir 
deri bir k mik ka1acak dere-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
da çok hassas hareket etmek-
tedirler. 

Gerek inhisar ve gerek üzüm 
kurumu üzüm piya sasını yakm
dan ve biiyük bir a 'aka ile 
takib etmektedirler. 

İnhisar idnresi 6 - 7 kuruş 
arasında f~atlarla bu hafta 
içinde adi üzümlerden bir mik
tar mübayaat yapmıştır. Kurum 
da ekstra mallardan 18 - 20 
kuruş arasında fiatlarla cüz'i 
bir miktar üzüm almıştır. 

Şimdilik piyasada kHyde şa
yan fcvlrnliidelik ) oktur. Alış 

verişler harnretle cereyan et
mekte ve gerek alıcı ve gerek 
sabcılar vaziyetten memnun 
bulunmaktadırlar. 

Sair zahair, hububat ve eşya 
piyasalarında yazılmağa değer 
yenilik ve fevkaladelik yoktur. 

Abdi Sokullu 

cede ı~if . ~Jarak gördüğüm 
acaba sız mısıniz? S"zi bu h ·ı 
k" k a e ım oydu? Manastır tarzı mai-
şetinin bu hale sebeb olduğunu 
%a~n~demem .. Bana açıkça söy
le~ınız ... Belki sizi giinden güne 
erıten bu maraza bir çare bu
lunur ... 

Kraliçe kemali şetaret ve 

dostlul<tan başlrn bir şey dü
şünmemek içın kendi kadrü 
azametini unutan bir kadın tav
riyle ifadei meram ederken 
Keşiş de halindelti şiddeti bir 
nz daha belirterek gözlerinin 
Uzerine kadar inen başlığını 
yarı yarıya başının üstüne kal· 
dırmıştı. 

Ellerini çaprazvari göğsünün 
üzerine koymuş ve elleri geniş 
örtüsünün boşlukları içinde göz
den nihan o!muşlu. Bu haliyle 
zaif simasının alt kısmiyle te
bessümsüz ağzından başka bir 
yeri görüomiyordu. Sert bir 
sesle: 

- Madam, benden serbestçe 
fikirlerimi söyJememi :istiyorsu
nuz ... işte ben de emrinize itaat 
ediyorum. Fransa hanedanı kra
lisi sarayına ~eldiğim zaman 
siz benim Ih\lya Cumhuriyet• 
lerinin casusu olduğumu ve 
Mareşal Monmoransi ile kral 
aleyhine bir cemiyeti hafiye 
teşkiline geldiğimi zannettiniz. 
Müthiş esrara malik olduğuma 
zahib oldunuz. Bunun üzerine .. 
Bu esrarı öğrenmek için hafiye 
kızlarınızdan birisini bana mu
sallat ettiniz. Fakat bu kız az 
bir zaman sonra, benim böyle 
bir fakirde olmadığımı anladı. 

O andan itibaren zah haşmet
penahileri de artık tamamiyle 
mutmain olarak, hatta bana 
bazı şeyler bile tal<dim etmeğe 
tenezzül buyurduJarsa da ben 
rt"ddcttim. 

Pek g nç olduğumdan hayat 
ve aşkın lezzetiy!e müstcfid 

olarak tam manasiyle yaşamak 
zevk ve safo sürmekten başka 

bir şey düşünmediğim sıralar
da siz bana bir Papas olmak

Jığımı teklif ettiniz. Kabul et
mememe rağmen zatı haşmet

mea pları beni kendi dairei sa
mimıyetine ithal etmekle mü~ 
şerref kıldılar... Belki serairi 

hayahmın bazı mühim vaka
yile meydana çıkacağı gün, 
işe yarar bir alet olacağımı 

ümid ediyordunuz. Lütfen, söz

lerimdeki şiddetten bir taarruz 
lrnygısı hissctmemeoizi istirham 
ederim... dec!i. 

Katerin tebessüm etti: 
- Neye darılacakmışıml Fa

icat, sizın ltalya prenslerinin 
casuc;u olduğundan şüphe etti
ği ıı 1 izi nereden anladınız; bunu 
merak ediyorum ... 

- Pek tabii bir ~urelte Ma
dam ... Bana musallat ettiğiniz 
lrndın hasla o!du. 

- Vaı.'ı hamlin neticesi ola
rak değil mi? 

- Onu bilmiyorum.. Zira, 
azizim Marki siz baba o'.ınuş

tunuz. 
Uıtmrdı -

Merkez has'anesi 
Operalöı Ü l 

Hastalarını h erj?Ün saat 3 
ten 6 ya lcadar Ik nci Beyler 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 l 
de kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 l 

T elcfon evi 3203 

·~·----ımm-----8'.:!!--·~j 



Sanfte a - · • • Doktor Doktor - Operatör 

Kemal ~a~ir Arif N. Yurcu 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t"apur iskelesi 
Berat aparhmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Adres - Beyler Numan ~ 
zade sokagı Ahenk mat- N 

yananda. ~ 
Numara: 23 

Telefon : 3434 
(229) " 

G'Jl1ZZ7Z:/7Z77.Jr2ZZZ7.7.7.r,/.7.Z77.72J ... . 
DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

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

11r:cr.L.L:TLZ/...7.7..ZZZZZ7.Z77J7I../ZJ .. 

Hususi muallim N 

ikmale kalan ilk ve orta l\ 
mektep talebeleri süratle im- ~ 
tihana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip t icarethanesi yanında N 
Mehmed Ali tuvalet salonuna N 
(Z.M) rumuzile müracaatları . 

• fZ7..I'LT-LT.LT.LZZZ7.z7..z7J7/.Z7J fjl 
lzmir Sulh Hukuk Mahke

mesinden: 

Davacı Hazine tarafından 
Müddeialeyh Mösyö Mteo Be
ranken aleyhine açılan ve iz
mirde Mesudiye caddesinde 
kain 178 ve 180 No. tajlı fab
rikaların izaleyi şuyuuna müte-
dair bulunan davanın müddeia
leyhin ikametgahının meçhul 
kalmasına mebni gazete ile ge
rek davetiye ve ge,ekse gıyap 
kararının ilanen tebliği sureti
le yapılan duruşması sonunda 
mezkur iki fabrika kabili tak
sim olmadığından satı lmak 

suretile şuyuunun izalesine ve 
bedelinin hissedarlar beyninde 
taksim ve tevzifoe 19 kanunu 
sani 929 tarihinde karar veril
miş olduğundan müddeialeyhin 
müddeti kanuniyesi içinde mah
kemeye müracaatla temyi/. yo
luna gitmediği takdirde bu 
baptaki hükmün kat'ivet kesp 
edeceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

246 ( 1808 ) 

Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka 

her gUn ikinci Beyler soka Q-ı 

Mü:rnyede salonu karşısında 

78 numaralı muayenehane
sintl~ ka.b,11 eder. 

TELEFON: Muayenehane 3303 
Evi 4042 

Ev adreo;i : Karantine köp· 
riirlP Per:l'" aoarhmanı Nn. ~ 

.,..,... •• 4 • w .. 4 

l'!mlr Relerllyesinden: 
1 - RPlıer takım1 on attı 

liradan rlokuz vüz yirmi sekiz 
lira hPrleli muhammenle bas
katiblikteki şartname ve nu
mune vechile elli ~ek;z takım 
elbise yaptırılacaktır. Acık ek· 
siltme ile ihalecıi s.q.931) sah 
~iinü saat on altıdadır. lstirak 
için vetmic: liralık muvakkat te
minat makhuzu veya banka 
teminat mektubu ile ~övJenen 
STÜn ve saatta encümen~ ge
linir. 

2 - Beher acledi iki lira
dan yüz on altı lira bedeli 
muham:nenle başkatiblikteki 
şartname ve numune veçhile 
elli sekiz aded ~apka yaptırı
lacaktır. Acık eksiltme He iha-
lesi 8-9-936 salı günü saat on 
altıdadır, iştirak için dokuz 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile ~öy1enen gün ve sa· 
atta enciimene j;!'elinir . 

3 - Reber çifti beş buçuk 
liradan 319 Jira hedeli muham
menle başkatiblikteki şartna-

me ve numune veçhile 58 çift 
fotin yaptırılacaktır. A<"ık ek-
siltme ile ihalesi 8-9-936 salı 
g ünü saat on altıdadır. lstirak 
için yirmi dört liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy· 
lenen gün ve saatta encümene 
gelinir. 

4 - Beher adedi on beş 
liradan sekiz yüz yetmi ş lira 
bedeli muhammenle başkatib
likteki şartname ve numune 
veçhile 58 aded palto yaptırı
lacaktır. Açık eksiltme ile iha· 
lesi 8-9-936 salı günü saat on 
altıdadır. iştirak için altmış altı 

liralık muvakkat teminat mak 
buzu veya banka t~minat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

5 - 58 sayılı adanın 326 
metre murabbaındaki 14 sayıh 
arsas ı , behe r metre murabbaı 
200 kuruştan 652 lira bedeli 
muhammenle başkatiblikteki 

şartname veçhile 8-9-936 salı 

günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir, işti

rak için kırk dokuz liralık mu· 
vakkat t eminat makbuzu veya 
banka t eminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatta encü· 
mene gelinir. 
22-25 29-4 

--~--

YENi A51R 

RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 
sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça-
lamak lizımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

MEYVA TUZU 

En hoş meyva tuzudur. lukıbazı def eder. Mide, bağırsak, 

karacigerden mütevelJit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İn2iliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

4 EylOlt t•a• 

============ Neşesı·z ve kırgın============ •••••••••••• • ••••••••••• ............ . ......... .. 
•••••••••••• • ••••••••••• 

Başı, dişleri 
v 

agrıyor 
Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge· 

çer, rahat ederdi 

Ağrılar 
Romatizma 

Nezle 
Grip 

.................. Gft·p·N .................. 1 1 •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • 
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Karfısmda d e. E"hal rlcate mecbur olur , __ _ 

Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 

motosiklet petromaks lüks fe

ner lambaları sıhhi AposteJ 
ağızlığı her çeşit gramofon 

plakları hediyelik zarif saat 
ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaklar1, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazam1zda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir. NECİB SADIK 

DAMLAPINAR 
1-26 (1521) .. - ~ -. . ,. ~· .... 

! ... - •• t • ••• ... -- .. ; • 1 , · \ -. . ~ "'·l~ ·. 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantiJatörler üç 
adet pille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat 
yapar. Bankalara ve yazıhanelere, evlere, hastanelere ve 
her yerde lazım olan bir ihtiyaçtır.Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır. Tavsiy~ 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü 
1 .. t. ......... 

. r. ·~ . .... • • 1 • ' • • ' • • ' • • 

1 M?CWWW< 9 EYLUL ŞEREFiNE 
HiLAL ECZANESiNDE 3 GüN 3 GECE UCUZLUK 

Keıııal Kamil kolonyalarile Kenıal Kamil mustahzaratında bütün reçetelerle her türlü alışverişde büyük tenzilat 

7, 8, 9 Eyi ili 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 hahra) (Yasemin) (Akşam güneşi) (Leylak)(Menekşe) 

25 
35 
50 
75 

100 

Yakında çıkacak Olan ( KREP Dö ŞiN ) 
Losyonunun Maskülen ve Feminen kokular üzerinde provalara devam edilmektedir. 

Kuruşluk kolonyalar 
Kuruşluk kolonyalar 
Kuruşluk kolonyalar 
Kuruşluk kolonyalar 
Kuruşluk kolonyalar 

' . ~.,. ~·"'<. ..·_,.. ... _. '"' .~ . .-1ıiı; .... 

20 200 Kuruşluk kolonyalar 185 
30 25 Kuruşluk esanslar 20 
45 35 Kuruşluk esanslar 30 
65 50 
90 100 

Kuruşluk esanslar 45 
Kuruşluk esanslar 90 

ZUMRUT DAMLASI KOLoNYALARININ 
~ ' . . . ~ . . 1 

35 Nasirol Kemal nasır ilacı 
50 Dişolın Kemal 
50 Kuruşluk Okinolın Kemal 
50 Kuruşluk gülsuyu Kemal 
30 Kuruşluk " " 

HER BOY 

25 
55 

4o 
45 
25 

Nikelaj iraş makinesi 
50 Kuruşluk Çiçek suyu 
30 Kuruşluk Çiçek suyu 
3(]1 Korizol Kemal 

Nikotini alan pipolar 



p •Eılel• .. 

F ratelli Sperco \ 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru elyevm li· 

manmnzda olap 4 eylllde An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 10 
eyltilde Anvers, Rotterdam, 
Aıaaterclam Te H.-., limu
lan içia yDk alacakbr. 

HERCULES vapura 3 ey
lülde gelip ayni gÜD yükünü 
tahliyedea aoma Burıu. Var• 
na ve Ka.teace lilPanlarma 
hareket e.&ecektir. 

HERCULES vapuru 19 ey· 
illide beklenmekte olup 24 ey· 
ltılde Anver1, Rotterdam,Anu1-
terdam ve Hambarg limanlan 
için yilk alacakhr. 

TRiTON vapuru 30 eylülde 
gelip S birinci tetrinde Aaven 
Rotterdam,Amıterdam ve Ham 
burg limanları için ytik ala· 
caktır. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
NORDLAND mot6ril 28 

agustosta bekJenmekte olup 
yüktinil tahliyeden sonra Rot• 
terdam, Hamburg, Copenbap, 
Danb.ig, Gdynıa, Goteburg, 
Oslo ve lakandinavya limanlan 
için yük atacaktır. 

BIRKALAND mot&rll 14 ey
lülde beklenmekte oJup Rot
terdam, Hamburg, Bremen, Co
penbage, Dantzig, Gdynia, 
Gotebarg, Oslo ve lıkaadinav
ya limanları için ytik alacakbr. 

HEMLEND motartl 29 ey
lillde Rotterclam • Hambarg -
Bremen - Dantzig • Gd,.ia
Goteburg - Oa.lo ve lakudi
rıavya limanlan içia ylk ala· 
cakbr. 

EGLUGA PDLSKA 
LEV ANT moH5rl 1 eylUlde 

gelip S eylllde Anven. Rot
terdam, Am.terclam •e Ham
bmy &manian içia ylk ala· 
caktır. 

SARllCJA motlrll 20 ey• 
fiilde gelip Dnkerk, Anven, 
Daatzitr ve GdJDia limanlan 
için yl1' alacakhr. 

Daha Fazla taflillt için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
mllncaat edilmeıi rica olunur. 
Na•laalardald Ye laareket ta• 
rilaleriadeki deiilildildenlea 
aceata l9eaalipt bW ebDeL 

Telefon: 2004 2005-2665 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zre & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ARTA vapuru S eyl&fde bek

leniyor. 9 eylfile kadar Anven 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men r manian için yftk ala
cakhr. 

PLANT vapuru 15 evlülde 
bekleniyor. 18 ey1ü'e kadar 
Aaver1, Rotterclam, Ha1n\targ 
ve Bremen için yiik alacatrtır. 

SOFIA motörl 24 eylDlde 
bekleniyor. 29 eylüle kadar 
Anvers, Retterdam, Hamburg 
ve Bremee i~ ylik alacaktır. 

ADANA vapura 6 birinci 
teşrillde beklemnelcte o1up 1 O 
birinei tesrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
limanlan için yllk a1acakhr. 

ATHENA vapuru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte olan 20 
birinci tesrine kadar Anvers. 
Rotterdam. Hamburr, ~remen 
limanlan için yllk alacakhr. 
Armement H.ScbGldt Hambcrg 

TROYBURG vapuru 10 ey· 
llllde tabllre için beklenme~e 
olup ayni umanda Anven Di· 
rekt, Rotterdam. Hamharr H· 
manian iei• ytk alacakbr. - .. 

American Esport Llneı 
EXPRESS yapara 1 O eyllllde 

beklenmekte o1ap 11 e1llle 
kadar Boıtoa, dotru Ne.,ork 
için ,tık alacaktır. 

De• No~ellaanliaje 
BANDEROS vapara 20 ey-

ltılde bekleDmekte olup Direkt 
DBakerk,Hane Direkt. Dieppe 
Direkt ye Norveç &manian 
için ,ak alacakbr. 

••••• 
S. A. Ro1ale Ho~ d~ ~a
Yigatioa Daaubienae- Mantime 

Baclapest 
DVNA ••para 28 e,lllde 

BeoSf'ad. Novisad. Baclapeste. 
Bratislava, Vienne, Linz liman
lan için yllk aJac:akbr. 
~ 

Senice Maritime Roamain 
DUROSTOR ••puro 30 eJ• 

lülda IMkleaiJ•· Khlence. Sa
&aa Galan ve Galatz aktar· 
.,.:, olarak Belgrat, Novisad, 
Komamo, Budapest, Viyeaa 
ve Lim için ylk kabul ede-

cektir. • 1 181 t • 

Vapurlana isi~ pı.e 
tarilaleri ve aa•lun tarif~ 
baklanda hiç bir taalıh&de V 
rifilmez. 

N. V. Y. F. ffMri V• Der 
z.e a eo. 

Bilimci ICordoa T elefoa No. 
2007 • 2008 

iLAN 
Denizli orman direktör:üğünden: 

1 - Deaizli iliade Aapayam ilçelİDde hadatJan prlnaıne~; 
yazala boadat de.let ormaamdaa No.lanlDlf ve llçitmüt 66 
metre mikll»a .. dil (4797) adet N.la denik çam ağaca yirmi 
bir ıh mldcletle artbrmaya konak.... 1.--ak 

2 - ArbnDa 16-9-936 Çaqamha pi ... t OD befte -r 
zarf aaliJle Deaiz1i ormaa adldlfllilnde yapelacaldar. 

3 - Belaer raJri ....... metre mikib muhammen bedel 2'5 
kllnlfhu'. 

4 - Muvakkat te••t (1167) irada'. -ta. b 
S - Şartaame " .-.n1e prejemillıl .... ek idi,, .. _,. a 

mllddet içinde her p orman m&d0rl0j6De ve Ankarada orman 
umum müdilrlUiDne mtıracaat edebilirler. 

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

Aklaiur icra 11em.......-aa: 
Bir borçtu dola11 yaJ• k6y 

balarla çiftliği me•kiiacle üç 
parçada 110 dlnllm tarlama 

bir •J miiddetle açık arbrmaJ• 
çabnlmıtbr. lhaleai 15-10-936 
ta saat 15 de icra daireaiade 
)'ap.lacakbr. O gb mahammen 
laJmetinia ,Uıcle 75 balmaua 
mllzayedeye on bet p de· 
.... 30-10-936 tarilaiae mi
aadif Cuma pi aaat 15 de 
her kaça çıkana kat'ı ibaleai 
yapılacaktır. 

Harca deJIAJiyesi alana ait 
sabf pefindir. Ahcılann yDzde 
yedi buçuk pey akçesi yabr
maları prttır. Fula mal6mat 
isteyenlerin icranm 935194 nu· 
manya mlracaatlan illa olu-
•v 247 0809\ 

BERGAMA MAHKEME· 
SİNDEN: 

471/936 
Bergamama Gazipap ma

hallesinden babaçcu Veysel 
kann Naciye ile o mahalleden 
616 Hasib ojla Klçilk f.tref 
aralaruada biuei pyiab Ane 
baca mabaDMinde Kllllahbat 
ıokağmda kain malumülhuda_d 
betyüz lira kıymeti muhammı
neli bir hane izalei ıuyu zım
nında sablaia çıkardmıı ve 
birinci arttırması 15 • 9 - 936 

ikinci arttırması 1 - 10- 936 ve b _ 
tarihine müsadif perşem e gu-
nil icra edilecektir. Talip olan
lann ve daha fazla izahat isti
yenlerin 471 No. ile satış me· 
muru mahkeme batkitabetine 
müracaatlan illa olunur. 

f18()6) 

YENi A81R 

ARSIULUSAL IZMiR FU· 
A"RINI GöRMEYE GELEN 
YURTDAŞLARA SAYGI 
BORCUMUZU öDEMEK 
IÇiN 

-Bir Aylık Tenzilat 
lzmir tecim ve endüatri odası pavyonunda köıemiı.i, 
Balalar ifilıtleki .. ,..._u ai1aret •diaiı. 

lzmir Ziraat 
törlüğünden : 

Yl!LEl'Oftl : 

Umami ve laasUll aehıecilik adındaki kitap 2 hin cilt baıb• 
nlmak üzere 21 • 8 - 936 tarihinden itibaren eksiltmeye konul
muştur. Talipler numune Ye prtnameyi direkt6rlüjiimlzde g<S· 
rebilirler. 

ihale 4 - 9 - 936 cuma günü saat 16 da mektepte yapılaca
ğından taliplerin maliye veznesine teslim edilmiı 67 lira 50 ku· 
JUfluk maYakkat temiaat makbazlarile mDracaat'an. 

21-27-1-4 (1717) 80 

bmir Milli Emllk MldlrJliiadea : 
Gayri Mnbadil Bono• De 

Doıya 

No, 
K.ymeti 

Ura 
2000 898 Tepecik elkl hekim koço yeni koco tepe aokafa 

22 .-& 24 Taj a...arala ve alqam aokajmdaa 17 taj 
.-ara alu bodnm Gzeriae bir oda ye bir lıarat 
ye matbalı ıibi bir malaal olap " Wr miktar aYluJU 
.a.temil ... 

729 e.ea apfa mahalle eski meciclip pai belediye cad
deli 69 aamarak •• PJU' tokatmda 8 namaratajla 
dınrll ana. 

Yakanda yualt Y wnla emvaliaia mllkiyetleri mlaha•ran 
pyri mlbaclil bollOIG ile ldenmek &sere oa sıla mldcletle ka· 
pala zarf .-&,le arbrmaya konalmqtar. Uaalesi 14 - 9 • 936 
Puarteli mt ••lbcladar. Alaaiana Milli Emllk mldlri,etiae 
m&nc:aatlan. ıss ( 1804 , 

bmir MilD Emlak Mlldlrllğlncler. 
Petin para ile naldd 

Dosya 
No. 
118 ıcar.Jab Ooa•••aa ~ifa aobimda 42 

etki 44 taJ aamanh dlklrln anuı 

Kıymeti 
ı... K. 

48.50 
897 Taraa Cafer Tanar aolmjt 125 numaratajh dllk• 

kla arkumda a•laı_. tqkil eden 40.59 metre 
manbbaı aru 162.24 

902 Karatat Halil Riıfatpap caddeaiade 254 kapı 
218 taj namanh 96.90 metre murabbaa ana 29.07 

Yakarıda 1aab emnln mlllriyetleri pqin dara ile ödenmek 
&zere oa g6n mDddetle artırmaia kon~uttur. lbaleıi 1~-9-~3' 
pazartesi aaat oa albdadır. Ahalarıa Milli Emlik Mlldilrıyetine 
m&ncaatlan. 152 (1805) 

Tire Şcsrbaylığından : 
ı - 28-8-936 gla)emec:indeld ilk açık ebiltmeaine iıteldi 

çıkmaJD qapla JU11ı "' ıaatleri açtk ekıiltme mGdcleti 11-9-936 
ğOnlemeci11e rastı.yan cuma gW saat 15 e kadar on gün daha 
uaablmafbr. 

2 - Eksiltmeye konulan 111 ıaat1erinin : 
Muhammen bedelleri Yüzde 7,SO muvakkat teminat 

P"ralan 
Lira K. Adedi Neri Lira 
3600 300 Ttirbia Iİlteminde ıu uab. 270 
3 _ Sartaame " maka•ele projeli bedelsiz olank urayumz· 

dan verilir. 
4 _ ı.tek&lerin eksiltme ,Wndea en az llç gGn enel teklif 

edecekleri • aatlerinia birer Dlmanesini prbaybp teslim edip 
vesikalanat almalan ve birillc:l maddede ya11h glln ve saatte 
Uray daimi enc6menine mt1raca•tlan gereği ilin olunur. 

240 (1811) 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kole•r• " e1ımlın 

Billiin T&rkiyemizde büylk bir mevki 
ve ıllıret kazaoan ve her yerden se
ve ••e aranılan 

anır l&olml•n biç ıüplaelia 
S. Ferit Eczacıbaşi kolonya 

ve esanslarıdır. 
B•ar. Albadamlaaa. Dalya. Y aemia 

F.a. Muhabbet çiçeği. Unutma beni. 
S..ia için. Manulya. 

Yeni çıkan kokularımız : 
Nergıs Nuvar, Revdor Ferit 
Yak ada çıkacak kokularımaz 

Krep Jorjet. Leylakblan 
Ba yüksek ve ince eserler tabii çi

çeklerden iJtihsal olunmuıtur. Benzer 
•e yakın isimlere aldanmayınız. 

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

Hl1'tlll•t _... 

8Ul1• 9t 

Olivier Ve Şü. 
LllltTET 

Pans faktı'ftn\n en ip om 

oı, lablplerl 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

B NASI TEL. 24 43 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Muzaffer Eroğul 
Keınal Çetindağ 

OPORTO vapuru 15 agustos 
1936 Loadra ve Anversten ge
lip ylik bopltacaktır. 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan başlayarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numrab muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

FLAMINIAN VBPIJfP agustos 

sonund• u,,,,..ı " Swaaı~· 
adan gelip ylk botaltacakbr. 

Telefon : 3921 
Cunaa v<: salı 8 deu 10 a 

kadar -•111'-ket baJtue.u.de 

ŞI tecakt11. Dentsche Levante - Linie 

SAMOS vapuru 23 aıuttos 
1936 ltekleniyor, H•burr, 
Bresıea ve Anveqten yl" bo-

NOT : Vlrut tarihleri, va
purların isimleri Ye navlun lc
r tlerinin dttifildlldıria4ta •e 
sullyet kabql e4Um ı. 

Fuvar için gelen 
lzmirin IBJID misafirleri 

GDzel lzmiri g&rdDnOz, gezdiniz belki 
de sevdiniz .. 

lzmirin bir ıyi emeılaurdar 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddesi Beyler 
aokaj1 klfeli 

~üyük Hilal Eczanesi 
W.irdea ıltlrllecek ea flk ea iace ve en 
makbal hediyeniz Ecua Kemal Klmilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
oJacakbr. lzmircle HiW eczane• ko

kuculuk &zerine dddt ylrlyen bir 
mlelHM olmat, kokuculak lle
mini faflrbatt buluamaktadlr. 

ffdil ecunesini, eczaa Kemal Klaili 
ifindeki ciddi1eti, kolonralanm 

lzmirlilere sonmu. 

Yakın ve benzer isimlere aldanmamanız 
için pşeler Üzerinde Kemal Kamil adını 
göt meHs'iniz. 

~ .............................. ı ........ . 

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek Ye ptak odalan talrtmlan aipuıı liaeriae bbal edilir. 

Devlet demiryollarından: 
Apitdaki gayri menkuller 18-9-936 Cuma rilnii saat 15 de 

Izmir-Alaancakta 8 inci itletme komiayonuada &içer 1e11e içia ayn 
ayn kira,. verilecektir. ı.teldilerin aptadaki miktarda mank
kat temiaat Yermelerİ ve aramJan veaibJar ve İfe (İtmep U· 
nal manileri olmadığma dair beyannamelerle muanea vakitte 
komisyona milracaatları lizımdır. Şarta •meler komisyondan ve 
Selçuk istasyon yazıhanesinden parasız alınır. 

1 - A lsancak istasyonunda 60 numaralı Büfe: pazarlık uaulile 
kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 540 lira muvakkat 
teminat 4050 kuruştur. 

2 -Selçuk istasyonu karıısında iki d6nüm tarla, açık artuma 
uaa&,le kiraya werilecektir. Muhammen kira bedeli IS lira mu-
vakkat teminat 113 kunqtur. 4-8 242 '1810) 

lzmir Muhasebei 
dürlüğünden: 

hususiye mü-

Mevkii cı· ... · N B d li L_ı_ o. e e aautaı 

L. K. 
Karpyaka Alaybey lktisad So. Ev 26 42 -
ldarei Hususiye akarabndan olup yukarıda yeri ve cinai ıö•

terileo akar kiraya verilmek üzere 3 - 9 - 936 gflnünden 3 - 10-
936 Perşembe gunüne kadar bir ay milddetJe ve pazarLk 
suretile arttırmaya çıkartlmışbr. Talipfenn bu mUddet ıç ndelri 
Perıembe ve Pazartesi güuleri saat 9 dan 12 yo kadar Encthaem 
villyete m&racaatlan. 

ıs2 (1807) 



Sahıte 10 YENi ASIR 
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liRA 
• 

1 
lrun har hında binlerce kişi öldü 

her n r 
Asi tayyarelerden 
kruvazörü ile bir 

atılan dört bomba 
an destroyerine 

bir lngiliz 
isabet etti 

İrun 2 (A. 
A) - Halk 
cephesi, lrun 
bombardıma

nı hakkında 
şu malumah 
vermektedir: 

Beş tayya
re dün sabah 
lrun mevzile
rini bombar· 
dıman etmiş
tir. Bombala
rın tahrıba

bna en ziya
de maruz ka
lan binalar 
Cumhuriyetçi 
merkez, kol- Madıidde11 /Jır ma11zaıa 
lej, gar binası ve hal~ evidir. lüm değildir. 20 kadar binanın 

Tayyareler bundan sonra La harab olduğu, ik\ kişinin öl-
Puncha mevkiini bombardıman düğü birçok kişinin de yara-
etmişlerdir. Guadaluppadaki landığı tahmin olunmaktadır. 
bataryalar tayyarelere karşı Esirlere ne gibi muamele ya-

mukabeJe etmişlerdir. pıldığı belli değiJdiı. 

iKi TARAFIN DA ZAYiATI MADRID HER GÜN BOM-
MÜTHIŞTıR BARDIMAN EDiLiYOR 

Hendaye, 2 (A.A) - Harb Rahat, 2 (A.A - Dün saat 
sahasının manzarası ihtilalcile· 13 te Seville radyosu şunlara 

rin lrun önündeki hükumet bildirmiştir: 
mevzilerine karşı dün yaptık- Toledo vilayetinde son yap-
ları kesif bombardımandan tıirımız harekat neticesinde 
istifade ettiklerini göstermek- Tage vadisi işgal olunmuş ve 

Hukumctrıleıın kadw askerlerı feplteır gıdeılı.cu mıllı danslar ıapıı01lar 

tedir. iki tarafın zayiatı çok 
büyüktür. Ölü ve yaralıların 
sayısı 1600 kişi olduğu hak
kında ileri sürülen rakkam an
cak asgari bir had göstermek
tedir. 

Hükumet kuvvetlerinin ma· 
neviyatı asilerin topçu kuvvet
lerinin kendilerinden yüksek 
olduğunu anlamalarına rağmen 

fevkalade yüksektir. Buna mu
kabil ıhtilalcilerin maneviyatı 

bu derece iyi değildir. Saat 
11 ,30 da hiçbir top ateşi ol
mamış ve hiçbir tayyare görül
mt:miştir. 

CEPHEYi SiS KAPLADI 
Ht:ndaye, 2 (A.A)-Bu sabah 

Jrun ve Sansebastiyeni kesif 
bir sis kaplamıştır. Geceleyin 
durmuş olan hareket saat onda 
tekrar başlamış bulunuyordu. 

Hendaye 2 (A.A) - İrunun 
dünkü bombardımana neticesin· 
de vukua gelen zayiat mikta· 
dJle basar df'r~cesi henüz ma-

hükumet kuvvetleri mühim 
miktarda malzeme bırakarak 
kaçmağa mecbur edilmiştir: 

Hemen hergün tayyareler 
Madridi ve şehrin bilhassa kışla 

bakanlıklar binalariyJe tayyare 
alanlarına bombardıman etmek· 

tedirler, Mütevali zayiata uğ
riyan hükumet tayyare kuvvet-

leri şimdi bir hayJi zayıf amış 
bulunmaktadır. 

ESiRLERiN V AZIYETI 
Irun sivil ahaliden tahliye 

edildikten sonra esirleri bom· 

balarımıza maruz bulunan mm· 
ta kal ara yerleştiı ilmiştir. 

BiR INGILIZ KRUVAZÖRÜ
N 4 DÖRT BOMBA DÜŞTÜ 

Cebelüttarık, 2 (A.A) -
İhtilalcilere rnensub tayyare
lerden atılan dört bomba ln
gilterenin Vorcester kruvazörü 
ile Malaga açıklarında bulun
makta olan bir Alman distro
veri Dzerine dOtm6ttllr. 

hıstan ıran cephesine eDnderilen Faslı asketler 
BARSELONDA KURŞUNA Ajansının Tancadan aldığı ma- lah sevkiyab hakkında yazılar 

. DiZiLENLER IQmata göre lspanyol Fasının yazmağa devam etmektedir. 
P_arıs, 2 ( ~.A ) - Eko ~ö h:r noktas.ında sükunet hüküm ALMANY ANIN ŞÜPHELERi 

Parıs gazetesı Barselondan do- surmektedır. ihtiyaç tamamen L d 2 ( A A ) _ T' 
ı h b b" on ra, . ımes 

nen so cena a mensu ır temin edilmiı olduğu için as-
Fransız gazetesi muhabirinin ker toplaması talik edilmiştir. gazetesinin Berlin muhabiri 
rap~runu neşretmcktedir. Muw MÜRTECi GAZETELERiN diyor ki: 
habır ceh.en~~mden kurtulm~ş iDDiALARI Beynelmilel ademi müdahale 
olmak hıssım beslemektedır. p . 2 ( A A ) y 1 komitesinin daveti hakiki bir 
Gece ve gündüz siyasal düş· arıs . - an ış ademi müdahale hakkında te· 
manlar kurşuna dizilmekte ve haberler neşretmekle suçlu ol· 
Barselon mezar ığına hergün masına rağmen Action Fran-
kırk kadar ölü getirilmektedir. caise gazetesi başmuharriri Is· 

Pari~. 2 ( A.A ) - Havas panyaya Fransadan yapılan si-•••••••••••••••••• ..................................................•.••••.•.••.••.•.•• 

Japonya nota verdi 
mz::. azs s 

u:o eselesindean ... 
a 11i iimkün olacak mı 
~~--~~--.... -.-~----~~~~~ 

Londra 3 (A.A)- Japonya büyük elçi!Iİ bugün lngiltere hü-
kümefne bahriye meseleleri hakkında bir no~a vermiştir. Bu 
nota ile Japonya Londra deniz anlaşmasının maddei müteharri
kesine istınaclen 11059 tonilato torpido muhribi, 15598 tonilato 
de.nizaltı gemisi bulunduracağ:ndan lngiltere hükumetini haber
dar etmekted·r. 

Bir lngiliz noktai nazarma göre, maddei müteharrikenin 
den"zaltı gemi'erıne tatbıki lngiltere ile Amerika birleşik devlet
leri ara .. ında denizaltı gemileri bahsinde mevcud ahengi boza
bi ecek mahıyettedir. 

Londradaki fikir Japonyanm muahede çerçevesi dahilinde 
torpıdo muhribi tonilatolarını denizaltı gemisi tonilatofarına tahvil 
edip edemiyeceğinin hukukçular tarafından tetkik olunması için 
geldiği merkezindedir. 

Arsıulusal 

lznıir Panayırında 
Turan yağ ve sabun fabriltalan pavyonunu her 

halde ziyaret ediniz. 

Bütün mamulAlı 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 kaçırmayınız. 

minatı ihtiva etseydi Alman 

hükumeti bu davet karşısında 

Madtidde tayyarelere Juuşı 

daha az mütereddid davrana
caktı. Keza bu teşebbüs Fran
sızlar tarafından daği! de ln
gilizler tarafından yapılmış ol
saydı Alman hükumetinin şüp
heleri daha az olacaktı. 

BELÇiKA SiLAH 
VERiYOR MU? 

Brüksel, 2 (A.A)-Bir lspan
yol halk cephesi delegesinin 

Liege silah fabrikalarının bi
rinden mitralyöz satın a 1dığı 
hakkmdaki haberi teeyyüt et-

mektedir. Gazeteler hükumetin 
sür'atle müdahalesini istemek
tedirler. 
BiR iSTiHKAMI ALMIŞLAR 

Roma, 3 (Ô.R) - Buraya 
gelen bazı haber ere göre asi
ler lrun etrafındaki son mu
harebelerde Santa Marsyale 
istihkamını ellerine geçirmiş
lerdir. Bu istihkam dan ıehre 
hikim olan tepeleri kontrol 

etmektedir. 
Sevkülceyş bakımından San

ta Marsyale'nin büyük ehem· 
miyeti vardır. Asiler bu muvaf
fakıyetle lrun'un düşmesi tacil 
edildiğini iddia ediyorlar. 

GÜNDE BEŞ DEFA 
TECAVÜZ 

Sevil, 3 ( Ö.R ) - Asi tay· 
yareler günde beş defa Mad

rid üzerinde dolaşıyorlar. Kış
lalar, mühimmat depoları ve 
halk cephesinin ekseriyetle 
toplandıkları yerler en çok 

bombardıman ediliyor. Şimdi 
madride karşı büyük bir teca
vüzün başlaması bekleniyor. 

General Gepo dö Lano asi· 
lerin Madridden 50 kilometre 
mesafede olan F eskuryal üze· 

rine taarruz edeceklerini, böy· 
Jece Madridin muhasarası daha 
sıklaşacağını söylemiştir. 

ASiLERE KUVVET VEREN 
ALMANYA VE PORTE

KiZDiR 
Paris 3 ( Ö.R ) - Pöti Jur• 

nal gazetesi Gabriyel Feniy 
ispanya hadiseleri hakkınde 
mühim bir makale yazarak di· 
yor ki: 

- Almanlar ve ltalyanlar 
asileri bol silahla techize de-

111iida/aada bulunan toplar 

vam ediyorlar. Bir kaç günden 
beri General Frankonun elın
de bulunan harp malzemesi 
iki kat olmuştur. Bu genit 
yardımda Almanyadan başka 

Portekizin de mühim rolü var
dır. Portekiz unutulmamalıdır kı 
silah ihraç ede-n en mühim 
memleketlerden biridir. 

Paris, 3 (Ö.R)- ispanyadaki 
Kor Diplomatik yalnız harbı 
insanileştirmek için teşebbüs-

lerle iktifa etmiyerek muhasa· 
matın tatil edilmesini de temi· 
ne uğraşmaktadır. 

BiR HADİSE 
Roma 3 (Ö.R) - ispanya

dan ge'en bir habere göre San 
Sebastiyen civarında karısiyle 
bir otomobil gezintisi yapmakta 
olan ltalyan sefirinin arabası 
kızıl muhafızlar tarafından tev
kif edilmiş ve sefir tehdide ma
ruz kalmı,tır. 


