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Başmuharrir ve umumi neşriyat mücilril: 
HAKKI OCAKOGLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MODDET1 

j Senelik ••••••• 
i Altı aylık • • • • • • 

Türkiye için 

1300 
700 

Hariç ıçın 

2697 

2800 1 
1300 

ar 

• Fuarı 18 günde 

317,268 
kişi gezdi 

a vr var 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

MOTÖRLÜ KUVVETLERiMiZiN ışrıRAiJ(.IYLE Amerika ................. .. 

İkinci Teşrinde yapılacak askeri m nevralar 
mühimdir Trakya manevralarından daha 

Fuarın lzmire 
· kazandırdığı 
:·uatliklar .. 

..... 
- Eqt~rnasyo~I İzmir fuarınin ku
rulduğu yer, Kültürpark, birbirin
Clen güzel iki azametli fikri birden 
kocaklamıştır. Bunlardan biri, iç pa
zardaki kaynaşmaya yeni enerjiler 
katılmasını mümkün kılmaktır. Di
ğeri, bu koskoca sahada Türk me
Cleniyetinin, Türk kudret ve kuvve
tinin bir ibidesi gibi yükselen eser
lerle dolu bir Kültür merkezi yarat
İnakhr. 

Balkan genel kurmay baf kanları Ankara ya gelecek 

Devlet fuarın inkişafına büyük 
kıymet vermiştir.Zira fuar kendisin
~en beklenen neticeleri verebileceği
ni göstermiıtir. Bu sene ziyaretçile
rin sayısı geçen seneden fazladır. 
Hergün neşredilen rakkamlarda bu 
memleketşümul olan alakayı oku
mak kabildir. Fuar, demiryollarımız 
üzerinde görmeğe alışmadığımız bir 
muvman yaratmış, memleket dahi
linde turizm ruhunun feyizli tohum
larını serpmiştir. Halkımızı turizm 
bakımından aktif yapmak, §ehirler İstanbul, 1 (Hususi muhabirimizden) ba§fıyacak, on üçüne kadar devam ede-ıJrıinü de manevralarda hazır buluna-

arasında karpbklı hareketler yarata- - Trakya manevralarında kahraman cektiı. Bunu, manevralara giren kuv- c.aktır. 
rak iş ufkunu genişletmek büyük ordumuzun aldığı yüksek netice, bala ec- ıvetlerin.yepacaklan bir g~ raminin ta- lıtq_lıul, 7 (Telgraf) - Cümhuriyet 
iştir. nebi gazetelerı men~Cliyor. ~umu- IUp edeceği anlatılıyor. bayrammııza hazırlıklar bqlaJı. Yugoa-

zun w...u :...,..;L __ , muvafLL.:..e.tJe biUrme- lavya Romanya ve Yunan· ta 1 

ilk hedefimiz iç pazarın alakasini 
izami hadc:la çıkarmak okluğuna 
&()re yabancı ziyaretçilerin celbi me
melesi ikinci safta kahr. Bununla 
bera~r Fuarımızın enternasyonal 
yashna kuvvet vermeğe mecburuz • 
Hariçte kendimizi, memleketimizin 
~üzel köşelerini, tarihsel abidelerini 
~amtmak için propaganda yapamı
yoruz. 

11 
.... uaa.. ._.,,, Verilen malumata göre Garbi ~- ' 18 n gene 

ıi takdirle kartılanmaktadır. kurmay başkanları 2S ilk tqrin tarihin-
Burada alınan mevsuk mal\ımata gö- Joludaki manevralar, Trakya manevra- de Ankaraya gelecekler, Cümhuriyet 

re, kahraman Türk ordusu Garbi Ana- larından daha ehemmiyetli olacak ve bayramı ~liklerinde haıır bulunaeak
doluda, Aydın havalisinde pek yakında motörize edilmiş kıtaatımızla tayyare !ardır. Cümhuriyet bayramımızda daha 
büyük askeri ınanevralara ha%1rlanrnıştır. kuvvetlerimiz iştirak edecektir. bazı ecnebi devlet adamları da Ankara-
Manevralar ilk teşrin ayının yedisinde Bir habere göre Başvekilimiz ismet da bulunacaklardır. 
.............................. , .............................••••.••.••.•.••..•.•.........•.......................................... 

Başvekil halkımız arasında 

ismet lnönü dün çarşı içinde 
ali.kadar .oldu esnafın işiyle 

Bu sene 13 yeni 
zırhlıyı ikmal 

edecek 
---·•---

Deniz. programında 
15 harp • • • 

gemısının 

vardır • 
ınfası 

Paria, 7 (Ö. R) - cECho de Paris> 
beynelmilel bidiaeler devam .ederken si· 
]ih yanımın ıittikçe daha ziyade tid
det keebettiiini müşahede ediyor. Aıne
rikarun teslihatı muazzam bir mikyas ha
linde buna bir miealdir. Amerika bu 
senenin sonuna kadar 15 yeni zırhlının 
İnpalnı ikma] edecektir. Deniz progra· 
mı 75 harp gemisini tezgaha koymuı

tur. Bunlar arasında -45 ıer bin tonluk 
iki ıüper .. drednot vardır. Gelecek se
ne ayni tipte daha iki ı.ırhh yapılacaktır. 
Bu inpat İçin 20 milyar frank Lh:ıis 

Amerikanın çok siir'atıi yeni 
destroyerleri · · 

erulmiştir.. Daha iki tayyare gemisi, at .. 
tı kruvazör, 6 tahtelbahir ve 16 destro-ı 
) er yapılacaktır. 

lngilteıenin teslihatı 

lngiliz ha va bütçesi 
90 milyona 

Londrad.a yapılan son hava nıanevralannda 
Paris, 7 (ö. R) - cPetit Parisiyen> ve .selametini temine kafi gelemiyecejl 

gazetesi lngiltcrenin teıılihat programını anlaşılmıştır. Bundan dolayı lnıilizler 

aüratle tatbik ettiğini kaydetmektedir. artık ne kara, ne de hava ordularını i.b-

Enternasyonal İzmir fuari en ve
rimli bir propaganda sahası olabilir. 
llkönce bütün yakın doatlanmı.zın, 
müttefiklerimizin fuarimızda, yeral
malan samimi bir dileğimizdir. Şu
na kaniiz ki en kuvvetli olan siyasi 
dostluklar bile ekonomik ve kültürel 
kaynaşmalara muhtaçtırlar. Balkan
lardaki enternasyonal fuarlarda. dört 
müttefik devletin sancağı daima yan 
yana dalgalanmalıdır. Gelecek sene 
bu noksanın kalmıyacağını umarız. 

Öğleden sonra yaş ve kuru 
kurumunu 

•• .. 1 1 Uz Um m 3 gw a Z3 af J 0 J, Filonun takviyesine veri en genişlik bu mal etmemek azmindedirler. lngiliz ka-
programın en mühim noktasıdır. Fakat ra ordusunun bütçesi 19~4 de 40 mil• 

Z
iyaret ettJ• bahriyenin artık yalnız başına İngiltere- yon lngiliz lirasından ibaretti. 193S ta 

nin ve İmparatorluk yollarının emniyet - SONU OÇONCO SAHiFEDE -
•• •• uzum 

Türkiye ticari münasebetlerdeki 
güçlüklerin büyük kısmını kaldır
mıştır. Bugünkü vaziyet pazarları
mızla geniş işler yapmak istiyen 
memleketlere en müsait imkanlar 
bahşetmekte olıp fuarımıza alakanın 
artmasını kolaylaştırabilir.· 

Fuarımızın kültürel ehemmiyeti 
üzerinde çok durmak lazımdır. Kül
tü~rk yalnız geniş parkları i~e 
gençliğe sıhhat ve neşe veren hır 
yer olmakla kalmıyor. O~ada me.~
leketin en büyük ideaJlerınd~n. bırı
ni kocaklıyan paraşüt kulesını gö-

rüvoruz. 
. .Bu eser, memlekette havacılık aş-. h Başvekil diinkii. ge =intileri eS1ı.asmda 
kını kökleştirecek, gençlerimız a- B .. ··k k tta misafirimiz B,.~ caddesin! takiben, yaya olarak ordu evi-] sili en uyu ve ıyme r , ,-
va ~porunu, spor arın en a '· k vekilimiz tsmet tnönü dün Şehirde ya- ne gitmiş, müstahkem mevki komutanı, 
heyeca~lısı ve en faydalısı B olarbaa ya olarak bazı gezintiler yapmış, hal- yüksek rütbeli zabider \'t? ordu erkanı 
tanımaga alısacaklardır. u - . · k · ·l ıl aI d h ı dilmi'şl k d l · kımız arasına gırme . sııretı:v e ç.arş arı tar ın an ararctle istikba e er-
ımdan Kültümark ve o ayı~~y- dola mış esnafın ,.e tücca;ın işleriyle dir. 

le Enternasyonal İzmir F uatı, Tur~ "kş d ' olmuştur. HalkımlZ Başvekili Başvekilımiz ordu evinde bir müddet 
gençliğinin bütün alakasını kendı ala d~ ar 1 nda kcnd·ı :cıerı'yl" bu ka- · · h · l d. ·· · d I h k k ken 1 ara arı , ~ ... ıstıra at etmış er ır. 
uzerın e top amağa a azanmış- . }"kadar olduğunu görünce sc- Başvekil ordu evinden ayrılacakları 
tır dar ıçten a a 

·
0

.. ,· cini açığa vurzrak müteaddit defalar sırada, on dört yaşlarında genç bir mek-
unvanm her tarafında tayyare- \ ın tepli Başvekilimize y.ınaşarak maruzat-

ciliğin hir miidafaa silahı olduğu alkışlamıştır. 1 b hl · t on ta bulunmustur. Bu genç leyli meccani 
k 

Biiyük Başvcki sa a eym saa • 
adar iktısadi hayatın bir ana unsu- d k ak f imtihanlarına girmek hususenda geç bire doğru köşklerin en çı ar , re a-

ru olarak ehemmiyetini arttırdığını 1 d. · · ld kaldıg· ını, vaziyetinin paralı mekteplerde kaderinde \'ali ve Be e ıye rf'ısı o u-
görüyoruz. Türk milleti bu cereyan d d b. ., okumağa müsait olmadığını anlatmıştır. 
h . . d g· u halde yaya olarak kor on a ır ..,e~ 
arıcın e kalamaz. Bugün de, yarın k G Başvekil, bu cesur ve enerjik delikanlı-

d Zın. ti "'apmışlardır. Kültürpar ,.e azı 
a milletimizin en büyük kaygusu ., B nın sözlerinden mütehassis olarak ken-

h I bulvarını takiben çarşı içine geçen aş-
ava ardadır. Askeri ve sivil tayya- b disine bazı tavsiyelerde bulunmuş, re-

r ·ı·k vekil satışları gözden geçirmg:, azı yer-
ecı ı te en ileri milletlerin seviyesi- 1 fakatindeki zevata kendisiyle alakadar 

n k lerde gördüğü hareketten memnun o -
e çı nıak azmindeviz. Parasüt ku- olmasını bildirmiştir. Başvekil öğle ye-
- SONU lKtNCt SAHtFEDE - muştur. . _ SONU JKINCl SAHiFEDE -

ŞEVKET BtLGJN Ba~ekilimiz saat on ikide Kemeraltı 

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

Sovyetlerin bir notası 
Romayı şiddetle 

batan gemiler için 
itham ederek 
tazminat istedi 

Mussolini Sov yetlerin 
infialle karşılıyarak 

talebini 
reddetti 

Berlin 
/tal yan 

ve Pariste heyecan 
senf erber mi filosu 

vardır 
edilmif? 

- YAZISI ALTINCI SAHiFEDE -

' 



s.AHIF!-ı ·-
Fuarın lzmire 

\ 

kazandırdığı 
varlıklar .. 

.... 
-BAŞTARAFI BEŞINCt SAHiFEDE-
lesi bizi hu zafere ulaştıracak olan 
eserlerin başında gelir. 

Para~üt kulesinden bir kaç adım 
ileride ayni derecede ehemmiyetli 
bir eserle daha karşıla§ıyoruz. Bu 
eser Sıhhat müzesidir. 

Milletin tiağLğı üzerine titriyen 
Cümhuriyet rejimi aıbhat müzesi ile 
lzmirc en güzel, -en şerefli medeni
yet eserlerinden birini hediye etmiı
tir. 

Sıhhat müzesinin bütün diğer 
pavyonlardan ziyade alaka gönnüş 
olması halliımwn bu güzel esere 
ne kadar büyük ehemmiyet ve kıy
met verdiğine delildir. 

Sıhhat müzeai, her ıeyden evvel 
memlekette ilme kartı derin saygı 
uyandıran bir eterdir. İçeriye adı
mımrzı attığımız zaman hakikatler 
alemi ile kartılıyor, hayatın mana
sını anlıyoruz. Sağlığımızı her 
gÜn, her An tehdit eden tehlikelerin 
mahiyetini alıyoruz. 

Bula§!k ha.talıklar hakkında hal
kın pek az olan bilgisini ve görgüsü
nü arttırmak bakınundan eıhhat 
müzesi cidden göğsümüzü iftiharla 
kabartan bir taheserdir. 

Garp alemi bu kabil müzeleri 
çok senelerden beri tanamı§tır. Fa~ 
kat iddia edebiliriz ki Sıhhat V eka
letinin bize hediye ettiği müze, 
garbın en mütekB.mil sıhhat müze4 

lerinden biri sayılabilir. 
Mikroba inanmıyan, bulaşık has

talıklann korkunç sirayet vasıtala
rına, hastalık protörlerine kar§! la
kayt olan \fatandaşlar vivan tablo
lann, grafiklerin inandırıcı izahatı 
karşısında oradan iymanlarını ya
parak çıkıyorlar; hakikati öğreni
yorlar. 

Memleketimizde sağlık endişesini 
lı::afalarda yerleştiren bu güzel eseri 
bize bahşeden Sıhhat vekaletine na
sıl teşekkül etmiyelim. 

Sıhhat müzesi en çok genç mek
teplilerimiz için faydalı olacaktır. 
Müzeyi sık sık ziyaret edecek olan 
talebelere öğretmenler sağlığımızı, 
ırkımızın kudretini ve güzelliğini 
korumak için en faydalı malumab 
dokümanlerle Vet'ebileceklcrdir. 

Görülüyor ki paraşüt kulesinden 
sonra Sıhhat müzeai Kültürparka 
hakikaten kültürel bir kıymet kazan
dırmıştır. 

Celccc;k sene açılması mukarrer 
bulunan inkılap müzesi ile F uanmı
zm daha yüksek bir tekamüle vasıl 
olduğunu da göreceğiz. Enternasyo
nal İzmir Fuarı ile Kültürparkla iz
mirin neler kazandığını anlamak 
için bütün bunları görmek yeter. 

Ve bu eserler görüldükten sonra 
en insafsız münekkitlet' bile büyük
lerimizin yardımlarına mazhar olan 
Or. Behçet 'Uzun bu sahadaki mu
vaffakıyetlerini inkar edemezler. O 
güzel mesaisinin mükafatım kazan
mıştır. Çünkü Kültürparkla birlikte 
kendi ismini de fanilikten kendi 
kurtannıştır. 

ŞEVKET BtLCtr~ 

KAZA 
Karşıyakada Alaybeyindc oturan ba

yan Hanife, geçirdiği bir buhran neticc-
6inde denize düşmüşse de kurtarılmL~-
tır. 

.. 
• • 

•• 
•• 
• • 

• • •• 
• • 
•• 
•• 
•• 

Kurtulus , 
Bayramımızın on 
befinci yıldönümü 

Dokuz Eylul kurtuluıt bayramı 

hazırlıklanna ehemmiyetle devam 
edilmektedir. Y ~rın on beşinci yıl 
dönümünü heyecanla kutlulıyacağı
ma lr.:urtuluş bayramımız. müstesna 
tezahürat içinde geçecektir. 

Şehir bugün baştan başa dona
nııcııktır. Dün şehrin muhtelif yer
lerinde taklar kurulmıy baıtlan
mııt.ır. Hüldimet onündekı tak bu
gün kuı-ulacaktır. Merkez Bankan 
önünde de bir tıık meydana getiril
mektedrr. 

Y ıınn gece esnaf ve i~i hirlik1e· 
ri vapurla körfez itinde bir gezinti 
yapacaktır. Çankaya 'Vapuru bu iı 
ic;in kiralanmı~ır. 

~~~~s••••~D!:':f!aaac::ı>~zc.:ızı.ı:sıı.ıarocx.: 

Baroda 
---"---

Kıymetli bir 
konferans verildi 

Sümcrb nk hukuk mÜfaviri ve üniver· 
site sabık doçentlerinden avukat Dr. 
Münip Hayri Orküplü, dün öğleden son
ra saat t 6, 30 da baro salonunda kıy· 
mettar bir konferans vermiştir. 

Bir çok tanınmış adliyecilerle muallim
lerden mürekkep ıeçkin bir dinleyici 
kütletinin takip ettikleri bu konferansın 
mevzuu cMubyeseli mevzuata ve mah· 
keme içtihatlarına gcire ni~nlanma> idi. 
Hatip beliğ bir ifade ıle konferansını fü. 
mal etmi,tir. 

Kültür B.akanı Bay Arıkan ----------................ ___ ................ .. 
Liseler, orta mektepler ve sanat okul 
ları direktörleriyle ayrı ayrı görüştü 

,_ ili& 

I BAZAN :::'s~~'j 
Devlet Adamı 

Eskiden yani padi~hlılc hatta meıru· 
tiyet devrinde bile yukarı.ki ti.bir yerino 
{Ricali devlet) tibiri,.le yad edilen gô
ya o umanın büyü)deri; meYk.ü iktidara 
geçerek o mcnhUI koltuklarına bir kero 
oturdular mı ya heyi ••• Artık Adete Ni
dan, soldan itibar, tekapu. riya beklo
mek ve olduğu yerdea çalım eatmaktaa 
ba§ka bir iflcri olmuda. Gayeleri: S. 
koltuğu btrakmamalc Ye bu müddetce de 
kendisi, ak.rabıt, ve taallüb.tı: hatta upk. 
lariyle bile her ay muntazaman maaı ala· 
ralt refah ve debdebe ile yaşamald ••• 

Hatta bu koltuğu bırakmamak husu· 
sunda o derecede ihtimamlı davranırlar
dı ki: Evlerine: hapl. .. Konaklarına. ya• 

K • ,, ,, • J h l b l 1 r k " 1 f lılarına çoluk çoculdari.rJe yemek yeme-
lZ enstıtusu ınşaatına uer a aş anıyor. Ye aıe ie bile citmezlerdiı . •• Sanki bu Eınat· 

~ B. lstevak ~ehrı'mı'ze geldı· tan istifade ederek koltuldannı ba,1calar1A 
mımarı ; nın kapması ihtimali vardıf •.. Öylo mif .. 

l'.faarif vekili B. Sa!Cet Arıkan, refa· marlanndan bay htevak Ankaradan · En.-;Utü binasının uzunluğu 143 met- let için tehir, şehir, hatta köy köy gez· 
1 katlerincle orta tedrisat umum müdürü şehrimize gelerek kız enstitüsü arsasını re, derinliği 60 metre olacaktır. Çocuk- mele, en fakir ve en küçült bir vatand.,.. 

IB. İsmail Hakkt olduğu halde Vilayete gezmiş ve ha7.ırlıyarak nafıa vekaletine tar için oyun yerleri, orman, bahçe, mil- la temıu e"erek batini, hatırını. bi.r d~e
gelerek ilbayı makamında ziyaret etmiş- tasdik için verdiği ka enslitüsil pllnı- dilr evi, hastane ve diğer tesisat, bina- ceği var mı diye aonnak. ne gezC1'. B" 

1t • tr f d k' ayrı yerlerde meydana i11i vaktinde b:z.a kayn1akamlan bile ken• 

ı 
ır. nın tatbik şeklini etüd etmiştir. nın e a ın a 1 • y 

öğrendiğimize göre Faikpaşa ve F.ş- Dün vakitc kadar Kız enstitüsü getlrileceklir.Projeye göre ~e!'1 Kız dilerine layık göremez1ttdi. Ala koltufl 
refpaşadaki ~rsaiar muvafık görülmUJ· dgeç 1 • B ,•-te k f k enstitüsü, Vızildeki Kaz ensütilsilnden veya sandalye! Başka yok. 

1 arsasın a ça aşan ınunar . .a.:s va u a --'- 11 lb ki b .. a..__ L,1. d d 1 tür. Bir mimar yakında Ankaradan ge-- daha modern ve kullanışh olacaAhr. İt.· a · u ugun ~ve1U ın en tutun a 
1 lerek burada inşa edilecek orta mektep- bir ~~Ulle lta.rşılaşınıştır. Bu zat, kız ınirdeki enstitü, Ankara 1smetpaşa ens· bütün vekillere vanncaya kadar senenin 
!erin projelerini lıazırlıyacaktır. enstıtüsil arsasının ortasından geçmek- litüsünden daha büyük olacaktır. 1 hiç değilse yarısını tehir, kasaba, köyler• 

1 Maarıf vekili kız \'C erkek liseleri er· tc olan yolun ortadan kalkmasını, bu KÖY MUALLİM MEKTEBt de dolaşarak ve milletin istemesini be,k .. 

kek ve luz san'at okulları müdürl;rini sureUe pliinm kolaylıkla tatbik edilerek Köy muallim mektebine kabul edile-l lemeyip kendileri sorma1da milletin ihtt.. 
kabul ederek hepsiyle ayrı ayn görüş- inşaata geçilmesini istemiştir. Arada çt- cek talebeler hakkında Kültür Bakan- yaçlanm, ıstıraplarını öğrenerek, an.laya• 
müş, mektep işleri hakkında malllınat kaıı aıllaşmazlığın halli için Belediye lığından bir emir gelmiştir. Uç ve beş: rak hemen mümkün olduğu kadar icabı· 

1 almıştır. Vekil Erkek ve Kız liselerini, nezdinde teşebbüsata giri.şileceklir. sınıflı kurslııra kabul edilecek talebele-- na bakıyorlar. Ço1c yapsınlar. 
kız enstilüsUnü, erkek san'at okulunu Öğrendiğimize göre Kız enstilüsü bi· riıı aileleri bir defaya mahsus olmak üzc. l Daha geçen gün polislerimizin ihtiyaç-

1 ı.iyarel ederek binalarını g~iştir. nası ayn, akşam enstitüsü okulu binası re 30 Ura veya bu kıymetle ayniyat ve- lannı tehvin edecek surette maallanni 
KIZ ENST1TO'Str ayn olacak, alqam ok!Jlunun all kısmın- recelclerdir. Talebenin diğer masrafları arttırdılar. Dün de 9 30 senesinden CY• 

Kaz enslilüsü inşaatı için derhal hare- da da enstitünün sipariş atelyeleri bu- tamamen mektep idaresi tarafından ve- velki malullerin cidden çok isabetli ola
kete geçilmiştir. Kültür bakaıllığı mi· lunacaklır. rilecektlr. 

1 
rak terfih zamlarının tezyidine karar ve• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rcrek bu pyanı hürmet unsuru da gül· 

Başvekil halkımız arasında 

ismet Inönü dün çarşı içinde 
alikadar oldu ef:nafın işiyle 

Öğleden sonra 
•• •• uzum 

- BAŞT ARAFI BlRlNCI SAHJFEDE -

ıneğinl köşkler.inde yemişlerdir. 

ÖôLEDEN SONRA 

yaş ve kuru 
kurumunu 

•• mağazalarını, 
etti 

dürdülerl Hülıi.sa hangi ferdimizin ve
ya kütl~nin şayanı kabul bir mağduriyc
tiai görseler işitseler hemen icabına bakı
yorlar. t~te ben bu lıususab çok iyi an• 
ladığım ve bildiğim İçin ıstıraplı iki züm· 
renin haallerinden bahsetmek istiyonım. 
Mesela : 

V / Jl Sayın Başvekil öğleden sonr.a l.İ.2.Üın 
ı apı an yo ar kurumuna giderek, 1zmir1n ve Et(.e mm· 

Belediye rei i. vehrin muhtelif yerle· takasının en mlihıın tetkik mevzularm
rinde yarıda kalan i~lerin ikmali için ala· dan olan üı.üm işleriyle mc§gul olm~
kadarlara yeni direktifler vermiştir. Yu-

1 tuı·. Ozum kurumu müdürü Basvekilc 
kan mahallatta vimdi)•e kadar yapılamı· 1 yaş üz.um sevkiyatı hakkında izahat ver
yan sokak ve lağım işleri ikmal edilmek· 

1 mış. a lıcıların yaş ıneyvnlarımıza büyük 
tedir. 1 hır alaka côslerıneğe haşladığını nnlat-

1 - Millet ve memleket hesabına ge
rek harpta gerek hazerde fakat vazife es
nasında eskiden ve yeniden malul olmuı 
vatanda~lar vardır. Bunlar zaten rn:ılull• 
yetleri sebebiyle mesleklerindeki istik· 
bal. terfi ve binaenale)'}l terfihlerinden 
mahrum kalmışlardır. Hayatta aakatldc· 
!arının verdiğinden başka hz.anÇla.rı da 
yoktur. ~ takcfirde bunlar maddi, ma
nevi buhran içindedirler. Binaenaleyh 
hiç olmazsa bilumum malulleı:.de.n (.buh· 
.-an ve kazanç) vergilerinİll kesilmemesi 
ve 9 30 tarihli 168 3 sayılı tekaüt kanunu 
ahkamına göre malulen tekaüt olanlann 
da terfıh zamlarının yetimlerine inttkaU 
çok isabetli ve gereklidir ııanırun !. .. 

Ağustos ayı içinde 1 metpaşa mahnl· rnıştır. 

lesinde Saknryn sokağındaki liiğım. C ü-J Uzun mi.ıddet üzüm kurumunda ka
zcly.nlıda ~~rrah Ha~ıl E~en.~i sokağm- 1 lan Bnşvekıl oradan ayrıldıktan sonra 

dak.ı ana. l~g~m, !evfık Ruot.u ~ras cad-
1 
cvvcltı ihracat taciri B. Şerif Remzinin 

~esandekı l.ı~ım ıkmnl edılmıştır, Vor~· I mağazasını, ondan sonra da diğer üzüm 
tılof ~a~deşı ~esme taş ve betonla do-

1 
ve incir finnnlarınuı iş mağazalarına git

şenmıştir. Guzelyalıda, tayyare hanga· miş. işçinin çalışmalnrını gözden gcçir
nna giden yolun bir kısmı kesme taşla 1 miş, verilen izahatla nlilkadar olmuştur. 
döşenmiştir. 

Değirmendağındaki cadde üzerinde 
ana kanalizasyon, lkiçeşmelik caddesi 
üzerindeki kanalizllJiyon ikmal edilmek 
üzeredir. 

Kavaklıdere davası 

Saşvckilinı.iz. kendilerine maruzatta. bulunan kfıtiik mektepliyi dinliyor 
kili candan selilınlamış, tezahürat halini 
alan alkışlarla karşılamıştır. 

Fuarda uzun müddet kalan Başvekil, 

Sovyet Rusya, Yunanistan ve Büyük 

Brit.anya pavyonlarını gezmiş, her pav· 
yonda uzun mUddc_t kalarak teşhir edi
len mallarla alakadar olmllŞ, izahat al
ın~. takdir hislerini beyan ebnişUr. 

GEZtNTt 

2 - Ceçenlerde d e bütün csbabiylo 
arz ve izah ettiğim gibi mesut mazi ya§&• 
mış. millet ve memlekete her hususta çolC 
hizmet etmi~ pek ltüçük \•e fakat çok 
muztarip bir zümre d aha vardır ki on• 
ların tStırapları ve dertleri artık çok müz
min bir şekil almıştır. (Bunlar. da gay:rf 
mübadillerdir. ) Çok l:uvvetle ümit edi• 
lir ki ıefkatli ve euurlu olan devlet adam• 
lanmız bu biçarelerin de ıstıraplannı pek 
yakında bertaraf edecektir. 

Hülüa: Devlet adamı denilen ve hec 
husuııatımızı kendileri aorarak anlayan. 
bugünkü büyüklerimizin yukarıda arzet• 
tiğim gibi kendi rahatlarını ancak milletin 
rahatı ve uğrunda fedayı zevk ve vazife 
bildiklerine güvenerek. ıu iki zümrenin 
de ümit ve emellerine ulaştırılması İm• 
kanlarını bulacaklanna fÜphe etmiyo• 
rum. 

Geçenlerde Kavaklıdere civannda bir 
ki inin ölümiyle neticelenen otomobil 
kazasının muhakemesi Ağırcezada neti-

Kuf /u olsun cclenmi tir. Tedbirsizlik neticesi lsmailin 
H. OK. 

---1111---Başvekilimiz fuardan otomobille Ka- B Z • Fı 
Endüstri fen ve san'at mecmuası ağus- ölümüne sebep olmaktan suçlu ıoför Ce· 

tos sayısı ile neşriyat hayatının yirmi mal sekiz ay hapse mahkum edılmiştir. 
üçüncü yılına girmiştir. Memleketiıniz-,Ôtomohil s hipleri olan Parstılı B.B. 
de çok esaslı bir ihü~·aca cevap veren Ömer ve Muharrem, lsmailin vereıcsine 
refikimiz.i tebrik eder, muvaffakıyetle- 600 lira tazminilt ödiyeceklerdir. 

rinin devamını dileriz. n11 hk~ . 
--• ıvıa umıyet 

dıfckalesine gitmiş, şehri kaleden sey- • ıy a uat 
İzmir iskfuı mildilrlüğüne tayin .cdi

rellikten sonra Faik p~. Aziziye, Ke-
ten Dr. Ziya Fuat İzmire gelerek yeni 

mer yolunu takiben köşklerine dönmüş- vazılesine bnşlamışlır. Sabık müdür B. 

• tür.. Tahsin Ankaraya gitmi§tir. Oradan ye--
DON GECE 

ni memuriyetinin başına gidecektir. 
Dün gece Başvekil ve sayın refikaları • ·---

Vali, Belediye reisi, İzmir kumandanı Tütün mahsulü Göçmenlerin maruzatı 
Dun Çeşmeden bir göçmen kaf ılcsi İz· 

mire gelerek valiyi makamında ziya
ret etmiş, bazı maruzatta bulunmuştur. 

Kemalpilşa ka:z.ıısında Nuriye isminde 
bir kı=.ı kaçınnaya teşebbiıa eden Hasan 
oğlu Ahmet, sekiz ay hapse ınahkum 

ed ilmİft.İr. 

Başvekil Ordu evinden çıkarlarken ve reiikalart Gazi köşkünde hususi bir Bu yıl tütün mahsulil çok nefistir.Til· 
FUARDA J mühim ziyaretler yapmtŞlır. Fuar yol- 1 akşam 7.iyafeli vermiştir. Sayın Başve- tün toplama ve dizme işleri yakında so. 
Başvekil bazt larında hazır bulunan halkımız Başvc- kil bu sabah saat onda İzmirden ayrıla- na erecektir. Ege tütün rekoltesi hak, ; - • • • "' • • • • , •• 1. • ' ~· •• 

TAYYARE SiNEMASI 
, . ......... .. . .. . ..... .. 

BiR AY SOREN YAZ TA TIUNDEN SONRA 

16 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ 
KAPILARINI SAYIN MOŞTERlLERtNE AÇIYOR 

T A y y A R E s 1 N E M A s 1 
Dünya inemacılı~ının hazırla:iığı yüzlerce f11im içinden seçilerek Türkiye için alınmış fılin1ler arasından, İzmir halkının sevdiği a rtistleri ve beğen- ~ 
dıği me\'Z.ular1 itın ile ayınnıştır .. Bu fılimleri çok beğeneceğinize ınanırız .. Unutmıyncnğınız tarih : 

16 EYLÜL 1 9 3 7 PERŞEMBE 

rak hususi trenle Mani.saya gidecek, ak- kında kat'i bir tahmin elde edilememiş. 
şama kadar orada kalarak tetkikler ya· tir. 

pacaklnrdır. Başvekilimiz akşam saat 
19 da Ankaraya ha reket edecektir. 

MENEMEN HEYET! 

Dün sabah Menemenden 20 kişUık bir 
heyet şehrimize Başvekile maruzalta bu· 
lunmak, hükümeliın iz in sulama işlerini 

ele almak suretiyle Menemen halkına 
knr.şı gösterdiği yüksek teveccühe te
şekkür etmek maksadiyle gelmiştir. He

yet beraberinde, bu sene ü retilen yeni 
mahsul pamuklarımıı.ı da getirmiştir. 

öğrendiğimize göre Menemen heyeti, 
sulamak şartiyle Menemen havalisinde 
dönümünden bin kiloya kadar pamuk 

alınacağı kannaUndcdider. Bir sene 1 
sonra bu havalidc sulama işleri tamam
landıktan sonra, bu verim elde edilecek, 
demektir. 

__ _.mı---
Yunan güreşçileri 

Yunan gür~ileri cumartesi günU 
Pıredcn bir vapurla şehrimize gelecek. 
kendileri vapurda selamlanacaklardır. 
~~L~ 

Eski hamam 
Eski tas 
:; PERDE OPERET 

ORKESTRA BALE 



• 

• 
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N. V. Fratelli Sperco Olivier_ Ve Şü. 
W. F. H. Van Der Vapuru Acntası LıMITET 

Zee & Co. V~pur acentası 
ı• o~ Hekimi •ır...... Daima Radyolin ......... 1 

1 A~~ulla~ Naci• ~ Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan hem~ 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE ROYALE NEERLANDAIS BCRINCI KORDON REES 

KUMP A.i.'lY ASI 
G. m. b. H. HERMES vapuna 3U8/937 te ge· BiNASI liEI... 2443 
.HAYBURG 1ip Burgas. Varna Ye Köatence limMlan Lllerman Uncs Ltd. 

CAfRO motirii 6 ey1cilde be.ld.eniyor. için rült alacaktır. l..ONDRA HA TI1 
12 eylüle kadar Rotterclam, HambUl"C l\llEROPE vapuru 5/ 9/937 do Hot· BORODlNO vapuru 28 ağustosa ka- HORTAÇSU 
ve Bremen limanları için yük alacaktır. terdam • Am&terdam ve f;Iamburg li- dar Londra lTe Hull için yü.lt ~tar. 
· KARA .. .. 

2 
I lUlde b ki rnanlarına hareket edecektır. ADJUT ANf vapuru 28 ağustosta ge· Hastalanm Birinci BeJ1er 

AN motoru ey e e• HERMES Va1>9T\1 20/ 9/937 de Rot· Hp 17 eylGle kadar Londta ,için rük ala· 
niyOI'. 26 eylUle kadar Rottenlam. Ham· terdam • Anuterdam - Hamburıı: li· cakttr. 

sokak 36 numarda kabul eder. 

burs ve Br-etaea limudarı Çit yiik ala· manian içia ,.:ak alacaktır. MA.LVERNJAN vapuru t () ey{Ufde 
cakbr. SVENSKA ORIENT LtNIEN gelip 17 eylwe kadar Londra ve Hull 

Sab9-12 
Öğleden sonra 3,30 • 6 
Randevü için telefon ediniz. GOVNtA motörii lf91 9J7 de Rot· için yük alacaktır. 

AMERICAN ~FT ~ terdam • Hamburg - Dantzig - Gdynia- MARONfAN vapuru eylUf iptidamn-
The f.xpo.-t Steamalup Corpocatıoa o.ltııık ve Oaaimadt liınanl.rtna hareket da Londra, Hull ıve AnT~ııtea gelip .vük « fJCPRE,SS. 'ni'S• 2 ~ bek- edecektir. çaltancaktu. ._ ____ m"I ______ _ 

TELEFON: 2946 

Jeniyor. New Yoıl: için yük alaeaktu. VASALAND motörii 1 7 / 9 ! 9 }7 de L1VERPOOL HA rn rin ortasında Leith ve Nevgastel için yük 
< EXMOUTH• .v,..uı& l ~ eylUlde RottCl'dam - Hamburg - Oanttig - Gd,.. . OPORTO vapun.t aiustos •ommda alacaktır. 

h ki 
. N y k i in ..,;;k alacaktır. nia • Norveç • Baltık ve Danimark 14· Laverpool ve Svanseadan gelip .:yük ~·- DEUTCHE LEV ANTE - LlNlE 

e enıyor. ew or C ı - • maıJar hareke ed ek . karacalttır. MILOS vapuru eylul İptidasında Ham-
cEXIRIA• ..,...... ~~ e~~ doinı BlRWNo ~bt~rü ~fto./9J7 de OPORTO vapuru Karadeniz ve h - burg, Brentec& ve ıt\nversten gelip yi.it 

bekleniyOC'. New Yodt 4IGla yük alac~- Rotterdam - Hamburg • Dantzig • Cdy- tanbuldan a~~eti.n.~e Belfast. Uverpool çıkaracaktır. 
br. nia - Oanimark limanlarına hareket ede- ve 

8
C}asg._°v ıcın yuk alacalc.tır. NOT : Vürut tarihleri, va-

PJRE AKTARMA.Si c:Stir tıst.o Leitb ve Nevpstele laau:ı. . purların isimleri Ye navlan fac· 
The Espoıt !ke..,.1Mp Cocporation SERVK:E MARtTtME ROUMA.'N d ~ JOf-!AN~ va~'llnı eyhil '<>'!'tasında retlerinin dogv ifikliklerinden me· 

SERi SEFERLER. SUÇfAVA vapuru W/9/911 de Miol- ogru Brnıtol ıçın yuk alacaktır: . . 
rn yli&d ta - Marsilyaya hareket edecektir. ARBiAN PRtNCE vapuru bırmı:::ı te~· suliyet kabul edilmez, 

cEXCHORDA• vapum .. e e ZEGUJGA POL.SKA S. A. --~ •t=.t<._:C ıı:ı:ua srıv &Al-•' mm• 
Pireden Boston ve 'New York ıçın hare- LEVANT motörü 6 / 9/ 937 de An-
ket edecektir. VCl'I -Oantiig ...e Gdyn'ia ~imanlarına tıa-

cEXCALIBURt vapuru 24 ey1ulde reket edecektir. 
Piredea Bo.toa ..-e New Yodt için hare· 
ket edecdttir. ıtandalci hareket tarihleriyle nav1un-

cEXETElb .-...-. 8 birinci tepinde lardaki cieğişilderden acenta mesuliyet 
Piredea Bo.too -re New Y oik tçin hare· kabul etmez. 
ket edecektil'. · Daha fada tafsilat için ikinci Kordon-

:SEYAHAT MOOOETt da FRATELLI SPERCO vapur acerıta-
Piıre _ Bo.toa t 6 gün lığına müracaat ~ rica olunur. 
P°ll'e _ New Vodt 18 giiD TEt..EEX>N: 4142/422112663 
SERViCE MARfllME ROUMAIN & E Zil O 

BUCAREST Paris fakültesinden diplomalı 

dXJROSTOlb Vmpuna Z 7 eFfUlde Dit lablpleri 
hekleaİpl'. Ka.te.ı:.e. s.liea. Galatz ore Mrt11ldld lrastanrst dış tabibi 

caıa1z Mtanna-. TIJNA lüualan içiia Muzalfer EroW.ıl 
yük ...... bl'. ""-

Sl'E ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

«DUNA> vapuru 6 eylUlde heklenİ· 
)>or, Be.lcı-ad, Novllad. Comamo, Buda
peşte. Bcatialava, Yiyana ve Linz için 
yük alacütır. 

cSZEGEO. vapw-u 16 eylUlde bekle
n iyor, Belgrad, Noviaad. Comarno, Bu
dapeşte, Bratislava, Viyana ve Lin.z için 
;yük alacaktır. 

JOHNSON WARREN LINES L TO. 
LIVERPOOL 

«AVIEMORE• vapuru Z6 evtUlde 
bekleniyor, Uyerpool .-e Annn liman
larından yük çıkaracak ve Burgaz, Var
na, Kl>stence, Sulina, Galatz ve lbrai1 
limanları Jçio yük alacaktır. 

:ARMEMENT DEPPE 
ANVf.RS 

cL YS~ vapuru Z8 e,.-1Ulde beldeniyor, 

VE 

Kemal Çetinda~ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan haş1ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numerab muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
·- &•*"fid 

Anvers için yük alacaktır. 

Df.N NORSKE MIDDE:LHAVSLINJE 
OSLO 

cBAALBEK• motörü 2 3 eylwde b ek
leniyor, Dieppe. Dünkerk ve Norveç 
için yük alacaktır. 

cBOSPHORUSıt motoru 2 4 birinci 
teşrinde bekleniyor, Oieppe, Dünkerk ve 
Norveç limanlan içln yük alacaktır. 

ı~ 
Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cim k6milJ' perakende auretile rekabet kabul el· 
mez fiatler dahilinde sablmaktadır. 

Adreı : Kestane paun Bardakçılu ıokak numara 12 
F. PERPINY AN 

IZMIR IKINa iCRA MEMUR- lzmir ALlrjem Şahaiye Sdı Hu· 
LUöUNDAN : kuk M-hkemaindm : 

Halice llllletin o.m--cla . olan lzminle Kantqta 244 .. ,... bn-
alacaiuun temini için ipatıeldi K-- eli eYinde 1818/937 tarihinde ölen 
fıyab Ala,. hey Mini aobjmda eczaa Santo Elerezakiden alacaklı 
ki.in 12 numen.L, kapedan içeri giri- Ye Lorçlular yana tarihi ilindan iti
lince Malta tqLuiyle mefnat Lir ao- haren bir •J içinde mahkemeye ge
fa ve Lu tola üzainde birbirine mut- lip deftere b,dettirmeleri lizm-.flr. 
tasd ilıi oda Ye eofadan IOlda bir Kanuni olan hir •J müddet zarfm
kapadan girilince yeni y..,.lan taflan da gelmez IOal'& geline YUkubula
mutt.h Ye ~ muthak üzerinde aa- cak müracaat nazara elmmıyacağı 
bit merdİYenlİ bİr oda, IObk kapa- İlin olunur. 
llRID brfmnııla cliier bir oda Ye bİr 3129 (1699) 
mutbak ye içinde su çm.,.. bir tu-
lumbut n mulhak b.,nmdan bir tzMIR BIRINCt iCRA MEMUR
lcapıdan bahçeye çıkılar Ye Lir bab- LU~UNDAN: 
çe ve bir uma ve bet meyya ağacı lzmirde Bucada af8.ii mahallede 
ye bir de heli mevcut ~e yanan "?- Gül sokağında be§ numarada mu
nüm mikdannda bahçen me•cut bin k• ik halen ikam t ~L -L ı 
alb yüz lira kıymeti muhammeneli ım en ... e ganı me'!ruu 
bir bap ki.rgir hane ıah,a çıkanlmı.- Abdurrahman• oglu doktor Cevdet 
br. Birinci müzaJede 12110/93? tar~ : • . .. .. 
salı günü sa.at t 4 te lmıir icra dai- Mutekait b~ Ali Şülaü.,.e 
resinde ,yapdacakhr. Yüzde yelmİf lzmir Sulh Hukuk mabkemeainin 
betini bulmazsa müzayede 15 gün 3611071 aa1ılı ve 9/6/937 tarihli 
temdit olunarak 27 /10/937 çartam- bir kıt'a ilim mucibince bcx-çlu bu
ha günü aaet 14 te ikinci müzaye- lunduğunuz 191 lira 23 kunaı ve 
desi icra olunacakbr. Bu müzayede- aynca masarifi icra borcunuzu iıbu 
de bedel yüzde yetmiş beşi bulmaz- icra emrinin tarihi nep'İnden itiba
sa dahi gayri menkul aatılacakta-.Bu ren beş gün zarfında ödemeniz la
gayri menkul üzerinde her ne ıu· zımdır. Bu müddet içinde borcu öde
retle olursa olsun hak talebinde bu- mezseniz, tetkik mercünden veya 
lu~anlar y~i. gün zarfınd.a icra~a temyiz veyahut iadeyi mahkeme. yo
tnuracaatlen lıızundtr. Aksı takdır- luyle ait olduğu mahhemeden ıcra· 
de hakları tapu ıicilince ?'alüm ol- n1n geri bırakılmasuıa dair bir karar 
L:tıkça paylaımada11 hanç ka~~k- getirmedikçe cebri icraya devam 

U:·. Şartname 29/91937 tarihm- olunacağı ve yine bu müddet içinde 
den ıtibaren herkese açık bulundu- h · 
rulacaktır Yili:de 2,S dellT mal beyanında bulunmazsanız apıı 
tapu h--~-- .. t • ~:..,.~wıy5e vh~ ile tazyik otunacağmtz ve hakikate 

.... !rAAC' muı erıye a.1u.u. a Y • b lund ~ 
a>eşin para iledir. Bu suretle istekli muhalaf beyanatta u ugun~ 
o.lanlaf yüzde yedi buçuk pey akçe- takdirde ~is ile cezal~ırılacağı-
11yle birlikte '--· fi ....!_ • • d • _ ruz icra emn makaımna kaim olmak 

• IDllll' 111111cı acra ıure . A .._u:;:. ol 
•~e 937 /980 do.yaya ye münadİJe üzere tarafınıza ılanerı ~ u-
muracaatleri ilin o!unur. nur.. 3131 (1700) 

TURAN Fabrikalan mamullbdar. Ayna zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş eabunu ve kremi ile gUı:ellik krom· 
ferini kullanınız. Her yer.do ıablmaktadll'. Ya1nız toptan sa
tıılar için ,ı:mirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyaııfı ve J. C. Hemıiye mOracaat edim. 

Poata Kut. ••• Telefon E488 

·~···································································--• • . . 
• • 
E Taze Teıniz Ucuz ilaç ~ . . . . - . 
~ Hamdi Nüzhet Çançar § . . 
• • 

~ Sıhhat eczanesi ~ . . . . 
• • 
~ Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı E 
i Karş1Sıntla ; 
• • . . . .. ....................................................................... 

1 

Fuarda • en cazıp 

''22 ,, 
pavyonun 

Numarali «9 Eylul Balıarat deposu» yle «Filba,i» Türk ça
lnatır çividi fabrikasına ait pavyon olduğu binlerce ziyaretçi 
tarafmdan tasdik, takdir edilmit ve alkıtlanmıttır. 

22 NUMARAU PAVYONDA, maruf baharatçı 9 EylUl kar
deşler kıymetli bütün çe~itleriyle hediyeli kartlarla ıatıı yap
maktadır. 

22 NUMARALI PAVYONDA. Türkiye ve Avrupada ~öhret 
kazanan ccHasanıt ecza deposunun bütün müatahzerab, ıtriyab, 
gloten ekmeği ve makarnaları. zeytinyağı ve sairesini de bula
calc:sınız. 

22 NUMARALI PAVYONDA. «filbatı» «Tiirh çamaşır çi
rıidi» fabrikasının 9 Eylul gecesi için tertip ettiği hediyeli kart
larını çabuk isteyiniz. Çividin ıarıh olan kağıdından 10 tane ge
tirmek kafidir. Tecrübe için çivit ve kitapları meccanen halka 
verilmektedir. 

Gerek kitaplar ve gerek hediye kartlarıni f abrikanau lzmir 
ve bavaliıi umum acentesi olan Balcılar Caddeainde 9 Eylul Ba
harat deposuna müracaat etmek kilidir. Telefon 3882 dir. 

~ paranızı yabancılara gitmekten kurtarmışhr ~ . ........ ~................................ ~ . 
•• * • • R .. A.D .. Y.OLi .. N ... : 

wm_w 

Müstesna bir formilUe ve 
nzami itina ile yapıldtğı ve re-

ı 
kabet kal>W etme& bir filıtle 
satıldlğı için ,urdM ecaebl 

· mamulatının hlkimiyetini or-
tadan kaldı.rDll§lır. Kazandı~ 

it bu ralbet selteWyle elde hiç 
stok buluadllL'madığından da 
mütemadiyen taze ihzar olu· 
narak piyasaya. çıbntu-. 

Radyolin kullanma:; Mde 
dişlerlnlzi temid.emek, koru
mak ve güzelleştirmekle kat~ 
mazsınız. verdiğiniz para d• 
keneli cebftınde kalını.ş ohu. 

+w•..e • 
Daima RADYOLiN 

MEYVA ' 5 

En bot mey.a tuzudur. lnkıban def eder Mide b 1:. k 
" • d . ' ••• ,... t 
eracıgcr en mfilnellit rehatıı:dık!arı Bnler. Hazmı k: ı ı b 'li K o ay •ı rar. 

lnaı z ıınzuk eczanelt Beyo2ıu _ latanbul 

iz mir 
den: 

inhisarlar Baş müdürlüğün·' 

Bat müdürlüğümüz Janındaki depoda mevcut 1280 kil tü'tü' 
paz.vldda .. blacakbr. 0 n 

f~ilelin 16/9f~37 günü aaat IS te ba9 müdirlüğümüulekl 
kom11yona gelmelen_;,, S - 8 3091 ( 1688) 

Turgutlu ·belediyesinden: 
7S ili 100 beygir kıymetindeki motör ve mukt • eli 

Turgutluya nakil ve Turgutluda belediye tarafandazı .?8111~~~ 
- 'L 1 d h't· d · 'km an Roateriu:::a:& mana a ı ın e teıııatam ı al ile tehir dabT dek. bel . 

ait elektrik tebekeainde mevcut beheri 25 
1 

muml 1 edı,.~ye 
baya 1 tetriniıani 937 tarihinden itibaren ~•~er m .~dd 550

1 
lim-

·ı . h / I uu ıene ma et e cere-
yan verı ~esı .. UMUU 5 9 937 tarihinden 24/9/937 tarih. k • 
dar 20 gun muddetle açık eksiltmeye konulna tu uıe a 

Bir lambanın bir aylık tenvir bedeli nıuh Uf ~· 1
05 

le 
550 limbanm beheri 25 mumluk iJc• (!'~men~ Ul'Uf(ur. 
bammen bedel 13860 ı· ad 1 sene"" tenvıratına ait mu· 

ır ar. 
Eksiltme 24/9/937 tarihine mü d'f .... 

T ti B ı d" d · • aa • cuma gunu aaat 16 da 
urfgul ut fe·eı~ ıyel akaar~ı~de encümen odasandadır. 

aza a aı atam ıatıyenlere tarln d b' .. _L 
ra11z olarak gönderilir. ame en ırer nuaaa.H pa-

8, il, 14, 17 
~ -,NM+&5YS*tA24€i't7 

(3121) 1701 
MM+ '4LMWDt.W ffft' • + W 

inhisarlar umum nıüdürlüğünden: 
l - Şartnamesi mucibince 250000 metre düz beyaz kanaviçe 

pazarh kla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık l 7 /IX/ 937 tarihine rastlayan cuma gÜnÜ saat 

14 de Kabataşta levazım ve mübayeat şubesindeki alım komiayo. 
nunda yapılacaklar • 

111 -:-: Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
altnabılar. 

iV - lateklilerin pazarlık İçin tayin edilen gün ve saatte yüz. 
de ?·~~güvenme paralariyle birlikte adı ıeçen komiı1ona ıelaıo-
lerı ılan olunUt". S.12 (3117\ t~"7 

~ - ...._, -anal'an l.uutıu§lU. 1 - S~tNJC--&ll! Sil .L.-.- -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~.;...;....;.;._.;.... ...... iıiiiiiiiii~~~:.......:;'-=.=::;;;=:::::;:~=-===::::;~~.:_~~~~.::_~~~__:.:_..:..._...:.._.=...:_-~~~-~w~u~'~~~llR tllr h • 



St:ı . .Hli"I: l o YENi ASIR d EYLOL ÇARŞAMBA 1937 

Bütün Çin Cephelerinde Büyük Muharebeler Oluyor 

Cinlile annidane dayanıyorlar 
Y angçeo ve Hankeodaki Japon taarruzlarını büyük zayiatla reddetmişler 

Voosung açıklarında ··çın····c·:····AkV8D18····ı;·a·ş·v·urau .. 
Çin tayyarecileri iki Japon harp 

hasara uğratmışlar • gem ısını • • 
10 Eyliildeki Cenevre toplantısı 
müstesna bir ehemmiyeti hiizdir 

Çin tebliğ/Eri Paoshamı kay
bettiklerini tasdik ediyor .Man
cuko hudutlarında da siddetli 

Humanite gazetesine göre Mussolini ve Hitler ihtiraslarına 
uygun bir program üzerinde görüşeceklerdir. 

Paris, 7 (ö.R) - Çin hükümeti J a- ~ ~. ~ ... 
· ponyanın Çine karşı vaki olan tecavüz f~ f,,,..:ı .-;; ·~ 

, j 

muharebeler oluyor 
hadisesi dolayısiyle Milletler Cemiyeti 

ı konseyine müracaat etmeğe karar vcr-
1 miştir. 

Pnris, 7 (Ö.R) •Humanite~ gazetesi 

Çinin Japonyaya karşı Milletler Cemi
l yetine müracaati münasebetiyle §unları 
j yaz.ıyor : Bu haber en mühim bir hfidi-

~~z.11!!1 ı sedir. Ccnevrc>de on eylülde yapılacak 
"çüma böylece müstesna bir ehemmiyet 
iktisnp etmektedir. Zira İspanyadaki AJ

f man ve taJyan müdahalelerine ka~ 
} İspnnya hükümetinin de bir müracaati 

vardır. Barışsever milletlerin Cenevre-
deki mümessilleri Çinden ve İspanyadan 
gelen bu nizama davet sadasını duy
mrunaz.Jık edemez.ler. 

Nürcnberg kongresi toplanm ışken va
uyct vahimdir. Mussolini Hitlcrle bir
likte hiç bir ihtimal önünde gerilemiyen 
kuvvetlerin ihtıraslarınn uygun sarih 
bir program üzerinde görüşecektir.Düçe 

Eiııl .... , 

Cenevre Milletler Cemiyeti birıa;ı 
Almanyada bulunan Japon imparatoru- çı demokrat millet1erin gösterdiği m\l• 
nun kardeşi prens Cici - Bu ile de gö- samaha onların cüretin.i 'arttırmak netl• 
rüşecek ve Alman - Japon ittifakına res- cesini vermiştir. 
men iltihak edecektir. Birbirini takip Buna karşı ıulhu . korumak lstiyen 
eden bu haJiseler pek iyi göstermiyor milletlerin beynelmilel birliğini ikame 
mu ki mütecaviz milletlere karşı barış- etmek gerektir. 

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

Bir anlaşma olmazsa 

Cepheye giden Çin. askerlerini aileleri hararetle te y: cdıyorlar .. Vsttc : Şangha Manma!ih muhtelif mahafilde ~·anlı.~ 
Tokyo, İ ( ö.R) - Tokyoda f ev kala- lüzumlu bulmamı tır. 1 haberler neşıi ve} a Japonlardan .. ş~phc.ı 

de bir canlılık göze çarpmaktadır. Yol· TOKYO INGIUZ SEFiRiNiN tmünnscbetlerde bulunulma!ı yuzunden 

lngiltere ve · Fransa karışmazlık 
işini yeniden tetkik edecekler 

Valansiya lardan mütemadiyen ihtiyat kuvvetleri TEl\1ASLARI i bir takım tevkifat icra edilmiştir. 
geçmektedir. Gittikçe vüsat keabetmiş Londra, 6 (A.A) - Diplomasi ma- 5 EYLUL TAARRUZU 

---·---olan seferberlik oimdi umumi bir mahi- hafi! Tokyodaki lngiliz diri Sir Robert Tokyo, 6 (A.A) - Şanghayın şima-
yd almıştır denebilir. He.men her evde Craigienin müteaddit defalar Japon ha- line c;ıkmılmış olan JaP,On ordusu 5 Ey- Hükümetine harp mal .. 
askere giden çocuklarının sayısını göste- riciye naz11ı ile gurüşmüş olduğunu bil- lul sabahı taarruza geçmiştir. Ordu öğle J k 
ren şeref bayrakları asılıdır. dirmişlerdir. Bu görüşmeİerde Japon- vakti Şanghayın ı o kilometre ve şima· zemesi teaari i İm-

BOTüN ÇIN CEPHELERiNDE yanın lngiliz notasına siiratle cevap ver- lindeki Yin Chia Cho mevzilerini imal kanlarını yeniden 
BOYOK MUHAREBELER mek lüzumuna nazarı dikkati her halde etmıştir. 

Japonlar her ne kadar umumi taarruz· celbedilmiştir. Maamafih Tokyodaki JAPONLARIN bahşedecek/erdir 
lannın başlamadığım iddia etmekte iseler lngiliz sefirine muvakkat bir cevap ve- MUV AFF AKIYEJTStz~ta Londrn, 7 (Ö.R) _ ~Manchester Gu· 
de Çinin bütün cephelerinde en büyük 1ilmiş olduğuna dair Tokyodan gelen Londra, 7 ( Ö. R) - apon arın , ardian> gazetesi Akdeniz konferansında 
muharebe iddetle devam etmektedir. haberler teyid edilmektedir. Şanghaya kar~ı büyük taarruz teşeLbüıü 1b· I l d - '·"·kd" d 1n .1 . . . ı ır mı aşma oma ıgı kı ır e gı tere 
Japonlar her mıntakada siper topları ile CEVAP GiZLi TUTULUYOR muvaHakıyetsizlikle bıtmışlır. Japonln· ve Fransa b ""t"" ademi ""dah I 

1 • p ç· 1.1 nın u un mu a e 
ağır bataryaları ve bahriye toplarını ha· Tokyo, 6 (A.A) - Her ne kadar nn bir aralık girdik en aoşanı:: ın ı er t "d k"k k . . . .. .. esasını yenı en tet ı mevzuu yapma 
ıekete ı::etirerek. Çinlılerin cesaretini kır- Japonyanın Jngiltcreye vermiş olduğu tarafından istirdat edılmıştır. Bugunku ı b · . d kal kl .. . :mec urıyetin e - aca arını yazıyor. 
mak gayesini takip etmişlerse de muan- cevabın teferruatı gizli tutulmakta olma- hareketlerin japonlara daha musaıt ol· ıau "az t k l l h""kU t• 

ı. • h b k o e eye arşı spanyo u me ıne 
nid:me bir mukavemete tesadüf etmekte- sına rni:'Illcn bu notanın menfi mahiyette duğunu gösterecek hiç uır a çr yo tur. 1 karsı ga . b" tt t tblk 

t ADAYI ALDILAR :. yrı meşru ır sure e a 
dirler. olduğunda fijphe yoktur. Çünkü harici- JAPONLAR B R • edilen abloka ile bozulan müvazeneyi ia-

FOÇEODA ye nazırı diyette şu beyanatta bulunmuş- Hongkong, 7 (A.~) - 1yı malumnt de etmek için Valensiya hükümetine 
Çin ınakamlnrmın bildirdiklerine cöre tur: almakla o1an mah!ifıl llong1rnn~ yakı- 1 d ik" ka kl 

1 
.. meşru ma zemc te ar ı yna arını, 

Foçeo mıntakasındn Japonlar ilerlemiş· lngilıerc sefirinin bulunduğu otomo- nında kain Biting adasının dun akşam h" l . l l b 1 . . ıç o ma1.sa transıt yo uy e u ma zeme-
Jer e de cephenin dış kısımlımnda Çin 'Lilin Japon tayyarelerinin taarruzuna uğ· Japonlar tarafından znptedılmış olôuğu- . 1 . k • kA k lA 1 . yı e e gcçırme un anını açma azım-
hntları olduğu gibi durmaktadır. lre.mış olduğu isbnt edilmei:llkçe haricİ)e nu beyan ctmcktedır.) ç· •t dır. Böylece Fransa yoluyle malzeme te-

ÇIN 1EBL1ôlf.RI nezareti Japonların kasden gayri muha- Hongkong, 7 (A.A - ıne n Av_e min etmek sulhu korumak ve faşist blo-
çin tebliğleri Yang-Çco ve Hankeu riplere tearruz etmiş olduklarına inan- Hongkongun 180 mil cenubunda k&ın l k t . . b k k 1 kt 1 . unu esırsız ıra ma o aca ır. 

arasında bütün Japon taarruzlarının ken· maktc:ın kat'i surette imtina edecektir. olup geçenlerde Japonlar tarafından ış-
dileri için ağır zayiatla reddedildiğini Diğer taraftan bahriye nazın §Unu ilfı- gal edilmiş bulunan Prata adaları bu LORD 1RVtNtN YAZISI 
kaydetmektedir. qn mevzileri de~ ... ve etmiştir: adalardaki deniz yosunları sair mahSu-

,,_., .,... Londra, 7 (ö.R) - Trade Union( işçi 
memiştir. Çin tayyareleri Vosung açıkla- İmparatorluk donanma'"ı erkiınının ne ]ah işletmekle bulunan bir kumpanya kil 

teş . atı) altmış dokuzuncu kongresi bu 
nnda Japon harp gemilerini bombardı- gibi ahval ve şerait dahilinde olursa ol- mi.istahdemininin beyanntına göre, de-l sabah açılmıştır. Ruz.namesinde çok 
man etmişlerdir. iki destroyerle bir kru- sun gayri in~ani harekette bulunmuş ol- niz tayyareleri için üssülhareke haline h 

1 e emmiyetli meselelerin müzakeresi 
vazöre isabet vaki olmuştur. . 

1 

malarını tasavvur etmek kabil değildir. getirilmek üzeredir. vardır. Kongre hükümet tarafından tat-
"(in muntazam ku\'vetleri Mnnçukuo Tokyo, 6 (A.A) - Japonyanın ln· Hongkonga bir kano otomobil ile gel-

bikine geçilen silahlanma programı hnk
hududunda ciddi harplara girişmişlerdir. giliz sefirine karşı yapılmış olan ıuikasd miş olan bu müstahdemin kendilerine kında karar verecektir. Lord İrvin be-
Gemi toplarından atılan şarapnellerle 1 hakkındaki !ngiliz notasına cevap ·ver- Japonların işkence etmiş olduklarını 

ynnatında hükümetin beynelmilel sa-
tayyare bombalarının infilakı Pekinden miş olduğu tahmin edilmektedir. söylemektedirler. 

hada siyasetinin z.aaf ını göstermiş ve 
duyulmakta idi. Japonların Hopeideki Şanghay, 6 (A.A) - Çinliler Pao - Şanghay, 7 (A.A) - Gecenin süku· kabineye diktatörlük _ hükümetlerine 
bütün kuvvetleri Mançuko askerleri he· yda imtiyazlı mıntakqlardan bir parça neti sabahın dördüne kadar devam eden 
sap edilmeksizin 200 bini bulmu~tur. Bu · hamın ziyaını kabul etmemektedirler. multnrid bir ateş ile ihlfıJ edilmiş ve karşı aldığı vaziyetten dolayı sitem ede-

k 1 · eh • · J 1 · 1· IA k b b h "dd ı · L" k b"l t mu""teakiben to""U du""ellosu tckrnr b ... c: rek Almanya ve İtalyanın İspanyada ve uvvet erın emmıyetı apon arın şıma ı I nen u sa a ı et ı ır mu a ı n· YJı ":.--
Japonyanın Çinde takip ettikleri harp

Çini en mühim bir mıntakn saydıklarını arruz icra etmiş olduklarını ve hali ha- Iamıştır. 
1 Ki- çı siyasetleri itham eylemiştir. Hatip 

ı;e bü)ük taanu:za burnda ~irişecekleri· zırda göğüs göğü e muharebeler cereyan Japon tayyareleri Yangtspeoo ve 
demiştir ki : «İtalya - Habeş meselesin

Mussolini Sicilyadaki Manevralarda 
de Milletler cemiyetine "ihanet edilmiş· verici mahiyettedir ve buna sadece bir 
tir. İtalyan taarruzunu durdurmak iman üadesinden daha mUspet ·§ek.ilde 
mümkündü.> cevap vermek isteriz .. Yalnız kollektif 

emniyet sulhun muhafazasına imkAn 
LEON JOUHAUX NE DİYOR ? bırakır. Bunun haricinde ancak ittifak-

Paris, 7 (ö .R) - Fransız genel Mesai lar siyasetine avdet kalır ki bu sistemin 
konfederasyonu reisi B. Leon J ouhaux de 1914 ile 1918 arasında Avrupayı har
«Peuple> gazetesinde soruyor : Mil· be sürUklediği malumdur. Fakat şbndi· 
Jetler cemiyeti Asamblesi b eynelmilel ye kadar misli görülmemiş olan · sil!h 

siyasette bir ıslah gayreti mi yapacak, yarışına bir nihayet vermek istenilirse 
yoksa altı seneden beri olduğu gibi, mil- bu müşterek emniyetin teşkilat altına 
letier arasındaki münasebetlerin kaba alınmasına z.aruret vardır. Kollektif em· 
kuvvetlerin tehakkümü altında .kalma- niyetten bahsetmek knfi değildir. Onu 
sına mı razi olacaktır? Mesele endişe ayni zamanda istemelidir. 

ni göstermektedir. Çınliler Pao-Sangda etmekte bulunduğunu söylemektedırler. nng Vouandeki Çin mevzilerini bombar-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .........••• ·····•········•·•·••····•····················••·•••··•··•··· Japonlara şiddetle mukavemet ettikle· JAPONYADA TEVKiF AT dıman etmişlerdir.litikşaf tayynreleri Po 

:rini bildirmektedirler. Şanghay, 6 (A.A) - China Press ga· otungdaki Çin bataryalarının yerlerini 
INGiLIZ - JAPON U ITll..AFI utesinin birçok muharrirleri aralarında tcşpit ctrneğe çalışnu~larsa da muvaffak 

Japonyanın İngiliz notasına cevabı 
Londra, 7 (ö.R) - Forrcign OHice B. Frank dn olduğu halde şüpheli faali· olamamışlardır. 

lngilterenin Çin sefirine ] ;arşı yapılan yetlcrde bulunduklarından dolayı tev- Oradaki Japon harp gemileri sabahle-
Tokyo, 7 (A.A) - Japonyanm lngil- dahilinde vukua gelmiş olduğunu mey-

taarruz hakkındaki lnglliz nota ına Ja- kif edılmi"lerdir. yin erkenden bir kaç obüs savurmuşlar- tereye vermiş olduğu cevabın metni 
pon hükumetinin verdiği cevabı almıştır. Bir Japon membaından gelen haberler dır, burada neşredilmiştir. Bu cevabta şim-
Notanın pek muğlak olmasına sebep ola- hilafına olarak bu muharrirler idam edil- JAPONYANIN HARP BüTÇESl diye kadar yapılmış olnn tahkikatın ha-

dana çıkarmak için hiç bir gayret esir· 

gcnmiyccektir. Cevabi ~ota, İngiliz me

murlarının istikbalde Japon memurları 

:rak yapılan anketin muvakkat mahiyet· miş olmadıkları gibi hiç bir Çin gazeteci Tokyo, 7 (A.A) - Mümessiller mec- <liseden bir Japon tayyaresinin mesul ile teşriki mesaide bulunacakları ve teh-
te olduğu ileri süriılmcktedir. «Timcs> de idnm edilmiş değildir. lisi şimdiki mali senenin hitamına kadar olduğunu meydana çıkarmamış buludu- likcli mıntakaya girmek niyetinde o1-
gazctesinin Tokyo muhabirine göre ha- China Veekly Reviev'in muhabirleri· Çindeki muhasemata devam edebilmesi _ d'l k eli M afih dukları zaman keufiyeti önceden Japon 
d ld k] 1 ld · · 1 ı 2200 il J"k gu beyan e ı me te r. aam ma- ~ ise hakkındn yapılan tahkikat henüz nin tevkif edilmiş o u an yan ış o u- ıçın yapı rnış o an m yon yen ı 
L ki mu""'am bütçey'ı ı"ttifakJa kabul etmi~ hallindeki tahkikata devam olunmakta- memurlarına ihbar edecekleri ümidini PitmiJ olmamakla beraber hariciye neza- ğu gibi hatta rahatsız edilmi~ oldu nrı ·~ 7 

ı-rti cevabın Jaha 2.İ)ade gecikmesini da hılilft hakikattir. tir. dır. Ve facianın ne gibi ahval ve §erait i:tlıar etmektedir. 

Bir tekzip 
Londra, 7 (A.A) - Salahiyettar İngi· 

liz mnhafili Romadaki İngiliz maslahat· 
güzarının bay Cianoyn İngiltere hükü· 
metinin İtalyanın Cenevredeki mesaiye 
tekrar iştiraki halinde Habeşistan mese-
lesini tasfiyeye amade olduğunu bildir~ 
miş bulunduğu suretindeki haberin nsıl
sız olduğunu beyan etmektedir. 

MasHlhatgü1.arın bay Cianoyu ziyare
tinin yegline hedefi Akdeniz konferansı 
davetnamesini tevdi etmek leli. 
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Türkjye -Almanya ticareti 

Bloke paraların balanse 
edilmesi temin edilecek 
Anlaşma ınetni henüz bilinmiyor 

_______ ,_d ......... , ....... t·.-Sö-.. y-1-en-d-:_--i~ğ:--in-~ göre Almanya, 
Cuı:Htrtcsi günü Berlinde imza C' ı-1 nı ın~ ır. .... .1 

F . Türkivc arasında yarım mı -
len Türkiye - Alınan} a ticaret ve klea-ı ransa 'e · 

h · k.. ·· a müstenit Uç ta-ring an1a~mnsının ınctni hakkında şe rı- yon ton omur c>~ası~ .. . ._ 
mizdeki alakadarlara henüz malumat j raflı bir anlaşma ıle tıcaret muvazenesı 
gelmemiştir. Dün akşam saat dörde ı nin teminine çalışılacaktır. .• 
kadar Cümhuriyet merkez bankası ls- Başka bir habere göre de, devlet mu
tanbul şubesine de bu hususta tebligat bayaatından mütevellit bonolar, Alman
yapılmamıştır. Bize verilen malumata ada bloke bulunan Türk ihracatçıları
göre, Türk murahhas heyeti Berlindcn ~ın alacaklarına karşılık tutulmak sure

avdet edince vaziyet, tüccarları. tatmin tiyle ooen~cek ve bunların mahsubu bi
edccek şekilde tavazzuh edecektır. • . labare yapılacaktır. Bu hususla da A'S· 

Şehrimizde bulunan lktısat vekfiletı 1• t 1 amam.ıştır .. .... bir ma uma n ın · 
ılyasi müsteşarı dun oğleden sonra Ü .. hsulü fiatlerinde iki günden 
Türkofa müdürüyle iktısadi işler üze- .zum ima .. '···elme emareleri Tür-

bcrı rast anan yu~ ' 
rinde görüşmilştür. bil 
Öğrendiğimize göre Cüınhuriyet Mer- kiye - Almanya ticaret anlaşmasının -

kez bankası, dokuz şubat tarihine kadar fiil mer'iycte girmesiyle maddi netice
lerini gösterecektir. lç piyasalarda üzüm 

olan blokajları ödemektedir. ı 
il fiath.·ri '-'Ükseldiği için, ihracat tacir eri-

Birikmi!; olan ve tutarları 38 m· yona , d 
edilrn · nin dış piyasalara yaptıkları teklifler e varan bloke paraların balanse · esı 

lçin ayrı bir protokol imzalandığı öğre- müsaittir. 

Üzüm kontrol una başlandı 

ilk ihraç numarasını 
J. Taranto aldı 

M. 

Standart tipler ikinci Teşrin orta-
. sında ihrac edilecektir 

' 1 • 1 

Mer"iyete giren kuru üzüm niz.aınna- eden fnnnl~rın u~un1_ c~ı mua;-cnc
1

t·k:!-.. ı k vcr·ım1~tır. Numara arın 
mesinln funir bulunduğu kayıtları goz ]ere nu..-ıora .., . , . . .. 
önünde tutularak, dün sabahtan itibaren biri üzüm ,andıklarına digerı 15" mu,a
kuru üzüm mahsulümüz ihracında kon- adc varakasına vurulmaktadır. Kontrol 
trol edilmeğe başlanml!jtır. dairc!'iindt'n verıL:ı~ müsaadenamcleri 

Kontrol sabah saat dokuzda başlamış- bulunınıyan üzün1Jerin ihraçları n1cn1-
tır. Nizamname mucibince ihracat :ya- nudur. Gümrük h.1aresi bu gibiler üze
pacak tacirler sırasiyle üzüın kontr ... ol rine rnuaınelt.' yap1namaktadır. 
dairesini keyfiye!len haberdar etmege Ü7.Üm kontrol n:zamnamesinin ınu
başlamışlardır. M. J, Taranto ınüe~.ese- vakkat mnddesı mucibinoe, bu senenin 
•m" ın' müracaati iizerine Dr. Badenın ne- k rekoltesi üzerinden vücuda getirileee 
zarctl altında, lzmir kontrolörü, B. Ali standard tiplerin mecburi olması ke:fi
Emre M. J. Taranto müe"esesine gide-
.rek ihraç edilecek kuru üzümleri mu:ı- yeti 1:; ıkınci t r" ııe hırnk~ını~tır Stan
)•ene etmiş, matluba muvıı!ık hulardk dard tlplt•ri meydana gdırccck lıey•t. 
ihracat müsaadesi vermiştir. Bu suretle, faaliyet• geçn~~k Uzt'redir. Şimdilik hu
kontrol edilıniş müsaadt·namclerin ılk ! ~usi tipler üzerinden ihracat yapılac3k
numarasını bu firma almı~lır. 1 tır. İçinde yabancı maddeler bulunan 

Bundan ıınnra sırasiyle, mi..iracaat üziiı11leri'l ihraçları menınudur. 

Madenci yetiştirmek için 
Zonguldakta meslek mektebi a~ı~dı 

Bu nıektebe köy tü maden 1şçilerınden 
az çok okur ya7ar işçiler alındı. Bu mek
teb.in açılışı n nd· nc.:iler arasında büyük 
bir mcrnnuniyt:'t uyandırdı. 

Zonguldak, 7 (A.A) - .Madenlerimi
:rin en çok muhtaç olduğu çavuş, baş
çavuş gibi meslek sahibi i.şçl yeti~tirmek 
üzere Zonguldakta bir mektep açıldı •.. 

İzvestiya gazetesine göre 

Vekiller Ankara yolunda Yahudiler 

V k•JJ H . 9:' •• dd• J Arapları e ı er eyetının mutea ıt top an- öldürüyormuş 
tılarına Başvekilimiz riyaset edecek Kahire, 7 ( ö. R) - Filistindeki ha. 

disder bu defa tamamen ter&ine inkifaf 
etmektedir. Yahudi halkın araplara 
tecavüzü artmı,br. Ayni Gazc] köyün
de Ali Mehmet, Nablusta Ali Selimi, 
Hayfada Ali adında üç arap yahudileı 
tarafından öldüriilmüştür. Cebd köyüne 
yahudiler ate§ vermişlerdir, 

Toplantılarda Beynelmilel meselelerden başka mem
leketin ic isleri hakkında da esaslı kararlar alınacak . , 

İstanbul, 7 (Yeni A.sır muhabirinden- üzere fehrimizden aynlacaktır. 
Telefonla) - Şehrimizde bulunmakta lktısat Vekili Celal Bayar Ankaraya 
olan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ve Na- gitmek üzere Zonguldaktan aynlmıştır. 

f V k ·ı· Al" Ç t. k b• k k" icra Vekilleri Heyeti perşembe veya 
ıa e ı ı ı e ın ·aya u a ·~am ı 

cuma günü toplantılanna ba~lıyacak, 
trenle Ankaraya hareket etmişlerdir. h . il ·· ·· ·ık 1 . . . yalcın bir j tırna e cuma gunu ı top an .. 

kaç gün devam edeceği tahmin ediliyor. 
Kabine toplantılnnnı müteakip Baıve .. 

kiHn Karadeniz sahillerine kadar uzayan 

bir yurt gezisine çıkacağı söylenmekte
dir. 

Hariciye Vekaleti siyasi müsteşarı Nu .. 

PanArap 
Kongresi 

Vekıller Haydarpaşa ıstasyonunda vah j 1 •1 1 t 1 ·· ·· ·· · 1 
. . . . . .. ... tıı.ını Başve~ı sme nonunun rıyaset e .. 

ve beledıye reısı Muhıttın Ostündagla . d · ktır man Menemencioğlu yarın cbugünı An .. nn e yapaca · 
tctyi edilmi,Ier- Bu toplantılarda ehemmiyetli bir çok karaya gidecektir. 

Şam, 7 (Hususi) - Öğrenildiğine 
göre, Lübnanda toplanacak olan büyük 
panarap kongresine lrak generali Nuri 
Sait riyaset edecektir. General Nuri Sait 
kongye müzakeratını müteakip lraka dö
necek ,.c harbiye vez.irliğini deruhte ede• 
cektir. 

dil{er zevat tarafından 
dir. 

Milli Müdafaa Vekili General Kazım 
Özalp, yarın akşam Ankaraya gitmek 

bc\"ne1milel meseleler görüşüleceği gibi, Dahiliye Vekileti siyasi müst~q,rı B. 

m~mle etin İç ioleri hakkında da esulı ı Abdülmuttalip de bu akşam Ankaraya 
kararlar alınacaktır. Toplantıların bir hareket etmiştir. 

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

Sovyet sporcuları geliyor Davetname 

Istanbul, lzmir ve Anka
rada maçlar yapılacak 

lstanbul muhteliti hareket etti 
Yüzücüler de yarın şehrimizdedir 
lstanbul. 7 (Telefonla) - Her oene tanbul, Kocaeli ve diğer .. ,ıntakalardan 

do;:;t Sovyct sporculariyle tekrarlanmak-: 56 sporcu ayın dokuzun< -:ehrimize ge .. 
ta olan spor tcma~larının bir devamı leccklerdir. Denjz müsabaı>..aları 1 O, 1 I, 
olarak bu y.l So\'ycl ı:ıporculan mcmle· 12 ve 16 eylUI tarihlerinde yapılacaktır. 
kctiınizc gelec<"klerdir. Kardeş sporcu
lar 70 kişilik hir kafile halinde bu ayın f 
sonunda nıemlcketimizi ziyaret edecek
lerdir. 

Türkiye Halkevleri takımiyle Sovyet
ler halkevleri takımı arasında futbol, 
:;üreş mü!IAbakaları yapılacaktır. Sovyet 

ı;porcuları lzmir • .ı nlcarn. ve L tanhul §C• 

hir tukınılarİ) le de mü abakalar yapa .. 
caklnrdır. 

FUTBOL MAÇLARI 

J tanhul nıuhteHti fLmİre gelmek Üzere 
ı~tanbuldao. aynlm1~tır. Ankara muhtc .. 

ht.i cuma ak~amı ~ehrimize gelecektir. 
Cuma akşamı gelecek spor kafileleri ara
sında üçüncü umumi müfet~lik muhte-

liıi tiC vardır. 
M:lhim olduğu ü.z ... te üc; şehir muhte .. 

liti mÜ!!.abakalarına girecek takımlar, 

dün geldi 

Akdeniz konferansına 
iştirakimizi bildirdik 

müsteşarı dün Hariciye siyasi 
Perapalasta sefirlerle görüştü 

~~~--....._ ..... ._.,.._..,.~___:=--
lstanbul, 3 (Telefonla) - Cuma gü

nü Cenevre yakininde küçük şehirlerden 
birinde toplanacak olan Akdeniz dev .. 
letleri konferansı hazırlıklarına devam 
edilmektedir. Konferans davetnamesi 
bugün hükümetimiz adına 1-lariciye \le .. 
kSleti siyasi müsteşan Bay 1\-fcnemcnc~· 
oğluna takdim edilmiştir. 

B. Numan l\ı1enemcncioğlu Pcrapalas~ 

ta Fransız, Sovyet Rusya ve Polonya el
çilerini kabul ederek görüşmü;: biliıha
ra Filoryaya gitmiştir. 

öirendiğimize göre, hük.ümctimiz, 

Akdeniz konferan--ı için gönderil~n da .. 
vct vesikouıını aldığını ve konferansa il" 
tiraki kabul etti~ini alakadar devletlere 
bildirmiştir. 

ROMANYA DA KABUL ElTll 

Bükr.ş. 7 (AA) 
bildiriyor: 

- Rador alan'" 

Fransız elçuıl ve İngiliz İ~gÜderi dün 

hariciye nazırı ı\ntoncs,koya Ak.deniı. 

konferantıına Roınan)"nyı resmen da\·et 
eden bir nota tevdi etmişlerdir. 

Anton0<ko daveti kabul etmi~tir. 
DENiZ BIRJNCIUKLERI kun<t itibarillc birbirine yakındır. iz- _,=_.._.__.;;_ ___________ .._ __ _,=-..---------

Denizcilik federasyonunun bu hafta .. ! mitin bu müabakalarda. iyi bir derece 
nın ,on günleri İçin hazırladığı Türkiye 1 almasına intizar ediliyor. 
deniz ıııporları şampiyonasının lzmirde lstanbul muhte1itinde Beşiktaı ve Ca
yapılacağını haber vermiştik. Bu mü .. latasaray kadrolarının en seçkin oyuncu .. 
sabukabr jçin hazırlanan Karşıyakada· lan bulunacaktır. Ankara muhteliti de 
ki yüzıne havuzu tamamlanmı~tır. ls· çok k.u~·etli bir kadro ile gelmektedir. 

Roma - Berlin mihveri 

Göründüğü kadar 
kendinden emin değildir 

Suriye kabinesi 
Genç unsurlarla takviye ediliyor Su
rıye Türkiyede konsolosluk açacak 

Adana, 7 (Husus) - Suriye k bınc- ~ ·ı. L . ev Jnle temaslar yapmış-
sinde değişiklik olacağı şayiaları !;. "._ 1 t r liır İ"' • re ore de Surıye mec~ 
vetlc deveran etınektedir. Başv• kil Ce • 1 edile<« i tır. 

Akdenı"zdekı" korsanlık vak'alarından Parİ•. 7 (ö. R) - B. Mu .. olinininıonlara <mniyct eden milletleri tehlikeye 
B. l--Jitl~re yapacağı ziyaret münasebeti .. düşürmektedir. B. Hitler sarsmağ<ı mu· 

mil Mürdünıün teşkil edeceği ) .. nı ka-1 Sunye t: 1 ü f>tinin pek yakında Tür
bine genç elemanlarla takviye dılecek, ki; e. Irak. M r Amerika ,.,, Brczilya
bir habrrc göre de Dr. Abdurrohınen 1 d;ı k ·nsolc lukl.1r kuracağını ve bunla
ycni kabinede ınilhln nC>zarctlcr~_:-.L bi- rın l

0

.ıc1n~ız L'lçilik1crine bağlanacağını 
rinin başına getirilecektir. hariciye \-'cı.iri Sctclullalı cazctc:cilcrc.söy .. 
Başvekil üç günden beri siyasi rical- kdi. ............. _. .............................................. .. 

mes'ul Olan Yalnız Italyadır le •Ürdrc• gazetesi bu merak uyandırıcı vaffak olduğu lngiliz. Fransız cephesini 
mültıkata rağnıC'n Rornn - Berlin ınihve- büsbütün parçalamağa çalı~ınaktadır. 

Moskova, 7 (A . .ı\) _ Izvc!:tia gazete- gemilerin büyük bir kıs:nına mensup rinin göründü~ü kadar emin olmadıiiı Onun ileri sürdüğü muhakemelere ı::ran~ 
si, Timlriayef Sovyct vapurunun hatırı!- mürettebatın kendi kendilerini batırmak hi-.inin mevcut olduğunu yazıyor. Bu oada Ve lngilterede istiyenler aldanabi
ması hadisesini mevzuubahis ederek bu hastalığına müptcH olduklarını kabul gazeteye göre faşist de\ Jetlerin kuvveti J;rler. Fransanın lngiltereye brşı hissiya
vapurun bizzat kendi tayfaları tarafın- etmek icoıp eder- Diğer bir çok gemile- sulhu İ$lt-yenlerin pek zayıf davranmala~ ll değişnıemi,Lir. Almanya dünyanın 
dan batınldıgına dair ltalyan Corriera rin batması b~ka türlü n:ısıl izah olu- nndan ileri gelmektedir. Bu bakımdan yeni bir taksimine imkan bulmak gaye-

Yeni Hatay 
delegesi 
---111---

ISTANBUL, 7 ( TELEFONLA ) -

nabı·ıı·r• Bu manasız noktai nazar 1tal- . 1 h d .. tak" d B M ı· . ·1 Della Sera gazetesinin ıddıasını gülüç va71yct on ara er gün aha cesaret ve- sını ıp etmekte ir. u usso ını ı e 
buluyor. Ve reddi mümkün ol.nıyacak yan fa~istlerinin mesuliyc>tlerini ispat rici bir ~ekil almakta, demokrasileri ve vaziyet ba._kadır. 

Antakyadan bildirildiğine göre Fraıısa
nın yeni Hatay delegesi Antakyaya ge

lerek vazifesine baş~aınıştır. 

dellilerc istinaden ltalyan filosunun Ak- etmcğe kiifi bir delil teşkil eder. 
---··---

denizde korsanlık yaptıgını ve ltalyan l • teslihatı 
gemilerinin So,1·et, lngiliz ve lskandi- f ngi terentn 
navya vapurlarının batırılmasından me- --BAŞTARAFI BEŞlNCl SAHlFEDE
.sul olduklarını yazarak diyor ki: 47 milyona, 1936 da 57 milyona. 1937 

İtalyan faşistleri bu ıncsuliyetten kur- de ise 89 milı·ona çıkmış, yani 1934 se
lulamıyacakl.u·ı gibi içtinap edilcmiye- neoine ni,bctle iki miali olmuştur. Ha
~ek cezadan da kurtulamıyacaklardır. va tah~i!Jatının artışı daha ziyade göze 

P d t · dA şöde vazıyor: çarpar 1935 le 27 milyon iken 1936 
rav a gaze e~ı ...- J .. d 90 ·} 

Eğer ltalyan noktai naz:ırı kabul edi- da 5 O milyona '"e 19 3 7 e mı yona 
'- k ı Akd · de se\·ru""<efer eden çıkmı1tır. ıece o ursa · enız .. ~ 

~.7IZ7.Lz:T/7r.r.1 a> ııu::zzr.LZZ.> 
r:azzzzzr.or.LZZZJ 

Ozel Yusuf Riza ANA ve 
• 

iLK okulu direktör~üğünden : 

ANA ve iLK kısımlar ic;in talebe kaydına 

itibaren batlanacaktır. 

bir Eylulden 

Müracaat saatleri: Her gün ıabah dokuzdan 
on yediye 

kadardır. 

Kestelli caddesi: No. 76. Telefon: 2914 

Not: Uzak semtlerden çocukları mektebe götürüp getir· 

mek ic;in hususi otobüsleri vardır. 
1 ıs 

6
' 9 ,, EYLÜL ŞEREFiNE 

.. ~ ... ·"'~· t 

Kemal Aktaş Hilal eczanesi: 
iL: tz r • • •sar==· •• 

7, 8, 9, EYLÜL GÜNLERİNDE 3 GUN 
FEVKALADE UCUZLUK YAPIYOR iÇiN 

Bi!ı ı recetelerde, Kemal Aktaş müstahzaratı ile Avrupa 
ilac;ları'nda, Gözlüklerde, Bütün kolonya ve esanslarda 

hertürlü alışverişte fevkalade ucuzluk 
100 KURUŞLUrC KOLONYALAR 90 Kr. 30 KURUŞLUK KORIZOL KEMAL 25 Kr. 
75 « « 65 Kr. «Nezle ilacı» 
50 « « 40 Kr. 50 « OKINOLiN SAÇ iLACI 40 Kr. 
30 « « 25 Kr. 50 « DlŞOLIN DiŞ iLACI 40 Kr. 

200 « « 180 Kr. 100 « KEMAL AKTAŞ ESANS 90 Kr. 
30 Nasırol Kemal 25 Kr. 50 « « « « 45 Kr. 

LOKS POROLARDA 100-1 O 35 « « « « 30 Kr. 
UCUZLUK 25 « « « « 25 Kr. 

50 Kr. KEMAL AKTAŞ GOL.SUYU 40 Kr. 50 « « ÇIÇEKSUYU 40 Kr. 
Kr. « « « 25 Kr. 30 « « « 25 Kr. 

MOŞTERlLERlMtZlN BtR MALDAN BtR TANE ALMASINI RtCA EDERtZ. 

l.ULUıU~tU, 

Hakimlerin 
terfihleJ i 

U::ifAl\'1lUL, i ( TELEFONLA ) 
Ankaradan hildırilru;:in~ göre Adliye 
vekaleti, hak :nlerin terfileri için bir )5-
y iha hazır1ıyııca:ttır, 

Llyiha Kar:1Utayın bu devresinde mü: 
zakere mevzuları arasın~ girl'cektir.Ye-
ni adliye teşkili\tmın haziranda tatbik 
m(·vkiine tr!rn'l~si, h5kiınl~rin birer de

rece terf. ettirilmeleri muhtemeldir . 

Londra görüşmeleri 
Londra, 7 (Ö. R) - Başvekil B. 

Neville Chambcrlain Dovnin Streete dö. 
nerck hariciye nazırı B. Edenle uzun 
uzadıya görüşmüştür. 

Dün iki yangın oldu 
l - Basmahane, Çorakkapı cadde· 

sinde lbrahime ait 360 sayılı helva ima· 
lathane&inin susam kaYurmağa mahıuı 
fırınının bacasında biriken kurumlar ateı 
almış İse de büyümesine meydan '·era .. 
meden :!!Öndürülmüştür . lmalathan• 
1500 liraya Oniyon şirketine sigortalı· 
dır. 

2 - Yukarıki yangln ba!;ilangıcından 
bir aaat sonra Karşıyakada Salihpao• 
caddesinde 1 3 7 oayılı Bayan Sıdıkanıııt 
evinden de ateş çıkmış ise de büyüme i
ne meydan verilmeden ıöndürülmü§tüt. 
Bu ev de sigortalıdır. 

Bir saat fasıla ile çıkan bu iki yanıııı( 
lam zamanında yetişen fedaki.r itfaiy• 
mizin gayre-ti ile büyümesine meydan \r .. 

rilmedcn .. öndürülmüttür. 

SEK1Z1Ncfs:üi!FEDE .: 
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er n ~--an ya •o 
• • 

şm o g n ı Büyük bir tetebbu organizasyo 

~~==~Zı~:~J.s!E~2 Se sen şe irde fe i s f.f.~'Jül1':,m!y~!~!"!.~.g.~ . .'E:.':.~~.'!:.~ ... ~~.~.'!:.!". ... !.. ......... 1 
kabul ve idare meclisin! ibra etmişti. t • t ı k hekim vardır, bunlardan 25.000 i serbest f/" •• h k • l • 

Dört sene evvel kurulan bu milli ve esısa 1 yapı aca olarak çalışıyorlar. Bu hekimler nıı.sıl ~oy e ım erıne 
kıymetli milessese, her sene bir kat da- çalı~ıyorlar ve ilim ııeviyelerini muhafaza 
bıı kuvvetlenerek yurdun dört köşesi- edebilmek için nasıl yet:İJİyorlar. Al-
ne yardım elini uzatmıştır. Tesisat üç senede bitirilecek, bu iş için man halkının sağlık ve sağlamlığını ko- Tekamül dersleri verilecektir. 
Şimdiye kadar bin bir imkAnsıı:lık için- 9 J O ·ı ı · .J: d ·ı ktir rumak vazifesini üzerine nlan Dr. Blo-

C1o bunalan §ehtr ve kasabalarımızdaki • mı yon ıra SaTTe l ece me bir gazete muhabirine çok enteresan Şehir hekimleri için Je hekim/er 
belediyelere yeni ruh ve hayat veren de sekiz tayin edilmiş iken belediyeleri- met edilmiş olmak maksat ve gayesiyle beyanıı.tta bulunmuştur. Dr. Blome di- yurdu açılıyor. Hekimlik akademi-
banka, yurdun bakımsız köşelerlnl şen- mizin mali vaziyetleri ve ödeme kudret- bir arsa alınarak bunun üzerinde banka- yor ki, ekserisi bir kıliniğin asistanı ve bü-
lenclirmek, ônlan tanzim ve imar etmek, leri göz önünde tutularak fa.iz haddi yı istiap edecek ve artan kısmında di- tün modem teknik ve ilim vasıtalanna, /erini sayısı dörde çıkarılmış bulunuyor 
onlara muhtas; olduktan .parayı ikraz et- yüzde 6 1/2 ye indirilmiş ·ve belediye- 1 ğer resmi bir daireye veya bir müesse- laboratuvar ve röntgen enstitülerine ma- .............................................................. ••••• ••••., .... ,. ••• .. . 
ınek, dar btıtçell 'belediyelerin başara- }erin borç mukabili gönderdikleri para- seye elverişli kiralık bir kntı ve memm-- lik olan büyük oehir do1'torlan pratik 1 alanlar arasında rabıta temin etmekte-ı edinen bu organizasyonun planlan ga• 
mıyncağı bUyük işlerde tavaautta bu- lar için de aynca yüzde 3 faiz verilmesi tarın veya hariçten tutacakların ilca- köy ve kasaba heldminin neler bilmesi la-, dir. Kurs alanların arzularını kura ve· yet geniş ve büyüktür. Her şeyden ev· 
lunmak, onlara kelalette bulunmak için esası kabul olunarak faiz haddi daha meUeri için dört apartman dairesini 1 ztm olduğunun farkında bile değillerdir.' renlere ilgiletmek ve öğrenmek isteni· vel hekimler hastalarının na ıl yaşadıkla-
1935 te kabul edilen bir kanu~ beledi- aşağıya indirilmiştir. muhtevi inşaat ve tesiSat vücuda getiril-il Halbuki 19 34 tenberi konulan mecburi j len hususi bahı.slar hakkında ders temin rı ve nasıl çalı§tıklan hakkında malu-
yeler imar heyetini teşkil etmişti. ON SENE TAKStr m.iş ve bunların ikmal ve muvakkat ka- staj mesais~ bilhassa köy ve kasaba dok- etmek nzifcsi de bu reise dü§mektedir. mat edinmektedirler. Kurs grupları bu 

Belediyeler imar heyeti, ilk ~ olarak Bidayetcn beş seneye kadar taksit- bul muamelelerinin icrası da kuvvei torunu göz önünde tutuyor. Bu, köy he- HEKtM YURDU makııat için fabrikalara, maden ocaklnn-
nufusu on binden fazla şehir ve kasa- !erle para verilmekte iken belediyelere karibeye getirilmiştir. kiminin §ehirli arkadaşından daha az bil- Kurs alanların ekserisi hususi yerlerde na, tarlalara ve değirmenlere gönderil-
baların su, harita, kanalizasyon, spor s'lihulet ve ödeme kudretleri arttırılmış Arsa bedeliyle birlikte banka binası- diğine dalalet etmiyor. Bilakis köy he- bir kısmı da hasta.nelere yerleştirilmek- mektedir. Dr. Blome diyor ki: hastaaı· 
alanı. ve bilhassa içme suyu işlerini olmak için on seneye kadar müsavi tak- nın ihale bedeli ve kontrol ve proje mas- kiminin daha muhtelif şeyler bilmek tedir. Lakin pek yakında ku kurslara nın nasıl çalıştığını. nasıl yaşadığım İyi 
programının başına alm~, nufusu on slt usulü kabul edilmiştir. rafları.. 448835, Möble ve mefruşat be- mecburiyetinde olduğundan ileri gel- iştirak eden hekimlere mahsus olmak bilen bir doktor ona daha kolay tedavi 
binden yukarı olnn seksen şehir ve ka- BELED1YELERE BORÇ deli.: 34.400, Lüst ve ampuller .. 5.985, mektedir. üzere ~urs yerlerinde bir hekim yurdu ve sıhhi tc:dbirler tavsiye edebilir. 
sabanın !enni su tesisatının 1940 yılı 50- 1936 mnli yılı sonuna kadar müracaat Kasalar , dolaplar, yazı ınakinalan ve TEKAMOL DERSLERİ kurulacaktır. Bu hekim evlerinin beşi MESLEK HASTALIKLARI 
nuna kadar ve tahminen 9 -10 milyon li- eden belediyelerden 144 belediyeye teferrüatı .. .9,190 lira. Ceman yekun Pratik hekim yani köy ve kasaba he- Dortmund, Bonn. Kempfenhausen. Drcs- Yine ayni sebeple gu kuralann pro· 
ra arasında bir para sarfiyle ikmal edil- 4.688,G22 liralık ikraz ve kefalet kararı 49.410 liradır. lcimi hakkında Dr. Blome diyor ki: cAs· den ve Ludvigshafende kurulmu~ bulu- gramlarında meslek hastalıkları ve iş fi· 
mesi ve 1940 sene.si ile 1945 senesi ara- verilerek bundan 2.532.105 lirası bilfiil Yukarıda gösterilen hususat için ban- 1:.eri doktor, doçent veyahut bir klinik nuyor. Diğer yerlerde de bunların eş- ziyoloji ve patolojisi mühim bir yer tut• 
sındaki devrede de nufusu beş bin ile on ikraz Ye kefalet edilmiş ve 1.163.429 li- kaca şimdiye kadar alakadarlara rnahsu- asistanı olmıyan bütün hekimlerin beş leri yapılmak üzeredir. Hekimler bu ev- maktadır. insanları tabii kuvvetlerle iyf 
bin arasındaki şehir ve kasabaların içme rası mukaveleye rnptedilerek, taleplere ben, 240.218 lira muvakkat hesaplardan 1 aenede bir ziyaret etmek mecburiyetinde !erde kurs müddetince hem oturacak etmek ve lızami çalışma kabiliyetini tc• 
eulannın programa alınması kararlnJ- amade tutulmuş ve 933.088 liralık ta- tediye olunmuştur. lolduklan mecburi tekamül derslerini yal- hem ya§ayacak ve hem de öğrenecek- min elmek tqekkülün en biiyük. ga-
JllJŞb. leplerin de muamelesi derdesti icra bu- MAKSAT VE GA:YE.. nız Üniversitelilere bağlamadık. 68 şe- lerdir. Bu bir arada yaşıı.yış hekimleri yesidir. Bunlar arasında tabii natür te-

BAŞARILAN lŞLER Iunmuştur. Bundan sonra banknnın tesisindeki hirde 300 hastanede bu mecburi teka-1 birbirine yaklaııtırmıı.ğa ve tanıştırmağa davisine de ehemmiyet verilmektedir. 
Bu hususta idare heyeti raponmda Bu tafsilata göre sermayenin milhim maksat ve gaye şu suretle anlatılmakta- mül dersleri verilmektedir. Bir memleket da yarayacaktır. Her Alman hekimi bu modern tedavi 

C!eniliyor ki : bir kısmı boş bırakılmamış ve bakiyesi dır : hastane i baş hekimi, köy ve kasaba dok- KURS EVLERi 
« - Birinci kısım su ~lerindcn Ada- de bankanın menfaatine elverişli suret Bankamızın tesisinden bcı;i takip I torunun neye ihtiyacı olduğunu herkes· Bu kurs evleri ayni zamanda tercihan 

na, Mersin, Tarsus, Gaziantep, Eskişe- ve şekillerde tcnmiye olunmuştur. ettiğimiz maksat ve g:ıye bu memlekete. ten iyi bilir. Bu sebepten bunların pek güzel manzaralı. kültür ve ince sanatları 
hir hasabalan su işlerinin 1.105.327 Ji. lstikraz ve kefalet taleplerine karşı hayırlı olan bu müessesenin münhası- azı iiniversitelere bağlıdır. zengin olnn şehirlerde kurulmaktadır. 
raya varan tesisnb ihale edilerek banka- basiretkarane hareket olunmakla bera- rruı sermayesini arttırmak, umuın maaş Bu kursların gayesi yalnız yeni keşif- Şimdiye kadar ııerbcst kurslara kendi is
en fin:ınse edilmiştir. Adana, Mersin ve ber belediyelere nzami teshilat ve yar- ve masraflarda aı.am.l derec~d.e tasar-

1 
leri ıre ilmi terakkiyi zaman uman he- teğiyle i,tirak eden hekimlerin, }'erleri-

hakkında da denini ~örmektedir. 

ONIVERSlTELERDE 
Be§ ~nede bir verilen bu mecburi 

kurslardan başka her sene yine ihtiyari 
kurslar da devam etmektedir. lhtiyart 

kurslar bilhassa üniversitelerde vel'.İlmelc· Tarsus şehirlerinin su tesisatının inşası..'. dımlnr da yapılmıştır. Borç taksiUcri, rufa riayetle asgarl bir kadro ile işleri kimlere öğretmek değildir. ne vekil bulmak. yolculuk, yaşama mas-
rın başlanarnk bankamızca istihkak ·ra- müddetleri içinde tamamen tahsil oluna- başarmaktan ve mevzuatımızın müsaade BEKLENEN NET1CE. rafını. kurs parasını temin etmek gibi tedir. 
porlanrim tediyesine başlanmıştır. rak meşkuk .bir vaziyet tehaddüs etme- ve çerçiv~~ haricine . çı~aksız~ ser- Bunlardan be~le?en. neticelerden b!_ri I binbir engel ~nr:ısın~a k~ldığı n~~lO~- HEKiMLiK AKADEMiLERi 
NtZAMNAMEDEKt DECtŞtKL1KLER miştir. maycnln husnU temnıyesınden ıl~aret I de memleket hekımıne ınsanın yalnız goz I dur. Halbuki şımdı vazıyet degışmı~- Bunlardan . başka hekimlik akademilc-

Belediye ve hususi idare mallan Ştm- bulunmuş ve bu düşüncelerin neticeleri veya yalnız burundan ibaret olmadığını tir, bir defa kurslar artık meccanidir. rinin sayısı da dörde çıkarılmıştır. Bun· 
diye k:ıdar doğrudan doğruyn kendi "ta- de sent; nihayetlcrinden umwn1 , mas- ·ve kendi ihtisa91 sahasında muayene et- Oturma. yeyecck ve sair yaşama masrafı lıırdan Berlin akademisi umumi şel.ilde 
rnfl:ırmdan muhtelif harik sigorta şir- rnfl:ı temettüatın mahsullerinde göriil- tiği hastanın do.ha hirçok uzuvlardan mü- için günde iki buçuk mnrk hesap edil- umumi hekimliğe hasredileccktir. 

Raporda, banka esas nizamnamesinin 
bnzı maddelerinde yapılan değişiklikler 
ve. ilaveler birer birer anlatılmaktadır .. 

Bu değişiklik ve ilaveler şunlardır : ket.terine sigorta ettirilmekte ve bundan ~üştür ki bu bapta yüksek heyetinize rekkep bir ''::ırlık olduğunu znmnn za- mektedir. Yerinde bırakılacak vekile Rudolf-Hess hastanesinde olan Orcs· 

A - Belediyeler bankasının kefaleti
ni havl bonoların bnnkamızca iskonto 
edilebilmesi .. 

yalnız resmi dairelere has tenzilat ynpıl- mücmel bir fikir verebilmek için bu ne- mnn hatırlatmaktır. ''erilecek para meselesi de ortadan kalk-
makta idi. Bankanın teessüsünden sonra ticeyi a~ğıya arzetmekle bnhtly::ırız : ŞEHiR HEKtMI mak için hekimlerin mütek.abilen birbirle-
esas nizamnameınizin müsaadesiyle bu Umuml Safi Umumi Şüphe yok ki büyük şehir hekimi de rine vekulct etmek usulü konulmu.tur. 
mallnrm sigorta işleri daha esaslı ve Senesi Masraf Kfu- Xitr bu mecburi kurslo.rdan muaf knlmnmak- Bol çocuklu ve ma1i vaziyeti iyi olmıyan 
sağlam \•e betnhsis yangın tehlike]erine 1933 (7 aylık) 35.226 55.092 9!>.318 tadır. Yalnız onların te.,kilatı başkadır. hekimlerin yolculuk vekalet ve kurs es· 
karsı bu idareler için daha faydalı ve 1934 GG.049 8i.7G2 150.811 Pratik mesaiden ibaret olan bu kurslar· nasındaki yaşama masrnfların::ı. hükümet 
emniyetli mukavelenrunelere raptedil- 1935 79.576 187.991 258.567 dan kalnhalık bir kütlenin istifade etme• yardım etmektedir. 
mekle bcrnbcr bu yüzden müessesemiz 1936 82.314 270.889 362.203 si pek eüç oldubından 20 - 25 er kiııi- l lF.KlMIN 1LK TETKiK 

den akademisi tabii tcdnvi usullerinin 

ilerleyip yayılmasına çalışmaktadır. Mü· 
nihte yeni açılacnk bir akademiye büs-

bütün yeni tabii bir vazife verilecek. 
Hamburg akademisi bilhassa Hattı Os
tün. hastalıkları ile me§gul olacaktır. 

İşte hu tekilde Alman doktorluğu Dr. 
Blomenin son olarak dediği gibi yeni, bü· 

B - Belediyelerin elektrik, su tesisa
tı, itfaiye teşkilatı için mübayaa edecek
leri motör, dinamo, tel, saat vesair elek
trik malzcmcsl ile su borula~ı. snntleri 
ve itfaiye vesaiti, olnt ve edevatının mü
bayaalarına ve lmrulmasına tavnssut 
edilmesi, 

için ceman 33.363 lir:ı rnddesinde aynca Yekun 263.165 598.734 861.89!) lik gruplar kurulmaktadır. Bunlıı.nn 1 EDE.CEcl Ş~Y 
kar temin olunm~ ve bunların kıymet KAR VE ZARAR kendi nralanndan seçtikleri bir hekim, En ucra bir köşede yaliZ\yan hekime yük bir tetebbü ve inkişaf organiznsyo· 

C - 1krnz ve kefalette belediyelerin 
österdikleri karşılıklardan cibayctleri 

hususi idarelere ait olanlar hakkında 
mezkQr idarelerin de teahhütlerinin 

itibariyle tutan hakkındn istalisliki ma- 1936 mali yılı içinde bankanın muh- reis olmakta ve ders verenlerle ders bile en yeni bilgileri ula!\hrmağı gaye nu lurmuvtur. 
lumat elde ,edilnliştir. telif ınumelelerinden elde edilen tem et- .......... ••••••••••• ... , ••••• ....... ••,. ••••••• , .......... , ........ •• .. • • ••• ••••••• ••••••••••• ••••••• .. •• • •• ••••••••• •• •••••••••••• 

alınması. 

BANKANIN 1NŞAATI tüattan, gene bu yıl içindeki umumi r 
İcradan kurtulmak ve merkez.i bükü- mnsr:ıflar ve amortismanlar çıkarıldık- ı 

melin iki kısmını birbirine rnptedcn tı:m sonr<ı imlan safi ktırımız 279.889 lirn 

Ç - İhtiyat akçelerinin, Maliye veka
letinin muvafakatiyle, devlet dahili is-

mutenn bir yerd~ şehrin t"zyinine hiz- 70 kuruştur. 

recesinde faiz getiren diğer menkul kıy- e llkraz tahvillerine veya bu tahviller de- ye 
ıneUcre yatırılması. k 

D - Safi karm tevzi şekliyle beledi- Notasının akisleri Akdeni zuvvet-
yclere nit temettüat hakkında yapılacak Roma, 7 (A.A) - Havas muhnbirin-
muamelenin tayini.. den : lerin · ar ırıyor 

E - Hususi idnre mallarının da bele- Sov~·et Rusyarun Italyaclıın tamirat is-
li. ta • ahnfıld Ak Cebclüttnnk, 7 (A.A) - Fury Fores-Öiye malları misillu bnnkamızca sigor- yen no sına yarı resmı m e -

ta edilebilmesi gibi zaruri ve faydalı deniz konferansının tozpillenmesi naza- ter Firedrake ve Forlunc adlarını taşı
bnzı tadil ve iluvelerden ibaret bulun- riyle bakılmaktadır. ' yan dört İngiliz muhrıbi Akdeni7.in gar· 
ınuş ve bu sayede bankamızca şimdiye Bu malın.fil Italyanın SovyeUcre ver- bındnki İngiliz deniz kuvvetlerini tclt
kadnr yapılamıyan bazı işleri yapnbil- diği cevabın Roma hükümctinin hattı viye etmek üzere buraya gelmiştir. Bu 
ınek sahasına sokulmuştur. hareketini irae etmekte oldubrunu ilave suretle Akdeniz gnrbındaki İngiliz deniz 

BANKA SERMA YESl .:tmektcdirler. 
cüzütamlarının adedi on beşe baliğ ol-

Bundan .sonra raporda geçen hesap Diplomasi maha!il Sovyet Rusyanın 
senesine ai~t işler anLıtıldıktan sonra, notasını ve Italyanın bunu reddetmesini muştur. 
bankanın birinci devre hizmetinin de- ciddi bir hadişe addetmektedirler. 

vnm ettiği üç sene on ay içindeki çalış- Tebliğ gazetelerin son tabılan çıktık- Akdeniz 
ınalar hnkkında şu hesap hülfısası veril- tan sonra tevzi edilmiştir Fnkat gündelik 

ı:nektedir. neşriyat ile takip edeceği istikamet ta- konferansı 
cBankanın ilk tesisinde sermaye mcv- yin edilmiş olan halkın Sovyetlerin ha

cudu 1.576.509 liradan ibaret olup reketini bir ihtilaf çıkarmağa mıı.tuf bir 
748.964 lirası 1933 senesinde yedl ay manevra telakki edeceği şüphesizdir. 

• • 
çın 

içinde, 1.057.062 lirası 1934 senesinde, . . . . 
885523 lirası 1935 . d 1 089 856 

Şu cihetı de kaydetmek ıcap eder ki 
.. senesın c, . . So tl . I 1 b Ak 

,, __ ı ın"'G • d ,,3 666 1,__ ··-.:ı vye erm notası ta ynnın ceva ı -

Davetname gönderildi 
Pıı.ris, 1 (A. A) - Akdeniz konfe· 

ransının davetn melcri dün nlakadar 

devlet merkezlerine gönderilmiştir. Yu-.ur.ı:> ;ı.> sencsın e, ., . urc1Sı yu;;;ue 
1 

• • • 

34 hesabiyle karlardan sermayeye ayır- denız konfernnsı içın Fransa ve Ingıltc- nıı.nistan hemen kabul ctmİ§tİr. Oavct
dığımız mikdar ile ceınnn 5.411.580 lirıı re tarafından yapılan davetten mukad- name metni oldukça kısadır. Oç fıkra
takip ve tahsil edihnek suretiyle S'"'rmn- :Icmdir. B. Ciano Fransa ve Ingiltcre dan mürekkeptir. 
yenin kudrcü arttırılmış ve bankanın masliıhatgüzarlnnna !talyanın sür'ntle ce
bünyesi takviye edilmiştir. vap vereceğini söyliyeceği malumdur ... 

Sermayemizin böylece seneden sene- Hali hazırda B. Cianonun Akdeniz kon
ye gösterdiği tcreffü şüphesiz ki beledi- Eeransı ile Sovyet notası arasında her 
relerimiz crkl'ınının kanuni vazüelerinc hangi bir milnnsebet bulunduğunu iddia 
knrşı ibraz eyledikleri bağlılık ile ban- •tmcsi ihtimali varid değildir. 
kamıza karşı göst rdikleri takdire la-
yık ciddiyet ve alakal:ırından münbai.!: l svicrede 
bulunduğunu ve bankanın mali bünye- ' 
Sinde bu ~ur ııc görülen kudret ve in- Büyük manevralar 
k.işaf kabiliyetinin b.Jediyelerin her tür- B rn, G (A.A) Halihazırda Vnnd ve 

Birinci f1krn. son tanrruzların Akdeniz-

de vaziyeti devamına müsande edilemi

yec.Ck bir şekle sokmuş olduğunu ve 

emniyetsizliğe nihayet vcmıek, deniz se

ferlerine müteallik hukuku düvel knide· 

lerini tasrih etmek mnksadiyle bir kon• 

fernnsın toplanması lazım gelmekte l ... -

lunduğunu beyan etmektedir. 

ikinci fıkra, davetin formüllerine 

lü ihtiyaçlarının yakın senelerde truna- "rihourg kantonlnrında büyük manev- tahsis edilmi,tir. 
men tabninden uüık olmadığını tebarüz ralnr yapılmaldadır. J:3ir çok ecnebi -za- Üçüncü fıkra davet cdilmi~ devletlc-

ri saymaktadır. 

~ -»a 
y eni yapılan yatı okullarının temel atma resmi 

M ğlada kültür işleri 

e 

Mıığla orta okulu mczımlan 
ettirmekle beraber hükümetimizin de 'Jitlcr harekatta hazır bulunmaktadır. 
böyle bir B'!nka kurmnsındaki isabetli Manevrnlara başlanmadnn evvel as
düşünce ve kararını bir kerre daha lisn- keri daire reisi !edernsyon meclisi aza
nı şükranla anmaktan deriu haz duy-ı•ıındnn Munger ecnebi orduların mUınes-
rnaktayız. sillerinl selamlamıştır. Bu mümessiller 

PAtz HADDl arasında Fransız marcşalı Pet<ıin bulu-
Bidaycten lkrazat için faiz luıddi yüz- nuyordu . 

S:ı.lahiyeltar mahafil Fransa ile lngÜte• 
Muğla, · (tJususi) - ,Marmaris ve ıyaçlan'lın tntmin edilmiş ol~asından 

Köyceğizde üc; büyük yatı okulu yapıl- memnundurlar. ln~antın bu tedrıs yılında 
masına knr~ır Yerilmiş ve ·bu mekteplerin bitirileceği ve mekteplerin açılacnğı umu· 

yan etmesini temine çalışmak tasavvu- temel atma töreni yapılmıştır. Marmn- )uyor. Mu~la ,.alisi bny Recai Güreli te
runda olduklannı heynn etmektedirler. 1 ris vo Köyceğiz halkı bu en mühim ihti- mel atma törenlerinde bulunmu~, nu-

renin seri bir netice istihsal etmek mnk

sadiylc müznkcratm teknik aahadn ecre-

Tür u 
Filosu gitti 

Oç günden beri şehrimizde bulunmak· 
ta olan Türkkuşu filosu. dün srı.bah sant 

yedide hava çocuklarını hamilen 1nönü 
kampına hareket etmiştir. Türkkuşu fi-

losuyla birlikte B. Demir Şevki de Eski
şehire gitmiııtir. Türkkuşu filosuyla ge· 

)enlerden B. Hüseyin şehrimizde knl
mıştır. On gün sonrıı. o da arkadaşlan· 
nn iltihak edecektir. 

---n---
Çift Tedrisat 

Bu yıl şehrimiz orta mekteplerinde 
çi!t tedrisat tatbikine müsaade edilmiş-
Lir. Bu suretle bütün talebeler kolaylık
la mekteplere yerleştirilecektir. 

---~---

Karnabahar ithali 
serbest 

Ziraat vekfıleti. memlekete ithali ser
best olmıyan, fakat lüzumlu göriilen Y&ı 
kereviz, karnıbahnr gibi maddelerin ft,. 
haline müsnnde <'dildiğini vilayete bil
dinniştir. 

sv-.arL7..7..7.J:7..z:T.LZ.7..7..Z-.J!Z7..ZZZ.rz. • 

Hemşire aranıyor 
Doktor Cay Sadık Ahme

din Sıhhat Evi için hastane
lerde uzun zaman çalışmış 

... diplomalı veya pratik bir 
N hemşire aranmaktadır. 

"---rzzz zz z }J,~.z.z.z~A~Wrn 
tuklar söylenmiştir. Halk Cumhuriyet re• 
jiminin kültür işlerine (!Östcrdiği büyük 
nlukayı sevinçle knrşılamnktadır. 

MUôLA ORTA OKULU 

Muğla orta okulundan bu yıl mezun 
olnn talebeler bir nrada olarak resimle· 

rini çektirmişlerdir. Bu ccnçlerden bıı.zı· 
lan Lise tahsillerine devam edeceklerdir. 
Muğla orta okulunn bu sene tehacüm 

diğer senelerden fazladır. ilk nıektt'pleı 
için kayıtlar başlamıştır. Müracaatlcr pek 
çok ise de ilk mektep ihtiyacının tama· 
men kn~lanncıığı ümit ediliyor. 

....................... llliiiiılıiiılıı .................. __________________________ ~~·--~~ 
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boşanırlar? Dünyayı tanıyalım· 
Bir Hiikimin Yamyamlar diyarında ve 
Hatıraları Panter adamlar peşinde 

.. v~ş;d;ğ·;il~·;~·~r~~i;<l·~-lı~·: .. ~ 

.. . . . . . . . 
• 

men herkes sevişerek ~ 
evleniyor fakat çoğu 

• 

dövüşerek ayrılıyor 

~ .. si~· .. ·;Iü.ii~-~ .. ··:;;lıŞi~·· .. ı;i·ir· 
= sedye içinde ormanın 

!:ilt ağaçları arasında 
koşturuyordu 

Tamtamların sesleri hata· 
durmannştı. Orta ya bir 
düzine kadın ve erkek 

a çıktı bunlar anadan doğm·a 
~ çıplaktı 
: ...........•...............•.•.•..........•.....••.......... 
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Sovyetlerin bir notası Şimali Çinde Pekin ve Tiençin'in işgalinden 
sonra cenupta Şanghaydaki bombardımanlar 

Romayı şidd~tle itham ederek Çindeki harp ve 
,~'~:~~~ .. t~~"~~~~~~ ~::~~:~~~·;ı!~~2~~~~~~~ d: ~~~;,~~~ Avrupa devl~tleri 
maiyle ayni zamana tesadüf edeceğinden nicle~ teşebbüsün bedbaht bir hareket bununla iki taraftan her biri diğerine Çin _ japon kavgaııı uzayor ve yedin- AN mek memnuniyet veriyor. Bu menfaat· 
delegeler ıki konferans nrasında gıdip olduğu mütalaasındadır. cDaily Tele- karşı ne münferiden, t'le diğer devletler-

1 
ci haftasına giriyor. :••.... ... YAZ ......... : lerin, her neye mal olursa olsun korun-

gelcceklerdir. lngilterc ve Fransa kon-'grnhpe> gazet:sine göre Sovyc~l~r hu it: birlikte tecavüz harbine gi~işmemeyil Çarpışmalar iki muhtelif cephede ~. Röne LeVİny ~. maları icap ettiği münakaşa götürmez 
feransa teknik bir mahiyet vermek iste- suretle Akdenızde l!!panyaya sılah ve ne de karada, havada ve denızde teca-

1 
Nanken bölgesiyle Pasifik Okyanusunun bir hakikattir.> 

mekte iseler de ltalsa ve Almanyanın mühimmat taşıyan gemilerini lngÜtere 
1 
vüz mahiyetinde hareketlerde bulunma- büyük limanı olan Şanghayda. E L'ÖROP NUVEL'DE ~ Çindeki yabancı envestismanları ye• 

konferansta huzuru bu maksada vasıl ve Fransanın himayesi altına koymak is-: mayı taahhüt etmişlerdi. Bu sebeple, Şu halde, bugün, evvela Pekinin iş- ......................................... kıinu, Japan • Taymiııin 26 mart 1933 
olunacağını pek muhtemel kılmamakta- temislerdir. cDaily Maib sulha ger- hükumeti namına ve ondan aldığı tali- galinden beri şimali Çinde husule gelen geleri meselesi de bu suretle derhal or- tarihli nüshasındaki bir tahmine nazaran 
cfo. çekten bağlı bir milletin beyle hareket 

1 
matla ~efaret ltalyan hükumeti nezdin- değişiklikleri tetkik ettikten sonra Şang- taya çıktı. Profeııör Jan Eskaranın bir 6 milyar 656 milyon gümüş doları bul• 

SOVYETLE.RIN NOT ASI etmiyeceğini yazıyor. 1 de şiddetli bir protestoda bulunur ve hayda harbın başlamasiyle bütün dün- tarifine göre nüfuz bölgeleri, yabancılar maktadır. Bu sermaye şöyle taksim edil· 
basen Akdeniz konferansı arifesinde _ « Times~ gaz:t.esi So,.yct teş~bbü.~ü-, ltaly.an. harp gemilerinin Sovy.~t .. tic~ret 1 

yada uyanan akisleri gözden geçirmek için bir ikamet muhitini ihtiv~ ede~ e~- mektedir: lngiltere 2. 707 milyon, Ja
Romada, bu konferans üzerinde netice- nu~ kon:erans ı~ın davet~.a~:~~-~·~. go~- 1 g.cmılerıne ~aışı t~arru~u~un butu~ sı~a~ doğru olur. ternasyonal ticarete aç~k ~rlerd~r. kı, ponya 2.633 milyon, Birle~ik Amerika 
t.İz kalmıyacak olan bir hadise çıkmıştır. derılmesıyle aynı ııı~aya ~uşt~guunu mu- 1 sı ve ma~.d~ ne.tıcelerını~ mesulıyetını 1 Çindeki seferi için hareket noktası ola-ı~urada b:l:diye ve polıs hızm:tl:rı ım- 560 milyon, Almanya 417 milyon; Fran
So~yet Rusyanın Romn maslfthatgüu.rı şahede eyle~ektedır. Şı~~ı Romanın 

1
1talyan ~u.kumetıne t~h~ıl_ eder. Sefa-

1 
rak Hopeyi intihap etmekle Japonya t.ıyaz sahıbı -~~vlet hesabına çınlıler ta~ ıa 300 milyon. 

Kont Cianoya bir nota vererek son za- davete menfı cevap verecegı muhakkak- ret bu gıbı hareketlenn ıstıkbalde tama- isabet göstermişti. Bu vilayette Japon- rafından görulur. B. Remerin bir heıabına göre Çinde-
manlarda Akdenizde Sovyet vapurları- tır. men !>nü alınma!lı ve yapılan zarardan ' ya üç mühim adamın karşısında bulunu- 1842 ingiliz - çin harbi (afyon harbi) ki bütün yabancı ıermayeleTİn yilzde 

11a lı:.arşı çıkan bazı hadiselerin mesuliye- 1

1 

FRANSA MÜTEHEYY1ÇT1R dolayı tazminat verilmesi hususunda ıs- ' yordu. Bunlardan biri olan General Yin neticesinde, Şanghay limanı enternasyo- 34 ü Şanghayda temerküz etmiştir. 
tini tamamen halya üzerine atmış ve Paris yarı reıımi mahfilleri de Rus te-

1 
rara hükumeti tarafından mezun kılın- 1• Ju _ Keang tamamiyle ellerindeydi; nal t'carete açıldı. 1843 İngiliz imtiya- Bu Jartlar içinde Şanghayda çıkan hir 

tazminat İstemiştir. Kont Ciano cevabın- şebbüsünden müteheyyiçtirler. Sağ ce- , m1<11tır. Diğer taraftan bu tecavüz me-: öteki, Tiençin belediye reisi General zına 1849 da franııız imtiyazı, sonra da hadiııenin derhal bütün dünya piyawa• 
da Ruıı müddeiyat ve iddialarını top ye-: nah gazeteleri diyorlar ki: Ruııya Sovyet 

1 
sullerinin ibret nümunesi olacak şekilde Şang _ Fze _ Şung, japon dostluğiyle ma- bir Amerika imtiyazı eklendi; 1863 de rında ve bilhaesa Londrada vahim aiti .. 

kun reddetmiştir. .Dipl.omati~ ~ah filler 
1 
vapurlarının lta~yan ta~tel~~hirleri tara-

1 

tecziyesini .~alebe .ııalahiyett~rdır.>·~ ı ruftu. Hopey • Şaharın siyaııi meclisi inriliz ve amerikan imtiyazlı bölgeleri ler uyandırmış olmalarında hayret edi-
bu suretle çok nazık hır ,·azıyetın orta-

1 
fından batırıldıgına emın ıdıyse, Roma- Homa hukumetı hemen bır teblıg ncı- . reisi General Sung • Şeh • Yuana gelin- birleştirilerek enternasyonal nüfuz bölge- lecek bir cihet yoktur. 

ya çıktığını kaydetmektedirler. Şimdi bu da hususi bir te,ebbüste bulunmaksızın 
1
rederek bu notaya verdiği şu cevabı 1ce, onun hareket tarzı Japonyayı bile şa- ıini meydana getirdiler. 50.000 yabancı 17 ağustos günü, B. Eden, iznini ya• 

mahfillerde Rusya ve ltalya araıında dip-, bundan Akdeniz konferansında bahsede- dünyaya ilan etmiştir: cltalya, Sovyet- 1 tırtıyordu. ve 1. 100.000 çinli bu bölgede oturmak- tıda bırakarak Londraya döndü ve Çi~ 
fomat~ münasc~etlerin . ka~~ı ihtimalin- bilirdi. , 1 l~rin Akd~ni~d~ki torpilleme had.isele:i~ 1 t 9 3 7 mayıııında japon kurmayı anla- tadır. - japon harbinin çok itgal ettiği kabin• 
den bıle bahsedılmektedır Oıger taraftan ı ROMANYA iŞTiRAK EDLYOR nın meııulıyetını ltalyaya atfettiklerım dı ki, General Sung Nankine hiyanet et- Bu hadiseler karşıııında büyük ·devlet- azalarını toplanmıya çağırmıştır. ı 
hu hadise sebebiyle ltalyanın Akdeniz Bükreş, 7 ( Ö. R) - Romanya hüku-

1 
mü ahede etmekte ve bu mesuliyeti bil- I miyecektir. Kendisi bazı tedbirler al- lerin ilk endişeleri, obüsler avrupalı ma- Bu toplantı neticeeinde aşağıdaki ree-

konferanııına iştiraki §Üphcli bir hale gir- meli Akdeniz konferansına iştiraki ka- külliye reddederek Sovyet taleplerinin 1 mıştı ki bunlar Tokyonun nazarında hallelerine düşerken, vatandaşlarının altı- mi tebliğ neşredilmiştir 
melctedir. bul ettiğini bildirmiştir. cKorentub ga- °kabulünü kül halinde reddetmektedir.:. onun n:ahkumi~eti demekti. Hakikaten 

1

beti oldtL 1ngiliz, Fransız ve Amerika cBakanfar Şanghaydaki vaziyete au)tı;. 
KONFERANS UFUKLARINDA zetesi Madrid ve Şanghayda toplar giir- ITALYAN GAZETELERJNIN 20 mayısta, General."Tiençin ıehrinden tebaalarının tahliyesi işi top ateşi ara- çu bir hal ıek]i temin için mümkUn olawt 
BULUTLAR TOPLANDI !emekte iken bir defa daha bir komedi NEŞRlY A Ti emlak.ini yabancılara sata~ak olan her- ıında devam etmektedir. bütün tedbirleri taıarJamıılardır. Bu ~ 

Paris, 7 ( ö. R) - cOeuvre• gazete!li ,.c riyakarlık tezahürüne şahit olacağı- ltalyan gazeteleri Rusya}, Akdeniz hangi bir kimsenin idama mahkum edi- Jkinci bir endişe de, bu devletlerin birdeki İngiliz tıtbaalannın menfaat v• 
ftalya ve Sovyet Rwıya arasında çıkan~ mızı yazmaktadır. 1 konferanııını torpillemek arzusuyla itham leceğini kararlaştırmıştı. Halbuki bütün Şanghayda sahip olduldarı iktısadi men- hayatlarını korumak için icap eden bet 
.!ip)omatik hadise münasebetiyle şunla-ı NOT ANIN METNl , ediyorlar. Franıız mahfilleri Romanın serbeııt topraklar japonlar tarafından ıa- faatlerair. feyi yapmaya karar vermİf)erdir.> 
n yazıyor: clşte Akdeniz konferansının Paris, 7 .. ( Ö. R) - Sovyetlerin Roma 

1 
bu iddialarını yersi.z bu)uy~~lar. Zi~a tın alınıyor ve bunlar bütün mühim Çin Ac;~ olan. bir haki~at. tudur ki, İngi~- Bu tebliğ, Londranın Çinden ve Ja• 

ufuklarında bulutlar toplanmıştır. Sov- maıılahatguzarı tarafından yapılan teşeb- Sovyetler ııadece hır teşebbuııte bulun- teşebbüslerine el koyuyorlardı. tere, Çındeki ekonomık ıktıdarmın tehlı- ponyadan Şanghaydaki hatba nihayeC 
yd maıılahatgüzarı hükumetinin Akde-' büs hadiseııi diplomatik vaziyete hakim-

1 muşlardır ve bu te~ebbüs her halde Al- Tiençin valisi General Şang - T ze • keye girmesine müsaade etmiyecektir. vermelerini iatemek teşebbü'ıünde bulu
n izde ııon batırılan Rus vapurlarının 1 

dir. Sovyet mümeııstli bu teşebbüııte, t merianın Alman filoııu tarafından bom- Şung bu havalide japon ve Çin - japon 1 Gerçekten Taymis gazeteııi ıöyle de- nacağı zannını uyandırıyor. lngiliz dıt 
• halyan tahtelbahirlf"ri tarafından batırıl- 1 Akdeniz konferansının alabileceği karar-

1 
bardımanı Ye hatta İtalyanın ispanyada teşebbüıılerini daima himaye etmiş oldu- mektedir: cNe olurea olsun, avrupalı bakanlığı Amerika ve Fransanm da tek· 

~lığına kani olduğunu bildirmiş ve rivaye- lardan müstakillen, Akdenizdc batırılan şimdi iftiharla ilan ettiği müdahale hadi- ğu için bu tedbiri kendi aleyhine bir ha- l halkın büyük bir kısmının §ehri terket- len dostane fakat mahiyet itibariyle eneı• 
te göre, çok "iddetli bir şekilde tazminat iki Sovyet vapurunun hal yan tahtelba- 'ııclerinden daha az vahimdir. Sovyet ıeket telakki etti ve Tokyoya kadar 1 meleri, lngilterenin, Çindelı:i menfaatle- jik olacak bu teşebbüste müzaheretleri
talebinde bulunmuştur. BB. Mussolini hirleri tarafından torpillendiği hakkında: nota~• lngiliz sefirine vaki tecavüz dola- thususi» bir seyahat yaptı ki, manası, ) rinin tehlikeye girmesine müsaade ede- ni temin için Vaşington ve Pariate icap 

~ ve Ciano, tahmin edileceği gibi bu no- hükumetinin inkii.r edilemiyecek delille- yısiyle İngilterenin Tokyoya gönderdiği ancak bu ııon günlerde meydana çıkmış ceği manasını ifade etmiyeceğini öğren- eden temaıılarda bulunacak demektir. 
tayı pek fena karşılamı,lardır. Duçenin re malik olduğunu bildirmekte Ye Sov-

1 
notaya benzemektedir ki, bundan dola- bulunuyor. 7 temmuz geceııi, ilk Çin • I - - :1 

hiddeti çok azametli olmuş ve gürültülü yetlerin normal diplomatik miinaı;ebct- 1 yı Japonya bile İngiltereyi dünyayı kana japon hadisesi ortaya çıkınca, General Japon oı·yet mecıı·sı•nde 
Lir ~lcilde kendini göstermiştir. Bu va- Jer idame ettikleri bir mf"mleket tarafın-

1 
bulamak İstemekle itham etmiş değildir. Sung Nankinin tarafını tuttu. iki haftalık 

ziyet kar,ısında 1talya Akdeniz l:onfe- elan vaki olan bu tecavüzün mesuliyeti- ltalyanın Akdeniz kon(cransına iştiraki kanlı harplerden ııonra General Pekin 
ransına Rİtmemek kararındadır. ni tam olarak ltalyaya bırakmaktadır. I reddetmesine gelince konferans yine ya- valisi bulunan General Şih merkezi ida-

GüÇL'üKLER BERTARAF · Notanın met~i .~~dur: . jpılacaktır. Londrada~ .~elen res~i bi~ reye ihanet etti ve şimal hükumet mer-
EDILECEK MI) <Sovyet Bırlıgı ,..,faretı ltalyan harp telgraf Sovyet teşebbusu ve netıcelen kezi derhal japonların eline düştü. 

Londradan gelen t1on haberlere göre, gemileri tarafından Sovyet ticaret va-
1 
üzerine İngilterenin konferanstan vaz General Şang - Tze • Şung için Japon-

Akdeniz konferansı hakkında çıkan ~ç- purlarına karşı yapılan tecavüzlere hal-: geçtiği haberlerini tekzip etmekte ve ya ile anlaşmanın mükafatını almak za
)ükler kabul edilmekle beraber konferan- yan hükumetinin dikkatini çeker. Bu 

1
konferansa İştirak eden devletlerin ade- manı gelmiş bulunuyor. Tokyoya yap-

lngilterenin notası 
münakaşalar 

hakkında 
oldu 

Tokyo, 7 (A.A) - Dün öğleden son
•ın lağvının mevzuu bahis olamıJ acağı, vapurlardan biri bir İtalyan tahtelbahiri di ne olursa olsun onun akdine lngiltere tığı ııeyabat yemişlerini veriyor. Japon 

ı ra mümessiller meclisinin bütçe encü-
bu güçlüklerin bertaraf edileceği ve kon- tarafından Cezayirin 300 mil şarkında, 1ve Fransanın karar vermiş olduklarını militerleri, General Sungun siyasi mecli- meninde bir taraftan hariciye nazırı B. 
feranıın her halde toplanması lizım gel- diğeri Balearın 15 mil şarkında torpil- bildirmektedir. sinin yerini alacak olan yeni idarenin Hirota ve bahriye nazırı bay Yonai di-
_ı,·;;,· bildirilm•kt•dı'r. lenmic::.tir. İtalyan hükumeti kend~ivle 1 ltalyan - Sovyet münasebetlerine ge- t••k'l' 'f · · '•lerdı·r a .. .. ... ., '-v ı ı vazı esını ona vermı., . ğer taraftan Seyukat fırkasının nilfuz-

VAZIYET V AHIMDIR normal diplomatik münasebetler idame lince, İspanyaya bir sefer orduııu gönde- Pekin ve Tiençine hakim olan japon- lu azasından B. Azurna arasında Huges-
'I Londra, 7 (ö.R) - Şarki Akdeniz eden bir devletin ticaret vapurlarına 1ren Habeşistanda 4QO,OOO asker bulun- ların Pekinden Mançukuoya çıkan de- sen meselesi hakkında şiddetli bir mil
hadiseleri hakkında Sovyetler tarafından karşı harp gemileri tarafından yapılan 1 

duran ve Akdenizdeki faaliyeti ııebebi- miryolunu kontrolları altında bulunduru-
' .. . . . nakaşa zuhur etmiştir. 

Roma hükUınetine gönderilen nota kat'i bu tecavüzlerin hem İnsanlık prensipleri-, le bir çok memleketleri gücendirmiş olan yorlar. Munakale yollarına hakimıyetı B ,. _ İn .
1
. ta tninin' • J 

. .ru.wna gı ız no sı me a-
hir red cevabiyle karşılanmıştır. ltalyan ne, hem de beynelmilel hukuka muhalif 

1 
ltalyanın pek ileri gitmeyeceği tahmin olan maksatlarını tahakkuk ettirmek için d anın kar b' h ket tec:: 

. . I pon on asına şı ır are ~-
diplomatik mahfillerinde hadise pek cid- olduğunu takdir edecektir. Ayni zaman- edilebilir. Japon kıtaalannın, bır yandan, daha ce-,kil tm kt ld • .. k" b tanın 

k 
. ~ e e e o ugunu çun u u no 

, di telakki edilme tedir. ---- nuba Paotmg - F uya dogru sarkarak J h k tl . . ld f k g"s 
' E E B H • ı • B • apon ava uvve erını as "' ar o -

So 
BERUND ~ Hh.YbECAN VARMIŞ • it erJD eyannameSJ Pekin. Hankeu hattına inmeleri, öte· tcrmeksi.z.in gayri muhariplere tecavüz 

vyet poıtestosu 1\ eri Berlinde geç yandan şimali garbide Pekin - Nankeu· kI 'th tm kt b l d v etme e ı am e e e u un ugunu 
vakit öğrenilmiş \'e büyük bir heyecan ı Al Kalgan hattına çıkmaları icap ederdi. .. l . tir 
uyandırmıştır. Si.rasi mahfiller bu ha-1 Alman ordusu man Fakat bu ikinci hareket daha acildir, soy eBmıAzş . h . . d 1n. 

b J 1 .. .. . .. .. . . uma arıcıye )lazırın an gı-
di9enin sc ep o abileceği aksülamellerin çunku Japon kurmayı buyuk Çın kuvvet- }' ta f k kul telakki 

• ehemmiyetini ölçebilmek için Sovyet no- !eriyle kar§ıla~madan önce ric'at hattını ı ıdz' no tsmdi
1 
.• ~~va 1 

vet maM .
1 

h 

h • • • • • • • d • . e ıp e me gını sormuş ur. umaı ey 
'tasının bütün metnine vakıf olmayı bek- urıyetının garantısı ır hımaye etmek mecburiyetindedir. . d ı l" t k 

lemektedirler. Ş h ld b N k d d aynı zaman a evve ce ma uma verme -u a e ugün an eu a cvam . . h b t k ... t . sızın mu are e mm a asını geçmegc e-
tT ALYA VE SOVYETLER eden muharebe, yakında Paobng - Fuda bb" tın' 1 1 T fi .. h" 

Paris, 7 ( ö. R) - Sovyet notasının vukua gelecek muharebenin öncülüğünü şd~ dus e ış 
1
° aln nl gı ıdz vse rdının a-

A I lnanya hl·.·ıt·ı· n çalışınaları ndrag"" men dar k d ıse en mesu o up oma ıgını a sor-ıevJit ettisi derin heyecanı kaydettikten a yapma ta ır. 

eonra «Journal> §Unları ya7maktadır: • • d il • d• • Çinin gösterdiği mukavemet, 1931 de muştur. arazisin e ini• eİIOI• oeçı·o trCIDIYOW.ffiDŞ B. Hirota tahkikatın mecrasını takip Şimdi ne olacak~ İtalya hakkında bu ~ '- Mançuriyi hayret verici bir kolaylıkla kt ld ~ ta b' J . .. .. etme e o ugu ve arruzun ır apon 
notanın neticelerini tahmin etmek ko- Nürenberg, 7 (ö.R) - Nazi konfe- hedesi ölmüştür, Almanya serbesttir ve fethetmış olan Japonyayı hayrete duşur- . f d ılın ld • 
ı d eh. · ··ıcs k 1 d" lm H' 1 · b Al d Al h" · · · mu···tu··r. Bu beklenmedı'k mukavemet·ı ıta. byyaredsı tartra dın han. yba'p ış 0 

ugtunlu ay ır. ıgı sarayı yu e memur arın- ransı un açı ış ve ıt erın eyanna- man or usu man urrıyetının ga- ,. 
ı . . • ıs at e er o a a ıç ır şey mevcu o -

dan bir zat bu yeni vaziyetin ltalyanın mest sabah okunarak radyo ile yayıl- rantİsidir. > kıııalttnak için Çinin hayati merltezlerını 1 d ... b tın' t' 
b 

. k ma ıgını eyan e ış ır. 
Altdeniz konferansına İştirakini ciddi mıştır. Alman gazeteleri Nürenbergde B. Hitler, Almanyanın ltalya ile dost- ve u arada Şanghayı kötürümleştJrme N J h k tl . . 

1 • azır, apon ava uvve erının gay-
olarak tehlikeye dü<1ürdüğünü beyan et- ecnebi sefirlerin huzurunu ve ecnebi luğundan bahsederek ve Almanyanın ar- lazımdır. Şanghay çarpıtmalarının men- . • .. . . 

A 1 • bak 
1 

b h b. b b" rı muharıplere tecavuz etınelermın ta-
miştir. yni zatın ifadesine göre ltal- matbuatında kongreye verilen ehemmi- tık yalnız olmadıg~ını ileri ııürmü•, Ja· şeıne ı ınca unca ara ıye ac e ı- . . . ld ... 

ı .. . 
1 

h.d. . k.1• d savvuru gayrı kabil bır şey o ugunu 
yanın kendisine karşı böyle bir ithamda yeti memnuniyetle kaydetmektedirler. ponya ile anla.,maııının da medeniyeti yet verrnış o an a ısenın pe a a os· ·tr:. + .... ;.,t· 
b 1 b . d 1 B 1 7 (Ö R ş ~ b' h 11 d'l b'l. ah' ı nVe ew .. Mj ır. u unan ır ev et mümessilleriyle ayni j er in, . ) - anııölye Hitle- bolşevizme karşı koruyacak bir 8.mil ol- tan~· ~r ııurette a e . ı e ı ır m ıyette Bahriye nazırı bay Yoani Japon do-
maııa başına mümessillerini göndermesi rin Nürenberg kongresinde Alman mil- dug"'unu ııöylemiş, diğer devletlerin de ır Japon ıubayı Çın hava meydanı- . . i h' b' h k t 
h l Y ı 1 k f 1 . h. b k d v b h 1. d "ld" .. 1 .. .. D h 1 . nanmasının gayrı ınsan ıç ır are e 
atıra ge emez. ani ta ya on erans etıne ıta en o u ugu eyannamenin nihayet buna iltihak edecekleri ümidini nın mhet a ın e o uru muştu. er a J&· irtikılp etmemiş olduğunu beyan etmiş-

hakkındaki davete menfi cevap verecek, başında Führer Nasyonal soıı-..·aliııt reı'i- pon arp gemileri ıehre karşı sıralandı- . "' i,,har etmi .. tir. tır 

B. Azuma bundan sonra bahriye na· 
zırından Çine silılh ve mühimmat nak~ 
ledecek üçüncü bir devlet gemilerine 
karşı Japon donanmasının ne gibi ted
birler almak tasavvurunda olduğuntt 

sorın~tur. 

B. Y oani bu gibi ahval zuhur etmemi~ 
olduğunu fakat zuhur ettiği takdirde 
diplomasi yo]uyle halledileceğini söyle-
miştir. 

Miniseito fırkasından bay Modanın 

sormuş olduğu bir suale cevaben Başve-
kil prens Konoye Japonyanm uhdesine 
düşen vazifenin şarki Asyanın istikrarı
nı temin olduğunu beyan etmiştir. 

Başvekil demiştir ki : 
Komünizmin tesiratı bu istikrarı işkM 

etmektedir. Bu sebepten dolayıdır kl 

Çin hükümetinin ittihaz etmiş olduğu 
hattı hareketi yeniden gözden geçirme!li. 
ve Japonyaya karşı hasmane olan siyase.: 
tinden vaz geçmesi icap eder. Bundan 
sonra Japonyanm Çin, Mançuko ve Ja
pona arasında itimat esasına milstenit 
mesai birliği vücuda getinnek için şarkı 
Asyadaki komünizm tesiratını kökünden 
imha etmesi icap eder. 

---·•---
Bitaraflık kanunu 

Roma, 7 (ö. R) - Vaşingtondan 
bildirildiğine göre, B. Roosevelt bitaraf
lık kanununun tatbikinde Avrupa İçia 
başka, prk için de yine başka bir esas 
takibine idarenin kani olduğunu beyan 
etmiştir. 

veya hiç olmazsa Sovyet Rusyanın kon- ' minin muvaffakıyetlerini saymakla söze ~N GAZETELERİNİN lar ve japon silah endazları japon gar- · 
feranstan hariç tutulmasını istiyecektir. 

1 
girmekte, ııonra iaşe ıahasında rast- nizonunu kuvvetlendirdi. Çin bir ja- , ••••••••••••••••••••••••••••••' 

Hepsi de bundan ibaret değildir. 1 gelinen müşkülatı tasdik ederek şunla- TEFSİRLERİ.. pon taarruzunu önlemek için buraya DAYANIKLI, MUNTAZAM 
ALMANYA - ARNAVUTLUK rı demektedir: Ecrlin, 7 (A.A) - Nilranberg kong- kıtalar gönderdi. Derhal kavga geniş-
VE BULGARIST AN 1 c Senelerden beri gıda maddelerinin resi dün Alınan matbuatını meşgul et- ledi. Şanghay belediye reisi hava mey- v 

ltalyanın red cevabına Almanya ile tedarikinde müşküldt görmekteyiz. AI- mektedir. Gazeteler bu kongrenin çok danında vukua gelen hadise için tarziye Ay ARLI VE DEGERLI 
belki dr. Bulgaristan ve Arnavutluk ta man milletinin elindeki arazi müstemle- parlak başlangıcını ve Nürenberg şehri- vermeye hazırdı, fakat Tokyo 1932 mu-
i~tirak edeceklerdir. Hatta daha vahim kesiz olarak Alman halkını iaşeye kafi nin dün Hitlere yaptığı coşkun kabulü ahedesinin hükümlerini ileri ııürerek Çin 
bir netice olarak bir taraftan ltalya ve dt>ğildir. Karşılaştığımız müııkülleri ber- tebarüz ettirmektedir. kıtalarının geri alınması ve bütün müda-

Almanya ile diğer taraftan SO'l:yet Rus- taraf etmek için hiç hir milletin yapama- Volkişer Beobahter gazetesi bu muaz- faa istihkamlarının yıkılmasını istedi. 
~·a arasında dip1omatik münasebetlerin dığından fazla mesai sarf ettik. Elde• zam kabulün ve bu CO!?kun tezahüratın 19 32 muahedesi Şanghay bölgesinin 
kesilme inden de bahsedilmektedir. Ba-: edilen parlak neticeler rakamlarla sabit-) önümüzdeki büyük günlerin bir müjde- askersizleştirilmesini gözetiyordu ve bu 
21 haberlere göre bu hususta karar veril-

1 
tir. Bununla beraber Alman milletinin cisi olduğunu yazmaktadır. hükümlerin tatbiki konsoloslardan mü-

miş olup bu karar B. Mussolininin Berli- teayyüşünün her sene iyi veya fena bir rekkep bir muhtelit komioıyon tarafından 

t 
Partinin gazetesi olan Der Führer ga-

ni ziyareti sırasında ilfin edilecektir. rekolteye tabi olduğunu düşünmek ta- kontrol edilecekti. Süratle toplanan 
zctesi de Nasyonal sosyalistliğin iktida-

Şimdilik bütün limanlarda bulunan lıammül edilmez bir şeydir. Bu da Al- komisyon her iki tarafın da haksızlığını 
ra geldiğinden beri beşinci olan bu kan-

ltalyan harp gemileri her ihtimale karşı 1 man müstemleke taleplerine hak ''erir. meydana çıkardı. Çünkü Japonya kara-t grenin hakiki bir halk bayramı olduğu-
koymağa ve her halde Akdenizde sey- Diğer devletlerin huna karşı vaziyetleri ya çıkardığı askerlerinin miktarını l O bi-

l nu kaydetmektedir. 
rüsefer eden ltalyan ticeret gemilerine anlaşılmaz bir haldir. Almanya müs- ne yükseltmiş ve Çin nskersiz bölgeye 
refakat etmeğe ha1.ır olmak emrini al-

1 
temlekelerini kimseden çalmamıştı. Ah- ---ili--- kıt'ıı.lar sevketmişti. 

mışlnrdır. lldktan çok bahsedilen bu asırda bunu Romanya kralı avda Fakat toplar daha önce işe müdahale 
INGILIZ GAZETELERi ldaima hatırlatmak lazımdır.> Bükreş, 6 (A.A) - Kral Karol ve ve- etti ve büyük devletler Şanghayı harbin 

Roma, 7 ( ö. R) - Sovyet maslahat- Bundan sonra beynelmilel siyaset aa- Jiaht bir çok davetlilerle birlikte avlan- felaketlerinden korumaya muvaffak ola-
guzannın Romadaki teşebbüsünden bah- 1 hasında B. Hitler muvaffakıyetlerini mak üzere dün saııt 18 de Bükreşten ay- madılar. 1936 sayımına göre nüfusu 
eeden bazı ln2iliz gazeteleri bu teııebbüsü sıöstermİ§ ve demiştir ki: cVersay mua- rılmışlardır. 3,485,948 olan Şanghayda nüfuz böl-

sınıf En yüksek 
saatidir 

Depozitörü : 

FAZLI 
Balkan 
Saman iskelesi it 

bankası 
kar,ısında 

Telefon: 3157 
, ............................. imi ...... ~, 



• 
8 EYLOt:ÇAR'Ş.'\1\'!9....:6~ ıs:r. •-

YENIASIR 

Akdeniz konferansı için 1( IS ORSA J 

lngiltere ve F ransanın 
notası etrafında bazı 

müşterek 
tahminler 

lzvestia diyor ki: "Faşistlerin istila çuvaldızını diplomasinin 
samimiyet çuvalında saklamak teşebbüsü ciddi değildir,, 

ANKARA RADYOSU 
8/9/1937 Çarşamba programı 
Öğle neşriyatı 

Saat 12.30 - 12.50 muhtelif plak neşri
yatı, 12,50 - 13,15 plalc, Türk musikisi ve 
halk şarkılnrı, 13.15 - 13.50 dahili ve ha
rici haberler. 

1 
Akşam nc§Tiyatı : 
Saat 18.30 - 19 Muhtelif plak neşriya-

tı 19 - 13.30 Türk musikisi ve halk şar-
' kıları. (Hüsniye ve arkadaşları) 
Saat 19.30 - 19.45 saat ayarı ve Arapça 

neşriyat, 19.45 - 20.15 Türk musikisi ve 
l\IOSKOVA ( AGUSTOS ) _ bulunması etrafındaki manidar düşünce-,aunda her hangi bir az çok ciddi te,eb- Halk şarkıları. (Servet Adnan ve arka-

1 • • • b lmilel · al ler; ortalıkta ltalyan - İngiliz c:yakınlaı· büs, her hangi bir diplomasi görütmeler- dAc:lan) 
zveatıa gazeteaının eyne ıcm .. . . v • • • ""11' 

kısmındak' akal inde Akdenizdeki 1 maaı> gibi bir mesele durduğu bir za· den daha tesırlı olacagı fÜphesızdır. Ma-ı Saat 20.15 - 20.30 Halil Vedat : Ede-

h"d' l hı ._~ d ea .. l ___ ,, -''-tadır- manda bu muazzam devletin hangi dev- amafih ıunu da kaydedip geçmek la- hi konU<:ft'lA., a ıse er aııtıun a fOY e yauıma.. · v • v • • • • • :t··-

1 al f·ı V l · d 't' Jet oldu;;.., i§ikara vurulamadıgı ve hal- zımdır ki, eger İngıltere faşıst ıst lacı- Saat 20.30 - 21 Plakla dans musikisi .• « t yan ı oıunun a en11ya an ı ı· .. - . . 
b f"'---'-'- l '- d l safe yanın Akdeniz hususundaki müatakbcl lların lapanyadakı canıyane harekatına Saat 21 _ 21.15 Ajans haberleri. aren ~ııta eye ııta ar o an me 

1 
d hil. d . il .. b tı d w A'- planlan hakkında ve diğer taraftan da 

1 

bundan bir ıene mukaddem yol verme- Saat 21.15 - 21.55 Stüdyo salon or-a ın e bcaret gem ennı a r ıgt ıı;- . . . . 
d · d 11.. d h•d' t h' te lngiliz hükumeti zimamdarlarının Akde- mış bulunsaydı, Akdenızdelü vazıyet hiç kestrası. 
enız e teve ut e en ıon a ıaa ıç I . . v • • b " '-" 'b' f ı_ .. 

0 • l b' d ··td' B "t a niz Brıtanya ımparatorlugunun hayatı lm zaman ugunatu gı a evııtalade ger- 1 _ Senbler Nut' de Allein 
.ayrı memu ır şey egı ır. n any 1 v • • •• • • • 

pol't"· hb 1 . l · 1 · ka bir yolu oldugu, bunun açın dıger dev- gan bır hal kesbetmezdu 2 _ Christine De de 
ı uı:a re er en. spanya l.f enne • .. . .. . . Al 

rı.- l-'- . . . b' den Jetlerin boyle bır teze hurmet etmelerı Parıs, 6 (A.A) - anan malCiınata 3 _ Carosio Ritoma 

VZVM 
Mikdar Aalıcı 
1263 Alazraki 

510 :O kurumu 
413 M. j. Taranto 
335 Alyoti Birader 
235 M. O. 
161 Tikvcşli 
154 A. R. Üzümcil 
109~1 Ycresalmi 
1099 o. v. 
104 Şerif Remzi 
103 D. Arditi 

48 M. Ali 
47 s. Erkin 
45 S. Bencuya 
27 H. O~il. 
26 K. zzet 
18 A.Magrike 
14 A. Erman 
37 Paterson 

3759 Yekan 
34689 Eski yektln 
38448 Umumi yektln --,. .. amaz ut sıyaıetını tam ır sene 

L - · Ü • .. k d' l B • f 'at la- lazım seleceği yolunda ortaya bir mesele göre, Akdeniz konferanaı Cenevre ya- ~ _ Fetras Vcnn der vater uen en aurme te ır er. u ıse aıı . 1 • . • . .. mit iNCiR 
.... 1.. l l '-l d k ndi atabilecekleri, İtalyan dıplomatlarının kınınde kaın Nyomda toplanacaktır. den Sone 
UUlCI ara ıpanya topra"" arın a e 1 K r . . ih' . Mikdar Alıcı 

1380 A. H. Nazlı bild''·l . 'b' h k I •e- bu husuıta yapacakları beyanatlarında I on cransın ıçhına tar anın 1 O birinci· 5 _ Schuberl Ave Maria ııı; erı gı t arc et ve spanyanın ,. . . . 
' :L._ 1c·· l . . h . k h un böyle bir teklifi samimiyetle kabul ettik- teşnn olması muhtemeldır. Saat 21.55 _ 22 Yarınki program ve Is- 306 Nuri Çolak 

RU' ve oy erını ta rıp etme uaus • 1 · · · 
..ı_ had . . '-"' 1 . · Adem·ı terini bildirecekleri, halbuki ltalyan tor- Daha §ımdıden lngiltere ve Fransa hU- ıık1a"l _ .. ,..L 300 F. Solari 
Qll sız ım..an ar vernuıtır. . . • . ı ··-..-
m.::-L L · l I • . I _ı_ L: JÜ. pito muhripleri ·ve denzialtı gemilen lcumetlerı ımwnda eau meseleler hak- Avrupa radyolarında bu ak.~m din- 205 Türk A. Şirketi 

ll&Qtllla e meae eanm c ıpaoyawuu 1 k k . _ ...ı..:a • :ı-·· 
.... f I L d' 't b' niza Akdenizde vapurları batırmakta devam ıeda no taı ne.zar tlC4nllenode bulunul- !enebUecek .,.,...,,e program • 173 B. Alnzraki -ın aır ıpanyanın ıı;en ıne aı ır • .. .. v • • -r·· 
olarak lcalmuını temin etmek> zarure- ettiklen. butun bunlara ragmen lngilız- muştur. SENFC)NIK KONSERLER : 
tinden netet ettiiini ileri ıürdüler. istila• lerin yalnız proteato.larla mukabelede r • BLUMUN ~ 18 Vaqova : Senfonik konser (fitel-
ya y l krw· ak k.a' neticeler bulunduklan kaydedılmekte ve makale \ elızy, 6 (A.A) - Sosyalıstlenn bir dare ind ) 

2025 
v· Sen 

112 M. j. Taranto 
85 S. Bariho 
49 Alyoti biraderler 
26 P. Paci do· 

0 
bv_elrm~. 1h~~ka~ ad_:_ L~lart- ıu suretle nihay~t bulmaktadır: nümayişi esnasıpda bir nutuk söyliyen j\>ergln i s 

22
eM.Ua ıy~ : • 

cura ı ecegı a& ınua ana ~ \fonik konser. no - Tonno • Sen-
Kıçta bir çok münilaplar olmuotu. Son tNGILTERENtN SABRI TOKE_NtYOR IB. Blum, her şeyi Ispanyol ihtilaflarının 

22 
?

5 
• . 25 t.t. Kurumu 

had· t b .. 1 . d v 1 ;;.,•nu bir da- cFaıist filosu bundan böyle yıne kor-
1 
tahdidi zaruretine tlbl kılmaktan ibaret fonlk konser. •W Prag kısa dalgası · 8 B. Franko 

ısa u ıoz enn ogru u.- • v • K 1 ve viyola ·ı nf "k k 
· · ha · b . ld sanca harekatta bulundugu takdırde atq olan ve bir senedenberi takip edilmekte t eman 1 ı e se onı onser, '2800 YekOn 

ıs at etmıı o u. ' ) 
KORSANCA HUCUMLARA açılmaaı hakkında İngiliz bahriye neza- bulunan siyasetin haldı olduğ\ıtıdan <.Mozaft , 32957 Eski yektln 

Fiat 
15. 19.50 
13.75 19. 
14.25 20. 
lG. 20. 
13. 13.75 
16.75 19.25 
15.25 16. 
16. 17.75 
14. 18.25 
13.50 17. 
14.5-0 20. 
15.25 20.15 
16. 17.50 
18.75 18.50 
15.50 18. 
18.50 18.75 
14.50 20.12 

17.75 
16.75 

Fiat 
7. 

9.37 
8. 
7.75 
9. 

17.75 
17. 

15. 
9.37 
8. 
7.75 

10.'75 
~.25. 10.50 
8.37 8.37 

8.25 
8. 
7.50 
6. 

8.25 
8. 
8. 
6. 

SAHIFE1 -
Buhara 

Şehrinin imarı icin 
' 300 milyon 

Buhara şehrinin imarı için,(1938-1942) 
üçüncü bes yıllık plan devresi zarfında 
300 milyon ruble sarfodilmesi kararı* 
tırılmıstır. Buharada halen mevcut dar 
ve ivicaclı sokaklar ve suvarları muhad
dcpleşmiş evler kaldırılncak ve yerlerine 
etra!ı ağaçlarla süslenmiş geniş ve ay
dınlık sokaklar ve büyük ve modern 
binalnr konacaktır. 

Hnlen şehirde yalnız 22 hektar me
saha kap)ıyan yeşillik mıntakaları, beş 
sene sonunda, 1942 senesine doğru 142 
hektara çıkarılacaktır. 

Bu meyanda, yeni yeni mebcpler, ku
lüpler, çocuk bahçeleri, muhtelü eğlen· 
ce yerleri ile bir tiyatro, bir sirk ve bir 
de muazzam stadyum inşa olunacaktır. 

··~fiiii···fiiifir'ifir::················ 
• ••••••••••••••••••••••• 

Endüstri 
Senelerden beri memleketle fen ve 

san'at mefkCıresine ve ~cıçl kültüriine ça• 
lışan bu güzel derginin ağustos nlishası 
çıkmıştır. İçinde : lşçi hayatına, İzmir 
bel•nelmilel sergisine, gemi pervaneleri· 
ne, radyoya, elektriğe, endüstri dilnya
sındaki ihtıralara, ufak atelye IJlerine, 
işçinin verimli bilgisine dair pratik ve 
faidell yazılar vardır. Bilumum i~çi U> 

ta ve teknisiyenlere tavsiye ederiz. 

UCRA AHL:AR retinin Jngüiz harp gemilerine gönderdi- bahsetm~tir. HAFiF ~ONS~RLER : 35757 Umumi yekön 
y ' il tamimler, lngilterede artık sabrın tü- B. Blum hali hazırda Akdenizdeki va- 7.10 Berlın kısa dalgası : Eğlenceli po- ZAffl.Rt İzmir Memleket hastanesi Da-

Koraanca hücumlar. ispanya ~llerin- hil H 
kenmeie baıladığma bir ip.rettir. Bu ziyetin ne muhik ne de müsamahaSı ka· pnri '(!05 : Devamı). 0.20 Paris kısa 90 ton Buğday 5.50 6.125 i utalıklar Seririyati Şefi 

den binlerce kiJometrelik mıntakalarda ) • · b 1 b 1 ,,_. ğ" • 1 k k P----.l maad h taminı erin yapacagı tcsır, un ann ne i gösteriuuıyece mı ve bu vaziyetin dalgası : Or estra onseri. 9.45 Par1s kı- 227 çuval Arpa 3 ?5 3 ~5 ~an a er ai;.., basta-
vuku bulmaktadır. Şimdi lapanya va- b ·ı d ı ·- ·' lann ...... 

derecede filiyata geçirileceğine ag ı ır. hükümeti büyük nıesuliyetlere her za- sa dalgası : PlAk musikisi : 10 .30 Keza. 13 çuval çavdar 4 ı muayene ve tedavi eder. 
Purları değil, hattl diier bitaraf mem- 1 b k k ti d _ ,_,_d k ı · M eban 

Çünkü bu tami~ er ir ço ayı arı a maıuW:ı en ÇO daha ağır ~azileler kar-ııı.50: Keza. 13 Paris kısa dalgası: Lille- 5 Çuval Burçak 3.75 uayen e: 2 inci Beyler 
lelcetlerin ve bu meyanda fngilt~renin ihtiva etmektedır. Her ne de olsa. bu şısında bulundurmakta olduğunu ilAve d k nser nakli 1310 Bilkre K 90 çuval Nohut 5.37.5 aokağı No: 65. 

, gemileri de bu korsanca hücumlann he- d J"kl k k k h trn • ti 1 en ° ' · ş : onser T 1 f • sibl aerger e ı ere arşı oyma usu- e ış r. 14.15 Bcrlin kısa dalgası : Hafif musiki 10 çuval K. Dan 7.50 e e on: 3956 
defi olmaktadır. cDe*1er hlkimi>. . k d 

1 
616 çuval Balda 4.125 · 4.25 Evi: Götepe tramvay cadde. 

impuatorluiun batlJC& deniz yollanndan k 1 14.15 :Pa~ıs ısa .a gası : Bordodan ko~-ı 70000 kilo Pamuk ai No: 1018. Telefon: 2545. 
biri olan Akdenizde kendiainin emnint A . a . it ser naldı. 15 Parıs kısa dalgası: Marsı}- 42. 

garantisinden mahrum kalcbinu sör- merı - ngı ere yadan konser nakli. 15 Holanda kısa o !}! ··= • &zcwm 12WEUMG02%7_) 

mektedir. Şayanı kayd bir nokta varu._ • dalgası(l9.7l metre)Filips stüdyosundan! Kokusuz, dumansız, tulumba•ız, se•sı·.,, 
o da ltalyan harp gemilerinin lnııiliz va- J bJ k • • ) } ? karışık program. 16.30 Paris kısa dalga-; 0 0 ._ 

purlarına hücumu ltalyan - lngiliz c:ya- aponyayJ a Q 3 JÇJO 30 aşmış ar mı" Jsı: Piyano ile orkestra konseri. 16.35:1 mavi alevli Ve harareti pek kuvvetli 
kınl!lfmuı> et~fındaki gürültülerin ay- . . . lnoma kısa dalgası : Orkestra. Piyano.1 
Y\lka çılcauldığı bir zamana tesadüf et- Va:imgton, 7 (A.A) - 1ngılter.e ı!e Jap<;>nyanın kuvvetini kıracağı mütala- ' 1s,,.ıı: R"' ı.. k d 1 c t k 1 HEı•DENı•A 'd' A Ik ı B'"k' .. .. l . J d 1• .•N uma ısa a gası : e ra or es-mcaı ır. met a aras n " ı go~me crın a- asın a bulunduğunu beyan etmektedir-

19 03 
B:;ı___ ka k 

1
!!

1
• • 1 

. F Ac:.1ST iSTt'-a ÇUVALDlZI ·ı ç· d h Ş ngh tahl' .. l 1trası. . wu-t!Ş, rışı p aı;,. musı-~ a.A pon~·a ı e ın e a a ın ıyesını er. . • . . . 1 
Roman n faıiat islili çuvaldızını dip)o- tafep çcrçivesi haricine çıkmakta gibi Vaşington, ; (A.A) _ ,Japonyanın ~ısı. 20 Llupzıg : Bando. muzika, 20 Pa-1 

masi samimı"y t ı d ki ı. h .. ·· k~~-1:- Fil k" b ·· ·· l lrıs ısa dalgası : Marsilyadan konsc:.r I e ~uv ıp a ııa aın•.,. u- go:rv-nu-ıc ~uu.ıı: \'a ı u goruşme er- Pannına \'C Singapur yolu ile abloka . . A • 

tıusundaki t,..-LL::."" "-'ı'ç de c'ıd '.ı•1 d-'~ı. d ,, A 'k 1n ·ı· · .... ı..ı; 20.35 BUkre" · Karıc:ık pl!!L m,, .. -,,coo....,u n a CK" e .ıaı>Oll}>an1n mcrı an ve gı ız tı- edilmesinin "Milletler cemiyeti mookınm ~ . . ır • :t aı;,. ....,ı-1 
dir. ltalyada f ngiliz Korner ajan§ına caret gemilerini tehdit etmesi halinde on altl" .:ıd . .b. ç. 

1 
~ 1 kisl 2ll0 LiipZtg <Dle Puppen!ee> adı 

1 
· ka lı:üfürl . ..cı mau esı muet ınce ya.,ı acagı ilen b 1 t ···t· '>l 4Q p k dal tfı e~ sav\h'm$ktan şimdilik vaz ilci devletin teşriki mesai meselesi de A "k b hr" k a be 1'·er a e suı ı. ... · rag ısa -
·geçilmi~ İse de, hakikatte Akdenizi Jtal- mevzuu bahis olmuştur. d~er\~ d~ ıye ma amaHn a . yan gas} : Iiaiü m\l$iki. 22.05 : Laipzig: Ka·! 
Y~n gölüne çevirmek tianndan vaz ge- Resmi bir membadan bildirildiğine gö- e 

1 
mc e ır. rışık hafif musiki (Plakla) 22.4.> Blik-f 

Mazot ocak ve sobaları 
s.oba ve ocakları gaz 

çılıtıenı;,.tı'r. , . . k ş k Matunafih İngiliz Amerikan görtıı-me- re"· Radvo 0 ·k t 2310 M'l" T 
·y re. Amerikanın 1ngıltereden Uza ar 1 . . . . •. "i "~ ~ 1 ~ ras\, · 1 ano- o-1 

.. . M~eni dünyanın mühim bir uzvu M• sularına altı zırhlı göndermesini htemış erının Amerık.'ıyı hır taahhut altına rP\o,: Koro k~ınserl. . 21 No. Pqvyonda teşhir 
yılan Akdenizi hiç kimse ansızın haydut-" olduğu rivayet edilmektedir. ln~ilizler so~akt~~. çok _uzak v~ ~~rika, mil-J ~A MUSJKtSt .. r ~üc~mlardan masun ka1ah'lıyacağı ya- Akdenizde dalın mühim h~diselcr oldu- l~tının buyilk hır ekserıyetının harbe l •• ~5 Rpına kısa dalgası : Triyo kon- perakende satılır 

ve 

. ~bır~~~ç~~~~~b~~~n~uil~sUrerekt~~üt~~rm~aeyh~r~d~ubcpndil~b~~ ~~· ~wmm•m•m•c-•••••••••••••••a•••••• 
r.~~t~ldan sergerdelik, ltalyan milliyetçi- lerdir. Amerika bahriye ınakamatı ln- J RESJ',l' ALLER. : 
ıgının mezkur şiarının ne demek olduğu- giltcrenin Ak denizdeki ınenafilnin daha S p a 0 yad (l 15.30 l3erlin kısa dalgası : Viyolonsel 
~u filen göstermektedir. Jspanya hal· silr'atli cü:ı.Utamlarla daha iyi bir suret- solo (Ştayner çalıyor.) 19 Berlin kısa 
ç~a karşı muharebe bertaraf edilemedi. te himaye edilebileceğini söyleınijtir. Hühü.metcilerin zaferi dalgası : Piyano sonattan (Beethoven). 

lunkü bu muharebe, bütiln Akdenizi Amerikan ve İngiliz. gemilerinin açık Paris, 7 (Ö. R) - İspanyada hükii- 19.45 Peşte : Macar halk sarkıları (Çi-
« talyanlaştırmah işinin ancak birinci denizde 7.aptcdilmcsi halinde Japonya- mctçilerin Aragon cephesinde muvaffa- gnn refakatiyle). 21 Varşova : Şarkılar 
~fhaaı olarak Roma tarafından düşünü- nın abloka edilmesine müteallik bir pro- kıyetleri devam etmektedir. Bunlar §İm· (Saksafon ve piyano refakatiyle). 21.35 
up meydana çıkarılmıştır.> je ile yarı resmi surette müzakere edil- di Belçiteyi 24 kilometre geçmiş olup Bükı\'ş keman konseri. 22.05 Org kısa 

ıT AL YANIN PLANLARI n:ıiştir. ıon 24 saat içinde daha 4 kilometre 1 dalgası : Opera artisti Bayan Taubero-
lıa~akalenin hu noktasında bir taraftan Amerikan bahriye makaınatı B. Ruz- ilerlemişlerdir. Şimalde ise Kantabria \'Cl ş;u:kı söyliyor. 22.05 : Vıırşova: Cho-
Z, Yanın Akdeniz havzasının bir muaz· vc]tin Panama ve Singapur yolu ile sahilini takiben nasyonalistlerin ileri hs- pinin -eserlerinden piyano resitali. 22.10 
am devletin tesir mıntakaaı dahilinde yapılacak bir ablokanın dört ay ~çindc reket~ devam _etmektedir. IBükreş : Romen şarkıları. 

DANS MUS1K1St : 

1 A M E R • K A N K 1 • e 2Ô: Breslau, Uipzig (KiAsik danslan) s tan bul ı o e J ı ~:~~ : :::ı.:'."' dolgası. 23 
= Llipzlg .. 

K Amcıilwn Kız Kole11 ·• R o b e.r t 1( o le j -- -- MUfITELtF : _ _!_ z K 1 s M _I : A111avutköv 7 el 36 160 nr.brk. !Tel. 36_ ... ı. : ERKEK ___ K 1sM1 lO.ııo : Berlin kısa dalgası : Dünün \'C 
~=;=::===:=;::;;..==..::====~~~~=~~;::=:..:....;::::::=.:.:;....-:--~--:-....;.;~~--::~-ı.;.;;;::;=:.;:;;;;;;...,.~;;;;;;;;;,--a_ ....... ~-.---·• bugünün tipleri. 19.30 Roma kısa dalga-
Mektep, lngilızceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mil• sı : A.r.apca ve Rumca program. 

5ACLIK·5DtUKl.UK·EKOHDt1J' 
DEnElTİR tehassıs muallimler tarafından 'öğretilir. Milli terbi~e ve kültüre ıon derece ehemmiyet verilir. ııı 

Aile hayatı yaıatahr. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporJar talebe· Çindekİ harp halde a1nı randöman elde •dilen r•&ine soluk hawa do_!.a..,lan 

nin bedeni tekemmülünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri nöstcrilir. 18 A V 
,.. Nankin, 7 (A. A) - Merkez siyasi y eresİye ~atış 

KE'=ViNATOR iki defa daha az lflediil 

Mühendis Kısmı AmBIJ vcnazaıi usulleılcelekttık, maltine ve nafıa mühendısl ydıştuir. meclisi reiai B. Ouana • Tehin • Ouei S A H J. B J N J N S E S 1 
radyo ile neıredilen bir nutkunda ez-

KA Y iT GUNLERI : 1 ağustosa kadar çarşamba günleri saat 9 dan 12 ye kadar. cümle ıunları aöylemiftir: ART H UR y ET T E R 
1 ağus'tostan sonra çarşamba ve cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 7 eylGlden ıonra her gOo Şimdiki vukuatın Çinin hezimetini de- tZMIR - Saman iakeleıi (Büyük Kardi 

1 
Han) 

Fazla ma!iimat için mektupla veya bizzat mDracaat edilebilir. ğiJ belki Japonyanın iktuaden yıkılması- AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE . ~ 1 A . G" 
_____ ,, ni intaç edecektir. MUCJ.ADA : Ahmet Sabri A . . vm uler 

'77.:i~~ır.ııı:rac1:1ji1ZZIR'JrntZ181SM••~r.n .. _~2'J . carsoy •• • •• 
' ~. ~- ı . .,, .. . . . • 

-7%~~----~~~ SOBA . ahodkukunkv~~!~öm:e!ı!!.h~•k•nın ~.~ -~ 
Resmi '\Te hususi daireler ve saıre t a u üzerine mutbah ocakJan er esi ~ ~ 

memleket ihtiyacını temin eden.. düfündürmektedir. Bu mütkülü ev, apart. 

Şakir Zümre 
k Türk sanayii harbiye ve Madeniye fa.bri-
as~ timdiden vaki talepler üzerine imalatı~ı 

~enu~letmi~tir. Her mikdar hemen teslim edı 
6~r.bBoru, tabla, kömür kovası ve sair teferrüal 
... ulunur. 

man, lokanta, otel, hastane, kıtla ve ıairE. 
için her nevi maden kömürü yakan ve her 
büyüklükteki ucuz, sağlam, zahmetsiz, te
miz ve ekonomik •• 

AJanya ekoııonıik ocakları 
Halletmiftİr. Küçüklerinin 

de dört kuruttur. 
Fazla izahat, fi at ve tafsilat 

daki adrese müracaat ! 

masrafı gün-

için qağı-

diş fırçaları 

Elyaflarının hususi mahiyett 1 d . 
·ı t . l' k e o masın an dışleri yalnız soğuk 

ıu ı e emız ıycn ve ·oruyan ,~eo:ane •ıhh" ... 1 · f 
ld w d' d 1 l .1 t.t .. ı, sag am ve sert ırça 

o ugunu ı~ Olttor arı ve kullananlar t d'k k d' I as ı ctıne te ır er. 

BRONZ LOXS - BRONZ M1LOKS - BRONZ 171 tiplen· vardır .• 

lzmir Enternasyonal Fuarında teşhir edilmektedir 
~~U~°!,--;~~ı: Ahmet Erem · Buldanloğlu • Gazi Bulvarı~ 23 Te!':!.~!!:J991 - T eJ&t=s~~&Mm~• __ _ 

----------------- - .-- ., .. 'Ullo.UU • 
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FAVSTA _,_ _______________ _ 
Yazan : Mlşel Zevako 

~ .................... ,.. .............. _. .. , 
- 97_ • 

yordu. Böyle gece ynrısı yapılan evlen- boğuk bir sesle şunlan söyledi : 
menin manası ne idi? Ne için Morover - Elimi şu incile basarak sözümden 
Viyoletta ile evleniyordu? Acaba giz- döndüğün takdirde afaroz olunmak ve 
lice ona Aşık mı idi. ebediyen lanetine düçar olmağı göze 

Derhal karanlık bir köşeye sokuldu. aldırarak, kanunun mukaddes cemiyeti
Moroverin anlattıklarını işitmek ve bu ne, icabında hem kumanda eylemek ve 
sözlerden bu maceranın manasını anla- hem de körü körüne itaat eylemek şar
mak istiyordu. Söylenen sözlere kulak tiyle girdin .. Bu husustaki yemini ciddi
verdi. Favsta Morovere diyordu ki: yet ve safiyetiyle yaptın. Hiç biT sebep 

- Şimdi Stedcki konağa gidersiniz. ve maksatla bu cemiyetten aynlmıya-

Kararlaştırdığımız. gibi yüz bin frangı cağımı icabında hayatımı ve saadetimi, 
alırsınız. Diğerleri için bana itimat edi- etmiş olduğum yeminin muhafazası uğ
niz. Bir nya varmadan Dük kral olacak- runda feda ve kanımı son damlasına ka
tır. O zaman o, bu ki.içük çingeneyi. un~- 1 dar akıtmağı vadey]erirn .• İşte sizin et
tur. Hatta bu vak'ayı haber alsa bile sı- 1 miş oldu~unuz yeminler bunlar değil mi? 

zi affeder. Bwnın için size temina.~ "'~.ri-, Dük De Giz.: ... 
yorum. Loren ve Fransa kralı dordun- - Eğer birmcı yeminim kıymetini 
eli Hanrinin muhafız alayı kumandanı kaybeylemişse bir daha tekrar eyleme-
olacaksınız. ğe hazmm. 

Morover boğuk bir sesle cevap verdi: -Ala!. Dük, şimdi bir sualim var. Bir 

- Ah madam size rastladığım dakika 1 dinsizi nikahı altına alan bir katoliğin uğ
ömrümün en mukaddes dakikası ola- rıyacağı cezanın ne olduğunu bilir mi· 
cak. Size şükranlarımı nasıl ödeyeceği- siniz) 
mi bilemiyorum. - Jdam .. 

- Size bunu da söylemiştim zanne- Favsta bir saniye austu. Ve düşünü-

derim. yor gibi göründü. Giz de Viyolettayı na· 
- Şu kız hakkındaki kararımızın ic- sıl takip edeceğini ~üşünmeğe dalmıştı. 

ra olunacağından emin olabilirsiniz. Favsta ile alakasını kesip mukaveleyi 
- Öyle ise haydi gidiniz. bozmağı kafasından geçirdi. Fakat bu-
- Gidiyorum. Fakat madam şunu 

unutmayınız ki, Paristen aynlmadan ev
vel birini gönneğe mecburum. 

- Peki ..• Mademki arLu ediyorsunuz. 

na nasıl imkan bulacaktı. Bütün kuvve

tini Favstadan alıyordu. Bütün vilayetle
ri ayaklandıran, Pariste ihtilallar çıka
ran, barikatlar kuran, Kralı Paristen 

Gidip bu adamı görünüz. 
_ Şu herüi zincirlere bağlı olarak em- ı' ~~vduran o i~i. <:-iz, onun say~si~de ~ral 

ıimc funade bulundurmak lütf una, mu- ıdı .. Onsuz, bır hıç olacaktı. Lakın Vıyo· 
kabil , bana vait buyurduğunuz yiiz bin 1 ıettadan vaz geçmek te kolay değildi .. 
:frank ile Frama sarayındaki büyi.ik me-1 Bunu dü~ündükçe delice fikirler kafası
muriyetten feragat ediyorum.. . Bussi nın içini kaplıyordu. 

sokakta beni bekliyor. O beni Bastj.le Favsta tekrar söze başladı : 
götlirür. - idam cezası! Evet idam cezası, 

- Peki ... Fakat karınızı alakoyaca- yalnız dinsizle evlenene değil, ona te-

ğım . 

- Teşekkür ederim madam. 
sonra nerede bulacağım. 

mas ederek bizzat şeytani bir hal alan 
Onu kimselere de tatbik olunur değil mi? 

- Bu kanunlar İnsanlar için çok şid-

YENIASIR 

lzmir enternasyonal 
serS?İsinde 

---= 

Vatandaşları alaka uyandırıcı bir 

tecrübeye davet ediyoruz! 

Serginin 209 numaralı pavyonunda, Miele markalı krema 
makinelerinin binlerce kişi 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 
görülmemiş bir alaka ile kar~ılanmıştır. 

- Bastildcn çıkıp yanıma geldikten 
sonra Paristen çıkaı· ve doi,rruca Mont 
Marlerdeki manastıra gider, onu orada 
bulursunuz. Size, karınızla birlikte, son 
talimatım orada verilecektir. 

detli ve hatta vahşiyanedir, siz de bilir- . $= j 

siniz ki m.\dam, biz bunları halkı cebri 

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

randımanını gözlerinizle görünüz! 

Diik Dö Giz bütün bu görüşmeleri 
işitmiş, Moroverin saygı ile eğilerek 
Favstanın elini öptükten sonra kiliseden 
çıktı.~ını görmüştU. Şimdi Viyolcttayı 

nerede bulabileceğini de biliyordu. Da
ha iki üç saatlik vakti de vardı. Bekledi. 
Favsta birkaç dakika hareketsiz düşün
celi durdu. Giz onun şöyle mırıldandı
ğını ela işitti: 

- Ben de Bastilc gideyim mi? 

Lir itaat altında bulundurmak için bu 

kadar şiddetli yaptık. Yine bilirsiniz ki 
biz onların başı dimağı olmak itibariyle 
bu gibi hallere tahammül edemeyiz. 

- Bunları siz mi söyliyorsunuz Dük) 
Cemiyetimizin reisi olduğunuz, ve bu 

cemiyete hizmeti. kanunlarına itaati ye-
min ile temin eylediğiniz halde böyle 

şeyler söyliyebiliyorsunuz. Yoksa sözü

nüzden döndünüz, yemininizden vaz mı 
ge-;tiniz? 

Böyle bir şey vart1ıı açık söyleyiniz, 
aramıztlaki bağları çözelim l Siz bir tara
fa ve ben de bir tarafa çekilelim. 

Giz titredi.. Derhal Pariı;in kendi aley
hine ayaklandığını zannetti. Alkış sesle-

Kilise boşalmış, gölgelerden eser kal
mamıştı. Favsta derin bir ah çekti. O, 
mutlaka kendisini burada yalnız sanı
yordu. Nihayet o da kiliseden çıktı. Dük 
kendisini uzaktan uzağa takibe ba.~ladı. ri yerine kin ve nefret sadalarının kula

F avstıı etrafı on iki kadar atlı ile çev- ğında çınladığını duyar gibi oldu .• 
n1miş bulunan arabanın yanına gitti : Tıpkı Hanri De Valova gibi kendini 

- Mont Marter manastınnal kuman· gördü .. Doğruldu cevap verdi : 

dasını verdi.. - Allahırna yemin ederim ki Dük' 
Araba ve atlar Sent Antuvan sokağı- De Giz vazifesine daima sadık kalacak-

na giderek gözden kaybolunca Favsta tır. Benim sevdiğim dinsiz değildir. 

yalnız kalmıştı. Bastile doğru bir iki - Sevdiğiniz, evet, Viyolettadan, o 
adım attı. Fakat birden bire durdu. Te- çingene kızından bahsediyorsunuz değil 
rcddüt ve kararsızlık içinde bulunuyor• 
du. İ§te bu sırada Dük de Giz kendisine 
yaklnşmıştı. Favsta ayak seslerini işite
rek elini hançerine götürdü. Lakin Gizi 
tanıdığı için çekrneğe lüzum görmedi. 

Dük şapkası elinde kızgınlığı yüzün
den ve sesinden çok belli olduğu halde 

Favstaya hitap etti : 

mi.. 
- Evet ondan bahsediyorum .. 
- Öyle ise dinleyiniz. Bundan on al-

tı sene evvel Sen Bartelmi pazannın ak
şamı, saat on bire doğru, Halis katolik
lerden büyük bir kalabalık Sitede No-
terdamın karşısındaki bir konağı istila 

etmişlerdi. Bu konak Baron de Monte-
- Madam, Paris sokakları şu saatler· künün idi. Bu adamı tanıdınız mı? Han

de pek emin değildir. Epeyce zamandan 
ri de Giz'? Bu adam .. Son derece inatçı 

beri Pariste bulunuyorsunuz. Parisin ah- bir protestan değil mi idi.. öldürüp 
valini öi'.:rrendiniz. Korkarım ki başınıza 
bir felaket gelmesin.. Kolumu takdim 
ediyorum. Kılıncımın himayesine tenez
zül etmenizi yalvarırım. 

17avsta bu sözlere hayret etmedi. Ga
yet soğuk kanlılıkla ve hakimane cevap 
verdi: 

- Dük, bana hiç bir kimsenin teca-

mahveylemeğe yemin ettiğiniz dinsizler
den biri değil miydi- Evet şüphesizi Bu 
vak'ayı hatırlıyorsunuz değil mi? 

- Hatırlıyorum. 

- Ala .. Jııte bugünden bir gün evvel 
siz, Pari~ soknklarında bir melek gibi 
dolaşıyor, yolunuzun önünden kanlar bir 
ırmak gibi akıyordu. 

,üz edemiycceğini bilmeniz lazım gelir Giz gözünün öniine dikilen hayalleri, 
dedi. Sokaklar Lir siırü serseri ile dolu kovmak istiyormu§ gibi elini alnından 
olsa bile benim kılıma kimse dokuna- ı geçirdi ve bağırdı : 

maz. Sizin kılıncınız Allahın bana bah- - B1TMED1 -
§ettiği manevi kılınç yanında hiç kalır. 

Fuvşta eliyle kiliseyi gö,,tererck sor
du : 

- Buradan geliyorsunuz değil mi? 
- Evet madam do~ruca oradan geli-

yorum .. 
- Öyle ise oraya dönelim .. Konuşa

cağımız şe) lere Allahın da şahit olması 
Jizımdır. 

Prenses kiliseye doğru hızlı adımlarla 
ilerledi. Dük, esiri olduğu kadını hiddet· 
le takip eyledi.. Evlenme merasiminin 
yapıldığı yerde yanan iki büyük mum 
da sönmüştü.. Kilisenin içini kubbeye 
bağlanmış olan bir kandil hafif ziyasiy
le aydınlatıyordu. 

Favsta Gizin dinden tutarak çekti ve 

Kulalc, Boğaz, Burun haştalık

ları müteha.Jsısı 

Doktor Operatör 

Sami Kulatçı · 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
ıi 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 

Ayni pavyonda: 
Miele Bisikletleri. 

Miele Hafif motosikletleri. 
Miele Elektrik Süpürgeleri. 
Raleicb Bisikletleri. 
HASAG Lüks lambaları, 100 • 500 Mu. 

» Gemici Feneri. 
» Gaz ocakları .• 

·----------------~----~--B R IS TOL 
Be yoğlunda 
~ 

• 
ı YE OSMAN 

Sirkecide 
rzEZZZZZZT'd!FJ 

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· 
turlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fia.tler müthiş ucuzdur. 
Istanbulda bütün Ege ve Izmirliler bu otellerde buluşurlar. 

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

~--------------------~----... , Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENTASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

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

Singer dikit makinalan kumpanyası kartisinda 
Telefon: 2413 Posta kutuıu : 234 IZMlR -

ÇARŞAMBA 1937 

Bütün ıztırapların panzehiri 

GRiP N • 
1 

-r7ZZL/.777/ZLJV.~/!777~:J!ZY!,!3tX!/!~~-Z.D!J 

En küçük bir kırıklık 1 koruduğunuz gibi dit, ba,, 
anında bir kate Gripin romatizma, ıinir ve adale 
a]mak]a kendinizi soğuk al· ağrılarını da sür'atle teskin 
gınlığı, nezle, grip, bron • etmit olursunuz. 
tit ve emsali hastalıklardan Günde iki kate alınabilir. 

Gripini tercih ediniz 
RZI zam z:z:zzz=ZZZZ1'7Crr.:z:r:c/'Z!YZJI marZ"ZZY2k2* f4;f3 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık Tevfikoa•~ Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
.l:zmirin en havadar ~erinde ve denize karşı fevkalade latif man

zaralı çok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

Ticaret lisesi direktörlüğünden: 
'~iKiNCi KORDON MALTIZLAR,, 

Eski talebeler kayıtlarını 15 eylule kadar tecdit ettirmelidir· 
ler. 

KA YiT VE KABUL 
Atağıdaki kısımlara her gün 9 dan 12 ye kadar kayıt ve kabul 

yapılmaktadır. 
1 - ORTA KISMA : Kız ve erkek ilk okul mezunları. 
2 - LiSE KISMINA : Kız ve erkek Orta okul mezunları. 
3 - TtCARET KURSLARINA : 

A - Kısmı 2 sınıflıdır. Tedrisat sabahtan öğleye kadardır. 
tik okul mezun kız ve erkekler .. 

B - Kısmı iki sınıfbr. Tedrisat sabahtan öğleye öadardır. En 
az orta okul ikinci sınıfına geçmiş kız ve erkekler. 

C - Akşam kurs kısmı Devlet ve Ticaret evleri memurlarına 
akşam tedrisatı • 

Fazla mnlumat almak için okul direktörlüğüne müracaat 
edilmesi. 

5-1-9 3086 (1680) 

DAIMON 
Masa ve cep vantilatorlart· 

f.~ 

'~~~ ~~ ... ~ 
~~ .. 
~JJ 

En son icat edilen bu vanlilatoriar yatın boğucu sıcak· 
larJııdan kurtarır. Masa vanlilatorlara Uç pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

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