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E Enternasyonal Fuarda 

.. . . . . . . ........................................................... ~····· 

inhisarlar idaresinin 
pavyonunda bir saat 

••• 
Burada, inhisarlar idare inin bütün 
zengi11 çt~şitlerinin göz ahcı biı· ustalıkla 

teşhir edildiğini görürsünüz 

Fuardan bir göriinii.f 

YAZAN ı ABU>IN OKTAY tünlerimizin nuıl yetiıtirildiğini gösteren 
inhisarlar idareamn zengin YC müte- mükemmel ve her aafha)•a it fotol.rraf • 

nem mamulati>'le Entemaqonal fuara lar. ve tütünlcrimir.in yapr le ve ufak 
zengin tekilde iftirak ettiğinde fiiphcm balyalar halindeki vaziyeti .. 
yoktu. Bir crafik on altı yıld ki tuz tışla-

F uardaki inbisadar p vyonunu gez.- nnı milyon itib riyle u suretle tespit 
dıkten 90nr& bu kanaatim bir kat daha elmİ.ft.İr : 
kuvvet buldu. 1931 de 137. 932 de 136. 1933 te 

tnh· rtupnyoaubuacncfuardacid- 138. 1934 te 126, 193fte 210 ve 936 
den l"yılt olduğu mevkii almıı ve cc- de ise 238 dir. 
çcn yıla niSbetle çOk daha mütekamil bir ÇAMALTI MF..MLAHALARI 
çehre arzetmittir. PaYyon. geçen .ene- Akdenizin en muhım tudası olan Ça-
kı gibi. bir aahı maiazuc deia1. maltı tuzlasınm son uç yıldaki tuz istih
f nhisarlar mamulabnın bütün ilerilcme salatı da 934 te 140 bin ton. 9.35 te 
hamlelerini gösterir bir hate l:oyutmuı• 146 bin ve l 9 36 senesinde de 136 bin 

Kooperatifi 1 lzmir Memurlar 

Müdürün tebdili ve şirke
tin devamı kararlaştı 

Balkan 
Atletizm m'iisa
bakaları 5 Eylu[ .. 

de başlıyor 

~ Kurtuluş bayra
mı haz!rhkları 

ilerileyor 

bmir memudan istihlak kooperatifin
de rastlanan uf ak bir purüz yüzünden, 

I güya kooı>eratifin z rarn uğradığı şayi 

1 olmuştur. Yaptığımız tahkikata göre 

bu fayianın asıl ve esası )•oktur. Koope
I ·r ı · · · d • • ~ k b . 1 ratı • vn ımızın aımı murn a esı a hn-

B. Fazlı Güleçüı nyascti altında bir top· 
lantı y~mıştl1'. Bu toplantıda firketin &ikan milletleri ara ında her sen( 
wnumi v ziyeti ve has ten idari vazi- tckrarlanm kta olan gUreş mllsabakala
yeti inceden inceye tetkik ve mütalaa nna bu yıl. iz.mir Euan müna.o-ebetiyte 
edilmi~tir. tdare beycti, eski kooperatif tdtrimizde devam edilecelttir. lzmir bal· 
müdürü hnltkında y pılmakta olan adli kı ı beş Balkan milletinin baw kuvvetit'ıf 

; da iıine devanı etmektedir. En ufok bir 
pürüzün bıle. böyle umumi bir i~ ka-

tahkikatın devamına ve irketin eskisi belirtecek ol n bu müsabakaları. Bal
gibi muamelatına devam etmcainc karar kanlılık rnlıunu yükteltccClc hir gururla 

rışmasın ihtim l verilemez. 

Mcmurlıı.r ı tihl" l·ooper tifi idare 
cöriılen lüzum üzerine dün vali 

vermiıtir. 

Kooperatifin L şma yeni bir müdür 
getirilecek, hesab h sık Stk koutrol edi
lecektir. 

seyrctmeğe hazırl nmlftır. 

1 7 cyllıl tan1ıinde beş milleti temsil 
eden n mdar güre çı1erin yapacaktan 
k rtı1atmanm pro nımı güreı fedcrasyo• 

1-zmirin kurtulu~ günü olan Q Ey
lül tarihinde §ehrimizde }•apılacak 
çentiklere B tvekilimizin d., İştirak 
cdecelderi h beri dün tehrimizde 
aevintle I· r ılanmı ttr. 

---•aıt:zı ___ .,. _________ ::m:ı ______________ nu t rafından hnzırl n re.le fuar komite-

ihtifal heyetinin kurtuluş b yr -
mımn: için h zırlııdığı progr m 
m kteplere tevz.i edılmi~tir. O gün 
ehir bir r.elin çibi sü lcnecck. ha

riçten celecck vatand:ı lann i tira
kiyle büyük bir al y tertip edile
çehir. \'al:ın vWyet ve kazalar- ı 
dan binlerce vatandaş, kurtulu~ 

bayr mımızd bulunm k üzere şeh
rimize gelecektir. Ba)•rnm hıwrlık
lanna hararetle devam olunmakta
dır. 

fMMIBI ?PW 2 M lliM 

e 
stanbul - B ··kreş - zmir 

sa a aları tenis 
kulübünde açıldı 

lzmirli lolıner lstanbdllu Suadı, Romanyalı 
Botes Melihi tasfiyeye uğrattı 

E t l lst.nnbul, tzmir ve Romnnyanın seçkin' Tek kadın karşılaşınn1 rmcı : n ernaS yona tenisçileri arnsındaki tumovaya dün öğ- Islanbul mnlmazcl Gorodeski lzmirli 

B l d 
. • leden sônra başlanmışt.tr. lzmir tenis ı Margrit Jıroyu O - G, O - G 

e gJ"a SeYglSl kulübü kordlarmd, bu karşılaşıÜnlan Bayan Fahreddin, m danı Girl 1 - 6, 
• seyrelmek için o1duk~a kalabalık bir sc- G - 4, 3 - 7 

lCln yirci toplanmıştı. Bnyan Edınon Jiro, Bayan Hard Jiro-

Ilelgradda Eyi~ !ün 11 inci günü çı- Müsabakayı kaybeden bir daha oynn- yu 2 - G, O - G 
larak 22 EylUlde · :ıpanacak olan bey- ınak hakkuu kaybettiği için karşılaşma- yenmişlcrdiı". 

lnr heyecanlı olmuştur. Çift eı·kek karşılaşmalarında: 
nclmılel sergiye ıştınık edecek tüccar--

Tek erkek karşılıışınaları: 17.mirli AlyoU, lvan çüti lstanhul1u 
larunıza ve sımayi müesseseleri sahiplc-

Jiro, Dc.rmoyi O - G, 1 - G Suat. Melıh çiftini 3 - G, 5 - 7 yenm~Jcr-rinc Yugo->lav vapur ve lren hatların-

'nc gönderilmiştir. 

B lk n gureşçileri 1 S eylül gecesi 
at 2 f . 20 de Bandırma trenİ)~lc şehrimi· 
ze celccck. B mıı.ne istıu;yonunda karıı· 
1 n caklardır. 

Tren istasyona girince sıra ile cvveU 
Bulgari tan. Yugoslavya. Romanya mit
li gÜrCJ takım başkanları, Türlt Spor 
Kurumu güreş federasyonu b~'lkanı ta· 
rafından ızmir belediye reisine ve diğct 
zevata takdim edilecektir. Mia firtct 
tzmir şehri n mma selamlandıktan 80nra 
her kafileye birer büket ven1ccektir. Hct 
takım oerefine fmz.irli sporcular cSağol• 
diye ba ~ırac klardır. Bunu takiben fil• 

r ile Balkan milletlerinin milli martla• 
çalınac ktır. 

f t syondalti merasim bitince misafir· 
ler hu usi otobüslerle, ikametlerine tafa• 
is edilen Ankara fi tas oteline gideeek· 

!erdir. 
Yunan güreı ekibi Pireden deniz yo

luyla gelecek. on1ar d ayni merasimle 
karıılanacakbrdır. 

BAlKAN KONGRfSt da lemilAl yapıltıcağı şehrimizdeki alU- Rccyo, Cim Jiroyu 2 - G, 4 - 6, 3 - G dir. 
tur. ton olduğunu görüyoruz. Romanyalı Bolcs (stanbullu Melihi Miks knrşılapnalnrda: 16 eylül cünü. hazırldc komitesi tara• 

t b • · ·ı~ · · h' ı kadarı r luldir.iJınış' Ur. E d __ ı_ Munhani tekilde bir p aaj ha inde u- ıunır vı ayett ın ısar satı arı : o _ G, 1 _ G Ivan matmazel Vitol çifti, Cim Jiro ın an tcsuit edilen programa göre ~ 
lunan inlüaadar pavyonuna büyü\: ant• ispirto. eoma ve içkiler : Angos. lsmail Hakkıyı 3 _ 6, O _ 6 bayan Harri Jiro çütini 2 _ G, 3 _ 6 bir dahilinde gez.inti yapılacakbr. AyN. 
re cihetinden girilince göze evveli. sağ- 934 ıe 444072 lıtre. 93S te 469958 B. Lem'i Aksoy Lohncr, Vedat Urnıı ı _ G, O _ G Bay Denno bayan F'ahrcddın çift.i, gün saat onda Halkevinde beşinci Bal-
da ve Türk.iye dahilinde nufus ba~na litre ve 19 36 da da 561468 lttredir. Ege mıntakasındaki tetkikatını biti- Izmirli r.;0hner lslanbullu Suadı 2 - 6, bay Hnrri Jiro bay ıı Nabıdc çiftini 3 - G k n cüreı kongresi toplanacaktır. 
eon altı yıldaki tütün ( tıh1Akini gram lzmir vilayeti tütün satı lnra : ren iktısat vekaleti ölçüler wnum mü- 2 _ G, 3 _ 6 ı _ 6 OYUNLAR 
itibariyle gö teren mülcemmel bir grafik 934 te 931591 kılo. 935 te 986156 dürliı~u m· viıi Lemi Aksoy Marm • Roınany h Ju n. Gıdc Alyotiyi o_ 6, Onz Margril Jiro çifti, Ismaü Hakkt 17 eylul cünt güre, müaa.bakalanna 
çarpmaktadır. Bu nauır n aon altı yıl- kılo bu mikd r 936 s~nesinde t.056.045 r ımntak ındaki lclkikatınn devam el- O _ G madam Edmond Jiro çiftini? _ G, 4 _ 6, ba.I nac ktır. ille gün programı tudurı 
«la nüfus b na içilen tütün gram iti· kıloyu bulmuıtur. ınek uzeı·c yarınki ekspresle Istanbuln ikinci turd : o _ G yenmişlerdir. Bütün takımlar oyunmu:J halde aa a• 
bnriyle şöyledir : fzmir vıl"yeti tuz tı ı : hareket edecektir. lfami Jlro, Recyoyu 2 - G, 2 - (j Milsalmknlara bugün dev ın edilecek- ya çıkacaklar ve hususi surette ih:r:.ar edi· 

931 sene inde 540 ram. 932 de 655 934 te 6 829.0(S kı1o, 935 te dokuz • yenmişler \'C tasfiyeye ui:rramışlanhr. tir. len ringtc yerlerini alncaldardır. Çckıı 
gram. 93.3 te 693 gram. 934 ıe 666, milyon 652.427 lolo ve 936 yılında dn c .J mr Bulg ristan, Yugoslavya, Roman• 
935 te 729 ve 1936 tıencsinde de bu bu mikd r 10.733.474 kiloyu bulmu~- UmQOVQSlnua ya, Yunanistan \'e Türkiyedir. Her ta• 

mikdar nufuı ba ına 754 grama çıkm11- tur. Bir kaza oldu •• t Fuar kımın önünde bir idmancı milli baynı.ğı-
lır. Bu ( ık 19 36 senesinde tuz fiatinin nı tn11yacak, idareciler ve sporcular bu-

Ka1"Jlntza i bet eden mahalde Ata· y n yany indinlıniş olm ndan ileri Cum ovasınd bir kaza olmuştur. I' e- "T" "T" nu takip edecektir. Ring iittrinde dizil· 

~;k~;,:ı:~d:i;:a~~:;:nsa::~:ea ga~=~ cetmektedir. SATIŞ KöŞESt n~a~u;: ::h~~:~:~~ ~;:;d~uş!~ 0~:~ Kontrolü başlıyor Ziyaretçileri her :~ı;::~"'!:::ı':7b:~~:ı~:t~k~~:;: 
mıştır. BilstUn yanı ba ınd c. H . P. Diğer Lir köşede inbi arlımn bütün yuyu temizlerl:.en on metre yüksekten Dün sözlü imtihan- .• 1 bölge hqkanı aıfati,.le hir nutuk irat 
programının 40 ancı maddesi bir veci.ı mamuUıtının hütün <:eşitlen 11ntı!makta· 1' kuyuy du müı \'e ağır surette yaml n- gu n çoğa 1 yor ederek beşinci Balkan oyunlannı açacak-
Javha halinde i·1enmiı bulunmaktadır. dır. mı tır. Yaralı dün fzmire getirilmiştir. lar da yapıldı tır. ,. Fuan z:iy ret ehnek üz:cre memleketin 
Orada aynen ıu cUmleler lavhayı süı- Son CÖ?ÜmÜze iliJen hir grofık te iz- Memleket hastanesinde tedavi edilmek- Ozüm ve pal mut ıhracatını kontrol Ba nutuktan sonra B ikan malJI çalı-

1 d iç ve dı ınd n celcn Üyaretçilcrin .ayua 
lemektedir : mir viliıyetinin tütün i tih lata ile şarap le ır. edecek olan kurı talebelerinin sözlü im- nacılk. Türk spor kurumu cenel mcrk~ 

gittikçe k b rmaktadır. fuarı r.iyaret 
«Tekit yenele elerini devlet huine • \•e rah im l"ıını r.ö termektcdir. Bu ç 

1 
tihanlan. dün ö'"lcden onra ~icaret aı baıkanı ve Aydın mebusu B. Adnaa 

c t; t it "'u e fi d ' kadar h:mirc ce İç.İn gelir &lllCI kad r Üstünde çalıştıkla• grafikten öğrendiğimize (tttre İzmir vi- eşme ı oda ında ye_pdmı tır. tmtihan heyetini e me U r m ıye • kurum edma Sporculan selamlayacaktır. 
rı ürünlerimizin değerini korumnk. ödev• lüyeti dahilinde 1934 senesinde altı teşkil eden Dr. &de. oda katibi umu- fenlerin aayısa 616H dir. fu&n :r;'7arct,Güreı federasyonu balkanı bu nutuklara 
terinden dolayı ulusal ekonomiye lıiz- milyon doksan üç bin yedi yüz doksan B • ff asanın yarası misi B. Mehmet Ali. bor a komiseri B. edenler 241 OB kilidir. mukabele ettikten sonra Balkan federa .. 
met eden birer kurum olarak göz önün- beş kilo. 935 cncsinde 6.744.607 kilo a~rrJrr Şevki. bnı konrolör B. Nazım Ziya. tz- Dün §Chrimize 27 Vugoaln turisti yonlnn bıışknnlan ve oyunculan halka 
'de tutarıJ:.• tütün i t.ih l edilmiı ve bu yekun 936 5 ' mir kontrolörleri BB. Ali Emre ve Cev- gelmit. hepsi de fuan r.iyarct etmi§lcr- takdim edilecektir. 

Diğer bir er fik yeni baf(ıy tarapçı- ~nesinde l 6.105.607 kiloyu bu1muştur. Dünkil yımızda gazoz fabrikatörü det neticeleri t yin etmişlerdir. Kazanan· dir. Her takdim edi1en takımın milli maraİ 
lığımızın altı yıl içinde geçirdiği tekamül 1 . .1• t" • .. 1 k . Çeşmeli bay Basanın Refik namında bir ların o.dlan dün e.kıam Vekalete bildi- Şehrimizde bulunan Mı8lrlı kadm "a• ça.lınnc. akbr. Takdi.m esnasında. lıer 

zmır vı aye mm uç sene ı ş:ı.rap ıma- --L taraf d tl _1 _ • ili l ,,_ l 'I'!•-'- b ind 
ve terakki aafhalannı ıöyle tespit edi- 1• d d ~uıs ın an ne sure e yard.ldndığı- rilm;•t.ir. zeteci vali ve belediye reisini dyaret et-- m cUn >ayrao•Y o .a.urK ayrağı m e-

atı a u ur : :ı .. tck' · d dan f ,. ' 
yor : 9 34 te 35 1029 lirrc. 9 35 te 941.000 m ve ı~""i ının avasın eragnt Ozüm ihracatmı kontrol nizamnamesi mi lir. nn ortasında ç~rastlanacak ve marpn 

Bin litre it.'bariyle, 931 de 25. 932 'litre, 936 )•ılınd 950 bin litre. eyl::s'ne rnl:trnen. imme hukuk~na pazartesi günü mer"iyetc cirecci:-1 içini Hatayda bir zat. fuarda tc,Lir edil· •onu bcklen~tir. Bu m~simdcn •on .. 
de 69, 933 ta 241, 934 te 224. 935 1 • .1• . . .. td 1t· k • tan wıa mebni suçlunun lcvldfıyle memurlann tayinleri derhal yapılacaktır. meltii%~e etraf,demirçubuklarlaaanat• ra tnluml r utarahat yenne gcçeceklcc· 
te 242 ve 936 acncainde de bu mikdar 

1
• nmr vı yetının uç yı a 1 r 1 ıma- beraber milşt.ckinin hükUmet doktoru Kontrol umumi bakımdan. taiıite mani u b' • d . l • b" dir. 

ltd. ıct_ . , atı : ' •-r .. f ındnn · l k tı l "'arane ır tarz: a ıı cnmıı ar rumurtaye 1, _ _. k şayanı ta ır raıutama yiılc.clerek yedı r: • • • wı " muay nesıy e a raporu- olunacak eekilde yapılacaktır. • . • • • ~unu gür.,..er ta ip edecek ve üç cÜQ 
ü - b 1 t B f"'' k d 934 te 6:12 bın lıttt, 935 te 701 bın nun bitdirılmcsine karar verild=~~i y ı; 111 fuar komıteıme göndcrmııtır. Bu ru· dev m edcce•-tı'r. Scyı"rciler ı"rı'n bı'n •.• .. y :r;u u muı ur. u gra ıgın ar .. ıın ·ıı· 9 ~ 6 1 

d d 
606 

b ' 
1
: '6u.• - • ıı;. ı; .,.. 

ki yerde tar•ı>l•nn aureti istihıa.ki tem- ıtr~ ve ;, ~1 ·~ a a ın •tre !!" m~~k. • • Tren kazası tahkıkatı 1 ~urta. ~icar~t od•'•" puyonunda teı- tili1t muv kkat bir tribün hazırıanmıttır. 
sili birer 1 • vha i1e gösterilmektedir. lı:ı amal edılmııtır. Müştekmın lekrar muayenesine se- " .. . . . hır cdılecektır. 111 

B d h . . Kapıd n çıkarken cözüme §U lavha b ol kla d . Kemer mevkıı cıvaunda. hnshyan me• Sabah olunca kendı·. ura a angı prabın h nga yemelı:- ep an no ŞU ur. zari v .... d k 1 k 
ler ile içileceğini gCirüyoruz. ilittı : H"disenin aknbinde hastaneye gönde- t- 'Lk~~ ondu~ e kvu ua •. c

1
e ~n t~-cn le~~· EhJ"ı hayvan 

M ı· d f • ('L • ·ı Ull ı.-atı un tc emmu euerelö; ma mıst sı·nı· karakof Ja LA VHALAR mu tın a ne aset ve t emız aıı;. m- nen B. Hnsanın yapılan muayenesinde, aı 
h . "d · · b d Nuri ve Sinyal memuru Şerafettin as- S • • k d 

Birinci tablo : Bir a raon elinde bir ı r 1 resının r>ren 1 i ir. k~rtislnin 1,şnuın bulunması ve ayakta ergrsr apan t b / 
~ j D ı ı 45 \" liye ceza mahkemesine verilmişlerdir. U muş 

şi$ iyah prap olduğu h ide muıterinin ev et >utçcsine senede milyon iken, kaba etlerin birbirine yapışık gibi ,._,. suçlu ,· ti·cyap•·n '"Onra .... ıcst bıra• Ehi• h · • d "' ._ k 1 • • 
ı l'raı.Jan fzızl 1 · I' t · d b ıro: ... • ...,CQ • ı ayvan sergı ı un a;apanmıştır. Mumcu a ıvesi civarında bakkal AU 

yanın geliyor. Mü teri ' rap istememi, ı >ır ce ır emın e en u bir vnzl~·cl göstcnnesi yaranın hafif ol- kılmı tır. Muhakemelerine pazartesi "'Ü· Sergide derece alan hnvvanların sahip- d 
olduı;unu söyleyince : 

1 
idarenin p vyonunda cördük.lerim göğ- b ~ O man, Un kendisini bilemiyecek de-

.. h k'k f h h 1 d du u zannını vermiş ve nitekim ıki gün nü de\•am edilecektir. leri tıı.ltif edılmicıtir. ec-·1e sa h ı co l U • _ Et yemex..: 1• tedı'nı"z: de. d ce- sümü n ı ten i ti ar isleriy e op .. r 1..."U ı· oş o muy ve yo z.erıne çı· 
"'' iye işine mani ve oıı gün de t davisi kabil k ı dolu bir lııı.le getirdi. kara , ıerkcsin huzur ve rahatını bo1,. v p veriyor. 

fi inci l&vh 
Aıle rci i elindeki zenbilde mütenev

vi mcyv 1 r dolu oldu:u h ide evine 
celiyor. Kendi ini kar ılıyan kansına : 

- B 1 san neler cetırdim diyor. Ka-
dm : 

- Koç p r eder. Bir şi e beyaz dö
mi ek rnbımız )'Ok ki cevabını veriyor, 

Oçüncu lavhad bir balık ve bir ~işe 
beyaz k ş rop vardır. ı 

Altmd u cumlc : iki ahbap ç:ıvuş-
lar.. ı 

JUJIDIN OKTA y olabilir, şeklinde bir rapor verilmişti. •• duğu için hakkuıd cürmU meşhut ya• 

CZZZZZ2'2"ZZZ.~~İİS-rc1'iiı61'iilıl~ati!Zıl Son karar üzerine, Öün sabah, hükümet Ozel Yusuf Riza ANA ve pılını tır. Nöbetçi mahkemeye sevkedl· 
' doktoı u tarafından yapılan mun)•enede len suçlu; hiç bir şeyden haberi olma• 

- alk !·,:~r. nın .~a~asınını vehnmeti anlaşıl- İLK okulu direktörlüğünden : :~~:ğ::c::y~!:!;i~~hlcyin karakolda 

ı. aranuı ustunc mnulnn pamuk çı- iki gün hafıf hn~me ve tevkifine ka· 

N .ı__ • karılmı~ ve birdenbire oluk gıhi kanlar ANA ve lLK kısımlar için talebe kaydına bir Eylulden rar verilmiştir. 
opere~ı akmnğn hnşlaınıştır. Bu knıı güçlükle ---·---

Bu akşam 
FUAR tiyatrosunda 

ZOZO DALMAS'ın i~tirnkiyle 

HALiME 

durdutUlabilmiştir. itib ren batlanacaktar. Sıtma mücadelesi 
Hükürnet doktoru on gün sonra, has- Müracaat taatleri: Her giin nabah dokuzdan 

t..:ının lckmr muayenesine lüzum göster-
mlş ve Bay Hnsann hastane yatma
sııu leklıf clm~tir. 

B. Hasan kendı ini hususi surette 
C\'inde tedavi ettireceğini söylemiş ve 
biı· otomobille evıne gılmişlir. 

on yediye 

le dardır. 

Kestelli caddesi: No. 76. Telefon: 2914 

Not: Uzalc semtlerden çocuklara mektebe götürüp getir-

Edirne (Hususi muhabirimizden) 
T raky ve bilhassa Edirne rnıntnkosın• 
d yapılmakta otan sıtma mücadele i h • 
raretle devam etmektedir. lpsale gibi 
mevzii muhitlerde bile mücadelenin t1:4 
~deri şimdiden -sl_)riilmeğe başlanmıştır, 

Kar§Jdak( butün duv n h plıy n po
zitif, ziy d r ve renltlı resimlerle tütü-1 
nun yaprnlt haJınden igara h lınc celin-! 
ceye kadar geçirdiği bütün s fh lar çok 
canlı b.ir tarzda göstenlmektedir. f Operet üç perde 

A,_ _,L_. ORKESTRA BALE 
ıı:81 ClllC'lte Maltepe enatituaunde tü- ~-·••••tmlilm•••••• 

Çeşmeli bir gUn evvelki vcız.iyeUne na
dün ayağını gUçlUkle atabiliyor-

mek için hususi otobüıleri vardır. 
l ıs 

Cei~.k yıllarda ~adelenin daha 
ziyade tevsi edileceği ve bu ~~yımda 
lğneada, f noz ııibi mıntalcalarda· .tlurırucı 

------.. ~ ... -•İlll••••••••••••••••••• gollerin k\lrutulacqı ...r.plaMb&~tr • .. 
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l-D~-H-ek-im-i-• 1r-·-·~ Daima Radyolin ......... ! 

A~JullaL Nacı· I~ Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan hem ~ 
! N. V. Fratelli Sperco Olivier Ve Şü. 

W. F. H. Van Der V Ac t sı LıMITET 
Zee & Co. apuru 0 3 Vapur acentası 

UU 11 s paranızı yabancılara gitmekten kurtarmışhr ~ 
··············································~·~·~·~·t::i .. 'i.::"i"~ ... .: 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE ROYALE NEERLANDAIS BlRİNCl KORDON REES 
KUMP Aı\fY ASI 

G. m. b. H. HERMES vapuru 31/8/937 te ge- BINASI TEL. 2443 
HAMBURG tip Burgas. Varna ~e Köstence limanlan LUerman Lines Ltd. 

CAlRO motörü 6 eytUlde belc.leniyor. için yük alacakhr. LONDRA HATn HORTAÇ 'U 
12 eylule kadar Rotterdam, Hamburg MEROPE vapuru 5/9/937 de Hot- BORODlNO vapuru 28 ağustoaa ka- S 

· d A t rdam ve H .... burg li- dar l..ondra ve Hull Çn yük fdacakbt. 9• ,. D ... '--~e Brel!'en limanları için yük alacaktır. ter aml • Lms ~ t d kt'r . ADJUTANT vapuru 28 agyustosta ae- Hastalannı ırmci an:7ter 

ANKARA moto" ru" 21 eyl~"'de bekle- man arma nareKe e ece l • ., L_L w HERMES Vapuru 20/9/937 de Rot- lip f 7 eylule kadar Londra için yük ala- tokak 36 numarda IUWW eder. 
niyor. 28 eylUle kadar Rotterdam, Harn· terdam • Arnaterdam ve 1-tambmg U- caktır. S8bah 9 _ 12 
burg ve Bremen limanla.n için yük ala- manian için yük alacaktır. MAL VERNIAN vapuru 1 O eyJulde caktır. SVENSKA ORtENT UNlEN gelip J 7 cylule kadar Londra ve Hull öğleden sonra 3,30 - 6 

ES CDYNlA motörü 2/9/ 937 de Rot· için yük atacaktır. Randevü için telefon ediniz. 
AMERfCAN EXPORFT LIN . terdaın • Hambmg - Dantzig - Cdynia- MARONIAN vapuru eylut iPtidasın-

The Export Steamship Corporatıon Baltdt ye Daniınark limanlanaa hareket da Londra. HuU ve Anversten gelip yük TELEFON: 2946 
« EXPRESS• yapuru 2 eylülde bek- edecektir. çtkaracaltttr. . . . . 

1 
. N V rk . . "le alacaktır. V ASALAND motörü l 7 /9 /9 J 7 de UVF.RPOOL HA Tn nn ortasında Leıtlt ve Nevgastel ıçm yUk 

enıyor. ew -<> tçan yu . OPORTO .., alacaktır. 
c: EXMOUl~H• vapuru 21 eylulde Rotterdam • Hamburg - Oant~ • Gd~- L' vapuru agusto! so~unda DEUTCHE LEV ANTE • UNiE 

. "k 1 _ı_.. nia - Norveç - Balblc. ve Danımark h- ıverpool ve Svanseadan gelıp yiik çı- .. . . 
bekleniyor. New York içm yu a ac~ır. . karacakhr. MlLOSvapunı eylul ıptıdasmda Ham-

r.v.ıolA 26 eylUle dom• manlarına hareket edecektır. OPORTO K d . l burg Bremen ve Anversten gelip yük 
\tı::..Aın ,. vapuru •· - BlRK~ND motörü 2/1O/93 7 de vapuru ara emz ve B· ' 

beklen
iyor New York için yük alacak· R d H b D tzı"g Cdv tanb11ldan avdetinde Betfaıtt, Liverpool çıkaracaktır. 

. otter am - am urg - an - - cı . . .. ı OT Vü t 'hl . 
ia - Danimark limanlarına hareket ed~- ve . asgov ı~ın yuk a acaktır. N : ru tarı en, va-

tır. 

Pi
RE AKTARMASI n BnStol. Leıth ve Nevgastde hattı . l · · mle · l fi 

cektir. C MARlTIME ROUMAtN 3 JOHANNE vapuru eylul orta~ında pur a~ı°: ısdı w. r!kl!kel n~vdun c· 
The Export Stearnehip Corporation SERVl E · doğru Bristol için yük alacaktır retlerının egıtı ı erın en me· 

SERi SEFERLER SUÇEAYA vapurukl 0/9d/9 3k7 .de Mııl- ARBIAN PRfNCE vapuru birinci teş· suliyet kabul edilmez. 

EXCHORDA 
I O lMd ta • Marsılyaya hare et e ece trr. 

« • vapuru ey e ZEGLUCA POLSKA S. A . 
Pireden Boston ve New York için hare- LEVANT mot1Srü 6/9/ 937 de An-
ket edecektir. vers • Oantzig ve Cdyrıia limanlarına ha-

·cEXCALlBUR• vapuru 24 eylUlde reket edecektir. 
Pi.reden Boston ve New Y orlc. için hare
ket edecektir. 
1 cEXETER> vapuru 8 birinci tetrinde 
Pireden Boston ve New Y ork için hare· 
ket edecelctir. 

SEYAHAT MODDETt 
Pire - Boston 16 gün 
Pire - New Y ork J 8 gün 

SERVlCE. MARITlME ROUMAIN 
BUCA REST 

cDUROSTORt Vapuru 2 7 eylUlde 
bekleniyoi. K6stence. Sulina. Calatz ve 
C&latz akt:armatt TI.JNA linaanlan için 

yük alacakm. 
STE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARffiME 
cDUNA• vapuru 6 eylUlde bekleni

yor, Belgrad, Novisad, Comarno, Buda· 
peıte, Bratislava. Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

«SZEGED> vapuru 1 6 eylUlde bekle· 
niyor, Belgrad, Novisad, Comarno. ·su
'dapefte, Bratislava, Viyana ve Lin:r: için 
yük alacaktır. • 

JOHNSON WARREN LINES L TD. 
LIVERPOOL 

·cAVIEMORE• vapuru 26 eylulde 
bekleniyor, Liverpool vo Anven liman
lanndan yük çıkaracak ve Burgu. V~r
na, Köstence, Sulina, Galatı: ve lbrail 
\imanları için yük a1.acaktı.r. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

tl!ndaki hareket tarilıleriyle 113.vlun
lardaki değişiklerden acenta mcsuliyct 

kabul etmez. 
Daha fazla Uıfsilat için tkinci Kordon

da FRATELLI SPERCO vapur acenta
lığına mii.racaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 4142/4221/2663 
AWWWW*M 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Memkket hastanesı dış fabebl 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuz.dan başhyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
r ·~Ga 

Anvers için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MlDDELHAV.SUNJE 

OSLO 
cBAALBEK• motörü 2 3 eylulde bek

leniyor, Dieppe, Dünkerk ve Norveç 
için yük alacaktır. 

cBOSPHORUS• motörü 24 hirinci 
teıırinde bekleniyor, Oieppe, Oi.inhrk ve 
Norveç limanları için yük alacaktır. 

DAIMON 
• 

v antilatorları 

En ıon icat edilen bu vantilatorlar yazın boğucu sıcak
laruıdan kartanr. Ma1a vantilatorları Uç pil ile çalışır kırk 
iki saat ·devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyata vardu. 

CEP V ANTILATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanlar111 el 
çantalarında ve ceplerde tafınabilir. Gayet tıkbr tavsiye 

ederiz. 
Deposu Sulu ban cıvarı No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ödemişli 

Afyonkarahisar Belediye Reisliğin
den: 

1 - yapılacak intaat Afyonkarahisar Belediyesine ait yeni be-
lediye binaıı intaııdır. 

2 - Bedeli ketfi 49166 lira 63 kuruş!ur. . . 
3 - Bu intaata ait fenni tartname ekııltme f!""t~amean, rea~m, ke· 

tif evrakları 225 kurut mukabili Afyon Beledıyeıınden verılecek
tir. 

A 
ş , 

-__ yatmazoen evvel PERLOOENT dit 

macununa ku,lanmak suretile ıı~ııtnıza 

.Yıkamart kendJnıze b4r vazife biliniz •. ... 
''PERLOoEN'{ k~)'llS kabwt ıtmeı blr) 

muıadd• taaffOndGr. -·~.A~· ~ ""1tei1u-. ~·&/ IMC""f' .... ~ ~'\ \ 
~ "f4 ve "4~ ~ cAtıı•~ ı.a~ ~.<ü-4 

' 

TURAN Fabrikalan mamu!At&dır. Aym zamanda Turan 
tuvalet sabunlarmı, traş Hbunu ve kremi ile gUH.llik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde f.alllmaktadır. Yafmz toptın ıa· 
hılar için lımitde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik N ef'i Akyaıılı ve J. C. Hemıiye mllracaat ediols. 

Poata Kut. a•• Telefon s.ese 

•••••••••••••w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . -• • 
~ Taze Temiz Ucuz ilaç E 
: : - . 
~ Hamdi Nüzhet Çançar ~ . 
Sıhhat eczanesi = 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
: Karş1sında . 
• . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~, .. ' • • • • .. • J • • ". ~ ,·,,' ' 

Fuarda • en cazıp 

''22 ,, 
pavyonun 

Numaralı «9 Eylul Baharat depoıu» yle «Filbatı» Türk ça· 
matır çividi fabrikaaına ait pavyon olduğu binlerce ziyaretçi 
tarafından tasdik, takdir edilmit ve alkıtlanmıttır. 

22 NUMARALI PAVYONDA, maruf baharatçı 9 Eyfiıl kar .. 
cleşler kıymetli bütün çetitleriyle hediyeli kartlarla saltf ya.,.. 
maktadır. 

Müstesna bir formülle ve 
azamı itina ile yapıldığl ve re
kabet kabul etmez bir flatle 
satıldığı tçm yurdda ecnebl 
maınulatının Mıkimlyetini or
Ladan kaldırmıştır. Kazandı· 

ğı ba_.rağbet 9ebeblyle elde hiQ 

l s~k bu~undunnadığından da 
milteınadıyen taze ihzar olu· 
narak piyasaya çıkarılır. 

Radydlin kullanınız; sade 
diş1erinizi temizlemek, koru· 
mak ve güzelleştirmekle kal~ 
mazsınız, verdiğiniz para ' da 
kendi cebinizde kalmış olur. 

Daima RADYOLiN 
1;+&9apw,,;1 iif!i&N Wt: j+rE •REM MMT:M ıpq 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarı~ıo, esmer her tene tevafuk eden yeglne aıbbt 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kAmilen iıale 
eder. Yarım aaırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Baltamin d6rt şekilde takdim edilir: 

l - Krem Balaamin yağlı gec~ için penbe renkli 
2 - Krem Balaaıiıin yağsız gilndtlz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

Krem Balıamin acı badem gthıdilz için beyaz renkli 
lngiliz Kanıuk eczanesi Beyotlu latanbal 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömllr perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde sablmaktadır • 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

. . 
ı A 

Talebe yurdu müdürlüğünden: 
TORK MAARiF CEMiYETi KIZ VE ERKEK TAELEBE 

Yurdlarma talebe kaydına baflanmıtllr. 
KIZ TALEBE YURDU· KIZ liaesine ve KIZ aan'at enstitüıü· 

ne devam edecek kız talebeler : 
ERKEK ~ALEBE YURDU • Erkek Liıeıine, Tecim lisetine, 

Orta veŞSan at okullarına devam edecek erkek talebeltt için açd· 
mı.lir. artlar çok ehven ve müsaittir 

Müracaat yeri - KARANTiNA • KöPRODE TALEBE YURDU 
TELEFON: 2920 

2-4 3049 {1657) 

4 -Bu intaat ı 7 /8/937 tarihinden itibaren 7 /9/937 tarihine 
raıtl.ıyan aalı gününe kadar yirmi bir gün müddetle ye kapalı zar( 
usulıyle eksiltmeye konmuştur. -

. 5 - ihalesi 7 /9/937 tarihinde aah günü aaat 15 de Afyönltara• 
hısar Beldiyesinde Encümeni Belediyece icra kıhnacaktu·. 

22 NUMARALI PAVYONDA, Türkiye ve Avrupada ~öhret 
kazanan «Hasan» ecza deposunun bütün müstahzerah, ıtriyatı, 
gloten ekmeği ve makarnaları, zeytinyağı ve ıaireıini de bula-

ca~~nNU MARALI PAVYONDA, «Filbafl» ccTürk çamaşır çi- lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
vicli» Jabrikasının 9 Eyllıl geceai için tertip ettig"i hediyeli kart- Defterdar( k t • l ı k'l A 

6 - Teklif mektupları mezkur ıaatten bir ıaat evveline kadar 
behemehal Encümene verilmit olacaktır. 

7 - Muvakkat teminat miktarı: 3687 lira 50 kuruttur. ' 
8 - Taliplerin en af&ğİ otu;ı; hin lirahk yapı İfİ yaphklarina dair 

Nafıa Bakanlığından ahnnnt ve ehliyet veıikaaını haiz buluna-
caktır. 27, 31 4 2924 (1607) 

.. .. ı ça aym o unaca c te ı de khisarda Marmaracık 
larıni ç~~k isteylniz. Çividin sarılı olan kağıdından 10 tane ge- g?.lu~e atılacak olan 150 kilo diri dil bahğmın tedarik, nakil ve 
tirmek )tlfl~Jr. Tecrübe için çivit ve kitapları meccanen halka gole ılkası pazarlık ıuretiyle ve 15 gün müddetle müzayedeye 
veri lme~'edir. konulmuttur. 

Gerek tita.Plar ve gerek hediye kartlanni fabrikanın 1zmir Te~i.nab muvakkate ve kat'iye akçesi 54 liradır. 
Ye ba-valiı( , unum acentesi otan Batcılar Caddesinde 9 Eylul Ba- Bu ıtı batarmak iıtiyenlerin 18/9/937 tarihinde uat ıs de Def. 
harat depo•"('• .miracaat etmek kafidir. TetefO!!' 388Z dir. terdulığa mür.acaatleri. 4, 9, 13 3089 (1673) 

---- .......... iliiCA~QtiJIU}ttF."' 1 - ~ONU SEK1Z1NCt s ~==-==-



;Sahife ıo 

Japon Hariciye Nazırının Beyanatı 

Nankin tavrını değiştirecek olursa 
• Japonya Çindeki ordusunu gerı çekmeğe jhazır bulunuyormuş 

Boğazlaşırlarken bile 
Çinin Tokyo sefiri Japonya hükü

metine hala teminat veriyor 

ıayyareeileri , .• bir Japmı askeri 

Londra galeyan içinde 
lngiliz Umumi efkarı çok şiddetli 

kararlar alınmasını bekliyor 
lngiliz hükümetinin vereceği kararlar itibariyle bu cereyana 

kapılarak sürüklenmesi ihtimali mevcuttur 

·, .. , . 

.. 

Akdeniz filosu N elson 

Paris, 3 ( ö. R) --Oeuvrc> gazetesi, tayin etmek pek kolay olacaktır. dctle hareket etmeleri için mühim tali· 
Akdeniz hüdisc1eri hakkında şunlan ya- telif bahriyeler aruında işbirliği yapı1- mat göndcrilmiotir. Umumi efkirın he .. 
zıyor: mak ııartiyle bu tahtelbahirlerin hangile- yecanı son haddini bulmu~tur. Akdeniz; 

cAkdcniz artık emniyetli bir deniz de- ri olduğunu tayin cbnek de mümkün- de Jngiliz harp. ve ticaret gemilerine kar-
ğildir. Burada gemilerin 11eyriseferi im- dür. fi yapılan suikast haberleri bütUn Lon-

Son ıayfa 1 h 1 eylül 11abahı bu şehrin dört kilomet- nılmakta olan dum dum kurıunlarına ki.nsız denecek bir ıekil almıştır. Tıpla cFigaro ili ve ediyor: Bu vaziyetin drayı nefretle earamıştır. 
Tokya, 3 (Ö. R) - Di~d mec!i.i- re timalinde kain Pauşana girmiılerdir. maruz kalmı~lardır. en geri zamanlarda, parça parça metod- mümkün olduğu kadar •Üratle tavzihi GAYZ VE NEFRET 

nin revkalade celıeıi ' üzerine hariciye Çinliler ric'at ederhn 1500 ceıet bırak- Kuangtungun iapon ordusu Halgana !arın tatbik edildiği zamanlarda olduğu elzemdir. Akdeniz devletleri kim oldu- lngilterede bilhaaaa bu hücumlarin 

naurı B. Hirota ecnebi muhabirleri ka- mışlardır. girmiş ve 31 ağustosta 20 bin dum dum gibi. Bu vaziyet karşısında §Öyle bir ğu belirsiz bir hasma kartı harp hareket· mahiyeti gayz ve nefret uyand;rmak.ta• 
bul ederek onlara çok mühim beyanat- Şanghayın oimalinde karaya çıkarı1- kurşunu ele geçirmiştir. sual hatıra geliyor: Alakadar devletler lerine aürüklenrriek iatiyorlar. Uzalı: Şark- dır. lngiliz vapurunu batıran tahtelba-
ta bulunmuotur. Nazır demiotir iti: Eğer mı, olan japon lcıtaatından bir müfreze TAZMiNAT ne yapmak niyetindedirler) Franıa ve ta, japonlar ve Çinliler birbirine ha.rp hjrin, insanlık kaidelerine muhalif ola· 
Nanlün hilkümeti Tokyoya k.ar~ı tavır eylulün birinde beynelmilel imtiyazlı Şanghay, 2 (A.A) - Japon maka· lngilıere Ak.denizde polis faaliyetini üze· ilan etmeksizin çarpışıyorlar. Hiç ol- rak, kazazede mürettebatı kurtarmak 
ve harelcetini değiştirirse Japony& Çin- mıntakaya girmiş ve japon bahriye efra- matı cCingsin Boberler> tazminat ola· rine almağa mütemayil midirler) Yoksa 
'deki aeleı ordusunu geri çekmeğe hazır· dı ile ilti•akını temin etmiştir. Bu müf- rak 31 nRu•toata Japonyaya 31 bin İn· devletler ıu cmeçhub tahtelbahirlerin 
dır. l r'zenin muvasalih kendisini a1kıolarla giliz lirası tesviye etmi~ olduğunu teyit hareketleri karıısında boyun mu eğe

.Şanglıaydan bir görünüş 

karşılamış olan japon koloni.sinin emni
yetini zıman altına a1mıştır. 

Muhasematın bidayetinden beri ja# 
pon ordulan Çinliler tarafından kulla-

etmektedir. 
Çin ayni zamanda Çinin yeni teşkilat 

istikrazına ait ayhk tediyatı 1 7 ağuıtos
ta icra etmi§tir. 

ceklerdir} Biz Fransa hariciye nazın 

B. lvon Delbosun dirayet ve ıoğuk kan· 
hhğına itimat ediyoruz. Nasıl ki, o da 
lngiliz kabinesi erkinının siyasi diraye-
tinden tiiphe etmemektedir. 

MUAZZAM BLöF 

Devletler Balear adalariyle Sicilya 
arasında muazzam bir blöf oynandığının 
farkına varmışlardır. Şimdi bunu açık· 
ça ıöy]emek. eırası gelmiştir. 

c:Figaro> gazetesi de Akdeniz \'az.İye· 
tinden ıiki.yetle bahııediyor. Bu gazete 
Akdenizde hüküm süren emniyetsizlik. 
vaziyetine nihayet vermek için bu deni
ze aahildar devletler arasında pratik 
tedbir1er alınmasını istiyor, ve büyük 
Okyanusta Çin sahilleri etrafında Japon· 
yanın abluka i1ln etmesine rağmen Ak· 
denizin vapurların eeyahati için oradan 
daha tehlikeli bir mıntaka olduğunu 

kaydediyor. 
F.SRARENGIZ HAY ALET 

Bu gazete diyor ki: cEğer bütün bü
kGmetler bunu aamimi olarak isterlerae, 
eğer kendi ıereflerini korumak kaygu• 
sunda olan bahriyeliler tedbir alırlaua 
• ki bu tedbirlerin alınması pek kolay· 
dır • bu esrarengiz hayalet tahtelbahirle
rinin hangi limanlara bağlı olduklarım 

Hariciye nazın Japonyanın muhtelif 
memleketlerle bir vifak siyaseti takibine 
daima mütemayil olduğunu ve bu pren
eibin harici siyasetine e!Wls teşkil ettiği

ni söylemiştir. Fa!\at Japonya Çinde
ki müessif hi.diselere daha uzun müddet 
müsamaha edemezdi. Bu sebeple Çin· 
de müdahaleye mecbur kalmı~tır. 

Bundan ıonra ecnebilerin haklarına 

........ uarp ....... tehıi·kesr ···ı.-aıınae··· ...... 
temas eden hariciye nazın bu haklara ı Al J l k -" d 
;::y~~"~~i1~t~~~iu::!::~'.::hi~:;t1:t::: manya ıta yanın as erıyar ımına 
ıebbüslerde bulunmamaları lüzumunu J V k -" l -" b •ı • 
kaydettikten sonra bu i~tilaf yüzünden aayanamıyacagını pe a a l ır 
yabancılar arasında da hır çok kurban-
lar kaydedilmesinden dolayı derin tees- Viyana, 3 (ö. R) - cVicner Tage· •••A•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
aürlerini beyan eylemiştir. b1att:> gazetesi İtalyan - Alman müna· lmanya 

ÇIN SEFIRıNIN TEMINA Ti aebetleri hakkında dilı:kate pyan bir 
Tokyo, 3 (Ö. R) - Çin sefiri hari- makale neşretmektedir. Büyük Avustur-

ciye nazırı B. Hirotayı ziyaret ederek I ya gazetesi Roma • Berlin mihverinden 1 

Çin - Sovyet ademi tecavüz paktının bahsederken bu mihverin umumiyetle 
Japonyaya karşı olmadığını, Avrupa 1 farzedildiğinden daha çürük olduğu ka· 
devletleri arasında yapılan benzer pakt.\ naatini izhar ediyor. Gazete Almanya .. 
]arın esası dahilinde aktedildiğini, Çinin da B. Hitlerin it ba~nna geçmesinden 
Japonya ile de huna benzer bir pakt ak· sonra iki ttota1iter> devlet arasında ku
dine hazır olduğunu ve esasen böyle bir I rulan münasebetlerin tarihçesini yaptık· 
iapon - Çin ademi tecavüz paktJnı, te· 1 tan sonra daha ilk dakikalardan beri 
menniye şayan buldunuğunu bildirmiş· Bu işte oyunu Mussolininin idare et-
tir. tiğini müşahede ediyor: 

PAOŞAN DOŞMOŞ. Dörtler paktı tetebbüsü, silahsızlan· 

Tokyo, 2 (AA) - Tebliğ: ma konferansı mesaisinin suya düıürül· 
Yue:ungu i,gal ~tmi~ olan japon kıtaa- meei ve Milletler Cemiyeti aleyhindeki 

Yanında /tal yanın 
mevki alması 

devamlı olmıya
caktır 

.............................................. 
mücadele hep B. Muuolininin eserleri
dir. Bütün bu teıebbüsler bir lıalyan 
muvaffakıyeti, fakat bir Alman muvaf· 
fakıyetsizliği olmuftur. 

Mesela B. Mussolini B. Hitlere Mil-
!etler cemiyetinden çekilmeıini ıavıiye 

ettikten ıonra kenditl ha tıfatını mıaha· 

faza eylemiştir. Eğer Habeş meselesi
nin bir hal şekli bulunur da İtalya Mil
letler Cemiyetindeki mevkiine bifliil av· 
det ederıe, Almanya müttefik.ine naza

' ran daha az İyi bir vaziyette kalacak.tir. 
Esasen ortaya Avusturya meaeleai çı· 

kınca Almanya ve ltalya arasındaki iı· 

tirak bozulmaktadır. Dolfuaun katlin· 
den aonra Brenner üzerinde yapılan lta).
yan tahıidatı ilk lıalyan • Alman an
latması tecrübesine nihayet vV.imJolir. 
Bu felaketli tarih parçaaı d.>. ltalya ve 
Almanya arasında anlY,<sianın dnaınlı 
olmıyacağını göı~l'Jndttedi1. 

Kuvvetli !ıh' Almanya Jle muhalefeta 
dUtrrıek lıalya için bir yllılikedlr. Nıwl 
ki, Almanşa da bllb',c ki, bir ~ W... -· 

' 

rl ...... 

.... ay yareler ve meçıı..ttL uenı.::attl gemisi bir gemiyi batırırken 

mazsa lc:aroılarında kimi bulduklarını için hiç bir yardıma asla te§ebbüs bile 
mütekabilen bilmektedirler. Niçin çar- etmediği kaydedilmektedir. 
pı~tıklannı da biliyorlar. Halbu ki meç· Mütecaviz tahtelbahirin taarruza uii
hu1 bir mütcarrız tarafından harp hare- rayan mürettebata imdattan çekinmesi 
ketlerine sürüklenen oahildar devletler sebepleri tahmin edilmek.le beraber bu 
için vaziyet hiç le böy]e değildir.> hücumlara verilen barbal'ca tekil Lon-

lNGIUZ NAZIRLAR drada nefret ve galeyan uyandırmaktan 
MECLiSiNDE geri kalmamaktadır. Umumi efkilnn he· 

Loı1dra, 3 ( Ö. R) - Akdeniz hadi- yecanı o derecede kuvvetlidir ki, lngiliz 
eelerine karıı İngiliz hükUmetinin aksiil· hükilmetinin vereceği kararlar itibaıiyle 
ameli pek ıiddetli olmuıtur. Nazırlar bu cereyana kapılarak süıüklenmai im· 
meclisinin dün sabah yapbğı İçtimadan kinı mevcuttur. 

ıonra, daha henüz hiç bir karar veril- fNGILIZ GAZETELERiNiN 
memitken, cVudvard> lngiliz ticaret MOTA~RI 
vapurunun bir tahtelbahir tarafından 
torpillenerek batırıldığı haberi gelmiıtir. 
Bunun üzerine Sir J obn Sim onun riyase: 
tinde ikinci bir içtima daha yapılrnıthr. 
Bu oırada yeni hadise hakkında tafsilat 
gelmeğe b~lamıftı. içtima bir oaat ıür
müotür. Vaziyetin nasıl inkitaf edece
ğini tetkik ebnek Üzere kabinenin çar
gamha günü tekrar toplanacağı öğrenil· 
mıotır. Resmen bHdirildiğine göre Jn
giliz hükümeti lspanyol sularında bulun
makta olan 1 1 parçalık lngiliz filosunu 
takviye etmek üzere daha 4 destroyer 
göndermcğe karar vermigtir, Bundan 
başka harp gemi1erine melhuz her han
gi bir tecavüz karşısında en büyük fid-
;...._._._._._..;.._._._._.-. ........ 
likeai halinde ltalyan ıiliihlan zaruri 
olarak F ransaya kargı çevrilecek değil

dir. 
Almanya ve lıalya arasında ideal bir

liğinden bahsedilmektedir. Halbu ki, iki 
?~jnS göriifıliote birbirine benzer. Gerçi 
her ikltinin de bazı metodları aynidir 
fakat f~izm mua11r medeniyetin ve hria
tiyanlıiın temel prensiplerini muhafaza 
etılil halde Nuiam bunları reddetmiı· 

tir. lıte bunun içindir ki. ltalyanın Al· 
manya yanında mevki almau devamlı 
ohn17acalı.tır. 

Londra, 2 (A.A) - Havat Ajansİ 

muhabirinden: 
Havoc torpido muhribine karıi yapıl

mış olan tec&VÜz gazetelerde büyük bir 
infial tevlit etmiştir. 

Tim es gazetesi diyor ki: 
lngiliz donaıiması mültecileri tahliye 

etmek ve kontrol icra eylemek ıuretiy
le sulha bir takım hizmetlerde bulun· 
muştur. Fakat lngiliz donan!,llasının ya
pacağı ba§ka bir takım işler daha vardır. 
İngiliz donanması icabında bunu isbat
ta tereddüt etmiyecektir. 

Daily T elegraf gazetesinden: 
Bütün bitaraf devletler en metru lİcA

ret için Akdenizi tehlikeli bir hale sokan 

tecavüzlerin t~k.il etmekte olduğu deli
lik hareketlerine bir nihayet vermek işi 

ile alakadar olmalıdırlar. · 
Daily Mail diyor ki: 
Denizaltı gemilerinin hüviyetini m~ 

dana çıkarmak için icap eden bütün ted
birlerin alınması İcap eder. 

Londra, 2 (A.A) - Yorkıhire Poıt 
gazeteai, Ak.denizde vaziyetin vehamet 
keabetmeai takdirinde ademi müdahale 
tlli komitesinin 1 O teırinievvelde akdi 
mutaıavver içtimaının ticil edilebilece• 

iiııi habs vermektedir. 



4 EYLOL CUM 

Noksanları 
görmek 

--------
lstikbald~ki mesaimiz 
için kuvvet teşkil eder 

-BAŞTARAFI BEŞlNCt SAHlFEDE--

rında bu nokta üzerinde ehemmiyet
le durmuşlardır. 

idari bakımdan da Fuarımızda 
noksanlar vardır. 

Fuarda Cümlıuriyet Merkez ban
kasının bir gişe açması lazımdır . 
Gelen yabancılar para bozdurmak 
h u susu nda da birçok zorlukla r ile 
karşılaşıyorlar. Geçen gün bir S uri
yelin in Filistin parasını bozdu rm ak 
için çektiği sıkıntıları anlatırken yü
zümün kızardığını hisseyledim. Bey
nelmilel bir Fuarın kurulduğu bir şe
hirde her hangi milletin parası olur
sa olsun para bozdurmak zorluğu 
ile karşılaşılması affedilen kusurlar
dan sayılamaz. Hatta bu noksanın 
her ne şekilde olursa olsun bu yı l 
bile müstacel tedbirlerle halledilme
si bir zaruret halindedir. 

Fuarımızda daha birçok noksan
lar da gözümüzden kaçmamıştır. 
Bunlar üzerinde fırsat düştükçe ay
rıca duracağız. Çünkü noksanları 
görmek istikbaldeki mesaimiz için 
kuvvet teşkil eder. 

HAKKI OCAKO<lLU 

Korkunc bir vak'a 
• 

Çanakkalede bir kurt 
üç kişiyi yaraladı 

Çanakkale - Buraya tabi Taşlı!arla 
köyünde üç kişinin ağır surette yara
lannıasiy le neticelenen bir kurd vak 'a~1 
cereyan etmiştir. Vak'a şöyle olmuştur: 
Dağda bir ~ey bulaınıyarak aç kalan bir 
kw·d köye inıni!? ve Ahmeclin ağılından 
içeriye atlamıştır. Orada yatmakta olan 
Ahmedin oğlu gürültüden uyanıp kar
şısında iı·i bir kurd görünce yastığının 
altındaki tabancayı kapmış ve bir el 
ateş etmişse de hayvanı vuramamıştır. 
Bunun üzerine kurd üzerine saldırınış 
ve kendisini kıınıldamıyacak bir hale ge
tirinceye kadar hırpalaınış, yaralan11ş

tır. Bundan sonra azılı kurd, gürültliye 
silahsız olarak koşan AlımeG.in üzerine 
çullanmış, onu da yere serdikteI\ son
ra vak'aya son gelen karısın111 bacağını 
da hurdahaş etmiştir. Bu esnada so:> bir 
gayretle kurdun boğazına sarılan Ah
n1et hayvanı boğuncaya kadar uğrasnu~ 
ve buna muva.ffak olmuştur. Kan koca 
ve oğul ağır yaralı olarak hastaneye kal
dırı 1 mışlardır. 

Kudüste 
lngiliz fevkalade ko

miserinin evine 
ateş edildi 

Kudüs, 3 (ö.R) - Jngiliz fevkalade 
komiserinin yazlık ikaınetgiihına karşı 
ateş ediln1iştir. Hayfa cenubunda bir po
lis öldürülmüştür. Bu taarruzun yapıl
dığı sırada fevkalade koıniscr ikaıncl
g5.hında bulunınıyordu. 

---•---
M azar i k 'in 

Sıhhi vaziyetinde 
salah var 

Prag, 3 (ö.R) - Reis Masarikin sıhhi 
vaziyeti hakkında neşrolunan rapora gö
re reis geceyi iyi geçirmiş ve vaziyetin
de salah emareleı-j görüJınü-'5tür. 

Subaylar 
Davet ediliyor 

..L /ı Ok l ................. . 
ur arın ................. . 

~~~~_§~~~~~,( 
Dilekleri 

'ZZZZ/7.ZX'Z!Jr7..2ZZZ/2=/ZJ. 

Otobüslerden bir 
şikayet 

Meçhul deniz korsanları --------yeni denizaltları idare için ispanya 
donanmasında zabit ve ef rad yoktur 
Şu halde bu gemileri ispanyaya 

mürettebat ve zabitlerini de 
verenler aynı zamanda 
veriyorlar demektir 

--BAŞTARAFI DEŞINCl SAHl~EDE-ırasiyl'.': .Akd':~e vap~rl.~rın torpille~- atılması muhtemeldir. 
riyle meşgul olan nazırlar mechsme, Is-

1 
mc hadıselennın taahhudu, Ingiltcrenın Esas itibariyle inikadı kabul edilen 

koçyada olan B. Neville Chambel'lainin, Akdenize yeni deniz kuvvetleri gönder- Akdeniz konferansına gelince içtiınaın 

gıyabında. maliye nazırı sir Jhon Siınon mek kararı ve nihayet korsanlık hare- 8 veya 9 Ey!Cılde olacağı tahmin edil
riyasel etmiştir. Garbi Akdenizdeki In- 1 kctlerine nihayet vermek üzere Fransa mektedir. Fakat bu husustaki hazırlık
giliz deniz kuvvetlerinin ne mikyasta tarafmdaıı teklif edilen Akdeniz kıınfe- !arın kolay olmıyacağı tahmin edilmek
takviye edileceği hakkında resmen taf- ransıd1r. tedir. İlk önce Italyanın da konferansa 
sili\t verilmemektedir. Akdenizdeki torpilleme hadiselerine davet ;,ailip edilmiyeceği ve davet edi-

TOPLANTI NEREDE OLACAK? gelince, son 48 saat zarfında bunların lirse kabul edip etmiycceği meselesi var-
Paris, 3 (A.A) - Akdenizin emni- bilançosu şudur: Ingiliz torpidosuna dı. Şimdi Italyanın da konferansa da

yeli meselesiyle bütün gazeteler meşgul yapılan hücumdan başka <Vudford• In- vet edileceği ve bunu ağlebi ihtimal ka· 
olmaktadır. Matin gazetesi başlıca Ak- giliz petrol vapuruyle tMasakueh Sov- bul edeceği öğrenilmiştir. Diğer taraf
deniz devletleri mümessillerinin Cenev- yel vapuru torpillenmişlerdir. tan Rusya ve şimal devletleri gibi doğ• 
rede toplanmasını mahzurlu gönnekte, Fakat Frankonun kendi bayrağını rudan doğruya Akdeniz sahilinde olını
çünkü ltalyanın bu toplantıda temsil çektirmesi de kendisine müzaheret eden yan bazı devletlerin de davet edilip edil
edilmemesini tehlikeli addetmektedir- devletlerin mesuliyetini tamamiyle sil- miyeceği soruŞturulmuştur. Rusya için 
!er. memektedir. Fransız mahfillerinde bu şüpheye mahal yoktur. Zira Rusya Ak-

Bu gazete mi.itnlaasına şu sahrlarl il:i- hususta şu izahat verilmektedir: denizin bir cüzü olan Karadeniz sahi-
ve ediyor: Böyle yeni tahtelbahirleri idaı·e etmek !inde arazi sahibi olduktan başka Akde-

Dahiliye 
Vekilinin cevabı 
Zafer bayramı münasebetiyle beledi

ye tara.!ından çekilen tazimat telgrafına 
Dahiliye Vekilimiz aşağıdaki cevabı ver
mişlerdir: 

C. Büyük zaferimizin on beşinci yıl 

dönümünde Türk milletinin güven ve 
başarısının bir daha belkis ve coşuşunu 
gösteren kutlamalar dolayısiyle Parti 
hakkında gösterdiğin güzel duygulara 
teşekkür eder tebrik ve sevgilerimi su-
narın1. 

Dahiliye Vekili C. H. P. 
Genel Sekreteri 

Ş. KAYA 
---·---

Şehir tiyatrosu 
operet kısmı 
lağvedildi 

Istanbul, 3 (Hususi muhabirimiz-
den) - Şehir tiyatrosunun operet kısım 
lağvedilmiştir. Bayan F eriha Şehir 
tiyatrosundan çekilmiştir. 

Antakya da 
sükunet 

Bir okuyucumuz yazıyor : 
Dün gece Alsancaktan 462 numaralı 

otobüse bindim ve hükümet önüne ine· 
ceğimi söyliyerek be" kuruş veTdim. Bu 
otobüs mevcut yolcularını Fuar kapısı· 
nın önüne getirdi ve burada aktarma ' '<iT"" 

dır diyerek bütün yolcuL.ı.rını .indirdi. 
ikinci otobüse bindik. Biletçi geldi., 

Ve hepimizden beşer kuruş alarak bireı 
bilet daha kesti. V e yolcular da Alsan· 
caktan hükümet önüne kadar on kuru~ 
bir yolculuk yapmıı oldular. 

Bu ne demektir .. F uann açıldığı giln· 

den beri otobüscülerin bin bir çeşit rn,.. 
rifetler icat ettiğini halkın sebepsiz yer• 
zararlara sokulduğunu görüyoruz. 

Nitekim, yaidığımı< şu hadisenin dol· 
ru olamıyacağını 62 numaralı zahıtai he· 
lediye memuruna anlatmı$ İsek te biı 
faidesi temin edilmedi. 

Meselenin alilkndarlarca nazarı dik· 
kate alınmasını çok rica ederiz. 

Zabıt katiplerinden 
AHMET 

---111---

Tütün eksperleri 
imtihanı 

Tütün eksperi olmak üzere rnüracaa~ 

edenlerin imtihanlarının neticesi alınmış : 
kendilerine ehliyetname verilmiş tir. 936 
yıhndan heri eksper ehliyetnamesi alan .. 
le.nn sayı sı 226 dır. 

ııı---Bu toplantının Cenevrede değil civa- için Ispanyol donanmasında ne ınürct- nizde torpülenen vapurların ikisi ona 
rında Lozan \'eya Montröde yapılması tebat ne de zabit mevcut olmadığı umu- aittir ve· bu da kendisinin konferansa 

J b h. kik Antakya, 2 - Yeni Hatay delegesi 
ihtimali vardır. Bu takdirde llalyanların men bi inen ir a · attir. Buna na- davet edilmesi için ayrı bir sebeptir. Fa-

h lb h . 1 · M. Roger Garreaunun bugün Beyruta 

BALKAN A TLETiZM 
MÜSABAKALARI 

da ~tirak etmemesi için ortada hiçbir zaran ta te a ır erı verenler ayni za- kat şimal devletleri hakkında verilecek al't tt'"" b'ld .. 1 k d" S 
manda mürettebat ve zabitlerini de ver- h .. · <lir muvas a e ıgı 1 ırı me te ır. on Bükreş, 3 (ö. R) - 8 inci Balkan at-

sebep kaln1nz. cevap enukz gnfayrı rnuayyend' · ha'dı"seler u"'zer"ıne tevk'ıf olunan Tu"rkler J 
V · t · lcl"d' F · ] b j " ··11.. ıf etizm müsabakaları münasebetiyle Ro .. Tekrar edelim. azıyc cıc ı ır. a- mı) er ve un arı ya gonu u s aliyle Nihayet o eransın nere e toplana- h . . .. . . 

1 b b 1 d ih · k tl d . . tın k k I F ta l ıye edıl mek uzeredır. Burada bırkaç manya d J h • · t apa kat aydınlanabHir. Bunun a era er ten i · tıyat uvve erin en, yahut doğ- cağını tayın e e a ıyor ransa Ce Ta yo arı ususı neşrıya Y .. 
d h d d f 1 fil . klif tmi'. In '.1 d k - . gündür bellibaşlı bir hadise olmamakla caklardır. bütün haklarına malik devletler en iç ru an oğruya aa · o unsurlarından nenen te e ş ve gı tere e a- b b . 

birinin mukabelede bulunmadan gemi- ifraz eylemişlerdir. Bu da gerek ademi bul etmişti. Fakat bazı devletlerin ihti-ıd era ~r]'garazkar tahrık ve tedhiş gizli- 5, 6 ve 12 eyluldo, Romanya saati ile 
!erinin korsanların ve bunların torpil- müdahale taahhütlerine, gerekse bey- razlarını göz önünde tutmak zarureti bu ~;..gı~lıy~I d~ olsa .devam ediyor. Ale- 23.55 de birinci. ikinci ve üçüncli gün· 
!erinin tehdidi altında kalmasına müsa- nelmilel hukub uymıyan bir tecavüz- mevkide ısrar cdilmiyeceğini tahmin et- ,., ur erıke rmenıler hala dükkanları-,lerin neticeleri Fransızca "° Almanca 

k n1 açmama ta ısrar etmektedirler. olarak bildirilecektir. 
maha edcıniyeccğini kabul etme· 15zım-ı dür. B~ mülahazalar dolayısi.yle .bu işb tirmektedir. 
dır. bazı dıger devletlerın mesulıyeti tam lstanbul, 3 (Yeni Asır. Telefonla) -

Pads, (Ö.R) - Beynelmilel vaziyet olarak bakidir.• Alınan ınaluı'nata göre Vatan vapuru 
48 saatten beri cereyan eden üç esaslı 1 Akdeniz konferansında adcıtı.i müda- kaptanı, meçhul tahtelbahiıi görmediği
hildiseııin hükmü altındadır. Bunlar sı- hale meselesinin de bu suretle ortaya ni bil dirn:ıiştir. 
••••••••••••• ••••••• •••••••••• •••••••••••••••• •••••• ••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lstanbulu zj yaret eden filonun kumandanı 

lnglliz Amiralı 
IR AK 

Parlamentosu 
feshedildi 

KaçakçıJar hakkında 
Devletin koyduğu hüküm~ A 

cezaı 

ferin derhal tatbiki lazımdır 
G iimTüklerde kullanılmıyan lüzumsuz ı Yine inhisarlar Vekaletinden gelen 

eşyaların İstanbul levazım anharına gön- bir tamimde, kaçakçıl ık suçundan ötürü 
d eriHrken, bu eşyaların nakilleri için hapisle birlikte hükn1edilen para cezala
sarfedilen paranın ekseriya eşyanın de- rının, alakadar memurlar. tarafından ta-"Burada g()rdüğümüz misafirperverlik 

Jlizi111 1'ürk donanmasına Maltada 
göstC' r d iği ın iz ınisafirpeı·verJikten 

üstündür" diyor 

lstanbul, 3 (Yeni Asır - T elefonla) - gerının fevkinde olduğu anlaşıl mıstır. kip edilememesi yüzünden ekseriya 
Jrak parlamentosu krahn b ir iıadesiyl e 

1 

inhisarlar V ekaletinden gelen bir tan1 .. imp nlahkUmun hapisten çıktıktan sonra tah-
feshedilmiqtir. Yenı• 1 t'h b t ı"kı" ay 1 d b 'b" · h d 

Istanbul, 3 (YCJıi Asır - Tclefonla)
Lin1anın11zda 1nisafir Ingiliz filosu bu

gün g('mide '"·iJ5yet erkfuıı ~crefine bh· 
kokteyl partisi \'ermiştir. Ziyafet çok 
saınimi hasbıhallcrlc geçıni~ ve ecnebi 
ataşeıni1ilcr1er dL~ bu partide hazır bu
lunınuştur. lngiliz amirali. Türkiyedc 
gördükleri hüsnü kabulden çok müte
hassis olduklarını söylen1iş ve şunları 
ilave etmiştir: 

- Maltada Türk donanmasına karşı 
iyi ınisafirperverlik gösterildiğini duy
muştunı. Fakat burada bize gösterilen 
misafirperverlik Maltada Türk donan
masına gösterildiğinden daha üstündür. 

Minnettarlığımı bildiririm. 
Diğer taraftan Ingiliz filosu uınun\ ku

n1andanı1 amiral Şükür Okana gönder
diği uzun bir nıcktupta, Istanbula gele
mediğinden miiteessir olduğunu bildir
mekte, Şükiir Okanı iki ay sonra Imroz
da a\'a davet etmektedir. 

Istanbul, 3 (A.A) - Şehrimizde bu
lunan ınisafir Ingiliz bal1riyelileri bu 
sabah saat 10. 25 de Taksinı abidesine 

ınerasimlc çelenk koyn1u!i1ardır. An1iral 
Vells çelengi bizzat abide önüne koy
n1uş v:= ınütenkıbcn evvela Türk ban

dosu taı·afından Ingiliz ınarşı ondan son
ra da Ingiliz bandosu tarafından istiklal 
marşı çalmmıştıı-. 

Bu merasimde Amiral Şükür Okan, 
Istanbul komutanı, merkez komutanı, 
Ingiliz sefarethanesi erkanı ve daha bir 
çok zevat hazır bulunn\uşlardır. 

Marşlar çalındıktan •onra Ingiliz \'e 
Türk silahendaz kıl'aları Amiraller 

önünde geçıniş n1erasinıc de bu suretle 
nihayet verilıniştir. 
Havanın yağmurlu olmasına rağmen 

merasimi takip eden büyük bir halk küt

lesi ınisa.!irlerimizi şiddetle alkışlamış
tır. 

y n ı a a e u gı ı eşyanın ım asının aha doğru sil edilmek istenildiği bildirilmiştir~ Ka-
içinde yapılacaktır. J • b'ld" 'l · · 

1 ibbiyeyi bitirenle
rin stajları 

A~kara, 3 (Yeni Asır - Telefonla)-! 
Tıbbıyeyi bitirenler askerliklerini yap-

1 
uktan sonra kur'a ile tayin edilecekler

dir. Askere davetlerine kadar Vekalet, 1 
bunların Adanada sıtma tatbikat ensti
tüsünde staj görmelerini kararlaşttrmış· 
tır . ___ ...... __ _ 

Harbiye mekte
bi mezunları 

Istanbul, ;:ı (Hususi muhabirimiz-
den) - Bu sene harbiye mektebinden 

mezun olan 600 y ar subay, stajlarını 
yapmak üzere b ugün Ankaradan bura
ya geldiler. Istasyonda binler ce kişi ta
rafından tezahüratla karşılandılar. 

o acagı ı ırı mışlır. çakçılık suçları hakkında devletin, bir 
Vekalet bir yerden diğer bir yere gön- takını yüksek mülahazalarla koymu~ ol

deTilecek gümrük eşyasının nakillerinde . duğu cezaların infazsız bırakılması ve

bozul~ama~a~ için. a~b~IA~larına dlk- ı1 ya geciklirilınesinin önüne geçilmesi İs-
kal edılmesını de bıldırmıştır. tenmi~tir. 

Yunan denizinde 
Bir Sovyet • 

genıısı 
• 

daha batırıldı 
A tina. 3 (A.A) - Röyter ajansınin 

muhabiri bildiriyor : 
itimat edilebili r mahfillerde söylendi

ğine göre, Malagoev ismindeki üç bin 

Askerlik şubesinden: v k 1 d 
Izmir askerlik şubesinden piyade yar- Harı·cı·ye e ı· ı· u··n 

sul>ayların 314 dahil 326 dahil doğumlı.ı-

Atletlerimiz 
Romanya ya 
gittiler 

lonluk bir Sovyet gemisi Yunan kara su
lar ı haricinde torpillenmişti r . 

Atina, 3 (A.A) - Skyros civarında 
torpillenen Molagoef ismindeki Sovyet 
vapuru mürettebatından sağ kalanları 

Alinaya getirmek üzere Sovyet sefaret· 
hanesi memurlannd an iki kişi gemiye 
gitmiştir. 

Japonlar Sovyet hava 
hücumundan korkuyor 

ların 6 9. 937 pazartesi günü öğleden ev-

~:~ behemehal şı.ıbt'YC gelmeleri ilan olu- Cenevre ye hareket etti 
Askerlik şubesinden: 
1 - Günlerin kısalmasından. dolayı lstanbul, 3 ( Hususi muhabirimizden) 1 teşar B. Numan Menemencioğlu , lstan· 

13 7 937 pazartesi gününden ıtıbaren - Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü b ld b 1 b ' fi 1 d h · ı u a u una n ecne ı se r er ve a a 
2 nci iş'ara kadar öğleden sonra resmı Aras bugün saat 10 da ltalyan bandıralı ' b . k .. . • 

·r · · · • · · · k b ·1 \' d'k l .1 C j ır ço ınumtaz kımsel er ugurlamııla r-vazı e ıle ıştıga1 edılccegınden vu u u-
1 
Rodi \'apuru 1 e ·ene ı ; yo u ı e e-

1 
_ .• • . • 

1acak şahsi ınüracaatlcr kabul edilnıiyc- nevreye hareket etmi~ti r. Hariciye Ve- ı dır. B. T evfık Ruştu Aras, Italyadan 
CC'k ve şahsi i~lcr bakılınıyacaktır. ı kiHni rıht ımda Riyaseti cümhur umumi geçerken İtalyan siyasi adamları ile te-

İ stanbul, 3 (Hususi muliabirimizden) 
- Balkan oyunla nna iş tirak edecek a t
letlerimiz bugün Romanya vapuru ile 
Bükreşe hareket ettiler. Kafile, 20 a tlet
ten mürekkeptir ve atletizm federasyonu 
reisi B. V il dan A §irin idaresind edir. 

Sıhhiyede tayinler 
2 - Işleri olanların cuınartcsi günle- katibi B. Hasan Rıza Soyak, siyasi rnüs- /masta bulunmıyacaktır. 

ri n1üstcsna oLnak üzere her gün sabah __ __ J ~ tanbul Kızılay Hemşiıe mektebi me-
sekiz buçuktan on ikiye kadar işleri gö- H 

1 
p zunlarından Bn. Haslet Rifat ve Hatice 

ı·ülccek ve bu nıliddetlerdc sırf ashab Hatay a k artı·sı· memleket hastaneı:"tİ hemşirelikler ine, 
müracaatin işleriyle iştiğal edilecektir. Bn. H ayriye Mustafa ve l lncer lsmail 

:J - Her şahıs işini kendisi öğrennlrğc Emrazı sariye hastanesi hemşireliklerine·, 
n1ccburdur V ta 1 ~ Mcn1leket has tanesi dahil iye ası"sta nı Bn. 

· ası i e vukubulacak mü- d J b• k 
racaatler kat'iyyon kabul edilmez. (Ka- yeni. e egeye Jr rapo Verece Ferhunde stajını yapmak üzeı·e Istanbu! 
nuni mazeretler ınüstesna) Çocuk hastanesi asistanlığına tayin ed il-

4 - Şubeye gelecek olanlaı·dan asker- ls tanbul, 3 (Yeni Asır - Telefonla)- Suriyeden gelen haberlere göre b ir çok mişlerdir. 
Jikle al§.kası buJunanldrın yoklaına]arı- yerlerde arbede.er d evam etmektedir. Humusla Ceyla n ailesiyle halk arasında Or~u . v iliyeli Mem~cket hasta nesi 
nı veyahut askerliğini yaptıı·dığın ı bildi- 1 silah lı bir çarpışma olmuş tur. Bir çok yaralı vardır. . hcmşıresı ebe Bn. Şermın Okay, Kuşa-
rir nüfus hüviyet cüzdan ı beraberiılde 1 Hatay 1-lalk Partjsi, Mısırdan gelecek olan yeni Fransız delegcsı B. Rogcre vcp d~sını~ O.av.utlar nahiyesi ebeliğine ta-

bulundunılması ilan olunur. rilmek üzere bir rapor hazırlamaktadır. Yın edılm1flır. 

Çin de 50 Sovyet tayyaresi 
Sovyet ateşe milteri Cin 

• 
• 

emrıne erkô:nıharbiyesi 

var 
ordusu 
girdi 

Tokyo, 3 (ö.R) - Diyet meclisi fev- Tokyo ve Ozaki gibi büyük şehil'lerde 
kalade içtimaını bugün yapmıştır. Bu hava müdafaası için tertibat alınınakta
içtimaın hedefi Çinde harp hareketleri dır. K öyler ahalisi de melhuz Sovyet ha
iç:n daha iki milyar yenlik üçüncü bir va hücumlarından endi~e etınektedi.ı:
munzanı kredi kabuliyle bu harekata !er. 
ait bazı kanunların tasvibidir. Çin mese- Domcy ajansının bildirdiğine gÖl'c 2ll 
lesinde bütün partiler hüküınete ınü- Sovyet tayyaresi Şanghaya ve 30 tay. 
zaherct ettiklerinden kredi ve kanuııl a- yare de Şanzl eyaletine gelmiştir. Nan• 
rın kabul edileceği tahmin ediliyor. kinde 20 Rus hava mütahassısı bulun• 
Diğer taraftan Tokyoda Rusyanın Ç iıı maktadır ve Sovyet ataşemiliteri de Çin 

Sovyet ihti!Mına m uhtemel bir müda- el'kanı harbiy~sin in emri altına girml\h 
halesi hakkında endi§c beslenmektedir. tir. 
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Ôyle görünmek için bu izdivacı Nikol ve 
Fransovaya karşı bir meydan okuma 

şekline sokmuş o/alacaktır 
BIRINCI KISIM şündü. Bugün de hiç şüphesiz gelecek-

xm ti. Bu iki mahluk çamurları etrafına 
HULASA: sıçratacak ve en za~·ıf olanı ezecek bir 

Mehmet Çavuşu 
........................................... __ 

Bir köy öğretmeninin muhitinde 
ne kadar kudretli bir 

varlık olduğunu bir daha anladtk 

~fZT-7X7...T.LZ7.7..ZL7.rZLYJ.7J.LZL7.J 

Arasıra 
0'...727J.ZZT"-L7.27..ZZ7.ZZ-~~./.ro 

Halk opereti 
Yazan: Ec.:cı.cı Kemal Akta~ 

Fransuvaz ve Nikol adlı iki kı.."'"ı olan şiddetle çarpışacaklardı. Şimdilik ara
BaTon Danycl de ViUcbon bir duldur. larında mevcut olan dostluk müsellah 
Nikol yüzbaşı Jera.r Dansit ile ~i§an- sulh vaziyetine dönme~ i~idadında idi. • ~ Jlllf 
h gibi iken bu .ubay Laosta btr ıre- Ittifaklnrını bozacak hıçbır şey yapmn- ! ~ Ull Ult si 
fere memur edilmiıti. Bu sırada Baro- mak kararında olan Mark kadının ver- 1 ı,.. ~ 

"' . 

Halk opereti di.in altşarn F\ıardn cid· 
den neşe ve şetaret sahnesi oldu. (Pıpi
ça) yı oynadL Bilmem nedendir, halkı· 
mızdn ıııiizikal oyunlara, neşeli sahne· 
!ere itibar ediş pek kuvvctlldir. Tiyat· 
roculuk aleminde en masraflı ve tekni· 
ği en zor opcrelciliktir. Senelerdenbcrl 
sırf kendi mesailerinden başka daynna
cak bir yerleri olmıyan operet artisti~ 
rimizi gösterdikleri ehli~·et \'e liyakat 
dolnyısiyle tebrike şayan bulurum. Sah
ne '.hayatı hakikaten çok fedakarlığı icap 
ettiren bUsbUtün başkn bir ftlemdir. Ora· 
da hasta olmak, orada maişet derdi ile 
mnlul olmak, orada şahsi endişeye dal· 
ınak derhal ruh ve sanat üzerinde tesir 

~ .. / ~ yapar. Hnyntm müzik, aşk. jşve ve ne· 

nun metTeai olan 1:e onunla evlcnmeği diğl tnlimatı harfiyen tatbik etti. Esa- f,...._. ·"' g- 't 

aklına. koyan Flavi de l't!arey Sastra.!- sen bunları pek muvafık ta bulmuştu. !"-~ ~:;s.,~~ 
, . . " şe fılemlcrini toplıyarak seyin:ilere bü· 

'.'. ~ ~~ ı tün vüzuhuyle prezante etmek az şey 
·~~~~ 1 değildir. Dün gece diyebilirim ki halk la biTlik te Nikole ka1'ıı bir dolap ktı- Lankriye gitti. Bir kazada ölen bir şi

nı11or. Oda hizmetçisi Odet vasıta.siyle mendifercidcn dul kalıp bu sıfatla tah
Nikole bir uyku ilacı içirttikten son- sisat alan ve müreffeh bir evde oturan 
nı Mark gizlice onun yatak odasına gi- çocuk bakıcı Bert Mişel hatunla görüş
riyoT. Nikotin doktor olan abluı FTa.n- tü. Evin içinde boyalar fazla idi. Her 
ı;uva.z bundan bir müddet sonra kız şey temizliğe delalet ediyordu. Dok
laırdefinin hllmile olduğunun farkına ltor bayan Fransuvaz hıfzıssıhha namı· 
vany01". Yiizb14ı Dansit te bu a.ra®lna hiçbir gürültü çıkaramıyacaktı. Bu 
ağır BUrette yaralanmıştır. V e Flavi kadınla uyuşunca iki kız kardeşin hare
artık emeUerine nail olacağmı um- , kete hazır olmaları için Pont Berger'ye 
maktadır. mektup yazdı. Baronun işi çakmaması 

Nikol Oııemya eycıktinde Pont- için hazırladıkları projenin ana hatlarını 
Verger köyüne çekilmi§1cen Mark S as- bildirdi. Fransuvaz ve Nikol içinde ya
tras ona müla1d o1uyOT, Fransımız şadıkları büyük yalanı yanında pek ma
ve Nikotin haberi olmadan Nikolin d~ sumaııe olan lıu hilelere razı oldular. 
ğ1'rduğu ve Serj adını ı•erdiği çocu- Hareketlerini tncil ettiler. 
ğu. kendi çocuğu olarak nüfusa kay- Onları istasytmda karşılıyarak bir ote
dettirir. Nil:ol atil4ne bir ie.st gibi le yerleştirdi. istirahat ettikleri vakit on
gÖTÜncn bu hareketten haberdar olun- ları Lankriye götürdü. Şüphesiz Mişel 
ca Mark Sastrasla evtenmeği kabul kadının evinde bir çocuk yuvasındaki 
ediyor. Mark bu entrikadan muva.f- derecede hıfzıssıhha lüksü yoktu. Fakat 
fak olduğunu Flaviye naklediyor. Fransuvaz, çocuk bakunı hakkında ka-

dını isticvap ettikten sonra bile hiçbir 
- Nerede oturuyor? tenkitte bulunmadı. 
- Lnnserlde... Nikol için küçük Serjden ayrılmak 
- Versay mıntnkasında değil mi? Bi- kalbini parçahynn bir üzüntü oldu. Her 

llyorum, orndan otomobille geçmişim- ayrılışta hissedilen ve nyrılınan kimseyi 
air. bir daha görmek nasip olmıyacakmış his-

- öyle ise oraya dönersin. Kadının sini \'eren elemi duydu. Çocuğunu ya
lsmt Bert M~eldlr. Tütüncil dükk&nın- banc.ı ellere terketmek zarureti Mark 
Clan sana evi gösterirler. Köyün son ev- ne izdivacının çabuk yapılmasını ken
lerinden biridir sanırım. Doktor String disine artık temenni ettiriyordu. 
\arafından geldiğini söy1e.rsin, bana on- Lankıiden ayrıldıkları vakit otoma. 
dan bahseden odur. Onunla görUşüp ve bilin ön tarafında onun yanında yer al
anlaşırsm sonra Nikolle küçük Serji de dı ve sordu: 
oraya gotürürsün. Fı-ansuvnz da sliphc- - Ge~ek. Serjin kendi oğlumuz ol-
siz sizinle beraber gidecektir. Doktor rnltdığını unut.ınağa muktedir misiniz? 
sıfatiyle kadıncağızın yerini ve halini - Evet, size yemin ederim. Ya siz
her halde görmek isteyecektir. Dadı da 1 de, kurdu;,uın mancvrnlnrı affetmcğe 
tocuğu nakletmek için seyahate iştirak muktedır mi iniz? 
~CCf!k. Otomobilin dört kişi nlabilir mi? - Çocuğun yanında ... Yanımızda ol-
' - Kolayca... sun diye her şeyi affedeceğim. Hemen 

- KüçUk Serj gitmezden ·evvel süt babamdan heni isteyebilirsiniz. 
ninenin evine yeni bir beşik götürmeli- - Bu, hayatınım en büyük sevinci 
&in. Doktor Frnnsuvnz Brel Mişe1in olacaktır. 

evinde evvelce başka bir çocuğun ynt- - Size y.alnız şunu vadedebilirim: 
!bl:1t bir beşiği elbet istemiyecek. Hakkı Söziine hürınetkfır bir zevce olacağım. 
kfa var. Kadınca~ızın yanına dezenfek- - BaşkalaN fazlasını vadederler de 
alyon şırıngası ile gideceğini tahayyül sonu ne oluyor san ki... 
11diyonım. Biraz sustuktan sonra Nikol devam 
' - Baldızın çok sevimli bir kimsedir. etti: 
• - Yeter ki süt nineyi sıhhat kaidele- - Bakınız Fransuvazla neye karar 
rtyle canından bıktırmasın... verdik: Heyhat, bu da yalanın devamı-

- Eğer bu Mi~el hatunla iş olmaz- dır. 

11a? - Yalan olmasa ynşamağa imkan kal-
- Çocugu ve dadıyı senin eve alnın- mazdı. 

lısm .. Villebon matınazeller uzun zaman - Istc bizim plnnımıza göre de hc-
eocukla otelde kalamazlar. men evlenecek ve derhal yabancı bir 

- Pek doğru... memlekete hareket edeceğiz. Serj ya-
- Şimdi bunu iyi dınlc ... Ponl Ber- nımızda olacak. Eminim ki Ameı·ika si-

(ıerden ayrılmazdan evvel Fransuvaz zin gibi bir adamı alnkadar edecektir. 
babnsına bir mektup yazarak bu sayfi- Dört sene ornda kalacağız ve bu müddet 
)'e hayatından bıktıkLırını, Nikolin iyi- zarfında bir çocuğumuzun doğduğunu 
leştiğini ve avdete hazırlandıklarını, fa- bnbama haber vereceğiz. Avdet edece-

opereti Fuarımıza derhal bir zevk ve ne· 
Işıkrar köyii.ıı.de modern mektep Köylii çocııklar şe hnvası serpmi§, saat dokuz buçuktan 

Arabamız, kızgın ve yakıcı güneşin - ... ... .... ............... ...... ..... ... ğ~ ilerlemesı için telkinde bulunmuş~. sonra açık hava tiyatrosunun kahkaha· 

harareünl taşıyarak cişıklar köyil• sı- Köy röportajları Köyden şehre şeftali satışı için Izmir- lıırını, takip eden oynak müzik, şakrak 
nırına girince gözleri okşayan faaliyet, _ deki ınanavlarla anlaşmış... O zamant kadın sesleri bütün Fuar halkını ornya 
büsbütün hummalı bir şekil alm.ıştL köyUn 120 bin lirayı geçen banka ve sa- çevirmiştir. Hayat bizatihi yük ve mil· 
Yer yer tütün sergileri, bağ ve zeytin Işıklar köyünde ir borçları yavaş yavaş dörtte bire in- cadcledir. Hayata yüktür diyorum, çün-
çalışmaları arasında neşeyle konuşan miş... kü yaşamak pek çok icapları bir araya 
köy insanlarının sağa, sola koşuşları, ta- ne)er gördÜOJ GENÇ BIR iHTiYAR toplamakla mümkün oluyor. Bütün bu 
bii cesametteki liltiln yapraklarının kar- Işıklar baş ınuallimini evinde bulduk. istihzarat bütün bu icapları yapabilmek 
gılara sıralanışları ne kadar zevk veri- y AZAN: Beraberce köyün kahvesine gittik. Boş işte bir yük, işte bir mlicadele, işte biı 
ci bir manzara... olan köy kahvesi on dakika içinde taştı., yorgunluk! Hayatın baharını, aşkını, iş--

Işıklar köyünUn ll.k tütün zürraı Meh- Adnan BiJget Köy adamları işlerini bırakarak köyün vesini, nükte ve şetaretini toplıyarak 
met çavuşun, yanı başında duran tütün misafirleriyle hoş bC§e gelmişlerdi. bunlarla ruh ve ihtisas üzerjnde bira1 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• eksperine gösterdiği cuç altı> tütün yap- Bay Sül'cyya Akız, genç yaşında kır- huzur yaratmak işte insanların hoşlan· 
rakları cidden nefis bir manz.ara ah~ sevkedeceğimiz tütünleri hazırlıyot"du. la.şan saçlnrını, buruşuklarla yorulan al- na giden şey ... 
diyor. Mehmet çavuş, Işıklar köyünün BtR lDEALtST nını güzel tebessümiyle unutturmağ:ı Halk opereti dün gece Pipiçanın per-
tam mA.nasiyle münevver, bilgili, engin Köye. gitmeden önce anlatmışlardı: muvaffak oluyor. VUeudunwı ve saçla- delerini açtıkça Fu:ırm aydınlık ufuk· 
görüşlU, tez düşünen bir başı... Onun clşıklar köyil ilk okulunun baş mu- rınm ifşa ettiği ihtiyarlık regnini sesi in- farına kahkahalar, neşeler, müzik ve ka· 
konuştuğunu dinliyoruz: allimi Süreyya Akız, •muallim ordusu kar ediyor. öyle genç konuşuyor, öyle dın sesleri serpiyor, Fuarın her köşesin· 

- cEn bUyilk suçumuz, kendioüzl içinde feragat, vazife, insanlık, yurdse- ümiili anlatıyor ki... de operetin neşesi çınlıyordu. Ben ken· 
reklam etmemcmizdedir. Köyümüz he- verlik bayrağını en yukarıda tutmağa MEHl\IET ÇAVUŞU DiNLEDiK di benliğimde tiyatroya yeni bir ınlına 
nüz tüt.üne b~ladığı için eksperler bi- muvaffak olnn, tnm ınanasiyle ideal bir Mehmet çavuş, yani clşıklar köyiU- verjyorum, tiyatroyu müzik, ııükte, za· 
ze uğramaz oldular. Gerçekten bizde lre- muallimmiş ... Bundan yirmi yıl önce Is. nün ilk tütün müstahsili, köyünden ha- raf et, S§k ve işve etrafında topluyorunı. 
ti§en tütünü Gnvur köyü tütüniyle, hat- tanbul' sultanilerinden birinde muallim- herler anlatıyor: Tiyntroya gittiğim vakit giilmeği, eğlen· 
ta ödemiş tUtünUylc bile imtiharln çı- miş ... Ateşin, atak, enerjik bir dclikan- -Blından üç yıl öncesiydi, diyor. Mu- me[:i, nC§clcnmeği bir.az. daha gençleş· 

knrırız. Biziın mahsul geri bir <lereee 
alırsa hicabı bize aittir .. Yok beğenilir
se onuru da bizimdir. Kimseye venne· 
yiz.» 

Mehmet çavuş ve eksper gülüştüler. 
BtR KÖY KIZI 

Kargısını, altın sarısı tütün yaprakla
riyle taşıran uzun boylu, engin bakışlı, 
dolgun göğüslü Hadice kıza sorduk: 

- Akız'm evini biliyor musunuz? 
Çehresindeki utanç renklerini örtme

ğe çalışan bu güzel ve cazip köy kızı, 
kargısını elinden bırakarak ayağa kalk-

tı. Gözlerini kaldırmağa cesaret edeme
den bize, ancak işitilebilecek bir $Csle 
«Hoş gelcliniz!~ dedi. Sonra, mevkii~e 
hakim bir kumandan gibi mağrur, oy-

naşan çocuklardan sarı oğlana sordu: 
- Muradın Ahmet nerede? 
- Tütün topluyor. 
- Dananın Ali? 

Işıklar köyii.ndc intibalar 
lı. .. Istanhulun yeknesak hayalı onu kı
sa bir zaman içinde sıkmış... Istnnbul
da duramamış, Anadoluya geçmiş. Sul
tani muallimliğinden ilk okul muallim
liğine geçişini arkadnşları münasip söz
lerle tefsir etmemişler ... cZavallı mef
kUreci.t diye alay edenler bile olmuş ... 

nllim Süreyya Akız beııi lmldu. «Meh
met çavuş> dedi. Gel ti.it ün ek ... Kaza· 
nır, hol'çtan kurtulursun ..• 

Yalnn söylersem günaha girerim. Mu
nlJim bunu cehaletime bağışlasın ... Bu 
sötlerc içiniden gülüyordum. Hiç burada 
tütün yetişir mi, diye ... 
Meğer onun duymuşluğu vaımış . .. 

Rumlar burada tütün ekerlenniş .. . Ben 
o zaman borç içindeydim. Elde, avuç
ta ne varsa borca kapatmıştım. Daha
sı, fazlaca borç içindeydim. 

Ne eliyordum, muallim ısrar etti. Be
ni kandırmak için geceli gündüzlü anlat
tı. Ben de razı oldum. Razı oldum ama, 
masrafı kim verecekti. Cepte, avuçtn. bir 
şey yok ki. .• 
MuaUiın buna da bir çare buldu: 
- Ben sana bu maaşımı veririm. Tü

tün ekersin, zarar edersen paramı öde
mezsin. Yok kazanırsan ödersin, dedi. 

meği isliyol"\lm. Halk opereti benim gi· 
ı bi bu ihtiyacı dııyıınlar için tnbir caizscı 
bir nasihntlir, orn<ln nşk ile neşt', işvo 
ile nükte birbirini kov~amaktadır. pj. 
piçn dün gecemizi pek hoş geçirdi, Hali. 
111cyi ip ile ç~iyQrum. .......................... __________ __ 
büs ettik. Henüz muvaffak olnmadık 
nmıı, bu muava(fak o1amı~ acağımıza 

nlliınet de~hl ki. .. 
Bt..I hı vsimde köyi.lmüzdc hnlkı göre

mezsiniz.. Herkes iş b~şında, seferb 
hnTdedır. Zeytincilik bir hayli ilerledi. 
Her sene munyye'n bir günde ağaç bay
l'amı yaparak köyün koruluğunu Zl'y
tin ağaçlnriyle doldurmnk istiyoruz. Kö
yü r~atacak olan, hatta borçlarını öde
yecek olan bu usuldiir. Köylü imece 
usulüyle çalışmağa razıdır. Tek, muvaf· 
Iakıyet olsun ... 

Köyi.imüzUn vnz.iyeti bu sene çok iyl, 
Mahsul iyi oldu.. . Pnra ederse köylü· 
nün yüzü gillecck ... 

1Y1 GöRMEK lSTEYEN ADAM 
Dikkat ediyorum. Bu ideal köy ada· 

mı, bütün \•nrhğıyle köyün ışığı olmuş. 
Her şeyi köylünün ağzından, fakat ken· 
di diliyle nnlnlıyor. Bir misyoner fern· 
gatiyle hazırlndığı işlerin hepsi de ol· 
gun ... 

Fakat köyün noksanlarını anlatmak· 
tan çek.iniyor. 

kat henüz güniınü tayin edcmiyccekle- ğimiz zaman kiiçUk Serj dört yaşını bir - Bilmiyorum. O yıl tütün ektim. Neticeyi heyecanla 
bekliyordum. Bakım, pek o kadar iyi 
olmadığı halde epiyce kar edince göziim 
açıldı. Yalnız benim değil, bütün köy
lünün gözii açıldı. Hamdolsun köyUmüz 
şimdi dardan kut"tuldu. Geçiniyor, gi
diyoruz \•esselam ... 

Köyde, köy kahvesiRdc tanıştığım bir 
köy delikanlısı bana bir noksandan 
bahsetti. Bu deliknnlınm verdiği iznha· 
ta göre, köy mektebinin hademesi yok
muş... Bu sebeple talebeler sabahlan 
münavebe ile gelerek sınıfları süpüriir 
temiilerlerm.iş ... Bu vatlyet kısa bir za· 
man devam etmiş... Sonra, bir ilk ted
risnt miifettişi bundan haberdar edil
miş ... Mektebe gelmişler, işin hakikal 
olduğunu öğrenince mfıni olmuşlar. Bu 
suretle çocuklann hnysiyeli kurtarıl
mış ... 

ı·ini bildirecek. Parise geldikleri vakit, kaç hafta geçmiş olacak. Doğumunu 
küçük Scrj yerleştirildikten, dadı mem- bildirmiş olacağımız çocuk ise he.sapça 
leketine geri gönderildikten sonra Fran- ancak üç sene iki aylık olabilecektir. 
suvaz istasyondan babasına telefon ede- Fakat Fransuvaz bu iki yaş arnsmda vü
ı-ek henüz geldiklerhıl bildirir. Bunun cut farkının pek göze çarpar derecede 
için de trenin muvasa1At saatini intihap olmadığını ve babamın hiç süpheye düş
eder, sonra bagnjları bir taksiye yükle- miyeceğini söylüyor. 
yerck yuvalarına dHnerler. Baron kız- .Mark iki hemşireyi otellerine götür
iarını kabir sualleriyle rnhatsız edecek dU. Ertesi gün Frruısuvnz istasyondan 
dei:rildir. Uzak ta olduklnrı on ayd.anbe- babasına telefon ederek Nikolle birlikte 
ri onların eksikliğini pek hissetmemişti. Ponl Vergerden geldiklerini ve her iki-

Çünkü sen yanındn idin, FlavL. sinin eve dönmek Uzere olduklarını bil-
- Evet, ben ~·anmdn idim... dirdi. 
- Ne zaman karısı olacaksın? Baron sordu: 
- Pek yakında ... Baron de Villebon - Otomobili göndereyim mi? 

benimle evlenmek için kızlarının bur.ı- Kız.ı kimsoyi rahatsız ctmeğe l üzum 
ela olmamalarından istifade tmi gibi olmadığını. biri bagajlar için olmak üze-
görünmek istcmemi~ti. re iki taksinin işi göreceğini söyledi. Ba-

- Kim istemedi. O mu, sen mi? ron devam etti: 
- Hem o, hem ben. - Ne giin avdet edeceğinizi bana bil-
- Öyle görünmemek için bu izdivacı dirmeıniştin. Bugiln sizi beklemiyor-

Nikol ve Frnnsuvauı karşı bir meydan duın. Bu sebeple söz verm~ bulunuyo
okuma şeklıne sokmuş olncaksınız. Bu- rum. Bunun için sizinle yemekte bulu
n:ı göre, fırtınalı günler beklenebilir. namıyncağım. Zaten mektupla da yaz-
-· Fransuvnz \'e Nikol, eğer kendi- dığım gibi sizin hareketinizden az son

lerini kapı dışrU'l etmemi ve babnları- ı ra Odet bizden çıktı . Bundan ötürü, bir 
na, bilmemesi lllzııngelen şeyleri anlnt- yen.isini buluncayn kadnr birkaç gün 
mamı istemezlerse, uslu durmalarını fam dö ambrsız kalacaksınız. 

tavsiye edece&ıim. - Buna lüzum yok Odct bir müddet-
F1av.i de Marey kızdığı vakit kibar- tenberi evde olduğu için onu muhafaza 

lılc cilasını kaybeder ve macera kadını ediyorduk. Yoksa pek az iş görüyordu. 
liunını tekrar b ulurdu. Mark bu kadı- Bir yeni.sini tutmağa lüzum yoktur. 
nm, kendisine karsı gelecek olursa, kor- - istediğiniz gıbi yaparsınız. Odala-
kulabilecek bir düşman olabileceğini d ü- rınız.ın v e yemelinizin hazırlanması içln , 

- Senin işin var nıı? 
- Var .,ama ... 
- Sarı oğlan, haydi koş git... Misa-

firlere muallim Akız'lnrın evini göster .. 
Biz tekrar yola düşerken genç köy 

kızı tekrar kargısını kucağına almıştı. 

El işini işleyen hamarat şehir kızından 
daha büyük bir dikkatle, dış pazarlarn 
.................................. 
emir vereceğim. B u akşamdan evvel siz-
leri kucnklıyamıyacnğıma müteessirim. 

- Fakat akşam yemeğine bizimle be· 
rabersin ..• 

- Şüphesiz, diğer taahhµtleriındcn 

sıyrılacağıııı. 

- Nasıl, akşam yemeği için de taah
h üdün mü vardı? 

- Anlıyorsun ya, bekar ohnuştum 

tekrar ... Yalnızlığımı hafifletmek için 
beni her yere davet ediyorlardı. 

- Nihııyet (;y}e 7.annedeceğirn geli
yor ki bay pederim, küçük bir aşk ma
cerası peşindesiniz. 

- Küçük bir macera mı dedin? Bun
dan daha iyisi kızım ... 

- Endişe etmeğe başlıyorum? 

- Neden endişe edeceksin? Ciddi ve 
düşünceli bir aşktır bu. Sana ve Nikole 
bundan bahse.tmekte dalma tereddüt 
ediyordum ama, nihayet buna karar ver
mekliğim icap edecek ..• 

- Peki, söyle ... 
- Telefonln olmaz ... 

- Bitm~di 

Işıklar köyiiııde ... iiriilerin bekçileri 

O, lzmi r viUıyetinde GCwur köy ilk okul 
muallimi olmuş, Seydiköyüne gilıniş, 

başkn bir köyün mualliınliğinde bulun
muş... Seneler, onu köy mualliınliğitı· 
de kocatmış ... 20 yaşındaki delikanlı, 
ellilik bir çileli oluvenniş ... 

Işıklnr köyüne, bundan yedi yıl ön
ce gitmiş ... O zaman köyün vatlyeti nis
betcn iyi imiş ama, kısa bir zaman son
ra, buhran yıllarında köy iktısaden yı
kılmağa başlamış ... Köy muallimi, ni
hayet aradığını, mücadele hayatını bul
muş, köylünün karşısında dimdik, bir 
kaya gibi sert, kuvvetli ve nikbin kal
mış... Köylü, gömüldüğii borç yüziln
dcn, varidat azlığından şiknyet ederken 
o manen ve rnadcleten onların yanında 
yer almış ... Hepsine dahn çok çalışmağı 
öğretmiş... Gilndüzün, köy mektebinde 
köy çocuklarına ışık uzatırken, akşam
ları da köy adnmlnrına, koy çocukları
nın babclarına enerji, mnnevi kuvvet 
aşılar, dururmuş ... 

Köyün kazanç kaynaklarının daha ge
niş ölçüde istismar etmesini t emin et
miş... Bağcılığa daha fazla kıymet ve
rilmesine salk olmuş ... Köyün atalardan 
arta kalan gelir kaynağ ı olan si.itçülü-

MUALLiM ANLATIYOR 
11.Iunlliın bay Süreyyayı, köyüne yap

tığı yüksek hizmetlerdeıı dolayı tebrik 
etmek istedim. Altılık köylil .sigarasını 
yenileyerek cevap verdi: 

-Kimi tebrik ediyorsunuz. Bu benim 
vazifem değil mi? Köylünün yaşaması, 
kuvvetli olımısı benim ve çocuklarımın 
kuvvetlenmesi demek değil midir. Ben 
vazifemden fazlasını yapmadım ki. .. 

Ve devam etti: 
- Köyümtizün 866 nüfusu, 227 ha

nesi, üç sınıflı bir okulu, 110 ilk okul 

talebesi vardır. Bize söylediklerine göre 
valimiz, beş yıUık kültür programında 
Işıklar köyüne de övünülecek bir yer 
verıni§... Ilk okulumuzun yatılı olması 
münasip görlilmüş ... Bu suretle Bomo
vanın dağ köyleri de çocuklarını mek
tetebimize gönderecekmiş ... 

Köyümüzde sütçiilük ileridedir. Gün
de istihsal edilen 1000 - 1200 kilo sütü 
Izınirc göndererek hastanelere ve mek
teplere sntmak müınkUn... Bu suretle 
köyün gelir ka)Wlğı da genişliyecek ... 
Bunun jçin teşkilat imm, para lazım ... 
Geçenlerde köye bir arab a satın alarak 
her sabah şebi'<' süt göndenneğe t~b-

Köy delikanlısı, tasalı ta alı devam 
etti: 

- Keşki müsaade etseydiler de ço
cuklar sınıfları süpürseydi. Ortaya bir 
mesele çıkarmakla çok Iena bir iş )'ap· 

tılar. Sebebi: Mektebin hademe tahsi
satı yok ... Iş baş muallime kaldı. Onun 
için yapılacak iki i§ vardı. Ya haftnda 
beş on kuruş fcdakürlık ederek mektebi 
bir hademeye temizletecekti. Yahut ta 

mektebi daimi surette kirli tutacaktı. 
Muallimin paraca vaziyeti fedakarlık 

yapmağa ll}iinidi. Esasen beş nüfuslu ai
lesini zorlukla geçindiriyordu. Çocuk
lara nezafet hakkında köti.i bir fikir <le 
vermek istemiyordu. 

iş haşa düşünce, köyümüzün en fera
gatli adamı süpürgeyi eline geçirdi. Sa
bahlnrı, talebe gelmeden mektebin oda
lnrını süpilrıneğe haşladı.> 

Bu köy delikanlısının anlattıklannı 

muallime sonnak istedim. Bu muhte
rem, feragatli insanı sözlerimle rencide 
ederim korkusuyle vazgeçtim. Ancak 
nnkletliğim bu üzücii, muallimi yüksel
tici satırlarla kUltür idaresinin na1.an 
dikkatini celbetmck istiyorum. 

ADNAN B tLGE1' 



Niçin boşanırler? Dünyayı tanıyalım 
Bir Hikimin 
Habraları 

............................................................. : 
• • • • 

! " Macera iptilası " ka· i 
§ dında bir hastahktır. Bu i 
= : i bastabğa tutulanlan, kur- i 
5 ban gidect-k leri bu yol- · 
İ dan ne nasihat ne de mu· 
• § sibeıt geri çeviremez. 
: ~ 
• 
i iki lıocatlan ayrılıp şolö-
• i rüne lıaçan ba kadın, " ma-
i cera ,, nın tlerin çakar ıına . : 
i çıkmamak üsere batıncaya ! 
i katlar bıı yolda yiirilyecektir a . : 
• • :. .......................................................... . 

Yamyamlar diyarında ve 
Panter adamlar peşinde 

Anyoto'lar 
w 

Elli kişi öldiir.me
den, elli insan ci
ğeri yemeden elli 
' .. ., . 
ınsan yuregı ge-
tirmeden ilk imti
hanı veremezler 

• 
Ormanda altı ay ve 
sadece ağaç kökü ve 
yapTak .)'emek suretile 

de imtihanın ikinci 
devresi baılar 
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Kanh Seri 
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ihracat mevsimind_eyiz Türkiye Deniz şampiyonası 
.................................. 

Herkesin, dlş ticaretimizin vaziye
tini yakından bilmesi lazımdır 

Gelecek hafta lzmirde yapılacak, üç 
şehir karşılaşması tehir edildi 

-BAŞTARAFI DEŞINCJ SAHiFEDE-- tinden tebliğ edilmiştir: 1 - Siparişi mukaveleye bağlanmiş 
manyada Reichııbnnk nezdinde 30 mil- Türki) c Cümhuriyet Merkez Banka- ı olduğu halde henüz ithal edilmemi~ mal
) on 44 7 ,894 Türk liralık bloke paramız sından alınan hesap hülasalarma göre, lar bedelleri yukandaki yekunlara dahil 
mevcut bulunmaktadır. Bir kaç ay ev- 28/8/937 tarihindeki 1dearing hesap-

1 değildir. 

Ankara, lzmir, Istanbul rnuhtelitleri turnovasına 
Eylôlün on birinde başlanıyor 

ı.eline gelince)e kadar bu rakam 44 mil- lan bakiyeleri taahhütler yekunu: 2 - Almanyaya ait yukandaki ye-
11-18 ey Jul haf taııı, lzmirin spor tari- havuzunda yapılacaktır. Yüzme havu

hi içinde §İmdiye kadar rastlanmıyan zu 1 O eylUI gününe kadar ikmal edilmi§ 
müstesna tıpor şenliklerine sahne olacak- olacaktır. 

muhtelitleri aratıında revanş maçı "ar• 
dır. Son maç lzmir - İstanbul muhtelit• 
leriyledir. 

yon küsur lira) ı bulmucı;tu. Halen Reichs Cedvd : 1 kunda dahil bulunan altı aya kadar va-
hank nezdindeki 30 küsur mılyon Türk Memleket Miktar deli mühayant: 
liralık blokaja mukabil Almnnların mem Avusturya 2,789,000 T. L Hususi 

tır. Bu hafta içinde lstanbul, Ankara, Bu suretle İstanbul muhteliti hazır• 
lanmış olacak, İzmir sporculan kuvvetli 
rakipleri karşlsında daha müsait bir ne• 
tice almağa hazırlanacaktır. 

leketimize veresiye sattıkları mııllar be- Belçika 142,400 > > Resmi daireler ışahıslar Yekı'.'ın 
İzmir ve üçüncü umumi müfetti,lik ta
kımları lzmirde karşılaşacaktır. 

FUTBOL MOSABAKALARI 
dellerinin yekunu 34, r 8i, 169 Türk li- Bulgaristan 1,600 > > 3,314, 322 T.L. 5,516,092 8,830,4 f 4 

İstanbul muhtelitinin hazırlanabilmesi 
için lstanhul - Ankara ve lzmir muhte
litleri arasında yapılacak olan fuar tur
novası bir hafta sonraya tehir edilmiştir. 
Bu itibarla, hu ak~am gelmeııi mukar
rer bulunan Ankara muhteliti gelecek 
hafta gelecektir. 

T&sıdır. Bu yekunun 8,830,414 lirası Çekoslovak> a 2,402,800 > > Bakiye daha uzun veya ba,ka vadeli 
Ayni hafta içinde Türkiye yelken, 

yüzme ve kürek şampiyonası fzmirde 
yapılacaktır. 

altı aya kadar Yadeli mübayaalara ait Eatonya 7,600 > > mübayaata ait taahhütll"r yekununu ifa-
YARINKi MAÇ 

bulunmaktadır. Bu miktarlardan vadesi Fenlandiya 840,500 > > ide eder. 
gelenler Cümhuriyet Merkez Bankamıza Fran!!a 4,581,000 > » 3 - Almanyadan gayri diğer memle-
yatınlarak Reichs bank nezdindeki blo- Hollanda I, 112,000 » > kellere ait yukarıdaki umumi yekGna da-

Yine ayni hafta içinde beş Balkan 
milletini temııil eden milli ekiplerin iİti
rakiyle ıehrimizde Balkan güreı §ampi
yonaııı yapılacaktır. Şimdi, yapılacak 

müsabakaları sır asiyle bildirelim: 

Yarın lzmirin iki kuvvetli muhtelitl 
Alsancak stadında karıılaşacaktır. Mın

taka futbol ajanlığı, pazar günkü maça 
aşağıdaki oyunculan davet etmiştir: 

1ı.e paramıza mahsup olunmaktadır. lngiltere 8, 152, 100 > > hil altı aya kadar vadeli mübayaat: 
Şurasını da kaydetmek faydalı olacak- ispanya 383, 700 > > Hususi 

Maçlar hakkında evvelce teshit edi
len aıra muhafaza edilecek, müaabakala
nn ilki 11, ikincisi 12, ıonuncuııu da 14 
eylul tarihlerinde yapılacaktır. tik maçı 
11 Eylul cumartesi günü Ankara - iz.mir 
muhtelitleri yaparken, ayni gün Alsan
cak ıtadında lzmirin genç muhteliti 
üçüncü umumi müfettitlik muhtelitiyle 
oynıyacaktır. 

Alsancaktan: Hilmi, Ali, Enver, Bas· 
ri, Hakkı, Saim, Doğan, Muzaffer, Meh. 
met, Fethi, Jlyas. 1 

Oçoktan: Nejat, Adil, Sait, Ziya, Nı:c• 
det, Mu.tafa, Kemal. 

hr ki, Almanyadan siparişi mukaveleye lsveç 1,685,600 > > Resmi daireler §ahıslar Yekün 
bağlanmış olduğu halde henüz memle- lsviçre 1,139,400 > > .S66,730T.L 1,967,917 2,534,747 
kete ithal edilmemiş olan mallar bedel- ltalya 1, 9 3 7, 300 > > Bakiye daha uzun veya daha baıka 

DENiZ BtRtNCtLJKLERl 

leri yukarıki 34,187,169 Türk liralık ye- Lehistan 55,600 > > vadeli mübayaata ait taahhütler yekünu 
ltunda dahil bulunmamaktadır. Macaristan 653,000 > > ifade eder. 

Denizcilik federasyonu, Türkiye yel
iten, kürek ve yüzme birincililtlerini fuar 
münaaebetiyle Jzmirde yapmağa karar 
vermiştir. Bu müeabakalar 1 O, 11 ve 12 
eylul tarihlerinde yapılacakbr. 

Almanya ile Berlinde bulunan mu- Norveç 475,000. > > 4 - Her memleketin kredili taahhüt-
rahhas heyetimiz arasında Reichs bank Romanya 2,020,800 > > ]erimizde dahil olmak üzere heeaben 

Doğanıpordan: Fuat, Hakla, Fethi. 
Mehmet, irfan. 

nezdindeld bloke paralarımızın bir i.n Ruen Turism 117,500 > > 
evvel eritilmesi için cereyan eden müza- Yugoıılnya 162,200 > > alacaklı bulunacağı meblağı tesbit ede- Kürek müaabakaları 1 1 eylOJ sabahı 

Kartıyakada yapılacaktır. 

Ate9ten: Adnan, Nurullah , Şeref, 
Ömer. ı 

L b 1 '-'unanı'stıın 12,900 bilmek için bir numaralı cedvelde o aue ir protokol imzaııı ııuretiy e netice- ı > > 
knmiştir. Bu protokol 3 1 temmuz 19 3 7 Y elr.ôn 28,672,800 ıt • memleket iÇin gösterilmiı olan blokaj 

Yüzme müsabakaları 1 2 ey)(i} tarihin
de Karııyakada, yeni inı edilen yüzme 

12 eylw pazar ıünü Ankara - lstan
bul muhtelitleri karıılap.calı:br. Ayni 
gün lzmir - üçüncü umumi müfettiılik 

Yamanlardan: lımai), Hikmet, Hida4 
yet, Süleyman, Melih, Haaan. 

tarihinden itibaren mer'iyet me,·kiine Cedvel : 2 yekununa ait memlekete ait olarak itbu 
Oyun aaat 16,20 dedir. 

.................................................................................................................................. \ 
girmiştir. 

Her iki memlelr.etin kartılıklı ticaret
lerinde müvazene tecuüsüiıü ııamimi bir 
r.urette arzu ettilderi anla§ılma'ktadır. 

Berlinde devam etmekte olan ticaret 
anlatması müzakereleri ııon safhasına 

J:t'lmiş bulunmaktadır. Müzakerelerin 
neticesini yakında öğrenebileceğimizi 

ümit ediyoruL Tebeyyün edecek. neti
ceye göre dış ticaretimiz hakkındaki ted
birlerimiz prenıip halinde ayrıca ilan 
edilecektir. 

Ankara, 3 (A.A) - Jktnıat Vele.ile-
Re.mi daireler 

Almanya 22,459, l 1 ~ T.L. 
Avusturya 56,792 T.L 
Belçika 
Çelloelovaltya 607,935 T.L 
E.tonya 
Fenlandiya 187 T.L. 
Franaa fJ,963 T.L 
Hollanda J-41,602 T.L 
lngiltere • 169,739 T.L 
lapanyA 12,213 T.L. 
.laveç 1,605,879 T.L 
fsviçre 50,200 T.L. 
ltalya 399 T.L 
Lehistan 22,208 T.L. 
Macaristan 701,074 T.L 
Norveç 22,859 T.L 
Yugoılavya 7,923 T.L 
Yunanistan 

Yekun 3,448,991 T.L 

Muhtelif memleketler merkez banka
larındaki blokajlar: 

Reichs bank Berlindeki blokaj yeku-
nu: 
A- Hesabı 19,064,259 T . L 
B- > 8,170,396 > > 
C- > 3,213,239 > > 

Almanyadalı.i umumi blokaj yekunu: 
30,447,894 T. L 

Cetvel : 3 
Muhtelif memleketlerden kredili ola-

ıak y1'pılm11 olan mübayaata ait taah
hütler yekunları: 
Husuıip.hıe1ar 

11,727,995 
343,377 

27,408 
528,504 

24,351 
31,333 

,202,518 
74,302 

433,772 
42,746 

265,769 
.325,146 
285, 103 

5,735 
182,269 
62.164 
23,077 
57,321 

2,914,895 

Yekun 
34,187,169 

400, 169 
27,408 

1, 136,45 7 
2-4,351 
31,520 

212,481 
31~,904 
623,511 

74,959 
1,871,648 

375,346 
265,502 

27,943 
883,343 

85,023 
31,000 
5 7,321 

6,363,886 

ÜÇ numaralı cedvelde münderiç taahhüt
ler yekununa ilave edilmeıi icap eder. 

• 
Mussolini 

BU PAZAR Eğri boz 
Sergisinde Yunan 

·~ .. 
i~ -. 

Cenevre doğumları ve lzmir en heyecanlı günlerinden Başvekilinin 
6lümleri kaydetmeli- birini yaşayacak nutku 

dir, diyor Ha1kiste açılan Eğriboz adası sergisin~ 
Roma, (M. H.) _ Muuolini Sicil- - BAŞTA.RAFI BllUNCI SAHlFEDE • rada hava kurumu bmir ıubesi başka- biuat Metakaas açmış ve toplanan hal• 

ya nutkunda Habqiatan haklunda ıun- Filo kumandanı yUzba§ı Zeki Gill- nı, hava kurumu mildUrU B. Demir Şev- ka hitaben §U nutku söylemiştir: 
lan ııöylemiftir : siln, muallim Vecihi, Yıldız eruçman, kJ, askeri havacılarımız tarafından kar- cBu sergi siz.in emeklerin.iz.in eseridir. 

Müstemleke hudutlarımızın bir oldu- Naciy~ Toro~, Tevfik, Muammer Sait, §ılanmışlardır. Fakat bu sene emniyet ve sük<inet için-
ğuna göie yol ile hayat arasında bir uz- lzmirli Nevruz Ergök, hınirli Abdullah Çocukların hepsinin de çehrelerinde de çalıştığınızdan, her halde diğer se-
laımaya varılabileceğini düıünüyorwn.. Karacaova, ba.ş~akinist Ferid, makinist neşe izleri okunuyordu. nelerden daha iyi muvaffak oldunuz. &-
ltalya, Avrupa hayatına taallUk eden Sefal ve izzettin. öOLE ZIYAFETI ki devri hatırlatarak neşenizi bozmak 
bütün meaelelerde tqriki mesaiye mü- ŞAFAK SöKERKEN Hava kurumu öğle üzeri saat on üçte istemem. Hamdolsun yaralaruruz ki-
heyyadır. Fakat bazı realiteler vardtr ki On Uç kişilik grup, perşembe gününü havacılarımza husud bir ziyafet vermiş- panmak üzeredir. Yekvücut olan millet-
bunlan hesaba katmak lhundır. Istanbulda istirahatle geçirmiştir. Dün tir. Havacılar tokaklardan geçerlerken ler ileri gidebilirler. Şimdi artık yerli 

Bunlann birinci.i imparatorlulı:tur.lm- sabah saat tam yedide, Türkkuşu te§ki- uzun uzadıya alkı§lanml§lardır. öile ye- ile muhacir farkı bile kalmamıştır. 
paratorluiun Milletler cemiyeti tarafın- !Atının altı hava kartalı, Yeşilköy mey- meğl nqe içinde geçml§t.ir. Bqladıtımız !§in bqında bulunuyo-
dan tasdikini istiyoruz, demec:lim. ~ danında havalanmıya hazır vaziyette idi. B. VECililNIN İNTiBALARI ruz. Yolumuz uzundur. Muazzam bir işe 
li 1.. Genç ve bilgill uçucular muayyen aa- Yemeğin sonlarına doğru, Türkiye- başla.mı§ olduğumuzu size her vakit ~-

Arkadqlar, Cenevrec:lelLi nufue me- atte motörlerlne atlamışlar; kendilerini yenin ilk sivil havacısı B. Vecihi bir mu- lilyorum. Fedakarlık istediğimi de aöy
murrarının doğumları kaydetmelerini ie- te,yl edenlere veda ettikten 110nra hava- harririmhe intibalarını JU cümlelerle lemi§tlın. Bütün dünya silAhlanırkeJı, 
tİyoruz. Fakat bir ölümün kaydı zam•- lanml§lardır. Altı tayyarelik filo J.stan- ifade etmi§tir: Yunanistarun teslihat işini daha fazla 
nının gelmiş olduiünu zannediyoruz. On bul ufuklannda kısa bir cevelAn yaptık- - cGörUyorsumız ki neıellyiı. Seya- ileri götürmiyeceğini, kimse taba~ 
altı aydan beri bir alü nrdır ki bavayı tan ve ıehri selAmladıktan .sonra Bursa- hatim.iz çok milsalt prtlar içinde geç- edemez. Bunu aize şimdiden haber ve
nesimiyi zehirliyor. Ejer politikada ce- ya doğru yollanmıştır. ~. tayin edilen zamanda Izmire varıl- riyorum. Herkesin istiklAiine hürme1 
eedini muhafaza için onu gömmek iate- Hava o kadar berrak ve müsaitti ki, mıştır. ederiz. Sulhçuyuz, fakat kendi hudut
miyoraanız, umumt ııhbat namına gö- genç TürkkU§U çocukları bUyUk bir ne- Sahil tehir Uzerinden geçerken hazan !arımızı da her ne pahasına olursa ol· 
münüz. şe içinde yollarına devanı etınl§ler, kı- bulutlara rastladık. Fakat bu yolumuza sun korumak azmindeyiz. 

Kua·reı···ve···a·z·a-.neı····bayrami 
sa bir %8mallda Bursaya muvasalit et- devama mAnl olacak tekilde değildi. Iç Bizi tehdit eden yoktur. Bu cihetten 
mişlerdir. ta.raflarda ise berrak bir sema altında müsterih olabiliriz. Lakin bu istirahat ve 

BURSADA yolumuza devam ettik. Muayyen za- sükUneti bizzat kendimiz teminat altına 
Tilrkkuşu tayyareleri Bursa halkının manda Gaziemirdeki meydana indik.> alabilmeliyiz. 

yataklarından kalktıklan . sırada tehrl Hava çocuklarının hepsi de, iyl bir iş Dahilde rahatça çalışabilmek için bu 
selAmlamışlar; havacılığı teşvik eden be- yapmaktan mütevellit sevinçlerini giz- şarttır. Topraklarımız henüz tam ran
yannameler atmışlar ve şehre, süzUle sU- !emiyorlardı. Tanınmış paraşilt kahra- dımanı vermiyor. Amelelerimiz.in geçi· 
zille inmişlerdir. Bursa hava kurumu manı Bn. Yıldız Eruçman, Istanbullu pa- mi henüz kolaylaşmamıştır. Gençleri· 
başkanı ve havacıları ve TUrklruşu ço- raşütçü Bn. Naciye, kıymettar Türkku- nıizi daha bir kiltle haline koyamadık. 

tayyareci Sovyet Rusya 150 bin 
hazırlamağa azmetmiş b 1 cuklarını heyecanla alkışlamışlardır. şu muallimleri neşe içinde idiler. Şimdilik şanlı ecdadımızın ahfadı oldu-

U un uyor Bursada, kendilerini karşılayan zavet- Bn. SABIHA GöKÇEN ğumuzu ve her fedakft.rlığa hazır olma-
• la kısa görUşmeler yapan ve sabah ça- Askeri tayyarecilik diplomasını alan mız lazımgeldiğini kavradlk. Bu imanla 

Mosk~vn•,y•(M.H) - 18 Ağustos Sov- yını Bursada içen çocuklar, bir hatıra ve muhtelif vesilelerle havalarda yilk- ileri doğru yürüyeceğiz. 
yetler bırlıgıhde havacılık bayramı gU- olmak Uzere !otıograflarını çektirmişler· sek askerlik kabiliyetini isbat eden ma- Serginizi çok beğendim. Elişlerlni çok 
nil olmak münascbetie gazeteler bu me.v- veda ederek havalanınışlardır. 

1 

ruf kadın tayyarecimiz Bn. Sabiha Gök- mükemmel buldum. Bu bizim için ser-
zu Uzerln~e birçok uzun makaleler neş- IZMIR YOLUNDA çenin bu sabah veya yarın sabah şehri- vet kaynnğı olabilir. Hepinizi tebrik ede-
retmektedır. Tü' kk b'lgil' h l mlze gelmesine ın•1-ftr edilmektedir. rim.> . r uşunun ı ı avacı arı Bur- ı.u.a 

Izvestia «Kudret ve azamet bayramı> sa Jl:ehri ·· • d b' 1A k Gerek Tunceli harekatı esnasında, ge- Bu tarihli gazetelerin hepsi, Metaksa-
b 

~ uzerın e ır ceve~an yapara 
aşhklı yazıda Sovyet hava kuvvetleri- yollarına d tın' ı d' T rek son Traı,,·a manevralarında büyük sın nutkundan bahsederek, teslihatmı · i "'ks l:r) . .

1 
. evam e ış er ır. ayyare- ".) 

nın yen yu e~ erı, tayyarecı enn ye- )er filo ı k b' 1 · d basarılar elde eden bu yu"ksek hava kah- tamamlamak için, Yunan milletinin her 
afi 

uçuşuy e ısa ır zaman çın e • 
ni muv akıyetleri, tayyare ve tayyare- Balıkes' ı~:r) h" U . d h .. k Ik l k . . halk türlü fedakarlıgya katlanacagın" ı ve mil-. .. .. ıre ge ...... "i er, şe ır zerın e a- ramanını gorme , a ış ama ıçm ı-
cilerın goğus kabartıcı evsaf ve tema- a nüma • 1 . 1 d B 1 k . mız sabırsızlıkla beklemektedir. let ve devletin elbirliğiyle çalışmasından 

·· ·· k' y k ll"k v Y.1§ erı yapmış ar ır. a ı esıre 
yuzu, ımyacı ı ve tayyarec ı te~k- müteaddit havacılığa ait teşvik beyan- HA VA ŞENLIKLERI iyi neticeler alınacağını tebarüz ettir-
külünün gençler arasında da esas va- nameleri atan tayyarelerimiz, halkın kıs- pazar günü Izmlr, en heyecanlı gUn- mektedirler. 
ziielerinden ayrılmaksızı:tı 150.000 tay- kanan alakası önilnde oradan ayrılmış- terinden birini yaşamıya hazırlanıyor. Bu tarihli gazetelerden bir kısmı, Se· 
yareci hnzırlanması hakkında uzun uza- Jardır. Havacılık haftasının son günü olan pa- lanik ]imanında yapılmağa başlıyan as· 
d~ya methü senada bulunduktan sonra Balıkesirden itibaren muhtelif şehir zar günü, hariçten gelen sayın ziyaret- ri tesisat münasebetiyle yazdıkları ma· 
bılhassa şu noktada durmaktadır: ve kazalarımız üzerinde nümayişler ya- çilerin de iştirakiyle şehrimizde büyük kale ve Lakonik fıkralarda, bu limanın 

cHabeşistanın yakılnn köyleri, bom- parak beyannameler atan hava filomuz, hava bayramı hazırlanmıştır. bütün Balkanlılar tarafından kullanıl-
bardıman neticesinde harabeye çevrilen saat tam on ikide "'ehlr üzerinde görün- Havacılık bayramımızın mükemmel ması lüzumunu tebarüz ettirmektedirler. 
Hemeka şehrinin kadın ve Çocukları, müştür. Altı tayyarelik fi]o Izmir şehri bir şek.ilde kutlulanınası için Türk ha- .,.. 
sükun içinde buıunan çın şehirlerinin üzerinde giirununce. halkımız kendileri- va kurumu tarafından büyük hazırlık- Göçmen evleri 
tahrip edilmesi faşist tayyarecilerin vic- ni alkışlamıştır. Türkkuşu teşkilfıtının lar yapılmıştır. Sıhhat Vekaletince Torbalıda inşasına 
danında dnimi bir leke olarak kalacak- ~ok kıymettar muallim ve talebeleri Ga- Yarınki pazar günü Halkapınarda karar verilen 100 ve Çandarlıdaki 40 
tır. Etrafında ölüm ve harabiyet sa- ziemirde süzüle süzüle inmişlerdir. Bu- Türkkuşu sahasında Türkkuşu filo~u ta- göçmen evinin ihaleleri dün yapılmıştır. 
çan, mukavemet göremiyecekleri istika- ...... .................................... rafından yapılacak hava şenliklerine, Bu evler ilk teşrin ayı nihayetinde ik· 
metlere darbeler indiren bu tayyareci- beraber her hnngi bir adamın hayatını Türk havn kulübü halkımızı davet et- mal edilecektir. 
ler canavnr yırtıcılardan başka bir şey kurtarmak için kendi hşyatlarmı tehli- miştir. Herkes hu şenliklere iştirak ede
değildir]cr. Bizim azametli kartalları- keye koymaktadır. Onlar her hangi bir cektir. Belediye, Halkapınara nakledi
mız ise barışı, emektarların menafiini hava şerait inde yanlarına doktor alarak lecek halkımız jçin her türlü vesaiti nak
müdafa.a etmekte, fen ve kültüre biz.met hastayı kurtarmakta, dağlarda yollarım liye hazırlamıştır. Halkımız en ufak 
etmektedirler. Bizim tayyarecilerimiz kaybeden yolcuları aramakta, nehir bir müşkülle karşılaşmadan oraya gi
ilmi ve iktısadi gnyeler için Artikli öğ- taşmnsı esnasında ilk yardıma koşmakta dip gelebilecektir. 
renmekte, kahramanca bir cür'etle iki istlcnl göstermektedirler. Yine onlar Sabah saat 9 - 9.45 arasında filo uçu-
kıt'a arasında kutbu aşmak suretiyle ye- samimi bir kartal sürüsü akını ile Çe- şu, halka beyannameler atılacaktır. 
ni yol kurmakta, orman yangınlarını lütskin feltiketzedelerini kurtarmak için Saat 10 - 10.30 arasında planörlerle 
söndürmekte, sıtma yuvalarını tahrip et- ileri atıldılar. Işte yine bu tayyareci- akrobasi ve yelken uçuşu yapılacaktır. 
mektc, en uzak köşelere gazeteleri da- for, şimal kutbunu aşarak şimali Ame- Saat 10.30 - 11.15 arasında paraşütle 
ğıtmakta ve yüz binlerce yolcu taşımak- 1 rika seferini yaparken kaybolan cN-209> atlamalar yapılacaktır. 
tadırlar. Onların arasında arkadaşlık 

1 
tayyare mürettebatını aramak işine de G-9 plılnörU de bu uçuşlar için dün 

yardım hlslen ~et kuvvetli olmakla i§tirak etmektedirler.> aqamki trenle lzmlre iJetirllmi§Ur. 

Belediye encümeni 
Belediye encümeni dün öğleden sonra 

içtima ederek, biriken İ:i1er etrafında ka
rarlar almıştır. 

aranıyor 

Doktor Bay Sadık Ahme
din Sıhhat Evi için hastane
lerde uzun zaman çalıımıt 
diplomalı veya pratik bir 
bemtire aranmaktadır. · 

115 1665 
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F • 
1 rarengız gemin·n aa iyetle 

Dünya matbuatında dvakibi vahim faraziye/ere 
yol açtı - Montrö devletlerinin bir 

toplantıya çağırılmaları ihtimali varmış ... 
.... Akd~·~i·;···· ı 

Italyarı. tahtelbahiri 

seyrüsefer emniye-= 
ti işinde Jngiltere 
ve Türkiyenin ted
birleri umumiyetle 
tasvip ediliyor 
Yıkıcı bir fırtına 
kopacak mıdır? 

recede mücehhez bulunnuyan ınemle- F1K1R 1HT1LAFLARININ Akdenizde Italya ile İngiltere nrasındıı 
ketleri endişeye düşürmektedir. KAYNACI aydırilatılacak daha birçok meseleler çı-

TüRKtYE TEDBiRLERi İngiltere ile ltalya arasında bütün f~ kacaktır. Fakat her iki tarafta da esası 
ALIYOR kir ihtilfıfiarının bilhassa Akd~iz ve Is- teşkil eden maksat ve niyet anlaşmaya 

Çanakkale hadiseleri Türkiye hükü- panya meselesinden çıktığını zannetmek varmaktır. Bunun için telUş ve heyecan 
metini müteessir etti ve Türkiye hükü- pek doğru olmaz.. Her ne kadar Ingiliz verici haberler karşısında her iki tarafın 

...................................... ... ti · eden bütün tedbirleri alınn- gazeteleri Mussolininin uilaşmnya ama- mcsul politikacılarının, iyi ümti ve ni-
Paris (M.H) - Akdenizde ve bilhas- ı::.e ha~~fanınaktadır. de olduğunu Palermo nutkuyle ifade yetlerle b!lŞlanmış olan nnlaşma · teşeb-

sa Tilrkiye kara su)arındn .bazı lspıın· g Çanakkaledc vaki olan tcca •üzler gc- edişini memnuniyetle ;kaydediyor~ büsünij iyi bir nç!iceye isal için nzmet
yol gemilerinin torpille.nmesı ve batırıl- 1 F ankonun tahte1bahirlerine atfo- da Daüy Tclegrahpda intişar eden F(r ~\ş olduklarını sarahaUe if~de ettikleri
ması hadiselerini ~elgrn( haberi olarak 1 ~::ııik~dır ve bu tecrim teemmüle rayn Ofis~en' telkin ve ilham edilmiş ni kaydetmek lazımdır. Ve bakikaten de 
neşreden FranSlZ gazetelerinde bu ;"'e~- rıa. ık Oir şeydir. t.ondra komitesinde Is- olduğu anlaşılan bir maka.lede In~ilte- son gilnlerde Akdenizde mühim bir hfl
zu dolayısiyle hakkımızda bazı mütala- y hüktimctcilerinin bir ta'htefüahir renin Mussolini tarıµından ileri sürUlen dise olmamıştır. Hava heyeti umumiye
alar görülınüştiir. Bu husus.ta F~nsız rı::u:a mallk o1duğu, geneı·al Franko- ve Akdeniz ınıiltakasında Bolşevik tesi~ slyle ben·ak kaldığı müddetçe;. şuı;ada 
gazetelerinde görülen haber ve mutalA- nun ise yalnız iki tahlelbahtri olduğu ve nüfuzuna mÜSilade ctmtye~eğini ~- urada topl~nan bulu~lardan nem ~apa-
alar şunlardır: örülmUştür. General Frankoimn son zammun eden te~ ben~ı~scmiyeceği fo. rak yıkıcı hır fırtınanın kopacağına da-

TORPIL ATAN ITAL Y ~N g tarda ,,eni tahtclbahirler müba- barilz ettirilmiştir. · n- kehanette buhıntnak doğru değildir. 
I MI' zaman • " . . , . . Pİ 

TAHTELBAHiR . · . ,·;İa ettiği ve bu tahtelbahirler sayesin- Ayni zamanda ıne.zKur Ingillz .gazete- TORK YE VF} 1NG1LTERE 
lstanbuldan cHumanite.> gazete~ıne de Akdenizde bu kadar tam bir polis si lngiliz telakki v.c noktai nazarına gö- Çanakkale önünde göriilen meçhul 

çekilen bir telgr~ -~-~'kkal~ bogaz~ nezareti teıninjnc nıtlvaffak olduğu id- re Akdenizde seyris?fain emniyetini şid- tahtelbahir hakkında yazdıkları lako-
önünde Ispanyol hukume:ıne aıt ':m~ din edilebilir: mi? detle tchlıkeye marıız bırakan bazı ta- nik fıkralarda, Yunan gazeteleri son te-
ru gemisine karşı olmak uzere yenı hır A VAKIBI v AHIM ahhtitlere işaret etmiştir. Bu suretle ge- cavüzleri lngiltereye karşı Provokasyon 
bahri teca~ vukua geldiği, vapuru~ FARAZiYELER lccek lngiliz - ltalyan müzakerelerinde addetmekte ''e Türkiye ile lngiltere t:ı-
hububat dolu ola~ Ode.~dan Valeıı:ı- F..ğer bu iddia yarit addolunmazsa, ~va- tasdik~ Jbımgclen en müşkül nokta gös- rafından alınan tedbirleri pek makul 
yaya giderken torpıllendıgı, bu tccnvü- kıbı vahiın faraziyeleri göz. önünde bu- terilmış oluyor. Bu ın'eseleyi ehemmiyet- bulmaktadırlar. 
:zün d~ Ciudat de Cadiz vapu.~un ba- lundurmak icap eder. Çünkü bu fa. ten ari görmek yalnış bir hareket olur. 
t~tld~m~~~~kuagdd~, pml . 1 l Gy~h~ili~tin~C~e~ ~~r~~~~~-~~~~-~--~--~---~-~~~~~~~ 

.. tet..- K 1 dl Tür. k razıye er sp L d h t b h • 
muret ~bnı .. c ema > a ı fvadpu- reye gönderdiği notada dahi beyan on ra . ayvana a çesı 
IU ve sahıl Turk muhafızları tarn ın an _ h ·1 •· üncü bir devletin .ı 
kurtarıldığı ve tecavilzde bulunan tah- olundu.gud kiv~ ı e, .. ufcrc faal bir surette --BAŞT ARAl'"l ,BEŞt{1q SAHJFEDE-I bahçesi sakinleri arasında · ihtimama 

lbah.. h d f • b ·ğ· ı ·· .. Akdenı!z. e tecavuz ye ve bir nisniye... Pardon... Doğun\ 'in~zhar o1ma ve sevHme llnkimından di-te ırın e c c ısa et ettı •ın gorun· . . ,_ bul buriyetini, husule • ' t 
ce uzaklaştığı, Italya üs'sUbahiilerinln iştirokıhi -ua mec müt::ıhıı:c;sısı hc.r gü~ m4na\•ebc ile onu ğer hayvanları kıskandıracak bir mev-
yakınlığı dikkat nazarına alınacak olur- getirir.> ZE'l'ELl::RlN~N muayene etmektt> .. , hocTc .. 
sa bu tahtelbahirin ltalyaiı olduğuna iMAC:AR GA • İ-ler .halde . Soll~. 

0

Lon~r~ hayv.anatl 
.. k . tfğ' azılmaklad\r NEŞRIY,A:Tl . .. • 

·· hukmctıne ıcap e 1 ı 'Y • P.e~te ~M..'l:I) • Macar cta"'elelerinc gö-
MONTRÖ DEVLETLER1NIN ...... ., .. . 

.. n:wt'T re Akdenir.dc se~~scfain mcs ksı hey-
IÇTIMA DAv .ı:..ı ı 'ı ·ı~ı fk. • · t-ı-- h..ı.., m .. ne mı t.'llt:e arı uıuum.ıyey1 t:WIU! 'C .., ..... 

in 
~F ı..: !IELD ,,:ı. ı...- • ~ iT A .. d-.' i~l~ isgalr lcll'ilekt di.r-. ubrelif il-

« oı'ln1hıon> ıgazcıesının ·.uuu ... • •1 • hul 
muhnbiclnhıı..:.. 'Jfeııdi t it· abere l~3re· letl c .ıtlenşup.~arıq ... ınec tr~ 

• .. . .. , yareler t r:ıf.ınd~ 'bl>ırtp~ tmıı 'C4ıl .. 
!l'ör~ıye hu~ümcU, l'urk 'k~ ~nrında m'eı>i•.gilıl tt.lffi.lteh m let• hdr ne ~n-. 

• vnkı olan lkı torp1llemc 'lifülıs'e$t hakkın: dar t kerriir et · d JngiUz.. g.emileri 
.da tahkikat·icrasını emr~tıııiŞ; 1sptınya- ht lb h'..J ve ınuhripler taıınfmclan 

ı ,,__ T" ,~ ul . ta c ı~-ıe? 
11ıın Anktıra· mas auatgüztirı ur.ıt s n- t .. - _..ı.k1 ... 11ını bildinruşlcrdir · ,., eca:vuıe .ugr<.IU"I "" • 
:rında seyrüseferde bulunan lspanyoı V 1 . 1 .. 1 ·· etine nit iki ·gemi .de •• • • • .

1 
. • _ . a ensıya 1u {Um . 

gemılormın lııırıaye edı mesını nca et- Ç '·'- 1 önünde bir taht Jbahır ta.m-
ı~ . ·ı . '"" k' k ana...,..a e l m~tır. Bu gemı erın , ı ut ıye ·ara su- fmdan bntıtılroıştır. Bu tnht.elhahir e-

lannda torpillendiği tahak'kuk edecek in F.raı.ıkonun d~niz kuvvetlerino men-
olu':'ı Çanakkalenin rneçlm.1 b!r tahtel- :ubiyeti şüphesızdir. . • 
ba~ır tarafından ablokn cdılmış bulu~- Türk hükümeti bu işle meşgul olmuş 
duguna hlikmctmek icap edccektır. ve muhtelif haberlerden anlaşıld~ğına 
Montrö mukavelesini imza etmiş olan göre Isp:ınya dahili hn~bının sabebiyel 
devletlerin içtimaa daveti dahi ınubte- verdiği htı<liselerin Türk sularına ela si
meldir. rayet edebilmiş olması Anknrnda bir 

TATSIZ HISSIKABLELVU1~.U tel{iş ve endişe uyandım11ştır. 
Saint - Bricc cJournal> gazetesın~e TEHLtKELER G1ZLEYEr\ BiR 

neşrettiği bir poliük icmalde Akdenız- VAZtYET 
deki torpilleme hfıdiselcrine temas ede- Garbi Akdenizde vnziyetın bazı tch-
rek diyor ki: likeler gizlediği şüphesizdir. Beyncl-

«A kdcniz.de torpilleme htidiscleri de- milel bir njans Fraııkonun V nlensiyn 1 
vaın etmektedir. Şöyle ki, Ingilizler bü- hükümeline silah tn~ıdığından şiiplıe 
yük bir harbm mucip olacağı tehlikele- edilecek her gemi üzerine ateş açlıraca
:rin gayet tatsız hissikablelvukuunn ma- ğım Jngiliz hükümetine bi~di~miş oldu-
ruz kalııııs bulunmaktadırlar. ğu haberini yaymıştır. Aynı aJans~n ve:-

ESRARENGIZ GEMiNiN diği mnlOmata göre Hendnyedckı lngı-
FANTEZILERI !iz sefiri böyle bir tecavüz vukuunda 

İngilizlerin arzuları üzerine Boğazla- Ingiliz harp gemilerini ınütecaviz gemi
rın kapıcısı olan Türklerin 1ngiliz mii· ye karşı derhal uteş açac~~nrm.ı Fran
lahaza ve miitalaalarına hizmette ne ka- ko hükümetine bildirmek ıçın talıınat al
dar hahişkar olduklarını unutmamalı- mıştır. Bu haberlerin hiç birisi inanılır 
yız. Bundan başka bu esrarengiz tah- gibi değildir. çünkil nşikardır ki ~.k~: 
telbahir fantezilerini Marmura denizine niı.dcki ihtilafları çoğaltmak ve buyuk 
kadar ilcrlettiğindcn Türklerin hcyeca- deniz devletleri ile niza çıkarmak Frnn-
na kaptlmakta hakları vardır.> konun menfaatlerine uygun değildir. 

TECA VUZ ŞARKA DOCRU Bundan başka düşünmelidir ki daha 
GENtŞLtYOR bundan birkaç gün önce Mussolini Pa-

•Humanite> Akdeniz hadiseleri hak- Iermoda söylediği bir nutukta Italyan -
kında nesrcttiği bir makalede diyor ki: Ingiliz Akdeniz paktından bahsederek 

c ... Fa~ist tayyare, tahtelbahir ve tor- bu paktın Akdeni.zde seyriscfain yolla-

1 · k ban olan rının serbestilig"ini te .. ·it ettiğini söyle-pidolarının tecavüz erme ur " 
gemilerin adlarını muhtevi listeye bir miştir. 

tak ları ASlLER YALNIZ BAŞLARINA r.öz atacak olursak tecavUz mm a -
nın şarka doğru genişlemekte olduğunu ABLOKA YAPMAZLAR 

T .. k Palcrmo nutkunun I...ondra il~ Roma görürüz. Son batırılan gemiler ur 
kara sularında, Çanakkale boğazının 
ıneUıalinde batırılmışlardır. Şiındi de, 
lstanbul ve Çanakkale boğazları arasın
da, tamamen bir Türk denizi olan Mar
marada dahi cMeçhub tnhtelbahirler 
görüldüğü haber verilmektedir. Bu su-
1 elle Türkiye, hiç te arzu etmediği hal
de, faşıst korsanlarının atc.>slcdiklcri de-

• } :ı; 

nız ıarbına sürüklenmiş olmaktadır.> 
YUNANISTANIN ENDIŞESI 

. «l~cho de Paris> gazetesinde Pcrtinnx 
dıyor ki: 

< .•• Akdcnizde tecavüzler devanı ede
gelmektedir. Bu vaziyet Akdeniz devlet
leril\i ve b"lh y · "b' ·11· ı assa unanıstan gı ı mı ı 

gemilerini tahtclbahirlere karşı himaye 
edebilmek için askeri bakımdan kafi de-

arasında henüz muallukta duran mese
lelerin hnl ve faslı için lngiltere ile baş
kaca mi.iuıkerelere girişmek maksadını 
istihdaf ettiği şüphesiz bulunmakla bil
hassa bu nnda ltalyanın Akdenizde ln
giliz seyriscfainine müşkülat çıkarması, 
akla sığmaz. Fakat böylece Italya ~n

~iltereye saygı gö~e~ek ve .:,k~~nız
deki havayı kabili ıçtınap he: turlu ka
rartılardan korumak isteymce Sala-

k hükiimetinin kendi başına ve 
ınan a n 
Akdenizde kendisi için hayırhah ye~a-
ne büyük yardımı olmaksızın Valcnsıya 
sahillerini abloka etmek gibi hukuku 
düvel bakımından doğru olmıyan bir ha
rekele kalkışmış olması da farı.celile-
mez. 

• - - - - -~~ DEftEllTİR 
KELViNATORlkİ defa daha az lqladıa• .... 

- halda 81~trand6man elde edilen yerine .. sofuk hava.dolaplir 
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- Ne mi yapıyorum. Işte gorüyorsu·ımiyet vermiyor, şatosunu saran muhn
nuz .ki, nasih~tlerin~ze boyun eğiyoı:ım· fızlnra güvenerek krnl namzeti ihitşnmi• 
Teslım olacagım. Bır kaç aylık hapıslı- ı~ yıışamıuıına bakıyordu. 
ğin ne f'hemmiyeti var ... Roket, yaşa- Halkın gürültüleriyle kafasını yormn· 
ınak istiyorum! ... Çünkü siz hayatın ~a da lüzum görmüyordu. Manivel ile 
güzel ,.e lıltü olncağını gösterdiniz ... polis halkın galey nını bastırmak için 
Beni dinleyiniz. . . Size söz veriyorum, onlan mC§!!Ul edecek bir eğlence icadı
Bastilde küflenmiyecegim. na lı.annat getirmişlerdi. Oçü başbaşa 

Hoket bu sözlerle kendınclen :::eçıniş vererek görüşmcğe başladılar. 
derin bir heyecan içinde (Pardaynn. Giz Moroverin nerede oldu{:'Unu sor• 
Pardayan) diye bagırrnağa koyulnıus- du. Mani\·el Moroverin en büyük düş
tu. Lakin Pardayan artık onu dinlenıi
yordu. "Yaptığı siperleri dağıttı, kapıyı 
açtı. Dışarıda (Yasasın biiyük Hanri) 
avnzaları yükselirken Divinyerin kapı
sı önünde Manivcl: 

- Monsenyör, her şey hazır, hücum 
edelim mi? diyordu. 

Tam bu sırada Pardayan tek bnşına 
üstü başı yırtılmış, al kanlara bulanmış 
yavaş yavaş merdivenleri iniyor, :Oük 
Dö Gize do~ ilerliyordu. 

O, ilerledikçe halk ayrtlıyordu. Bu şe
kilde yGrUrüşünde bile bir nzamet vor
dı. Biraz da alayla karışık gtir bir ses-

• . . ' 
le ortalığı çınlaltı: 

- Monsenyör teslim oluyorum. 
Bu sÜz, adeta tevkü ediyorum gibi 

bir tJizaa söylenmişti. Giz hayret için• 
de kald~. Korku ile etrafına şüpheli 

~ 

nazarlar fırlatan Diikc Pardayan ikincl 

manı ile meşgul bulundui','Unu ileri sür

dü. Giz de, hakikaten onun Pardaynna 
k f11 beslediği intiknm hissini çok yn• 

kından büiyordu. Her üçü de fÖvalye· 
nin ele geçirilmesinden memnun olduk· 

lan için bu mevzu etrafında alaylı cö
rü~mderine devam ediyordular. Hasbi· 
haller Likörlere intikal eyleyince bu hu· 

susta karar vermek zamanının geldiğin
de ittifak eylediler. Bu sırada kapının 

ernlığından sert bir ses işitildi: 

- Evet knrdcşiml Şu d kikada karar 
vermeğe mecburuz. 

Bütün başlar sesin eldiği tar f ~ev
rildi. Giz: 

- Lui, diye bağırdı. 
-BtTMEDl-

w as ıs 

Kulak, Boğaz, Burun h staltk-
defo ihtar elti: . ları mütehassısı 

- Kork'nlayu\fz! Mon enyö'r! Pusudn D k Q t. • 
değilsiniz? 1 o tor pera or 

Tek başına yaralı, rılfıhsız bir adamın 

beş yüz kadar muhnf ııla etrafı çevril- s 1 K 1 t 
:;sio~~ı;irs:~:: ~:~~~~:~ın.;lr ~: amı U 8 ÇI 
kattan başko bir şey degıldı. Şövalyt"

.,~i dört sıra"' muhafız sardıktan soı\ra Giı 
~evap verdi: . . Muayenehane: Birinci Beyler 

- Teslim oluyorsunuz demek 1 l-Iııl- No: 36 Telefon 231 O 
buk: sizi ' ilan ' y~nilmesi mümkün ol
mıyan Lir aBam ' demi'.ılt?rdi .. Şimdi ise 
teslim oluyorsunuz. 

- 'i' emin ederim ki vaziyetınlzi çok 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3668 
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· · ı ·· \ b 'l s· ı · ".,.. t ı '-gu unç utuyorum.. ır :ı ı.1: ı u maı:: 
is.,in hir1 ~rdu toplamnğa "vıc iü-l~m vardı. IZMIR BiRiNCi iCRA MEMU[l .. 

-' Ben iSt", bir kahra~~n. bir kaba- LUGUNDAN : 
da~~ gormek i1;in buraya~ k~d~r gel- Şaziyertin Emlak ve Eytam 

ı . . ~·' ' ' ' bankasından ödünç aldığı· paraya 
mıjtım. • b k • k 1 d'w' 

' Ciz 'muhafızlara dönerek ilave etti : mukabıl an aya ıpole ey e ıgı 
_ Muhafızlar! Bunu ~ııstl\e' götürü- lzmirde..- Kar ıyaka Bahariye mo.

nü:ı: .. po~rusu bö~ le bi~1 \or~a~I karJ hallesinin So~ukku~ ~ddhinde 
şıla!!achğımı bile-ydım. buraya kadar ) oJ 50 numaratn.Jh hane ıkı kafh olup 
~1~:112aım. • · ' ve her katın caddeye ayrı aY!'ı ka

P~rd.ı.~~n culmeğc ba ~adı: kolunu pısı vardfr. Dokuz basamak mer
uza.tarak· parmağiy le dük 'de· Gizin yü- divenle açık balkona çıkılarak ba
z.ünil gös'tcrerek muknhele etti : dehu üst kata girildikte genişçe 

- Ben kendimi cellada teslim edivo- bir salon, caddeye nazır bir oda, 
rum sanriuştım. Fakat nldhnmı;şım. Me- arka tarafında bir od ve bir mut• 
ğcr ben' tokat yemi~ Han~iye teslim olu- hah ve mutbahm yanınd bir ki
yorrı;uşum. FJinizde bulunduğum müd- ler, arkada avlu ve avluda hela 
detçe beni iyi muhnfozn ediniz Hanri mevcuttur. 2500 ·lira kıymetinde 
Dö Lorcn 1.. Dnhn iyisi elinizde iken olan bu hanenin mülkiyeti açık 
beni öldürünüz! .. Eğer hundan on ltı arttırma suretiyle ve 844 numara
sene evvel yirmi Lin masum kanı dök- h Emlak ve Eytam bankası lca
mü~ olduğun için nlnha imnnın varsa ona nunu mucibince bir defaya mah
iltica eti .. Zira babamın namın yemin sus olmak ~artiyle arttırması 13/ 
<'derim ki eğer ııiz beni öldürmezseniz. 10/937 çarşamba günü saat 11.30 
ben si7.i öldüreceğim .. Biraz evvel öyle- da icra dairemiz içinde yapılmak 
miş olduğunuz sözü unulmıyacağım. Sı· üzere bir a müddetle satılığa ko
rası gelince hançerimi boğazınıza saplı- nuldu. 
racağım. Muhafızlar, haydi ileri!... Bu arttırma neticesinde atıo 

Pardayan yüriimeğe bnşlaclı. Etmf ın- bedeli her ne olur a olsun borcun 
daki muhafız! r sanki onu götürmüyor- ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka
lar, o. onlara kumandn ediyordu, bir nunun mer'iyete girdiği tarihten 
mahpus gibi deo~il bir hul.ümdar gibi iler· sonraya müsadif olması hasebiyle 
liyordu. kıymetine bakılmıyarak en çok 

Daha sonra bağırdı: nrttır:ınm üzerine ihalesi yapıla-
- Bastilet f .kenceciye haber veril- cakhr. Satıs 844 numaralı Emlak 

sin. dedi. ve Eytam Bankası kanunu hüküm-
Hoket, Di, inycrin salonunda dı~ çök- ferine göre yapılacağından ikinci 

mü, mırıldanıyordu. arttırma yoktur. Satış peşin :par 
- Şimdi ben seni l:urtaracağım. ile olup mü tenden yalnız yüzdo 

AlLE MECUSi iki buçuk dellaliye masrafı alınır. 
Pard, yan, Bastil hapish. nesine götü- ipotek ı hibi alacaklılarla di• 

rülürkcn Dük dö Ciz sarayına vdct cdi- ğer alakad rların ve irtifak hakkı 
yordu. l lalkın sevgisiz ve biraz da nef- sahiplerinin gayri m enkul üzerin· 
retle knrııık tezahüratı gittıl·çe artıyor- deki haklarını hususiyle faiz ve 
du. Pnria: masrafa dair olan iddialarını İf

- Ynşaaın mukaddes 1-lanril ... l\t~ bu ilan tarihinden itibaren yirmi 
Mcs! ... Yaşasın Mes kralı! Cebersin gün içinde evrakı müıbiteleriyle 
Navnrlılarl Cebcrsin protestanlıırl Allah birlikte memuriyctimizc bildirmc-
iı.tiyorl Allah i::tiyor!... leri İcap eder. 

Sesleri adeta her tnrofı s rsıyordu. Bir Aksi halde hakları tapu sicilin-
aralık Dük Dö Gizi halk atından alarak ce malum olmadıkça paylaşml\• 
omuzlarında tnşıdı. f ler ıaraftan silüh dan hariç kalırlar. 3/10/937 tari
seslcri işitiliyordu. .Şüpheli evlere nteş hinden itibaren tartname her ke
açılıyor, kimin boynunda tcsbih bulun- ıe açıktır. Talip olanların yüzde 
mazsa onlar >ere enliyor, kafa! rı pat- yedi buçuk teminat o.kçaıı veya 
!atılıyor, bağırsakları dışarı fırlatılıyor· milli bir banka itibar mektubu ve 
du. Ciı: halkın omuzlarında taşınırken 37 /8025 dosya numarasiylc lzr:ıir 
öldürüJcnlerin sayısı ot\12.u geçti. Dük Birinci icra memurluğuna müraca
pcnçerclerdeki kadınlarn tebessümler atleri ilô.n olunur. 934 
ya{.dınyor. o da: EMLAK VE EYTAM BANK,1.-

- Evet do tl nın. Allah i tiyor ı. .. SIN DAN : 
diye Lağınyordu. 3718025 icra dosya numarasİ)'· 

Sarayına dönünce ort lık karnrmnğa le satılan, yukarıda evsafı yazılı 
ba~lamı~tı. Parisin gürültiıaü devıım edi- gayri menkulün ahcısı isterse, 
yordu. Her mahalde Likörler toplaru- Bankamızca bu gayri menkule lco. 
yor, kumandan! r hazır! nıyor, şüpheli ııulacak k1ymetin yüzde ellisine 
evlerin isimleri elden ele dolaıııyordu. kadar umumi fartlarımız dahilin. 
Dük Dü Gizin h \kın sevgisinden emni· de ikTaz yapılabilir. 
yeti vardı. Olmasa bile o halk ~lfl 
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sawr.a 

lzmir enternasyonal 
serSlİsinde -

Vatandaşları alaka uyandırıcı bir 
tecrübeye davet ediyoruz! 

Serginin 209 numaralı pavyonunda, Miele markalı krema 
makinelerinin binlerce kiti huzurunda tecrübeleri yapılacaktır. 

Sütlerinizi beraberinizde getirin, bu tecrübeye siz de ittirak 
edebilirsiniz. 

Dünyanın her tarafında ~. çiftlik ve süthane sahiplerinin büyük 
rağbetini kazanan Miele krema makineleri, memleketimizde de 
görülmemit bir alaka ile karşılanmı.tır. 

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

randımanını gözlerinizle görünüz! 
Ayni pavyonda: 

Miele Bisikletleri. 
Miele Hafif motosikletleri. 
Miele Elektrik lipinyeleri. 
Raleich Bisikletleri. 
Havsug Lüks lambaları, 100 - 500 Mu. 

» Gemici Feneri. 
» Gaz ocakları .. 

IZMIR BiRiNCi iCRA ME- MANiSA SULH HUKUK HA-

,. .. 

Salihli 

YUllASIR 

Kurşunlu Banyoları 

Şifa hassaları muhitimizde tecrlibe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

H~r tnrlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga· 
zino hülisa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyo!arcla 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo• 
bili Salihli istasyonunda emre Amadedir. Her aileye mlista· 
kil oda verilir. 

iZ M iR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba,, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hercevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatına fa1ktir. 

Telefon No. 2211 v · 3067 
T ~lgrat adresi : Bayrak lzmir ... 

•• .. . ... -
... ·,_ - .ırJ • • ' 

MURLUl>UNDAN : KlMLIGINDEN: 
Ömer, Ali Osman, Mehmet Na- Manisada ibrahim Celebi ca- ·-----•••-----------------. 

ilin Emlak ve Eytam bankasından mii avlusunda kain medrese oda- B R 1 s T o L 
ödünç aldığı paraya mukabil ban- smda sakin iken vefat eden Top-
kaya ipotek eylediği lzmirde Es- çu Mehmet karısı Nesibenin tere-
naf Şeyh Mah. sinin Batturak cad- kesi mahkememiz marifetiyle tes· Bey oğlunda 
desinde yeni 58 N.lu taj 98 No. lu bit olunmuş ve şimdiye kadar va
eve kapıdan girilince zemini pla- ı isi zuhur etmemiş olduğundan iş
kalı bir sofa, arkada mutbah ve bu ilanın gazete ile neşri tarihin
hela, ikinci katta küçük bir sofa, den itibaren üç ay zarfında miras
cephede bir oda, arkada mutba- cıları evrakı müsbitelerile beraber 
hın üstünde diğer bir oda, üçüncü Manisa Sulh Hukuk mahkemesi
katta yine küçük bir sofa, cephe- ne müracaat etmedikleri halde 
de yan duvarı yıkık balkonlu ve hazineye devro una.cağı ilan olu-
f akat gayri kabili sükuna bir oda, nur. 3083 (1674) 
arkada bir taraça mevcut olan se
kiz yüz lira kıymetli bu evin mül-
kiyeti açık arttırma suretiyle ve 
844 numaralı Emlak ve ,Eytam 
bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartiyle art-
tırması 13/10/937 çarşamba gü
nü saat on birde icra dairemiz 
İçinde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu arttırma neticesinde satış be
deli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka
nunun mer'iyete girdiği tarihten 
sonraya müsadif olması hasebiy
le kıymetine bakılmıyarak en çok 

DAHittYE5~ÔTXHkssısı •c 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
İzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Tele fon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545-

arttıranın üzerine ihalesi yapıla- 'i:,r7-?JT./ZZ-ELTLZZT/'LTOZ/.ZZX'L'L7J 

caktır. Satıf 844 numaralı Emlak " G 11 H t• ı ~ 
ve Eytam bankası kanunu hüküm- oz I ımı 
lerine göre yapılacağından ikin~i 
arttırma yoktur.. Satış peşın 
para ile olup mü,teriden yalnız • 
yüzde iki buçuk dellaliye masrafı MiT AT QREL 
alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di
ier alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
iıbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
aün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte memuriyetimize bildirme
leri icap eder. 

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

Muayene saatleri : 10-12, 
15,30 - 17. Telefon: 3434 

V.r~«ZZZiıf.V.ZZZZT.7Mll2llMft4 ZD 

Birinci icra memurluğuna müra
caatleri ilin olunur. 1099. 

EMLAK VE EYTAM BAN
KASINDAN: 

Aksi halde hakları tapu aicilin
ce malum olmadıkça paylaşma- 1 37 /t31537 iyukcra dodsya numfarasiylle 

. . e sa ı an, arı a evsa ı yazı ı 

dan harıç kalırlar. 3/10/937 tarı- · k l" 1 · t . . . gayrı men u un a ıcısı ıs erse, 
hınden ıtıb~ren tartname .. herkese bankamızca bu gayri menkule ko
açıktır. Talıp olanların yuzde ye- nulacak kıymetin yüzde elliıine 
di buçuk teminat akçesi veya mil- kadar umumi f&l'tlarımız dabilin
b bir banka itibar ı-Jctubu ve de ikraz yapılabilir. 
37 /3531 ~· _,..i,.le lzmir 3039 

OSMANi YE 
Sirkecide 
rz7J.7.7..7'7..Z7~ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
Istanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

• • n 
inhisarlar 
lüğünden: 

Tütün fabrikası müdür-

Alıancaktaki fabrikamız lokantacılığı eksiltmeye konmuttur. 
10/9/937 cuma günü aaat 14 de ihale edilecektir. 

latiyenlerin bugüne kadar tafsilat almak üzere fabrikamızdaki 
komiıyonumuza müracaatleri. 4, 6, 8 3092 (1675) 

EMLAKi MiLLiYE MODORLOöONDEN : 
S. No. Lira.K. 
921 Altın dağ Halkapınar ıu fabrikası depoları arka- 250.00 

sında ve Mersin pınarı mev,iinde 286 No. lı için-
de kule ve etcarı ile 5681 metre zeytin ve incirlik 

933 Buca Halk S. No. 9 taj 627,25 metre arsa 200.00 
934 Buca Uzun S. 40 taj 130 metre arıa 52.00 
935 Şehitler Cesaret S. S taj No.h 49 metre Arsa 53.00 
936 Kar91yaka Mersinli Kartıyaka fOsesi bili No.lı 2000.00 

3606 metre zeminli ma müttemilit kiliıe 
937 Ayavukla Firkat ve Ziba S. 9/1-9/2 taj N. lu 232 

metre arsa nakit ile 290.00 
939 Karfıyaka Bahariye Tasvir S. No.27 ada 174 par- 191.25 

sel 15 te 956 metre bahçe yeri 
940 Burnova Mersinli Demir yolu perakendesi S. No 400.00 

13 7796 metre yıkılmıt ev bağ yeri. 
941 Buca yukarı mahalle vakıf No. 11 tajlı 165 metre 33.00 

arsa .. 
942 Buca atağı mahalle kalburcu S. 54 eski 2 - 5 taj 300.00 

numaralı ev .. 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizasında nakit ile ya

zılı olandan batkası ikinci tertip tasfiye vesikası ile ödenmek 
üzere 15 ıün müddetle açık arttırmaya konulmuftur. ihalesi 
16/9/937 pertembe ıünü aaat 15 tedir. Alıcıların milli Emlak 
mlclirliiifine möracaatleri. -~ \...r -· 3058 .(1670) 

4 EYLOL CUMARTESi 1937 

Kulağınızda küpe olsun ! 

~N t-t'ÜOHİ$ 
\sTil\APTAN 
~ON~A ·• · 

Kullanmakla kabildir! 

NEVROZiN 
·········································································ı···=······ ~ Bir hamJede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür ati" : 
: düşürür. Baş, diş, sinir, mafsaf, adale ağrıları ancak : 
E NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. ~ . . :....................... Kat'i Tesir ....................... : 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evfikoa•;ı Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
l:ımirin en havadar yerinde ve denize karfı fevkalade latif man· 

zaralı cok temiz IJe emniyetli yeflane oteldir. , 
Umum Pamuk 

Nazarı 
Fabrikatörlerinin 

dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kumpanyası kartısındn 
Telefon: 2413 Poıta kutusu : 234 IZMIR , ____________________________ , 

Sağır Dilsiz ve Körler 
sesi müdürlüğünden : 

Demirci ve mobilya 

•• muesse-

ustası 
lzmir Kar,ıyakada Sağır, Dilsiz ve Körler müesseıesinde 75 

lira ücretli demircilik atölyeıi tefliii ile 75 lira ücretli mobilya 
ve tahta itleri tefliği için iki ustaya ihtiyaç vardır. 

1.- Tam tetkilatlı sanat mekteplerinden iyi derecede mezun 
olmak, 

il.- Askerliğini yapmıt bulunmak, ve çalıttığı yerlerden iyi 
hizmet veıikası bulunması. 

111.- Hariçte müstakil atölye itletmİf yahut resmi, hususi bü
yük sanat müesseselerinde teflik, ustabatılık yapmıt olanlar ter
cihan alınırlar. 

iV.- Talipler çok olduğu takdirde teknik ve genel bilgi üze
rinden bir müsabaka açılacaktır. 

V.- isteklilerin 20 eylule kadar müıbet vesikaları diploma, 
nüfus, bonservis, askeri vesika veya suretleriyle müe11ese mü
dürlüğüne müracaatleri. 

lzmir Enternasyonal Fuarından: 
lzmir Enternasyonal Fuarında İf yapıp ta istihkak için henüz 

müracaat etmemit müteahhit ve itçilerin nihayet on rüne kadar 
Fuar s., mübendiıliiine selmeleri. C1676) 


