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·ıık kumaşını 

• Hazırlıyarak Fuar komitesine gönderdi 
Sümerbank pavyonunda teflıire ba,landı 

Bu lıumaşlar Kayseri Fabrikası 
kumaşlarına laiktir 

lkinci beş yıllık iktısat programımı- Iışmıya başlamıştır. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : • 1 • • • • 

za dahil bulunan ve sekiz milyon Türk Fabrika inşaatının, Nisan ayında ha-. 
lirasına mal olan Nazilli dokuma kom- vaların muhalefeti mlinasebetiyle CUDi-
binası , çarşamba gününden itibaren ça- - YAZISI OONCt SAHWEDE -

ilkokul Baş Oğretmenleri 

Bugün öğrenci durumu
n~ tetkik için toplanacak 

Derslere 15 Eyliilde ba_şlanıyor 

- YAılSI AL!'lNCl SAH.tFEDE -
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-BAŞTARAFI BEŞtNCt SAHtFEDE- .. 
•• 

11 EYLO CUMARTESi 1937 

---·•---
Kıyamet ... Mahşerallnh ... Yerlisi, ci-

var halkı ve ta şark vilayetlerinin uzak 
semllerinden gelen gözleri hayret ve yol 

giltereyi müşterek bir noktai nazar
la harekete sevkeden hep ayni endi
şelerdir. lngiltere, Ak.denizde emni
yetsizlik doğurabilecek sebeplerin 
önüne geçilmedikçe İmparatorluğun 
emniyette olamıyacağına kanidir. 
Fransa, kendi müstemleke impara
torluğu için ayni suretle düıünmek
tedir.iki memleket hayati menfaatle
rinin birleştiği bu nokta üzerinde so
nuna kadar elele yürüyecekler mi"> 

Şehirler arası maçları Mes'nt bir hadise kaybetmek korkusiyle dolu i~, 
eylulUn kaçındanberi bilmiy9rum tzmı. 

Isanbul ve fl .. nkara 
~rCI/7.ELZUJrL/-&r:c~ muhtelitleri geldiler 

rin ağuşundalar. 

Nazilli kombinası Daha bir ay evvel; töbel on ~ gün 
evvel; alıştığım çehrelerle karşılaştığım 

ilk kumaşını tzmirin göbek semti, caddeleri, sokak~ 
ları ve aralıkları: 

- Konağa nereden çıkılır? 

8. A. DOGAN 1 lşte en mühim sual budur. Zira 
konferansın muvaffakıyeti veya 
muvaffakıyetsizliği bu suale verile Kurtulusumuzu Yunan 

Hazırlıyarak Fuar Diyenlerle doldu ... Kapıların önle-
rinde duran arabalardan, otomobiller-. 

cek cevaba bağlıdır. 
Akdenizde Sovyet vapurlarının 

batırılmasından ltalyayı mesul tu
tan Sovyet notasının Roma ve Ber
lindeki akisleri düşünülürse Akde
niz konferansının çetin münaka~
lara sahne olacağı muhakkaktır.Sov
yet Rusya dünya sulhunu koru
mak için apaçık bir siyaset takip 
edilmesi, hakikatlerin çekinilmeden 
ortaya konması lüzumuna kanidir. 
f tal ya ise kendisine tevcih edilen 
ittihamı §iddetle reddetmekte olup 
konferansta suçlu mevkiinde otur
mağa asla tahammülü olmadığı-

Tebrik ~ttiler Zara 
komitesine gönderdi den, kamyonlardan çıkan sırtları hey· 
BAŞT ARAFI BlRlNCl SAHtFEDE beli, elleri sepetli kadın, erkek, çolulcı 
huriyct bayramımızda yetiştirilemiyece- çocuk daha kapı basamağında: 

1 · .bul ve Ankara şehir takımlarını Sah günii Izmir - Ankara muhtelit- ği hakkındaki şayiayı bilfiil tekzip eden - Vayyyyyyy! Anam! Vayyyl Ca· 

güreş ınilli 
vapurunda 

takımı bu sabah 
karşılanacaktır 

Knstnınonu valisi ve Parti Baş
kanı B. Avni Doğan, 9 Eyli'ıl Kur- · 
tuluş bayram, münasebetiyle gaze
temize şu telgrafı göndermişlerdir: 

teşkil eden kıymettar sporcular, dün ge- leri knrşılaşacaklır. bu mesut hadise, Türk işçisinin verdiği nım! ... Bağırmalariyle kapalı, çıplak blr. 
cc Afyon yoluyle şehrimize gelmişler GüREŞÇtLER GELİYOR sözde durmasını belirten güzel bir ha- birlerine sarmaştıklaı-ını kaç günlerdir 
ve sporcular tarafından karşılannuşlar- Ba1kan güreşlerinde hazır bulunacak rekelin de ifadesi olduğu için hususi bir sık sık gördüm .. · 
dır. Gerek İstanbul ve gerek Ankara olan güreş takımları bugünden itibaren kıymet taşımaktadır. lzmir artık 9 Eylul yüzü suyu hür• Yeni Asır Gazetesıne 

IZMlR takımları, kuvvetli denilecek birer kad- şehrimizde toplanmıya başlıyorlar. Yu- Fabrika müdürü, B. Fazlının son gün- metine doldu da taştı. 
ro ile şehrimize gelmiş bulunuyorlar. nan güreş takımı bu sabah Zara va- terde aldığı ciddi tedbirlerle, fabrika- Başlca senelerden ziyade bu senenlı\ 
Kendilerini, 17.mir sahasında görmekten puriyle şehrimize gelecek ve hararetle nın bir kısım makineleri faaliyete geç- şenliği bol diye gelenleri bot görd~ 
mütevellit s vincimizi kendilerine bil- istikbal edilecektir. miş geceli ve gündii7:1ü çalışılarak pro- ama, 9 Eylôl şenliğini haddinden fazla 
dirmekten zevk duyartz. Sporcular namına Reşat Leblebicioğ- vnları yapılmış ve ilk kumaşlar hazır- kalabalık, ağzından taşmış bir kazan 

cAnadolunun göz bebeği olan gü
zel İzmirin Kurtuluş Bayramına 
Kastamonuluların da derin bir se
vinçle iştirak ettiklerini bildirirken, 
tebriklerimi sunar, sizin ve arka
daşlarımın gözlerinden öperim.• 

Sporcular sanat okuluna misafir edil- lu, belediye namına muavin Suat Yurd- lanmıştır. kaynaması halinde seyrettim, o ne idJ 
mişlerdir. Bugün yapılacak maçlar şun- koru ve sporcular Yunanlı sporcuları Çarşamba günü hazırlanan ilk kumaş- yarabbi? 

AVNIDOC:AN lardır: karşılayacaklardır. !ardan bir top basma kapotu, ince işll- - Ay! Çocuğum bayıldı! 
Saat 15 de: tzınir genç muhtelitl, Kendilerine bir buket takdim edile- dir ve Kayseri fabrikasının hazırladığı - Gözün kör olmasın, araya araya m bildirmiştir. Karışmazlık komite- Kastam~ntı Valisi ve 

sinde karşılıklı ittihamlardan doğan N,._,_...,,.... Parti Başkanı Üçüncü Umuml Müfettişlik muhtelitiy- cek, askeri bando Türk ve Yunan milU basmalardan kalite itibariyle daha gü- canım çıktı seni! 
le... marşlarını çalacaktır. Kendileri Anka- zeldir. Bu top kumaş tayyare ile şehri- - Ooof! Aman Allah su yok mu, sut bu kabil münakaşaların netice ver- VF.Jlt.ZZ2;a:r~x.AZa!>i!h2DC'2i!J 

rnediği görülmüştür. Akdeniz kon- Burnavada Saat 17 de: Istanbul ve Ankara muh- rapalac;a misafir edileceklerdir. mize getirilmiştir. - Boynunu biraz kes te geçenleri gö-
telitleri (Temsili maç) Yarınk:i İzmir vapriyle gilreş ekibimiz Derhal tetkik edilen bu kumaşlar dün relim ... feransı ayni mütereddit zihniyetle 

_hareket ederse netice parlak olamı Pazar günü: şehrimize gelecektir. Bulgaristan, Ro- akşam Fuara getirilerek Sümerbank - Ahhhh! Baldırımı köpek ı.>ırdı ga· 
Saat 15 de: lzmir genç muhtelittyle, manya ve Yugoslavya gUreş ekipleri 15 pavyonundaki Nazilli kısmına konul- liba?! 9 Eyliil bayramı 

yacaktır. 
Sabahleyin bütün mektepliler, halk Üçüncü Umumi Müfettişlik muhtelli... Eylfilde şehrimizde bulunacaklardır. muştur. Bugünden itibaren halkımız - Eyvah! Bizim şapka gezmeğe gitUl 

Londra ile Roma arasındaki ya- n~hiye v~ ~k Parti heyetleri 9 da ~- Saat 17 de: Izmir muhteliti - Istanbul GUreşlere 17, 18 ve 20 eylUlde devam bu kumaşı gururla görebilecektir. - Dur l>e adam, yol bulamadın mı 
kınltk teşebbüslerinin Akdeniz kon- hıye Partı ~nunde toplandılar. Cümhurı- muhteliU arasında. edilecektir. öğrendiğimize göre fabrikada diğer geçecek! 
feransında da belirmesi ihtimalinden yet ba~ç~ı;de Atatürkün büstü etrafı- makinelerin işletilmesi de yakındır. Sov- - Görünmiyor ki çalgı sesinden baş. 
bahsedenler vardar. Bununla beraber na top an 1 ar. F ı yet işçileri ve ustabaşıları bu muvaffa- ka bir şey duymıyorum, baksana önU· 
;Akdenizdeki emniyetsizlikten en zi- Nahiye Parti başltanı Etem Pekin bir uarımızı gezen er kıyetli neticenin istihsalinde, çok çalış- müzdckilere! 
yade Büyük Britanyanın endişe hitabede bulundu. Oradan şehitliğe gi- malariyle müessir olmu~lardar. - Naha! Zank ölUmUnden git te, dev· 
duyduğu muhakkakttr. Yine ayni dildi. Burada müteaddit nutuklar okun-

9 
E rim, devrim devril! On beş yaşındaki 

Clerecede muhakkaktır ki bir lngiliz- du. . .. . . . yliil gecesi 54,419 kişi ziyaret Burnava çocuğumun yana~ından ne bekli}•Orsun? 
ftalyan dostluğunun ilk şarta Akde- Meraıımd~ ume.~a~.• .~skerıy~ _ve z~bı- - Aman Allah dostlar! Şuna bakın! 
nizin emniyetidir. tngilterenin eski tanımız, nahıye muduru, Partı ilçe aza- etti• 21 günde gezenlerin saylSl Ben işime gidiyorum diye ayrılan, ço-
amirallık başlordu Winston Chur- sandan Cemal Kavukı;;uoğlu, Nahiye ve s USU zl U k ta ll luğunu, çocuğunu gezdirmiycn herife 
chill son bir makalesinde İngiliz _ ocak heyetleri, Ziraat .ımektebi muallim- 426 bin kişİyİ geçti bnkın, ne şıllıkla geziyor, ne-şıllıkla! ..• 
ltalyan münasebetlerini şu suretle leri. köy heyetleri bulunmu~lardır. kurtulacak Gül gibi karın dururken!!. .. !?!... 
tahlil ediyordu: "'ı rı Dün bir toplantı yapan fuar komitesi, B. Muhittin Meydani dün belediye reisi - Yavrum gözüm kesmiyor, şu şey .. 

«Büyük Britanyanm ltalya ile Tebrik te g r aT ı arı bu yıl fuarımıza iştirak eden ekapoz.an- Dr. Behçet Uzu ziyaret etmiştir. Suri- yamanların Burna va eteklerinde üç 1 ta~., arabasının üstUndeki kız mı, erkek 
münasebetleri §U son aylarda ümid 9 Eylöl Kurtuluş Bayramı münase- !ardan en muvaffak olanlanna verilecek yeli meslekdaş memleketimiz hakkında menbadan alınacak suyun fenni ve sıhhi mı. 
edildiği kadar salah bulmama~tır. betiyle, belediyeye muhtelif makamlar- diploma ve madalyalar işini tetkik et- çok iyi hissiyatla meş'budur. Kendisine 

1 şartlar altında Burnavaya getiramesi için - Ben ne yapayım, nerelere gideyim 
Mussolini Habeşleri kendi boyundu- dan, me?uslardan ve diğer zevallan ge- rniştir. fzmir fuarının diplomaları veri- teshilat gösterilmektedir. !yapılan proje ve keıifle.-in Sıhhat, Ba- şimdi, hain haşarı kayboldu, gözilmUn 
ruğu albna almakla Britanyanın di- len tebrık. telgraf ve mektuplar~~ın ~- lirken, teşhirdeki muvaffakı}·ete büyük 9 eylôJ gecesi lzmir Enternasyonal yındıdık ve Dahiliye Vekaletleri heyeti önünde idi a kız! 
ni ve liberal kuvvetlerine hakaret y~ı .751 dır. Bunlara cevaplar gonderil- kıymet verilecektir. Cuannı ziyaret edenlerin saym 59.419 a fenniyesince t sdik edildiği haber alın- - Polise haber ver! 
etmiştir. ispanyaya sokulması ise mıştır. ı;;tkmıstır. mıştır. - Tuh! Tuh! Tuh! Kırk bir buçuk 

Bnşvekilimizin lzmir fuarını ziyaretle- · k il h 1 işçi partisini, liberalleri kızdınnıştar. ~ Şimdiye !·adar (dün gece hariç) iz- Burnavaya getirilecek bu suyun mile- ere ınaşa a • nrs anlar gibi geçiyorlar. 
'iti [ • rinde, takdirlerini celbeden bazı ticaret 

Nihayet kendini «lslam» aleminin ırJ ısır ı gazetceı mir fuarını ziyaret edenlerin sayısı yas derecesi 4.5 olup saniyede 6,) litre - Beş kuruş verdim ben o snndalyec 
odalnnna münasip nakdi mükafatlar dıı. 1 k k td " d B d k · k hamisi olarak ilan ettiği zaman biri- Bir haftadan beri şehrimizde bulunan 426.207 dir. Bu rakam, geçen senenin 8 ma ta 0 ugun an urnavanın su ih- ye, ne eme mış o, git endine göresim 

k d 
verilmesi kıuarlaşmıştır. Ilu madalyalar ı · '- 1 b 1 k" f' l k · 1 11 

ci ostu olan «Muhafazakar» ları lskenderiyeli crnzeteci Dn. Cassigonis, ayni müddeti içindeki ziyaretçilerden tıyacına uo 0 ·a 1 ge ece tır. >U •• • • 
0 haLırlnnmaktadır. k kızdırmak yolunu da bulmuştur. dün idarehanemizi ziyaret etmiAtir. Mı- 96.858 kişi fazladır. iz.mire gelenler Bu sene suyun menbalardan ıehre ka- - A ız! Ben yolu kaybettim, şimdi 

" Bir lskandinavynlı, Lir Yunanlı h1°r de d l k h dd 1 n ed h 1 ~ 1 Bizim -kral _ imparatorumuz yer sırlı meslekdaş bu ı:abah Ankaraya ha- 104.6> ı kişidir. ar o an ısmı ile şe rin ana en e eri er ~n u acagız on arm evini? 

I
" Suriyeli gazeteci §ehriınize gelerek fuar • ) b L k yüzündeki büyük müs uman ekseri- reket edecektir. Kendileri. Jurnal D'e- Dokuz eylul günü, lzmirin ziyaretçi- tesısatı yaptın acak ve müte aıı;.i ısım ........... . 

· h"·k·· b l f ·liz ·· ve şehir işlerini tetkik etmiye ba•lamı"- ( · ·· k'ld da sene b:ıc::md ta m1 ktır yetme u umran u unuyor. ngı Jıpt gazetesinde bir makale serisi neşre- " " crıne musait şe ı e muamele etmiyen ,. a ma anaca · 
milletinin askeri ve muhafazakar sı- decektir. lnrdır. fskandinavyalı goıeteci,geçenler- veya fazla para alan 102 esnaf, lokan- 1 . B~ suretle ilk yapılacak işin tuta~ı 6? 
nıflan Türkler hakkında tarihi bir + de Başvekilimiz tarafından kabul edile- tacı, otelci, şoför ve satacı belediyece 50 bın lıra olacaktar. Bu paranın 40 bın lı· 
sempati besleyorlar. Büyük harpte Sonbahar at rek kendılerine beyanatta bulunulmuştu. liraya kadar para cezasına çarptınlımş- rası Belediyeler Banl:asından utikraz 
onlara karşı istemeye istemeye sila- Beyrutta çıkan Yıldız gazetesi sahibi tardır. suretiyle mütebai<.i yirmi bin lira da be· 
ha sarılmışlardı. Şimdi Büyük Bri- k J lediyenin bu iş için oimdiye kadar top-

tanya ile Türkiye arasında münase- OŞU arı Yelken birİDCİIİk)erİ başl~dt la<lığı 20 bin lira ile temin edilecektir. 
betler tarihin hiç bir devrinde görül- Sonbahar at koşularına Lugünden iti- U Belediyeler imar heyeti 40 bin llra 
rnemiş derecede dostanedir. baren başlanıyor. Koşular üç hafta de-

1 
istikrazı kabul ve tasdik etmiştir. Dahili-

Hindistan Müslümanları İmpara- vam edecek. ilk iki haftanın koşuları stanbuld B h b. o ye VekAleti belediyeler İmar heyeti pro-
torlukta biricik yuvalanm buluyor- Yarış ve ı lah encümeni tarafından ida- an ur an ırı• je ve keşifleri istemi~tir. 
lar. re edilecektir. Son haftanın ko~ları Burnava belediyesinde mevcut olan 

işte bunun için, çoğu gayri mem- çok mühimdir. Bu koşular hususi muha- ncı·, lzmı·rden Hakkı 'l ncı· 20 bin lira belediyeler imar heyeti emri-
nunlardan ibaret olmak üzere bir sebenindir. ikramiyesi de boldur. ~ ne gönderilmiştir. 
avuç müslümanı idare eden Musso- En aeçkin hayvanlar, bu ko~lara da- Senelerden beri Burnavada hem az 

lini, kendini lslam aleminin hamisi hil olacaktır. Kayıtlar kapanm~tır. Bu Sabah Ku··rek mu··sabakası ve hem de hiç bir sıhhi şarta uymayan 
ilan ettiği zaman bundan çok tees- var 8U işinden çekilen &ıkıntı, a tak Sona ere-
SÜr duyduk.. UrJ ada Türkiye denizcilik federasyonunun İ.iilirak etmişlerdir. ce-"tir. Burnava belediyesinin dar olan 

Bununla beraber Büyük Britanya verdiği bir kararla, dUnden itibaren Tilr- Zaman 7.aman Türkiye .şampiyonluğu- bütçesinde su i~ için 20 bin lira tasarruf 

Yürüdükçe duyduklarım çeşitlendi, 
yürüdükçe de çeşitlenecekU. Durama
dım, afakan!? boğdu. Ver elini beri, 
Ikinci değil üçüncü!? Kordon dedim, 
sokula, aralaya çıktım ama, yaylarını 

bouıcağını düşünmeden süratle giden 
bir- otomobilin az kalsın tekerlekleri al· 
tında kalıyordum. 

Bayram; kalabalık, §enlik, çenk, çl· 
gana, çeşitli ahenklerle işte böyle geç• 
ti, zaten bundan iyisi, bundan ba§kası 
da hiç bir yerde olmaz, hepsinin iç yü
zU budur ve hepsi böyledir aşağı, yu• 
kan! ..• 

TOKDlL ___ .. .., __ _ 
Bir Hidise 

ile italya arasında bir Akdeniz uz- kiye yelken birinciliklerin başlanmıştır. na kadar yükselen lz.mirin en kıymetli etmeli memnuniyetle karfılanmıştır. 
laşma,sını temenni edenler ihtilaf Bir cinayet Evvelki gün, müsabakAlara iştirak cde· ışarpicilerinden B. Refik İzmirde bulun- Burnavalılar yakında te~iz ;~iyi~- Alacak meselesi 
sebep erini ortadan kaldırmak için k • . . . . madığa için maalesef bu mUsabakalara ya kavuşacaklarından sevınç ıçındedır· 
fırsat kollayorlar. Muvaffak olacak- Evvel~ cün Urla kazasının Özbek kö- ce olan fstanbul ve Kocaelı denızcılen iştirak edememiştir. ler. Az kalsın bir facia 
lar mı"> Yoksa fakirleşmiş ve dişle- yünde bir cinayet olmu~tur. Şevki oğlu şehrimize gelmitler, karşılanmaşlardır. Diln yapılan müsabakalarda alınan ilk Belediyenin su i,inddd muvaffakıye-
rine kadar silahla milletlerini idare Ahmet isminde biri, ayni köyden Süley- Türkiye yelken müsabakalarının ilk neticeler şunlardır: tini takdirle karşılarız. ile bitiyordu 
eden iki diktatörün tahriklerine kar- 1 man oğlu Haşim çavu~u tabanca kurşu- gün karşılaşmaları dUn saat 13.30 da Birinci: Burhan (lstanbul) la olduğu için müsabakalar bekl'::İiği Dün az kalsın bir facia ile bitecek bir 
!ı her~yi ~ü~afaasız mı h_ırakaca- 1 n?'le. oldürmüo ve ~ak~lanmı~tır. Ha-ı~~rşıyaka açıklarında başlamıştır. Dün- lkinci: Hakkı (İzmir) kadar zevkli olmaııuştır. Bu sabah Tür· hadise olmuıtur. Bu hadise ehemmiyet· 
gız~ fst.ıkbalı orten perdeyı kaldır-ıd~senm sebep ve mahıyetı hakkında tah- ku yelken müsabakasında lstanbul ve 'üçüncü: Şeref (İstanbul) kiye kürek binrincilikleri yapılacaktı.r. siz bir alacak meselesi yüzünden Yağca 
maga kam cesaret edecektir) Ve gör- kıkat yapılıyor. Kocaelidcn başka lzmir denizcileri de Dün hava müsaiLti, ancnk akıntı faz- Yüzmeler 16 Eylulde başlıyacaklır. B. Mahmutla Şehir gazinosu müsteciri 
düklerini anlatırsa sözlerine inamla- B. Murnt arasında zuhura gelmiş, B. 
cak mı) Mahmut asabileşerek tabancasını çe-

Milletler Cemiyetinin, himaye T A y y A E s kip üç el ateş etmiştir. Kurşunların 
gördüğü takdirde, tahripkar kuvvet- R I N E M A s ı boşa gitmesi ve yetişen halk tarnrından 
lerin boşanmB!lına mani olmak için Yağcı Mahmudun tutulması ve zabıtaya 
Avrupanın tarihinde büyük, hatta "*Kili RS&1 " fil ••: !J lf 14P4+ teslimi, çok müessif surette neticelcn-
kat'i bir rol göreceği zaman yaklaş- BtR AY SOREN YAZ TATiLiNDEN SONRA mesi melhuz bir fôcianın önünü almıştır. 

mıştır. Ylik0 ek enternasyonal bir A 

te ekkülün otoritesi altında yalnız 6 E Y L U L PERŞEMBE sulh İsteyen milletlerin büyük ittifa
kı tahrik edilmemiş bir taarruza kar
şı koyabilir.» 

Akdeniz konferansı arefesinde in
tişar eden bu yazılar f ngilterede va
ziyetin ne ı:ıekilde muhakeme edil
aiğini gösteriyor. Akdeniz emniyeti
ni ve dolayısiyl dünya sulhunu ko
rumak için bu konferans teşebbüsü
nü Üzerlerine alan devletlerin daha 
'enerjik olacaklarına tahmin edebi
liriz. 

ŞEVKET BtLGtN 

GÜNÜ 
KAPILARINI SAYIN MOŞTERtLERINE AÇIYOR 

T A y y A R E s 1 E M A s I 
Dünya sinemacılığının h:ızırladığı yüzlerce fılim içinden seçilerek Türkiye için alınmış !ilimler arasından, İzmir hnlkınm sevdiği artistleri ve beğen
dıği mevzuları itina ile ayırmıştır ... Bu filimleri çok beğeneceğinize inanırız .. Unutmıyacağınız tarih : 

16 EYLÜL 1 9 3 7 PERŞEMBE 

___ .... __ _.,... 

Mardin valisi lzmirde 
Mardin vnlisi B. Fehmi dün a\.-..şaınkl 

trenle ve mezuncn şehrin1ize gelmiştir. 

Hırsızlık vahaları 
Menemenin Yanık köyünde b~ 

hırsızlık hadiseleri olduğu öğrenilmiştir. 

Ahmet oğlu Recep, Süleyman, Mehmet, 
Hasan oğlu Mahmut, Mustafa ve Hnsa-
nın evlerine giren hırsızlar bir çok eşya 
ve para alarak kaçmışlardır. Bu hırsız
ların beş kişi olduğu sanılıyor. içlerinden 
ikisi ele geçmiştir. Diğerleri de aranmak· 

1 tadır 
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LıMITET iŞ e ımı : W. F. H. Van Oer 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

G. uı. b. H. 
HAMBURG 

Vapur acentası A~~ il ~ N . ~ Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan hem 
ROYALE NEERLANDAIS B{RJNCİ KORDON REES u a acı : b KUMPAı"ITASI 

8 
NAS paranızı ya ancılara gitmekten kurtarmıştır 

HE.RMES vapuru 31 /6/937 te ge· I ( TEL. 2443 .......................... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tip Burgas. Varna ve Köstence limanları LON';1~m~,..:ı_ines Ltd. R A D y Q L İ N 

Fratelli Sperco 
Vapuru Acntası 

CAIRO motörii 6 eylulde bekleniyor. için yük alacaktır. , BORODlNO vapuru 26 ağustosa ka- HORT AÇSU 
12 eylule kadar Rottcrdam, Hamburg MEROPE vapuru 5/ 91931 de holt- dar Londra ve Hull irin yük ala .. •ktar. •-

B 
. • • .. . terdam • Amsterdam ve Hamburg i- r ,_ Hutalannl Birinci 8eyııe:F 

Ve remen hmanlan ıçın yuk alacakhr. manlanna hareket edecektir. ADJtrfANT vapuru 26 ağustosta ge-
ANKARA motörii 21 eylUlde bekle· HERMES Vapuru 20/9/937 de Rot- lip 17 eylule kadar Londra için yük ala- aokak 36 numarda kabul eder. 

hiyor. 26 eylule kadar Rotterdam, Ham· terdam - Amsterdam ve Hamburg li· caktır. Sabah 9 - 12 
b k 1 k MAL VERNlAN vapuru 1 O eylülde 
urır ve Bremen limanları için yük ala· manian için yü a aca tır. gelip 1 7 eyl\ıle kadar Londra ve Hull öğleden sonra 3,30 - 6 

cakttr. SVENSKA ORlENT LINlEN 
GDYNfA motörü 2/9/ 937 de Rot· için yük alacaktır. • . • Randevü için telefon ediniz. 

AMERICAN E:XPORFT UNES d _ Hamburg. Dantzig. Gdynia- MARONIAN vapuru eylul ıptıdasın· TELEFON: 2946 
The E°.xport Steamship Corporation ~ıt& ve Danimark limanlarına hareket da Londra, Hull ve Anventen gelip yük =-----~-~--.~~~ 

EXPR
r::"cc 2 l"'d b-'- d k · · çıkaracaktır. N _,, • . ..::1.. c: ~• vapuru ey w e. 1:11'· e ece tır. • LIVERPOOL HAT""n rin ortasında Leith ve evgastea ıçın 7....,. 

l · N y k • • ..k 1 k V ASALANO motörü 1 7 /9 /9 3 7 de • ·~ l k enıyor. ew or ıçın yu s aca hr. . Gd OPORTO vapuru ağustos sonunda a aca ur. LtNtE 
b kel EXMOlfrH> vapuru 2 lal eyluk·tde ~~t~e~:~;ç ~la~~t~kg ;e ~::~.:;a;k ~: 

1 

tiverpkol ve Svansendan gelip yük <.:•· ,f\~E~~~ı!ru -:~~s;nda Ham• 
e eniyor. New York için yük aca tır. d k . araca tır. burg, Bıemen ve Anversten gelip yük 

EXIRIA 26 ı ·t d .. manlarına hareket c ece ·tar. OPORTO vapuru Karadeniz ve is-
e > vapuru ey u e ogru 1 KALAND .. .. 2/10/9 3 7 de k ktu b B R motoru tnnbuldan avdetinde Belfast Liverpool çt nraca · 

e~leniyor. New York için ylik alacak· Rotterdam. Hnmburg - Dantzig • Gdy- ve Glasgov iç:., yük alacaktı.r. NOT : Vürut tarihleri, va-
tır. nia - Danimark limanlarına hareket ede- Brir.tol, Leith ve Nevgastele battı.. • • 1 • 1 ile purlartn. ısım~~r~ ~e n~v un -

PiRE AKTARMASI cekt:,., 3 JOHANNE. vapuru cyli'ol ortasında retlerinın degışıklıklerınden me· 
The Export Steamship Corporation SERViCE MARITtME ROUMAIN doğru Bristol için yük alacaktır. d 

SERi SEFERLER SUÇEAVA vapuru 10/9/937 .de M.,f. ARBIAN PRlNCE. vapucu birinci teş- 6u1iyet kabul e iJmez. 
ta • Marsilyaya hareket edecektır. 

cEXCHORDA> vapuru 1 O eyl\ılde ZEGLUCA POLSKA S. A. 
Pireden Boston ve New Yorlc için hare- LEVANT rnotörü 8/9/ 937 de An· 
ket edecektir. yers. Dantzig ve Gdynia limanlarına ha-

cEXCALIBUR• vapuru 24 eylulde reket edecektir. 
Pireden Boııton ve New Y ork için hare· 
Jcet edecektir. 

cEXElER> vapuru 6 birinci teşrinde 
Pireden Boaton ve New Y ork için hare
ket edecektir. 

SEYAHAT MODDETl 
Pire - &.ton 16 gün 
Pire - New Yorlc 16 gün 
SERViCE MARffiME ROUMAIN 

BUCAREST 
cDUROSTOR> Vapuru 27 eylulde 

bekleniyor, K&.tence. Sulina. Galatz ve 
Calatz aktarmua TUNA limanlan için 
tük alaceltbr. 

STE ROY .Af..E HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

cDUNA. vapuru 6 eylulde beltleni
yor, Bdgrad, Noviaad, Comamo, Buda· 
peşte, BratUlava, Viyana ve Linz için 
:yük uacalıtm. 

cSZECEO:t vapuru 1 6 eylUlde belde· 
niyor, Belgrad, Novisad, Comarno, Bu
'dap~te, Bratislava, Viyana ve Llnz için 
yük alacaktır. 

JOHNSON WARREN LINES L TD. 
UVERPOOL 

cAVIEMORE• vapuru 26 eylulde 
heldeniyor, Liverpool ve Anvers liman· 
lanndan yük çıkaracak ve Burgaz., Var
na, K6ıtence, Sulina. Galatı: ve lbrail 
liınanlan için yük alacaktır. 

ARMEMENT DEJ>ffi 
ANVERS 

:cLYS. vapuru 28 eylulde bekleniyor. 

l!Andaki hareket tarihleriyle navlu.'l
lardaki değişiklerden ·accnta mesuliyct 
kabul etmez. 

Daha faila tafsilat için lkinci Kordon
da FRATELLI SPERCO vapur acenta~ 
lığına milracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 4142/4221/2663 

0 p:Sn. f!k'tiıteıi:den diplomalı 
oı, tablplerl 

Memlekd hasfanesı dış labtbt 

Mn7~ffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hasta!arını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numarala muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Te'efon : 3921 .. ___ :a_illlİCllamc*FAi•AO 

Anvera için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDf.LHAVSUNJE 

OSLO 
cBAALBEK:t motörü 2 3 eylulde bek

leniyor. Dieppe, Dünkerk ve Norveç 
için yük alacaktu. 

cBOSPHORUS> }llotörü 24 bi~inci 
teşrinde bekleniyor, Dieppe. Dtinkerk ve 
Norveç limanları için yük alacaktır. 

!il 

Her işte kullarıılan 

..... 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her cinı ldSmür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde sablmaktadır. 

Adreı: Kestane Bardakçılar solcalı numara 12 
PERPINYAN 

; . . . . . 
·~ •• •. • " ' ... 1 • ,. • •• .. ,.. • • 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
................................ , 

Şifa hassaları muhitimizdf! tecrilbe ile !'abit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

H~r türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga
zino blilisa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo· 
bili Salihli istasyonunda emre fır-ndedir. Her aifeye müsta· 
kil oda verilir. 

FiatJer: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde kar· 

Yola 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruşltJr. 
~MAHLl AHMET HAMDI VE ALI BALCı 

- AA • 

Töuvafet 
a'hunfa.rı 

TURAN 

uua 

TURAN Fabrikaları mamu!Atıdır. Aynı ::r:amanda Turan 
tuvalet sabunlarım, traş aabunu ve kremi ile gOıellik krem
lerini kullanınız. Her yerde .atılmaktadır. Yalnız toptın aa· 
hılar için lımirde Gaı:i Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telik Nef'i Akyaıılı ve J. C. Hemsiye mllracaat ediniı. 

Po~ta Kut. 224 Telefon tt411& 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --=--. -. . Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

BRISTOL 
Beyoğlunda 

rz:zzzTJZZT.LB 

OSMANiYE 
Sirkecide 

rz7J.TL7JLT..D!J 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcfoi BAY 
öMER LOTFO'düt". 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eg 
halkına kendisini se\·dirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 
btanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. . -· 

Daima 
KREM 

Müstesna bir formülle ve 
azami itina ile yapı]dığt ve re. 
icabet kabul etmez bir flatle 
satıldı~ı için yurdda ecnebi 
mamulalmın hakimiyetini or
tadan kaldırmıştır. Kıwmdı

ğı bu rağbet sebebiyle elde hiç 
stok bulundurmadığından da 
miltemadiycn taze ihr.ar olu
nnrak piyasaya çıkanlır: 

Radyolin kullanınız; sade 
dişlerinizi temizlemek, koru
m k ve güzelleştirmekle kal
mazsınız, verdiğiniz para da 
kendi cebinizde kalmış olur. 

RADYOLiN 
BALSAMIN 

Kumral, san~ın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen iı:ale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kulİandıkları 
ııbbt güzellik kremleridir. 

Krem Balıamin dört şekilde takdim edilir: 

1 - Krem Balaamio yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsıı: gilndOz için beyaz renkli 
3 Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

Krem Balsamin acı badem gilndOz için beyaı renkli 
lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoif lu lıtanbul 

Turgutlu belediyesinden: 
75 ili 100 beygir kıymetindeki motör ve muktazi dinam 

Turgutluya nakil ve Turgutluda belediye tarafından göater1ıunk 
mahal dahilinde tesisatım ikmal ile tehir dahilindeki bel dı ·ece 
't -''ek&.-!'- .-L-L • d . e ıyeye aı ca uı&. ~esm e ~4:~cut ~en 25 fer mumluk 550 li.aı. 

baya 1 tefrinıaanı 937 tarıhınden ıtıbaren iki ıcne müdd ti 
yan Terilmeıi hmuıu 5/9/ 937 tarihinden 24/9/937 t ~h.e cere.k 
d 20 ·· "dd ti __ ,., k ·ı arı ıne a-. ar gun mu e e ~ e ıı tme:re konulmuttur 

Bit lambanın bi.r aylık tenvir bedeli muhammeni. 105 k 
550 limbamD beheri 25 mumluk iki senelik tenvirat 

0
1:"tttur. 

hammen bedel 13860 liradır. ma aı mu-
Ebiltme 24/9/937 tarihine müıadif cuma ...o: .. t 16 d 

T ti Beled• d · · d .. li-nu aaa a 
Ul'.IU u ı:re aıreaın e encumen odasındad 
Fazla tafailit almak iıtiyenlere tartnameden b' ır. .. h -

raıız olarak gönderilir. ırer nus uı pa. 

8, il, 14, 17 (3121) 1701 
?AAws+ıe :w 

\E;= 'M:WC. 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğündeng 

tdarei hususiyenin ve yarış ve ıslah ük ek .. . . 
neki sonbahar at kofula.rmın icras ~2 : encum~ının bu se
ne müı;adif pazar günle · .. w I d ına • 9, 26 Eylul 937 tarihi
tır. rı og e en sonra saat 15 de başlanacak-

Birçok saf kan ve y rım kan A t .. 
rak edeceği bu koşular di w 

1
;ap ve ngılız hayvanlarının işti-

olacaktır Bahsı m·· t kger ~ıf ar koşul rmdan çok heyecanla 
• Uf ere ve çı ite bahis ·•kA f 'IA 

rıca da piyangolar t t' d'l . . mu a atına ı aveten ny-er ıp e ı mıtlır. 
Kemer ve Kıztlçulluyu da tutm-'- .. Al ak k 

h il. k i.lK uzere sanc tan oşu ma· 
a ıne sı sık trenler tahrik edi.lecegwi g·abı· t b.. d'-
akl . l ayrıca o o us ve ıger 

n ıye vasıta arının teyri seferleri temin ed'lm' f 
Halkımızın hem güzel bir havadan istifade

1 

ve
1

t~ de zevk ve 
he~~n v~ren yarı.tları ı;eyretmek İçin kotu mahalline akın ebne
lerım tavaıye ederız., 

9--11~1~16~18~21 3139 (17061 
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Şanghaya Japon takviye kuvvetleri çıkarılıyor 

Yoan Pao Tien şehrini işgal ettiler 
• 

Böylece Japonların sağcenahı ile solcenahı birleşmiştir 
N ** CBıel .. 

H ,..-ıwgq M Mi +o :şe;ı 

"in.lilerin bir teşebbüsü Akdeniz konf er an sın da 
Y ang - Çe - Kiyang şehrinin n1ansab1~ Italya ve Almanya 
nı dubalarla kapatmağa karar verdiler yacaklarını dün 

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

niçin bulunmı
bildirmişlerdir 

Böylece Japonyanın Şanghaya y eni gönderdiği takviye Sovyetlerin tamirat talebinde ısrar eden ikinci notaları Romada 
kuvvetlerinin ihraç hareketini müşkülleştireceklerdir derin bir infial uyandırmış .. lngiltere ve Fransa konferansta 
Japonlar Şimali Çinde de işgallerini genişletiyorlar ittihaz edilecek kararların tatbikini temine azmetmiş bulunuyorlar. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hong-Kong, 10 (ÖR) - Bir lngiliz 

knıvnz.örü süratle Çing-Taoya hareket 
etmiştir. Zıra bir Japon ha\•a bombar
«lımanına maruz kalacağı tahmin edilen 
bu Çin limıınındn birçok İngiliz tebaa
ları bulunmaktadır. 

Şanghay, 10 (ö.R) - f'!/Iontekoko1i> 
ltnlyan kruvazörünün İtalyan menafı:
nin korunması için Şanghaya doğru yol
dn olduğu öğrenilmiştir. 

JAPON TAARRUZU 
Tokyo, 10 (ö .R) - San hayda Japon 

1aarruzu inkişaf etmekted r. Yang-Çe 
nc>hri üzerinde Japonlar c:lim b3zı mc\'
l ileri işgal etmi~1erdir. 

MÜŞTEREK NOTAYA JAPONYA 
CEVAP VERDt 

T yo, 10 (Ö.R) - Şanghayda ecnebi 
mm! mıtlerinin \';k<ıyesi hakkındaki 
müşterek lngıliz - Fransız - Amerıkan 
notasına Japon hiıkümcti cevap vermiş
tir. Bu cevapta Tokyo muhasnmah tah
nk edenlerin Çinlıler olması sebebiyle 
Jnponyanın hiçbir mesuli~ et kabul et
mediğini bildirmiştir. 

ÇJNJN MOKA VEMETl 
Şanghay, 10 (Ö.R)- Japonların Şang-

°'"1ıaya karşı ihraç ettikleri takviye kuv
vetleri Yang-Çe-Kiang nehri mansabın
dan geçtiği cihetle Çinliler nehrin man
ı;abında çimento ve kum yüklü 18 mau
na batırarak burasını kapatmağa karar 
vermişlerdir. Bu tasnvvurun tatbiki Ja
ponların ihraç hareketlerini güçleştire
cek ise de diğer taraftan nehirde bulu
nan diğer ecnebi ganbot ve gemilerini 
de müşkül vaziyette bırakacaktır. Bun
Jnr ya nehirden çekilmeğe, yahut Çin 
ve Japon toplarının karşılıklı ateşi a1-
1ında kalmağa mahkUm olacaklardır. 

·'ianrihayda varalaııan 1ngı1i= sefiri ailesiyle 

me as!. r'e:-i ,.c pilotları ihtiva etmek- rinde küin Ynng Kno şehrini 
tedir. mişlerdir. 

ı Roma, 10 (Ö.T) - İtalyanın Nyom Akdeniz konferansı-
na iştirakten imtinaını Italyan gazeteleri şu sureUe muhik 
gösteriyorlar: SoYyet Rusyanın Romaya gönderdiği ikinci 
nota Italyan matbuatı ve umumi efk~rı tarafından o kadar 
şiddetle takb!h edilmiştir ki hükümetin bu konferansa işti

raki akfo gelemezdi. Rusya kendi yaptıkları hakkında he-

1 

sap vermekten kurtulmak için \•aziyetleri tersine çevirmiş 
ve Italyayı itham etmek istemişti'r. Bazı ecnebi gazeteleri 

I konferansa gitmemekle Italyanın Rus oyununa bilmiyerek 
alet olduğunu, zira Moskovanın milletler arasında müna
kaşalar çıkarmak ve ltalya ile Almanyayı konferanstan 
uzaklaştınnnk gayesini takip ettiğini yazmışlardır. Fakat 
bu gazeteler aldanıyorlar. Rusların bu oyunu yeni değildir 
ve hileleri çoktanberi keşfedilmiştir. Ancak, Italyan ve Al
man gemilerine kızıl gemiler ve tayyareler tarafından ya
pılmış olan hücumlardan sonra Londra komitesinde Ingil
tcre ve FTansa So\•yet oyununun devamına mani olacak şe
kilde azimkar bır vaziyet takınmışlardır. Italya ve Alman
ya Nyom konferansına gitıniyeccklerdir. Çünkü kifayetsiz 
bir şekilde hazırlanmış olan bu konferans şimdiden muvaf
fakıyetsizliğe muhkumdur. Bununla bernber Italya Fran
sa ve Ingilterenin teşebbüsiyle toplanan konferansı göz 
önünden uzak tutmamaktad ı r. Büyük devletlerle .İ§ birliği 

yapınağa ve meseleyi Londra komitesinde tetkike hazırdır 
ve Romada yapılan Rus teşebbüsünün son dakikada bu iza
hattcn knçınmak üzere vesile olarak kullanıldığı doğru de

l ğildir. 

1 

.l\USIR TEESSÜF EDJYOR 
· Roma, 10 (ö.R) - Kahireden bildiriliyor: Mısır gaz.ete-

/

]erinden bnzıları Akdeniz konferansına Italyanın iştirak et-
memiş olmasına teessüf etmektedirler. Bunlar Akıdeniz.in 

işgal ~t- Italya için hayati ehemmiyeti haiz bir deniz olduf,runu ve 

JAPON TEBLlC1 
burası hakkında Romanın iştiraki olmaksızın müessir hiç 

lHRAÇ HAREKET! bir karar \'erilemiyeceğini kaydediyorlar. İtalya 1arnfın-
Tokyo, 10 (A.A) - Tebliğ: Şanghny, 10 (Ö.R) _ J apon takviye dan r iayet edilmiyecek ve İtalyan h ükümetinin tasvibini 
Japon kıtaatı !) Eylülde saat 14 de kuvvetlerinin ihracı devanı etmektedir. I kazanmıyaca·k· her hangi bir tedbirin tatbiki umumi bir har

Voosungun 4 kilometre şimali garbisinde Motörlü kıt'alarm ve 32 parça büyük ba yol açabılır. 
kfün Yuan Poo Tien şehrini işgal etmiş- topun çıkarılması şimal istiknmetindel lTALYA VE ALMANYANIN VAZtYETl 
lcrdir. Bu işgnl Şanghaya çıkarılmış biiyiik taarruzun ve ayni zamanda Voo- Roma, 10 (ö.R) - İtalyanın ve Almanyanın Akdeniz 

Akdeniz emniyetini bozan bir denizaltı gemi.!i 

ya Akdeniz dikenli meselesinin hallini samimi olarak 
yen devletlere Roma ve Berlinin hUsnü niyetlerinden is• 
tüade fırsatını da vermişlerdir. 

D ELBOS VE EDEN 
olan Japon ordusunun sağ ve sol cenah- sungtan cenubu garbi istikametindeki konferansına iştiraki reddetmeleri P arlste tesir uyandırmış- Paris, 10 (Ö.R) - Almanya ve ltalyanın cevabı alındık· 
ların irtibatlarını temin etmelerine me- hareketin yakın olduğunu göstermekte-

1 tır. Fransız mahfillerinden kaydedildiğine göre İtalyanın tan sonra BB. Delbos ve Edenin beraberlerindeki birçok 
ECNEBl GÖNÜLLÜLER dar olmuştur. dir. gıyabında konfernnsın müsbet bir neticeye varaınıyacağı eksperlerle birlikte ayni zamanda Cenevreye hareket etmc-

San Fransisko, 10 (Ö.R) :- Çindc Jrı.- 14 Ağustostan 9 Eylı'.'ıle kadar Şang- Şanghay, 10 (Ö.R) - Müşterek Ame- muhakkak gibidir. B ununla beraber İngiltere ve Fransa leri Fransa ve İngiltere arasındaki gaye birliğini ve Fransa 
ponlara knrşı harbetmek ilzere ecnebi hayda vukun gelen nskeri harekat es- rikan - İngiliz - Fransız notasına ccva- konferansın İtalya aleyhinde bir havaya tutulmaması için ile İngilterenin Akdeniz meselesini ne kadar ciddiyetle göz 
gönüllülerden mürekkep bir kolun ya- nasında Jnpon donanmasının 22 tayya- ben Japonya ve çu; arasında harp ila- h er şeyi yapacaklardır. önüne aldıklnrını isbat etmiştir. Fransız mahfillerinin fik
kında hareketi bekleniyor. Bu hareket resi zayi olmuştur. nı olmadığına göre ecnebilerin himaye- İtalyan mahfillerinde beyan edildiğine göre Akdeniz kon- rince iki hükümet bu meselede el birliğiyle harekete hazır-
oldukça nazik bir vnziyet ihdas edecek- Ayni miiddet esnasında Çinlilerin 194 sini temin vazifesinin ancak Çin hükü- feransı iştirak edecek dokuz devlet arasında bir danışma dırlar. 
tir. Gönüllüler vaktiyle Çang-Kay-Şek tayynrcsi tahrip edilmiştir. metine ait olduğunu Jnponyanın bildir- mahiyetinde olacak ve esasen, mUsbet veya menfi, alınacak SOVYETLER TAMiRAT TALEB1NDE ISRAR EDİYOR 
hizmetinde bir fırkaya kumanda ettiği- Şimali çi"nde Japon kıtaatı Shan Si mesi Çin mahfillerini son derece kızdır- bütUn kararlnr İtalyan h ükümetine bildirilecektir. 
n i iddia eden Hirş isminde birinin ku- eyaletinde Kalgana 120 kilometre mesa- mış ve büyük bir mürailik mic;ali olarak Konferansın Ccnevrede değil de Nyonda içtimaınn ltal-
mandnsı altında olup meslekten yetiş- !ede ve Pekin Sui Yunn demiryolu üze- karşılanmıştır. ya ve Almanyanın da iştirakini temin için karar verilmişti. 

Paris, 10 (Ö.R) - Roınadan bildiriliyor: !kinci R us no
tasının tevdiinden sonra ltalyan - Sovyet münasebetleri 
hakkında İtalyan mahfillerinin kanaati şudur: Sovyetlerin 
tamirat talebinde ısrar etmeleri neticesini tahmin etmek 
gilç olan gergin bir vaziyet ihdas etmektedir. Her şey artık 
Rusyanın alacağı vaziyete bağlıdır. Fakat daha illC noktodnn 
beri tahmin edilmiş olan siyasi münasebetlerin inkıtaı im
kôn ve ihtimal dahilindedir. 

ca·rbr·xvrup······a···m·a·ıievraıarı fü;~i~f0;~i::i:S:~~~~f f :r~ı~:r~~ 
lamıştır. Öğleden sonra resmi müzakerelerin çok süratle 
yürütülmesi muhtemeldir. Konferans ilk iş olarak teknik 
komiteler teşkil edecek ve bunlar, ana hatları İngiltere ve 
Fransa hükümetleri tarafmdan hazırlanmış olan projeyi 
tetkik ederek bu gece içinde, alAkadar devletlerin tasvibine 
arzedilecck anlaşma projesin i tanzim edeceklerdir . 

lngiliz manevraları dün en hararetli 
safhasına 

Fransız ve Alman 
manevraları cok , 
büyük alaka celbe-
diyor. Mussolini 
Alman manevraların ı 
takip edecek tir 
Paris (E:>lul) - Önümüzdeki hafta, 

Lütün garbi Avrupada dünyanın büyük 
Ye modem ordularını harekete getiren 
mnnC\ rnlnr yopılncakur. Büyük manev
ralar serisine 14 ağustosta Jngiliz hn\ n 
manevraları ile başlanmı,tır. Yirmi bC!J 
günden beri devam eden bu manevralar 
on beş eylüle kndar uzatılmıştır. lngiliz 
manevraları azomi şiddet 'c ehemmi:> e
tini ancak 9 C) lül gününden sonrn (dün) 
kazanmıştır. Esscks Suffo?k kontluğu 
lngiliz askeri kudretine ahne olmuştur. 
Fransız buyuk erkanı harbiye reisi gene-

• 
gırmış bulunuyor .. • 

ral Gamclin ile bütün milletlerin askeri 1ngiliz tayyarelerine bomba yerleştiriliyor 
ata§elerİ mnneHaları takip etmişlerdir. rin tccemmüii 12 eylülde (ynrın) vuku piyade fırkası ile bir çok topçu kuvvet-

FRANSJZ MANEVRALARI bulacaktır. Manevralar 17 eylüle kadar lcri, süvari, istihkam kıt'aları, motörlü 
Frnnw: büyük manevraları Caen ile devam edecektir. 18 eylulde b üyük ge- kuvvetler, hava filoları iştirak edecekler

Alançon arasında bnılamııtır. Kuvvetle- çit resmi yapılacaktır. Manevralara üç dir. Manevralara general Heucher, Bo-

RED CEVABI A YNt MAHİYE'ITE 
Berlin, 10 (ö.R) - Akdeniz konferansına vaki davete 

cevap olarak B. Von Neurath ve K ont Ciano tarafından İn
giliz ve Fransız sefirlerine verilen notaların ayni mahiyette 
olduğunu tebarüz e ttiren Alman gazeteleri bunu memnu
niyetle kaydetmektedirler. Bu birlik Roma ve Berlin ara
sındaki tam ahengi isbat etmektedir. 

c.Lokal Anzeiger> gazetesine göre İtalyan - Alman ce
vaplan bir diplomatik nezaket eseri. olup İtalya ve Alman-

KARARLAR SULHA YA'RAMIYACAKMIŞ .. 
Diğer taraftan Akdeniz konferansı hakkında Roma mah· 

filleri şunu kaydediyorlar ki: Almanya ve 1ta1yanın iş bir
liği ve kabulleri haricinde verilebilecek kararların hiçbir 
pratik ve sullıa yarar mahiyeti olamaz. Berlin ve Roma b u 
kararları daima tecahül edeceklerdir. Berlindeki mütalaa 
da bu merkezdedir. 

cDeusche Algemeine Zeitung-. gazetesi İtalyan - Sovyet 
hadisesi çıkmamış dahi olsaydı Italya ve Almanyarun Ak
deniz konferansına iştirak etmemek kararında olduklarını 
bildiriyor. Çünkü Akdeniz hadiselerinin halli için sulh kon
feransını andırır bir toplantıya aslA lüzum yoktu. B. Eden 
tarafından hazırlanan projenin, şimdiden belirmeğe başlı
yan pek tehlikeli neticeleri olabilirmiş .. . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ris ve Pugaud ~umanda ~tmektedirler. zat idare edecektir. Sivil halk manevra Jspanya ile hava 
General Lennurıcn hakemlık yapmakta- aahasındn tayyare hücumlarına, zehirli 
dır. Takip edilen tem kendisinden da- gazlara knrvı bir çok defalar teyakkuza seferleri 
ha mühim bir kuvvetin ric' atini temin- davet edilecektir. 
dir. Mnnevrnlnrın kritiği harbiye nazırı Önümüzdeki ilk teşrinde Siblu civa· 
M. Daladier' nin huzurunda yapılacaktır. rınJa motörleşmiş Romen ordusunun 
İngiliz büyük erkanı harbiye rci~i Mare- manevraları yapılacaktır. Kral ikinci 
şnl Deverell ile Jngiliz harbiye nazırı M. Karo] bizzat manevralnra riyaset ede

Hore Bclisha, ve lngiliz erkônı harbiye- cektir. Türkiye, Yugoslavya, Çekoslo
sine mensup bir çok zabitler manevralan vakya biiyük erkanı harbiye reisleri ile 
takip edeceklerdir. Polonya başkumandanı mareşal Rydz 

ALMAN ORDUSUNUN Smigli, Fransız büyük erkanı harbiye 
MANEVRALARI reisi general Cnmelin R omanya ordusu-

Büyiık Alman manevraları Pomernn· nun manevralarını takip edeceklerdir. 
yada, Meklenburgta yapılacaktır. ltalyan Bern, 1 O ( Ö. R) - lsviçre manevra.
başvekili Mussolini, büyük erkanı harbi- larmda hazır olduktan sonra, Fransız 
ye reisi mare§nl Bad oglio, bir çok hal- askeri erkanından mare~al Petain, ya
yan generalleri, Bulgar erkanı harbiye nında Fransa sefiri olduğu halde cüm
reisi bu manevraları takip edeceklerdir. hurrcisi M. Mottayı ziyaret etmiş ve bir 
Manevraları mareıal Von Blomberg biz- çeyrek kadar nezdinde kalmııtır. 

Parls, 9 (A.A)- Fransa ile Cümhu
riyetçi lspanya arnsında hava seferleri 
yapmak üzere bundnn birkaç sene ev
vel ihdas edilmiş olan cAir Pyrenecs> 
kumpanyasına mensup bir tayyare dün 
öğleden sonra Gijon yakınlnrında bir 
Nasyonalist hnva filosunun hücumuna 
uğramış ve Riadesella civarında düşil
rülmüştür. 

Tayyarede bulunan Frans:.z pilotu ö1-
müştiir. 

___ llJ __ _ 

Kral Farukun 
evlenmesi 

Kahire, 9 (A.A) - Kral Farukun ev
lenmesi 21 ilk teşrinde yapılacaktır. 



- .... 

Askerlik mükellefiyeti hakkında 

Yeni projede kadı o, 
erkek farkı yok 

Liselerin ikinci kısmında kız talebe 
askerlik tatbikatını yapacaktıı· 

lstanbul, 9 (l lıısusi) - Gecikmiştir: ı husuı:oi, ticnret, sanayi \ie. ziraat m:.:c.-se

Askerlik mükellefiyeti kanununun ba- ı sel eri sahi~lerini~. c~zala.ndınlmaları ~ak· 
~ esaslı maddelerini değiştiren kanun kında ycnı ve muhım hır kararını alaka

Projesi Başvekfılette tetkik edilmekte- lılara bildirmiştir. Bakanlığın bu kararı
dir. Projeye göre, askerlıkte kadın ve na göre alakalı makamlar zaman zaman 
erkek farkı .>oktur. Bugiinkü askerlık hususi, ticaret, san.ıyi ve ziraat müesse

~~kellcfiyeti kanununun 45 ya'j olarak [ selerinde yoklamalar yapacaklardır. 
Costerdiği nihai ya~. altmıs beşe çıkarıl-, Yoklamnlnrda askerlik çağında olanların 
ntaktadır. . nüfus tezkereleri olup olmadığı araştırı· 

. Kültür Bakanlığı bu yıl orta tedrisat 1 ıacak ve nüfus tezkerelerinde askerlik 
müesseselerinin r.ırogramlarına kızlar 
İçin askerlik dersi ilave etmiştir. Lise ve 
orta mekteplerin yedinci ve sekizinci sı
nıflarında nazari askerlik bilgisi öğreti
lecektir. Dokuzuncu ve onuncu sınıf~ 
1arda da tatbikat yaptırılacaktır. 

iç Bakanlık, nüfus tezkerelerinde as
kerlik '\'az.İ.> etleri yazılı bulunmıyan va~ 

muamelelerine• ait kayıtlar bulunup bu

lunınadıi';ı tetkik olunacaktır. Nüfus tez
kereleri bulunmıyanlar ve niifus tezkerc-

tandaşlarla bu gibi kimseleri kullanan 
~------!!!!!!!!!!~!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!lll'.!!l!-=9!!!!!9'~~!!!!!!!!~~~~!!!!!!1!!~~~ 

muharebeleri 

leri11de a"kerlik rnuamelelerine ait kayıt 
olmıyanlarla bu gibi vatanda~ları kulla

nanlar hakkında askerlik mükellefiyeti 
kanunundaki cezalar tatbik olunacak ve 
aynca kanuni takibat da yapılacaktır. 

lngili z fil osu Aragon 

ı\'ENIASIR 

iSTANBUL Milletler Cemiyeti 
konseyi toplandı Sün e 

bir 

d •• "" o• •• de 
Iloma, 1 O ( Ö. R) - Milletler Cemi-, lı korneti tarafından y~pıla ·· 1· 

fic 0 a ı 
. " n n1ure.caa ın 

yetı konseyinin 98 inci devresi bu sabah hemen miız"'kerA-·ı~ · · t. • • F k .. . ı · "' ...., .. ı ı mıştır. a nt 
lspa~~ol cumhunyet hükumetinin mü- ilk ünce komisyonca talebin tetkikine lü-
messı~ı ~· J.ua_n N~grinin riyaset ettiği I zum görüldüğünden B. Litvinof te'klifi
hususı bır ı<:tıma ıle açılmıştır. Konsey ni geri aldı. Bir tetkik komitesi te kil 
cl.zası olan bütün delegeler hazırdılar. edildikten sonra konsey gelecek içti~aı
Sovyet Rusya hariciye komiseri B. Lit- nı snlı güniine talik etti. Bu içtimada 1n
vinofla Roma sefiri tarafından temsil 

1 

giliz harici} e nazın B. Eden Filistinin iki
ediliyordu. ye ayrılması hakkındaki lngiliz projesi 

lstanbul, 1 O (Hususi muhabirimizden) 1 nın bulunduğu denize nttzır büyük bal-

D.. S dk b d b' d . k h kon birdenbire çökmüş, balkondakiler 
. . .. ..u.. .. kayalık olan denize diişmüşlerdir. Bir 

- un an ı urnun a ır enız a - ı 

vesınde bır sunnet dugunu yapılmakta u •• •• k it k. · u 

ltalycn mahfillerinde kaydedildiğine hakkında mühim beyanatta bulunacak 

çocugun gozu çı ·mış, a ı ışı agırca ya-
ve 5 O çocuk sünnet edilmekte idi. Sün-ı ralanmıştır. J lafif ynralıların ı;ayısı yir-
net çocukları ve seyircilerden bir kısmı- midir . 

Başvekil 
·ı. lnönii 

Kastamoniye tet
kike gidiyor 

H 
göre B. Neuıinin konseye riyaset etmesi "e mandalar komisyonunun raporu da 

ata y :•::~~f .::ridi: 7~::ı~.::~ ·~.::.: tel;: ::;~e;:;~:,fmdn Akdeniz konfe-
J l mektedir. Bu da bu sefer ispanyaya rnnsının müzakereleri devam edecek ve 

Fransız ae egesi isabet etmiştir. karnrlnştırılacak esaslar zannedildiğine 
___ llJ__ Konseyin hu devresinde fspanyol hü- göre alakadar bütün hükumetlere bildi-

A l • rilecektir. rap gazete eTıne kılmeti tarafından İtalya ve Almanyanın P • O • . • 
. arıs, 1 ( Ö. R) - Mılletler Cemı-

A tapca be yanalla 1~~a;yol as.ilerine. silah ve m~mat !yeti konseyinin müzakere ruznamesinde 
, gon ermelerı aleyhınde yapılan muraca- lspanyol rnüracaati, ç· · Japonyaya 

b l tk'k d'I ..... d mm U. Unmuş at ta te 1
• e 1 ecegın en ° sırada riya- kar~ı §ikayeti, Filistinin taksimi projesin-

Cebelüıt.arık, 9 (AA) _ Beş Ingiliz Valansiya, !l (A.A) - Aragon cephe- lst<!nbul, 10 (Yeni Asır - Telefonla)-
destroyeri doğu istikametinde dün gece sinden bildirildiginu göre, Cümhuriyct- Ku\'vetle z~nnedildiğine göre Basvekil 

lstan'bul, 10 (Yeni Asır - Telefonla)- seti diğer bir arkadaşına terkedeceğini den başka ekonomik ve ilk maddeler 
Yeni S,ncak delegesi B. Roge lskende- B. Nesrin beyan etmiştir. komisyonunun raporuna dayanarak 
ı·una giderek bir gi.in kaldıktan sonra Resmi celse saat 1 1 de açılrnıvtır. ehemmiyetli ekonomik müzakereler de Cebelüttanktaıı hareket etmiştir. çi kıtaat Peuplu civarında hala bir kaç 

Milt1110, 9 (A.A) _Birkaç gün Vene- noktada mukavemet göstermekte olan 
dikte kalınış olan Londres ve Sussex İn- asileri tardetmişlerdir. Bu suretle mez-

İsmet İnönü, pazar gi.ini.i Kastaınonuya 

kadar gidere!c tetkiklerde bulunacaktır. 
tekrar Antakyaya döıımü~tür. B. Roge SoyYet delegesi B. Litvinof Valansiyn olacaktır. 

g·ı· k b ı k" t k •~ · 1 c"'mhurı'yetçi Ba<:vckil, Kaslamonudan Karad,,...,;~ : ız.. ruvazörleri Akdenizclcki üssü a 1-1 u~· nu~ a :ı wı~a.ınıy e u - " ~·~ 

İskenderun konağında, hüküınet erkanı 
ile eşrafı kabul ederek görüşmüştür. 
DcJ~e B. 'Roge Arap gazetelerine

1 

Arapç beyanatta bulunmuştur. An
takyada çıknn Yeni Gün gazetesi, B. 
Roge'un bu harekcthu teessürle yaz.mak

lngiltere ve F ransanın :rılerıne hareket etmislerdir. Iepn clınc geçmı*tır. yoluyle lstanbula gidecektir. 

···········xkcıe·niz·········suııiıi······ıçiıı-:·:············ 
i* 

tadır. 
Bir -·-·-·-felakete mani olmak 

kafi kuvvetleri vardır 

• e 

ıcın 
' 

.................... ıaı:ıBl~*m:İıtE?mn .. ~75cs::::'~'~&~•aa;i'lll~ma ............... ,s;;w:1rı;i1111 .. em1~'<~·~'t~?S!!e!!::J1«'~ ...... ~ .. .. 
Paris, 10 (A.A) - Eko Dö Paris dl- inmelidir. Roma ile Berlinin İspanya \'e 

ilk Konferansın 
raretlj sözler 

celse~sinde 
söylendi.o 

yor ki: merkezi Avrupa üzerindeki emellerin-
B. Daladier diinkü nazırlar meclisin- den hiç birini terkctmeıni~ olduklarını 

K • _J F • de evvelce taı-if edilmiş olan tasavvura- iyi bilelim. Bundan haska İtalya Uzak OngreSlnae l• tınd~ .asla vazgeçmemiş olduğunu ve Şarkla İngiltere üzerinde bir tazyik ic-

k 
Berlın ıle Romanın birdenbire na1.arla-ı ra etmek \'C bu \•asıta ile Londra ile olan lisfinin fQ simi r~ı çevirmiş olduklan Londra komite- müzakerlelerini tacil etmek için Japonya 

V l d J k • J • • • _J l l smde bu tasa~·vur~~ın tezahür etmek fır- 1 ılc de bir itilii..f hazırlaınak!.ıclır. Fransa 
r'i..QTQSU arı lŞlnua l ueniz emnıyetının ueV et er arası meselesi satını bulacarını soylemck ister gibi bir ile tngiıterc her noktadan ınütevakkız 

lisan kullanmıstır. davranmak mccburiyeC Jedirler~ 
müşterek bir I iloya tevdı.· edileceg-' i söylenmektedir Kudıis, 9 (A.A) - Filistinin rnüda- Ami Du Peuple gazetesinden: Figaro yazıyor: 

faası için Şamda toplanmış olan arap Ehemmiyeti her ne olursa olsun Nyon Nyonda olsun ba-;ka ji erde olsun b'.r-
Ccnewc, 10 (ÖR) - Akdeniz kon

ferruısmın ilk celsesi saat 16.40 da Nycın 
kasab~lSl belediye reisi tarafından nahiye 
salonunda açıhnı<:tır. Mutat ye~il masa 
etrafında 10 koltuk sıralanmıştı. İtalya 
Ve Almanya daveti kabul etmediklerin
den onlar iç.in yer ayiılmamı:ilı. Onun
ctı koltuk Ing.iliz • Fransız davetine ce
\'ap vermemiş olan Arnavutluk içindi. 

~enevredcki bütün delegeler ve gazete
cıleı- Nuona I . I a· B 1 eli .. " ge mış er ı. e e ye reısı 
~elseyi açınca konferansa hemen bir re-
ıs se<•mec;.e d t t . I ·ı· .. " ,., ave e mış ve ııgı ız mu-
lnessiJi B Ed .. . 
ın·· · en soz alarak konforansın 
b uteşebbisi Fransa olduğu için B. Del-
13osun ~iyasete intihabım teklif etmiştir. 

u teklif ittüakla kabul olunmustur. 
k 13· Delbos riyaset mevkiine ~eçerek 

endisine .. t ·1 . . d 1 k gos erı en ıtımattan o ayı 
0~~ıs · r· d d l a ye mısa ırpcrverliğin en o-

a:ı; ı Nyon sehrine teşekkür ettıkten son
~a ko11feransın içtimaından Ingiltere ve 

1.:ansanııı beğlcdikleri gayeyi sarih ola-
k ta,·in l . . D . . k' " ey cmıştır. enııştır ı: 

§eÇ' Maksat fahaınmül edilemiyecek bir 
b ıl alan \'az.iyete bir nihayet vermek, 

u maksatla icap eden tedb.irleri almak 
~e Akdeniz.de sevrisefaine müteallik 

1 eynelmi!el hukuk .ahkamını takviye ev-
enıektır. Şimdıki emniyetsizlik. va~i-
~ eti Vah' · ıın tehlıkelcre göz yumulmaksı-
2.ın d "l . evam ettırı emez. Vapurların sey-
lii seferinin hiçb r bayrağa ı·iayet et
nı.~en, hiç haber vermeksızin gemiler: 
toı-pılJeyeıı ve tahtelbahir harbınırı in
sa1nıleştiri!ıncsi hakkında kabul edilmis 
0 an ahk· h k · · d " k • urna nre etını uy urmıyan 
orsanlık hareketlerinin keyfine tfıbi bı-

takılnv•rı .. k'" d v ·ıa· }\ ""' mum un e"'ı ır. 

k· .0 nferansn davet edilen devletlerden 
t ısınin bu daveti reddetmiş olınalarımı 
eesstif l . b ka . ec erı:.:. Onlar ın:.izakcrenın aş-

ct ~ır kadro içinde yapılmasını telkin 
nıışlerd. B d 

dik . u·. ı.ı telkini kabul e eme-
' Zıra hi k k 1 d d · .. da.hal . ~ço na ta ar a a emı mu-

lerl e ~omıtesinin tetkık ettiği mesele-
e alakas 1 . . 

Stiratı ı o ınıyan sarıh hır ınesekyı 
Bu : halletmek lazımdı. 

ması ndıcesini \erebilir. Bu sebeple 
konfewn n üzcr'n'3 aldıvı rnzif yi iyi 

neticeye ısali canlrı başla isteyeceğine 

eminim. Yine eminim ki, bu azimle bilü
zum münakaşa1nrı b~rtaraf ederek, koe;ı.
ferans vazifesinde sür~tt1e muvaffak ola-
caktıl'.» 

B. Delbostan soıır::ı Sovyel mümessili 
B. Litvinof söz alnıı~ ve 1talya ile AI
ınanyanııı istinatgfıhını takbih etmişllr. 
B. Lit\"İnof 1spanyanın hazır olmamasına 
da teessüf etmiş \ c Akdenizde, hangi 
devlet tarafından yapıldığı herkesçe 
mal(ım olan korsanlık hareketlerinden 

Akdeniz konferansının A!ınanya ve !lal- k~ngre .. i reisi Nahid Bey Azme kongre- konferansı diktatörlüklerin takip et- bir'ne sıkı surette bağlı olan Fransa ile 
yanın ı :.ıraki ol .-ıaksızın açılacagm::lan yı a 1 nutkunda Filistinin hem müslü- me.kte oldu<iu ih1'ı· ' rın sulhu aruz 1ngilt re I lfı 1 tc ınan' ol n k için kafi 
dolayı infial göstermektedir. J manlara hem de hristiyaıılara ait mu.kad- bırakma':ta olduğu muhataralı maske f kuvvete suhıptirlcr. 
h~~UrtffZ~un~d~~hl: d~biry~oldu~nu~b~a~~~fi·ı-~-----~~----------------------•-• 
Nyon konferansı Aİmanya ve İtalya- listinin kendi baııına bir taksim karan Fransa ve lngiltere 

sız ne meselenin halline ne de Akdeniz I veremiyeceğini söylemiş ve demi;ıtir ki: _ 

vaziyetindeki gerginliğin izalesine ya-I Araplar valanl~~ını kanlarının son N d • • k 
rayacaktır. Bu konferansı toplantıya damlasına kadar muda!aaya hzır bulu~ yon a muştere 
çağıran devletler konferansın münase-1 nuyorlar, 

betsiz bir hattı hareketle vaziyeti büs- İstanbul, 1 O (Yeni Asır •Telefonla) t ki •fı ki d 
~ü~ün vahimleştirmemesine itina etme- .-:-.~rap ~ongresi.~illetl~r Cc~yeti ile e 1 er y apaca ar ır 
lıdırlcr. Buyuk Brıtanya. hukılmetıne bırer nota 

Konferans nihayet teknik teklifler ha- gönderıni;ıtir. Komite bu notasında, Fi~ Londra, 9 (A.A) Kabinenin irti T' ı·ı·s. n ( \..A) N . D lb .. . . d k' ., - " ., L - egrıs - e os mu-
zırlamalıdır. Ve bu teklifler de konfe- lıstın e ı •on hadiselerde lngiliz memur- 1 maında nazırların Fransa ve lngıl1ere Ja1.<:tından sonra Padsteki İspanva se-

ithamkar bır lisanla bahsettikten sonra ransta temsil edilıniyen alakadar dev- !arının takındıkları tavrı hareketi şiddet· hükümetlerinin Nyonda da yapacakları farcti B. N grıo; n goruşmliş olduğu 
işi çabuk bitirmek zaruretini göstermiş !etler tarafından tetkik olunmalıdır. Bu- le protesto etmektedir. teklifleri tasvip ebniş oldukları zanne- Fr· 'l ız ricalın lspanyol noktai nazan

ve ıtalya ile Almanyanın konferans mu- nun haricinde yapılacak her şey bir an- Alma"VQ _Jakı• he- dilrnekteclir. Bu içtimada bulunac.1 c ınu- rıı bildirmı" o'du"unu gazetelerle 1 ~bliğ 
karreratından haberdar tutulmalarını !aşmadan ziyade gayri dostane bir ha- • r .T aj rahhasların isimlerinin neşredilmesi key- etmiştiı-. 
istemiş, nihayet konferansın daimi bir reket olacaktır. • fiyeti bu toplantının Almanya ve llnl- Bu nokt.d ıı.ız • .ra göre, Ak<lenizin cın-
teknik komite halıni almasını teklif et- Germani:ı gazetesi böyle eksik bir yetımiz dönüyor yanın iştirakiyle veya onların io;;tira1d nıyeti ınC's:.-lcsinin tetkiki hicbir ve<=ilc-
miştir. Bu teklif hemen kabul edilerek k~nfer~n~ın ne gibi neticeler elde ede- lstanbul, 1 O (Telgraf) _ Gecikmiş- olmaksızın her halde yapılacağını isbat ye bahane ile Milletler Cemiyetinin- sa-
konieransın aleni celsesi kapanmış ve bılecegını soı·uyor ve diyor ki: tir: Almanyada bulunan Türk ticaret he· etmektedir. Almanya ve İtalyanın iş- lahiyettar organlarının elinden ahna-
sonra komite halinde hususi müzakere- Alınacak kararlarda Almanya ile 1tal- 1• hafta. d h . . 1 k tirak etmemeleri halinde içtimaın Ce- maz. Aksi t.ıkdirde Milletler Cemi~ıet·ı-. . .. .. , ye ı, &onun a §e rımıze ge ece • J 

ler tekrar bu~lamıştır. ya gıbı sozu geçen iki deniz devletinin 1 tir. Anlaşmanın metni de hafta 
80

_ nevrede aktedilcceği tahmin olunmak- niu nUfuzuna \'C ıııane\ j otoritesine bir 
Umumiyetle zannedildiğinc göre 1n- bulunmaması yüzünden kollcktif ted- 1 d~ 1·ıa· d'I k . tadır. darhe indiriJnıis olur. . . nun .. n e ı ece tır. 

giltere ve F'ransanın hazıladıkları tek- bırler ve denız mukaveleleri akdi ço!-:: Nazırlar ayni zamanda Habe~islan Vaşington, O (A.A) _ Amerika bah· 
lifleri tetkik etmek üzere konferans bir tehlikeli olacaktır. Cezirede meselesini de tetkik etmişlerdir. 1ngil- riye dairesi Akdcnizde sefer yapan gc-
eksperler komitesi teşkil edecektir. !ş- Berliner Borsen Zeitung, muvaffak terenin bu b:ıpfa hiçbir teşebbüste bu~ milere karsı vukubulan taaı:ruzlar do-
leri cabuk ilerletmek ve bir mukavele olamıyan bir teşebbüs başlığı altında di- Halk Suriye bayra- l lunmıyacağı tahmin olunmaktadır. 1n- layısiylc Aınerik:ın ticaret gemilerini 
proj;si hazırlamak zaruri göri.ilınckte- yor ki: ğ • d• . F: gilterenin hattı hareketini diğer murah- müteyakkız bulunma«a davet etmiştir. 
dir. Yarı resmi kaynaklardan bildiri!- Esasen konferansın içtiınaa davetine tnl ın ırıp TQnSlZ has heyetlerinin hattı hareketlerine tev- Hariciye n~zarcti erkanı bu ihtarın 
diğine göre yapılmak istenilen ı,ıey bu- hfikim olan şartlar çağırılacak devletler Fransız bayrağını fik edcccgi tahmin olunmaktadır. htikümetin si.}asetmdc her hangi bir te-
dur: Akdenizde ticaret vapurlarının ta- üzerindeki münakaşalar bu konferansta ALMAN CEVABI beddiil vukua gelınıs olduc;.u 111~n k lı k kt ·1 · b ''"asını kip edecekleri sarih hir yol tayin edile- arıştırı na istenilen bazı tali maksat- Ce l er Ni.irenberg, 9 (A.A) - Havas ajan- ta1..ammun etmemekte bulundu~ 

d ı k f , . . gunu ve 
cektir. Bu yol, mukaveleyi imza e e- ar ve on er<ınsın hazırlığı esnasında Jstanbul, ı o (Yeni Asır ~ Telefonla) sı muhabirinden: bu sıyasetm İspanyol limanlarının ab-
cek devletlerin harp gemilerinin nezare- ortaya çıkan diğer bazı hadiseler hiç te _ Fransız delegesi Kont Strog Cezire- Almanyanm Nyon içtiınaına daveti lokasını tanımamakta olduf.un b . 

k I 1 AI l\T b u es ~m 
ti altında olacaktır. Bu ına sata ro ınanvaya nyona gitmek cesaretini ve- nin KamıGlı nah· · • d'"' · ·· halk mutazamının noktaya verdigi cevap dün ctmektedirlı.:r. ·· . ~ ıyesını gez ıgı gun , 
üç mıntakaya ayrılacaktır. Birinci mm- r~::k ına~ıyette d~ğ~ldir. Bütün ınüş- hükumet dairesindeki Suriye bayrağını gönderilıniştir. Bu cevap ademi müda- B. Hull, matbuat konferansında 1t.al-
taka her devletin kara sularından geçen kula ta ragmen salahıyettar Alınan ma-

1 
indirerek Fransız bayrağını çekmişlerdir. hale koınilesine gonderilmi~tir. yan - Sovyet buhranı hakkında mütalaa 

kısımdır ki bu ınıntakanın emniyeti o kanıatı şayet Sovyetler. Birlig"'i Alroan-,Kont Strog hu'"k• t k ... ·d k Alınan ınall'ımata göre, bu ce\"ap bir be•·anından J. l" . • ume onagına gı ere . . i m ına etmiş fakat \'az.İyeli 
devletin keneli kuv\ etlerine bırakılacak- yanın kabul cdcıniyeceği bir tarzda mü- Fransız bayrağını indirtmiş ve Suriye takım ihtirazi kayıtları ve itirazları ih- dikkatle takip etmekte old v b 
lıı·. Açık denizdeki diğer iki ınmtaka- da~a~ede bulunmayı münasip görünme- bayrağını tekrar çektirmi .. tir. Halk ken- ti va etmekte olduğundan bunların he- ve tehlikeli diye tavsif "tttiı~-~nAu kdey~n 

b f·ı t d N l f k " · ld d'ld' r_ '" gı enız nm nezareti de mii terek ir ı oya e\'- sc ı ı ı yon rnn eransına istira etmeye di baklannı ar k . . p . b. h t yctı mecmuası rec e nıua ı ır_ se4!rlel'i şeraı"tı'ne t 1 'h . . .. . • .. ma ıçın anse ır eye e mı etnustır 
di edilecektir. Bu harp gemileri tecavü- nıutemayıl bulunuyordu. Şimdi Lon- '"ndermeğe k . . rzz:zzzzzzz:zr-..azz;1Z/..7ZZ'ZZk7'.ZZ27.7~7'"7-'hr.,,. ?!'!!!r?' • • go nrar vermıştır. ..,"""..::;r.a~J!rZi:ZYZb 
z.c uğrayacak her geminin derhal iında- dranın her ne olursa olsun mezkılr kon- -----
dına koşacaklardır. Bu güzergah üze- feransta bir karara varılsa bile bu kara
rindc tahtelbahirlerin bulunmasına mü- rın tatbik edilebileceğinden kimse emin 
saadc ı:'<lilmiyeceklir. Nihayet harp ge- olamaz. 
ınilerinin hinıa~ esi .. ltında ticaret vapur- Pari , 10 (A.A) - Dün İngiliz hari-

Ozel .Yusuf 

okulu 
Riza ANA 

ları kafileleri teşkil edilecektir. ciyc nazırı Edenin Fransız ricali ile \'U-
~·tık ıt~nferansa teşchbiı::> etmekle Bü-
.ı rıtanya v' F 'k" . . h uef t c ransa J ·ı netıceyı e-

Zencirlikuyuda 
Delik deşik edilmiş 
bir ceset bulundu liLK 

1 

ve 
direktörlüğünden : 

utıııus} ·d :reJ· . '" aı ır. Bırincisi korsanlık 
•Inıne .h 

RetginH·· nı ayol \'Prerek Akdcnizdeki 
ku b gın derhal uzaltılmasıdır. Cün-
1 unun d , 
ar cık 1 evaıııındnn vahim muhtara-
~d· · a nlır. Fakat · d ·· ·ı ı~·ord k . ' aynı zaman a uını 
hi:r]j-,· tı kı i:stir:ık eden devletlerin el 

gıyJe .. 
hsinde suratJi bir ıntıvaffakıyet sa-
«ibi ~·eni.A;rupa . meselelerinin tetkiki 
lklıın hü ır Yazıfe i ·in de müsait bir 

lki el sıl olacaktı. 
t h evletin . •f k. a dit t ıs ın afı bu fıni imkanları 
Q.rlı:n e n1ektedir. Fakat müşküliıtın 

ası ancak -
gayretlerimizin de art-

1ttihaz edilen kararların konferans ka- kubulan temaslarını mevzuu bahseden lstanbul, 1 O (Yeni Asır - Telefonla) 
pan<lıktan evvel mi, sonra İtalya ve AJ- siyasi mahafilde Fransa ile !ngilterenin - BuGün Zincirlikuyuda vücudu delik 
manyaya tebliğ edileceği henüz belli de- yalnız başlarına kalsalar bile denizlerin I desik olmu, on iki yerinden yaralı bir 
ğildfr. Keza, !tal~ a \'C Almanya bunla- serbestiFinc riayet ettirmeye muktedir 'ceset bulunmu1ıtur. Yapılan tetkikat nc
rı redderlcrse, tahtelbahirlerin bu gü- oldukları tebarüz ettirilmektedir. ticesinde hu cesedin o civarda bulunan 
zergahta yasak edilmesi maddesinin Joumal gazetesi Ak<lenizdc memnu bir çiftlikte c;ıılışan Arapkirli Ahmede 
muhafaza mı olunacağı, yoksa yalnız ti- mıntakalar ihdasına imkan olmadığı gi- ait olduğu anlaşılmıstır. Zabıta, bir ci- ~ ' 
caret gemilerini harp gemilerinin hirna- bi orada bulunan denizaltı gemilerini nayetc kurban gittiği anla~ılan Amhedin N 
yesi altında yola çıkarmak ınaddesile saymanın mümkün olaınıyacağını kay- katilinin ara~tırılmnsınn ba~lamıştır. 
mi iktifa olunacağı henüz .söylenemez. dediyor. Ahmedin çalıştığı çiftlik civarında di-

ALl\IA!\ GAZETF.LERtNtN Matin gazetesi de Nyon konferansın- ğer bir çiftlikte çalışan çoban Mehmet 
NEŞR1YATI dan tamamen sarfınazar edilse idi daha ı.dında biri yakalanmış w· tevkif edil-

Berlin, Hl (A.A) - Alman matbuatı iyi olurduJ demektedir. .• ,,.. miştir. ..... . 

ANA ve iLK kısımlar için talebe kaydına bir Eyliilden 
itibaren başlan3.caktır. 

Müracaat saatleri: Her gi.:.n sabah dokuzdan 
kadardır. 

on yediye 

Kestelli caddesı' ·. N 76 o. . Telefonı 2914 

Not: Uzak semtlerden çocukları mekteb ••t•• •• t' e go urup ıe ır-
mek için hususi otobüsleri vardır. 

1 15 
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Birinci kısım : Tefrika Numarası :31 

Sen beni tiksindir:iyorsun. Bayımız rahata 
erişsin diye herkes kendini feda edecek değil .. 

Bu emniyeti kazanınca Flavi vaktini Kavsn yıldırım süratiyle patlak ver-
k"aybetmedi Mark bir sabah gazetesini mitti- Ve bayatın en ciddi dakikaların
açarken Nikol de Villebon ile evlenece- da ekseriya olduğu gibi. budalaca bir ~ 
ğlne dair bir haber görmekle mUtehay- kilde.. O kadar yübehni~ ki kolayca 
ylr oldu. Kendisi parlak istikballi gilzi- sükUn.ct bulacağa benztmiyordu. Bu
'de bir genç olarak gösteriliyor. Nişanlı- nuııla bere.her flavi endişeye düşerek 
sına da salonlarda ve hayır mües.>esele- sustu. Mcçhulattan korkardı. Marktan 

rinde nur dağıtan sevimli bir genç kız sakındığt kadar... Carıiynnc ortaklıkla
sıf.atı veriliyordu. nnda o hareket kısmını üzerine almqtı. 

Hacliscleri tacil eden ve bir vaziyetin K d . · · d d .. ·· ·d· n:!-·· en ısı ısc sa ece uşunce ı ı. .., ... ;;-un· 

A •• ve a e z. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . . . . . 
• • . . . •••••••••••••••• . 
• 

···················= . 
• • . 
• . 
• • . 

Ordusu, hava kuvvetleri, gittikçe inkişaf 
ve tekamül eden donanması Türkiyeye, 
Suriye, Filistin ve Mısır'ın müdafaası ve 
Süveyş kanalının murakabesi işlerinde mü
dahale imkanlarını vermektedir . 

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

Şarkta T ürkiyenin hakim bir rolü var 

206 
199 
172 

115 

109 
90 

88 

74 
67 

58 
58 
56 
55 
50 

Ş. Remz.i 14 50 18 

A. R. üzümcü 15 50 18 

J . Tarruıto Mah. 14 16 ~ 

Ş. Riza H. 16 50 16 50 
Paterson 15 50 16 50 
Y. t Talat 16 25 16 25 

Beşikçi oğlu 16 50 17 

Vitel 16 50 17 
D. Arditi 15 20 
o. Kurumu 18 50 21 
K. Taner 17 25 19 
A. C. Sipahi 16 19 25 
A.Erman 17 18 
Albayı-ak 16 74 16 74 

resmiyet kespctmcsi 4cfaı: bir puıtaj tc- c.c, tatbik edici hareket olmadıkç , kaç 
~bbüsü de olmasına ihtimal bulunan bu para eder. FRANSA, TORKlYE VE 
ilfuıın mcnşeini öğrenmek üzere Flavinin ikisi d k ka "dil Bakı ŞARKI AKDENlZ 

Pantellarianın tahkimi. daha şimdiden. , dahi, kendi tamamiyeti mülkiye ve em
Sicilya • Tunus geçidini kapamaktadır. niyetinin "·e sahibi bulunduğu müstcm· 
Llbyada T obruk. Onik.iadada Rodos ve ı lcke İmparatorluğunun ne kadar tchli
Lenos, Mısrr, Boğazlar ve Karndeniz, Su- kcye maruz bulunduğunu bir türlü tayin 
riye ve Süveyş methallerine hakim olan edemiyor, demektir. 

44 

33 

H. Besim 14 25 15 25 

J. Kohcn 15 50 19 
yanma kO§t.u. Kibar fu.hişc on teskin _ · b" eb .. 

8111 rdşaya 1 er. w ŞtllA- cDepCchc de Toulousc> Jcan Roger 
. B L-b . 0 _ • • ga ve ır ırınc mey an okumaga c:esa.ıct • l w d-L· k d.'-k d • etti. u na crı oaronun nzuıyle m· lımzasıy e aı:agı ~ı ço ur. ate cger 

30 S. Gomcl 14 2s ·ıs sa 
19 

Cliai DCFCttirmi§ti. Ve ilivc. etti: edenıiyorl rdı. Kabahati yekdiğeri üze-' makaleyi ncşretmektedir: 
. - Danycl b~ milyon ccyiz verecek. rine atmağa hazır suçlular yaziyc~e 1 Tüxkiycyi seven Fransızlar son birkaç 

Rakamları iyi batırlıynn Mark ~qn-dı: idiler. Daha asabi olan Flavi ilkönce bir 
1 
ny zarfında, Albert Sarraut' nun c Asır· 

- Beş milyon mu} Bir yanl~hk ola- korlcıı ürpermesi duydu ve pd.detli, sert larca devam eden bİt" ittif k ve ka~ık· 

bir sedin b~langıç ve inteha no~taları TORKiYENlN MEVKii 
18 

P. Paci 13 125 16 
S. Ergin 17 17 75 

12 S. Oktcm 15 75 17 25 
12 Ş. Bayazit 19 19 

tak... ol tabiatini yatıştırdı: Ilı anlaşmadan miras kalan• diye tavsif 
- Yanlışlık mı) Daha fazla nu umu- - Unutalım. dedi. Ganimeti taksim ettiği Türk - Fransız sernpatiilnin bir de· 

yordun} sırasında vgaya tutuşan yak takımı fa daha bozulmasına şahit olmak endiş~-

demek olup bunlar Türkiyeye ait olan J Hırs ve menfoatlerin birbirine girdik
komşu sahilleri tehdit etmektedirler. ital- leri bir zaman ve Yaziyel sırasında Tür
ya bundan başka. Türkiye, Yunanistan lkiyenin işgal etmekte bUlunduğu mevki 
"·e Yugoslavya ile bir pııkt akdi için bü- ve mevzi. hayati bir ehemmiyet ve by
tiin Ak.denizde entrikalar çevirmektedir; mf"..ti haizdir. Boğazlara hakim bulunan 
bo~. bu hususta yalnız Y ugoslavyada Türkiye, Rus filosunun ve Kanı.deniz 
muvaffak olduğu görülüyor. En nihayet, petrollerinin müruruna müsaade edip ct

Sariyedeki faşist tezvirleri ve faşizm, memek kudretini haizdir. Ordwıu, ha
Fransa ve lngilter~ye karşı ayaklandırıl- va ktn"l·etleri, gittikçe inkişaf ve teka
mış bulunan Panarabir.me el altından mül eden donanması Türkiyeye. Suriye, 
yaptığı yardımlar dahi hilinmiyen !leyler Filistin ve M13ınn müdafaası ve Süveyt 

10 Ş. Bcncuya 

7 O. L. O. Sabri 

3 Kaptan Mehmet 

17 50 17 50 
14 22 

-4 

21 21 
ı - Dah a.z bekliyordum. Dalına üç gibi aptnlca ve sefWıne ha.re.ket ettik. [sine maruz lı:almışlardır. Bunlar, şimdi 
)n.i)yonclan bah~cdilmi§ti. Biz onlara benzemeyiz. Ne öldürdük. f Fransız - Türk dostluğunun yenilenmek-

3469 
39397 

- Şimdi gelenin çok fada güxd ol· ld-'- En ll • 1_ ak L d. • l~ olduğunu derin nefes alarak müşahe-ne ça ut. se en ıı.ırar .. en ımıze _ 
i:luğundan mı şikayd ediyorsun} de etmekte ve bu halden mutevdlit şe-

- ŞikAyct. etmiyorum. Hayrelt.eyim yol açmağa t~ebbüs ettik. Engelkr refı muğlak ve nazik bir mesele teşkil 

42866 

lNCfR 

ye hayret verecek tcylerden kmmak canlı iseler bU.c ne} Birle§I"k kalmalıyız. f eden Sancak meselesinin adilane bir cö-

ltiyadındayım. B Amerik ~ haltkında benim. bilmeyip mertlikle halledilmesi hususunda Dclbo· değildirler. kan.alının mürakahesi işlerine müdahale 

Çu. . Alıcı Fiat 

816 T'ütsi.i ile T. incir Ş. G 75 15 

297 lzzi ve Ali Fesci 7 675 7 671 - Bunun için uylrun lı:açmum. Ger- tc senin bildiğin daha ne '~· bana aun sarfcttiği gayretlere a
0

tfetmektedir

Çckten bq milyonch.rr. Baron de Villc- söyle. Ben Vilyam Strom ile evlcnmi~- ler. Bununla beraber, bazı kimselerin 
bon benimle evlenirken kızlarına bir tim. O pir kaza nctir.csinde öldü. Hep- ruhi ve manevi dileklerini tatmin eden 

:n1enfaat temin etmek istiyor. Bu pek i bundan ibarettir. Sen adını bilmiyor- bu yakınlaşma büyük bir politik duren
doğrudur. Zira şimdi mıw Ran pek }'Ük· dun. Ben sana veriyorum. Bu da bir şey- dişliği dahi ifade eder. 

eJecektir. Diğer taraftan bann da bir çe- den korkmadığıma delildir. Tahkik edc-I Ankara zimaındarlan -cTürkiyc Cüm
yiz ayıracaktır. Bu sebeple kızlanna ka- bilirt!ln. Bıktım bu İşten, demek daima lhuriyetinin akiclcsi realizm>- olduğunu 

ALMANY ANIN F AAUYE.Tl imkanlarını vermektedir. 
Afmanyanm Balkanlarda ve Yakın TORKIYENtN HAKiM ROL.O 

Şarktaki faaliyeti ltalyanmki kndar göze Kendisini lran, Irak ve Afganistana 
çarpmakta değildir. Almanya ham bağlıyan şark paktı çerçevesi İçinde tı&
madde hususundaki ihtiyaçlarını. !tendi- kim bir roJ. oynıyan Türltiye bu rnemlc
aine terk.edilmesini talep ettiği müııtem· ketler ile İrtibat ve muvasaleyi kolaylaş

lekclerden ziyade Avrupanın cenubi şar- tırmak ve yahut menetmek ve hatta, bu 

195 Ş. Riza Ha. 

75 H. fost.afa 

75 Ş. Remzi 

71 Benmajor 

14 J. Taranto 

6 625 13 

8 75 10 

12 12 

8 50 8 50 

10 10 

1. enle: mirnsı azalacaktır. benim pcş'ime takılacak. tekrar ederler. Türkiye zimıımdarları-
Mark Flavioin hoşuna gitmiyen bir iş- nm teşkil ettikleri bu timsal nümunesin-

1:1 B. Alazraki kisinden ve hcıtti garbi Asyadan teda- pakta dahil bulunan devletleri Avrupa 
rik etmekte İstemektedir ,.e Balkanlarda. manzumei diiveliyelerinden şunn veya 1556 

11 75 13 

- Daima güzelim. Bu na yapı§mt§ 
mi:ı:a:da: 

bir b:ıyalettir. 
- Oyunu görüyorum. dedi, bize hiç 

bir §CY kalmıyacak. - Bir ölüyü diriltecek, yahut bir ba· 
_ Scrr beni tibindiriyonsun. Bayımız yaletle beni korku cak olan sen değil

;ahata e~n diye herkeş kendini feda sin. Hayaletini çağu da. gelsin. kefe

edecek değil ya... ni içinde öbür dünya ma-ceralannı an

- Ben kanının mcnraatlerini müda- latsın bnkalım. AptaH Sen kendi ken-
faa ediyorum. dine dem· olacaksın ki: cK rŞ'lmd bir 

- Pek fena müdafaa ediyorsun. Ve kadın vıır, sinirlerini harekete getirelim.) 

vaktinden pek evvel... Bu bir batakçı hcıınhıdır. Sen bana borç~ 

- Öyle ya, seninle insan gözünü dört lusun ve güzel suratına rağmen ödcye-
açmıllı. ccksin. Bu kadarı yetmez. Bana senet· 

- Sus, yoksa ağzını kap tacak vnsı· ler imza edeceksin. Nikolle izdivacın 

talara malikim. Seni güıcl gözlerin için yesinde imzanın nihayet bir kıymeti 
evlendiriyorum aanmıız.sın ya ... Çeyizin !olacaktır. Ve bir kadın sayesinde. Tam 
yarısını bana vermeni istemek. nakkun- enin tabiatin, işte ••• 

kJır. - tmuı.mın bir kıymeti var ama im-
- Çeyizin yansım mı) Bak aşiftenin zn edecek değilim. 

kocakarısına... - Evvela yaptığım masraftan bana 
- Kocakanl. ·• işte sana paluı.lıya borçlusun. Nitekim, oda hizmetçisi Ode

r>turncak bir kelime •.• 
H k te verilen SO binliği. O da ortadan kay· 

- Adam ııcn de •. · er eş gı"bi bana 
boldu. Benim için bile ••• Pek sağ ayak (la beş liradan fulasına oturmaz. 

_ Devam et. rica ederim. k bı olnuyan biri de o i~ .•• Sonra di-
- ötesini bilirsin. ğer masraflar var. Bu işi k~duğumuz

1 r - Fakat senin bilmediğin bir şey -.·ar~ 
Şimdi çeyizin yarısını kat'i olarak istiyo-

rum. 
- Aklını kaçırm~ ••• 
- Baron üz.erindeki nüfuzumu bilma 

(icğilsin. Bir söz söyle.rsc.m seni damat
lıktan reddeder. 

- Dinle beni: Bııu eyler v r ki &en 
bunlardan bahsedemezsin. Zira. suç or
•tağıyız. Halbuki diğer bazı ~ylcr var, 
ye bunlar yalnız sa.na aittir. 

- Hangi !!eyler} 
- Senin Amerikl\daki küçük mace-

raların} 

Danyelc her ~yi anlatlım. 

dan beri senin için yaptığım bütün nıa.-

rcıflar. Çünkü benim sayemde geçindin 

durdun. 

- Ortak, ı;üzef im, ortağız biz: ••• 
- Kabul ediyorsun, ilan ediyorıun 

demek 1 Evet. ortı:ıldJc. Bunun manası 
paylaşmaktır. 

-Bitmedi-

ITALYA 
Japon - Alman misa

hına mı girecek? 
Tokyo, 9 (A.A) - G zctdu Roma-- Her §eyi mn Bu doğru değildir. 

- Yemin ederim ki doğrudur. dan almış otdukJan bir haberi nc§ret-

- Senin henür bilmediğin bazı ICY- metkedirfCl'. Bu haber de lta}yanın Ja-

le.r var k.i ben onları biliyorum. ponya ile Almanya arasında münakit 
r - Yalan söylüyor un. - komünizm aleyhtarlığı misakına iştirake 
ti - Yalan mı ıöylüyoruai. görünün. krıır Yerıni~ olduğu bildirilmektedir. 

den F ransanın neler kazandığı tetkike 
şayan. bir me,·zudur. 

ŞARKI J\KDENIZDE 
Garbi Akdeniz faciası yüzünden hip

notize edilmi§ bir halde bulunan bir. 

Fran•nzlar, Ak.denizin ık havzasının 

Av{upa devletleri menfaatlerinin en keı.
nşık bir düğüm noktası olduğunu ve 
ehemmiyeti dikkatli bir mü§8hidin gö
zünden kııçamıyacak bir entrikalar mer
kezi q.lduğunu, bozan unutmaktayız. Şar

ki Al.deniz havzasında ittisacu de~lctlc-
rin haraları, müesses vaziyetler ve garp 
dcmokrnsile.rinin. sulhu mubfazııya ma
tuf iradeleriyle karşılaşmaktadrrlar. ltal
ya, lnsi!terc, Almanya ve Fransa ara
sında barnretli bir rekabet devam ede-

gelmektedir. 

EMPERY AUST TASA VVURI..AR 

Tür~İyed.e Ye l~anda k~ndine haki':11 ek~: I ~u~a d.osru tnhrik ve sevket.mek kudre- 38796 
nomık hır vazıyet tesıs etmek ısteyı;p tını haız bulunmaktadır. lttıııacu Avru- 40.152 
bundan ileri gelmektedir. r pa faşizmleri taııavurlannm muvaffakı- 10 9 937 tarihinde Eorsa üzüm mil .. 

Drang Nach Üstenin, şarka akı~ın ve yetini temin edebilmeleri için; garp do- meyiz heyetince teshil. edilmiş olan çc-. 
ikinci Vilhelrnin pek sevdiği Bağdada 1

1

mokrasileri de vaziyet ve mevkilerini 
iniş hareketinin tekrar b şlamış olduğu. muhafaza ve müdafaa edebilmeleri için 

mübalôğasızca, iddia olunabilir. Bulga-jTürkiyeyi elde etmek hususunda kat'i 

ristarun kolonizc edilmesi nihayete er- bir lüzum ve ihtiyaç içindedirler. 

kirdcksiz üzüm piyasa vaziyetleri: 

Çcltlrdcksiz üzüm No. 7 17 75 ıs 25 

C" c c 8 15 50 16 00 

mcktedir; Romanyanın kolonİ7e edilme· ANKARA tLE TEMAS < « c 9 17 00 17 00 
si de. Fmnkofil meyiller sahibi olan Ro- Bunun iı;in ııon aylar zarfında Anka- « c < 10 18 50 19 50 
manya milli kö.> lu fırkasının itbamlan• ra ile bu iki rakip grup arasında gayet c c 11 21 50 22 
nı mucip olacak derecede ilerlemiştir. lsıkı bir temas vukua geldiğine şahit bu- c < c 12 'Mal ;} oktur. 

Almanya ile Yugoslavyayı birbirine lunuyonız. ......................................... . 

sıkı sıkıya hağlıyan ticari anlaşmalar ak- SANCAK MESELF..SiNOE.Kl MO· lantan Ciridde kendisine bir üssü bnhrt 
dolunmuştur. Bcrlio Türkiyeyi vas-al'- 'BAYENETTE.N iSTiFADE. verilmesi vaadini nlmı§tır. F'aknt en zi-
l~ İstcmc:k:te ve Anadolunun ta- İtalya ileri atıldı ve Sancak meselesin· yade ehemmiyeti haiz olan cihet lngil· 
bu servetlerini işletmek ve kıymctlcndir- den doğan müb yenetten istifade etti. terenin, Türkiyenin dilcldcrini yerine gc-
mek için Türkiyeye i birliği teklif et- 1 Faşizmin müstemlekeci emelleri takip et- t. k . I ~ı "d T- k" .

1 . l .w. . ~ . ırme suretıy e ıv ontreux c ur ıyc ı cı 
mektedır. lrana kad r uzanmış ol n tii,"1 ınkar olundu ,·e cltn.lyarun Akdcnız- 1 I d G L 

ı . ıın a!ifllııı o ması ır. eçen mayısta on-
Faşizm emperyalist tasavvurları rna- Türkiye seyahati C$nasında Dr. Schatcht dekı adalan. İtalyanın Türkiyeyc karşı 

1 

drada .k. l k l b I 
ı . . . . . va ı o an onuşma ar u an aşma-

lumdur. Akdenizi ~-aletiyle olduğu gibi, karlı anlagmalar için miizakerelerde bu- asken hırer ileri mevzii demek degıldır· , k •. kt· . . . . . 
bir İtalyan denizi haline koymak hul- lunm~tur. ller. lngÜterc adalan gibi İtalya adalan > aA .adt' şe ını verdirrnıştır kı, bunun 

k l"'CILTEREN N TELAŞI _, __ L • luk I l manı ar tezahürlerinden birini, l!iddctU 
yasıoa kapılmış bulunan Mussolini cA • ·" 1 cıa. ancaıı;;, unparator mu,•nsa e yo • . . .. 

1 . t I f 1 h" . . . . "f . l .. hır Alman rekabetının mevcut olmasına 
deniz f ngiltere için yalmz. bir yoldur; fa· ngılterı-~ ta ya ve Almanyanın an- arının urnyctını temın vazı esıy c mu- . 
kat ltalya için byati bir mesele teşkil et- liyet ve t~ebbü lcrinden telaşa düşmek-:kelleftirler.:t denüdi. Boğazlar hakkın- rağmen, bir lngiliz firmasının Türkiyede 

me'·•e· _ı 'r.> D~mİ•tir• • A '-d•n:7;., ... hil ted· Al K- - k A d bu l d '-d 1 • l - _ _ı·k· büyük demir fnbrikalan in,.~J İmtiyazı.. ıı;;., uı _....,.. n,11;. .............. _. ır. manyanın uçu · sya a - 1 a a11; o unan yenı an aşmanın tmK11 ıne 
kıt' alarmı ekonomi bakımından ta.hak- lunması İranın İngiliz teııirinden sıyrıl- mukabil Roma. Türkiyenin Boğazları nı alnıış olması teşkil eder. Şimdi bu 
kümü altına almak Mussoliniye ki.fi gel- ması ve Hindistanın kara ve hava yol- Ruslanı kar~ kapamaSlnı temin etmelı: is- fııbrikalar in edilmektedirler, Londm. 
mcmcktedir. ltalya Ubiyaya hakimdir larmın daimi bir tehdit altına girmesi de- tedi. Ce1Wen §Ubatta Milanoda vukuıı h.iç olma.zsa Türkiycnin hayrrh~hane bit&• 
ve yeni 1talyan imparatorluğunu bir tek mek olur. ltafyanın Tobruli: ve Rodos-

1
aelen konu~malar Türkiyenin ltalyanın raflığını temin etmektedir. Bu suretle. 

blok haline getirebilecek olan Mmr hak- da mevcudiyeti Avrupa ile Hindistan ve görü, çerçevesi içine girdiği zannını ltalya ve Almanyanın ittİ3acuyanc ta

kında iştihalı cmdler beslemektedir. Du- Asya arasının kesilmesi ve Mım gibi Fi-
1
1 uyandırır gibi oldu ve hatta Ankaranm, aavvurlannıı yardım edeceği zannı hiısıt 

çe yni znmand : Bir ta)"J'al'mİn merba- listinin de tehdit altına girmem df'mek !ayni mükalemelerde bulunmak üzere olan şark paktı. bilakis. hunların bul· 

lcsiz katedebileceği derecede ltalya 9&• olur. Yugoslavyayı te~vik ettiği söylenmekte· ,.e nüfuzuna karşı bir mini halini 1-
billerine yakın bulunan yerlerde sayri RUSYA KAPA TIURSA' dir. Almanya Tüduyeye müsaadekar- maktadır. 
meskun topraklar> meYCut olcfo~unu da Karadenizin kapatılması ile beraber jLklarda bulundu. Almanya Ankara ile Fransa mc.qafü dahi yni dürbinlik 
işaret ctmi~tir ki, Ankara Hariciye Ve· Rus yardımının imkansız bir hal alacağı; ı aıkı bir i1hirliğinin. prlc paktı va.sıtasiy- IUllvafEak.tyet ile müdafaa edilm· tir. Bo 
kili hunu: cAcaba ltalya neden bizi, hiç Kafkasya. Irak ve Romanya dan petrol I le bu işbirliğinin İran, Irak ve Afgani,.. ıarki Akdenizde, İngiltere gibi. kuvvet• 
olmazsa, anahtar ddiğindco ~!emekten edari,inin imkansız bir §ekle iireceği; tana dahr şıimil olacağı kanaaJ:indedlr. li "·e t~kilatlıındmlnuş istinat noktala· 
lendini alamıyor.> tarzında gayet pito• Sutjyc ve Lühnanın elden çıkarılmış ola- INCtL TERENfN HATTI HAREKETi tmdan mahrum bu)unmauuz saikasiyl4 
resk bir rette tefsir etm" tir. Maama· cağı; daha şimdiden ha;mın iştiha na• Garp demolcrasileri bu hal kcır~ısında Türkiycnin do duğunu ,. temine daha zi-

fih Mussolini bu sözleriyle Suriyeyi dahi xarlannı celbeden Cıbutinin müdafaası· 'hareketsiz kalmı~ değildirter. fngiltere, yacle muhtacız- Demek oluyor ki, ba 
ka,detmcktedir. llln imkansızlaşacağı; Hindi Çininin Av· :tehdide maruz kalan Maltanın müdafa- mıntaknda statükoyu muhafaza ve rcfa· 

ROMANIN 11-ITlRASLARI rupa faşizminin müttefiki: olan Japonya 1 ası igini Kıbrıs ve lskenderiyeyc naklet- me edebilme1: için Ankaraya dayannuık 
Roma, ihtiraslarıru tahakkuk ettirme- hırs ve İştihasrn açık kalacağı dikkat 

1 
ti. lniiltere Hayfayı takviye etmekte zaruridir. 

d l k 1 F J d 'tcl·~· y BUGO tON HAKıKAll ije humm lı bir surette çalışmakta ır. (nazarında bulundurulac.a o ursa ransa o up, temin e ı ıgıne göre, unanis-

............................................................ •a••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sancak meselesi bu menafi birliğini 

tehlikeye ilk.n etmiş. ba:zan tehditkiir 
bir hal olan diplomntik gerginlikleri mu• 
cip olmuş ve Türkiyeyi halya tarafma 
atar gibi görünmüştü. Fakat Frnrumnın 
mütehalli bulunduğu adalet 'e an)a~ma• 
severlik zihniydi ve kııııPlıklı müsaade
karlıklar, arazi statükosunun idamcsinl 

.Manısa 1 urtulıış bayramının çok parlak bir surette tcsıt edildiğim telgraf haberi 
olanrk ı.ıarnmıtık. Kıli~Pmiz 8 E l ·ı kurtul " (!Iİnı. yapılan. erasimi gö!tcriyor. 

.Manisa alpinistleriııden bir gru.p 9 Eulii.l şenliklerinde §ehrimizdc hcı..-ır bulun
'ltmşTardır. Klişemiz 1Uanisanın sevimli sporcıılarııu bir arada gösteriyor. 

mümkün kılan, Suriye hukiıniyetine rııı• 

yet eden ve Türkiye dılcklerinin başlıca• 
larını temin eyliyen bir anln!lma akdini 
mümkün kılmışlardır. Şimdı bu l;nra 
bulut izale edilmis bulunduğundan. her 
ikisi de kollekıif emniyete taraftar olan 
Türkiye ve Fransa nrasmda kat'i bir an• 

laşma 'Ücudn getirilmesine lı..iç bir ın • • 
ni kalmamıştır. Fransa ile Türkiye ar • 
sında askeri bir pakt nkdolunacağı ~ • 
naatinde bulunanlnr olmuştur. Fakat. 
iki memleket arasında ticari bir anlaşuıP 
akdolunması ve her ıki memlckclin Y • 

kın Şarktaki faaliyetlerinin birleştiri!me5' 
dnlııı. varit ve ispanya maccrcısında An· 
karanın Fransız politikasına karşı vak.I 
olan müzahereti dcıha bariz bir lıakıkaC 
teşkil etmektedirler.) 



-nu 
hir "ay ~~run, dedi, içeri girelim .. Sıcak 

:r ıçın h 
Şad • eın sızı kocama tanıtayım. 

ti. /\,ı.~n bu teklifı teııckkurlc kabul et-
d ·">'arna k d 
an hoş b' a nr I<erim, Selman ve Şa-
IJti .... ır vakit gcçırdıler. 

S 1 oUn SOn Şa e rn:uıınra • ra dıın şöyle geçerken 
'1e son bı: uğr mış oldu. 
Selrnn ı-a, zıyareUerini sıkla§tırdı. 

Ilı .. n ve Ş d 
• U§la.rd a tın artık arkadaş ol-

ı. 

A 

a y e 
KARA KARGALARA 

VE 
YARAMAZ RUŞLARA 

Korkuluk 

Çok defa ormana çiçek toplaınağa be
raber gidiyorlardı. D~likanlı hemen her 
gün Kerimin köşküne geliyor, arka bah
çede meyva ağaçlarından yemiş toplan

ma.;;ına yardım ediyordu. 

Yazan: 
[(emaleddin 

S"k .. u :"'u 
~ 

- Ağaca bir korkuluk asm:ııc .aLim, 
dedi .. Yaramaz kuşlar ve kara karga! r 

korkuluğu görür, yaklaş:ımazlar. 
- Sahi iyi dlışündünüz .. Bir korkuluk 

lazım. 

- Ben, eski l>ir pant.alon ve caket im-

- SONU 7 iNCi SAHiFEDE-

a şiler 
olmuşlar ••o 

ş 

..,... 

Çıra yığınlarından oynak alevler 
yükseliyordu. Mukaddes raksın 
çılgın kıvrımlarına bel uydurarak 
kadınlı erkekli ve çırılçıplak bu 
vahşi sürüsü tepine tepine bitap 

düşmüşlerdi. 

Şiındi ortada sızmış in§an arın 
birbirine '"HI"IŞ ıış kafa, bacak 
ve l<ollarındau meydana ge]miş 

bii9 yığın vardı. 

• ııf&d&lı&l coı;~ıav 
.wlA 'b •l!'I ııtft&\l 

Tamtamlar tekrar haşladı. 
Kızgın demirlerden lıidni tutan bir 

vahşi, yüzü koyun yere yalı~ olan de
likanlıya ynklnştı. 

Genç kıluırdan l.ıiri, elinde süpürgesi, 
delikanlının baş ucuna çömeldi. 

Kızgın demirli vahşi, bu demiri gen
cin çıplak sırtına caz.z. Diye yapıştırdı. 

Delikanlı hiç bir hareket yapmadı ..... 
Çünkü . ırtına mukaddes damga vurulu
vordu .. Bu damga vurulurken en ufak 
bir hareket yapmak, ürpermek ..• Can 

acısını belli et.mek ölümle cezalandırıhr
dı .. 

Bunlarda bir inan vardı. Mukadd 
ateş insanın canını acıtmazdı. Canı acı

yan mukaddes ateşe ll1yık olmıyandı. Kerim, bu arkadaşlıkta ilkönce hiç 
bir mahzur glirınedi.. l•'akat giin geçtik
çe buruşuk yüzünü belirsiz bir üzüntü 
ve endişenin knraı·Ltığı fark olunuyordu. 

•••••11eıe1eı•eııa1•11111ee11111111111aıe•11•aae•aı1•1IWI• 4e1eeee1•••• 111aıe111111ea1ee1a1111111111llllllllllllllllllllallllllllae 

Ve layık olmıynnın da kellesini vur· 
mak sevaplı.. Bu kadar lmvveUi bit 
uuın altında hangi b. ha yigit, kellesi ha· 
hasına c<ın acı ını ıılıar edebilirdi? ."r.~~ 

Kerim bir gün karısını kanapeye otur
muş, başını elleri arasına almış düşün
celi ve dalgın buldu. O kadar ki yanına 

yaklaştığının bile farkında olmamıştı .. 
Bundan sonra nrtık hor geç n gün 

ellı beşlik kocanın zehirlenen hayatına 
yeni hir burgu, hır i.lzuntu burgusu so
kuyordu. 

kesmek tam 
da Arslan
alırlar .•. 

Bu damgaİam:ı. nmelıyesinden çıkan 
delıkanlı ba lt bır işkenceye götürüldü. 

Ortaya zil k nlı ve eli bıçaklı, g(). 

hegıne k dJr mercan dizisi sarkan bir 

vahşi g ldı. Da •laımd.ın henüz kurtul
muş d •lıknnlıyı bacakları arasınd 

sıkı ltırdı. D mın d lıkanlmın baş ucun
da çöınclınış oL:ın ge>ııç kız bu ikinci ış-

kenced de ondan nyrılınamıştır. Yıns 
ba~ ucunı ÇJmeldı ve gencin başını ku
cağına aldı .. 

Şimdi herke ... susmuştu. 
Tamtamlar dunnuşlu. 

Mahut haykuş sesi bir l;errc acı 
üttü. 

act 

Vahşi, elmdeki bıçağın sİ\Tİ ucunu 

gencin sırtın batırdı. Fışkıran kan su· 
ratını boyadı. Bir ikinci.. Bir üçüncil 
bayku.,, sesi.. Ve bir ıkinci .. Bir üçüncil 

bıçak hareketi .. Delıkanlınm sırtı kan 
içinde idi.. Yerde kandan iz.fer peydah· 
lanmıştı. 

Bütün bu işkenceler on dakika kadar 
sürdü ve zavallı genç, boynuna bcyaı. 

bir bez bağlanarak iki genç kız arasın
da buradan göturüldü. Başka bir deli
kanlı getirildi. 

Böylece bir çok gençler, ayni işkence

ler içinde damgnl ndıl r ve bıçaklandı
lar. 

Bundan sonr her kes kazanlar başın
da kepçe kepçe alkol içmeğe .. Tepin.me
ğe, başladılar. 

1 • 
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Kurtul~ş bayram parlak oldu ' 

Yurdun 
lerce 

en uzak 
yurddaş 

köşelerinden gelen on bin
şenliklere iştirak ettiler .. 

~BAŞT ARAF! BEŞiNCi SAHiFEDE-
Hürmet Yazifemizi yapıyoruz. Tören 

yapılıyor. Halke\•i adına bir hat•p, mu
allim Ziya Şölen bize, hıslerimize tercc
man oluyor ve konuşuyor · 

ZIYA ŞöLEKIN l\lJTKU 
•Bundan on beş y1l önce, yine böy~c 

bir dokuz ey!Cil r bahı .. Karşı tepelerde 
birbiri ardından ıki doğu oldu. Biri a•ıl 
gi.neşin. diğcrı ondl'n daha g · el, daha 
parlak olan Tiırk k hro.."'.1.mlığı gün"iô
nin doğuşu 

Cihan tarıhindc cşı ol ~·yan kum""
danlık '°''aşının crtesı g · . " Türk..:.:ı 

dahi kurtarıcısı Yüce Atamızdan · •Or
dular, ilk hed~finiz Akdenizdir, ileri. ~ 
rmrini alan kahraman T'.irk erleri " s
fanlar ı;ib! ilerı atJmışlar, yıldırun hı
zıy)P nıescleleri a r- l!l.r, çıg gıbı, i'·nle

rindeki yüz binle!ce dilşmanı ezerek de
nize doğru. 1zmire doğru ko~uşlardı. 

Onları hiç, hiç bir ku ·vet, ne mP~af P., 

ne yorgunluk, hatt5 ne de ölür.ı durdu
ramamıştı. 

Onlar• asıl ruhlarında tü bir cı::ı<l 

yaşıyordu : Atatürkün emrini yerine 
getirmek .. 

Yani denize varmak, Garbi fil dolu 
ve onun incisi güzel tzmiri kurtarmak .. 

lşte ruhlarındaki bu ilahi em:in ate
tiyledir ki, Türk erleri on gün o:ı gece 
mütemadiyen koşarak. mütemadiyen 
ölümle boğuşarak nihayet dokuz eyliıl 

'8bahı lzınire girdiler. 15 ağusros 1919 
dan beri esaret zinciri altında inliyen 
yurdumuzu kurtardılar. 

Fakat, şehre ille giren kahramanlardan 
bir kısmı, buraya, şimdi bulunduğumuz 
bu yere geldikleri zaman ansızın , şimdi 

~u harabesini gördüğümüz binada kah
pecesine pusu kuranların ateşine tutul
dular ve o şanlı erlerden bazıları şehit 
oldular. 

işte biz şimdi burada , lzmire ilk girer
ken şehit olanların yurd, millet ve istik-
13.li için güle. gille ölen kahramanların 
başı ucundayız .. Onların mübarek hatı
ralarını göz yaşlarımız içinde en derin 
saygı ve sevgilerimiz içinde anarken on
lar gibi yurd, istiklal ı-e Ciinıhuriyet i~in 
her .:c;uı4n .sere ıet:"e iilunıe kanr old ,_ 
ğunıuzu bu kahramanlık ııe §et<f geridi 
önünde bütil.n T ı1ıumuzla tekra,. cdıyo-
TUZ. 

Ne mutlu o büylık şchLtlcr ki müb~
rek hatıraları bütön Türk ' et~ r. kal
binde ve Tiirk milleti gibi e ecll olar o'< 
yaşıyacaktır 

Istiklal savaşının dahi baş kum.ında 
nı ve Türkiye Cümhuriyetinin reisi Aüı
türke, Türk bü~-üklerine. ordumuzı;n 

emsalsiz kon1utanlarına, kahram.nn Türk 
erlerine sonsuz sayg.1ar1n1121, sevgıler~
mizi sunarız.> 

Genç hatibin sözleri, uzun ve sürekli 
alkışlarla karşılanmıştır. 

ACL!Y AN KADIN 
Bir kadın ağlıyor.. Bunu tahmin et

mek istiyeceksiniz, bir şehit anasıdır, di
yeceksiniz, yanılıyorsunuz. 

O, yurduna bağlı milyonlarca Türk 
kadını arasından biridir. Heyecanına 
mağlılp olarak ağlıyor.. Zaten bizi yaşa
tan ruhun ulviyeti burada toplanmıyor 
mu? 

' -

kat kat üstün olan düşmanlara karşı şe
refle mücadele ve onları tepelemektir. 

~-------
on binlerce vatandaşın alakası üzerinde, 
göğüsleri gururla dolduran hareketler 
yapıyorlar. Millet, tayyareleri alkışlıyor, 
bugün coşkunluk günü değil mi? Bu sı
rada \"apurlnr, fabrikalar mütemadi bir 

kımızın heyecandan gürleşen, 

alkışları ve tezahüratı arasında 
giriyor. 

l -· 
şekilde düdük öttürüyorlardı. 

BÜYÜK ANANIN MEZARI BAŞINDA 
Bu sırada Karşıyakadan hareket eden 

bır heyet, Bi:yiik Şef Atatürkü dünyaya 
getiren, dünyanın en büyük ti!lasının 

mcz~rı b~ında. tören yapn1ış, ulusun ta
zimlerini bildin- is. çelenkler bırakmış
tır. Bura.lcı gerç bir bayan öğretmen 

heyecanlı L;r r..ıtul: söylem~tir. 

öCLEDEN SONRA 
ög!cl'crl sor.""cı. saat ikı<len itibaren Ke

m~raltı cadd-'S'.ndcn gc~mek bilsbütün 
müşkülleşmi"t~. Ealkımız, başkalarının 

ikazına Jüzu 11 r:0rmed<Jn yolun iki tara
fına sıralanıyo,, orta kısmı boş bırakı
yordu .. Şehre nkan insan dalgaları o ka
dar coşkundu ki, saat dörde doğru Bas
maneden başlıyarak Kemeraltına ka
dar devam ecen cadde üzerinde bir kişi
nin adım atacoğı yer kalmamıştı. Genç, 
ihtiyar, çoluk, çocuk, yüz binlerce in
san hep bu yolu doldurmuşlardı. 

ALAY HAREKET ETT1 
Zafer a1aymı seyrediyoruz ... 
ilk top sesini saat 16.30 da ~itiyoruz. 
Halk şenlikleri büsbütün müstesna bir 

şekil alıyor.. B~smane istasyonu karşı

titreşen 1 sında toplanan zafer alayı, Kadife kale-

yaralarını saran Kızılayın şefkatli hem-

şiresi, veremin fecaatini haykıran levha, 

çocukları esirgeme kurumunun §efkat

ten yapılı çehresi büyük bir muvaffa

kıyetle gözleri okşuyordu. Bu yıl spor 

kulüpleri cidden iyi bir şekilde temsil 
edilerek merasim alayındaki yerini dol

durmuştu. Alsancak, Üçok ve diğer ku

lüpler birer birer geçerek halkın alkış-

lariyle karşılanıyordu. 

Avcılar kulübünün faaliyetini ve ba
şarılarını çok canlı bir şekilde önümüze 

seren eserleri zafer alayında yerini al
mıştı. Avcıların arabasının önünde §U 

cümle yazılı bulunuyordu: 
- <Zafer, silahlarımızın ucundadır.• 

ok talimleri yapmaları, Manisa dağcı1-
rının çalışmalarım belirten iştirakleri 

zevkle, alkışlarla karşılanan hareketler 
arasındadır. ,.., 

ATATORK HEYKEL! ÖNÜNDE 

Atatürk heykeli önünde toplanan za• 

fer alayı namına yüzlerce çelenk Ata• 

türk heykeline bırakılm!§, ulusun Bft
yük Kurtarıcıya !azimleri, bağlılığı tek• 
rarlanmış ve and içilmiştir. ı 

Killtür Bakanlığı müfettişlerinden B. 
Asım KültUr burada heyecanlı bir ııöy. 
!ev vererek günün heyecanını çok gij. 
~el ifade etmiştir. 

GECE 

Bunda da istinatgahı , milletinin çok 
kıymetli olan manevi yardımıdır. Yüce 
Türk ordusu, uhdesine yine böyle bir 
şerefli ödev verilecek olursa seve seve 
yapabilecek Ye başarabilecek bir değer
dedir. 

lzmire sinden atılan üçüncü topla harekete ge
çiyor. Basmahaneden başlıyarak, Til
kilik, Arasta içi, Başdurak, Kemeraltı 

caddesini, hükümet önünü, Kışlayı taki
ben Birinci Kordona geçiyor ve Cümhu-

Ve Uç kol saat tam onda kışla kapısın
da, askerce verdiği bir sözü yerine geti
rerek birleşiyor. 

'Uç askeri kol halkımızın coşkun 
kışlariyle karşılanıyor. 

J ""zl · kş k b Gece karada ve denizde tertip edil.,. al- riyet meydanında, ordusuna Akdenizi Bizce, ası go erı o ayan no ta, u 

Yalnız şunu söylemek isterim ki, yurd 
ve millet uğrunda bu mukaddes ordu
tttın her eri, hepi1niz seve .seı·e kanınıızın 
ton damlasına kadar harcamağa hazır ve 

isteklıy;;:, Bunun ıçın Ulu ônderimi:.in 
en ufak bir irşadını bekliyoru:. 

Şanlı ve saygı değer komutanlarımın 
önünde, bize bugünleri yaşatmak için, 
yurd ve memleket uğrunda canlarını, 

kanlarının son damlasına kadar feda 

Ordu ve millet burada kucaklaşıyor
lar. Eu azametli bir birleşmedir Bu ha
kikatin kendi çehresidir. 

Saat c nu on beş dakika geçiyor. 

Kadife kalesinden atılan Uıpun <esini 
i~itiyoruz. 

Halka pınardan gelen asketl kolun 

müfrezenin komutanı,askerlerinin önün

de yiirüyerck kışlaya ve hükümet kona-

eden şehitlerimizin ulvi ruhhıı.rı huzu- ğına, binlerce insa.nın alkış sesleri ara-

' l Sında' Tu.'rk mı"llntı"nın' namus ve şeref runda saygılarım.a eği ir ve asil Türk • 
ulusuna. şerefli ordumuzun sClygı ve se- timsalini çekiyor .. Bayrağımız, askeri 
limlarını sunarım.. bandonun çaldığı bayrak marşı arasında 

Herkesi heyecana sevkeden hu değer- yükseliyor. Burada llbay Fazlı Güleç te 

hedef gösteren Büyük Başkumandan, yıl cidden büyük fedakarlıklar iktiha- fener alayları ve tezahürat geç v~ 
Atatürkün heykelini tazimle bekliyor. miyle memleketin en uzak köşelerinden kadar devam etmiş, halk askerlerimizle 

Zafer alayını sırasiyle teşekküller he- gelerek merasim alayına katılan kar- kucaklaşarak sabahlara kadar eğle~ 
yelleri, genç izciler, genç mektepliler, deşleriınizin hareketi idi. Manisanın tir. Gece saat 21 de Halkevinde bir kon• 
sporcular, spor kulüpleri, avcılar, resmi bandosu, dağ sporeuları, Salihli, Kasa- ser verilmiştir. 

r 
1 

ve hususi müesseseler mensupları teş- ha, Bayındır, Tire, Bergama bando
kil ediyordu Kızılay ve Çocuk Esirge-l ları merasim alayında yerlerini almış
me kuı'umiyle Veremle mücadele cemi- llardı. Bergama çocuklarının merasim 
yetini temsil eden levhalar cidden güzel alayına katılarak kalkan, bengi ve di
tertip edilmişti. Cephede, Türk erinin 

1 ğer köy oyunları oynamaları, okçuların -Manisanın yükselmesi yolunda 

Manisa Halkı 

Başvekil 
Ve diğer vekiller 

Ankaraya döndüler 

EN GENÇ SUBAY li nutuk hi erken askeri muzika istikl51 alkışlanan bir nutukla günün heyecanı-

Ankara,9 (A.A) - Tetkikatta bulun· 
mak üzere Zonguldağa gitmiş olan iktı
•at vekili B. Celi\) Bayar Istanbulda bu· 

lunan hariciye vekaleti siyasi müsteşa• 
rı Numan Mencmencioğlu ile beraber 
bugün Ankaraya dönmüşlerdir. Heyc .... n!arırrız devaM rdı- man:·nı çalıyor ve heyecanını na m;.kcc; olmuştur. 

ı .. işaretle 
hazırdırlar 

Büyüklerinin veı eceği 
çalışmaya daima 

Safranbolu, 9 (A.A) - Iktısat Vekili 
B. Cel51 Bayar Zonguldaktan giderken 
Karabüktc trenin durak zamanında de
mir çelik fabrikaları inşaatını tetkik et
miştir. 

Manisa, 1 O (Hususi muhabirimizden) etmiştir. Bu ouretle kışın toplanacak faz- Ankara, 9 (A.A) _ Başvekil Jsmet 
- Evvelki gece Manisalıların sevgi te- la sulardan da istifade imkinları hazır- Inönü bu akşam Iz.mirden Ankaraya ' 

zahürleri arasında Manisadan ayrdan lanacaktır. T\1enemen halkı. arazının dönmüşler ve istasyonda vekiller, me· 
Başvekilimizin şehrimizde yaptık.ları tet- 1 sulanması takdirinde akala cinsi pamuk buslar, vck81etler ileri gelenleriyle An· 
kikler halkımız Üzerinde cidden müsait ekilen arazinin dönümünden 800 kiloya kara valisi, emniyet direktörü ve kala .. 
bir intıba hırakmı• tır. Manisa halkı, Ma- kadar pamuk üretileceğini vilayete bil- balık bir halk kütlesi tarafından karşı· 
nisanın yükselmesi yolunda büyüklerinin dirmişlerdir. lamnışlardır. 

vereceği i"areti daha müsait §ekilde ba- '--------------------------"---------" 
şarmıya çalışacaktır. 

Başvekilimiz. Manisada tehir işleriyle 1 LAN 
yakından alakadar olarak valinin çok ça- "Pamuk 
lı~masiyle yapılan yollardan memnuni
yet beyan etmi,1erdir. Başvekil istasyon-

Tacirlerine ve prese fabrikalarına,, 
Ticaret ve sanayi odasından: 

~"'--~~.fa; .al" - • 

yor .. Atlı müfreze komutanı olan genç 1 arttırıyordu .. Atlı müfreze komutanının ı ORDU GEÇiYOR 
bir subayı dinliyoruz. . Adı as teğmeni ~arcti üzerine, müfreze havaya üç defa Ordu, millet demektir. Milletin canı 

da valimize iltifatta 
söylemişlerdir: 

bulunarak şunlan 

c- Büyük i~ler başardınız, tebrik 
ederiz. Manisa daha da çok çalışmıya 

layık bir vililyetimizdir. ~1esainizde size 
yardım edeceğim, tebrik ederiz.> 

Niyazi.. Ateş gibi bir çocuk .. Arkadaş- atış yaparak büyük ölülere ordunun ve ve her eyi demektir. Dik bakışlı, sağ- *** 
Jarı arasından ayrılarak, yurd biiyiikle- ulusun saygılarını ve borcunu tekrarla- lam adımlı askerlerimiz geçit resmi ya- Baıvekilimizin büyük ehemmiyet ver· 
rine dönüyor ve konuşuyor : nııştır. pıyorlar .. Millet ordusunu bağrına bası- dikleri Manisa ve Menemen ovalannın 

Sayın Türk ulusu.. lZMlRE GiRERKEN yor ve alkışlıyor. Yollar o kadar kalaba- sulanması i,i etrafındaki etüdler tamam-
Istikliıl savaşında mucizeler y~r&tan Saat dokuz buçuk.. lık ki geçmek imkansız gibi.. Hatta na- !anmak üzeredir. Sulama işi hakkında 

Türk ordtısu, yurd•ına ve ulusuna kar- İzmir, ilk istirdad senesinde olduğu kil vasıtaları bir müddet için durmak da hazırlanacak proje pek yıı,kında Na
şı vazifesini, yüksek ve değerli komutan- gibi işgal ediliyor. Bu bir hatırlayıştır .. mecburiyetinde kalıyor. f,a Vekaletine gönderilecektir. Manisa 
!arının idaresi altında kendisinden bek- Ve bu ~gal semboliktir. Ordumuz o za- GÖZLER HAVADA yakininde evvelce İn§ası dü§ünülen ba-
Jenilen derecede ve lazım olduğu kadar man, on beş yıl önce üç koldan !zmire Saat on buçuk .. Kadife kalesinden atı- rajdan aarfı nazar edilmi§tİr. Bu kmm-
yapmıştır. Buna bütün dünya şahittir. girmişti. Bugün de Eşrefpaşa, Tepecik lan ikinci işaret Uıpunu işitiyoruz. Şim- da regülatörle •uyun •eviyy .. i yük•elti
Bu ordunun en büyiik meziyeti, noksan ve Halkapınar semtlerinden hareket di gözler havalardadır. Beş tayyarelik lecektir. Menemen civannda Asarlık 
vasıta ve silahlarla kendisine maddeten eden üç a>kerl kol, tam saat onda. hal- bir filo, hükümct meydanını doldurnn mevkiinde ıu depoları inta•• takarrür 

lzmir 
1 - Pamuklarımızın nefasetini muhafaza ve dış pazarlarda surum 

ve fiatlerini tutabilmek için karışık ve ıslak prese edilmemesi ve am
balajlarının cazip ve hiç kullanılmamış yeni kanaviçelerden yapılmasi 
hakkında oda meclisi tarafından ittihaz olunan umumi mukarrerat, pa· 
muk yetiştiren mm taka ticaret odalarına evvelce bildirilmiş ve bu defa 
yeni mahsul prese işlerinin başlamak üzere bulunması dolayısiyle key• 
fi yet tekrar tamim edilmiştir. 

Bu karar hilafına olarak lzmir piyasasına gönderilecek karışık, ıslak 
ve bilhassa eski ve yırtık kanaviçelerle prcselenmiş bir tek balya için 
dahi cezai hükümler tatbik edileceğinden pamuk işiyle ilgili tacirlerimi· 
zin ve prese fabrikalarının, memleket menafiini alakadar eden bu işte 
çok dikkatli bulunmaları. 

2 - lzmirdeki ticarethaneler elinde geçen 9 36 yılı mahsulünden kal• 
mış ve eski kanaviçe ile preselenmiş balyalar varsa bunların mik· 
tarı bir beyanname ile nihayet 15 Eylı'.\I 937 akşamına kadar Ticaret 
odasına bildirilecektir. Bildirilmediği takdirde geçen yıl mahsulünden 
eski kanaviçe ile preselenmiş balyalar dahi yeni yıl mahsulünde olduğıı 
sı:ibi cezai hükümlere tabi tutulacaktır. S.6 3158 ( 1712). 
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H•k A 1 Bayan aranıyor 1 TELEFON 
ı aye Üzüm kurumundan: J ., • . 
--~ ANKARA RADYOSU Üzüm Kurumu telefon santralın- aegışmeSl 

-BAŞTARAFI BEŞ1NC1 SAHiFEDE- ö:J- ....... riya~; akpm da çalışmak üzere bu işi bilir bir Üzüm Kurumundan: 
lur, ıaçlerme man doldurup bir korku- 5""' ··-s Türk bayana ihtiyacımız vardır. Is- . . .. 
luk yapar, ~arı sabah ağaca asanın. 13.30-13.SO Muhtelif plak neıri>·atı teyenlerin şahsan Kurum muhabe- fzmır l_ncır_ve.~1? Ta~~m.Satış 
Şadarun bu teklifi Selmanın ho.ŞUna 13. S 0-14 15 Plak~ Türk musikisi ve rat şefliğine müracaat} • Kooperatıflcrı iBırlıgı ılc T urkıye iş 

gitti. Kocasına dôndü: halk şancıları ( ,~;3) ve Ziraat Bankalan Üzüm Kurumu 

ı 14.1 S-14.30 Dahili ve harici naberler. ····~···· ................................. , !Limited Şirketine ait telefon numa-
- yİ olur de~ril mi Kerim? . Berlın kısa dalgası: Hafif mu.sikL ( 14. b _ . . . . 
Kenm, gözleri dolmuş bir halde ce- ~ ;5CJ;r.a:ı: . Devamı). 13 Paris kısa dalgası: Konser ra1an aşagıdakı sCkıldc tadıl edılmiş-

'ap verdi: ıe. 3o-ı 9.tO a ,~leşnyakb .. ( 
1 

.. (14,15: D\'1llllt). 13.10 Bükrq: Radyo tir. 
E 18 35-1 Çocu9' ara arngoz :u· S l [ 

- vct, çok iyi olur.. · . çük Ati) orke~trası. 1 S Parü kısa dalgası: Komcr antr,a numara arı 
~~~ le. ikiS" halk nnklı. 15 ,35: Roma kısa dalgası: Orkea- 20 J 7 20 J 8 

Selman. ~ ağrısını bahane ederek 19• 1O-l9. 35 ~üı musı 1 ve şar- tra, Sopran. H Berlin !lcua dalgası: r~. • 
k kılnra (Servet Adnan ve . .. _ 11.1: 

er m yattı. Kerim, biraz sonra yatağa ad.."!ldaŞlan) lencelı buyük konser (ıNürenbcrgdcn) Santrala bağlı o/an 
girdığı zaman kansının uzun nefeslerle 1 7, 30 Varf<Jva Sortbalıar musikisi. 16 4:S 
uyuduğunu gördü .. Fakat Selmanın ka- ı 9. 3S-l'9.SO ~aat aynn ve arapça ne~- Berlin kısa dalgası: Eğlcncdi hafta a~nu telefonlar 
palı eözlerine dikkat edince göz kapak· 19.S0-20.•5 ;~:~musikisi ve lıalk şar· ne!\riyatı. 1~.0:3 Bükrq: Askeri komcr. Direktör muavinleri - Muhasebe -
larının hafıfçe titrediğini farketti. De- ı. ı (H"'- t !Riz.a 20 Peşte: Çigan otkestrası. 21 Breslau: Muhaberat - Üzüm İhracat - incir fü-
mek d d B __ .,., f ""1 an u.ınc ve ar· K k h f vl l · 21 p uyuma L. Uyuyama ı_ ll.Y'-'A e- bd şlar) arışı a ta sonu eg ence erı. q- t _Yaş sebze, meyva _Levazım 
15.ketini, kara bahtının kara yaz.ısını dü- a Sü

1 
_ ( ·'k d" le: Neşeli program. 21,30 iBedin kaşa raca al b / [ 

.. .. 20 1 S-20.30 Şevket re}'Ya ı tısa 1 • • v s tr a ağ ı o mı şunuyordu. Ş:ıfa1da beraber yataktan . ) dalgası mu.sikilı hafta sonu eglcnccleri. an -
kalktı. Selman. mışıl m~ıl uyuyordu.... k~nuşma . . 2 1 Peşte: qcli program. 2 J. 30 Berlin an fef efıonlar 
Uzun uzun ~ilı:üoe baleti. Ses çıkarma- 20.30-21.00 Tutk masikısı ve halk şar- kısa dalgası: Flüt ve orkestra. 22.25 Y 
dan giyindi. Kapıyı usulca açtı Ye ayni l.ıları (Salahattin ve arka- Peç: Askeri bando. 22.45 Praıı kısa dal- 4160 Birl!k c.~n:~ pirektörlüğü 
8es&i7Jilde odadan çıktı. bdaıiarı) cası: Karı!lık program. 22,45 Bükreo: ve Kurum Dırektorlugu, 2808 Am-

Selman, germerek uyandı. Yanında 21.00-21. • S Ajans haberle:rı Lokantadan musiki nakli. 23 Var~ova: balajlar Servisi, 2512 Üzüm, İncir 
Kenın.i gôrınediğine adeta sevindi. Kah- 2 ı .15-2 ~ .55 Stüdyo salon orkestra•ı Slav dansları. 2 3.20 Viya.na: Radyo or- lı!etme hanı, 2387 Şarap, Şira Ser-
va.ltısını getiren .üıtiyar hizmetçi kadına l-Bccec Serenata Amourosa ıkcstrası. visi. ( 1712) 
ı.___ - d K .ı.- .. ed·v· . .. 2-Lchar Die BJaue Maz.ur ODA MUSIKISl: 
~ı 901" u_ a\.Uı4r gonn ıgmı SC!'!- -
ledı· Kah 1 d d. K lk 3--M. lvain Ta B:>Uclıe 16 1 S R •- ~ ~ 0p C!-'lihli Su._ Hu"--.1'- H~'-!m•::::.·ın-. vn tısını yatağın a ye ı. a • S d A T . • oma Kısa oaıgaın: era 'mu· ~ .uı ıKuK a..&;1 ~ 

tı. Saçlannı taradı. Odanm bahçeye ba- 4 Cribulka ~ena e 01 
• sikisi 16.35 Roma kısa dalgası: Vagnc· den: 

lcan çift kanatlı pençereslııi açtı- Gözle- 21.55-22.00 :armkı prognm ve hbk· rin cLohcııgrin» opcra91. 2t.40 Pn.g 837/8 
ri .... ~ı..._ı_, b'" ··k ,_. ~ •1: ... • lal mar ı. k d l 0p t ik" · 22 R )'hl" · D l"b l k"" · d -..&W4J U}u 6 uaz agacma ,Uj'.ı... . ısa a ~ası: ere musı w. odla: Sa ı ının e 1 a~ 1 oyun en 
Sevinçle haykırdı : • A"": ıstasy~nlanndan bu aktam Bellininin <Norma> opera•. Molla Mehmet qğtu Koca Hasanın 

- Bravo Şadan.. Sözünde dunnUJ, dinlenebilecek Aeçuı program: OPERALAR, OPERETLE: . l ht l w ihba 
korkuluğu yapmış -ve bana sürpriz ol- SENFONlLER: 19,30 Berlin 'kısa dalgası: Mildnc;.r ölmesıyke .mu b~r ~Ş!lmin ~ • rı üzeri- ,•••••••••••••••-••••-----~ 

d' 20 15 V F"lha ik :kem · -:ı d c · ne tere csı tes ıt caı ştır. 
~ ıye .sabah sal>alı kiraz ağaonın da- f. d arşoOva_: ı k~~on ·aor . da kuartTr~ı (1 a~ n. • n(ecgl.L 20.35 Bük- MüteYeffada alacağı olanlarla ona DAYANIKLJ, MUNTAZAM 
nna asmış.. tara ın an ve zımans ının ı aresın e l'eş: ıyatro 111:onsen JOnUOert). I . . . . 

v_ f "k k (L h M"l"k j s borrlu bulunan arın ılan tarıhmdcn nıurkuluğu yakından görmek sabırsız- sen onı onııcr. e ar, ı o er, . tra- RESiTALLE: ;,; . . . 

lığıiçüıdepijamasiyleibahçeyefırladıve uss Necfbol. Lchar). 18,30 Pe§te: Şartc1 ~csitali, 21,<0S itibarenbıray;ıçmdealacakveborç- AYARLI VE DEG"' ERLi 
~~ ağacın yanına geldi.. Gelir ~1- HAFJF KONSERLER: Plakla. larını sulh mahkemesine rnüracaat-
ınez de g6zlcri dehşet içinde büyüdü.... 7, I O Berlin kısa dalgası: Hafif rnusi- Var§ova: Ubert ve Şuman'ın ba1laCI- le kaydettirmeleri aksi takdirde mi-
Bir çığlık kopardı.. ki (8.15: Devaaıı). 9,20 Paris kısa Jial- lariyle şarkılarından.22,30 Viyana: Pi- rascıları ne şahsan ve ne de tereke-
Ağacın daifon arasında sallanan kor- gası: Plak musikisi. 9,30: Berlin kısa yano konseri (Bach). 22,40 Milana, e izafeten ~ip edemiyecekleri ve 

kuluk .. Kerimdi.. Göğsüne iğnele~ dalgası: Karışık halk musikisi. 9.4S Pa- Torino: Şarkı resitali. ~iruaJann sıfatlarım beyan etme-
b r kağıtta da şu cümle yazılıydı : rj.s lcısa dalga"•: Plak konseri. l 0.1 S: MUHTELiF: bri lüzumu medeni kanunun 5 34, 

cYar:aınaz ~ara ve bra kargalara Berlin kısa dalgn&ı: 8anclo muzika. Pa- 19,30 Roma kısa dA!p.: Arapça. 561. 569 cu maddelerine göre ilan 
kodruluk!.> n. :k11a dalgası: Plak. 1 1, 5 O: Keza. 1 3 Türkçe, rumca kısrııca auaiikili .. ....n-.t. 1 nur ( 1 714) 
---·····-· --··.1- o u • 

1 
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zmır Esnaf ve Ahali Bankası 30 lfaııiran 937 Tarihli Vaziyet 
AKTIF 

KASA: 
Banknot 
Gümiif 
Ufaldık 

DAHiLi MUHABiR BANKAf.AR 
MEVDUAT KARŞILIKLARI 
SENEDATCOZDANI: 

T.L. 

59188.00 
595.00 
169.53 

Vadesine iiÇ ay kalan 77782.4.37 
Vadesine üç aydan fazla kalan 26393.72 

-----...--~---
ESHAM VıE TAHV.tliTCVZDANI : 

Borsada kote 1ınılanlar 
AVANSLAR: 

1E-ab•m • 'falıY.ilit mukaLi.li avamlar 
A) Borsada lc:ote otanlar 11793.28 
B) Borsada kote olauyanlar 3440.38 
Emtia 1e Yeaaik üuriae avaaslar 472771.32 
Sair müteaem temi-t üzerine 
avanı1ar 106150.90 

K. 

59952.53 

69226.70 
25000.00 

8!>4218.09 

13505.40 

594155.88 --
EMTJAt UMUMJVE HESABI 
BORÇLU HESABI CARiLER : 

Açık kredi 
Kefalet mukabili kredi 

18671.12 
56651.01 

-~-

KABULLERtMtZDEN DOLAYIBORÇ
LULAR: Kefalet 
SAiR MUHTELiF BORCLULAR: 

Hissedarlar zimmeti 
Mchtelif borçlular 

iŞTiRAKLER 
MENKULLER: 

M.:kineler 
Kasalar 
Kmbaralar 
Tesisat 
Mef ruıat 

MENKUL OLMIYAN MALLAR : 

127641.06 
156578.05 

23M.35 
5304.61 
2391.52 
2375.85 
70Z8.7Z 

238567. '0 

75322.13 

529500.35 

284219.11 

24000.00 

19495.05 

PASfF 
T.L. K. T.L. K. --------SERMAYE 

(Muhtemel :zuar brfılıia 4625.28 
iHTtY ATI.AR ( 

(Kanuni Ye nizami ihtiyat-
(lu 60410.09 

MUHABiR .BANKALAR 

MEVDUAT: 
Cari hesaplar 
Tasarruf tevlliab: 

377081.21 

Videaiz 313956.12 
Vadeli : 

Bir aydan bir .aıeye kada!' 119154.90 
Bir seneden fu?a 1819.05 

SAiR MUHTEUF ALACAKLILAR 

KABULLERiMiZ: Kefalet 

Talep o1unmamıt temettüler ye kt~ontar 
NAZIM H~APLAR 

\ 

1000000.00 

65035.37 

144376.73 

812011.28 

182912.25 

5295()0.35 . 

31663.TI 
762651.10 

En yüksek sınıf 
saatidir 

Depozitörü : 

FAZLI 
8 alka n 
Saman iskelesi it 

bankaeı 
kar.ısında 

Telefon: 3157 

'----------=~----------------1 

KELYİNATOA iki Mfa Uha u if1ediii 
llftElTİll 

halde -n• rmwl6man elde •&en >'•sAM •oluk hawa dolaplan 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

AZMIR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA : Mehmet Gür« - öDE.M&ŞTE : H. Avni GWtt .. 

MUöLADA : Ahmet Sal.; Acanov_ ... 

De\'let Demiryollarından: 
2863835 

12, t9, 26 Eylul 937 tarihlerine müsadif pa7.a1' günleri Buca ko 
a1anında yapılacak sonbahar at kofulan ~ünasebetiyle A\scancakt: 

Banka binaları 
Diğer gayri menkuller 

NAZIM HESAPLAR ___ 762 __ 6_5_1._tO_ saat 12.20 de hareket eden 337 Nu.-lu Seydık.öy banliyö trcnin<i 
YEK ON 3528450.79 YE~ON 3528450.79 da mezkür güa1erde Als~ncaktan k?,§u mahalline saat 13, 1 ~~;a:; 

14.20 de hareket etmek uzcre ayrı uç hususi yolcu trc · ·· f 
NA KASI Jc --'- B 1 1 k "d nı seyruse ere iZMIR ES F VE AHALt BAN onac:adır. u tren ere OfUya gı ecck yolcuların a d tL . • • 

1 
.. 

R . . U MORAKlBLER k da dö .. . im B v c ıerı ıcırı u-
Jdare Mecliıi euı mumi Müdür zdumh.u al rk bnul şcdt~clnı ~~pı hıştır. u trenlere Kemer istasyon-undan 

Hamdi A:kyürek Abf inan Nazmi llker Ki.aıil Ocakoilu a ı yo cu a u ı ecegı mu terem halka ilan olunur. 3161 ( 171 O) 
Wi<LL/.JZ7.ZZZ77L727"-CZ~7~rr r~~., 'V'.7.7..ZAll'ii~~ll!ltnıll.!l .... • .... mlll!~~ .. ._ .... a•sm .... •:~oa•l!ll•& .. •+ .... iUlil'UliCııu:;ır,a:ır;cr.77z7~/J7/~/7znrz7.7Lflv./.iQ':z:;ç,JZ,;sr~AT.Lil'ılirJZ7.ifliU(iJli 

SOBALAR 1 Od!!~~h;~öm~;!~ırun ı 
Reanıi ve huswi daireler ve saire 

lbeınlckct ihtiyacını temin eden .. 

Sa kir Zümre 
Türk sanayii harbiye ve Madeniye f abri

lcaı~ şimdiden vaki talepler üzerine i~alatı~· 
~enısletmift·r. Her mikdar hemen teshm edı -.ıı-• 
lır. Boru, tabla, kömür kovası ve sair teferrünt 
la. bulunur. 

tahakkuku üzerine mutbah ocaklan herkesi 
dütündürmektedir. Bu müakülii ev, apart
man, IOkanta, otd, hastan~, kıtla ve Mire 
için her nevi maden kömürü yakan ve her 
büyüklükteki ucuz, sağlam, zahmetsiz, te
miz ve ekonomik .. 

1\lanya ekonoıııik ocakları 
Halletmİffr. Küçüklerinin 

de dört kuruttur. 
masrafı gün-

Fazla izahat, fiat ve taf silit 
daki adrese müracaat : 

için llf&iı· 

Umumi 
lzmir Enternasyonal F narında 

satış depoları: Ahmet Erem Buldanloğlu - Gazi 
a+•-A•• WCiri&f#MiP -~ZIZ,MJ +e. =-· ......., ____ .,.. -

Bronz diş fırçaları 

Elyafl m n hu j mahiye• .... • d . . ., · ı· I • .... 0 masın an dıslerı yalnız .. og'" t • · 
ıu ue ternız ıyen ve ı;:or •an yega hh" .. 1· ~ · 
ıd w d" d ı ne sı ı, sag am ve sert fır " 

o ugunu ı' oı.torları ve kullenanl... t d'k k d. l <Ar a:; ı etme te ır er. 

BRONZ L(HCS - ~nONZ M LU:~. BRONZ 171 • 1 •· 
tıp e. ı 

teşhir edilmektediı· 

vardır .. 

Bulvarı: 23 Telefon: 3991-Telgr:EREM 
4~Zi7...ZZZSfYJJLZ.ZZZZL/7 .• ZZ7~~ '"" 



SA.Hıf'E 8 

lzmir enternasyonal 
serS?İsinde ...__ 

Vatandaşları alaka uyandırıcı biı· 
tecrübeye davet ediyoruz! 

Serginin 209 numaralı pavyonunda, Miele markalı krema 
makinelerinin binlerce ki'i huzurunda tecrübeleri yapılacaktır. 

Sütlerinizi beraberinizde getirin, bu tecrübeye siz de i'tirak 
edebilirainiz. 

Dünyanın her tarafında •, çiftlik ve süthane sahiplerinin büyük 
rağbetini kazanan Miele krema makineleri, memleketimizde de 
görülmemi' bir alaka ile kar,ılanmı,tır. 

fzmir Enternasyoal Sergisinde Miele pavyonunu mutlaka 
ziyaret ederek, krema makinelerimizin harikalı 

randımanını gözlerinizle görünüz! 
Ayni pavyonda: 

Miele Bisikletleri. 
Miele Hafif motosikletleri. 
Miele Elektrik Süpürgeleri. 
Raleich Bisikletleri. 
HASAG Lüks lambaları, 100 - 500 Mu. 

» Gemici Feneri. 
» Gaz ocakları .• 

9 Eylul Baharat deposu 
lzmir Enternasyonal Fuarında 

22 
Nıımaralı pavyonunda 

Filbaşı Türk çamaşır çividi 
Biletleri alanlarla pavyon satı4ında numaralı kart alan 

mütterilerine vereceği kıymetli ikramiyelerin tevziine 
937 senesinin 9 uncu ayının 9 uncu günü saat 9 da ba4lıyor 
Şehirde bulunanlar bizzat; ta4rada bulunanlar mektupla 

müracaat etsinler. 

Ziraatçılar .. , Çiflik sahiplerine müjde?? 
Hükümeti Cümhuriyemiz gaz ve benzin rüsumunu indirdi. Ar· 

tık bundan sonra ucuz olan bu maddeleri kullanmağı dü,ünmeğe 
mahal kalmadı. Pek az kullanılmı' 1925 • 1927 modellerinden 
(FORDSON) markalı traktörlerimiz vardır. Bunlar ehven fiat 
ile aatılacaktır. tki adet nümune mevcuttur. Geliniz, görünüz ..• 
Fırsatı kaçırmayınız? 

ADRES : İzmir - Fevzi pa,a bulvarı No. 41 Hurda Demirci 
OSMAN MALKOÇ 

"///,r/////L////////////'/////l ı· 

Göz Hetimi • 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan zade 
sokağı Ahenk matbaası yanın
da. Numara: 23 

Muayene saatleri : 10--12, 
15,30 - 17. Telefon: 3·134 . 

V//,C/LL///////////////L/LLLJ<-

]. KALOMENI 
Gazi Bulvarı - Borsa sarayı 

karşısında: Telefon No. 3402 
IZMIR 

Her cin• el ve elektrikle 
müteharrik YAZI ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi
natlı olarak tamir edilir. 

Devair için daimi abonman 
kaydedilir. 

1 - 10 (1689) 

Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

CIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu aene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pe,temalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singe:r diki~ makinaları kumpanyası karAıamda 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 lZMtR 

~-----••..sJımm ..... _. .... ..ımmm--... 1 

lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaş1n 

''Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

NEKADAR DOGRU ? .... 

1 LAN 
11 Daimi Enciimeninden: 

1997 lira 55 kurut ketif bedelli Bergama - Kale yolunun o+ooo 
- 3 + 000 kilometreleri arasında 1090 metre uzunluğunda bulu
nan dar kısmın bet metreye kadar genitlettirilmesi; geri kalan 221 O 
metre genit kısmın tesviyesi ve 7eminde kalını~ olan kayaların 
varyozla kırdırılması on bet gün müddetle açık eksiltmeye konul
duğundan iateklilerin 2490 sayılı yasalar gereğince hazırlıyacakları 
teminat ve müteahhitlik belgeleri ile birlikte 20 eylul 937 pazarteai 
günü aaat 11 de il daimi encümenine gelmeleri. 3115 (1708) 

ı 1 EYLO CUMAR 

Kulağınızda küpe 

~N MÜOHİŞ 
\sTiRAPTAN 
~ON~A ·· · 

olsun! 

Kullanmakla kabildir! 

NEVROZiN 
·············································································=······ : Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atlıı ; 
S düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak E 
: NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. : i....................... Kat'i Tesir ....................... :) 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evfikDa•;ı. Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
/zmirin en havadar yerinde ve denize karşı fevkalade latif man· 

zaralı çok temiz ve emniyetli yeırıine oteldir. 

DAIMO·N 
Masa vantilatorlarf 

En son icat edilen bu vııntilatorlar yazın boğucu sıcak· 
!arından kurtarır. Masa vantilatorları üç pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatıa ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP V ANTILATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu han cıvarı No. 9 - 28 

MıLU EMLAK MüDüRLüôüNDEN: 
Satış No. Lira K. 

901 Memduhiye Mumcu So. o.5, 1 Arsanın 4 3 Hissesi 12 
905 « Derviş Hüseyın So. o. 29 taj arsa 40 80 
906 « Ramazan So. No. 1 5 taj arsa 1 3 20 
927 Darağaç demirhane sokak 33 yünve iplik tarama labrikası binasi 

ve içinde milli emlak idaresinde listesi mevcut makine ve alatlariyle yal
nız fabrika dahilinde Hancı Halil oğulları tarafından yapılmış yazı
hane binası hariç 8 senede ödenmek üzere nakden kapalı zarflı yüzde 
7. 50 depozito yatırarak 61 1 11 .

Yukarıda yazılı emvalin mülkıyetlerine bidayeten ve temdiclen had
di layıkıyle talip çıkmadığından 619 937 tarihinden itibaren bir ay müd
detle pazarlığa çıkarılmı§tır. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müra-

~ caatleri. .3159 ( 1 71 1 ) 


