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Almanyaya 

ı Isıuarlanan vapurJarınnz 
1 İstanbul, 30 (Yeni Asır - Telefonla) - Deniz 
}'olları idaresi tarafından Almanynyn ısmnrlnn
mış ohın vapurlarımızdan birincisi mart ayında 
teslim alınacaktır. 

anevraları 
•••• 

Aia't'ü.~'l~ ... h~· .. m~;~·;~·;·ıa·~"ı·; ... ;ekıııe;i; .................. iiitli; ...... ;a·~ıii~··· .... . 
bulunmaları arzusunu izhaı ettiler 

ismet lnönünün de manevralara 
gelmesinden memnun olacaklar · 

___ .J, __ _ 

o 

ıyasa n 
Matlubu olan para
ların ödenmesi piya

sada memnuniyet 
I 

uyandırmıstır. 
~ 

Almanyaya yapılan ihracatın be
delleri olup 31 mayıs 1937 alqa
mına kadar Cümhuriyet Merkez 
bankasına havaleleri gelen ve fa
kat finansmanın durdurulması ha
sebiyle §İmdiye kadar ödenemiyen "' 
ve piyasanın matlubu olan parala
rın Cümhuriyet Merkez banI:asınca 
ve derhal f aizaiz tediyesine başlan
ması piyatada büyük bir memnu-

tzmir Cümhm·iyct lı1crkcz Bankası niyeti mucip olmu§tur. 
ihracat mevsiminin ha§langıcın- nnı kolayla§tıracağı kanaati ha· 

da hükümetçe alınan bu tedbirin bil- kimdir. 
- YAZISI OCONCO SAHtFEDE - umum dıı piyasalara satış imkanla- - SONU tKtNCt SAYFADA -

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

Türkkuşunun zaferi · 
Gene 

. ' 
dün 

tayyareci/erimiz . Turneyi 
muvaf f'akıyetle ·bitirdiler 

---•·--- • f1' .. ·· t'>} 

S. Gökçeırn . . 

rkun kahraman kt::ı Sabiha Gökçen Ataıürl.ıin elini öpiıyor. 

BuS?Ün ilk ve orta -
mektepler açılıyor 

lCiiltür bakanı B. S. Ankan 

---•---
Kız ve Erkek 

liselerinde 
BU SENE 

Geçen yıldan bin 
talebe fazla vardır 

Orta tedrısat müesseseleri, bu sabah 
Türkiyenin her yerinde 937 - 938 te(J .. 
risat yılına başlıyacak1 talebeler ilk d~ 
fa bu sabah mektcplcr1ne giderek ay-. 
rıkldıkları sınıflarına gireceklerdir. Bu 
ders yılnın bir hususiyeti, lzmi~dekİ 
orta mektepler sayısının azlığından or .. 
ta mekteplerde ve liselerde çift ted .. 
risatın tatbikidir: Yani iki taleb eki .. 
bi, ayrı saatlerde mektebe gelerek ııy.ı 
ni dersleri göreceklerdir. 

Or.a tedrisat müesseselerinde çift. 
tedrisat sisteminin 1atbiki, lstanbul va 
Ankara ile birlikte lzmirc mahsus bir 
zaruret olarak kabul edilmiştir. Çih 
tedrisatın faydası, lzmirin çok dar ve 
az olan mektep binalarında günde ikl 

SONU DöRDONCO SAYFADA 

o 
Cesur pehlivan kurdu 

zorlukla öldü.rebildi 
Bu heyecanlı mücadeleyi anlatıyor 

Evvelki gece Urlada nzılı bir kurtla - cUrlada, iskele civarında benirq 
bahçcvan Osman arasında heyecanlı bir bir bahçem vardır. Akşam, erkenden 
boğu~ma olmuş, bahçevan Osman kurdu yatmıştım. Gece, saatin kaç olduğunıı 
öldürmeğe muvaffak olmuştur. Ne çare bilemiyorum. Bir gürültü ile uyandım. 
ki kendisi de ağır surette yııralanmıştır. Köpekler havlıyor, bahçede bir hırsı~ 
Tedavi için lzmire, memleket hastane- bulunduğu hissini veriyorlardı. 
eine getirilen bahçevan Osman hadiseyi Uyku sersemliğiyle, elime bir taş bile 

ıöyle anlntıyor: - S nu dördiincü sahifede -

Arabistanda 
Yeniljk 

mücadele 
ve gerilik. 
halindedir 

1bnissımt t 'c oğulları tayyareciler arasmda 

Budapeşte, 28 (M.H)- Pester Lloyd babnlnrının yerine geçmek için birbiriyh 
gazetesine Şamdnn yazılan bir mektup- yaptıkları rekabet yüzünden dnhn ziya-
1 Arabistanda Kral lbnissuudun iilkesln- de şiddetlenerek memleketi tehlikeli bir 
de buhran ve cntrikalnrdnn bahsedilmek
te ve ezcuınle şöyle denmektedir: 

JKS KARDEŞiN HEKABE.Tl 

Avrupa' medeniyeti ile şark kültürü 

msındaki zıddiyet, hastn kral ibnissu· 

udun ogulları Prens Suud ve Faysalın 

buhrana düı;ürmüştür. Bu iki kardeş vcı 
rakip prens ayni zamanda birbirine zıd 
ve düşmnn iki kültür cereyanını da tem· 

sil etmekt ler. Bü) üğü Suud dini ''O 

l.ültürel ana eyı, küçüğii Faysal muasır 
- S01 'U YEDt~Cl SAH1FEDE -



SAHiFE 2 YENIASIR . . ~ .... 
FJıra 

-.., , ., ")'............-- , , , ) 

Alaturka 
... -
~ş BİR RABERE;ERi 

Alaturka, biz ve dostum Mazhar Mii
fit ,apnda olanlar için bir babrftlar 
aavuıdar : Saraybumu nutku ve mek
teplerin alaturkadan tasfiyesinden ıon
t'a, Türkiyede mu.siki meselesi zaten kal
mamqtar. 

Alman 
Turistleri dün 

gittiler 
Radyo gazel söylemeğe batladığa ya. 

kit, yeni nealin hoparlör öniindesa DUll 
lulçbğmt görüyorsunuz. ~ eziyet ede
rek, neden L. luıle celdiii
ai dü~ : Bu bale plecelı:ti. .• 
Onu( ahir ömründe müdüman etmeie lstanbulda bir gayri 
(le btlopııaymız: Daima içki mayppm Türk tercüman ken
ba§mda idi. Baalnna, Mey- Ye laey bq-
bqa aevk edegitsioler t dilerine ne saçmalar 

Y esan yangından asWy....... ZeY• ö l • , 
ki için ıat.in lıarflerini feda edebilir miy- s Y emış. 

Bu seneki· tütün rekoltesi 
Aıiıerikalıların 14 - 18 milyon kilo 
tütün alacakları tahmin ediliyor 

Mahsulümüz iyi fiatlerle satılacaktır 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şehrimizdeki Amerikan kumpanyala- t Bir kumpanyanın müdürü, ilk fiatin T obacco• tütün lumpanyaaı umumt di-

1 BtRtNO TEŞRi~ CUMA__!_ 

BAZAN :~::.• 
Bir nüfus muamelesi 

-2-

İzmir evlenme rnemuru bittabi -
-manii teehhül hali olup olrnadığıol 
ıoran evlenme fiıini cüzdanı veren f •• 
tin nufua dairesine ve askı fişini de f ,,. 
tih evlenme memurlÜğuna gönderiyot•" 
Askı fişi mükemmeldir, gelip do•T ..... 

konuyor. Faluıt Fatih nüfus dairesi t:f' 

rakla beraber fiti ve fiıteki mükemlllel 
iı:alıatı okumadan olacak iti KunıbP'I' 
havale ediyor. Kumkapı böyle bir kat" 
yoktur geri çevrilmek ~ 
nufua cüzdanını gönderin diyerek e'f• 

rakı evlenme memuruna iade ediyor .. lr 
mir evlenme memuru cüzdant r&ptedr 
relı.: Kumkapıya gönderiyor. Kumbı'I 

dik?.. yahut, Fuzuli ıazelleriai talan- ŞehrlnUze gelen Alman turistleri ge- nnın eksperleri, tütün mıntakalarında aahcı tarafından ortaya atılması icap et
lar batın için edebiyat ve dil inlrılipü. ce yarısı limanımızdan ayrılmışlardır ... 9 3 7 yJı tütün mahsulünü gözden geçir- tiğini söylemiştir. Bununla beraber va-

al-'- _L!IL • dik? n._ı __ •- d' Turistler arasında 320 kadar doktor, mi,ter ve merkeze avdet etmi,lerdir. aati olaralı.: yüz kuru,a aablacam. müta-
nıu uı;e>yauuR" mıy 'Vlll.llnD aen 1- f ö ·ı· d ... 
1 • --L--- LL •• _n!f_ı • ta.,__ pro es r ve 1 ım 8 amı mevcutlu. Dok- Amerika11 kumpanyalarının kanaatine laasında bulunmu"tur. 

rektörü Mr. Carry te,rinievvel ayının eon arıyor, tarıyor bir ~ey bulamıyor 'fi 

haftalarında lzmire gelecek ve bazı tel- cüzdan sizin dairenizce verilmiıtir .. "fet' 
kilderde bulunacaktır. Türkiye tütün- kiki luıydiyle evrakı ve cüzdanı Fa~ 

erıne ıına.uaua uır guzC1UK1en, uan, ve 1 f .. l 1 .. 
___ ,:, • •-- d b ·"- --.!L..ı • • L! tor ar ve pro csor er, Bergamadaki ta- g''re 937 936 l t'·t··n rekolt~a· 36 A L l l L d 
~auen Oaaa a, ay-- Y-11:&enDI u.- ihi" ,,..,..__.,,ll "") k o . • . yı l u U '""' - meng;a ı ar tarann an geçen malısuf 
• • 1 __ .ı!_ ~ L~pyon s"'O ı yurdunda uzun 3 7 J k ı b ı -L fo.1 h ı tiraUf uu.u- mı yon 1 oyu u ac~tır. a su mevsiminde salın alınarak lzmirdelci tü-

A
-•- ~ ,"_.,,_, __ L!___ • il .. müddet kalmışlar, tercemanlar vasıla- cayet nefistir, 
an.erı n.n cu.a.n llıça& pqren e Ju- · 1 il · h t d' l · l d' k tün depolanoda işlenen tütünlerin ihra-

lerine rağbet gösteren bu firma müdürü
nün geliti §Üphe edilemez ki iyi karşıla-
nacak bir İştir. 

Resmi makamlardan aldığımız malu
mata göre Egenin 937 - 936 yJı tütün rütmek -Lut ad .,.en••:~ L....&-!-ar• StyJare Verd .. en ıza a I 1D e~ış er ır, ~ - Bize Veraen malUınata göre bu &ene 

• ,... "' ~· ~ tor , unyanın en eski hastanelerın- 'k 'h . cına hıışlanmıştır. iki vapur tzmir !ima-
la COflurmak. sUzidilden cwnlmriyet den biri olan EskUlUpta tatbik edilen le- Amerı an • kump~nyalannın da byaçlan nanda tütün yüklemektedir. rekoltesi. ancak 32 milyon kilodur. 
ma111 veya suzinaktan sahne musikisi 

1 
d . 11 . . k . lif d l 14 • 16 mıl)•on kilo arasında ır. Ame- So h. f .. d I . 1. d , Mahsul nefistir.. Piyasanın açılması 
avı usu erını ço şayanı ıs a e bu - . .. . . k I' . . n a ta ıçın e zmır ımanın an . . .. .. . . 

yapmak bütün bunlar if1i.s etmeğe mah- l . ull . d"' .. nkaldar mahsulun en ıyı a ıtesmı ala- h l"f b. ··ık I I .. .. ıçın Ege tutunlermın tamamen balye ha-, muş ar, aynı us erın unyanın en mu- . . . . • .. .. . .. . . mu te ı ccne ı u e ere yapı an tutun 
kiım hayallerdir Bir türlü resim bir t kk' 1 k t1 . d k . di caklan ıçan. ıyı cın.a tutunlenn musa.1t fa- line gelmesi icap etmektedir. Milas tü-

• ' era ı mem e e erın e anca şun w .. . . k d. ·hracatı 1 145 to d r E l ld w 
ürl• .. • A b• ürl" L-...L-t b" ti 1 t 1 t d ime te ır t n u . vve ce o ugu .. 1 . .. d 60 . 'b . 1 d nk hal. t u munarı ar t u ne,.r:.ca ve ır "'-tb"k d'l ~ b ,_ d ~ b .. n er e sa ı acagı umı e ı • tun era yuz e ıtt arıy e e ıne 

•. ' 1.tı ı c ı mege aşı.ın ıgını te aruz .. . . . . l"f gibi lzmir tütünlerinin diğer merkezler-
türlü ... Musiki vardır. Onun evvela ken-1 ettirmişlerdir. Dun Lır muharrırımız. muhte 1 Aıne- gelmi§tİr. 
disl, bir olan ilmi ve tekniği, ondao ı;on-1 Bilha~ hastaların, sağlık yurduna rikan kumpanyalariyle temasw ederek fi. de işletilmesine müsaade edilmemekte· Çek tütün rejisi, evvelce kendilerine 
ra da milliai gelir! Milli ceam minyatür I kabul edilmek üzere üç gün hususi bir atler haklcı~da malüm.at ıılmııga çalışmış- dir. Esasen, memleketimize çok iyi his- teklif edilen tütün partilerini lzmir~e 
ihya ed~erek, milli mimari eski tür~ 1 pa\•yonda kalarak murakabe altında b~- l~~· •. Amerık~n .~~'.11p.a~yn1arı b~ yıl ~~ !erle tnütehılssis olduklannı ishat eden gözden ceçirmiıtir. Çekler 9 37 tütün 
IC:--~ edil~ vücut bUlımyacağı 11-,lundurulmasını iyi bir tedbir olarak t~tun mahs;ılumuzu~ .'Y' satılacagm~ ıyı Amerikalı firmalar, Ege tütünlerini iz- mahaulümüzden de bir kısmını almağı 
bi. miU. musiki de alaturka a.taJa edile- karşılamışlardır. fıat hulacagtna lı::ıınıdırler. Ancak fıatler mirde işlemeği lendi menfaatlerine da- arzu etmektedirler. Avusturya rejisi de 
rek olmıyacaktw. 1 Dokt.orlar bu sağlık mabedinin fotoğ- hususunda en ufak bir imada bile bulun- ha uygun buluyorlar. 2.500.000 kilo tütün mübayaa edccek-

Ve esasen ilk Otmanlı uyanq hare- raflarını almışlardır. maktan çekinmişlerdir. Bize verilen malumata göre cCarry tir. 

~..,ı. ~ ~Lö.1:.:j Alman seyyahı:~.: luni<den terlik ....... K~·;~·iç·~-ff~·d; ......... ı····Hakii;;·ıi~-~~k······ı:~;;-;;;··;~;J;·~·;;· 
imkinlan aramak gayreti alı mıb.ır : edilen terccmanlar seyyahlarla çok ya- " • -

Kemalizm, dan,.. kô1diodıea halletti-•• \kından atakadar olarak Türkiyenin ve Oğretmen okulu mühim tedbiri Meccani talebe kaydı 
Yeni Türk cemiJdiuin ..._.ım;.,; ele a.. Egenin tarihi şehirleri, modern Türki- muallim kadrosu ı·cı·n müsabaka 
rakalı, kendisi M'a111a, W-f Nitekim yenin başardığı Şer, yaptığı hamleler -BAŞTARAfl BIRtNCISAHiFEDE- , 
aramq, bulımqtur da.. hakkında mUfit malümat vermişlerdir. Kızılçullu öğretmen okulu eğitmenler öDENMECE BAŞLANDI Parti tarafından Türk Maarif Cemi-

~ATAY uı.. tatbikat kısmı yar direktörlilkJerine BB. Türkiye - Almanya klear.ing hesabın- yeti talebe yurduna meccanl olarak alı-
---• - Tanınmış bir muallim, seyyahlarla öıner, Mustafa tayin edilmişlerdir. dan olup 31 mayıs 937 tarihine kadar nacak talebenin müsabaka imtihanı 

gezerken bir Alman fıliminin aşağıdaki Kız lisesi larüı - coğrafya öğretmeni Cümhuriyet Merkez bankasına gelen 7/10/937 perşembe saat 16.30 da Beyler 

lhracatcılardan • 
sualiyle karşılaşmıştır : bayan Fatma Zehra Malatya lisesi ta- havale bedellerinin ödenme.sine baş- sokağındaki Dumlupınar mektebinde 

- İ2';1l1İr nufusunun yüzde kaçı Türk rih • coğrafya öğretmenliğine tayin edil- lanmast takarrür etmiştir. Klearing he- yapılacaktır. 

imkanı olmıyan 
işleri isteyemeyiz 

yüzde kaçı ecnebidir. m~tir. saplannı tutan Merkez bankasının ts- imtihana girecek talebenin fakir otdu-
Bu münevver muatlim icap eden iza- Çanakkale orta okulu Türkçe öğret- tanbul .şubesi, dün keyfiyeli tmıir şu- ğuna ve sınıfını geçtiğine dair bulundu-

hatı. etraflı bir fekilde verince Alman meni bay tsmaU, Karataş orta okuluna, besine bildirmiştir. tstanbul merkez.in- ğu mektebinin vesikası ile diplomasını 
Alimi hayret etmiştir. bay Şevket Karalaş orta okulu fen bil- den gelen ilk kısım hesaplar, dün yapı- imtihan günü beraberinde getirmesi lA-

--BAŞTARAFl 8dUNCt SAHtFmE-- - Nasal olur. tzınirde ecnebt nisbeti gisi. biyoloji öğretmenliğine Saim Eğil- lan müracaatler üzerine ödenmiştir. Di- zımdır. 
muş bulunuyordu. Bu üzümlerin bu kadar az mı ? Halbuki tstanbutda mez Karataş orta okulu riy,aziye. staji- ğer kısımlar da peyderpey gelerek öde- Mekteplerden alınacak vesikalar mut-
harice ihracı meneclilecekae o hal- Türk tebaası nisbeti yüzde on beş, ec- yediğine, Bn. Vafiv tarih - coğrafya sta- neccktk. laka fotoğraflı olacaktır. 
de kontrole borsadan haşlamak 1ıi- nebi, Rum ıJC Ermeni nisheli yür.de jiyerliğine, Nurettin Ardiç tarih - coğ- Bu hesapların ödenmesi için mutlaka Şimdiye kadar [zmir Parti te.şkiliilına 
;z:ım gelir. Nizamname. tatlı top- !seksenden fada olduğunu bize söyledi- rafya .stajiycrliğine, Saffet Aykon TUrk- 31 mayıs akşamına kadar bu malların müracaat ederek kayıtlarını yaptıran
raklı, ıslak üzümlerin borsada sa- ler. çe stajiyerliğine, bnyan Hanife Türkçe ihraç edilmiş olması şarttır. Parası ev- tarla bundan sonra müracaat cdccekle
tışım meneylemektedir. Bu bü- Muallim, verilen mallımatın yanlış ol- öğretmen stajiyerllğine, B. NecaU fen velce akreditif olarak yalmış, Cakat ri:.ı mektep idarelerinden alacakları bu 
kümler yerine getirilmez. yalnız duğunu,, fstanbulda Ruın, Ermeni ve bilgisi - biyoloji öğretmenliğine tayin malları gönderilmemiş olanların tesvi- vesikayı bernberlerinde getirmeleri şart-
şat üzerindeki kontrolün tatbiki- ecnebi nisbelinin ancak yüzde on oldu- edilmişlerdir. yesi hakkında bankada malumat yok- tır. 
ne ehemmiyet verilirse müşkülabn ğunu izah edince Alman alimi : Erkek lisesi riyaziye stajiyerliğine B. tur. Bunu getirmiycnler imtihana kabul 
doğması gayet tabiidir. - Şu halde bizi aldattılar, demiştir. Hilmi, ayni okul beden leroiyesi sla- Hatta bu tarihte bedelleri, Almanya- edilmiyeceklerdir. 

Sergilerden başlamıyan hir kon- Bu zatın anlattığına göre Istanbulda j.yerliğine bay Mehmet, Karşıyaka or- dakt iUullüt taciri tarafından bankaya imtihana girmek için yapılacak müra-
trol sistemi daima ihtilaf mevzuu Turing kulübün yanlarına terfik ettiği ta okulu riyaziye stajiyerliğine B. Ib- ödenip te, malları halen sevkedilmemiş roatların kabul mUddetl 6/10/937 çar-
olmağa mahkumdur, Vaziyeti bir gayri Türk lercemao lstanbulda Türk rahim tayin edilmişlerdir. veya sevkedilmekte olan muamelelere şamba günü akşamı bitecektir. 
misalle izah edelim : nisbetinin çok az olduğunu, ekseriyeli K h •ı d ait tediyatla ayni muameleye tabidir.... Müsabaka imtihnnlan, son bitirdiklc

Yani tediyeleri hakkında malumat yok· • Ozüm kalbur makinaları üzüm~ ecnebilerin, ermen ilerin ve Rumların a ve er en ri sınıfların Türkçe, Edebiyat, Riyatl-
k k la tur. il la k 

den üçü o n taş ve topraklan al- tC§kil ettiğini anl:ılmış ve bir çok ma- H el / [ Bir habere göre, St mayıs tarihine ye ve tar ı gun.u>larından o ca llr. 
tına düıürür. Büyüklerini katburla- nasız, yalan yanlış ve garazkarane iza- asır san a ye er kadar yapılan ihracat, mevcut blokajın Riyaziye gurubu imtihanı 7/10/937 

rm üstünde bıraku. Lak.in üzüm bü- hat vermiş.. kaldırılıyor tamamına muadildir. perşembe, Türkçe, edebiyat gurubtı im-
yüklüğünde olanlarmt ayıramaz. lstanbul belediyesinin ve Turing ku- lu .. zum tihanı 8/10/37 cuma günü, tarih - coğ-
Ozümlerin içine ginnis, yapışmış lübüniln bu nokta üurine nazarı dik- Sıhhiye vekaletinin cösterdiği Adlı.ye fayı·n[eri rafya gurubu imtihanı 9/10/937 cuınar-
çöpleri çıkaramaz. :ı: katini celbederiz. üzerine, hasar sanda.iyelerin istimalden lesi gilnü yapılacaktır. 

B • • menedı'lerek, sıhhi ve fenni olan tahta lzmir ceza hakimlig~ine bay Halil Fi- K t l l B l kağ d k' inaenaleyh imkanların üstüne - ayı muame es ey er so ın a ı 
çıkarak ihracatçılardan yapılması Sıtma u·· cadelesı· kaplamtı sandalyelerin her tarafta kul- dar, lstanbul asliye azalığına Aydın parti binasında yapılmaktadır. 
· k.. !anılması hakkında emir verildiği ma- müddeiumumi muavini B. Kamil, Aydın 
ım ansız işleri istiyecek olursak, 

1 K k B l ı .. d müddeiumuma· · l·~· E r m 
on ar mahkum olmaktan ise işi bı- aı·şıya a, astan ı um ur. mu vm ı.gıne · rzu u 

k En ufak köylere vanncaya kadar ha- müddeiumumi muavini B. Hadi tayin 
ra mağı elbette tercih eylerler. [ 

B (}e Bayrak ı teşkı.[a" fı sır sandalyelerin kaldmldığı halde. şeh- edilmiştir. 
öyle bir vaziyet ihracatl çok _ 

rimizde bazı kahvehanelerde hala ha- ---·---
müteessir eder. hazırlanıyor Yeni sarsmblac meydan ver- sır sandalye kullanılmakta olduğu gö-

memek iç.in bu yıl kontrol işini ti- Evvelce de yazdığımız veçhile Karşı- rülm:ktedir. . • • . 
tizlikle takibe imkan görmiyoruz.. yaka. Bostan1ı. Bayraklı cihetlerinin sıt- Dun Bele~ıye .memurları, şelırirıuzm 
Müsamahalı bir kontrol zaruret ha- ma mücadele t~IAta dalıiline alınmıul .bau ıemtlerındekı kahvehaneleri kon· 
lindedir Çünkü nizamnameyi ay- . . ~- d ._. h rl ._, d edil trol etmişler ve ham .andalyclcri orta-

. ·~ etrann aıı;a azı uıaara evam - . 1 ·ne 
nen tatbika kalk.t~cak olursak üzüm ek b .. led . l -•-s wuk'- dan kaldırmıyan kahvehane .ahip erı • - ~ m te ve ucum en o arııuı;. og ... uyu . . _1_ "':. 

ı~inin yürümesine, hatta üzüm han- _ • . ... . . . bu aandalyelen tebdil etmes> uzere ıon 
l 1 . ._~ da. bura ııtma mucadeleın hekımlagı IÇll1 k •• ı k ·· · ··ht t ver• 
arının ça ışmasına tm1ULR tasavvur • . . . ve at ı o an munaaıp mu e 

edil N . • ._~ bır bına bulunmuştur. Bınanm kıralan- ·.r d' emez. azamnamenın tam ve Ka- mı~er ar. 
mil bir şekilde tatbiki gelecek yıl masa i~ bugünlerde yapdacaktD'. Bu iş- Mühletin hitamında, huır sanda1yde-
mümkün olacaktır. ferin ikmali için Manisada buJunAD. mın- ri değiştirmiyen kahveci ha1'.kında, Bele-

Zira işe behemehal istihsal mın- taka sıtma mücadde re~ B. .ŞeYket diye tcnbihattna muhalif harekette bu
takalanndan başlamak. zarureti var- burada ve Menemende bazı tetkik.atta lunduklanndan dolayı ceza verilecek ve 
dır. Esasen bazı seLepler teairatı al- bulunmuştur. esnaf blıveleri luıpablacalttr. , 

Konya vapuru 
lskenderuna gitti 

Konya vapuru, Hataya ilk seferini 
yapmak Üzere dün sabah saat onda li-

manımızdan aynlmııtır. Gidişte Mera.in 
vo Payaaa uğrayacak ve pazartesi saba
lu lakenderun limanında demirliyecek
tir. Vapur ancak haf taya cumartesi gü
nü lzmire dönccelı.:tir. 

V 
,..,,... __ ... 

Hlyette toplantı 
Bütün daireler müdürleri bugün vila

yette bir toplantı yaparak muhtelif iş
leri gözden geçireceklerdir. 

Adliyede iş saati 
Bir teıırinievvelden itibaren, adliyede 

mesai saati değiştirilmiştir. Sabah saat 
dokuzdan on ikiye ve birden onyediye 

kadar mesai zamanı tcsbit edilmi:ltir. 

Keyfiyet müddeiumumilikçe alakadar 
mahkeme ve devaire tamim olunmu~tur. 

Vilayet Hıfzıssıhha 
meclisi 

Vilayet umumi hıfzıssıhha meclisi ey
lul toplantısını dün ...hat müdürlüğün-

de, müdür Dr. B. Cevdet Saraçoğlunun 
başkanlığında yapmışbr. Bu toplantıda 

vilayetin umumi sıhhi durumu etrafın
da görüşmeler yapılnuşbr. 

tında piyasanın müsaadesizliği yet
miyonnuş gibi bir de buna kendi 
elimizle ilaveler yapmak yeni sar
sınblara meydan açmak doğru bir 
hareket sayılamaz. 

HAKKIOCAKOOLU 
BUGÜN TAYYARE SiNEMASI Telefon 

3151 

- --"'---
Tur.istik yollar 

lzmir vilayetinde meydana getirilme-
i tn!<lvvur halinde ol n turistik )•o'Jar 

meselesi. bu İş i tetkik eden encümenden I 
nafıa vekiıletine celmi tir. VekA.let tet

kik ederek. hazırlan n projeyi viliıyete 1 
gönderecektir. 

• 
Hava Hangarı 

Sivil hava h ngarı in~a tma devam 

(
j edilmektedir. Sivil hava ( tasyon binası 

811.3 liraya çıkac k, hangar 15 birinci j 
teşrin tarihinde tamarulanacakttr. 

UNUTULMAZ 
YILDIZLAR MiRYAM VE öLOM PERiSi FiLMiNiN 

UNUTULMAZ ARTiSTi MERLE 
HOPKtNS 

A ÇAKLIK 
OBERON 

FRANSIZCA SöLO AiLEVi AŞK VE iHTiRAS 
FiLMiNi GöSTERIYOR 

Bu filim; iftira yüzünden üç gencin çektiği &zabi - Bir yalanln d -0ğurduğu acıklı neticeleri tasvir etmektedir. 

DiLBER ARTiST 
DAN/ELLE 
DARRIEUX 

-AYRICA -
TARAFINDAN TEMSiL p A R 

EDiLEN AŞK • NEŞE VE 
ECLENCE FiLMi 

• 
1 SL 

1LAVETEN: Paramount Joumal Nyon konferansı fayam hayret vakayi 
SEANSLAR: Her gün ALÇAKLIK 2 - 5.10- 7.20 de PARJSU: 3.35- 7.20 de.. 

Cumarteai, pazar günleri 12.20 de PARtsU KIZLAR hatlar. 

• 
1 

,. • ·--~ •••• ; .... , ... ,. - ~ ... -- 1 • 

KIZ 

gönderiyor. Fatih cüzdanı alınca yio' 
arJıyor ki kaydı yok dediği phaa ail 
cüzdanı kendi vermiı ve artık inklr .. 
işi uzatrnağa imkan kalmaml§br. oikka'' 
li bir arama ile kaydı buluyor ve bir ıAI' 
retini çıkararak altına {Bu kayde g5r' 
muamele yapın) gibi kaçamaldı bir lio 
san da kullanarak cüzdanla beraber e1' 

rnkı lzmir evlenme memurluğuna iad• 
ediyor. 

Gerçi lzmir evlenme memurluğu( f'r 
tihten gelen bu kayıt suretine ve ııuf\11 
cüzdanındaki mutabık tarifata ve f;ııoİI 
nufusunca mahkeme il&mı mucibine' 
cüzdana dercedilen tasdikli meşruhat' 
göre) artık nikah muamelesi yapm~" 
hakla olabilirse de Fatihin bu lı.:açaın~ 
kaydinden çekinerek i~ bir defa da (ı• 
mir nufusundan sormağı ihtiyata uf,,
bulmuı ve sormuştur. 

Halbuki lzmir nufua dairesi ~,. 
me ilamının bir suretini aad nufuı ciiı' 
danını veren Fatih dairesine gönde~ 
si icap ederken göndermeği unutmut ol' 
duğunu dosyasının tetkikinde' 
enlaymca hemen Fatih nufus dair~ 
gönderilmek üzere bir ıuret daha ~f' 
tarak evrakı evlenme memurluğun• ia' 

;ı;
de ediyor. Evlenme memuru da bu , 
mı raptederek ve kaydında Üam ınuca' 
bince tashihat yapılması ve bqkaca ~· 
nü teehhül bir halinin olup olmarııa"' 
nın bildirilmesi ricasiyle telcrar biitfiı' 
evrakı fatih nufus dairesine göndeıi
yor. Fatih nufua dairesi cüzdandaki 1" 
tashihi mqruhattna ve dairesinde ka1~ 
bulunmasına ve nufua cüzdanını da keıt' 
diainin venneaino bakmayarak , 
kaydı doğu Bayazittedir. Oradan -"' 
run diye i~i başından atmak yolunu tet' 

cihan evrakı izmir evlenme memurlu~ 
na iade ediyor. 

Fazlaca kuşlı.:ulanan lzmir evlenııı.: 
memuru da bütün evrakı doğu Bayşıı 

f l v .. d . a~ıı· nu us memur uguna gon erıyor. ~ 

lım orıı.dıın ne gibi bir mütalaa gele<: 
ve bu zavallı kızın işi ve yaptığı 111a"' 

()tı' raflar ne zaman hitama erecektir. 
da yazacağım 1.. • , 

Ancak işin son eafhruııru takip et~ 
ğim sırada lzmir nufusunda bir nıe~ 
tarafından hüviyetimi ve mazere ~
söylediğim halde hiç te nazikane . 
mıyan ve memurlukta salahiyeti h::; 
cinde bulunan bir muameleye 01• 

eıı' kaldığımı da son olarak yazmaktan k e' 

dimi alamadığım gibi bunun üzerine ı1' t• 
murla halkın yekdiğerine karşı vaı.İ1~ 
(erini de başka bir yazı ile anlatınnk 
tiyııcını duydum. Onu da yazacnğıın~ 

Sayın okuyucularım hepimizin ileci' 
bulunduğumuz bu işlerin bu suretle t~ 
virini yazmakla : Sizi maIUınattar ·~' 
maktan ziyade (Ferdin hukuk ve ·~ 
halinin) ıru11etin pek mühim bir ~' 
olan nufus itlerinin ne suretle dü~" ~ 
düğünü ve alaka gösterildiğini eıı ,,) 
yük makamlann dikkat na:orl• 

ehemmiyetle çelmek istedim. a"' 
H. 

• 
Taarruz idaiası r>' 

Selvili tepede oturan Yusuf oil~ ~
medin, bir kıza taarruz ettiği idd--: ,j 
mi,tir. Bu iddiayı yapan, Mehrnediıl ~si 
dir. Mehmet ve ihbarda adı geçe" 
yakalanmıştır. 

Beraet kararı 11• 
L U l -mh • ••dcfeİ\Jj1\ Sabı& r a cu urayet mu et' 

misi B. Kazımın ağır cezada devll:ıııift 
mekte olan muhakemesi netic~~e Ji' 
kendisine atfedilen suç sabit göru1ı1' 
ğindcn beraetine karar verilmiwtir. 

lzmlr telefonıarı ~·-
tzmir telefon şirketinin satın al;~cft" 

sına ait mukavelename, vek~er tci te' 

tindedir. Tasdik edilince, tzınırd~ 011ıı 
lefon şirkeU yeni bir idare tartı 111 

tedvir edilecektir. 

Tarih mualllmterl 
t1öndUler ed-" 

1kinci tarih lrurult.ayma işt_lı'~~it• 
tarih muallimlcrl avdet etınıjleJ ... 



Atatürk'le 
---IU--- -~·0 .. N -..·.·HABER 

•' . • l .• . . - . . 
Kızılcullu 
.. ' Oğretmenler okulu 

ispanya hakkındaki ka
Cekoslovak Re-, 
isicümhuru 
arasında 

Atatürk kurmaylarına 
----------· ........ --------
asambleye verildi rar ---m-----

Mazarikin ölümü 
I Harp. akademisinde ve Eğitmenler kursu 

kadrosu l Cenevre, :;o (Ö.R) - s·yasi komis- I değer gayr ... tlere rağmen Ispanyadan cc-
Ankııra, 30 (Telefonla) _ Kültür ~·onun Ispanya hakkında!:.i karar sure- nebi gönUllülerin geri alınması husu- dolayısiyle çekilen diplomaları 

dün 
verildi 

bakanlığı bu yıl n l a 1 k .. d ti iiznrind .... bu s.ıbah nihavct bir :?~- 1 sunda bir anlaşına nkdine muvaffoh,yct l • c;ı m sı e arrur e en · 
2
rnir Kızılc;ull •. w tm k 1 ~ .t faşma hf'ısıl olmustur. Itah-nnın hpan- hasıl olmamış olmasına teessüf eder ... 

telgraflar Heybelide deniz akademisinden de 
44 Subay mezun oldu rncrıler kursu -~ 

0

~~- ~~ c:~ ~ ve ~gh-ıyadan gönüllülerini geri. alması için Asamble Ispanyada hakiki ecnebi kol Anknra, 30 (A.A) - fuki Çekoslo-
lrıtıdiye öw tı e ·ıkşel ır ı te-~r, al -!Fransa ve lngiltera tarafından yapılan ordularının mevcut olduğunu görmekle vnkya Reisicümhuru Mnzarikln ölümü} lstanbul, 30 (Yeni Asır - Telefonla) - Yıldız harp akademisinden bugün 

47 kurmay .subay mezun oldu ve diplomaları merasimle verildi. Merasim
de, nkademı komutanı Orgeneral Ali Fuat mühim Lir nutuk 8öylemİ§ ve ez• 
cümle demiştir ki: 

ı gre men o u u ve cgıtmen er 1 . . .. d 1 R · · .. h At t•• k ·ı 
._tırsu kad l h l I . gayreti güçleştirmemek ma!ı::sadiyle Is- müteessırdır. Asamble bazı hukümetle- olayısiy e eısıcum urumuz a ur 1 e 
..., ro arını azır nmı;ıtır. zmır • .. . . ç k k R · · ·· h d 
"'ıtılçuJ)u ..... k 1 ~· panyol delegasyonu Almanya ve It::ılya- rin, Ispanyaya gonder~ıklerı kuvvetle- e oslovn ya eısıcum uru arasın a. 
1 ogretmen o u u ''e egıtmen• ı • • bA •• uıı·•ı ' h O W d k" 1 fi l at• olunmu<:tur• 1 er lcursu d· k .. 1 .. w.. A k ·ık d nın ısim zikri suretiyle lspanyaya teca- rm ve ecne ı gon u erm emen gcrı ll.§ngı a ·ı te gra ar e ı ,. · 
•iıat ın .. f ır·e· toBr uEmgu~e n ·ar~ 1 ~ te · ıvüz ctmis gibi gösterilmemelerini ka- alınmasını temenni eder. Bu istikamet- Ekselans Dr. Ben~~ .. • - « Tüık kurmayının §eref ve ananesinin kökii Türk milletinin harp tari

hınc dnyanır. Türk harp tarihi, vatanperverliğin jhtişamlı bir mabedidir. 
İstikbalin tarihini siz yaratacaksınız. Atatürkün planlarında Türk milletinin 
necip emelleri ve ecdadımızın hulyaları tahakkuk ediyor. 

rı u ettışı . ın, muallımlıklere b 1 . . 1 k - . b. ı· k ·· A C k slovak,·a Reı::ııcumhuru 
1 nver ve Talat, tatbikat muallimlik- . · . . kk d k b }' ·· · P 
<J. E u c!mıştır Bununa b~rah~r arar te ıyı u· ne ıceye varma uzere vru- ve o " t 
erine A k . ~ . . . suretınde vnk'ular ınkfır cdılmemektc pa sulhu lıa ın a aygı es ıyen bü- rag 

b n ara vılayetı muallımlerınden 1 b' t v d ~ .k .. } "k'' tl . n'ı b"ır ga,·r t R . . .. h Mauırikin asil .. ahsında ı o ş b ve spanyanın ır anrruzn ugra ıgı zı ·- tun nı uıııc erın ye ., e sar- cısıcum ur ,.. 
• a an, Akhisar muallimlerinden Bn · d b J •• w d w ı· · ı' 

Sabah . . · rcdilıncktedir. Di~~r taraftan Ispanya-, fotınelerı zım!un a un ara ınuracaat f Çekoslovakynnın ugra ıgı c mı matemı Sizler Atatürkün kurmaylarısınız. Sizleri tebrik ederim.> 
M at, Mnlatya munllımlerınden B. nın kendisiyle ticaret serbcstisinin ia- eyler. Bu gayretler kısa bir müddet zar- büyük bir tcessürJe haber aldım. Sizin J 
li U!~fa, Manisa muallimlerinden B. I desi hakkındaki talebinin de, ancak gö- fında matlup neticeyi vermezse Millet-~ ve memleketinizin acısına samimiyetle J 
~tı

11

~1' Ankara İnşaat usta mektebi me- nüllülcrin geri alınması maksadiyle In- ler cemiyeti azası olan devletler müda- İ}tirak eder ve içten sempati ve taniyele· 

ıvı
n arından B. Ömer tayin edilmişlerdir. giltere \'C Fransa ta~afından .. y:p~~an hale siyasetinin terki hakkına malik ola- rimi arı;eylerim. 

İstanbul, 30· (Yeni Asır • Tele fonla) - Bugün Heybeliada deniz harp 
akademisinde 44 deniz subayına merasimle diplomaları veriİmiş ,.e tören çok 
parlak olmu;ıtur. 

1 te§ebbüs akamet~ ugrarı;a goz onune caklardır.~ K. ATATORK 
areşa alınacağı beyan <.'<lilmektedir. Karar su- Bu ka1:11° _suteii k~mit~ tarafından .. Ekselans Reisicümhur Atatürk 

B. Şükrü Kaya Ankaradan 
_ lstanbula gitti retinin hülasası şudur : kabul cdilmış olup şıındi Asamblenin Ankara 

f stanbu/a llk üç fıkrasında ademi müdahale si- tasvlbine arzedilecektir. Bu n:~~ m~- Milli matemimiz münasebetiyle Ek· 
y~tiııin ancak her devlet tarafından kemmel olmamakla beraber butun ala- 1• rf "zhnr etmek lütfunda bulun-

~~m wn ı ' 
J •• ., samimiyetle tatbiki halinde devamı kadar devletler ve burnda Ispanya ta- d ... t.d n fevkalade mütehassis f 

Ankara, 30 (Yeni Asır • Telefonla) - Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya, beraberinde parti baş sekreteri B. Ziya olduğu hal· 
de bu ak§am eksprese bağlanan hususi vagonla İstanbula hareket etmi;ıtir. 
B. Şükrü Kaya, istasyonda, vekalet siyasi müsteşarı B. ~uttalip, vekalet er• 
kanı ve Ankara valisi B. Nevzat T andoğnn ve dostları tarafından uğur lan• 
mıştır. 

ll~onuyor . . . . ugu 8empa 1 e 

l
nıümkün o1aczp kaydedildıktcn sonra r~ından kabul edılebılecek mahıycttc- olarak en derin teşekkürlerimin arzına 

latanbuJ, 30 (Yeni Asır -Telefonla)- dcnilmckted:r ki : dır. Bu suretle tezahUr edecek olan bir- • .. ·lerim 
,.. 1 d . .. ı·~· d A .d b" .. . 1 - musareat ey "Crıel Ku Bn k ... 1 l F · ı c ·\samble ekser :ı1d-. arınm a eını mu- ıgın e mnnı ar r numayış o acngı · EDVARD BENES f' _ rmay ş anı n areşa ·evzı · . • . - . · 
~knıak Ad t t 'd ·ı D b d lıale ko nit simle sarfcttiklerı takdıre knnantı mevcuttur. ..,,,,. • a epe orpı osu ı e u rov- . · · A 
:!::i ~:~1~:~y:~~ıi~tir. Ynrın burnyıı a- . ralar B. T. R. r as Askeri heyetimiz Dubrovnik'te 

çok parlak tezahürlerle karşılandı Nafıa vekili mane 
4nkara ya döndü Mavi tarafın taarruzu ile bitti 

Belgraddan geçerken 
Yugoslav gazeteci-

~ Ankara 30, (Telefonla) - Nafıa ve· 
ili B. Ali Çetinkaya bu sabahki rks

t~~le Ankarnya gelmi:ı. istasyonda ve· 
alet erkunı ve dostları tarafından k .. r

f~anını .. t 

sof).. :;') (A.A) _ Bul,,ar Ajan:;ı man vrnyı bidayetinden sonuna kadar IerİllC beyanatta 
bildir.) )r . tak•p etmislcrdir. 

Bclgrad, 30 (ö.R) - Yug~lav ~ral~d~ bulunmuş olan Türk as· 
keri heyeti, Türkiye Genel KurmnyBaşkanı Mareşal Fevzi Çakmağın bnşkan· 
lığında bugün Sarayovadan Dobrovnike gelmi:ı ve burada Türk askeri heye
tine parlak bir istikbal töreni yapılmıştır. 

26 C.} luld. P.>r JVO civnr nda baslıyan Manevralara iştirak eden kuvvetler bulu udu 
man vrcıl"r du"n ;, •!"'den .sonra niha"c- üç teşrinicvvclc kadar istirahat ede- (ö R) C lngiliz - Fransız - ltalyan deniz 

el~sperleri arasındaki an/asma 
... v " " Belgrad, 30 . - enevreden cekler ve kra' ın tahta geçtiğinin yıldö-

t~ crmişt;r. H, r~kat kumundanlığının Ankaraya dönmekte olan Türkiye hari-
" ır. 

50,0 OKiş· ni.iınü olan o giın m""n_vra sahnsmdu 
e:nrin ... \·<.'rilm.s o'an ve bir motürlü fır- ciye vekili bny Tevfik Rüştü Aras bu 

büyük bir gcç.t r ,,,mi yapacuklnrdır. 
k ·ı t k · ı·ı · ı · taı""f <"~bah S!'lnplon treni ile Belgrada gel--a ı e :ı. vıy<.' cc ı mış o nn mavı ·.. Yabancı memleketler ntaşamiliterleri "" - ' dün Pariste imzalandı Habesistanda 
k t. b. ı b'l ta " k : ı ı· "" istasyondu başvekil ve hari-uvve ı ır mu ta ı arruza geç ... re bu subclı Tırnovaya hareket etmişler- - ,.. 
k f b cive n:ız.ırı bay Stoyadinoviç, hariciye ınnızı tara ı g •ri çekilme •e mec ur et- dir Oradaki askeri eserleri görecekler, " 

7 

isyan etti 
. •. b vekaleti erkanı. Türkiye elçisi bay Ali p . 30 (ö R) J 

1 
N mış.ır. orndan Şıpkaya geçecekler ve ilfıhare arıs, . - ta yanın yon 

Hnydar ve elçilik erkanı tarafından ha- Ingiliz imparatorluğunun Akden:z mu. 

'asala hattına iı.dcta dokunan bir kon• 
trol sahn"ı nyrılmı!I olması 

1

mütemmim 
münakaşalara lüzum göstermi tir. Bu
nunla beraber bugün bu mesele halle· 
dilerek anlaşma sabah imza edilmiştir . 
rrnnsa bahriye nazırı B. Campencchı 
imza merasimine riyaset etmiş '\•e dele· 
gelerc sarfettikleri gayretten dolayı te· 
~ekkür etmiştir. 

l>aris, 30 (A.A) - Paris Soir yazı
~Ol' : 

Krnl. pr ns Kiri!, hükümet azası ,.e geçıt resminde bulunmak üzere yeni- rarctle karşılanmışlardır. B. Tevfik Rüş-ıkonferansı lıükümlcrine iltihakını temin 

y_a_b_M __ ı_m_e_m_l<.'_k_e_ıı_c_r __ n_~_s_n_m_n_it_e_rı_e_ri_d_e_n_P_o_p_m_~_>_~~d-H_n_~_e_k~l_cr_d_~_·~-~~ fü Arn~a B. S~ya~o~ç. i~~on~ ~ng~enpuMt~igünündenberi~~ 
kr 1 ve erkanına ait olan salonda bir mnkta olan İngiliz - Frnnsız \e italyan 

mir.: d t gorü~müc;lerdir. Türkiye hari- eksperleri bir anla§ma metni hazırlıya-Mussol 'ni' n. 
Hitlere çektiği 
veda telgraf l 

Gl~ Gamlen sere-1_:r'üfenk ve mitralyöz.lerl mü ... 1 :.h 
11

'<lll ve ellerinde bir kaç ta tank bulu
~n elli bin yerlinin Italyanlurı Habc
Şıstanın şimuli garbisinde bazı aksamı
lıı tahliyeye mecbur etmi" olduklan ,.. -;# 

1°Ylenmcktcdir. 400 Italyan yaralısı 

• 
f ine verilen 

ziyafet 

cive vekili, Yugoslav gazetecilerine be- k. . 1 d. 1 . ı. ·ı· f ı 
• b I ra ımza etmış er ır. ntıznr 111 a ına o a-yanntta u unmuş ve : 
_ Yeniden Belgradda bulunmakla rnk bu metin dün akşam hazırlanamamış· 

memnunum. Avrupa siyasi atmosferinde' tı. Zira ltalyaya Sicilya adnsının 100 
ki gerginligi Cene\•redc tadil ettiğimizi mil cenubuna kadar uzanan ve Malta ile 

~ly::ıya gitmek üzere Cibut:dcn geç
l'ıııştir. 

~ lllı---

' ürk - Yunan 

Berlin, 30 (ö.I~) - Almany:ıdan ay- il l:;rad, 30 (ö.R) - Yugoslav ma
rılırken 13. Mu. olini il 1 fitlere şu tel- nevrularında bulunınuk üzere gelmiş 

grafı göndermi ti.: Sizinle \"c mükl"m- olan gcnerrıl Gnmelin şerefine Yugoslav 

söyliycbilirim. ~~~~~~ ...... -·--~--~---~------------~ 
Demiştir. B. Tevfik Rilştil Aras, se- Pariste vadeli kambi- Belcikanın Konsey 

' kize on kaln ve Sofya tarikiyle yoluna yolar piyasasındaki azalıg"ına sec, ilmesi 
devam etmiştir. 

Ordu/arı arasında mel milletiniz o.tasında geçirdiğim nefis harbiye ve bahrıye nazırları büyük bir 
günlerin hntı~ası~ı taşırken tarafınızdan 1 ziyafet vermislcrdir. Ziyafette knrşılık-

Atina, 28 (M.H) - Yugoslav ma- 'e Alman mılletı tarafından hakkımda Iı nutuklar söylenmiş, Yugoslav _ Fran-

• buhran t f J Silolar 600 bin --m e ra ınaa •--
Paris, 30 (A.A) - Teknisyenler va· Faris, 30 (Ö.R) - Fransız gazeteler: 

ton işliyecek deli knmbiyolar piynsasındnki buhrnnı Mıllctler cC'mi <'ti Asamblesinin dünkü 
5oğukkanlılıkln takip etmektedirler. Sa. r .} i saye n c Belçikanın Konseyde 

~CVralnrındn bulunnn Türkiyt" Genel gösterilen kabule teşl"kkür eder '\'e hu- sız dostluguv nu . ·ı·-· w t 
'\tı n samımı ıgı ve sag e-y ?tnay bn~knnı Mnreşal Fevzi Çakmnk, dudu ceçerken memleketinizde gördü- I d d b 

Ankara, 30 (Telefonla) - Ziraat ve- h f'l el l' b 
l:Uıiyettar mn n 1 '\'o e ı onolann te- tekrar ~ r n nııs olmasını memnuniyct-kfı.leti, mevcut siloların altı yüz bin ton b 

bil h reffüüne pek fnzla edbinane bir miına le kar ılı~ orl r. Belçika Milletler Cemi-işliye ecek bir hale getirilmesi usu- atfedilmesinin doğru olomıyac.a~ı miıta 
sunda tetkikler ,.3pmnktadır. yeti kon" ) m n ılk .senesind lıza scçiJ-

" luasında bulunmaktadır. Çünkü bu te· 
1 ff . k"IA • • b •.•. k 1_ d' mıştı ve şimdı yeniden scçilmesinoen re iı c;pe ·u usyona munı uyu · Krc ı 

1 
muhtelif devletler memnun olmuslardır. tZMIR ASKERLtK ŞUBES1NDEN: müesseselerinin Bank De F rans ile biliti-

Unan sularındnn geçerken General P.ı- ğüm debdebe, iq ve iman manzarasını me c ,ıy::ın ı• 1 te ::ırüz ettirilmiştir. 

~~Rosa bir telgraf çekerek, İçten gelen bir defa daha hatırlanm. Ziyaretim mu- • 
•r sevgi ae seırımıamıııtır. kadderatı ı::r1. n ve dostlukları bo- Deyli Telgraf ve 
~ ~u. hareket, ~iplomasi t.eşrifnt usulleri zulmaz olan iki mcmlel .. ct'ınizi birlc~ti- ]Vf orning Post 
'Uıcınde oldugundan, hır kompliman ren ruhi tesamioü kuvveti ndirmi~tir. 

~}'ılaınaz. Binncnnleyh karşılıklı oiarak E ~riniz lıakkındala hayranlığımı ve gazete/ eri birlestif er 
d 1 • • b Belçikayı konseyde hariciye nazırı bay 1 - Henüz muvazzaf hizmetlerini laf frank üzerin e yapı an ve tıcnrı a-

) apmnmış 3 16 dahil 3 32 dahil doğumlu kımdan muhik gösterilemiyen muamele· Spaak temsil etmistir. 

1 
1
rbirini anlnmış olan iki müttefik ordu sahsmızn kar ı do tluğumu teyit ed.:?r- ~ 

ı.ıaşk Londr::ı, 30 (ö.R) - Ingilterenin iki -anlarıni yckdiğerine rapteden sa.mi 1 en, sizm ltalyaya ge1men'ze intizaren 
itti bir tezahür olduğuna ve bu samimi- şahsınız ve millet niz hakkındaki sami
~Clten Avrupanın bu kö§esinin de çok mi temennılerimi bildiririm. 
tıur .. d l . d ~. . d . 1 MUSSOL1N1 

bü~ ük muhafnzakur gazetesi ohm cMor

ning Post> ve cDaily Telegr::ıph» tek 
deniz erlerin 9/10/937 cumartesi gü- lere knrşı ko)mnk üzere ittihaz etmiş ol· Cenevre, 30 (Ö.R) - Belçıka delegc
nünde şubede mevcut bulunmak üzere 

1 dukları tedbirlerin piynsa üzerinde iyi sinin konseye işti.aki mÜn" cbetiylc B 
celp pusulaları bugün hükümete veril-

1 
tesirler hasıl edeceği tahmin olunmakta· Delbos kendisine hoş geldiniz temenni· 

miştir. (dır. Bugün _mer'.yet me~kiine girecek sinde bulunmus \ 'C 1924 senesine kadaı 
... e er temın c ecegıne ıman e erı:t. • gazete halinde birle;rnişlerdir . 

••11r.1m1mEıa::ı:m:ıc:!!3SZ~~l:mz::ı::s:.i:::zz:~:ö!llza::mrııtaı:·c:::::.:mmıE::.r.m=m:::cı::::::a::~~em ... ::ııı. 

• 
fzmir halkı için büyük bir sürpriz 

29 eylfıl 937 den 4 birinci 
teşrİıı 937 ye kadar 

londrada 
ekizinci 
Edvard 

Tiyatrosu artis lerinden 

( 

/ 

' 
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~ister Harbed AHEARN ile l\1ises IRENE DOROTflEA 
Şehrimizden geçmekte iken yalnız bir hafta müddetle 

ŞEHi GAZii~OSUNDA 
Zengin varyete numaralarını göstermek için angaje edilmişlerdir 
Bu büyük sanatkar1ar tarafındaıı yapılan varyete numaraları şimdiye 
kadar Jzmirlilerin görmediği harikuladeliklerdendir. Fırsatı kaçırmayınız 

Fiyatlara Zam Yapılmamıştır. .......... ____________ -=-~-~----=-----------------" 

2 _..Bakaya ve yoklama kaçnğı olmı· olan bu tedbırlenn k mbıyoların kon· konsey fızası olan Belçikanın h' tl 
yan bu sınıf erlerden bedel nakdi ver- ı troluna tesebbüs mahiyetinde olmadığı l d bah t . ı· B S k ızme e-

·ı k d' r n en sc mış ır. . paa cevabın· 
mek isteyenlerin 8/ t 0/9 3 7 cuma günü ehemmiyetle kn:> dedı me le ır. d B l .k M'll tl C 
ak~amına kadar bedel nakdileri kabul Tll-- a v e çı n~ın . c. er emiyetine bağ. 
edilecek Ve bu müddet bittikten ıonrn Moskova lılıgını tcyıt etmıştu·. 
bedelleri kabul cdilmiyecek~r. 111---

3 - Sınıf ve doğumları 22/9/937 Mussolini .. Hitler Nasra suikasti 
~~nl~ '.!anımızda bildirdiğimiz bir buçuk, [ f f d 
ıkı. ıkı buçuk senelik hizmetli erlerden mülakatını nası e Ta ın Q 

bedel nakdi vermek isteyenlerin celp pu· karşılıyor? Kudüs, 29 (A.A) - Nasra İngiliz ko 
ısulalarında gösterilen müddete kadar miseri Andrevse karşı yapılmış olan 
Lec:!elleri l\lınacnktır. Moskova, 29 (A.A) - Tus ajansı bil- suikast dolayısiylc bugün de bunda met-

diriyor : 
Mussolininin Almnnyayı 2-iyaretinden haldar olmukla ınamun bir çok Arap 

ihracat mUesseselerlle bahseden lzvcstia gazetesi diyor ki : tevkif edılmiştır. Andrevsin katillerini 

. !\~' •. ..ı .. . · 

temas için Alman .. ltalyan iş bırlığ n n esaslı meydana çıkarncak olanlara on bin ln-
Mal~~a icrayı ticaret eden bir fır- hedefleri malümdur. Tecavüz .s·y:ısetin- giliz lirası lnükllfat vadedilmiştir. Arap 

ma, vılayete gönderdiği bir mektupta, d birbirine ynrclım etmek ve üçüncü l 
Jznıir fuarını ziyaretinde Türkiycde ye- de leilerc karsı harekette bulunmak gazete eri bu hadise yüzünden yapılmış 
tişcn maddeler hakkınde geniş malumat ev d " k d k 

1 
. . olan tevkifatı protesto etmektedir. Yük .. 

d I . . için araların n ·en ı ·ıymet erını v~ sek A k · al ıgını, zınırçlckı ıhracnt muessesclcrı 1 rnp omıtesi mandater hükümef 
.1 t•c • .. b . . • . d d 1 bnhalarım arttırmak. Bununla beraber nez.dinde pro~estoda b 1 w k ı e ı nrı ıuun:ıse uta gırışecegın en, a • b . • u unmagn arar 
res verilmesini lstem t ·r. bilhassa bugün u sıstcın az. çok mu- vermiştir. 
.-.::. vaffakıyetsizlığe ugrnmıs bulunmakta-

K. J k d . dır. Bütün kusurlarına rağmen Nyon 
J f 3 l al f e Ve e V anlaş nru ı Roınayn ve dünyaya şurasmı 

Gazi Bulvarında Doktor Hulusi gostenniştir ki, faşist mutecavizlcrin 
caddesinde yazıhnne ve apartım&n 1 muvaffakıycti Londra ve P::ırısın bu cn
olarak kullanılmak üzere iki, üç ve fi trikalara göz yuınmağa hazır bulunup 
dört odalı müstakil ve her türlü kon- bulunmamalarına bağlıdır. Ve İngiliz _ 
foru havi daireler kiralıktır. Fransız ısrar etmemek siyasetinin de 

Dr. Hulusi ceddesinde 64 numa- hududu 'ardır. Bu yeni vaziyet Romu 
raya ve telefonla 2256 numaraya Berlin m hverinin ıki ucunda bariz 
müracaat. şaşkınlrga sebebiyet vermiştir. Bu va

• " • 1 • • ........ J'. • 4 ·" -
ziyet işte bundan dolayıdır • 

7.7°ZJrz77...7-.Z7.Z-LZ7~ 

Bir bayan aranıyor 
~ Mektebe giden dokuz yaıındaki 

bir çocuğun terbiyesi ile mC§gul ola· 
bilecek, ayni :zamanda ev ~lerine 

t viıkıf bir Bayan aranıyor. Kimsesiz 
olması ıayanı tercihtir. 

12 - 2 arasında Yeni Asır gaze
~ lesine müracaat olunabilir. 
" '2..l!7.JfZZZZTZZ7...z.z7-7.Z7-7J..7...7.7.LZZ:illt 
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Birinci kısım : TEFRtKA No. 46 

Gel, dedi, bu akşamı beraber geçirelim. 
Bulvar lokantalarının en canlısına 

M.cshkemelerde 
Bir kadın dava ediyor 

Kocasının hizmetçi diye 
getirdiği kadın 

Y ovasına hakim olmuş •.. 

Türkkuşunun 

zaferi 
-BAŞTARAFI BtRtNCt SAHiFEDE
met lnönit, Başvekıl vekili Celtıl Bayar 
Dahiliye vekili ve Parti genel sekreteri 
Şükrü Kaya, Adliye vekili Şükrü Sa
racoğlu, hariciye vekaleti vekili Nu
man "MenemencioAlu, ~biliye ":ekfaleti 
siyasi müsteşnrı Abdülmuttalip, Milli 
müdafaa vekaleti liava müsteşarı albay 
Ce'tal Yaıal,. Ankara valisi, emniyet di
rektörü ve hava kurumu erkanı ve Türk 

Kültür varlığı 
Bugün ilk ve orta 
mektepler açılıyor 

(BAŞ TARAFI 1 tNCt SAYFAD.A) 
grup talebenin ders görmelerini " 
mindir. Muallim sayısı arttırıldığı 11' 
bazı muallimlerin ders saatlerine ~ 
ilaveler yapılmıştır. 

!zmir kız lisesinin bu yıl talebe rttfff' 
~~du 1700 dür. Bu rakkam, geçen 1111 

neden 450 fazladır. Eııkek lis.esinin ır 
lehe mevcudu 2465 tir. Bu rakkam 6J seni götüreceğim 

• ı • • • ı • Dün nöbetçi sulh ceza hakiminin hu- gibi şişeyi ağzıma dikmedim .. Ne ise.. kuşu ilyeleri ve bir çok kimseler tarn- ayni nisbette artmıştır. 
Mark yalan söylemişti. Nikolle dü- tesadüfün ne tuhaf cilveleri var! Daha zuruna Raşel ve Anjel adında iki kadın üç şişe rakı içildi... Bu kadın sulu- fından karşılannıışhr. Erkek lisesinde sınıf adedi geçen tJr 

ğünU hemen yapılmak üzere idi. En sakin bir köşe diye geldikleri bu yer, bu çıkarıldı.. lanmağa başladı. Kocam, çocuklarına lSTANBULA HAREKET ne kırk bir iken bu sene elli yediye ~ 
ziyade istical eden de Niko~ün kendisi akşam güri.iltülü idi. Yandaki diğer Müşteki Raşel heyecan içinde şunları beşer, onar kuruş verirken; müd~le Ankara, 30 (A.A) - Türk hava ku- ınıştır. Birinci sınıfın altı şubesi, ikiı" 
idi. Evlenince hemen Paristen ayrıla- hususi yemek salonundan bir çok kah- anlattı: etti, işte bundan sonra iş de alevlendi .. rumunun selam ve sevgilerini yurdun cinin on altı şubesi, üçüncünün on fi' 
caklardı. Genç kadın böylece oğlunu kabalar, birbirine karışan kadın erkek - Evliyim, sekiz çocuk anasıyım .. Eve geldik .. Tam yatacağımız sırada An- cenup ve doğu taraflarına götilrmüş besi, dördüncünün on altı şubesi, beşiO' 
artık yanında bulundurabilecek ve ken- sesleri geliyordu. Bilseniz başıma neler gc1dU jel odama hücum etti. Sarhoşluk haliyle olan Türkkuşu motörlü tayyare filosu • _,, 

k kad ilk b k h kırd d.. k K s "d A k d"" cinin bes şubesi, altıncının dört cul)Cll" di suçu olmaksızın hayatını lekeliyen I i ar aş · önce una pe e cm- - Dinleyelim... adam boyundaki Uç tane camı ı. un a şma ay erı en n araya on- • :ı -
·· ·· mevcuttur. Bu, Tilrkiyede mevcut -esrarı babasından gi.zliyebilecekti. miyet vermediler. Bnşka, daha asude - Ben gebe idim., Doğurmama bir Beni döveceği sırada kaçtım. Küfürleri- muştur. 

Fakat bu dilğtlnün beklenmiyen bir bir köşeye çekilmek mümkündü. Ve bu- kaç gün kalmıştı. Kocam eve başka bir ni burada söylemeğe utanıyorum!... Baş öğretmen bayan Sabiha Gökçen kalabalık liseler arasında erişilmiyeeek 
seyircisi de vardı ki Hindiçlnlden döne- nu yapmak üzere idiler ki, öteden bir kadın getirdi: _ Siz çoluk çocu~a karışmış bir aile- seyahatin neticelenmesi dolayısiyle bu bir rekor teşkil etmektedir. 
rek Marsilyacla tamamiyle iyileşen yüz- çığlıktır koptu: cHaydi Mark! Madem _ Raşel, dedi, bugün, yarın doğura- siniz; kocanız ne diye bununla alaka- sabah saat 8.50 de lstanbula uçmuş ve Çift tedrisata tfıbi okullarda ders sr 
başı Jerar Dansittl. Nikolün eski ni- ki beki\rliğını gömüyoruz, vadini yerine caksın, bu halde tabü hizmet yapamaz- dar olmuştur? Türkkuşu alanında hava kurumunun atleri şöyledir : 
şanlısı. Jerar, Nikolün kendisini unut- getir!> Ve alaylı se3ler birbirine kanşı· ı' sın .. Sana hizmet yapmak üzere bu ka- _ Siz bu kadını bilmezsiniz ... Koca- ileri gelenleri tarafından uğurlanmıştır. Sabahleyin ders görecek olanlar ~ 
tuğu kanaatiyle Hindiçinlde yerli ka- yordu. dınt getirdim. O kadar sevindim ki, sor· mı elimden almak için bUyü yapmıştır. Turneye iştirak eden ekip baş öğret- 7.50 derse girecek, saat 12.15 te dert' 
dınların sihrine ve afyon zevlt1ne nefsi- Yüzbaşı Jerar kalkın~ olduğu 1skem- mayın ... Ben çocuğu doğurdum. Yatak- Müşteki Raşel, heyecanından kendini menlerine Istanbula kadar refakat et- !erini bitireceklerdir. Öğleden soofll 
nt terketmek suretiyle kederlerini unut- lesine tekrar oturdu. Sapsan kesilmiş· itan kalktım. Hizmetçiye ihtiyacım kal- zaptedemiyor, muttasıl söylüyordu.. miştir. derslere devam edecek talebe saat ıı 
mak istemişti. Bereket çabuk kendini ti. Öteki taraftakilerin kendi yerine madı amma bu kadın evden çıkmadı... Çenesi bağlı olan suçlu ayağa kalktı, TüRKKUŞU lSTANBULDA 35 ten saat 17 ye kadar ders görecet-· 
\oplayabilmiş ve insanı zelil düşüren af· Nikolün kocası olmak Uzere olan Mal'k 1 Aradan haftalar, aylar geçti. Evin için- çok !asih bir türkçe ile: İstanbul, 30 (Hususi muhabirimizden) tiı-. Ders saatleri sayısı eskisi gibidit"' 
yon tiryakiliğinden kurtulmuştu. Kur- Sastrasla arkadaşlan olduğunu a.nlaml§- 1 de bir başka türlil işler çevrilmele baş- - Kendim kazanır, kendim yerim ... Memleket içinde ve Şarkta 2000 kilo- Talebeler, bütün ders hamulesini, taıi' 
tulmU§tU amma, NikolUn vefasızlığı tı. Piyer Lehortin bütün 1srarlarına 1 ladı. Kocam, artık bu kadır.ın yanın- Kocasını sevdiğim vaki değildir, camın metrelik bir turneye çıkm~ olan, Kon- edilen saatlerde alacaklardır. 
onun için dalına kanayan bir yaraydı. rağmen oradan ayrılmadı. Zira tesadil-1 dan ayrılmaz oldu. Yav&J yavq evdeki sağ olsun! Hem size bir şey söyliyeyim; ya, Adana ve Elazizde halkın coşkun Bazı kimseler çocuklarını çift tedti' 

Çünkü Jerar Nikolü vefasız sanıyor- fün bu akşam kendisine beklediği bir 
1 
mevkilerimiz de değişti. önce evin Ba- bu kadına ne oluyor, adam olsun, koca- tezahürleri ile karşılanarak havacılık sat tatbik edilmiyen erkek okullarıJll 

Ciu. Kendisini tamamiyle unuttuğun- hakikati öğreteceğin.i hissediyordu. Öy- 1yanı bendim, şimdi eve o hak.im oldu. sını zaptetsin... Ben böyle laflara me- se\·gisini gençlik kalbinde bir kat daha vermeğe teşebbüs etmişlerdlr. 
dan ıUphe edemezdi. Etseydi bile Mark le ya, Marktan gilrültU ile yerine geti-

1 Kumandayı ele aldı. Ben hizmetçi yeri- telik vermem... sağlamlaştıran Türkkuşu filosu, askeri lLK OKULLARDA 
Sastras ile yakın olan izdivacı gözlerini rilmesi isten.ilen vUd ne idi ? 1 ne dUştüm ... SUpUrge ellinden düşmez Şahitler dinlendi. Suçlunun saclı.o§ ol- kadın tayyarecimiz bayan Sabiha Gök- Sıcıkla;ın devamı münasebetiyle f1lll' 
açmata k&fi gelecektJ. Daha Hindiçini- Bunu anlamak güç olmadı. Çünkü ol- oldu. Nihayet kocamın bu kadını met- duğunu, camları kırdığını, hakarette çen de beraber olarak bugün !stanbu- vakkaten tatil edilmiş olan ilk okııll' 
ye giderken arkadaşı Pierre Lehorte bu dukça tütsülenmiş kafalar çığlıklarının 1res olarak getirdiğini anladım. Anladım bulunduğunu anlattılar... la gelm~ ve Yeşilköy hava istasyonuna da bugün açılacak ve derslere başWI'° 
Markın Nikol etrafmda müziç bir per- ince duvarın öte tarafına aksettilfnln I amma ne faydası var .•• Dokuz ÇOcukta - Şahadete ne diyeceksin'! inerek parlak bir şekilde istikbal edil- caktır. Kültür direktörlüğünden ~ 
~ane gibi dolaştığından bahsetmemiı mi farkında olmadan bağırmakta devam !nereye giderim. Her ıeye ~tlandım. - Hiç! Istedikleri gibi söylesinler, ıniş~ir. .. . okullar baş öğretmenlerine gönderil" 
idi? O vakitki hissi kabfelvukuu de- ediyorlardı: cO çare ne ı~ bablım? Hakaret gördUm, sövüldUın, dovüldUm. ben bunlara da ehemmiyet vermem... Fılo yarın lnonü hava kampına dö- b" . d ilk kul] b 
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mek ne kadar haklı imiş! Lehort bu talı· GUzel ve milyoner bir kız nasıl bir ko- Hepsine eyvallah dedim.·· Fakat alqam, Suçlu yaman bir kadına benziyordu. necektir. ır b ~m~.;- k ~ a~ın azı a~ul" 
sm cebi delik eski bir diplomat, tama- takke dUştU, bütUn foyalar meydana Hlkimin sorgulanna karşı tereddütsüz • tat 1 e ı ece ç t te risat zor edil' 
miyle sönmüş bir şahsiyet olduğunu puğa boğlanırmış?• Ve daha buna ben- çıktı... ve clddi bir tavırla derhal cevap veri- Mu••thı'ş b ., nun yarattığı bir noktaya işaret 

zer sesler birbirine kar,..ıyordu. oguşma miştir 
söyliyeı:ek ona tçminat vermişti. Ayni -s - Ne foyası? yordu... · 
Piyer Lehort şimdi yUz.başıya söyliye- c Arıyuv~mın> kalın sesi diğerlerini _Aksam, çocuklarım, kocam, ben ve Hakim dilŞündü: (BAŞ TARAFJ 1 iNCi SAYFADA) Tamim şudur : 

le sö b ı d susturur gibı oldu: • . likt Gözt . b . hk. l ~ k 1 d d k H cÇift öğretim yapmak zorluğunda bit 
ce z u amıyor u. . . bu kadın hep bır e epe gazıno- Sarhoşluktan craetıne ta ır ve cam 1 a magı a ı etme en ışarı çı hm. ır- 1unan okullarda ög·ledcn evvelki ıd' 

- Evet, azizim, diyordu. Senin endi- .. - s. usuyo~un.Mark .. lt.iraf et ki bıze ısuna gittik. Ben hizmetçi gibi bir kena· kırmaktan verilen cezaların tevhidiyle sızı ararken, kimbili:r no it.adar zaman• 
tah kkuk ğ t 1 k h b rü t k. V bu _.J ı ders saatlerinde, bu öğretime tabi tır ten filen a etmiştir. Fakat ben o re l ece ıç ır ma e m yo e Ira bu kadın da baş köşeue oturdu. Ra- beş gün hapsine, yirmi lira altmış kuruş dan beri aç kalmıı bir kurt üzerime sal- . . bd" 

buna hllA inanamıyorum. Kat'iyen emi- ziyafetin faturasını ödemeğe hazırlan. kılar, mezeler geldi. Ben rakı içmedim. ağır para cezasiyle mahkumiyetine ve dırdı. Boğaz bogwaza aeldilı:. Aramızda tulan sınıfların ~ırec~klerı boş oda_,.,, 
· k" Nik 1 k lbl i b h if · t.. b hs" ka bet · . . ro.· 1 "' lunmamasından otUrü haftalık ders cc• ~ım. _ı o a n U er e verml§ _,te a ı.. .~ tın. Suçlu söze karıştı: tevkifıne karar ve ı. bir hayat, memat mücadelesi başlamıı· . .. .. .. . ta.sıt' 

Cleğıldır Mark guldu : Yal .. l e Kadehleri «uvarla Suçlu· M ~ıA ld ., '-d" d b . velınde zarurt gorulen uç saatlık .ı · - an soy em . J • • I tı. ag up o ugum ta.. ır e enı par· ı.~~ .. : d l d l x. bıı• 
- Değildir de niçin evleniyor? -. Benim bir şey ödiyeceğim yok- .yan ben değiliın, sendin!. - Bu da geçer!. .. dedi ve hapishane- ça parça edecekti. rufun :~ esr er en yapı aca5ı 
- Benim de anlamadığım nokta bu- tur. Ve bu ziyafeti ..• tertip ettiğinden j _Bir kaç kadeh içtim amma, senin ye gönderildi. Bu vahşi ve kudurmuş hayvanın kanlı dlril.1:11ıştı. . .. . 
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dur. Bu evlenmeyi baronun zevcesi ol- dolayı sana ve burada bulunan sevim- d" 1 . d k 1 '- . . ~ k 1 Dort saatlık çifte oğretım bu yı _...ı 
k il "k kl "ğ" ~--- J J K l k • J ğ "[ ış enn en urtu ma .. ıçın. sag o uma k 11 be . c" sn flarına da saa· 

ına zer~ ı en sana na etü _ıı:n re~- li davellilerimize teşekkür ederim. .;,aya ını unutan acıa- an e esı ' cıe ı saldırdığı sırada kolumu boğazına kadar o u arın ıın ı ı ı t' 
letle emelı boşa çıkan ve kendısı de bır . • • • • A olmuştur.Hem bu sı.~uflarda hem dlğe 
otomobil kazasında ölen Flavi terviç - Nasıl, nasıl ... Hem ~ tu~u- mın muha/ıemeaı nar f ekest ımtf .soktum. Bu suretle nefes almasına ma- aerinde tasarruf edilen d~rslcr arasındl 

. . • yor, hem de parayı bana ma odetıyor- ı ni olmak istiyordum . . . ... 1 1~ ediyordu. Niçm? Bunu da bilmıyorum. ., Bucadaki evinde çalın~lf biT Jdınape S"neklide bayan Şehribanın evlne hır• F" . el • _ ~ gösterilen yazı dersının, goru en 
'IT-d B b . tmi 1 sun. . . v h L l llhakıka sen clemege ve çırpınmaga .. . . k a·· .. . 1 a·~ sınıf· 
.nAı1 ının aronu u ışe razı e ş oma- B hs" t t d - k. d . Sa butundugundan dolayı •ul ceza man· 

1 
k k d" l • V• d .. "il . ıuzerıne ıp ası ~uncesıy e ıger 

l O h . t d"-. . - a ı u ma ıgımı ım emı.ş. • ı ril a 'f d d b" . h" sız ı as ıy e gırecegı sırıt a goru en ba§ladı. Boğazlatmamız uzun müddet . __ ..:._.z . h . dert' 
ama ~ı amaz. na er ıs e ıgını yap- . .., . . · keme.ine ve· en ıv urat a Ln a ın •· . 1 tarda üç saatlik t.a3ClC.cw.un angı 
tırıyordu. Fakat Nikol nasıl razı ol- dece bıraz su;cut etsenız, hır haftadan ,_. • h k Jd . S . d • ve ev sahibinin hemşiresi bayan f atmayı I devam ettiği halde beni bırakmıyordu. 1 d 1 ğ •. ,1 t . edil mir 

b . ··- k . d.ği . i ··- n1 ıumın uzuruna Çl arı ı. orgu ve u er en yapı aca ı şo} ece ayın 
muştur? Markı sevmediğine eminim. en ogrenme iste ı nız şey ogre r- b l d . sol kolundan yaralayan Halisin duruşma· Kollarımdan fena halde yaralanmıttım. . • 

d" 1 rutma aı a ı. K . .. • d 1 • tır . 
Baronun evinde Nikolü nişanlı.siyle yan- ın ı.. . . . .:...... Adın~ sı neticesinde beı ay b~ gün müddetle uv:etun tulcenıyor u. stımdadı- 4 ve 5 te haftada birer saat tabiattan 1' 
"ana görmiic:tUm Onda sana karşı «Dınlıyoruz, dınlıyoruz> sayhaların- ma, bag kulesinde yatan küçüle kızım ye. H d d b··t·· ınardl 
' -:ı · '. •• •• - Murat.. hapsine ve tevkifine lı:arar verilmiıtir. . . . . . hesap ve en ese en, u un sın 
ıolan halU tavrı, yani seven bır kadın ha- dan sonra salonda sukô.t teessu.s etti. _ Soyadan" tıştı. Elınde bır balta vardı. Sol elıme haftada birer saat resim _ Işten, ı, 2 ff 

h kk k ' Suçlu, aleti cerh olan bıçaktaki kan ld w b d d f 1 k --li hlç kalmamıştı. Mu a a ki bu iş- - Sevimli Bayanlar ve aziz arkadaş- Suçlu soyadmı ıöyleyemedi. bir ilı:i a ıgmı altayı mütead it e a ar ur- 3 te haftada birer saat Hayat bilgisi .,.. 
te bir sır vardı~.. p· h" larım, bir kadın kalbi nasıl bağlanır? dakika düıündü. lekelerine karşı : d-x.:J. dun

1 
bd~yniBne indirdim. Fena '-ha

1
1de eer- jimnastikten tasarruf edilecektir.> 

- Hayır, azızım ıyer, ıç bir sır Bunun bir çok yollarını benden öğren· K ·.J _L L-L-J fi - Bay hakim, o lekeler kan "'ll" seme ı. eynini dağıtınca &O umu çı-
b nl b .. . . - onoora Ça5 ~un, amcan - .. .. 

yoktur. Sen u an eni mutesellı et· mek istemezsiniz cüphesız. Bunu her 1• d . l> nar lekesidir. Demiı ise de ceza evine kardım. Kurt ta bu suretle oldu.• Bir mütaarriz k . . .. r· B , :r 1 an varsa, IOr a ge 
~~ ~~b-~y uyorsf un.1 w u, sad:c~ ~a- biriniz ayrı ayrı tecriibe etmipinizdir. Suçlu, koridora çıktı .. Alcrabaıından gönderilmiıtir. Bu cesur bahçevan sağ kolundan ağır 
UU1 a ının ve asız ıgına, haınlığıne k h t surette yaralıdır. Kudun kuduz olmak Bı·r hapı·se mah· 
en acı bir misald"ır. Bu acıyı ben ancak A_ rada sevgi oldu tan sonra o er enge- birisine soyadım sordu, tekrar .a ona ay 

El . l l r ihtimali göz önünde tutularak kendisine 
afyonun verdiği uyuşukluk içinde unu- h yıkar. girdi: ı sopa ı a . aşı yapılmı~tır. kum edilmiştir 
tabUiyordum. Şimdi ise... - BiTMEDi - - Topçuoğlul Damlacıkta Abbas sokağında oturan ıı ._.il 

..A. E--L '- d Su ı k r T Dün nöbetçi sulh ceza mahkemeS1JI"'" YUzbaşı Jerarın gözlerinde derin bir Dedi. ~ O&Un u. ç uya te ra manav Mehmedin. ayni mahallede otu· ash.ıh uha~ •lahkemede bir cürmü meşhut davasının m 
elemin canlı ıstırabı okunuyordu. Haki- ırıı soruldu:: ran Rüveyde ile oğlu aekiz yaıında Fa-

25191937 
tarihın· de a•••tem:•de mcsine bakılmış ve neticele~· 

bten bu adamı müteselli edecek bir CÜTm~meşhuJ - Kanapeyi nereden çaldınl '-" d ..... ... k 1 ld w ~ırft u k" · i .. i övdüğünden dolayı, meşhuden mu· k E IAk E B k Okunan evra tan an aşı ıgına r-· 
aöz bulmak güçtil. Lehort onu yalnız - Çalmadım. Sokaktan bir eı ıca çı an m _a_ ve ytam an uı Mehmet oğlu Mustafanın, Hasibe adıl" 
b k k is D .. l. "k" • hk · d · d Se'-- 1_ tın idam hakemesi yapılmı• ve suçlunun sekiz t ı- l d .,..,... ıra ma temiyordu. un as ıye ı ıncı ceza rna emesın e, geçıyor u.. ıuen .. urup aa a · " ıun aa lf ı an arın a: daki eşi ve iki çocukları vardır. .ıv:-· 

Jerarın Paris alemlerini görmeğe hiç bir yalan yere yemin davaaının durupna- - Ne vak.it) gun hapsine ve derhal tevkifine karar 524 Ü&aın metresı 859 olacak koca arasında bir geçimsizlik b~ g1' 
hevesi yoktu. Fakat arkadaşını kıra- aı yapılırken seksenlik müşteki tarafın· - 125 - 126 gün evveli verilerek ceza evine yollanmıştır. yerde 895 M2. olarak, terdiğinden Bayan Hasibe hukuk ınıJY 
madı. Sonra hakikaten biraz kendin- dan suçluya karşı, huzuru mahkemede - Sen soyadını aklında tutamıyor- - 642 Eauın depozitoau 8.40 T.L kemesine bir boşanma davası açın~ 
aen g""meg· e ihtiyacı vardı. lisanen tecavüzatta bulunulmuı. mablce- ıun da, kanapeyi aünü gününe satın al- kanapenin suçlunun evinde olduğunu olacak yerd 84 40 TL l ak Ba-~ -, • e · • 0 ar ' Bu dava henüz neticelenmeden, 7or 

Ve iki arkadaş Lokantanın husus? bir 1 menin intizamını bozan müşteki bak.kın· 1 dığına nasıl inanalım) aramadan evvel hangi vaaata ve ne ıu- 742 Ü&aın numarası 110 olacak Hasibenin Bilal adında bir kavasla bif' 
edasında yerleştiler. Buradan hem bü- da takibatı kanuniyede bulunulmaktai - Yemin ederimi retle haber aldığının ıorulmasına ve ı~- yerde 100 olarak, likte yaşadığını zanneden Mustafa, 1"' 
tUn lokantayı seyretmek, hem de husu- 1 beraber tecavüze uğrayan •uçlu tarafın· - Buruı hukuk mahkemeşi delil 1.. hitleriıı celplerine karar verilerek mah- yanlıt intitar ettiğinden keyfiyet vu Bitale müracaatla: 
il olarak görüşmek mümkündil. Fakat dan da cürmü ıneşhut yaptınlmıştır. Mahkeme; miittekinin celbiyle, bu keme başka bir güne talik olundu. taıhihen ilin olunur. _Birader, ben yarın Uşaka gid~ 

·• z;:zaı z;; • ' Hayır, ölen o değil, başkası .• -(Mar-- BU phit hiç .bir tef görmemiŞ ol~alı... .=-Hayır;ıuzUınu yok .. Hemen derhal rum, karıma söyle. Benim ve çoculdf' 

Bu" YUK RO" pQı D T J ten) e biraz a'-'Vel telefon ettim. Yeşil Bunu her ne pahasına olursa olsun te- yola çık.. rm ~alarmı versin. Demiştir. 
n A otomobille .(K ... ) yı karşılamaia çıktı. min edeceksin. Ya öteki?. o kim?. Bir - Nereye götüreceğim ? Kavas BiW, Mustafanın üzerine.,; 

•••••••••••••••••••- Sen ona gidec-öi yeri emredersüı. Flo- kadın :mı dedin.. Allah belhmı versin... D w V'. • cum ederek dövmilştUr. __ - ogru aıı.ngt.ona... _...., 
ridaya gitse fena olmaz sanırun .. Nasıl? Nereden karqtı bu ise?. Bann bulaşık.. •*• Bu vaziyette ve pek perişan bir kır 
Evet evet ... Jaka telefon ettiın. MUdde-- çısı ha .. O halde ona susması için sade- fette mahkemeye çıkarılan milfU:k~ 
iumumlyi tanıyormuş. l~i düzeltrneie ce 100 dolar teklif et .. Ne diyorsun Ed- . Te_k taraflı bu telefon muhav:releri- dudağının yırtıldığı, kafasının bır '1'"' 
çalışacak... . dl. Sahi mi? Demek ifade vermiş ha ... ~~ dınlerken şaşırtnıf, aptala donmilş- yerinden yaralandığı tesbit edilmiştir• 

Tam bu sırada odanın içinde ve gör- Vay canına ..• O halde bin dolar teklif tum. Suçlunun, cittim, yıkıldı, işte o~ 
rilnnwyen bir yerden bir telefon ,ae.si et .•. Fakat bayır, hayır .. Mademki ifade ~ Mümkün olduğu kadar 90~ kanlılı- dan diye kestirip attığı müdafaa:t-

k il 
pldL vermiş, binaenaleyh ~ derhal kay- gımı muhafazaya çalışıyordum. karşı dinlenen phitler; bu ifadeyi ı'* 

atı• er Frank, yerinden sıçndı. KUtUphane- bolma.sı ~ım :ve şarttır. Ona beş bin Bir cinayet işlenmişti. zip etmiflerdir. . · _._.# 

nin camlı kapaiını açtı. Burada gizli dolar teklif ~t .• , üç giln içinde cehen- Katili kurtarmak ve izleri ortadan Haklın gördUğil lü:ı.um üzerine liY 

Ben Haydudum! 
._ ______ raı!:lll _____ Ycızan: CURT RIESS ,. 

Aylıklı 
• b1r telefon vardı. Çalan da bu idi. ne molup gi~in, izini kaybetsin. Eğer kaldmnak için bütan Ne-..yorku altüst beyi hukuku Amme phidi olarak~ 

" Ayda 200 dolar ücret veriyoruz. -Allo .. sen misin Kelli. .. Evet evet. razi olmazsa ona parasız pulsuz cehen- ediyorlardı. ıniştir. Bayan Hasibe ifadesinde: , 
Haberim var. Polis ne diyor? Ya! ..• nemi boylıyacağlnı da hissettirmeyi Biliyorum, bu cinayete vakıf olduğum - Mustafa halen kocamdır. Hu~.,; 

Barİ he gu•• • k d b işte bu fena ... Eğer o iki phit susarlar- unutma... halde neden polisi haberdar etmediği- taki davamız netice bulmamıştır. fa(ti r 0 JŞ Çl 58 8 U parayı sa, bir -Y görmediklerini söylerlerse Frank telefonu kapadı. ben iddia edildig"i gibi, Bilalin ın ._, ~- me kızacaksınız. Fakat bunu yapmak- ,,. hak et eler Ne gezer ' " . ben i§i polis cephesinden idare ederim. Bir kaç saniye düşündükten sonra la kendi idam hükmümü, ölüm fetvamı falan değilim. Vakıa, bir acentede_,,., 
S • • • • • • lVIaksadıını anladın ya... Eddinin tele· tekrar bir numraa çevirdi. raber ra]•cıyoruz amma, beraber yır imzalamış olacaktım. ~ ~ 

Telefonu kapatması ile beraber bir nu- - Allo ... Marten.. Sen misin .. Şimdi fonunu bekliyorum. Evet evet ... Mersi.. - Allo, Tom ... Şimdi Eddi telefon et- . . . I" .• h kk d dığımız doğru değildir, dedi. 
ınara çevirmesi bir oldu. derhal, şimdi derhal yeşil otomobili ga- Mpanın üstündeki telefon tekrar çal- ti. Şahitlerin birini elde ettik. ikinci Şımdı, ışlenen °~. cınayet a ın a, Hakim şu kararı verdi: ~ 

- Allo ..• Obriyen, siz misıniz. Ben rajın önünde harekete hazır bulundur .. mala bqladı. şahit bir kadın imiş ve ifadesini polise t~lefon muha~eresınd~n d_uyduklarımı BilAlin ·suçu sablttir. T. C. kan~ 
Frank ... Evet, evet ... Maalesef doğru .. (K .•. ) garaja doğru gelecektir. Onu ala- Frank, öbür telefonu kütüphaneye vermiş .. Evet evet ben de Eddiye onu hır araya getırerek bır netıce çıkarmn- nun 456 ıncı maddcsin"n 4 üncü fıkt'll"'" 
Bizim (K..) m başına küçük bir felaket caksın ... Gideceğin yer hakkında Tom koyarak masaya koştu: söyledim. Ne yaparsın .. Sık sık elimi- ğa çalışıyorum. lna tevfikan bir ay müddetle hapsini!~ 
Tabii tabii .. Tam intihap zamanı bu işin sana direktif verecek... Sonra para al- - Allo ... Alla ... Eddi ... Söyle ... Evet, zi kana bulamaktansa bu şekil daha iyi. Nevyorkun bir tarafında, belki de bir 

1 

mevkufiyetinin devamına. ~ 
olması can sıkıcı bir şey .•. Kim? ... Ta- malt için buradan geçersin... ifitiyohım. Adreslerini öğrenebildin mi? Arasıra fedakArlık lazım ... Peki olur. barda (K ... ) isminde,J.>iri bir adam öl- Bu karan müteakip, hakim Has! '-;;J 
mamen ..• Şimdi gece nöbetçi müddeiu- Dördilncii muhabere: Ya!!! .... Peki bunlar neyi görmüJler? ... Telefon bitti. Kapı açıldı. dürmUş. Ihtimal (K ... ) ile beraber olan I kocasiyle barışmasını teklif etmiş, f 
mumisi odur .. Tabii.. Eğer derhal onun- - Allo. Mak Ginesi istiyorum .. Evet. Hepsini mi? ... Nasıl, düzeltmenin imkA- içeri Marten girdi. Frank sordu: Eddi meseleden derhal Frankı haberdar Bayan Hasibe: , 
la temasa geçecek olursanız.. .. Mersi... Acele '\re mühim ... Allo.. Sen misin m mı yok? Yine bir uğnl§ .. Bin .... llti - Nerede? ediyor. Vaziyeti şayanı hayret bir şe·I - Yerle gök bir araya gelse, beO 

Frank, yine ayni süratle üçijncü mu- Mak. .• Ben Frank ... Bizim (K ... ) nın bin .•. icap ederse daha faz.la ver ... · Ari- - Aşağııb .. Otomobilde .. Buraya gel- kilde kavrayan Frank Eddiye cinayeti adamla geçinemem ve yanına 
habereyi .vaptı· a..ına ~ak bir fellket ceWi... tlayor .mmun .•• Mutlaka olmQ 

0

k lf.\ ıill nü? . · - BlT!ııfEDt - lmem; demiftlr;· 
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Bbir insan havasız:ıktan, aç
lctan ancak bir kaç gün 

Y~şar •• Sonra kemikleri çü
ruıneye başlar.. işte V asil 

bu bodrum odasına 
tıkanmıştı. 

;:::ı. u cf Y o 
ANKARA RADYOSU 

öife neflVata ı 

Saat : 
12.JO. 12.SO Muhtelif plak nqriyatİ. 
12.SO .. 13. t S Plak : Türk mUkici .-e 

halk ..,kalan 
IJ. IS .. 13.SO Dahili Ye harici haberler. 

Akpm nqrİyatl : 
18.JO 18.40 Pllk nefriyata. 
18.40 - 19.00 lnsilizce den ( Azime 

ipek) 

19.00 .. 19.30 Türk mtuikdi Ye halk 
prkdan (Makbule Ye ar• 
kadatlan) 

19.30 • l 9.4S Saat ayan ve Arapça net
riyat .• 

l 9.4S • J 1).20 Türk musikisi ve balk 
prkdan ( Servet Adnan 
ve arkada,lan ) 

20.1 S • 20.4S Saksafon Solo : Nihat 
Esengin (Piyanoda Mar
ale Bi) 

20.45 • 21.00 Plakla dans musikisi. 
21.00 • 21. IS Ajanı haberleri. 
21.l s • 21.SS Studyo salon ork~1trasL 

IST ANBUL RADYOSU Teosya emretti: 
Çabuk bu odanın anahtarını öğle neşrayatı : 

ı 2.SO Havadıs. 
bana rJe derhal getir 12.30 Plakla Türk musikuıi 

it'-~ i' • L-•----.. 13.0S Muhtelif plak neşriyatı . 
~ ._ - eden adanun br- Fahife, sert bir b~la Scbastiyyano- lü haydudun hiç t akasa yoktu. Hele 

~ok\: iuna bilmiyen T eoqa oamı nan aözünü kesti: bt;yle hiddetli inlaruıda.. Akşam ae riyalı : k 
• IİIN bir piç oldaianu h.abrlamaaa, - Sus.. Uzatma.. Sana aorvyorum... [."akat Sebastiyano neye hiddetlen- 18. 30 Plakla dana musı isi . 

._ 1.--- L_.__. • 19.30 Feriha Tevfık Türkçe tangolar, 
-11 UCMeaili ldn ye intikam his- Onun cevabau ver. Bir msan bodndn- ınifti· 

"'-- L! _ _. _ ~ iJ T piyano refakatiyle. 
uwuen Rinmesine sebep oldu. da ne ltadar ya. :ar.? eosy:ın:n cnalıtan iatenıesüte. 

Elinde tuttuiu n benm içmecliii p- - Hava deliği yok.. Yemek, içmek Anahtan ne yap:uakb 7 20.00 Mustafa \e arkada !arı tarafın-
.. laı.,...... ır.oa ,..dumuaa kadar içti. yok.. Y qasa ya..-.. Oç giin.. dört gün. Neden bodrumda bir adamın ne ka- dan T urk musikisi ve halk tar· 
.\np blkta. Haydi yanddansz bir hafta .• Ondan ıoa- dar ya,ıyacağan IOl'IDUfla? kılan. 
Cinai, bir çan üzerine gümiif bir çe- ra kemideri çüriimeie batlar. Mnb•kkek yaptığına, verdiği ölüm 20.30 ömer Riza tarafından Arapça 

lele ic defa...-- - Pek ali.. Bodruman prap malaze- emrine nadim olmattu. .c;ylev. 
~ llir ._ sinli. nine açdan kapuımn aaabtan nerede? Anabtan alacak Ye boclramclaki ada. 20.4S Nedime ve arkadllflan tarafın· 

90qa ... ı - Bende.. nu kurtanıcakb. dan Türk musikisi ve halk tar· 
- Ne oW. ? - Onu bana ver.. Bu ada.mm nud bir emirle ve ne ..._ kdarı. (Saat ayara) 

Macera .................................... ····-.. --··--·-·-..................... _ ....... ..... 
.................................... 

•••••••••••••••••• .................. .................. .................. Düşkünleri 
'•-------- YAZAN : 11TOYNA 

2-

Salon kapıları açıldı 
Aiti Çinli uşak, omuzlarmda taşı
dıkları büyük bir gümüş tepsi 
içinde, taze güller aras!na uzanmış 
çıplak ve güzel bir kadın getirdiler 

- Mw.liv...U odap tinli. - Hiç böyte mühim analıtan )'UlllD- retle buraya getirildiğini arkada,larm- 2 1 1 S Orkestra .. 
- S-... da t.,.. llUJ'llft. • dan öirenmifti. 22. IS Ajanı ve borca haberleri. f.dnldero ..-...~ *I' il. 
- Menli.ı .. .,._ineli.. Miilaade ediniz de cidip getirerim.. Sebastiyano, kmdi ayağı i1e gelmiyen 22~30 Annomk solo tangolar. ....._ burap ıelmit. zeaPa olmat. bu- bd..ı... tuYaletleriai tuelıPWie..,... 
- S...... - Ha,di.. Ve çabuk ol.. ve fabİfenİn anma ile setirilen bu ada- A•rupa istasyonlarından dinlenebile- rada .. ~ı. • d ...... 
- So.a.. Sel.uti,w Wir.. ~- ııaloadaa Çlldı. m!l daha büyik IMr kin besliyordu. _1_ e program : Ciiaıl bir eY1, IÜRI bir töhreti •• IJi Damyen. ~bir --N;wrl p 

•-- _ c~ seçaı hir mevkii Yal'dJ. ıupaa 
- ._. Selluti,w,. çatır.. Teoqa tekrar yalmz kaldı. Hele Teoıyamn anahtarı istemesi, or-uroNtLER : • lai sata tola...._ ...... 
tc.. pim. Ne yapacakb 't haydudun Vasile ':arpUlan kin hisleri- .x.ıl...-u· . S f 'k Bir akı•m, 8. D-.- bana: ~ ~ _,y. • ''it.-... 2 ıpzıg, en onı konser, şarkı Bu L!_!__ • 

·~. a Wr kapa......, clalaa lcti- &.-L•- niçin iatemitti? ni. onun y:izünü ~ ':mediji halde arttır- (M k R Brahmı) - pce - nele bir....._..,... Çialdi .__ dawedl=i,, O...,ı ·ı Bir ·~· a s oger, · • dedi. 1'.-L!~ L--a-
ınlddet aoara salona iri FMI p. ~kadar boclnımda can Ye- m&Jtı.. nyonan, - aea, •_,... ... daima n w;,le eibacelınle Lc'dm • 

..... koca sllMldl. wı sabllı. .. Fdal realeria -adan ilet.iç eliked•• olma- Merdivenden indi. HAFtf KONSERLER : len clavetlilerim araımd•.. • M 'Wqı dlı ır&aprid & IÖlmeie ............ 
di Wft ..._ ctıı.. S-.stiyaao,a torduia suallerden Uf8)dar d:siresine aitti- 7 .1 O Berlin kasa dalgası : Sabah kon· .. e mab•kkak beklerim. .._ _ _. p....,_. doetlM1 ........_ doaa,.,.. 

P·Hır ka ı g &le. kHpelder PN ye ~.. Upldar, ~ipnonma fabiteye Qr.. seri .t,8.1 S ~evamı) . 9.20 Pa~ kua ~ old
1

ujua içim hu elqam c•• 14 " 1 

hri lp-.crılu ...... O, •defa olank bodrumdalü bir 11 otan atk- baiyodar, onunla daima dal.- : Plak koncera. 9.4S Pans it.._ jin çok lim.. U.,. S.. ..... 
Teo.,a ona .. .,.ı ..U IOl"da : ad..a. meyal ol_..... alay ediyorlarda. datp;a. Plak. I0.30 keza. 1.SO keza. - Neden Dedim. iri-;....:. Filip.. a. ~ ""; ... °: 
- Ne olcll. ? tçiadea bir aeı ona c Biraz evvel Teoqamn çaivdığmı duy- 13. kJp. 13.1 O Bükrct : Radyo orke8- - Celir, ıöriir ye anlarsm.. deha ., ........ Hwi.. Binm ... ....ı.. 

,...., __ ~ cnap .. erdiı - Ha--•• Ha--.. a. adama ölüme duldan zamma-: trw. ,t4.JS P~s kasa d.Waa : Konser. Dedi. .~=--- •--
u__ ,,_ ,,,_ IS p L.-• ..1.1- k 2 2s - ol trl - ' ~ .. 

:- "9'
0 

nldt ailli ... ,,._ de ealir- _ .. " etiaeie ...._ yok.. O.. ora- _ E,. Sebutipno.. Yme saaa ... • aıia -.qa ...,..w : omer. 1 ~-~ . (O...,~) ia ev.....,U. • • 8iraa .... ._ ..._ 
;-,.._ ıedaılılt Herif delile .... claa p. , ... ı_ . çw 0 da ....- p. doida.. Ha.reli Wr••nn ,.ine nimete kon- Ro...a.. ba daılew K~pk rnuailu ~ ~ .-.ı n Çill..ı bir .._._. .. Ş. ...., ..... 

• ili bir piçtir. dun.. ko~ ~8.lO P~ ; Radyo orke.tra· , ..... ~ köfk.. Dire _..._ ••i>oc taniı ....... 
- Soara.. O- da ...a. cibi ptama1a n in- DİFe ala elmİflerdİ. iL . rq : Sibaccanu orkestraa. 19. ı Ceait ..ıo. w ..._. cle....a.te do- ............ 
- Soar.... Y'me a.. nkillD Iİbİ tam tikam almaia baldu nrdll'. ~ ela biacl lJir ördiliii 4S Berlin k ... dalgua : Hafif muliki. 20. iL. Bir IOlll ..._ ....... 

._ bet da ....... Botlnam farap Diyordu. Teotya)'I telaar 1~ -~ içincl• 1 O Uipzig : Akorde.on, aaksaloo. vi-j H• _..,, elelıd.6 ampülleri içinde DuıJt11t ,.... ..a. .....,..., 
~--· ı ~ hP""'daa herifin itte bunun içindir ki bodnmıua ta- aiza kulaldanaa Yal'IDlf.• Ve untarak,... yoloncel, ksilofon. 21.30 8erlin luca p..a pd ,..-F•· • - OrbetraL. 0. •• 
~ letiai .......... ıötüreceiina. rap ...hzeaine .ÇU.. UplSllUll anabta" kan çdonifta.. dalgw: Kar'l&k balk musikisi. 22 Ber-ı Alimi~• liltİ akıyor. Mildı .-.. • 
.. iiJorw f'L• Ben vuifesiai bilea naıa IÖSÜ balı hayduttan ütemifti, Upk arkacbtlan. böyl uak _. lin laaa dalgaaı : Alman Balladlan 22. Sutler- ppyor,. Kafalar dol..,.• n H.-. --.. 

;:. ~ .m. hallı olan çok wLk bir ıtt-H ratla indiiiai I~ ala;. batla· 2S Prag ltıaa dalgua : Konser (Scbu- k•bbhalar ~- Ye ~ Bütün a&ıler DemJw dilıil..ı,ti. 
a .. f.ia' bir ldp nime• ela me- Sebutiyano, Teos,..... pn•d• a1- ddar.. bert - Smctana) . 23 Vart0va : Akfamldu.. l>amyeain södeft de ..aoa klfll 1 

111&.. • nWııktan sonra sofaya plda. • - Ne o .. Dediler .. Yoba saputa 1111 konseri. (Scbubcrt. Faure ... Stra~) 23. •. ~ parlak tu...aletı.iaia Öl'- çevrikti.. 
Teoaya bu laerifin PY•rliiP beli. Sofadaki kapalı oclal.m bp111 ıun· yedin? .. Caliha taJün bu sefer tenine OS Prag kaaa dalgası : Eilenceı. par· tiilen çoldlın bosuLnat. ...,..... bir Birden ba 1mpe- M lrwdl da 8111 

L .. ~ lre...tirine ne W..- n aiçiın eli açıldı.. döndü,. Suratından diifen bin parça ola• çalar, 2,3.20 Peote : Çigan orkestrı:w .. kaç kene tuelenmifti. .• buna..._. ...... 
..._.. oldaiw bilmiyor delildi. tki ee- Ve bu açık odalardan birinden apia cak.. 2 3. 30 Kolonya : Gece konseri ve pıya· Ok saati« saloaan Lüf_, ö h le Dis bpMl.,.a• ..._ - ..,_ 
._ -...ı idunlw ta.t..nlr mai,edııııe kata bir merdiYen -.on1._ Sebatli,-ano hiç Mlini ÇlbrmadJ. S.- na düeau.. kesafette toplafan çiftler pce ~ celaıt ~ .at. ÇiD ...... a ' • 
~ ba ıödi bala herifin kalbinde Bu oda, Vasilin girdiği oda ve bu dece kendisi ile alay edenlere kartı kanb _OPERALAR, OPERETI..ER : bir hayli il~emit ba ~~e Pftf ,._ lal.at illi aW..._. ... h=.-= ... 
llıı..I_ .. hu~,...... bir ilabruaı ~J'- ~inn de Vasilin indiji rnsdina ele- ıöderi. ~e sert aert baldı Ye doiru oda- 20.20 P':'te : Laslonun. cErke• ope- Y~ .bahçenin hafif~~ ıölae si- miif Wr lelNi ile içeri sirclls. 
--...U biliyonfu. jildi. una liUL rua. 21 Bukreş : Verdinın Trubadour bi aiplanclanlllllf kuytu köteleftnia yol- Ba t~· 1 ....... ltü"8Cf• tMf 

• Pa1ıat kedinin fare ile oynamasa cibi Sebastiyano, sofada nöbet beldiJen Bodnnnodasanm anahtan burada, ha operası plakla. 22 Roma orta ve ktca lanm tutmatlarda. lı.opanlmaf süller, çiçıeldel- listincle Wr 
-._d.._ ~ elinde oynatıyor, cariyelerin alayb balnflen altmda bu mer odada, büyük ,ük içindeki çiftele .... dalgaları. La casa delle tre rogazze> Vakit, sabahan ÜÇÜ idi. kadan.. Çd ÇIPl.aı bir kadm mu ılı. 

lltıediliai yapt.IJ'orda. diYeaden indi. c.Qoeler omm Teoqap ı' idi. opereti. Bir gong uzun a1'islerle salonu Ye Bu bd--. ~ siılıel n P11f 
...... k•nldmı kwtulm.t ba ba1dat. delicesine iple old..._ bi1iJor1ar ve Onu alacak ftistemiye UtemiJe T~ ODA MUSlKtSt : bahçeyi inletti. kansa idi.. 
~ emri ile bodruma atbj1 kim- rut plclilderi 1ercte .a., ecliJorlMda. .. ,.aya cötiirecekti.. 18.3S Roma kısa dalgua : Kuartet Bir Çinlinin eliad• çıık-= ba Goas Dan:tliler aratmcla haJTet içinde W. 
:"'- brp çok imafmcL. Çtinldi onla- Fakat busüa , ... wlfllt om çok ... _. Yükün kapeau açıp ıöale.iai anahta- k~~ri. sopran. 20. 3S Bükrq : Roui- ceci, bütan clantlileri bi,.ik uıloae Pi- llUf olm-m .a.ew,et .-dili bir -e 

:::;- k-wliae nık.ip ı&iitordt.. ralla sönliildetW• ead~ ~ si- nn daima asah oldup çm,.e didili D- nanın eserlerinden cD> kuarteti. 20.1 O i•IJOl'da. dot.tt&. • 
..... _ , Teoe,a ile koa11fU b6tiiia in- ................. lslifa et • ıl.&. Çllaldi man olduiu J'erde çirieamif gibi bldL Kolonya Haydın ve Mozartan triyo kon- 0..,.., ..Ja ı n kape_.. etiPrde Ba lııelif ...atı ..aera Dw, ·., 
~ Ndik;e ,.... d.,.....,..aıb. ~ ki .. laal ..nn., laml llÖ&- Analdıtar, çivide yoktu.. .eri.. misafirt.ine atai .... ,.W. salo-cle tok, Mit, tilıı..,_ teli beti ı 

BUYÜK HALK 

HATEMTAY 
- Eyvah ... dedi, ben ne halt ettim de yorulmuştu ki ertesi günü de handan Hatemtay, hemen arkasına dilftü. _ .,...._ .. Ba ........ ftte k.._ ...... 

memleketimden çıktım. Şimdi bu da be- çıkmadı. Yan yolda yakaladı: ...... L. Nalll, dıılel. a... de~ sa.( 
~kendi merala uğruna kim bilir bangil .Nihayet .~çüncU gUnU (Kimuran) ia- - Kuzum baba, dedi, senden blr rl- deli ııai? S. pce ._ PHJoa-.. Q. 
dıyara salacak.. mindekl kor adamın oturduğu kahveyi cam var. Ben Hatemtayun. Ti.·· Bu- llİ, ş..p.,.. lıİll.-i altlk ....._.. IM'<ıt 
Maaınafih artık bir kere )'Ola çılanıfs araınala ba§ladı. radaıı buralara kadar hep merak pefln- ~--- O-, bnma ._ ....... 

tı. Geri dönmek olmazdı. istemeye la- Ba adam, garı.p hareketleri ile o ka- de aü.rüklendım. .,... O... kim W... aa.... 
temeye gence: cJar çok meşhur olmuttu kJ. çok arama- Sizin, ensenize bir tokat vurdurup : Hwit. S- k..._ .,.._ tfRıla •• 

- Peki, dedi, merakınız nedir? la hacet kalmadı. Çabuk buldu. - Llyıkım budur, ben buna mu.ta- d.a.. Şut.. Sen Ola& claima 'ı I 81 ~ 
Yazan : Orbay - Hindiatanm Bomba>' felırıııcJe ıa- ltah\reden içeri sfrdL balam... ...._ ~. ı 11,-.. s.. ._ 
_ 3 _ muran isınincle kör bir edam varauf. Kör de öile yemeAiııi >'emif• daha ye- Demenizin sırnıu, hıkmetini anlamak .._ fmtta ~ ~ ....p .. ,,..._. 

becit . Bu kör adam bir kahvede otmurmut- ni gelmi§, kahvesini benilz ıçiyordu. istiyonım. dtm.. 
~t ~ Elrnaa. esnaf arasında haraç me- aonra bedesteııdea çakıp glttı. .. Şehre gelen her seyyaha bir altııı verir, Blr arahk kahve halkına: Kör, ıüldil. Jenevi,ev .. S.. ..._ olclaiw Wc 

lfetkes ınap batladı. Bedesten halkı, artık her gün göre go- ense••ne bir tokat vurdUl'W', IOIU'& da: - V'ahu, dedi, içlniır.de kolu kuvvetli - Bu aqam bize mi.safir olua da lr. .. brm IÖS ko,-.. - W. Wr"" '4: arttırdıkça arttmyor, pey re. alqtıklan ~u manzaraya fazla ehem- - Miistabakımı buldum. Bea buna il- bir sahibi bayır yok mu ki ememe bir •UfurUZ· · • tile ile el 
fi. Pey aüriiyordu. nuyet vermediler. yakım... tokat atsın ve çil bir altııı aban. Dedi. Batemtap, nihayet meramma "-daa de ebnelı iltiı0tclw.. Alt* 

ta. ~tay, merak ederek elmasa bak- aç=•· Hatemtayaa aözleri hayretle Dermlf... Bu adamın bili bana pek ~™ .. güvenen bir genç ıleri attlch. nail ol~utunu ~t ede~ .leYindi ve o w..-~-~~~ ... _' ... 
~~len miali <><>rulmemiı: ve ....... a.. Bedestenden çakta Genci takip ett1 merak oldu. .itte anlam•k istediiiaı ı lhüyar koriin ensesine kunetli blr sil- geee kirün ninde nıisafll'koldu. pa,....__. 
~tU b •- .,. .. va bi: . -uıa..ı · bu... le afketti. Yediler, içtiler, nihayet ör: •-•---
() ır şeydı. Tam yolun tenha r yerme 51C&U&&&eri .- ....._ dold•• ılı .. 

~l' da arttırdı. Bedestandaki esnaflar zaman yanma yaklaftı. Sellm verdi. Hatemtay, buna da: Kör: - Ya Hatem, dedi. Arzun hatun Ua- ...._ ......._ 0...,. oatlMlea laır 
lea;le k.ayrneUi bar taşı, yabancı gördük- Kendini tanıttı. Ve bu suretle hareket - Eyvallah... - Llyıkımı buldum. Ben buna m(ls.. tüne. Fakat benun de bir merakım var. boldu.. 
iç._ bı.r ac:lam.a kaptırmak istemedı \deri etmesinin sebebini, hikmetini sordu. Dedi ve hemen ertesi gü.n Afganiatan· tahakun. Haydarabad şehrinde bir eskici varmq Onan lr Pld 
tı Gtllar da arttırmalarını arttardıl r . _Kuzum bunu bana anlatınız, dedi. dan Hindistana kadar olan uzun yolu Dedikten sonra gence çil hır attm.v~- elindeki işleri yaparken klh kahkaha H-:e;~ = ::v~ı~I _. 
1'.~ çarçabuk bm luıaya yükseldi. Ben bunu anlamak ıçm buraya çok tuttu. dl ve akşama kadar bu ganp bala bı.r ile güler, kih hUngUr hilngUr ağlarmış.. kap ~ demir .,.._..... ..... 
~ delliJ. gen d k rl rd tdi - 4 - kaç kere tekrarladı. Eğer bu adamın neden böyle yaptııı.ına 2_.tt__.e ....._ \' ce sor u : uza ye e en ge m. 5 _._ pMalad ... 
....._ eretun ml? Delikanlı, Hatemtayt 0 gece evinde insan, felakete ele Üfll" Hatem.. tay, merak ve ha.yret açinde, anlar ve bana haber verirsen ben de sa- _ D 1 o..__ bir 1.La t reci ord 111DJ'eft •• 
~'iÇ cevap vermeden elması bat mi.safir etti ve: Hatemtay, korkunç dallardaa aşta. --r-Ye 0 unnuş, aey ıy u. na kendi hiklyeml anlatırım. _Ne ,...1 
~ elladen aldı. Küçük bir havan _Ya Hatem .. dedl. Arzun bqam. üs- Tqkın nehirlerden ıeçtL Ucu bucalı Alqam olmtq, herkes kahveden da- Hatemtay, artık fellkete abpuşta. _ S.. delimi oW.a? 
~ tüne. Fakat benim de bir clileiim. bir Sirilnmeyen ovalarda yUriWU. IJmaia başlamqtL Buna da: _ Bea mi?..MP=? ......... ..,.. '!il: • libelim elmw hia- eyice meralwn var. Onu JapanaD ben dem- Ve nlbqet bir l(ln .q.. Od Hia- lhtipr kör ele bhveclen çıbuf, elin- - Peki, aWik ..... -.. ._ .... ._ f 

9 
~ Toc halme ptircM. klyeml enlabnaa. dWanıp Bombq tehrtae a-Wl. cWd el ..... clapaa --- eYlae dol- cllyerek Hqdarabacl yolunu tuttu. •ıl'nlca r 

fllertp ...... ucuıduktaa llatemtq, .... b••ıı: ~ bir bwla ...... 0 .... ,N .-... ...,_..... - 8'e ili - •• ·•&ııı-&1 ...... _ Bitmedi -
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Meşhur boksör Marccl Thilin, Brod- kat onu hasmına karşı daima miitaar- göre Thil puvan itibariyle galiptir.Amc .. 
wayda Apostoli ile maçında ikinci ra- rız vaziyetinde gören yı.iz bin seyirci en rika umumi efkarı Thili başka maçlar· 
vundda yaralnnmak suretiyle çok kan heyecanlı surette hayranlıklarını izhar da görmeği istiyccektir. Marcel Thiliıı 

zayi etmiş olmasını nazarı dikkate alan etmişti. Karpantiye mağlup olmuştu. Amerikada boks karyeri asıl ~imdi ba~· 
hakem tarafından maçın durdurulduğu Fakat o cesareti, cüretkarlığı ile Ame- lamıştır. 

ve Thilin mağlup ilan edildiği yazılmış- rikalıların kalplerini teshir etmişti. Mike Jacobs, Marcel Thil ile Apostoll 
!ı. Amerikan gnzetelerinin büyük ek- 1\f.ARCEL TH!L'E GELİNCE. arasında 1938 senesi başlangıcından 
seriyeti bu maçta Marcel Thili galip say- sonra bir revanş maçı hazırlamağa ça-
makta ısrar ediyorlar. Maçın hükmen Jim Jeffries ile ilk karşılaştığı ı.aman lışacaktır. 
galibi olan Apostoli ise Ne,·york Sun ga- Marcel Thil için de ayni suretle düşü- HAKE1V'.ı.LER1N GöRDüKLERl 
zetesine şunları söylemiştir: nülmüştii. Fakat Thil cessur ve ateşli Thil - Apostoli maçının idare eden 

Çinin mukavemetini mukavemetini hazırlıyan üç yıldız - Maçı kazandım. Fakat bu şartlar bir boksör olduğunu gösterince fikirler hakemlerden Donnovane göre üç defa 

Ç. ·· · d b" f d 1 d ı d · 1 d '-1 d 1 kl b 1 d h 1' d ld çabuk değişmişti. Jak Dempsey hayran- A l b d f Th l L ..l t m uzerın en ır ırtına geçiyor..... e iyor ar ı. ar götürmüş er ir. r ay ut u a "'e i - a i ın e e e edilmiş bir zaferden posto i, eş e a i , inçe göre .,.ör 
Harp fırtına~ı bu.. ÇINÇN iNKILAPÇISI hasııa Çin sularındaki korsanlıkla mü- memnun değilim. Dileğim bu maçı ta- lığını izhar için: cMarcel Thil cidden defa Apostoli, beş defa Thil, Goldberge 

d l Ç d l k müthic:: bir boksördilr.> demişti. Bu so- d d { ı f 'Thil Japon or u ım ini istila ediyorlar.. Çinin büyüle inkılô.pçm Sun Yat-Sen ca eleye girişmi~lerdir. mam ama tır. ~ göre ört e a Apo!to i, üç de a 
nuncu neticeden sonra Marcel Thil ne 

Tarihi Çini istila ediyorlar. T arihi Çin Birleşik Amerikada bir propaganda ı:e- 1925 te Sun Yat -Senin ölümü Üze- Nevyork Sun'un spor muharrirlerin- faik vaziyette bulunmuşlardır. 
h yapacak? Bir daha boks yapmıyacak ,f 

- hirleri Japon emperyalizminin avuçla- yahati yapıyordu. Çinin inhitatını hazır- rine bayan Sun Yat - Sen olan Şingling den Frank Gra am diyor ki: « Papa KARNERA - JtMMY DöVüŞECEDo 
~- b mı? O projeleri hakkında sıkı blr giz- 1 n içine düşüyor. Sangha:r, Nankin, Kan- lıyan !!ebeplerle mücadele ederek bu Çinlilerin binlerce senelik ananelerine Thilin Apostoliye ir boks dersi verdi- Boks maçları org.aniı.atör erjnden Ben 

·~ lilik muhafaza etmektedir. Marcel Thil d 
ton gibi Çin şehirleri üzerinde Japon büyük memleketi reforme etmek isti- uyarak sosyal hayat sahnesinden c;e- ği muhakkaktır. Onun sağlam ve kud- Huttan önümüzdeki ilk teşrin sonun 3 

1 
1 l' b 1... k d' . d nl bir çok teklifler karşısındadır. Bebe 'k" · · · · d B F d tayyareleri her gün yüzlerce bomba yordu. 1905 senesinde idi. Çinli zengin kilmek istememi~. Şanghay yakınında ret ı Oıuı tarzı en ısıni seyre e er veya ı ıncı teşrın ıçın e en oor 

d k b Risko, Teddy Yaroz, Kanada şampiyonu J' V'ld 1tal b ks" U ı.avuruyorlar. Evler yıkılıyor, ocaklar Şarli Soongıı takdim edildi. So?ng kal- hükümeıin kendisine tahsis ettiği vil- üzerin e büyü ir tesir yapmıştır. Joe veya ımmy ı enin yan o or 
sönüyor; cesetler sokakları dolduru'-·or. binde ıstırap reken memleketi için hu- lada yerleşerek ~iddc.tli bir siyasi faa- ILouisye karşı mağllıp ilan edilen Tom- Lubruyar bunlar arasındadır. Bu so- Primo Kamera ile karşılaşacaklarını 

.; " F ·b· M 1 nı·ı d h · . nuncu maç kabul edilirse Montrealda ·· 1 . . p . K 1t darı 
Bunlar arasında ölümün pençesinden dutsuz bir a~k taşımakta idi. Çarçabuk liyete giritmiştir. llkönce Çin umumi ef- my arr gı 1 arce 1 e ezunetın- soy emıştır. rımo arnera a ı ay 

k de bl·ıe blnl"rce dost kazanmıştır yapılacaktır. Kocasının artık dövüşme- berı· antrenman '"'apmakla meşguldür. 
kurtulamamış bir anne göğısünde em- anlaştılnr, do t oldulnr. Soong Sun Yat- ·arında bu hareketin hoşnutsuzluk uyan- " · "' 

KARPANTJYEDEN SONRA mesini isteyen Jorjet Thil «Artık boks- JOE LOUJS-SCHl\fELtNG M.t\ÇI 
zirdiği yavrusuyla beraber hareketsiz ya- Senin en harnretli taraftarları meyanına dırdığı iddia edilmış ise de Şinglingin '·an vaz gr>rmek icap ettı'gwın• e kocamı 

Pa ıs. So" •· N ktak' h "< -11 Joe Lois ı'le Alman bokso"rU Schıne-
H d d d f _., b 1 v • d" H"d' t d d 1 1 d ··ı . . t f d •• ·ı r ır ın evyor ı spor mu a-tıyor. er a ım a tesa Ü eae i ecegi- gır ı. a ıse er urma an i er iyor u.. popu arıtesı onun ara ın an gırışı en . . kandırmağa çalışacağım.> diyordu. Jor- bul a• 

• b c· · h el · d h d S y S l 9 l I "h .1•1. d b 1 h ı 1 . .. 1 . .. v ı hırı şunları yazıyor: ling arasında mukarrer unan ırı 
mz u ucıa ısa n ermin e şetini ü- un at • en ı tı a ın .e aş ıca am e en guze ve cazıp gostermege yet- ı 19 . d . .1 k jet bir aralık kocasına hitap ederek: 1938 hazı'ranı baslangıcında Şikagoda 

· · l · t' d C h · . N'h d S '-' S - 21 senesın e Kaı·pantıye ı e Ja • 
üniıniız. ro u görmü tü. r..en i i üm urreisi in- mıştır. ı ayet ma am un ı at - ~en _ Madem ki boksu bu kadar çok se-

. . . . . 1 Dempsey arasında yapılan maçta ha- yapılacaktır. 
BfNBIR GECE MASALI tihap edilince sadık dostu Şarli Soong Kuommtag ı~ra komıtesıne aza olmuş- zır bulunmak için ilk defa olarak Nev- viyorsun. Ne diye Apostoliye menecer Braddock'un Joe ile bir maç yapacıı• 

Koca Çin, 4 5 O milyonluk nufusu ile ta. en yakın iş arkadaşları arasına geçti. tur. Boyan Şın.~l~ng bu yeni vazifesi~~e yorka gittiğim zaman gazetelerde bu olmuyorsun, dedi. ğı yazılmıştı. Bu haber teeyyüt etıne• 
mukavemete çalışıyor. Bu mukaveme- AŞK DEMLERl 1926 da komunı'.'lt Çinle kurulan bırlık m .. . d b" k t h 'nl l Bu sözlere en evvel gülen yine Thil dı'. Max Baerı'n Joe Loı's ı'le maçı i~G . . . . . . .

1 

aç uzerın e ır ço a mı er yapı -
tin ilk planında bütün Çinde tanınmış Matmazel Şınglıng Soong Amerıkada cephesının muhafazası lehınde bulun- makta idi. Maçtan evvel Karpantiye, oldu. önümütdeki teşrin içinde olacaktır. 
olan üç kadın çehresi, Soong hem~ireler Tıp ve siyasal tnrih fakültelerinden dok- I muştur. Şingling Komünizm doktrinine Jak Dempseyin yumruklarından sakın- THIL'IN KARYERt Braddock antrenmanını ikmal eder!' 
yer almıştır. Onların hikayesi hakikaten tora~ını vermi!;ti. Tahsilini bu kadar ilcr- 1 ~empati beslediği için değil, bir tehlike mak için kaçmağa karar vermi§ bir dan- Amerikanın en maruf boks organiza- bu maçı onun Joe Lois ile karşılaşınrısı 
bin bir gece mnsallanndan birini andı- !ettikten sonra Cinlilerin anıma hayatı- iinında Çinin müttefiklere ihtiyacı oldu- söz, bir kız olarak tavsü ediliyordu. Fa- tör ve münekkitlerinden Mike Jacobs'a takip edebilecektir. 
ıabilir. na dönecek değildi. ğuna inanarak böyle hareket etmiştir... •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• •• •••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••• 

BALT!MORUN SARJLAR Ateşli bir idealist olarak ilmini ve fa- Bu tarihte mareşal Çang Kay Şek Ja-
MAHALLESINDE nliyetini memleketinin hizmetine has- ponynya mütemayil bir siyaııet takip 

Baltimorun sarılar mahallesinde, dar retmek istiyordu. Sun Yat - Sen kendi ettiğinden Şinling senelerce kendisini 
Lir sokakta, 1890 scne~inin bir akşa- knlemi mahsusunun idaresini bu bilgili görmek istememiştir. Şingling Çinin en 
mında Şnrlı Soong namında işsiz kalmış kıza tevdi etti. Şingling Çin inkılabının büyük diişmanı Japonya olduğuna kani 
Çinli bir gemicinin dnlgın dalgın yürü- genişlemesine bütün ruhuyla çalıştı. Sun idi. Ve daima Japonyadan sakınmayı 
düğünü görüY.oruz. O rüyada imi~ gibi Yat - Sen enfes bir giizellikte olan bu tavsiye etmiştir. Son hadiseler kendisi
etrafındn olup bitenlere ehemmiyet ver- genç kıza o kadar alışmıştı ki onsuz ola- ne hak vermekte gecikmemiştir. 

Pariste Patlıyan Bombalar 
Meydana 

Fransız 
Kukuleteliler cemiyeti hakkın do cık arılan 

' 
gazetelerinin yaptıkları son neşriyat 

meden ilerliyordu. Bu sefil ve serseri mıyacağını anladı ve bir gün aşkını iti- MADAM ÇANG KAY ŞE.K Paris, (M. H.) - Fransız gazeteleri I siz şahısları meydana çıkarmaktır. Bu •1evkif etmek zahmetine katlanması~· 
hayattan yeise kapılmış bulunuyordu. raf ederek onunla evlenmeğe talip ol- Üç hemşireniı1 en ,-ıehharı madam son günlerde meydana çıkarılmış olan. zor bir iştir, bunu biliyoruz ve evvelce! Dahiliye nazırımızın partisi bu partiııj.11 

Bununla bl"!raber kendisinden biiyük du. Fakat Dr. Sun Yat - Sen evli idi ... Çang Kny Şekıir. Ayling gibi realist "'e İcKukuletelilcn cemiyeti hakkında mü- de söyledik. Bununla beraber efkarı gazetesi lspanyadan, ltalyadan ve bıışlt' 
kabiliyetler hissediyordu. Bu meteliksiz Serbestisini knzanmndnn bu izdivaç im- Şingling gibi idcnlisl olup en çok kadın him neşriyata başlamış bulunmaktadır, CT' yerlerden knçmış bulunan bütün anat" 
cemici büyü~ işlere atılmak. büyük ser- kansızdı. Boşanma iııi uzun ve ıstıraplı ol- olan bir cazibeyi zekave

0

tiyle birleştir- Bu neşriyat arasında dikkate şayan gö- t şistleri sistematik bir surette müdaf<ı!I' 
"etler kazanmak hulyasında idi. Bu du. Ve bir 1.erre talakı elde edince he- dar sı;hhnr yapan güzellik mahsulaıına, rülcnleri nşağıya alınmı~tır: 1 da devam eyledikçe onun yaptırınattt• 
hulyanın p~inde evine geldiği zaman men Şinglinle evlendi. modaya diişkündür. Elbiselerini daima cL'Intransigeant> gazetesi Fransada olduğu taharriyatın neticeleri hakkınd9 
çocuklannın sesleriyle karşılaştı. Soonc SOONG HEMŞiRELER Paristen getirtmek itiyndındadır. Bu ka- son günlerde keşfedilmiş olan gizli ce- hiç bir ümit besliyemeyiz, nasıl ki yı.ır' 

ilesi fakirdi amma çocuktan yana zen- Soong hemşirelerden Ayling ve Me~·- dınlık inhimaklan kocasını da k~disi miy~-t. 'h~kkında Gali us i"?z.:sı ile_ ne~- dumuzda kalması hoş görülmiyen sa)~· 
~in sayılabilirdi. Oc;ü kız, üçü oğlan altı ling te a~k izdi.,ıaçları yaptılnr. Ayling gibi bir hıristiyan yapmağa, kendi sos· rettıgı hır makalede bu gızlı cemıyetın sız ecnebilere karşı ittihaz edilen tc 
çocuk hep birden Şarlı Soongun etra- üniversiteyi bitirir bitirmez üniversite ar- yal ve siyasi düe:incelerini takibe nıec• bir seneden beri polis tarafından bilin- birlerin müessir olabilecekleri hald<lfl' 
fını nldılnr. Bunlardan en güzeli, en se- kada~lanndan Çinin bugünkü maliye bur etmeğc mani olamamıştır: Mareşal mekte olduğunu, yalnız oraya düşecek da da hiç bir ümit beslememekteyiz-~ 
"imlisi hnngisi idi} Bu hiç şüphesiz bir nazın doktor Kung ile evlendi. Meylin- Çang Kay Şek matmazel Meyling Soong- büyi.ik bir avın ele geçirilebilmesi için NELER YAPIYORI..J\1(? 

sahte bir huzur ve si.ikun içinde bırakıl- ,-ı.tl 
babanın hatırına gelmiyen bir sualdir... ge gelince o bugün bayan mareşal Çang la evlendiği zaman yüksek bir kültür sa- mış bulu d y h lb k' . . . b'l Le Popoulaire> gazetesi ayni nıc bı' 
O A ı· M l' ş· r d vay Şektir. hibi degy ildi. Karı~ından bu sahada çok n ugunu, a u ı ısınının ı e d" · Y ın, . ey ıng ve ıng ıng a mı ta- " sadece zab t . ki 1 } hakkında uzun izahat vermekte ıı • • 
sıyan ür kızının ipek gibi yumu .. ak ve ÇiNiN OÇ YILDIZI istifade etmi,.tir. Yabancı diplomatlarla ı a romanı mera 1 arını ıoş- t · b" "k t I h fl le JtO) 
~ '" .,. .,. nut kılacak b' ad 1 h b' gaze enın uyu pun o u ar er 1 
parlak saçlnnnı nyni §Cfkatle okşardı.He- Baltı'morun e:ı. fa'-ir bir mahallesinde temaslarında dııima karısı kendisine ter- ır man a 0 ması ase ıy- ktedıl' "" le böyle bir cemiyetin b~ gibi büyük dul:ru satırlarda şöyle denilme· 
le Şinv.linr.in günün birinde Çinin en d'" 1 b .. k u· "dd cema~lık etmiştir. 19.36 da asi general- K k l 1·1 · 1' tl · - unyaya ge en u uç ızın ta ı cı en avlar için tuzak teşkil etmesine imkan umumiye bu işte mu\'affak olunacağını « u u ete ı erın me.~gu ıye erı: 
rözde kadını olacng· ına .,üphe etmi"·ordu. l k d" B l 'k" ·1 ler mnreşalı esir ettikleri zamanda bn- s·1~h k k 1 y .. " ~aşı nen şey ır. u 11 aye perı er ma- mevcut olamıyacağını kaydettikten son- hala iimit evlemektedir. Ve efkarı umu- 1 a asa cı ıgı, 

ZENGiN ÇINLi BANKER salını andırır. Fakat bugünün en doğru yan Çang Kay Şekin a~ilerle müzakere- ra şöyle demektedir: miyeyi tatr~in edecek olan şey ise dün Silah depoları tesisi, 
istemek muvaffak olmaktır. hikayesidir Lu.. Beşbelli ki Soong zen- de gösterdiği ehliyet 72 saatte kocasının GIZLI CEMIYET yapılmış olan dört tevkif ameliyesi de- Kıtaller. 
Şarli Soon.., zengin olmavı o kadar rrin olmak hulvasında muvaffak olma- hürriyetini kazanme.sına yardım etmi_ştir. I·T l g~ı'ldı'r.> Mali menbalar: Mühimdir. 0 ~ .. .; « ... i ıaY.et polis bekliye bekliye usan-

hararctle istemişti ki servet onun aya- 5nydı kızlarına bugünkü me,vkileri te- Bayan Çanc Kay Şek suikastlardan çok dı, oradaki siluhlnra vaziyet etti. muay-
ğınn seldi. l•!cri yolunda gitmeğe baş- mm f:demezdi. Servet ve tali, üç güzel endiııe ettiği i:;in kocasının yemeğini yen bir dereceye kndar gizli olan cemi-
lnyınca topladığı paralarla küçük bir kadının ~hsiyetlerini yapan zeka ve ce- bizzat hazırlar. yetin dört fız..~sını tevkif E"lti. Polis iyi 
bnnker bürosu açtı. Servete doğru yük- sarete iltihak edince Çinin bugünkü üç ÇIN iSTiLA YA DüŞONCE. hareket etm'.şlir, Ye bunu daha ev\·el-
selişinin bu ilk kademesi old'u. Parayla yıldızı \'Ücut bulmu,tur. Cç hemşire Çin istiluya düşiince üç hem~ire bü- <len de yapabilirdi. Yalnız polisçe ya-
huluştuklnrı Eİ.İn birbirlerini o kadar iyi yıılnız kocalarının eşleri olmakla iktifa tün kudret ve l:obiliyetleriyle faaliyete l pıİması Jfızım gelen ikinci bir vazife da
tanımı,.lnrdı ki adamakıllı dost olmuş- etmediler. Çindeki tecedclüı ve inkılap geçmişler, Çin ~ukavemetinin ruhu o~: 'ha \'<ırdır. Bt~ vazife~·i yukarı~a kay
lardı. Meshur atalar özüdür. Para ha- hard;etinde qnların ~ahsi mesaileri mu- muşlardır. Malı.> c nazırı Kungun ze"I: detmekte oldugumuz kukuletelıler ce· 
hiki efendi.,inc inkıyat etmekten ho.,la- nzz. mdır. Modern hıfzıssıhhanın iyilik- cesi olan bayan Aylinr, Kung bi~ m~.li:>:.e 

1
miyeti mesolesinl maskckınemesi l:lzım

nır. Sarli Soong hususi meziyetlerinden lerini hissetmeğe başlamışsa, son yıllar- mütahassısıdır. Son aylarda Çın huku- dır. 
istifade etti. Amerikanın iklimi bu ser- <la ölüm mikdan hissedilecek derecede metinin Londrnda akdettiği 20 mil:> on KUKULETES1ZLER 
vetin l:nbarmnsına en elverio:li bir ze- nzalmı,sa, afyon ve uyutucu maddeler l!;terlinlik istikraz mÜ7.akercsinde Ayling Bu ikr.'ci V"' .. ife de Pariste iki büyük 
min hnzırlamış bulunuyordu. Bir kaç sc- ticareti nznlmışsa, Çin her şeyden evvel kocasına en büyük zahir olmuştur. Har- ,binayı <linam'tle yıkmış olan kukulete-
ne içinde Sarli ~oong harikalı bir ser· bunları Şingling, .Ayling ve Meyling hem- bin başlangıcından .beri üç ~e~.şire .. m~- ~•11111 ......... ...... .... ••:••11•••11••:•• 
ııetin sahibi oldu. Soong bnnkasına mil- şirelerin fnaliyetıne borçludur. Bu in- re ala ve karde!;lerıne ı;;ecclı gunduzlu ga sevkedcn beynnnamelerı onlar tanzım 
yonlar akın edi:> ordu. Artık Baltimorun kıl~pçı kadınlar Çinin her tarafında bin- yardım ediyorlar. 1 ediyor, gl"neralleri onlnr vatanperverliğe 
ilanlar mnhnllcı;indeki harap evinden ço~~ ı lcrce mektep, müzeler ve sıhhat evleri Soongun oğullanndım biri ticaret na- sevkediyor. Çinin muhtaç olduğu harp 
uzakta idiler. Ayling, Şingling, Mt"yling 1 n~makta rehber olmuşlardır. Radyo ve zmdır. Diğer il..:isi Çinin en büyük, en 

1 
malzemesini onlar satın alıyorlar. 

Ceorgiyada Vaslyao Kollejde tahsil ı:nemnyı Cin köylülerinin ayağına ka- kudretli mali~ec.ileridir. Çini ııynklanma-I G. HERALD 

1ar11tın ~-.. -·-

SAÇMA lMtŞ ... 

c L'Epoque> gazetesinin ayni mevzu 
hakkında neşreylediği hir makalede 
Henri de Kerillis bu «Kukuleteliler> 
meselesinin insanı ayakta uyutacak saç
malardan madut bulunduğunu, hüku
metlerin ve znbıta amirlerinin bu gibi 
hikayeler uydurarak dkfüı umumiye
nin dikkatini muayyen noktalardan çel
mek siyasetini takip ettiğini Ye bu su
ret!:! de can sıkıcı hadiselerin cereyanı 
esnasında veya mii~kül anlarda efkarı 
umumiyenin dikkatini ba~ka yerlere 
çekmek usulünün zaman zaman tntbik 
edilebildiğini kaydettikten sonra şöyle 
demektedir: 

dç bakanı bizi bu fantomavari «Ku· 
kuleteliler> hikayeleri ile meşgul edip 
durmasın ve bizzat keneli rehberlerini 

Para nereden geliyor? bctl' 
Almanya ve İtalya ile nıünas~ .ctl• 

bulunulduğu muhakkaktır. C:eJllı) 
gizli bir şifre kullanılmaktadır.> . git' 

Bu gazete, mezkur gizli cemiyctiJ1 .cJC" 
li bir şifreye malik bulunduğunu kn> 
derck ~öyle demektedir: gı.ı' 

cKukuleteliler cemiyetinin taşr; rsi~ 
ruplarının en mı.ihimleri Nisdc, 1\ 

11 dıl'· 
aıttıı 

yada, Montpellier'de bulunın )'g.' 
Perşembe günü Nisde araştırmal~~g.559 
pıldı. Diin de Marsilyada ve ~ı·&atC' 
bu şehirde çıkan lnsurje gazetesı ~abltıı 
hanesinde araştırmalar yapıldı. lctcdil'' 
Pariste tnharriyata devanı etnıe diJ1d' 
Pol:s bilhassn kukuleteliler Jlez n1ro -
bulmuş olduğu gizli şıfreyi ~k~ı el" 
çalışmaktadır. Bu şifrenin ırıif.t Ji pı~ 
r,eçirildiği takdirde ceıniyetiıı p,ız 



-~~-·--

Bir yıldız 
Holivndda 

Italyan Ba 
Yazan: Mlşel Zevako 

\.._ll!IS111EiZm••m.w:;zmmıa ... ma:Jmz:J::sz:ıcır:Sl!mnm:amamm:ııl~ 

nasıl so
yulduğunu a ı . lat1yor 
Bir sürü polis haf;.:. 
yesinin beceriksizliği 

Dün akşam omada büyük bi 
bekleniyordu - Bu işaret ne idi?. nız. 

ltossct ıle Paket korku jçiııde birbiri- Bu sözleri müteakip ip bUsbütün cev-
ne bakıştılar. Paket kekeledi. şedi iskemleden aşağı ntlndık, baygm 

- l§aret ıni?... bir halde yere düştük, ııyıldığımız za· 
- Evet ornya girmek için kullandığı- mnn kendimizi otelin bir salonunda bul· 

: ~reti soruyorum. Zira sizin gibi duk. Rüya gördügümüzü sanıyorduk, 
rnaııar, ınutıuka oraya girmeden işe ıabu bir dnha bu tecrubeyı tekrar et- Ziyaretinin akisleri 

nihayl't vermezler. mek nklımızdan geçmedi. d • J h '"d • 
::- Çok teessüf ederim ki, Mösyö Lö Pardayan: Şİm taen sonra a l• 

Şövalye, siz şu işi haber verirse\ uğ- - Fakat anlnttığımz bütün şu vak'a- selerle a'nfaşıfacak.tır 
taHıcağımız felaket çok büyük olacak- lar, orada neler cereyan ettiğini öğren- "'---
tır. mek için büyük bir merak uyandırdı.. Bcrlin, 30 lÖ.R) - Düçe hususi trcn-
llı.; Öyle ise işaretten bahsetmiyclim. Otelciler korkularından sarardılar bir- le Berlinden ınüfnreknt ettikten sonra 

uyeye devam ediniz. birinin yüzüne bakarak şövalyeyi bu bütün geçtiği Alman istasyonlarında 
d (.Kapıyı vuran Paketli. Kapı ken- tehlikeli teşebbüsten uzaklaştırmnğn çn- luillt tarafından hararetle selfunlanmı~ 

ı l{:ı.nden açılıverdi. Biz de geriledik. lı§tılnr, mülemndiyen ş:ırap kadehleri ve pencereden görünerek Roma usulü h- beınel: içeride pek müthiş bir şey dolup hosıılıyordu. Akşamı bulmuşlar- selamla mukabelede bulunmuştur. Son 
tordünUz. :> Alman istasyonunda Düçeye refakat 

dı. Lfımbalnr yanmıştı, şövalye dönüp 
L: - Şimdı anlarsınız. Kapı açılınca "e- 1 1• k d k tı k · • eden nnsvonal - Sosyalist şahsiyetleri "!il :r do aşıyor u ır ıyı apıyı <!Ç raca • ışn- ., 

e Ç kine içeriye girdik. Biz girer gir- Ketty Galian trenden inerek kendisine iyi seyahat 
ıne k rcti öğrenmek üzerine getiriyordu. Iki 1 1 rd z apı kendiliğinden kapandı ... Nu- Fransız sinema nrtistlerinden Kctty temennisinde bu unmuş n ır. 
l'a b kadın da sarhoş bir hale gelmişlerdi. G 11 p d · k · h b ı d T 1 oğulmuş olan salon birdenbire ka- a ian arnmoun şır elı esa ma se:- Avusturya hudu u ~eçı mce şansö ye 

not 
o - ----

Berfin 
k söylemesi -112-

tdan_lı~ içinde kaldı. Ben bağırarak iki Mekteplilere yemek vermek için knlk- nede iki !llim çevirmek üzere nngaje Şuşnlgi temsil eden bır delegasyon tre
.lıirnın üzerine çöktüm. Hemen gözle- mak istediler düşmemek için şövalye on- edilmiştir. Bu yeni ve sevimli yıldızın ine binmiş ve Itnlya - Avusturyn hudu

~ltni kapadım. Sonradan öğrendim ki, ları zor tuttu. Pardayan tekrar, tekrar Holivuddaki köşküne son günlerde hır- duna \•anncayn kadar Düçeyc refakat 'şısmda Roma ve Berlınin müşterek bir l\1ussolıni nutkunda Atmanyanın nsgc-
akct de oyle yapmış, tekrar gözlerimi işareti öğrenmek için suallerine de\-am sn.lar girmişlerdir. Ketty bu hadise hak- etmiştir. Ilk Italyan istasyonu olan Bol- siyaset takip etmek azminde oldukları- rl 1.-udreti ilzerinde ısrar etmiş olmak

li~ıgım uınıan orlnhk biraz aydınlan- etti. Kadınlar sarhoşluklannn ıağmcn kında tunları aöylcmi~tir: sanoda Düçe kendisini şevkle alkışlıyan ını anlatmağa muvaffak olmuşlardır. la beraber en bedbin olanlar bile bu 
~tı. liafif bir ziya duvarları, möble- korku içinde tir tir titreyor, bir tUrlU _ Bu tanrnız hadismnde hayatımın halk tarafından kabu~ edilmiştir. Ro- B~ı Italyan mn~a~illcrin~e s:ınıldığ~-. nutukta sulh nrnısundnn bnşka bir şey 
erı hayal meyal gösteriyordu. Jki ip işareti söylemek istemiyorlardı. Nihn- en heyecanlı dakikalarını geçirdim. Soy- ınndaki kabul resmi b~lhassa ~:rlak ol- n.a. g~re B. Mussolvım B. Hıtler.ı ~endı- bulamazlar. cMoming Posb ta Roma • 
~"andan a.,.c;ağıva doğru sallanıyordu. yet şövalye hnnçerini çekti ve kadınla- guncular bütün elmaslarımı, yükte hafif ınuş \·c yapılan ınerasım tafsılatı radyo sını. zıy~rete gel~ege _dave.t ct~ışt.i;. Bu Berlin mihverini hesaba katmak liizım 
O u iplerin ucunda birer ilmik vardı... ra dedi ki: pahada ağır eşyalarımı valizlere dold • ile yayılmıştır. ycnı mulakat içın şımdilık hıç hır ta- geldiğini ve llalyan _ Alman iştirakinin 
~man asılmak üzere bulunduğumuzu - Benim alaya gclmiyeceğimi bilirsi- k ld 1 V b 1 t 1 . u :r:>aris 30 (ö.R) - Roma ve Berlin rih tayin edilmiş değilse de oldukç.:ı 

&nl b • ti b rara a 1 ar. e un arı gaze c crın yaz- ;ı;- . ' • • • • • • ~ • Avrupa sivasetinde bir zarurete teka-
b. 

8Yarnk ağlnmnğn başladım .. Birden niz, gUzellikle veya zorla u ışare a- d - 'b' t k b . d t d"I Za nazetelerınde bugUn Berlln zıyaretlerı ~akın hır atide vukubulacagı zannedıli- ., 
l h 'ki · · ıgı gı ı e rar ana ıa e e ıne ı er - ,, bül ettiX-ini yazmaktadır 

ite Yüzleri siyah maske ile örtülü iki na söyliycccksiniz. O mazsa er 1 nızı t b bek) ·'- b 1 d 
1
· hakkında kaydc değer yeni bir şey yor. Romaya avdetinden az sonra Düçe ö • 

a.d en unu cm~ a e.s o ur u. Ça ınan f l Pa · 30 (ÖR) B M l' · ltnl arn göründü. Paketin bu sırada ne- de öldüreceğim. 1 d k k yoktur Bütün te slr er DUçe ve FUhre- şimdiden çok bUyUk bir ehemmiyet ve- rıs, · - · usso ıru -
1 k l tın v b qya arıın arasın a ço ıymettar kürk- · d ı· U b · 1 b k er düşUndUğünU bilmiyorum. Ben kor- Rosset dnyanamıyara ana aga ~ . rin arkasında bulunan 115 milyonluk rilen bir nutuk söyliyeeektir. lyaya av e: ı ın nase etıy e u a ·şam 
lt.u . lcnm de vardır. Hırısızlann bana lütfen •V i 'd R d b"' ''k b. 

ıçinde kendimden geçmiş idim. He- ladı: . d .kl . 1 k .. ki d. E . blokun birlıgin teyı e matuftur. Esa- Parls, 30 (Ö.R) _ ltnlynn ve Alman oma a uyu ır nutuk söyliyecektır • 
• ;n _, b bo lrd K .. . d b"<: çividen "'a- ıa e eltı erı ya nız ur er ır. . vım po- . . t' . Ut ki h. bi B t k b 1 kl b ki k d' 14ıeruen iri ilmiği ğazıma geç i. - apının uzerın e --s ~ I' h f 1 .. 1 d 1 'd' 0 1 k• w sen Düçcnın zıya~e ını m ea p ıç r diktatörleri arasındaki mülakattan Pa- u nu u sa ırsız ı a e · enme cte ır. 
Boğazımın sıkılmakta olduğunu hisset- pılınış bir istnvroz var. Bunların her bi- ıs n kze erı 1

c
1 
°1~~lL ~.ar ngıt oy- tebliğ ncşredilmiyeceği bildirildiğinden panın pek memnun olmndığı sanılmak- Tokyo, 30 (Ö.R) _ Yarı resmi d)o-

tiın. rine birer defo vurunuz, fakat darbeler nnmn 
8 meşgu 0 

an ır sırada cÜ· bu suretle bir tavzih te beklenemez. Al- tadır. Vatikanın resmi ga1.ctesi olan mei• ajansı Hitler - Mussolini ınUiaka· 
b k . k d ğ •a soldan sngva doğru retknr haydutlar ikinci defa olarak evi· l ahaf'll · M yf ldd 
""o set bunu söyler en elini boğazına ~ u arı an aşa ı~ , 1 k :ı- • d t 1 man ve r.tn. yan m .· ı. erı a e e cOsservatore Romnno> nun bu müla- tının bu sıralnrcla \•ukua gelen ne mü· 

göf· f 1 1 1 d ih t erkeze vurulun- me gc ere lU.erın e şu sn ır ar yazllı k tk kaf d d 
l urrnüş geniş geniş ne es n mağa baş- vuru ma ı ır, n nre m 1 söylcnen .. ı ı nu ~n 1 • crcce_ e v~- kat hnkkmd:ı pek aı tafsilat neşretmiş hiın siyasi hfıdise olduğunu ve bunUD 
arnıştı. Paket ilave etti: ca kapı açılır. bulunan bavulu bırakmış ardır: ld kanaatini beslıyor gıbi go- 1 d b 1 

k. ı· ·ı il cBu kürkleri size iade ediyoruz.. Z.ı·ra zfu 0 ugu . · .. 
0 ması a unu göstenncktedir. Papa Avrupada nizam kuvv(!tleri hesabuu 

- Bu sıracln diğer herif de benim bo· Rosset sözUnü bitirince i 1 e 1 1 
e Y - rüniiyorlar .. Flıh~kı.ka şu mutnlaa mev- tru:af.ından dün neşredilen nnsiklik ko· hakiki bir muvaffakıyet teşkil ettiğini 

~aıırnı $ıkıyordu. zünil örttU, mahvolduk, diyerek ağla- uğraşmıya değmiyor.> cuttur ki ikı şe!ın ılk defn olarak mu- münızm gibi ona muarız olan nazizmin 1 
p d af r ld d v b 1 d ••••••••••••••····••••••••••• •••••• • •••••• h Ik k'tl . .. .. d bl l'kt d a:-' ) azıyor. ar ayan h iıçe mırı an ı: maga aş n ı. ıızzam bir a ı esı onun e r ı e e uu cepheden Jthaını mahiyetinde- . 

1 1 
. 

- l!nliniz pek de eğlenceli değilınif. Pardayan bUyi.ik hir şefkatle onları r B o R s A l t k ··yledikleri bu ems.:ılsiz.,.tezahür dir Berlın, 30 (A.A) - ta yan mahafill 
O h ld tesellı' etıı··. nu u so . F"t.-- .. 1 · B. Mussolininin B. Hitlcri Halyaya da· 

a e nasıl oldu da kurtuldunuz.? esnasında Dilçe ve wı.n:r ne soy e- Roma, 30 (Ö.R) - cTimes> gazetesi . . .. 
llosset ,anlatmasına devam etti : - Sizler çok iyi kızlarsınız, size şu ırtek lazımsa söylemişler ve Italya ile Berlin mülakat ve nümayişlerinin ltal- vet etmış o~d.uğu?u ~stihb~r et~ıştır ..... 
- Ip boğazıma geçince dualar oku- suretle bir !cıınlık yapıruş o1maklığı- OZOM Almanya arasında artık Alp dağlarının yn - Almanya birliği namına büyü!< bir Bu sayahat ıçın hıç hır tarih tespıt edil-

lllağa başladım. Kurtulmak imkanı kal- mı affediniz.. Oteliniz on iki veya on Çu. Alıcı Fiat mevcut olmadığını ve her ihtimnl kar- muvaffakıyet olduğunu kaydediyor. B. memiştir. Fakat bu ziyaretin yakın biı: 
tnarnıştı. Gözlerimi açınca iri ynn he- beş bin frank eder, onu satın alıyorum, 812 O. Kurumu 14 50 21 zamanda ic.rn edilcceii tahmin olunmak-

tüin -ortadan kaybolduğunu gördüm her dedi. 316 •nhisarıarida.14 5o ı5 so Arabı•standa ındır. 
ikimizin boğazında ipler duruyordu, Pa- Kemerinden altınları boşalttı Şarla t 3.3 Y. 1. Talat 14 75 15 625 Paris, 30 (A.A) _ Gazeteler yenıd 

0 
ketin benzi kUl gibi idi. Bir de ne gö- işaret etti o da belindeki altınlan mn- 124 F..anaf Bıı.nka ı 13 20 B. Mussolininin Berlin seyahntinden 
~CYinı, tavana asılı olan makaraya bağlı snyn döktli. Rossetle Paket altın yığın- 112 Beşikçi oğlu 15 16 bahsetmektedirler. 

ıp gerilnu~ğe başladı. Benim boğazım- )arını görerek teselli buldular, fakat hlı- 62 Ş. Riza H. 16 16 25 y 1 k 1 k Pöti Pnriziyen Berlin muhabirinden 
dakı ip de geriliyordu. ipi boğazımdan lu Favstanın intikamına uğrayacaklarını 81 A. C. Sipahi 16 25 18 25 enı• J• ve gerı• ı• aldığı şu yazıları dcreetmektedir : 
Çıkarrnağn çalıştım. Imkftnsı~dı. Paket düşünerek korku ve dehşet içinde idi- 79 A. R. üzümcü 15 25 15 50 _ Bu seynhntin nmeH meseleler üzcrin-

~·~karıya çıktıkça canını kurtarmak için ler. 72 D. Arditi 15 75 17 75 •• d 1 h ı • d d deki tesirlerini anlamak için bir müd· 
hır sandalyenin üzerine çıktı. Ben de Şarl dedi ki; 76 Vitcl 14 75 17 50 mu ca e e a JD e ı~ r det daha beklemek icap eder. ltalyanıo 
11Yrliıü yaptım. Merhamet, merhamet, - Bu para ile kaçabilirsiniz. 62 K. Taner 16 50 17 75 
~Ye bağırdık. Bir daha yapmıyacağız, Kadınlar şaraba ilaveten altınların 1 1 L. CRlamidi 13 50 16 İspanyaya gönderilm~ gönüllüler mesc-
diye " 1 dk · b'rd b' d d sarhoşlu-•unn da kapıl lardı kaçmayı 1 O S 1· ,_. 17 50 2 t BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE lmüş olan sınıfı ve memleket ,.~nrlı'··1n·ın lesindcki hattı hareketi bu b_apta ilk 
b Ja vnr ı ' ıp ı en ıre ur u g mış ' • . :..ra.ın d . '- . . d' 1 b" ''k b' k d p .. ~ " S jnişane olacaktır. Bu husustaki kararlar ~az gevşedi. Nereden geldiğini bilme- bile lüı.umsuz gördUklerini söylediler. 6 Şınlnk oğlu ı ') 50 15 50 ıne enıyet tern1'kıyntını tcmsıl e ıyor ar. uyu ır ısmı a rens Faysal tarafı- .. . ... 
diğirniz bir ses yükseldi: (Pişman oldu- Pardayan ve Dangolem mahut odaya ge- 3 J. Kohcn 22 22 Bu ikilik. yüz.ünden Suudi Arabistan nı iltizam etmektedir. !bermutat Duçe ıle bay Gonng ::ırasında 
rıuı rnu?) dedi. Biz nğlayarak (Evet, çerek kapıyı tarif edilen şekilde çaldı- 198 3 Necidde alclacdc bir altanat meclisi BiR KADIN MOITEFIK i~tihaz edilmiştir. Umumi intiba Alma.n· 
:vet) diye bağırdık, bu ses tekrar kula- lar. Beşinci darbeden sonra kapı açıl- 79679 toplamı~tır. Vakıa bu meclis resmen ara• Prens Faysalın en kuvvetli müttefiki lanın İspanyol tuz.ağına daha fazla gır-
lnrnıza geldi: dı. 81662 zi mcaclesini müzakere etmekte ise de kralın harem dairesinin en cenç kadını 1 nıek istememekte olduğu ve bir kış mu· 

- Mukndde~ sırları öğrenmeğe bir Morover gittikten sonra Fııvsta, halı- 30 / 9/ 937 OZOM f lA TLERJ hakikatte kralın kendiliğinden hallede· ve lbnissuudun 105 inci zevcesi ~,.c çok harebesi ihtimalini süktlnetle derpiş ct-
daha cesaret edecek misiniz? farla döşeli olan mnhut odada kalmıştı. Çek. üzüm Nu. 7 14 00 14 50 mcdiği prensler arnsındaki rekabet ve sevgilisi olan bir kadındır. mektc bulunduğu merkezindedir. 

- Asla! Aslii... Ekseriya oroıda oturur hazan şarkı söy- > :t > 6 14 75 15 25 ihtilafı mevzuu bahsetmektedir. CENÇLICE HAKiM Pöti Jumnlin Be.rlin muhabirinden : 
- Öyle ise bu defa Tanrı sw affetti! ler, hazan clo filtit çalardı. > ~ > 9 15 50 16 00 PRENS SUUDA CöRE Bu kadın haremin bütün genç nesli- Führer ile Düçc bolşevizme ka111 

liaydi gidiniz ve sadakatten ayrılmayı- - Bitmedi - > > > 10 11 50 16 00 Prens Suud un mutaassıp zihnh·etinde nin önünde ve onlara hakim bulunmak- amansız bir hnrp ilün etmişlerdir. lşiu 
haı.. ı· - · :t :t :t 11 19 75 20 75 emperyalist ve dini fikirler tamamen ta ve hıı.iz olduğu nüfuzla prens Faysalın 'daha vahim tarafı Düçenin demokrasi· 

ueresi meydnna çıkacaktır. D en izli S ulh H u kuk hakim ıgın- · ı ı h kk d d' 1 d \ı 
~'-'- .... ... > 12 2 t 25 22 25 prklılarn hns bı'r t~rzda birbirine kan!!,· terakki davasında ona her gün "'-'eni ta- er n ın a en ışe er uynn ıraca '1U7.ilınilze nıhnyet vermezden evvel den : • ., .. .1 ı 

~Un d K ' • • ah·u- • t NCiR makta ve babasının yirmi yıl önce umu- nıftarlnr kazandırmaktadır. Haremin bu mahiyette baz.ı sözler snrfetmiş olma. b u a kaydedelim ki snğ cenah mat- D en izlin in ıremıtçı m auesın- 1 Uotının iddialarına rağmen polis bu den bay D ere oğlu diğer adı Çebni Çu. Alıcı Fiat mi harpte meşhur Lıı.vrensin yardımiy- yardım ve iştiraki Suudi Arabistanın re- 1 sıdır. Bu sözler ahval ve şerait icabı 
~tniyct meselesini mahsus ortnya çıkar- oğullarından 1sm ailin üvey oğlu 264 Ş. Remzi 6 75 6 75 le elde ettiği cSuudi Arabistan> ın eski form mücadele ine binbir ccce hikaye- söz halinden çıkarak fiil haline inkılup 
?nış değildir.> 1316 doğumlu Mebmede : • 240 A. H. Nazlı 8 50 13 vehabililc adat ve ananelerine tnmamiy- !erini hatırlatan ~"'Irk entrika v romantik ı' edecek olan kuvvet ve ku~·vetc müs-

SUIKASTLER Ml ? D enizlin in Kiremitçi mahalleıın- 134 F. Solari 8 1 S le sadık kalmak suretiyle muhafaza ve havasını vermektedir. tenidcn cfolin müdafaası için sadedilen 
h <L'liumanitC:t gazetesi ayni mevzu den Bay Dere oğlu diğer adı Çebni 82 lui :ve Ali 12 12 cesurane fetih ''e istila seferleriyle tevsi KRAL ÇOK HASTADIR sözler kadar cn~c;cb:ı~ır. B. Mussoli· 
tk.kında neşrettiği başmakalede şöyle oğullanndan 1sma il oğlu Halil b ay 26 B. Alazraki 12 12 edilmesi Allahın rıza ve takdiri icabın- 5 7 ya;ında olnn kral lbnissuud -ki asıl ni Milletler cemiyetine ve İspanya ıne· 
c ernektediı- : Dere vekili avukat Salih Urganoğlu 766 dan olduğunu söylemektedir. Bunun isim ve ünvıı.nı Sultan Abdülaziz lbni selesine karşı bnzı hayalleri tardedeeek 

1/lii~ler bombalarından sonra şimdi de tarafından Kiremitçi m ahallesinin 7)519 iç.indir ki mumaileyh büyük bir inat ve Abdurrahman el - Faysal Elsuuddur. Ve 
1 
ve bazı ümitleri izale eyliyecck tarz.da 

l ıtlerın kukuletelileri faaliyete geçli- hamnm çıkmazı sokağındaki h isse- 76265 ısrarla Avrupai bilgilere kar~ı koymak- fakat tebaası tarafından kısaca elmam> bir lisan kullanmıştır. 
er. Fransa nlevhine çifte suikast ya- li e vin taluimi kahil olamadığından ZAHlRE tadır. denir- şifa bulamıyan ağır bir hastalıkla E 
Pıl ~ • poque gazetesinden : 
. ıyor. Fransız sosyal pnrtisi azalan, satılarak ıuyuun izalesi iıtenilmit ve Çu. Alıcı Fiat YE.NlLICIN DOŞMANl çok zayıf düşmüı ve her iki oğlu hakkın-

:~li bir cemiyet içinde saklaqarak haki- bu dava hakkında yapılmakta olan 240 BuğdRy ') 75 5 375 O derect'de ki bu yenilikler mem1e· da müsavi derecede muhabbet ve şef- F Berlinde ~y\enilmiş olnn nutukla' 
1

1 
bir dahili harp kuvveti teşkil etmiş- duru! m a için arattırıldığınız halde 4 vagon Arpa 4 25 keti maddeten kuvvetlendirecek dahi ol- kat bcalcmckte bulunmuş olduğu cihet- rnnsa ve ngı tere hariciye nezaretle· 

;dl . Bu leşkilntın elebaşıları general çok yıllar evvel Denizliden ayrıldı- ı 700 kilo ipek kozası l 60 salar Prcnı Suud buna yine muarızdır. le bunlar araSJndaki niza Ye ihtilafta 1 rini Romaya gönderecekleri notanın ir-
d Usscıgneur ile Avusturyıılı bir baron ğınızdan v e halen ikametgah ve 33000 :t P. çekirdeği 3 Çünkü onun fikrine göre bu yennikler ikisinden birinin tercihini iltizam edecek snli arifesinde bu notada bazı tashihat 
eğil ınidir?> meakeniniz bilinmediğinden ili- 75 balyc Pamuk 30 45 pek mühim ahlaki zaafları da beraber bir karar vcreınemi~ ve bunun için sal- yapmaya sevketınesi ihtimal dahilinde-

l «L'Oeure> gazetesi de «Kukuleteli- nen tebligat icrasına karar ~eril· götiirccektir. tnnat müşu•irleriyle tebaasından olan bc-ı dir. Führcr İspanyol macerasını süküt 
:::kin rejim aleyhinde suika!'lt hazırla- m ekle 15/ 10/937 aaat dokuza bı- "'RZUUWZW» li!Ja(llZill2:.0I PRENS FAYSAL iSE devi kabilelerinin şeyhlerini nczdine ça- ile geçiştinniş veyahut Ahnanya bu iş· 

ta olduk! b' f • · he kıla durnttma g··nu·· muay yen sa J • B '- ı al d - L. ı f'k. ı · · · ı · · te ltnlvadan daha "Z ·1 · ·ı · · d Scth arını ve ccne 1 aşıımı - ra n ~ u - zmır una 11;a11ı g rp tesir eri tın a ter- gırara&. on nnn 1 ır erını ve tavaıye ennı J Q l erı gı mış ıse e 
d ına casuslukta bulunduklarını kay- atte mahkemede hazır bulunmanız biye gönnüı olan Prens Faysal i' c Suu· öğrenmek istemi ıir. 1 bilakis Düçc ltalyn gönilllülerinin ls-
etrnekt d' · · • b'ld' • E k k !ııta, e ır. veya mazeretınızı ı ınnenız veya T ek Ve iZ di Arabistanın genit mikyasta 1ıe bilhu- SALT ANA T MECLiSi NE YAPTI~ 

1 
panyaya gönderilmesinin remiz mnhiye-

1\utak • w- w bir vekil gön dermeniz icap eder. ku .. ffu .. r ıı·sesı· sa asker_i _sahada Avrupai tarzda mo- Bu meclisin iki prens arasındaki reka- I tin .. de ısrar etmiştir. Bolşevizme karşı 
• B ogaz, B u run hastalık- Aksi takdirde gıyabınızda dUl'U§ma- d ı ı d k k 1 f k ı k d 1 b ern eştırı me .. i çe omşu arı tara m-,bete hir nihayet vererc.: ~em. c ette bo-

1 
muen e c iı- iştir. lngiliz Fransız. im· 

ları rnütehassm ya devam edileceği b ildirilir. Gündüzlü ve yatılı resmi li- dan şahsan hurmet edılen ve korkulan zulmu!I olan huzur ve sukunu uıde etmek pnratorluklarının münakale vollnrı uzc-

D k O •• ( 1923) selere muadildir. Kayıtlara de- b b lb · d f d · ı d L • O tor peratOr •7"'"7'!.<r/l'.XZZ.Z;'..zz:T/.z.7..7.7T/7/.T.LZ71 4 .a .a~ı. nıssuu un ve atın an sonr_n ı~-,i.,in ne gibi karar nr \er iği ncnüz ma- rincleki scvkülceyş noktalarının ivgall .,_,,.;G H t' ı J'...~~j~~~~,..k~~.AT.T.ZI tıklalını Yemen veyahut lrakın nsrı hır luın değild;r. i<-e başkn bir iştir. 

Samlı KuraLçı ~ o"z e ımı Zayi ~:;~~~:::."~=~~'.=,,..·~::';;<C.~·~: ızmir Muhasebei Hususiye mü:' 
~ İzmir Esnaf ve Ahali bank~sınll 1 lAKIKl TEHLiKE d •• J •• ., •• d 

REL dan namıma yazılı nısıf tedıye B b I F l b'' -k b' d . Su Uf UgUn en: 
MlTAT O 550 numaralı m uvakkat hisse se· u ae kep.e .. ayan uyu· ~n: ~-n h-

Muayenehane: Birinci Beyler l ed" . ka bet . y . . . la a- udun tera kı du,mnnlığmda mıllı ır te - lbrahim o.ğ. Giritli Ali Fuadın müterakim vergi .borcundan do. N n unı y tım. en11ını a c .. h 1 h d 1 K ak d o: 36 Telefon 2310 Adres _ Beyler N u man zade w d ki . . hükm .. k I adığı- lıke gormekte ve bu kanaatle onun ta - ayı acze ı en arşıy a a Kernalpafa ve llayegan caddesind: 
ı::ı • sokagwı A henk matbaası yanın- ,cı~IAan_~ .sının u a m ta geçmesine m·ni olmak için mücade- 18/20/22/1/3-10/3-2/3-3/ Nu. t a jh binaları tarihi ilandan 
ıı:. ?ı. c·· dd nı 1 an cuerım. . • "b 

, . · oztepe tramvay ca e- da. Numara: 23 Eıki F d Uınnili le etmektcdır. ıtı aren 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek 1 992. Tdefon: 3668 Muayene saatleri : 10-12, B kkoçal Manh t Suudi sarayına mensup genç rical ile iıtcyenlerin lzmir Muhaı;ebebi Hususiye M ü d üriyetinde tahsilfrt 
T 1 f 3434 a a e me d' b A t b. ·· k 1 · l 1 · 26 28- 5 1-26 (481) 15,30 - 17. e e on: l- 2 _ 3 0920} 3423 Suu ı tc aaımın vrupa ı ter ıye gor· a emme ge m e en. - 1- 3363 (1819) 

~~~7~ -



DAHtLIYE MOT AHASSISI 
DOKTOR 

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

Ahkamı Şahsiye Sulh Hukuk 
Mdıkemeıinden : 

937 - 214 T. 
t LAN 

1 - 1zmirde Alsancakta Mesudi
ye caddesinde 86 sayılı tütüncü En
verin ve kunduracı Fahrinin müste
cirleri bulundukları bir sakaf altın
daki dükkanların ( 4531 ) ıehimden 
( 4211) sehimi (1580) liraya vere
aeden Neyireye aablan dükkanlar. 

2 - lzmirde Alsancakta Mesu
diye caddesinde Berber Hakkının 
müsteciri bulunduğu 84 sayılı dük
kanın ( 4531) hissede ( 4211) se
himi vereseden Neyireye (1731) li
raya satılan dükkan. 

3 - izmire tabi Seydiköy Emre:z 
mevkiinde kain altı dönüm üç ev
lek yeri ile ( 600 ) zeytin ağacını 
mÜ§temil zeytinliğin ( 4531) hisse
de ( 4211) sehimi vereseden Neyi
reye (1200) liraya satılan zeytinlik. 

Yukarıda evsafı yazılı gayri men
kulnt varislerden Neyireye açık art
tırma suretiyle satılmıştı. Alakadar 
Neyirc sahş bedelini müddeti lm
nuniycsi icinde gelip öcleme&i hak
lnnda kendisine kanuni tebligat ya-
pıldığı halde ödememiş olduğundan 
icra ve iflas kanununun (133) ün
cü maddesi mucibince mezk\ır gay
ri menkulat alakadarana tebli ... nt 
yapmağa lüzum görülmeden ( 15 ) 
gün müddetle açık arttırma suretiy
le satışa çıkarılmıştır. Satış 15/10/ 
937 tarihine müsadif cuma günü 
saat on beşte mahkeme salonunda 
yapılacaktır. 

Müzayedeye iştirak edecek olan
lar yüzde yedi buçuk pey akçesi 
veya Milli bir banka mektubu ge
tirmeleri lazımdır. Tapu masrafları 
Evkaf taviz bedelleri belediye rü
sumu bütün masraflar alıcıya ait 
olacaktır. Daha fazla bilgi istiyen
ler mahkeme kalemine müracaat et
meleri ilan olunur. 

3429 (1922) 

Bergama Mahkeme Başkatipli
ğinden : 

Kurtuluş mahallesinden Hüseyin 
oğlu Mehmet ile Mustafa karısı 
Emine aralarından hissei şayialı 
350 lira kıymetinde Kurtuluş ma
hallesinde kain bir bap hanenin iza
lei §UYU zamanında satılmasına da
ir Bergama Sulh hukuk hakimliğin
den sadır olan 8/11/931 tarih ve 
497 numaralı ilam üzerine icra iflas 
kanunuun hükümlerine tevfikan 
açık arttırma suretiyle ve peşin pa
ra ile satıl ğa çıkarılmıştır. 

Birinci arttırma 15/10/937 cu
ma günü saat on beşte Bergama 
mahkeme başkatipliğinde icra edi
lecektir. Talip olanların yüzde ye
di buçuk nisbetindeki pey akçele
riy le birlikte başkitabete müracaat
leri ilan olunur. 

3424 {1919) 

İzmir Dördüncü icra Memurlu
ğundan : 
Adet Cinsi 
10000 Sak zeytin üzerinde 50000 

kilo zeytin tanesi.. Beher 
l.ilosu üç buçuk kuruştan. 

Yukarıda cinsi ve mikdan ya
zılı zeytin mahsulü eşhası müte
gayyibeden metruk ve hazineye in
tikal eden Altındağ köy hududu 
dahilinde Arap deresi namı diğer es
ki İzmirlik ve sarı yol ve karakol 
karşm ve kayraklı ve Batin ve ko
cn meşe mevkilerinde bulunan bu 
ağaçların mahsulünü fuzulen isgnl 
eden Osman aleyhine hazine namı
na ihtiyaten haczedilerek satılığa çı
karılmıştır. Birinci satış 4/10/1937 
tarihine tesadüf eden pazartesi gü
nü saat on dörtte mahallinde ağaç
la~ üzerinde yapılacaktır. Mahcuz. 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak· 
dirde ikinci arttırması 7 /10/937 ta
rihine tesadüf eden perşembe gü
nü ayni mnhal ve ayni saatte yapı
lacaktır. Yüzde iki bqfuk deli.aliye 
resmi müşteriye aittir. İstekli olan
lar o gün ve saatlerde mahallinde 
icra mü.,adisivle memuruna müra
caatleri i"An olunur. 

3430 ( 1915) 

, ...... ~ -

lzmir 1~ramvay ve Elektrik Şir
ketinden: 

Cereyanın ilkteşrin 1937 ayinda aşağıda gösterilen yerlerde 
ve tarihlerde kesilebileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere 
ilan olunur: 

1) 3 - 17 ve 31 ilkte,rin pazar günleri saat 9 dan 15 e kadar: 
V numaralı Çarşı mıntakasında 
X numaralı Konak mıntnkasında 

XI ve XIV numaralı Gazi Bulvarı mıntakasında 
XVI numaralı Gümrük mıntakasında 

Xll numaralı Mzarlıkbaşı mıntakasında 
Vl-Vll-Vlll ve Xlll Tramvay caddesi mıntakasında ve mücavir 
aokaklarda; 

2) 10 v 24 ilkteşrin pazar günleri saat 9 dan 15 e kadar: 
1 numaralı Darağaç mıntakasında 
il » Tepecik l> 

ili !> Alsancak » 
iV » Basmahane » 
lX " Eşref paşa » 

XV » Kültürpark » 
Karşıyaka » 
Turan » 
Bayraklı » 
Bornova » 
Buca » 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırapları teskin eder 

ıs 

"Paris f!~ültcsiiden diplomalı 
Diş tablplerl 

Mtmlekct hastanesi diş tabiht 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
t• > 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Cümhuriyet meydanı arkasında 

sureti mahsusada ayrılan arsada in
§a edilecek olan Belediye sarayının 
projesi müsabakaya konulmu§tU. 

1 BiRiNCi TEŞRiN 
=== J 

• Hakiki dostun tavsiyesi budur: 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 

N 
Görülen lüzum üzerine §arlname

sinde tadilat yapıldığından müsaba
ka müddeti on bet tubata kadar tem
dit .edilmi.§tir .. Müsabakaya ittirak 
edecekler tanzim edecekleri projele
ri bu müddet :zarfında Belediye fen Yurdda ıttifak haline gelen bu kanaati 
heyetine imza mukabilinde teslim tesise nicin ve nasıl muvaffak oldu? 
edeceklerdir. Bu hususta malumat Çiinkü cRADYOLiN> in terkibi yük- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar. 
almak istiyenler Belediye Bat mü- sek bir kimya şaheserid ir. Çünkü cRADYOLL'l\f> diğer macun· 
hendisliğine müracaat etmelidirler. Çünkü bUtün cRADYOL1N» kulla- lara nazaran çok ucuzdur. 

Müddetin hitamından on beş gün nanların dişleri temiz, sağlam ve güzel- Artık bütün bunlardan sonra cRAD· 
sonra dereceleri tasnif edilerek yal- dir. YOL1N> kullanan on binlerce kişinl.rt 

b. . • l 'k• b' 1. il Çünkü cRADYOLlN> emsalsiz rağ- ne kadar haklı olduğunu anlamak k<>"' 
nız ırıncı ge ene ı ı ın ıra ver e- b . d 1 . 1 h' w • • • •• ctı o ayısıy c ıç stok yapmadıgı ıçın laylaşır. 

ce~ır. Mu~ab~ayı. kazanamıyan GONDE lKI DEFA FIRÇALAMAYI lHMAL ETMEYINiZ .... 
proıe!er scluplerıne ıade olunacak- I 
tır. 26 - 1 - 6 - 11 (1816)3367 

Her işte kullanılan 

zo GU A 
Maden kömürü 

G R p 1 
Bilhassa bunlar karşı müessirdir 

Hava Gazı idare!:i iç;n fenni 
sartnames · nde yaz ı y ek parça-
1 riyle birliHe yüz c:ı iki ince 
2,844 metrelik ticaret şasili bir 
adet otomobil alın caktır. Bec!eli 
muhammeni bin iki yüz liradır. 
Açık el·siltme ile ihalesi 5/10/37 
snlı günü saat 16 dadır. Şartname
si hava ~azı müdür üfıünden pa
rasız olarak verilir. f tirak için 
doksan liralık muvakkat teminat 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Jş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe Adres: Kestane Bardakçılar sokak numara 12 

• • • 
ı 

Bulundurmayı u n u t m a y ı n ı z. 

PERPİNYAN 
makbuzu veya banka teminnt ~~~~~f"l!E'.~!:~~~~~~=~~~~!ltli 
mektubu ile ııöylenen gün ve sae.t- N,"ZZ7..7.7Z7Z7Y.Z7T.L7.Z7ZZ7LZZ7ZZ7.ZZZZA793ZZZ7Z7..ZZUU:ZZZZ.ZD:Vr 

te encümene gelinir. Şık AteJyesı• 
21, 24, 28, 1 3282 (1774) Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 1 - 3241 lira 70 kuruş bedeli .. 
keşifli hava gazı fabrikası ocak bi- ~ Beyler Sokağına nakledildi ~ 

lstanbul Üniversitesi artırma, ek-;iltme ve pa- nası çatısının örtülmesi ve dahilen ~ Mimar l).emalettin caddesinde (ŞIK) dikiş ve şapka atelyesi ~ 
zarlık komisyonundan: t.amir, tadili işi 5/ 10/ 937 salı g~~ii :\tevsi mecburiyeti dolayısiyle ikinci Beyler sokağı civarında Nu

saat 16 da açık eksiltme ile ihale man zade sokağında 36 numaraya nakledilmiştir. 
1 - 46360 lira 83 kuruş keşif bedelli lstanbulda Gureba has- edilecektir. Keşif ve şartname l 6 ~ 1 • 26 (1803) 

tanesi harici hastalıklar anfisi inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye le.ur k b'l' d b "h d' l'k CL7/ZZZZ7.7.L/~.LZZ'L7JU/7.7.Z7./7.Z7./7/77.Z7.T/.'/.77ZT/ZZZ7./1~ 
Jrnnulmustur. uş mu a ı ın e aş mu en ıs ı ·-

2 - Bu işe ait şartnameler yunlardır: '.c satılır. iştirak için iki yüz kırk 
b - Mukavele projesi üç buçuk liralık muvakkat teminat 
A • Eksiltme şartnamesi makbuzu veya banka teminat mek-
c • Bayındırlık genel şartnamesi tubu ile söylenen gün ve saatte en-
d - inşaata dair fenni şartname cümene gelinir. 
e - Keşif hülfısa cetveli ve ilifikleri 2 - Damlacıkta Malderesinde yaı 
f - Projeler pılacak beton arme kanalizasyon, 
isteyenler bu artname ve projeleri 250 kuruş bedel ile üniver· 1 

şut ar kum deposu ve imla is_i 5/ 1 O/ 
site relı:törlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 18/10/937 pazartesi günü snat 15 de lstanbul 937 salı günü saat 16 açık eksiltme 
Onivenitesi rektörlüğünde yapılacakhr. ile ihale edilecektir. Kesif bedeli 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3477 lira 6 kuruş beş bin iki yüz yetmiş beş. lira otuz 
muvakkat teminat vermesi ve bayındırlık bakanlığından alınmış bir kuruştur. Keşif, şartname ve 
1937 senesine ait b ina müteahhit vesikasiylc bir defada 40000 plan yirmi altı kuruş mukabilin
liralık inşaat taahhüt ve ikmal etmiş olması lazımdır. de baş mühendislikten satılır. lşti-

5 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat rak için üç yüz doksan altı liralık 
evveline kadar Oniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde ve· muvakkat teminat makbuzu veya 
rilmiş olmalıdır. banka teminat mektubiyle söylenen 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü mad· 

5AtLIK·5D&UKLUK·EKONôfif 

f h gün ve saatte encümene gelinir. dede yazılı saate kadar gelmi~ olması ve dıf zar mm mü ür mu· 
mu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikme· 21-24-28-1 3284 ( 1773) 

OEnEllTİR 
- KELVİNATOR iki defa dahaaz-işl;diği 

halde aynı randöman elde edilcn-yeg5ne-soiuk hav·a dolaplar• 

ler kabul edilmez. 6575 Ba§ı bo§ olarak tutulup merkez 
1-5-9-13 6575/3414 (1921) temizlik hanına teslim edilen üç 

18 Ay Veresiye !Satış 

•m+mm•~-~•-mım+~•m•a·~•••Ewm•~•m-••••••••••~~~~Lbrrk~~~bir~~~nv~ 
saik ibraziyle sahipleri çılanadığı 

SAHiBiNiN SESi 
Kadastro komisyonundan: 

Kadastrosu bitirilen Göztepe mahallesindeki gayri menkul 
malların saha ve şekillerini gösterir yaftalarla kimlerin adlarına 
kaydedildiği ve ne kıymette olup ne kadar harç tahakkuk etti
rilmiş olduğunu gösterir cetveller Yıkık Minarede Saçmacı ha· 
marn sokağında 20 Nu. lı kadastro dairesinin sokak kapısı dıtın
dn asılmıttır. 2613 sayılı yasa hükümlerine göre bu cetveller iki 
ay asılı kalacakhr. Bu askı müddeti içinde gayri menkullerin 
yazılan maliklerine veya miktar hudut ve fekillerine veya harç· 
larına yahut sair her hangi bir cihetine itiraz etmek veya fazla 
malumat almak isteyen alakalıların lzmir Kadastro komisyonuna 
müracaatleri aksi halde yapılmış olan kadastro ifleri katiyet alıp 
gayri menkul malların tescil olunacağı ilan olunur. 3428 (16916) 

Kadastro komisyonundan: 
Kadastrosu postalar tarafından yapılmakta olup birinin 10 

Temmuz diğerinin 21 Temmuz 937 tarihli Anadolu ve Yeni Asır 
gazetelerinde gereken kadastro ilanı yapılmış olan imariye ve 
Aziziye mahallelerindeki gayri menkul mallarla bundan evvel 
ilan edilmiı; olan muhtelif mahallelerden işleri peyderpey bitiri
len gayri menkullerin beyannameleri ilan tarihinden on beş gün 
sonra her hafta Salı, Çarşamba, Perfembe günleri Yıkık Mina
rede Saçmacı hamam sokağında 20 Nu. lı kadastro komisyonu 
tarafından tetkik olunacaktır. 

Sözü geçen gayri menkullerde ayni hakları bulunanlarin bu 
günlerde müracaatleri ve müracaat etmiyenlerin hakları 2613 
sayılı kanun hükümlerine göre Komisyonca hasıl olacak kanaate 
sıöre kayıt ve tescil olunacağı ilan olunur. 3~2r .0~17).. 

ARTHUR VETTER 
tiıkdrrde 4/ 10/937 gününde hayvan 
pazarında satılacağı ilan olunur. 

tZMlR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 

3426 (1918) 
A YDJNDA : Mehmet Gürer - öDEMtŞTE : H. Avni Güler 

.MUCLADA : Ahmet Sabri Acarsoy ••..• 

Emlak ve 
Esas Nu. 

Eytam Bankasından: 
Yeri 

PEŞ i N 
Nu. sı Nev'i 

671 Akcalı Mescit M. Damlacık Yokuşu Ada 102 par-
ıel 57. Ye. 59/1 Arsa 27 M2. 

733 Udnci Süleymnniye Refah sokak. Ada 596, par-
~~ ~4~ 

1132 Toraman Mah. Çirkin sokak. Ada 417, parsel 8. Ye. 48 » 
1133 Hasanhoca M. Kızlarağası hanında Ada 337, 

parsel-. 
1135 Bayraklı - Burnava caddesi. 
1136 Hurşidiye M. Tilkilik caddesi. Ada 358, parsel 17 
1090 Oçüncü Sultaniye M. Şabaniye Sok. Ada 65, par-

25/17 Oda. 
Ye. 5 Ev. 

71 Dükkfın 1/4 His. 

sel 12. Ye. 56 /1 Arsa. 
1093 Çorakkapİ M. Piliç Sokak. 15, 41 Evin 321/36864 His. 

TAKSiTLE 
586 Hurşidiye M. Sadullah efendi S. Ada 51 Par-

sel 21. Ye. 31, Tj 15 Ev. 52 M2. 
1130 Krtıyaka Alaybey Naldöken tramvay Cad. ada 8 

Depozitosu 
T. L. 

16.20 

75.-
180.-

8.
ıoo.-
20.-

2.04 
3.48 

90.-

prsel 17. Ye. 141, 14 » 50.-
lzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin hizalarında gösterildiği veçhile peşin veya taksitle satır' 

ları 8. 10. 937 cuma günü saat on birde yapılmak üzere artırmata konulmuştur. 
istekli olanların krtılarında gösterilen depozito akçesini veznemize yatırarak y::vmi mezkurda:,} 

-lu:DıAYa ıdrm~leri iJi.n olunur .. _ 23 - 1 :l318 (18v-•• 
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Taze Temiz Ucuz ilaç 

~ Hamdi Nüzhet Çançar. . . 
! Sıhhat eczanesi l 
: : 
i Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı ~ . . 
: Karş1sında : . . . . . . ....................................................................... 

. , ,; , 
\ 1 .. • .. ,/~ 

IZMiR 
amukMensucabTür 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ye Fabrikan: lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Peınuıundan At, Tarrare, Klpehb8', 

~lrmen, Gerik ve Lerlak markalannı havi hernevi 
ICabot bui imal eylemekte olup mallan Avıupanıa ayni tip 
IDeuacabna faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 · 
Tel raf adresi: Bayrak lzmir 

• 
ı:-. 
D oyçe Oriy antb an k 

DRESDNER BANK ŞUBESi 
IZBiB 

MERKKZI : H~;RJAN 
Almangada J7S Şubeıt Mevcuiiar 

t:ieı maye ve ihtiyat akçeıi 
165,000,000 RRyhsmark 

Türkiyede Şubeleri: JSTANBUJ..ı ve IZMlR 
MJ1arda Şubeleri: KAH1R.K ve JSKKNDERIYE 

Ber tftrlft banka mnaıoelAtm ifa ve kabul eder 

il 

..... ----------------... -----· Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
F abrikaaımn Namdar 

ÇIP'JUKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu MDe temin edebilininiz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
TURAN ı-·abrikalan mamu!lbdır. AJIU zamanda Turu 
tuvalet aabunlannı, traı eabonu ve kremi ile gttaeUik krem· 
lerini kullanmıı. Her yerde Ablmaktadar. Y alma toptu aa· 

Pettemalcılar, Evren sokak No. 3/1 
Singer diki• makinaları kumpanJ&a• kartıaında taılar icln lsmlrde Gazi Bulvannda 25 numarada amam aa.e 
Telefon: 2413 Po.ta kutusu : 234 IZM&R lelik Nef'i Akyazıh ve J. C. Hemliye mtlracaat eclWs. ................................ illi.............. .. ............. P.o.•.ta ... K•u•L••.• ... ' ... T.•.•et .. o.n.s ..... • .... .-

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

U~uz fiat 
lzmirin en laauaJar yerinde ue deniu karıı leukalade latif man· 

zmalı cok temiz oe emniyetli yegane otelclir. 

lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 
Eczacı Kemal Kamil Aktaş1n 

"Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardıı· 

NEKADAR DOGRU ?--

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarııın, eımer her tene tcvatuk eden yeglne 11bhl 
kremlerdir. Cildi be1ler, çil, leke ve ıivilceleri kimilen izale 
edeı. Y anm aıırdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullanc:lıldan 
ııbbl glıellik kremleridir. 

Krem Balaamin d6rt tekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balaamln yath gece için penbe renkli 
2 - Krem Balıamln yatıu: glladOz için beyaz renkli 
3 - Krem balaamin aa badem gece için penbe renkli 

- Krem Balumin acı badem gllndllz için beyaz renkli 
ln2İlb Kazak eczaneai Beyoila latanbal 

En Parlak 

Kudreti 

~~imon Elektr~k pilleri dGnyada tanınmıı pillerdir~ Daimon 
pılı kullanan bıç baıka pil kullanmaz. 
Umum depoıu : Sulu han civarında 28 - 9 Hüana u 
04~~.ıti. 1 
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Şapeideki Çin müdafaası ispanyanın müracaati 
tetkik edilmektediru kırılmaz bir halde imiş 

Çinliler Japon harp gemilerine 
kahramanca saldır.ışlar yaptılar 

Şanghay, 30 (ö.R) 

AlmanyanıQ ispanyaya Italya ve 
taarruzları tasdik edilecek mi? 

Oç günden beri • 
beynelmilel lmti
) azlı mıntaka ~ a
kınlarında devam 

etmekte olan nisbi 
ruk\ınet dün sabah 
§afakla ber<ıb!'r bo-
1.ulmustur. Çinlıler 

Japonların amiral 
ı:emÜii olnn clrimo> 
r.ırhlısını snbih ma
~ inlerle berhava c. t

tırmeğe teşebbüs 

etmışlerd r Bu mn
~ inler ~ uzmekte 
olan iki Çınli tar. -

f ından jd re edıl
mekte idi. Meçhul 
'r cbeple mayin

lcr 1.lrhlıya varma-

dmı once i ... tial et
m' c; ve kruvazöre 
bır "ey olmamıs. fo
kat mayınleri ida-

1 e eden iki yüzücu .. 
l lmüştür . Iştial o 
k. dar kuV\ etli ol
ı uc:tur but n 
"' hri sarsmış•ır Ç n 
~ tar) al rı d rha. 
Japon gem 1 r~ UL -

rlne ateş nçnuş.ar 

bunlar da biı) ük 
t>apta toplari~ le mu 
k ... bele ctmişlerd.r. 

D. er taraftan Jn
pon tayyareleri de 
Çın mevzileri üz -
'l'ıne bombalar at
hıışlardır. Şanghny 

bu cehennemi top 
'e bomba gürültü
leriyle uynnmışt r ... 
Kısa b·r sük6n t 
tle\Tesinden sonra 
top düellosu tekrar 
başlamıştır. Bom -
bardıman bir saat devam etm:ştir. 
va tekrar iyi olunca bu bombnrdımanın 
büyük mıkyasta tekerrürü beklenmek-
tcdir. 

23 LER KOMITESI 
Cenevre, 30 (Ö.R) - Yirmi üçler 

komitesi Çin - Japon meselesini tetkik 
etmek üzere yeniden toplanmıştır. Mü
zakerelere ancak müşahit sıfatiyle iş
tirak etmekte olan Amerikan delegesi 
23 eylül tarihinde Komite tarafından 
kararlaştırılan ve Milletler Cemiyeti 
Asamblesince teyit edilen açık .şehirlerin 
bombardımanını takbih kararına Bir
leşik devletlerin iştirak ettiklerini bil
dirmiştir. 

Bunun üz.erine lngiliz mümessili her 
§eyden evvel, Mılletler cemiyetinin tak
bihine rağmen Japon) anın açık şehir
lerin bombardımanına devam ettiğinin 

müşahede edilmesini istemiştir. Komi
te bunu kabul etmiŞtir. Böylece Ce
nevrenin taarruz kurbanı olnn Devlet 
lehinde bir şeyler yapması zarureti ken
<1 ni göstermiştir. Bu mnksatla teknik 
teşekküllerin fikri alınacak ve ayni za
manda Çinde baş gösteren kolera sal
gını ile mücadele için de tedbirler dü
şiinülecektir. 

Londra, 30 (ö.R) - lngilterede açı1<: 

Çın şehirlerinin Japon tayyareciliği ta
rafından mütemadiyen bombardımanın
dan ileri gelen heyecan günden güne 
• rtmakta ve derin bir infial halini al
maktadır. Japon mallarının boykotaıı 

lehinde ileri sürülen ilk talepler gittik-
... daha zi:> .. d::- g n lem kte ,. e makes 
bu1mnktndır. J~pon~ .ıya l.arşı ekono
m k z eri tedbırler n t:ıtbik C"dılmesi 

iç'n radyo, matbuat ' 
J. r yolu.} le ge~s b 
tır. Bu hnr t hı ha ı • ı·ka g · t ren 
muhtelif 1 cennh ~ruplarıd•r. M~sai 
partisi milli konseyi hu u i bir içtima 
neticesinde bir tebl ne retm · ve bun
dn Jnpon malla•ımı bo) kot j ~ npılma 

içın Amerikanın ve biıtün dün~ a isc;.
lerinin iş birligini t m nni etmiştir. Ja
ponların harcketlerıni protesto iç'n Lon
drada Alb rt Halide mıt.ngler yapıl

maktadır. 

BARBARCA METOTLAR 
Londra, 30 (Ö.R) - Labour Parly 

milli konseyi Japonların Çindeki hava 
bombardıman1arının ·nsanlıea mugay1r 

barbarca metotlar oldugunu ilan ederek 
nefretini bild:rm;~tir. Yakında toplana
cak olan sosyalist konferansında halk 
kitlelerinin ınrlnli kendini gösterecektir. 
Salı günü Albert Hall'de Japon vahşet
leri aleyh'nde büyük bir miting yapıla
caktır. 

SOVYETLERIN SIYASETI 
Paris, 30 (Ö.R) - Çinden bildirildi

ğıne göre Sovyet Rusya sefiri Burgo
molofun tayyare ile Moskovaya hare
ketine buyük bir ehemmiyet verilmekte
dir. Siyasi mahafıllerın fıkrince bu bek
lenilmiyen scyahntin gayesi Sovyet hü
kümetinin Çin - Japon meselesinde ta
kip edeceği hareket hakkında sefirine 
bizzat talimat vermek arzusudur. Sefi
rin Nonkine avdetinde daha enerjik b~r 
vaziyet takınacağı tahmin edilmektedir. 

Roma, 30 (ö.R) - Şanghayda Çinli
lerin me\•tllerini beynelmilel imtiyazlı 

mıntakadan ayıran büyük kannl üze
rinde nöbette olan Italya grenadyeleri 
imtiyazlı mıntaka sahiline yanaşmağa 

çalısan bir Çin kayığı üzerine ateş et
mişler ve içindekileri yaralamışlardır .. 
Buna sebep Çinlilerjn beynelmilel im
tiyazlı mıntaknyn girmelerini menetmek 
kararıdır. ltalyan imtiyazlı mıntnkası 

knnal sahilinde olduğundan Çinlilerin 
imtiynzlı mıntakayn girmesini menet
mek hususunda en büyük vazife 1tal
Y• nlnra tert'ttüp etmektedir. 

MANÇUKOY A ASKER 
GöNDERtYORLAR. 

Tokyo, 30 (A.A) - Röyter Ajansı 

muhabir·nden : 
Mançuko.} n <ısk ı i t. kviye kıratı. gon

d ıılm ktP olduğu t y't edilme'ktedir ... 
M ... maf.h ~;mdiye kad r gönderılen as
k r,. mühimmat mıkdarı hakkında b·r 

·na malumat verılmemi.ştir. 
JAPONYANIN CEVABI 

T.ık}o. 30 (.AA) - Japony:mın bny 
Hullun 22 qlül tarıhli notasına vermiş 
oldu u c rnp bu snbnh hnriciye n uı
r<.'tı tarafından n"şrcdılıniştir. Bu ce
' apta Nankin \'e Nankin civarındaki 
kıt'atın \ e çok kuvvetli müdafaa ter
l be.tına mnlık olan askeri binaların 

bombardıman edilmesinin içtinabı gay
ri kabil bir keyfiyet olduğu kaydedil
mektedir. Bombardımanlar muharipler 
ıle evvelce kel fiyet kendilerine bildiril
miı olan gayri muharipler arasında fark 

Cenevre, 30 ( ö. 
~-) - Siyasi ko
mi!} onda lspanyol 
hükümetinin müra• 
caati hakkında bir 
karar sureti bulmak 
güç olmaktadır. ls
panyol delegesi Al
manyn ve ftalynnın 
lspnnyaya taarruz 
ettiklerinin tnsdıki

ni \'C lspanyn cüm
huriyctinin hariçte 
malzeme tedarıki 

hususunda 6erbest 
bırakılmasını iste
miştir. Jngiliz ve 

. 1 Fransız. delegeleri 
bunun ademi müda
hale siyasetini boza-

1 ca~ını ve Londra 

: \ e Parisle Romn 
~ nrnsında açılmak 

1 
ist .. nilen müzcl:ere-
ler üz.erinde pek 
f cnn t~ir ) ~pccn
ğını ileri ıurerd: 

bunn mulrleft>t d· 

mic:lcrdir. B.. Del 
I Vnyo ltalya \C Al
mımynnm isim :rik

, tiyle 1 panynya kar
.. , t_cnvüzdcn mc

c.ul ı österilmclcrini 
i tcmiş i"e de İn il
lere ' e F ran a bu
mı d muh:ıl f et et-

i 
mi !erdir. 

CöNOLLOLE.R 
GERi 

ALINACAK MI~ 
Roma, 30 (Ö. 

R.) - lngiliz mat
buatı 1 pany dan 
gönullülerin ı:;eri çe-

. kilmesi meselesi hnk 

gözetilmeksizin yapılmıştır. • 1 kındn İngiltere 'e 

Cevabi notada Japonyanın üçUncü Fransa tarafındnn 
devletler hukukuna ve ecnebilerin ha- ltalyaya müştereken gönderilecek nota
yatlarına, mallarına ve menfaatlerine ya büyük bir ehemmiyet atf etmeğe de
riayet etmekten ibaret olan Japon si~ vam ediyorlar. ltalyanın iki devlet ta
yasctinde bir gCına değişiklik vukua rafından teklif edilecek üç taraflı konfe
ge1memiş o]duğu iltıve olunmaktadır. 1 ransa İştiraki kabul edeceği ümit edil-

fakıyetler kazanarak asilere baskın ver
mişler ve külliyetli malzeme ele geçir
mişlerdir. 

JNCIL TERE MECLiSiNiN 
GöROŞMELERI 

ya tahsis edilen kontrol mıntakasını t91a
dit eden kartografik hatlar dolayısiJle 
bazı mii§külata tesadüf edilmiş olduı
söylenmektedir. itilafın tam bir kıy.ne-
ti haiz olması için Nyon mukavelenam.., 

Ç1NLtLERlN TAARRUZLARI I mektedir. lngiliz gazeteleri gönüllüler 
Londra, 30 (ö.R) - Kabine medi- sini imza etmiş olan bütün milletler ta" 

Şanghay cephesi, 30 (A.A) - Evvel-1 meselesinin halledilebileceğinden ümit si beynelmilel Va7.İycti, bilahare Akde- rafından kat'i surette tasvip edilmesi 1'-
ki akşam Japonlar Çinlilerin Şanghayın 1 ·\'nrdırlar. Bunun için Fransız hükümc- . U 

k z1 nız ve zak Şark meslelerini tetkik et- z.ımgelmekte olduğu beyan olunmakta" şimal cephesinde ·i bir taarru arını tar- 1 tinin Pirene hudutlarının lspanyollara miştir. Hariciye nazırı B. Eden Cenev-
detmişlerdir. . .M~hnci~1ler muhare~e 

1 
malzeme sevkiyatınn açılmasını isteyen re Ye Nyon müzakereleri hakkında iza- dır. ı!I 

meydanında ıkı yüz ellı maktul bıraı<- sosyalist ve komünistlerin tesirine kapıl- Konferans mahafili dün tesadüf eGJI• 
hat vermiştir. k k f k b _L... mışlardır. Bunların arasında üç genç mamasını temenni ediyorlar. cMorning miş olan müş ülatın anca u a ir l911'" 

Çinli talebenin cesetleri bulunmuştur. Post> Jngiliz • Fransız ontasının itilafcı BAi IRl KONTROL iŞi hüre bais olacağı ve kat'i itilafın bu,U. 

KRUVAZÖR HASARA UGRADI bir lisanla kaleme alındığını bildiriyor. Parit!, 30 (A.A) - Bahri mütahassıs- imzalanabileceği söylenmektedir. 
Hongkong, 30 (A.A) - Domei Ajan- Paris, 30 (ö.R) _ Madrid cepheain-

1 
lar raporlarını tanzim iııini dün akşam Murahhas heyetler hükümetleri a. 

sından : de cümhuriyetçiler mühim bazı muvaf- hitnma crdirmişlerdir. Her donanma- muhabcrata baılamıılardır. 
Japon deniz. tayyareleri 27 eylôl ta- •••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.-

rihinde Macao açıklarında Çinlilerin Ienm.iştir. Çin kuvvetleri bu cephede tifade ederek Paotungdan ayrılan yir- yaları ile japon gemilerinin topları ad" 
200 tonluk Vu - Feng gambotunu batır- mevzilerini takviye etmektedir. Tsinu miden fazla Çin askeri kısmen sandal- sında mermi teati olurunuştur. Bu 1ı0r 
mışlardır. cephesi boyunca uzayan Çin hatları Pjn- larla kısmen de yüzerek japon amiral çu faaliyeti gece 12 yi 50 geçe nihaıel 

Japon tayyareleri 2600 tonluk Tchao han cephesi ile sıkı irtibat halindedir. gemisi Izumuya bir mayin koymak üze- bulmuştur. 

Ho kru\'azörünü de Canton açıklarında Buradaki kuvvetler şimdi Suanhosenge re iken yakalanmışlardır. Askerler ge- ÇJNULERJN MUKAVEMf...Tl 
bombardıman etmişlerdir. doğru düşmanla karşı kal'§ıyadır. minin etrafındaki çelik ağa yaklaşarak Şanghay, 30 ( ö.R) _ Şanghay ~ 

28 eylulde yapılan bombardıman ne- Japonlar Kvanghaide baraj mıntaka- kesmeğe başlamıslar ise de doğmağa heainde Japonların açtıktan büyük t_.. 
ticesinde k.ruvaz.ör ciddi surette hasara kasından 4 torpido muhribi ile bir kru- başlıyan günün ilk aydınlıkları !zumu ruz Çinlilerin muannit mukavemetill' 
uğramıştır. vazör geçinneğe teşebbüs etmişler jse gemisinden görülmelerine sebep olmuş- çarpmaktadır. 

Nankin, 29 (A.A) - Resmen bi1di- de bu hücum bütün bir sabah süren bir tur. Bu askerlerin mahvolduklarını gö- Japon hükümeti aleni beyanatında.,. 
rildiğine göre, dün sabah Lotiene doğ- çarpışmadan sonra Kvang Hai Taysan- ren sahildeki arkadaşları mayini kara- lngiliz _ Fransız _ Amerikan notala,.
ru tevcih edilmiş bulunan japon kıt'a- da kırılmıştır. ya bağlıyan kablo vasıtasiyle ateşlemiş- h . • b d J tayyarelerhllı' ta rırı ceva ın a apon 
h:.rı mühim faaliyette bulunmuşlar isn ŞAPEININ BOMBARDIMANI }erdir. ln!ilnk neticesinde bütün asker- . h . 1 . b b d t.-

gayrı mu arıp en om ar ıman e po-

de yapılan hücumlar Çin kuvvetleri ta- ~ang}ıay, 29 (A.A) - Japon tayyare- ler ölmüş ve Izumu bir misket yağmuru diklerini ve bütün hedeflerinin askeri; 
rafından tardedılmiştir. lerı Şnnghay cephesini bilhassa şimal altında kalmıştır. d y "dd. tm kt · d Nankİlll 

U . fcd b ugunu ı ıa e c c ıse e 
JAPON HÜCUMU DURD ıstnsyonu ile Chnpeiyi bombardıman et- Yarım milden faz1a bir mesa e u-

11 
k K d'w b" "k ç·n -

d 
an eu, anton ve ıger uyu ı ır-çin kuvvetleri Luihong hattını muha- mektc berdevamdır. Chapeide bir yan- lunan Amerikan kruvazörü Avgusta a 

1
. 

1 
. . b b d 

1 
d b. ı--' 

k d ur erının om ar ıman arın a ın ..-
faza eylemektedir. Evvelki gün kırılan gın çıkmıştır. Ve bu ~angın imtiyazlı bulunan bir çolt zabitler infila ın şid "- .. 

1 
.. 
1 

.. 
1 

b laflll 

J·npon hücumu bu hatta tamam'yle dur- tak d ·· ·· kt d' tinden yattıkları yerden düsmüşlerdir. Eıvı 0 muş ve yarn nnmııı ve un mıJn a an gorun~e e ır. . . mühim bir kısmı dn kadın ve çocukl.ı-
muştur. apon tnyyarelerı Youtsung sahilıncle- ZECRt TEDBIRLER 
Japonların dün Ş pc'ye yaptıkları hü- ki bir çok kas:ıbaları da bombardıman Şanghay, 29 (A.A) - Çin mahfilleri, 

cumlar tardedilmiştir. Çin kumandanı etmi !erdir. 23 ler komitesiyle Milletler Cem·ycti 
Şapei müdafaasının kırılmaz b:r mahi- JAPOI\TYAYA BOYKOTAJ asambll'sinin Japonyanın beyn"lmilel 
yette olduğunu bildirmiştir. Şapei hare- Londra, 30 (A.A) - Nevs Cronic]c kanunlara tccavliz ettiğine ittifakla ka-
kfıtını tarassut etmek Üzl're sahih taras- gazetesi japon eşyasına boykotaj yapıl- rar vermesi neticesinde devletlerin b·r 
sut mevkileri hazırlamak t bbüsünde ması khindeki propagandasında deva:n adalet hissiyle mütecaviz nlC'yhinde 
bulunan japonları ansızın baskın veril- etmektedir. Lcftbook kulübü 8 Hkleş- müsbet tedbirler ittihaz ederek M:llet
miş ve hareketleri muvaffakıyetsizliğe rinde bir toplantı tertip edecek ve bu- ler Cemiyeti paktında derpiş edilen 
u[,rratılmıştır. rada bir çok kimseler boykotaj lehinde zecri tedbirleri tntbik etmeleri ümidi 

Salahiyettar makamlar Çinlilerin dum- söz söyliyeceklerdir. Meşhur iktısadi- htisıl olduğunu beynn etmektedirler. 
dum kurşunları ve ağlatıcı gazlar kul- yatçılnrdan Keynes Times gazetesinde Londra. 2!) (A.A) - Röytere Şang
landıkları hakkında japonlnr tarafından yazdığı bir makalede Japonyn aleyhine haydan bildirildiğine göre, gece saat 12 
'kasden çıkarılan şayiaları kat'i surette zecri tedbirler alınacak olursa bunların de japon Izimu runiral gemisine atıldığı 
yalanlamaktadır. müessir olacağını iddia etml'ktedir. sanılan fakat hiç bir zarara sebebiyet 

PINBAN CEPHESiNDE KAHRAMANCA BtR HAREKET vermiyen bir torpilin patlamas1 ile mu-
Pinban ceı:ıhesinde muharebe ılddet• . ~ng,!ı2y,_30 CA.A) - 1<aranlıktan is- harebe 1·eniden baslamış ve Cin batar-

dan mürekkep bulunmu~tur. •·--- ı ipi Fakir lngilizler ı 
mücadele· ediyor 

Londra, 29 (A.A) - Veur:istnıı;:; 
bildirildiğine göre, Hindistanın şi lif 
gnrbisindc lpi fakirinın tarnftarlnrı 
İngiliz kıt'alnrı arasında yeni m~sadr 
meler vukua gelmişt~r. Ragmakın ~ 
hında üç yüz kişiden mürekkep t-' 
kıt'n İngiliz kuvvetlerine hücum e-- ~ 
ise de geri püskürtülmüştür. 

Cenupta da bir çarpışma olmuş, 

ni zamanda başka bir mıntakada da 
nakliye kolu hücuma maruz kalın 


