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mamız da geniş ölçüde 
yer 

...................... ~ 
alacaktır • 

Çok hararetle karşılandılar. Şereflerine 
verilen ziyafetlerde bulundular 

• • • • • • • • • • • • NYON Donanmamızın bilhassa 
sahilleı imize denizden 

Taarruz taarruz vazifesini göre-
Bu tetkik seyahatinden çok iyi 1 
intibalar edinerek avdet ettiler ~ 

zihniyetini ceği anlaşılmaktadır 
ezebilecek midir? Istanbu1, 13 (Hususi muhabırimizden) - Kahr&man or-

T . . . dumm:un Aydın mıntakasında yapacağı geniş ölçüdeki ma-
Mrruz zihnıyetine kuvvet ve nevralara donanmamızın da aynı mikyasta iştirak ederek mü

~ret veren hadiseler aulh için him vazifeler deruhte edeceği ve bilhassa sahillerimize deniz· 
ciddi bir tehlüke mahiyetini alınca den taarruz vaz.ifesini yapacağı anlaşılmaktadır. Ordumuzun 
Akdenizin emniyetine bütün endi- büyük kudretini ve bılhassa motôr1eşme sahasında günden 
tclerin fevkinde hayati bir kıymet .. d ha büuük bir }112Ja elde ettiği muvaff akıyetleri 
atfede ·ıı 1 d . l . ha gune ve a ,, 

n mı et er enız enn ve sı b' k d h gösterecek olan sonbahar manevralarında 
olan K h- ka b" J .1 ır ere a a 

orsan ga rtı ır eştı er. h · · de seferber olacaktır. Bu suretle halkımızın En . 'k h k 1· b" lh cep e gerısı 
erıı ve are et ı ır «su cep- kahr dumuı.a vardım teskilatının en şuurlu bir şe-hca .• lwrmak "h . dah 'd aman -Or . ,. 

dede du d lctr 1 tıyacını a fi - kilde hareketi temin ve murakabe edilmi.ş olacaktır. Bu ma-

A_._L y u • L__ _ _ • • • • nevralar için büyük hazırlıklar haı aret1ı bır şe'kilde ilerle-
n.~ tuna aenaat cdilmııtır kı . 

insanlığın ve medeni etin mukad- mektedır. ~ ................................................................................................................................... . 

~:u=:~~tı!k::;ıa,Z:~;~~~ Akdenı·z k t 1 • • 
::. e:~!~:~k:ie:~:::~~;;;::d:: on r o ışı 
l\a büyük bir tehlüke olamaz. Bey
nelmilel münaeebctlenle emniyet 
ınefhumam ~ .braluinyan böyle 
bir vaziyetin en vahim ihtimalJere 
Yol açabileceği fiiphesizdir. Her ta
arruz mukabil taarruzları davet ede
bilir. ı ,ıCJ' bit lime ~rtiidafi çı
kıp ta mukabele 'bil•iail ıeWin• 
lülüncc Akdenizi ve dolayıaiyle bü
tün Avrupayı korkunç bir harp 
iahnesi olmaktan kurtarmak imkan
aız olur. 

35 torpido 
ltalyanlar 

tarafından yapılacak 
memnun değildirler 

Sovyetler 
müdafaa 
hazırlılı 
yapıyorlar 

P.n.. 13 (ö.R) 

Birkaç gündenberi şehrimizde tetkik
ler yapmakta olan Londra stesinin ma
ruf kooperatif şirketleri direktörleri pa
zar günii Aydına kadar faydalı bir ge
zinti ~·apmışlardır. Türkiye piyasasiyle 
yakından alakadar olarak memleketi
mizle iyi işler yapan lngiliz kooperatif
çilerinin, bu yaz mevsiminde lzmire yap· 
tıkları dostane ziyaret çok iyi intibalar 
bırakmıştır. İşlerinde dürüstlilğe ve cid
diyete kıymet veren lngiliz piyasasın
dan vaki olacak talepleri daiına iyi kar· 
şılamağa amade olan 1zmir ticaret ale
mi, bu z..~·aretten mütehassis olmuşlar
dır. 

Tariş müessesesi memleketimizle iyi 
iş1er yapmakta olan misafirlere incir 
mahsulilmüz hakkında taın; bir kanaat 
vermiş olmak için pazar günü Aydın 
mıntakasına bir seyahat tertip etmişti. 

Pazar sabahı yedide, lngillz. koopera
tifçileri üzüm kurumu ve satış koope
ı:atifleri birliği umum müdürü B. Hak· 
kı Veral ve kurum erlliıyle birlikte 
hususi bir otorayla doğruca Aydına git
nllflerdir. 

- SONU 1K1NCI SAHlFBDB -

Romadan bildirildifine gdre 

T. R. Aras devletlere 
yeni bir nota vermiştir 

• 

Sovyetler pek haklı olarak bu 
ihtimalden bahsettiler. inkar kabul 
etınez bir hakikattir ki Sovyet1er 
harici siyasetinin mesnetleri daima 
jt!Jı .mefkuresinden kuvvet almıştır. 

UYlik komşumuz şimdiye kad;:ır 
•ulh lehindeki çalışmalara hassasi
Yetle bağlı kalmıştır. Sovyet1erin ta
~i mahiyette hiçbir tC§Cbhüsleri 
ROJ'\İlmemiştir. Buna rağmen Sovyet 
~usya etrafında bir emniyetsizlik 

4 
al.kası yaratmak için husumetlerini 

"~enen meydana koyanlar hulusu 
11•Yetle sulhçu olan hu memleketi 
~hrik fırsatını kaçırmamışlardır. 

- Nyon anlaıma· 
11nm tatbiki neti-

F ransı.:lar.11 en suru tlı Tnorııfan torpidosu - SONU OÇONCU SAHtFEDE -

···Gı:·····~·KiZtm····oi·rık·····_ı>ıya·ngo 
N otada, l'ürkiyenin Kara sularında bütün 
emniyet tedbirlerini aldığı bildirilmektt~dir 

u tahrikat fiiliyata inkılap et
lnediği müddetçe Sovyet dost
~rırnızın soğuk kanlılıktan ayrılma-

Dün şehrimizi 
şereflendirdiler ___ ...,. __ _ 

Sayın General, şehri
mizin dört gün 

misafiri olacaklardır ıklannı gör~ük. Fakat Sovyet va
Purları beynelmilel hukuk hilafına 
0 larak taarruzlara uğrayınca işin Trakya genel müfettişi Genral Kiiım 
~iyeti deiiıti. Moskova taarruz- Dirik dün a~am saat on dokuz radde-

rdan Romayı meaul tuttu. Bun- lerinde şehrimizi şereflendirmişlerdir. 
dan sonra her taarruza mukabele Sayın general evvelki gün Çanakka-
lailıniailde bulunacağım ihsas etti. leden Balıkesire gelmişler, bir gece ora-

. .... 
lzmirin tali'lieri 

Vekiller Heyetinde 
mühim bir karar 
ittihaz edildiği de 

söylenmektedir 
7988 numar~ya çıkan Roma, 13 (Radyo) - Bildirildi-

. 50.000 lırayı jine göre Ankarada vekiller beyeti-
lzmı.rde, Kahramanlarda Şark ha- nin bir içtimaından aonra B. Rüttü 

lı fabrıkası yanında 2 numarada Ana devletlere bir nota vererek 
oturan amele Mahm~t kazanmıştır. Türkiyenin kendi hesabına Türk ıu-

10.000 lira lannda beynelmilel aeyrü seferi hi-
29.488 nul"Raralı bilet sahibi S.n- maye iPn her teclıiri aldlimı bildir

dıkçılarda ~ndıkçı Muammere çık- miftir. Ayni irtimM- lımbine, B. 
mlflır. Riittii Aruın Nyaada hiaıl olan 

1000 lira kazanan prensip anlqmumı ima etmesine 
8644, 39411 numaralı biletlerin imkin veren cfiier mühim bir karar 

sahipleri de lzmirdcdir. da ittihaz etmİftİr. 
Vaziyetin bu kadar vahim bir da kaldıktan sonra Sındırgı üzerinden 

tafhaya girmiş bulunması Nyon Akhisara muvasalAt eylemişlerdir. Ak- ····················~·············································································································· 
konferansını mukarreratında acul hisarda Manisa valisi Dr. Lütfü Kırdar Deraim aailerinin Elebtıf ı•ı 
olınağa scvketmiştir. Konferans Av- ile kumandan General Ali Riza tarafın-
lUPayı bir harp kasırgasından ko- dan karşılanmışlar ve beraberce Mani-
ruınak azmiyle işe başlam\ş, şimdi- sayı teşrif buyurmuşlardır. Manisada 
Ye kadar enternasyonal toplantıla- vali konağında öğle yemeği yenilıı\iş. 

- SONU IKtNCI SAHiFEDE _ Manisayı süsliyen halkevi binası, çocuk 

Seyit · Riza teslim oldu 
-GIN General Kazım Dink (SONU UÇUNCU SAYFADA) 

••••• ~E~ICET Bil. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·········································· i K iN C I T uncelinde tek şaki kalmadı 

Türk Tarih 
Kurultayına 

Davet 
- - -"'---

Artık orada 
sükunetli bir 
çalışma var 
lstanbul, 1 3 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Dersimdeki har İtatın elebaş1Sı 

Seyit Rızn dehalet etmiştir. Dehalet şöy
le olmuştur. Rıza, dai;larda büyük 
mahrumi) etler ve sıkıntı i~inde ya~adık· 

Ankara, 13 (AA) - C. H. P. Genel tıın sonra p ... rişım b:r halde iki uşağı ile 
Sekreterliğinden: Menzur dağlannın patika yollarından 

2 O E:; lul 19 3 7 tarihinde Dolmahahçe inerek geceleyin Erzincana gelmiş, vali 
B. Fahriye teslim olmu§tur. Vali B. Fah· 

sarayında açılacak olan Jldnci Türk Ta- . d h 1 R "f d · · ı t A n er ~ ızanın ı a esını a mlf ır. r· 
rih Kurultayı ve ııereisinc bütün arka· tık T uncelinde hiç bir taki kalmamıttır. 
d8flar davetlidir. Girmek için hüviyet Denimde bü) ük bir aükün ve çalıtm• 

vuablanm aöttermek klficli&. \'?lclar. 

;\ 



NYON 
Taarruz 
zihniyetini 
ezebilecek midir? 
~BA,STARAFI BE,SlNCl SAHiFEDE-

rİn pek azına nasip olan bir süratle 
hedefe irişmek yolunu tutmuştur. 
Ekseriya bu kabil konferanslarda 
komiteler, tali komiteler ve eksper
ler elinde esas kaybolur, görüşmeler 
bir temenni mahiyetinde kalır. Nyon 
böyle yapmamıştır. Prensip anlaş
masından sonra bir faaliyet prog
ramı hazırlamıştır. Bu program

Sonbahar 

Mühim bir toplantı 

Dün vilayette kayma
kamlar top]antısı yapıldı 

GI. K.Dırik 
Dün şehrimizi 
şereflendirdiler 

Bayrak 
-BAŞTARAFI BEŞlNCl SAHlFEDE
bahçesi gezılmiş, Moris Şinasi hastanesi 
ziyare! cd~, müt_eakıben Gollefal Dl• 
rik otqmohil ile lzmire harek~t eylemi,to 
tir. Vali, kumandan, ve doktor B. Nec
det Umumi Müfettişi Manisa hududuna 

Sevgisi hakkında kadar teşyi eylemişlerdir. 
Manisada kendisini karşılayan baı-

dan tehlükenin azameti önünde ne At Koşuları 
kadar kat'i harekete ihtiyaç duyul- A • k • •d • 

Izmir vilayetinde iktısadi durum 

Halkevimiz, bayrak sevgisini kuvvet- muharririmize General Kiizım Diril<, U,. 

lendirmek maksadiyle bir piyes ve şıir mire ve Izmirdeki dosUarına karşı duy• 
müsabakasl açmışht. Şiir müsabakas<- dukları samimi tahassüs ve tahassürle
na yalnız talebeler, piyes müsabakası- rini, kendisine has olan neşe ve heyecaıl 
na da bütün vatandaşlar iştirak edebilir- ile ifade eylemişler, bilhassa Izmir !:"u
ler. Piyes müsabakasında birinciye 25, arının bu sene kazand<i';ı muvaffakıye
ikinciye 15 ve Uçüncüye de 5 lira mü- ti derin bir memnuniyetle haber aldı" ı· 
Wat verilecektir, Şiirde muvaffak olan nı ve onu gönnek arzusunu yenemediği< 
birinciye, ikinciye, üçüncülere de mü- ni ilave etmişlerdir. 

duğunu anlıyoruz. Akdenizde haya- Sonbahar at koşularına, pazar gunu Ve asayJŞ pe JYJ lf 
ti menfaatleri olan memleketler em- Buca kol" sahasında ba;lanmıştır. At ko- Altı ayda bir yapılmaSl mutad olan' ri ehemmiyetle görüşülmüştür. 
niyetsizlikle mücadeleye azmetmiş-, şuları oldukça kalabalıktı. kaymakamlar toplantısı dün öğleden 1 Kaymakamlar. kaza işleri etrafında 
!erdir. Korsan ~telba"_irler veya Saat 15 de yapı~an il~ koşuya üç ve' sonra vilayet ma.ka.mında yapılmtftır. vilayeti tenvir ederek kendi işlerini, ça
tayyareler, hangı bayragı taşırlarsa I daha yukar yaştakı yerlı saf ve yarım Dünkü toplantıya bütün kaza kayma- lışmalarını, faaliyet programlarını izah 

nasip hediyeler verilecek.tir. Birinci- On yıldan fazla aramızda kalan, Imıl• 
liği kazanan piyes ve şiir 29 Birinci Teş-1 rin umumi çehresinde değişiklik yapma• 
rin Cümhuriyet bayramı gecesi evimiz ğa muvaffak olarak unutulmaz eserler 
salonunda temsil edilecek şür de oku- yaratan General KAzım Dirik Izmire ait 
nacaktır. 15 Birinci teşrin 937 tarihine hasbıhallerde baştanhaşa heyecan kesil
kadar bu şiirlerin ve piyeslerin Halke- mekte Izmirin ona karş< beslediği haklt 
vine gönderilmesi liizundır. sevgin4ı ne kadar yerınde olduğu çeh• 

taşısınlar, imha olunacaklardır. Ya-

1 

kan arap kısraklarına mahsustur, lkra- 1 kamları iştirak etmişlerdir. etmişlerdir. 
ni taarruz cephesi bir sulh cephe~iy- '.,".iyesi _30~ ~ira_ o!~n bu _koşud·a -~iri~~i~i.: 1 ';'ili\ye~~- ~~ili b~ı işle.rinin toplu b'.r Bize verilen malumata göre lzmir ka-
le ka~~ılaşacaktır. Sulhu. . to~.·I~~ I gı Necıp. ılcincılıgı Bahtıyar, uçunculugu şekade gorufulmeaını temın eden bu gı- zalarında bu yıl iktısadi vaziyet gayet 
mek ısteyenler hareketlerının butun öncü almı~tır. 1 bi topla.ntıladan §İmdiye kada.r elde edi- miiııaittir. Köylü, i~inde çalışmaktadır. 
avakibini göz önünde. tu~mağa mec-1 ikinci koşudil birincilıi:i Bayburt, ibn· len ı:nüabet neticeler, toplilntıda tebuüz Mahsulün verimi iyidır. Asayiş vaziyeti 
bur olacaklardır. Ftkrımızce Nyon ciliği Ceylan almıştır. üçüncü koşuda 1 ettirilmiştir. Görüşmeler, daha ziyade çok yerindedir, Tahsilat, halkımızın re· Yeni bir Vapur 
konferansının .e? büyük muvaffakı- 1 birinciliği Dandi, ikincilii;i Bekar, üçün·! umumi bakımdan inkişaf ederek kazala- fahı nisbetinde artmaktadır. Azizin Göztcpedeki evlerine misafir ol• 

resinde okunmaktadtr. 
General Kazım Dırik mühendis B. 

f «M .. taa h t "• 1.. f d 1 Doyçe Levant Layn kumpanya.sı, şi- l d Ş hr" . d > • t .. •--! k 
ye l • U rraztn>. • er ur U esa cülüğü Dalya kazanmıştır. rın kültür. nafıza. ziraat işleri, göçmenle-- Dünlıtü toplantı sonunda, yapılacak i,- 1 T k muş ar ır. e ımız e uor gun NL aca .. 
h k t d k d bes mal Avrupası limanlariy e ür İye li- l b d Gö'I .. k Bo dağ lal are e ın e en mı ser t sayan Dördüncü koşuda birincilig· i Olker, rin terfihi ve müstahsil hale ı;etirilmele- ler hakkında kararlar alınmıştır. f ar, ura a cu ve z yay 3.• 

h k • manları arasında seyrüse er etmek üze.. . t d k B B zi niyetine at i darbeyi indirme- ikinciliği Sada, üçüncülüi\ü Şengün al- --.,,, ___ ...,.~...,.,...-... .,.,,... ___ .., ... ..., __ ..,..., __ ,,.,..., .. .,..____ 
1 

rım zıyare e ece ve ergama - a• 
si olacaktır. Eğer konferansta tecel- B h t •h k d re lüks ve modern bir yo cu vapuru İn· ı lıkesir yoluyle Istanbula avdet eyliy&-
li eden ruh sonuna kadar devam mıştır. Son koşu çok hararetli geçmiş- a çe 1 anJn apJSJO a şa ettirmektedir. Yakında d~nize indi- rek tarih kongresine i•Urakten sonra da· 

tir. Bu koşuda birlnc.iliği özdemir, &in- ·ı le 1 b a mera.sun( A -s 
ederse, eğer tereddütler ba•göster- rı ece 0 an u vapur . e ' n· veUi bulunduklar< Se!Anik beynelmilel 

" ciliği Komİ:ter. üçüncülüğü Poroz almıı· D •• b 1 b kara> adı verilecektir. Aynı vapur kum- . . 'd k1 d. mezse dava kazanılmıf demektir. • • sergısıne gı ece - er ır. 
•~'- tar un ır azı ı ır panyası son amanlarda iki. vapuruna Ma-Bi.W.ia bu güzel hareketi boğmak · Sayın Generalimizi kendisini çok se-

ni5a. ve Derince adlannı vetmiıtt. 
isteyenlerin nümayiıleri, gürültü- B Ş Suner _. ven IzmirWer adına selirulamakla bab• 

ıeri, hatta tehditleri önünde bir • • kadını .., yaraladı kl uyarıı1c duyarlZ 
gerileme vuku buluraa bir Avru- Bir aydan beri mezun bulunan müd- agırca Köy cocu arı . ·=--=--
pa harbinin önünü almak için sarfe- demmuml muavini B. Şevki Suner clün ilk tedrisat m;fetti~eri, köy muallim Dr • Hulusi 
dılen gayretler suya düşecek, kor- gelerek vazifesine başlamıştır. ------._. ..... ._. .......... ______ mektebine kabul edılecek müstait köy Sıhhat Vekaleti ııiyaal müsteıan Or. 

kunç felaket dev adımlariyle yakla- ---111--- Cinayetin sebebi bir haracçının Saliha çocuklarını seçmek üzere köylerde tel- B. HulU;İ ,ehrimize gelmiştir. 
•acaktır. Hıfzıssıhha meclisi b d ı •--
y namında ir kadını kıskanmasıdır kiklere çıkmı,ıar " · zmir köylerinden Ankara macı 

Vilaye hıfzıssıhha mecli.i dün oabah bu mektebe yalnız 40 talebe ka"bul edi· 
Nyonda elde edilen muvaffakıye- sihhat müdürlüğünde aylık toplantısını Dün t.ım öğle zamanı, sulh hukuk ve meıniş gibi belinden çıkardığı bir kama lecekıir. Şehirlerden köy muallim mek- Bugün ıtadyomda lzmi~ - Ankara 

tin dünya efkarı umumiyesinde nie- yapmış ve tehrin umumi ıihhat işleri et· ceza mahkemelerinin bulunduğu Bahçeli ile zavallı kadının sağ memesi üstünden tebine talebe kabul edilmiyecektir. muhtelitleri maçı yapJacaktır. Maç sa• 
bi bir sükunet ve intirah uyandırdığı rafında kararlar almıştır. handa, nazarlara ~arpan hir ka1'ıbalık ağ<r surette yaralamıştır. Saliha neye ---·+ ati 16, 30 dadır. Ankara muhteliti lzmiro 
düşünülürse fiiliyat bir hayal inki- ııı--- v.ırdı. l' Jlabalı_ ., bir kısmını genel uğradığını anlıyamadan hemen yere yı- / l k kaqı takviyeli çıkacaktır. lzmirin bu 
sarı uyandıracak mahiyette olma.- Muallim gu" nü evlerdeki kadınlar teşkil <>diyordu. kılınışı... Mısır ı mes e taş maçta kolay bir galebe temin edemiy .. 
malıdır. Avrupanın hayatını ala- Bahçeli hanın, daracık koridorlarında Kadın ah, of nidaları arasında feryat • , kk d ceği söylenmektedir. 
kadar eden bu kadar muazzam bir Dün Çakalburnunda muallimler günü dolaşırken nezareUıaııedeki mevkuflara ederken, Laz [sınai(, elindeki kanlt bi- Jzmıre leşe Üre iyor 
davada beliren tesanüd mefkuresi yatanmıştır. Kırk kadar muallim dün dikkaUe bakan kısa boylu, bir adamın çakla SelAnlk bankasının önünden ile- Güzel Izmirden ayrılırken Türkiyenin Düzeltme 
sonuna kadar devam etmelidir. sabah iki otobüsle Çakalburnuna gitmit· hal ve tavrı calibi clıkkat görülü..,.,rdu. az bir zamanda her sahada başardığı 

1 .L___ r- riye doğru kaçmıştır. Caninin arkasm- Gazetemizın 12 Eylıll tarihli ııayısın-
ŞEVKET BlLGlN er, -..uua kadar gezerek eğlenmqler· Bunu anlıyan nezarethane ı'and ··~ala- hayret verici terakkileri seUmlamakla 

_... dan taşlar atıldı, tutulması için çalışıl- d bab . y , T" k ' da me:ı:baha şirketi ilanının hissedarlaı 
----·--~ dir. Orada muallimlere tarihi konferans- rından birisi, bu adamdan şüphelenmiş, son erece tlyarun. en.t ur ıye- . , 

lngiliz 
kooperatif cif eri 

---111---
-BA,STARAFI BEŞtNCl SAHIFEDE-

Aydında çok iyi karşılanan tngiliz ko
operatif şirketleri müdürleri şerefine 

mükellef bir öğle ziyafe!t verilmi,<;1.ir. Zi
yafeti müteakip otorayla Kö~ke gidJmiş, 
oradan Umurlu, Germencik ve Ortaklar 
satL!f kooperatifleri depoları ve i,;!eme, 

tütsüleme, temizleme tesisatı gezJmi,;tir. 
İngiliz kooperatifçiler~ istasyonlara ge
len iyi hazırlanmış incir ınahsulümüzle 
onların işletme tarzlarını inceden inceye 
tetkik ettn4lerdir, Misafirlere Ortak
larda bir ikindi çayı verilmiştir. 

Burada heyet hasından Mr. Cardinal, 
Mr. Brown ve tskoçya kooperatif şir
keti mümessili Mr. Tiıompson kısa birer 

hitabede bulunmuşlardır. tn~iliz iş 
adamları, Türkiyeyi malı.>üs bir terakki 
yolunda görmekten mütevellıt iyi his
lerini tebarüz ellirirek dalıa · sıkı bir te§· 

riki mesai temin.ine çal43caklaruıı, ln
glliz müstehliklerinin hıhıs>ılıh.ı kaide

lerine riayetkar olmalarından üzüm ku
rumunun işletmede bu noktaya son de
recede dikkat etmesinın ne kadar kıymet 

tar bir iş olduğunu günlüklerini anlat
m~lar ve memnuniyet beyan etmişler
dir. 

Üzüm kurumu direktörü B. Vera! ce
vabında, üzüm kurumu hakkındaki ce
milekar tevcihlere teşekkür etmiş, İn
gilizlerin kooperatifçilik!erinden istifa

denin bizim i~in mümkün oldugunu, İn
giliz kooperatıfleriyle stkı bir tesriki me-

. ' 
saı tesisi emeli olduğunu anlatarak söz-
lerıne ~u cumlelerle nılıayet vermi.jtir: 

cMemlekelimizde dostlanmızın 
gi>rdıikleri yükselme ve terakki c.;er
leri, Türk milletinde meknuz olan 
L<tidadın Büyük Şefıınizüı irşatlariy
le tam bir ınkişafa mazhar olmuştur. 
Mılletimiz Büyük Şefe daima moJyun
dur.:. 

Navlun işleri 
tı;m rde kootlndn lrmanlaruıa vapur 

i1leten ce nt larla navlun i1lerinde yapı .. f 
1 

hn anlaşm>dan sonra f lanbulda çıkan 
ihtilaf da hal yoluna cırmİştır. \'akında 
bir itilifa vanlacaktır. Bu ıuretfe Jzmir 
Vf' fstanbul limanlannd:ın kvnlinan Jj .. 
manlarına yapdac k aevkiyat, tzmirde 
olduğu gibi restorno olarak iade edile- J 

cek, yuıdc on ve on ı..~erle tevzin 
lecektır. 1 

lar Verl.lmı' •tı·r. Muallı. mler ak•am geç va- dl ama, tutulamadı ve kaçtı. Kadm, . d '" . I . 1 ' k , cetvelı başında cFevkalade heyet< wnU• 
' ' k fi ı ı.... · t · dan nın en ustrıye , tıcar ve turıstı <aa- . . . , 

k 1 mev u ara .._,, goz e mesıne mey bir otomobile bindirildi. Hastaneye gön-
1
. ., h kk da M d y ıruye ıçbmaı> denecek yerde :raJni.a 

it zmire donmüşlerdir. b kma t Ge l 1 d t ıyeu a ın ısır a unan ve ec- H . . . • 
ıra nuş ır. ne ev er e o uran derildi. Hadiseye vaz'ıyed eden zabı- hl 

1 
• 

1 
uf 

1 
r eyell umumıye ıçbmaı> yaZllmıştır. 

B. Hamdi Yalman 
Salılıa namında genç bir kadın da do- taya· ne gazete er vasıtasıy e m assa ma- Tashih ·ederiz . .. ,. ı 
la.şanlar arasında idi. Bir cürmü meş- · lı1mat vermek imkanım kazandığun i~in m;;ı 1 

Ordu aaylavı B. Hamdi Yalman, Par-
ti İjleriyle meşgul olmak üzere pazar gü
nU şehrimize gelmiştir. 

- Beni haraççı Uz Ismail bu hale mesrurum. GayreUi direktör ve ıne- Qk l " .. =. 
hut hadisesi dolayısiyle, tevkif edilen . d' ur aramızın getır ı... murlarının faaliyeti sayesinde kendi sa- """ 
Sami, Hüsnü, Abdullah adında üç suç-

DiyebildL lilıiyetine temas eden her şeyi nemkctle •••••••••••••••••• D '[ k/ • 
lu ile aliikadar görünen bu bayan, çar- Bır Laz Ismail kimdir? Akşamları kolaylaştrran Tikkofis müessesesine bu ............ ,.,,., l e erı 

IZMiR 
ştdan şunu bunu almış ve kendilerine nl dan kk" d · 'XZYZTL.7!"..0. 

VAPURU genel evler arasında gündüzleri Başdu- gazete sütu arın leşe ur e erım. Q b [ .J b 
vermek üzere, nezarethaneye gelın~ti. Izmir valisi ekselans Fazlı Güleçle se- to ÜS eraen ir 

Dün lstanbu1a hat'elc.et eden lzmir v:ı· 
puriyle 330 yolcu gitmittir. Vapur kala
balık olduğu için bir kısım yolcular bilet 
tedar-ik edememiştir 

rak civarındaki kahvelerde işsiz dolaşan 
Bu kadını adtm adım takip eden Llz vimll belediye reisi Dr. Behçet Uza da 

lsmaü, Salihanın, kendinden başkasına bir serseri.. Zabıta sicilindeki sayıslZ müstesna iktidarla idare ettikleri ser-
hediyeler go··tunn·· esın· e tahmmu··ı edeme- sabıkalarma ve mahkılmiyeUerine ait 1 k vis er için hayranlığımı ve teşek ürle-
ıni.ş, kaduıın aşağıya inip kapı önünde kayıtlarmdan hemen hüviyeti anlaşıldı. riml bildiririm. Eyi dostlarun ve tak
durduğu sırada karşıs<na dikilerek, şu Fotografı karakollara gönderildi. Bazı dir ettiğim zevat listesine emniyet di-

Kesi/en hayan/ar tehdidi yapmıştır: mahallerde araştrrmalar yapıldi. Yaralı rektörü sevimli ve•nazik B. A. Korku-
Ağusto• ayı içinde lzmir mezbahasın- - Bana Lttz ısmail derler, biz haraç- bayan Saliha, hakkında kat'! rapor ve- du da ilave etmeliyim. 

da 11564 ı..a, hayvan kesihruştir. Bunun çıyız, o, yukardakilerden avanta alıp, rilnıemekle beraber, -şimdilik kendisini Hepsine hararette teşekkür ederim. 
7500 başı koyundur. Kalan kısmı kuzu, !bize vereceğin yerde, sen onlara elanck gönnek istiyenlerle de görüşmekten men Bn. Kris4 A. K.uig0ttis 
oğlak, d3na, inek ve öküzdür. getiriyorsun ha! ... Sonra bu tehdit yet- edilmiştir. Gazeteci 

şikayet 
Belediye reisini" nazarı dikkııtitıe 

Bız Fuar münasebetiyle Izmire misafir 
olarak geldik. içimizden biri rahaı..z 
olduğu için doktor, Ağamemnun ılıcaJa .. 
rında bir kaç banyo almaBınt tavıiyc el"' 

ti. Hem hasta arkadaıımızı ılıcalara gö• 
türmek ve hem de gezmek mabadiylo 
1 2 /9 f 37 pazar günü öğleden oonra 
Konaktan 369 numaralı otobüse bindik. 

,l:"QQCtı:lllD'.liiıillE!Z:>:.i"."'2-z=.7.zzr..a:/J.ZZ. '.Uif/Z7".//'"/Z7 TT/fl/77Z/"l'7".:2.1:7?:'Z7.Ji?-;;<;ZWU.:ır:ı:ııt<JT.~;V..,.~:>JCıı.2:22:z:2:7Jiaı:;!lZ~Z2:Zöl:Z.2lllZlmzıızıı:ı:ııızz;zzzn11111Dıllt Bu sırada biletçi •Doğrudan doğruya in· 
ciraltı, ılıcaya gidiyoruz .. • diye bağt• 
rıyordu. Y arun saat geçtikten sonra ha• 

I reket ettik. Cüzelyalıya geldiğimiz u• 
man müşterilerin bit ktSmı indi ve içinde 

TAYYARE SiNEMASI 

16 E 1 A 1 p b Gu·· nu·· 1 

yalnız lnciraltı, llıcaya gidecek olan mÜf" 

Y U erşem e 'teriler kaldı, ki hepimiz 12 kişi idik. 
1 Otobüs bir miktar daha müıteri top(,.. 
I mak maksadiyle beklemeğe bqladı. Bu 

A Ç 1 L 1 Y O R 
,esnada bir kaç kişi daha geld~ fakat to-
för ile biletçi ortada.n kaybolmutlan:ı.. 

1 
Safa. ıola bağırdık, çağırdık. kornayt 

1 çaldık. gelen giden olmadı. Aradaıı bit 

cz:;cz:72:z:ıı::;:;:ı:;cı2:ıız1"Z7.2;;ıı:ı:z:ıı:zıc:::zz:ı:'1l:zııı:ıı:ıız;ı::z:zz•ımGllıl'%l'Z777..7/Y7'7'/lr7'1lı:QllliillZ;;il;cıli:i!tlcıı:i'Z21CISllElfJllJ!ZZ:ZIZ:z;;ı::ııııımı:::ı:m•••ııııı:mı:ıı::ııı;;m:z:ız:ıı:z:DI saat geçti, yine ortada kimseler yolı:. Va• 

•• -~... ~ . .. . . . 

1-1 akik i 

.. kit boı yere geçmekte idi. Miitteriler 
' haldı olarak eabırsızlanmağa batladJar. 

Nihayet ikisinin de keyfi gelmiı olacak 
ki bir aralık meydana çıktıla.r ve otobU• 
sün içindeki müıterilcri •aydıktan ıonra: 
<Biz 16 kiti ile hareket edemeyiz .. Hay• 
di baka.lım a.tağı .. , • dıye hepimizi dıtart 
attılar ve oraya kadar olan bilet parala• 
rını da topladJar. 

Büyük bir filim ••• bir sanat harikası 
On iki yaşını henüz ikmal etmiyen küçük bir artistin büyük bir kudret ve salahi

yetle temsil ettiği gerek temsil ve gerek mevzu itibarile hiç bir filme nasip olmıyan ve 
her sahnesi ayrı bir zevk ve ayrı bir heyecan veren senenin en güzel filmi 

LORD K K ç 
Filmi ile, askere gidecek bayanlara ithafen 500 güzel kız tarafından temsil edilen 

•• u •• u 

BAYAN GENERAL 
Filminden !I'Ürekkep zengin ve muhteşem programı .• 

16 EYLÜL PERSEMBE GÜNÜ • 

TAYYARE SIN MASii'lDA 
Gönnek üzere timdiden hazırlanınız •• 

Bu program münasebetiyle verilecek gala müeamereıi için fimdiden büyük hazirlıklar .. 

Hepimiz bu haksız: ve yerıiz muamele4 
ye tatırmış kalmııtık. Çünkü hem ka.odı· 
rılmış, hem paralarunlZ alınmış ve henı 
de güzel geçirilecek bir Pazarımız boıu 
bo~una uçup gitmi~ti ..• Bu üzüntü için .. 
de bil elçiye: c Y apmıı olduğunuz mua• 
mele doğru değildir... Sizi lizım gelen 

yere şlkilyct cdece}.;iz ... » dediğim İL za'" 
man. o nd.zik.3.ne olmıyan bir istihza ile: 
cBiı: böyle şeylere metelik veren tak.tın'" 
dan dcKiliz anam ... Marko papya ka

dar yolunuz var .. ·• diye bağırdı ve oto'" 
J hüsün kapı~nnı yÜzumuze çarparak zile 
bastı ... 

Bi.z uzak yerlerden lzmire sevinçle gel" 

miıtik. Fakat kalbimiz kmlmıJ ol aralı: ay
nhyoruz ... 

Ankara llukuk Fakültesinden 
E,ber, Hürrem ve arkadaşlal" 
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Fuarı ziyaret edenler 

Hariçten gelenlerin 
12 4 bine çıktı yekunu 

Pazar gecesi Fuarda 14 çocuk 
annelerini, babalarını kaybettiler 
P"z·r g·· · · 1 F F "'ı z ··"r"t ,.n w-ı1cr ara~ında n· eli .... u unu ve gccesı z.ıur uarı, w.- ı u...... l.t u ... · . 

ce yarısına kadar büyük bır kalabalık·' dakikalar yaşanmasına sc·bcbıyci \·er· 

la dolup boşanmıştır. Pazar gecesi, sa- ıni~tir. . 
at sekiz.den sonra kalabalık bir aralık o Paz.Jr geccsın~ kadar Fuarı zıyaret 
kadar taşkındı ki birçok kimseler ço· edenlerin sayısı 490.967 dir. Pa~~ gece· 
cukJarını, analarını ve babalarını kay-. si 30810 kişi Fuarı z:yaret etmıştır. Fu
betrnişlerdir. Ka\·bolan çocukların sa-! arı ziyaret iç:n memleketin muhtelif 
~·ısı on dörttür. H~psi derhal bulunmıış-1 yerlerinden Izıııirc gelenler 124.959 dur. 
tur. ı Bunların arasında muhtelif tebaalara 

Fuardakı hoparlörler kayıpları ve bu- 01ensup 17:J3 ccı\ehi turist vardı. Bunlar 
lunanları saati saatine Fuarda bulunan-1 Fuarı ziyaı:d için lz:nire gelerek •otcl-

lara habor \•ermiş: bu suretle telfışa clü-'ılere yerlP~t:rill"lşlcrdir. . . 
§enlerin telaşları bertaraf edilmişfa. Bu Dün gelen Dilicia vapuru ıle 13 turıst 
kayıp haberlerinden biri gayet ent ... rl· otellere yerleştirilınişlerdir. Bunla_r ara
llalldır, 1 sında iki Romanyalı kadı~ ınuallıın de 

Kayın valdesini kaybeden bir zatın vardır. Roman~·alı muallıınler Fuarı 
telaşla Fuar biirosuna müracaat etme· ziyarı•t ederek bilhassa vakıflar pavyo
.,, bunun da hoparlörlerle ilan edilmesi nunu bı gtnmi~lt-r<lir. 

Şehrimiz Ticaret Odası 

Milletler Cemiyetinde 
tedbirleı· Japonyaya ..;;. __ ,.;.... ________________ __ " zecrı 

Vekiller 
Heyeti 

Tekrar toplandı 
Ç' h ' M 'll l c ' ' J b ' f k d • J Ankara, 13 (Hususi)- Vekiller heyeU ın eyetı l et er emıyetınaen unu ıs eme le ır er dünde toplandı. İçtimada Akdeniz kon• 

Cenevre, 13 (AA) - Şarki Asyaıvermi~tir. Bu muhtırada o zamandan be- mi~tir. jieransından gelen raporların tetkik 

anlaşmazh~ı h~kkında~i Çin notası Mil- ı ri siyasi ve ~skeri vaziyette ~ukua gel· Bu n~t~ ~~11 ... etler cemiyetinin Jap.on- edildiği anlaşılıyor. 
Jetler Cernıyetıne tevdı olunmuştur. No- 1 miş olan inkı~aflar hakkında ızahat ve- yanın Çını ıstıla etmekte olması keyfıye- Bu•• kreş 
ta Milletler Cemiyetinde aza olmıyan rilmektedir. tinden ve Çinin mülki tamamiyeti ile si-
devletler aleyhinde zecri tedbirler alın- Cenevre, 13 (A.A) - Çin hükümeti yasi istiklaline kar~ı yapJan bir taarruz 
ma~ı ile alakadar olarak statünün 10 un- bas murahhası B. VeHington Koo mari- mevzuu bahis olduğundan arzı malUmat M •• b k ı b•tı• 
cu. 1 1 inci ve J 7 inci maddelerinin tat-! feıiyle B. Avenola bir nota tevdi ederek etmeğe davet eylemekte ,.e bu hal kar- USa a a arı l 1 
bikini istc.mektC" ve Çinin kendi tama- l\1illctler C"miyeti misakının 1 O uncu. ~ısında misakın 1 O uncu maddesinin tal
miyeti mülkiyesini ve siyasi istikl8.lini is- 11 inci ve 17 inci maddelerinin tatbiki bik edilebileceğini ilave eylemektedir. 
tihdaf eden bir tecavüze maruz k~lmış lüzumunu ileri sürmüş ve konseyin Ja· Çin, 11 inci ve 1 7 inci maddelerin de 
olduğunu bildirmektedir. 1 ponyanın Uzak Şarkta ihdas etmiş oldu- kabili tatbik olduğu mütalaasındadır. Bu 

Çin heyeti ayni zamanda 30 ağustos ğu vaziyeti kar,ısında icap eden tedbir- izahname meselenin askeri 9afahatı hak .. 
tarihli notasına zeylen bir de muhtıra 1 ıeri teemmül ve ittihaz etmesini talep et- kındadır. 

Tasnifte dördüncüyüz 
lstanbul, 13 (Hususi muhabirimiz. 

den) - Bükrc~teki atletizm olimpiyat• 
!arı bitti. Yunanlılar birinci gddilcr, 
Biz dördiincüyfü. Melif 400 metrede. 
ikinci, İrfan güllede ôçüncüdür. 

Beynelmilel 

Sömi kok ve çimento 35 torpı.do tarafından yapılacak re~=~t~:~r~~~A.~~iriıwBb~~~1:1j:ı 
f 
• ) • • • t tt • münas~bat hakltındaki 16 Temmuz ta· 
ıat erını tespı e 1 rihli beyanat ile bütün hı..küınetlerden 

münasebetler 

Şehrimiz ticaret odası, nakliye ücret· Zonguldaktan IL~me motor ve upur !tal yanlar memnun değildirler ~ın~~e~~"; ~::ı;:~;·:n~~r :a:ı:~;: 
1 · · J · d J]··ı BACJ'ARAFI BECl''Cl SAHlFED Ali · z · ne tevdi etmesini bildiı.,...,:ştir. ennın artmasından mütevellit pivasa de- nakliye ücret ermin artmasın an teve u - ·ı ., n E- •Deutsche gemeıne eıtung> Ru.o- vı1ı: kaçakçılığını himayeden ibaret kalır. -
liıikliklerini nazarı itibara alarak çimen· eden bu fark, ihtik•ra yol açacak bir İ•ti- cesi olarak Akdenizdeki lngiliz bahri yanın Karadeniz• ıürillmü~ olmaundan Moakova, 13 (ö. R) - cPravda> F ransada 
to ve aömi kok fiatlerini tanzim etmiştir. dat kazann1ağa ba~lam11tır. kuvvetleri artırılacaktır. Şimdiye k:\dar memnun göriinmekte ve Sovyetlerin bü· gazetesi Sovyet otoritelerinin İtalyan 
Şiındiye kadar 21 liraya satılmakla olan 1 Gerek Zonv.uldaktan, gerek lstanbul- Akdenizde üç lngiliz filotillası vardı. tün Avrupa işlerinden de uzak tutulaca· korsanlığına karşı tedbir almakta olduk- halkc } h • 
Portlan~ çimentoları bugünden itibaı en 1 dan ~atın aldıkları köm~'.leri Tü~k vası- Bilahara yarım destroyer filotillası da bu ğı dakikayı sabırsızlıkla beklediğini bil- !arını yazıyor. Sovyet gemileri bu kor- } •af Cep eSJ 
22.50 !ıraya. Süper çimentoları d-• 14 talanyle nakletmeyı do"z noktasından kuvvetleri tamamladı. Şimdi daha ya- dirmektedir. sanlığa karşı müdafaa edilecektir. Bu Parİ•, 12 (A.A) - Halkçılar tecem• 
!ıradan 25.50 liraya çıkarılmııtır. menfaatlerıne uygun göron bu memle- rım filotilla ile bu kuvvetler arttırılacak- ıTALYA MEMNUN DECILDIR yolda Sovyetler lakayt kalamazlar. Bey- müü milli komitesi bir karar sureti kabul 

Söml kok fiati bugünden itibaren ton ketler nakliyatı kendi vapurlariyle yap· tır. i\kdcnizde kontrol vazifesi için 35 Roma, t 3 (ö.R) - İtalyan gazete· nelmilel iş birliğinin semereleri hakkın· 1 ehni.ştir: Bu kn:2r surctin~e mille.tlCl' 
başına 2 3.25 - 2 3. 5 O lira arasında salı· mamaktadırlar. Bu yüzden vapur ve torpidoya lüzur.ı. vardır. lerinden yalnız <-Stampa> Nyon Akde· da tecrübe çok ümit beslcrneğe müsait ce:nıyetl konseyınden m_ez~ur ('Cmıy~t 
lacaktır. motör navlun fiatlerinde iki misli bir ALMANY A!~IN TESELLiSi niz konferansının neticelerini tefsir et .. olmamakla beraber Sovyetler Akdeniz ... 1 mısakının 1 O uncu ve 11 ıncı maddelerı· 

Yukarıdaki fiatler, hükUmetimi:tİn çi- artma v.:ırdır. )"ukarıda i~arct edilen Roma, 13 (0. 1'l) - Berlinden bildi- n1ektedir. Bu gazeteye göre: Bir Ak- de ticari seyrüsefer serbestisini her nevi ne tevfikan İ!;panyol ıneselesine vaziyet 
Tnf"nto ve kömür için tesbit ettiği fiatle-· fark ta hu navlun işinden ileri g("lmek· riliyor: Alman siyasi mahfilleri Nyon d<'ni.;: paktı sistemine avdet tahammül tecavüzlere karşı müdafaa için jş bir1i~i- etmesi İ!ttenilrrıe-ktedir. 

Yugoslavya 
manevralc:&rı 

te uygundur. Jıtanbuldan ILmİre Ye ttdir. Akdeniz konferansında muhtelif devlet· edilemiyecek bir ıeydir. ltalyanın iştira- ne hazırdırlar. 
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Piyango 
Büyük ikramiye 

dün cekildi • 
İstanbul, 13 ( llı.~usi) - 1\ıyyare pi-

yango5>unun ke~,d~!Sinc dt•\."an1 edildi. 
Kazanan nuınaraları bild,riyoruın: 

7988 
50 bin lira 

19892 
15,bin lira 

17406 
12 bin lira 

29489 29062 18644 21707 

10.000 lira 

31598 36404 
3000 lira 

32744 39411 
1000 lıra kazandılar . 
500 lira kazananlar 

655 763 2642 3640 7312 
14982 15289 21295 23636 26757 
28639 29706 36514 38604 39438 

39743 
200 lira kazananlar 

1274 6870 7042 8194 9772 
10777 11988 13585 17935 20818 
23604 24197 25228 26299 28890 
29515 31563 34656 35653 38365 

39519 
100 lira kazananlar 

317" 482 559 697 1221 
2219 4265 5032 6732 8041 
9495 10936 15134 17166 18144 

19344 
AMORTt 

Nihay<'ti 92 ve 88 olan biletler, 
iki~er lira amorti alacaklardır. 

---•·---

Mazarik'in 
Sıhhi vaziyeti 

düzeliyor 
P 13 (A A) - Dün a .. ı;"·ıdaki rag, .. ~ 

tebliğ neşredilmi~tir: 
Dün akşam B. r .. ıazarikin sıhhi vaziye· 

tinde dikkate .ayan bir güna tebeddül 
görülmemiştir. ,\kciğerlerdeki salah. de: 
vam ediyor. Maanıafih hastanın vazıyetı 

ağır olmakta bf"rdevamdır. 
Lany. 1 3 (A.A) _ Bu sabah saat 

1 O ·da nr~redilen sıhhat raporu reis Ma· 
zarikin l("neffüsünde yeni bir iyilik daha 
kavd~dilmi-. olduğunu tazyikin munta
za~ı ,.e k.'.ifi derecede bulunduğunu ,.t 
azami hararetin de 38,4 Ü tecavüz ey

ltmedlgini bildirınektedir. 
Hastanın umuıni vaziytlİ dün eabah· 

kindrn iyidir. 

!erin mümessilleri arasında hasıl olan lı.i olmaksızın karar almak ve hele bun· MEKTUP YOLLAMAMIŞ 
pren>İp anlaşma•ını büyük ihtiraz kayıt- !arı cebren tatbik eylemek münaka~a bi- Roma, 13 , ( ö. R) - Duçenin B. 
lariy]e karşılamaktadırlar. Bununla he· le edilemez. Bütün milletlerin gemileri Chamberlaine yeni bir mektup gönderdi
raber bir noktanın memnuniyet verici ispanyada kızıllar lehinde kaçakçılık ği bazı gazeteler tarafından haber veril· I Belgrad, 12 (A.A) - HarıtnnlX'rl 
olduğu beyan edilmekıedir. Bu da Rus- yapmaktadırlar. General Frankonun mitti. Salahiyettar mahfiller B. Mu so·) Yugo. !n\·~a ordıtsunun ~ pınıs olduğu 
yanın Akdenizdr. mutasavver kontrol bi:.hnycı;İ bu silah k:ıçakçılığuıa lakayt lininin lngiliz başvekıline yeniden ınek .. 

1 
manc\ raların e~ büytlğü t:ylül ayı ni• 

har~ket~ne i~1tirak ettirilmemesidir. kalamaz. Bu yolda bir müdahale bolıc- tup göndermediğini beyan ediyorlar. hayctinde yapılacaktır Bu r.anevrala• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ra ihıiyat zabitlcrınm de bil' kt mı da· 

TekiPrrodfeasyg.~nleıl siaddyiaılı hgüeresştae bile! K Ao nRgAr eps ı" ve~:~~~:~:;:· takriben elli bin kişi iş· 
_ tirak rdrccktir. Man<>vralar on gün de-

\'am edecek ve başlıca harekf,t 21 - 26 

Balfor beyannamesi- eyıuıde yapılacaktır. 

I• ide . Manevraların kumandanı yüksek as· 

ga ıp ge 1 nın geri alınmasını keri şura reisi general Milavanavilch ve 
istiyor erkfını harbiye reis muavini General Mülayime 

htanbul, 1 3 (Hususi muhabirimrz- oldu. Büyük bir kalabalık vardır. Te-
3 

(ö R) Brachitch de erkanı harp reL'llıgini ya· 
) b 

Cenevre, l · - Filistinin tak- pa«akt r 
den - Ötedenberi iddialı Tekirdağlı • kirdağlı ütün gilre~ müddetince hakim 

1 

simi projesi Milletler Cemiyetinde ınÜ7a· 
Mülayim arasındaki profesyone1 serbest idi. Puvan itibar.i.vle bir saatte galip Parı·ste " kere edileceğlnden Arap kongresının re· 
güre~ dün yapıldı. Güreş çok hevecanlı ilan edildi. F 1 ___ llOllll __________ , __ ..;, ________________ isi bir telgraf göndermi1 ve ilistinde )ft 

/ 

Ç 
hudilere milli yurd ayıran Balfour be-

1• nde Japon umum"ı yanname•İnin geri alınmasını ist•mi~tir Esrarengiz 
Arap kongresi Araplarla lngiltere- ara-

sında iyi münasebetlerin buna Lağlı ol- infilaklar taarruzu başladı duğunu bildirmektedır. Pari•. 13 co. R> - Parıste üç bü. 

Milletler cemiyetiyük bınada infilaklara sebep olan can. 

Bir Japonların umaylık tecrübe 
madıkları güçlüklerle karşılaş

ispat etmiştir tık/arını 
Tokyo, 1 3 (AA) - Tebliğ: ketine devam eylemiştir. 
Şimali Çinde bütün cephelerde japon BiR AYLIK TECROBENlf< 

ordusu kızıl Çin ordusu ile birlikte hare· BiLANÇOSU 
ket etmekte olan Çin ordularına karıı Şanghay, 13 (AA) - Bir aylık harp· 
umumi bir tavım:a girişmiştir. ten sonra şu cihet anla~lmıştır ki, japon 

Pekin • Suiyoan demiryolunu işgal et- kumanda heyeti Çin kuvvetlerinin mu· 
miş olan japon kıtaatı 12 eylUl günü Ta-ıkavemet k~biliyetini istisgar etmiştir. Ja
tung ıstikametinde ilerlemişler ve Kal- ponların bır müstemleke seferi gibi bir 
gnna 130 kilometre n1esafede ve Yang iki aemi ve bir kaç bin askerle girişmiş 
Kaonun 125 kilometre cenubunda kain oldukları mücadele az kalsın bir hezime· 

Chulopu şehri civarında Çinlilerin muka- le müncer olacaktı. Bunun lizerine Tok
vemetine maruz kalmış ve onlara karşı )'O alelacele Şanghaya mühim miktarda 
şiddetli ve anudane muharebeler yap· malzeme ve takviye kıtaatı aöndermek 
mak mecburiyetinde kalmışlardır. mecburiyetinde kalmıştır. 

Pekin - Hankov hattında 12 eylülde Bununla beraber Şanghay muharebe-
Siangsiangden hareket etmiş olan japon sinin ilk sa.fhası hitama ermek üzeredir. 
kıtaatı cenuba doğru ilerlcmiııler ise de Japonlar nıhayet sahile ayak atmağa ve 
va2iyctte bir tebeddül yapamamışlardır' ağır rnalze~e .ihracına ve taarruzun ter-

1~iençin .. Tsinan .. Nankin demiryolu 

1 

ıibatlannı ıc.::enl;re ~~~ru tevsi etm~ler~ .. 
üzerinde Machangı işgal etmiş olan ja- ne nıedar olnıaga kafı derecede genış hır 
pon kuvvetlerinin ileri hareketleri de-ıarazi parçası elde etmeğc muvaffak ol
vam etmiştir. Bu kuvetlcr anudane mu- muş1ardır. 
harebelerden ıonra 12 eylülde saat 
13.30 de Tiençine 70 kilomclre mesa· 
fede Tsin ~ 1-lsit"n şehrini İşgal etmi~ler
dir. 

!nhizam halinde bulunan Çin kıtaatı 
muharebe meydanında 400 maktul ve 
2000 yaralı bırakmı;Iardır. 

Şanghayda japon ordu•u 12 cylulde 
öğleden evvel Voosungun 5 kilometre 
garbinde bulunan Yang • Sing • Cheni 
iıga] etmiş ve Şanghaym ıimali garbi

•inde iıntidat eden mınl•kada ileri hare· 

-

Romanyada 
istisnai tedbirlerin 

devamı 
Bükre~. 13 (AA) - 1923 kanunu· 

evvelinde başvekil Duca'nın katlinin er
t"si günü ilan edilmiş olan örfi idare -ve 
sansür rf"jimi ahı a) lt-mdit cdiln1İştir. 

~tuhalif gazeteler İstisnai tedbirin ıp
kasını porlesıo etmektedirl<r 

veya caniler faaliyetle araıtırılmaktadır 
Misak prensiplerinin Dahiliye nezareti neşrettiği bir tcbli~d. 

b 
"k. mesullcrin keşfi için her vasıta ..... ın kulla~ 

tat l l nJaca~ını bildirmiştir. 
Conc\'l'e. 12 (ö.R) - Millotler Ce- infilakı mucip olan eorarengız bavul 

miycti misakı prensiplerinin tatbik sa-
1 
!ardaki madde h.Iediye laboratuvarınco 

hasına konulına!... hususu ile iştigale me-, tahlil edilrni tir. l\1ütithassıslar hunlarır, 
mur 28 !er koıniteSi.llln içtiınaı hitamın .. İçindeki maddenin F ransada pek az ku}. 
da evvela Milletler Cemiyeti misakı ile I !anılan ve hiç şüphesiz hariçten cetirilmiı 
sulh muah~d~namclerinin t~frik .edil-, ol~n bir patlayıcı madde olduğunu te· 
mesı mesclcsının ayrıca tctkık edilme- mın etmektednlcr. 
sine karar verilmiştir. Çünkü bu me- Bu hi.dise ile ıon zamanlarda Paris cİ· 
sele pazartesi gün'i öğleden sonra içti- varında yapılan muhtelif suika!\tler ara~ 
maa davet edilecek olan hukukşinaslar sında bir miinasebet olduğu zannedil· 
komitesi tarafından tetkik edilecektir. mektedır. 

Saniyen B. Crambourneun \•ermiş ol- B / d F 
duğu rapor esas ittihaz edilmek sure- e gl'a uarı 
tiyle Milletler Cemiyetinin 'cihanşiimul Belgrad, 12 (A. A) D" b , 

b
. h 1 . 'in . -- ' . . d b ] - un sa ao 
ır a c getırı 1esı ınPswC'sının e ayrı- 1 eyne milel birinci Belg d f 1 , . ra uarının açı . 

ca tetkıkı karar altın~ alınnıı~tır. Bu ma töreni yapılmı•tır T·· d h··k• . . . . . . ı . . :ı • oren e u umet 
meselenın tetkikı asanıblenın ıçtıma dev- 1 rıcalı, kor diplomat'k fu · · k d 

ı , ara ıştıra e e" 
resinin hitamından evwl yapılacak olup devlet mümessiller·, bul . 1 unmuı1tur. 
bizzarure azaları olmıy~n devletlerle Belgrad ticaret od · · S . . . ası reısı tayonevıCJ 
de ıstışarelerde bulunLlm. ası hakkında bir nutuk ıöylem· f · · k d • • 1 ış ve uara ıştira e en 
Şili tarafından ilen •i.ırulınüş olan tek- devletler'ın m·· ·ıı · 

1 
umessı erıne teşekkür et .. 

lif ÜZC'rine tetkiki ist'lz~ın. edt·cektiı miştir. 

iSPANYA SULARlllDA 

Meçhul bir denizaltı 
Gemisinin batırıldığı bildiriliyor 
Londra. 13 (AA) - Valan•iyadan bombalar atını, olduklarını bildirmekte• 

gelen bir haberde kara bataryalarının dir. Biraz ıonra deniz aathı üzerinde 
Cartagone açıklarında meçhul bir deniz- geniş yağ lekeleri görülmil~tilr. Bu d, 
altı görmüş oldukları, bunun üzerine ha- denizaltının batmış olduğuna delalet et
laryaların ate1 açmış \'C hücum motör- rnektedir. 

!erinin bu denizaltı istikametine doğru Şimdiı e kadar bu ha bu teyit edilme. 
hııam,..n , . .,.] .... -1..-L 1 • ' 



SAHiFE 4 - - YEN!ASIR 

Ordumuz hakkında bir yazı 
Türk ordusu modern, metin bir 
surette organize edilmiştir .. 

Anlaşma 
---•·---

Fransız gazete-
lerinde memnu

niyetle karşılandı 
Pari•, 12 (A.A) - Dün akşam Nyon

da yapılmlf olan itilaf ha~da Lucien 

Gayet mükemmel bir tarzda fechiz Ve terbiye 0lunmUŞ, Bourgue• Petit Parisien gazetesinde şöy-
le yazıyor: 

mükemmel disiplinli Ve Sağlam Bu nndir muvaffakıyetin husulüne me-

'

.J • • dar olan t•Y Fransa ile lngilterenin faa-
askerlik ruhu taşıyan bir Ordu o auğunu göstermıştır liyetlerini birleştirmiş olan samimt t-.-

Betgrad (Vreme) gazetesi Trakyadakl kımından çok iyi talinı görmüştür ve en- tın isticalinde tayyare kuvvetlerinin va- nüt ve ayni zamanda ilci büyük milletin 
Manevralarımız 1ıakkmda §il tetkik ya· dahtın ihzar ve icrasında bütün asrl kit ve zamanında birlikte bulunmaları kabul edilen sistemin mesuliyetlerini ve 
wıını yumıştır. usulleri tatbik etmektedir. 1stilıkam lıibüttür. HarekAt ve ihracatın emniye- mükellefiyetlerini tamamen Üzerlerine al-

Umurnl harp tecrübelerine müesses usule muvafık bir tarzda kullanılmıştır. ti, bilhassa gündüz ihraç olundukları makta tereddüd etmemeleri keyfiyetidir. 
olan ve heyeti urnumiyesl Uçe münka- Fen kıt'atı iyi çalışmışlardır. zamanlarda, temin olunmalıdır. Nyon itilafı beynelmilel muahedename-
ıem bulunan Türk ordusunun bütün MOTöRLü KUVVETLER1M1Z 3 - Topçuya kumanda e!astild olma- ler tarihinde büyük bir merhaleye iıa-
teşkilitının barekltın icap ettirdiği bU- Motörl~e i§i orduda kısmen tatbik lıdır. Kumandayı merkezleştirmek ve- ret edecektir. 
tUn ihtiyaçlara tevafllk ettiği bu ma- edilmiş bulunmaktadır. BUtün manev- yahut gayri merkezi kılmak, toprak Cenevrenin kanunu olan kollektif em· 
nevralar esnasında dahi sabit olmuştur. ra hizmetlerinin icra ve infazında usu- vaz;yetinin, cephe genişliğinin ve ben- niyet ve mütekabil yardım prenoiplerin-

Tekmll kurmay teşkllAtı asrın icap le muvafık olarak ç~ılmış ve muay- zeri şeylerin icabatına göre Yapılmalı- den ilham almıJ bulunan bu itilafname 
ettirdJtl yükseklikte olup llşeme tarz- yen zamanlarda math'.lp mahallere, Arı- dır. bütün Akdeniz devletleri arasında teda
lan da tam mlna•iyle doğru ve mu- zıısız ve geçilmeksizin eri§ilmi§tir. 4 - ihata hareketi esnasında tesirde füi bir anlatmanın tahakkuk etmeoine 
vafıktır. Ordunun teslihat ve teçhizatı gayet bulunmak üzere istisnasız cenahta kul- medar olmuJtur. Yalnız ltalya hariç 

Emir ve kumanda kadrosu seçilınlş modem olup, harbin asrl tarzda sevk ve !anılacak olan süvari kuvveti, kendisi- kalmııtır. Maamafih ltalyanın Akdeniz
ve yetişmiş fA}ulyetlerden mürekkep idaresi noktai nazarından Llzun gelen ne ilhak edilmiş bulunan biııdlrllm.iş de büyük menfaatleri olan diğer devlet
olup muharebelerin bütl1n safhalarında bilcümle şeraite uygundur. Bu bakım- piyade birliklerinin ve muharebe ara- (erin gayret ve hüsnü niyetlerine kendi 
soğuk kanlılıklarını muhafaza etmi§ler- dan Tüı·kiye en müterakki ordulan ta- balarının geri alınması suretiyle zayıf- gayret ve husnü niyetini zam ve ilavede 
ilir. ~rek efradın ve gerek tekmil cil· kip etmekte, teslihat ve teçhizatını mU- !atılmamalıdır. Çünkü bu suretle za- ııecikmiyeceği urnit olunur. 
zütıımlann talim ve terbiyesi metin kemmelleştirmek ve tamamlamakta de- yıfiatıldığı takdirde kendisinden bek- Matin ga.zetainde Stephane Louzane 
ve esaslı bir tarzda icra edilmiJ bulun- vam edegelmektedir. lenen neticeleri veremez. Bu gibi va- diyor ki: 
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• ... 
Pariste sıyası suikastler. 

Pazar 
infilak 

sabahı iki 
olmuştur 

Bombalar patronlar konfederasyonu 
binasında infilak etmiştir 

Paris, 12 (AA) - Biri patronbr 
konfederasyonu bina!ında diğeri de Bo
islurc aokajında Par maden sanayii er
babı grublarının merkez.inde olmak üze

re ilci infilak vukua gelmiıtir. iter iki 
binada vukua gelen hasara! mühimdir. 

Preobourg sokağında yaya kaldırım 
üzerinde bulunan iki polis memuru en· 
kaz altında kalmıı olup itfaiye bunları 
çıkarmağa çalıımaktadır. 

Bir binanın kapıcısının beyni sarsılmı,. 
tır. 

Bolgelcre aokağında ölen ve yaralanan 
yoktur. 

ilk tahkikat bir mağaza çıraiiının Pres· 
bourg ıokajpndaki binaya ufak bir tan• 
dtk ııetirerek kapıcıdan bu sandığı kon
federasyon reisi muavinine vermesini ri· 
ca etmiştir. Kapıcı bu aandı~ı kendi 
odasına koymuştur. 

Boi~siere aok.ağındaki binada buna 
benzer bir sandık mağaza çırağı tarafın
dan ınerdiven b&11na bırakılmı.,tır. Çün
kü o binada kapıcı yoktu. 

Presbourg caddesinde lonfedera")'on 
binasının sağ cephesi, Boissiera eadde

&inde ~e binanın d:ıhiU tamamen harop 
olmuştur. 

Enkaz altında ezilmi' olan birkaç p<> 
lisin cesetleri çıkanlmıştır. 

Paris, 12 (AA) - Sabah gazeteler\ 
patronlar konfederasyonu binMına kartı 
yapılmış olan suikast dolayısiyle infial 
izhar etmekte müttefiktirler. Sağ cenalı 

gazeteleri bir tethiş hareketinden bah· 
aetmektc, ıol cenah gazeteleri ise faşist

ler tarafından yapılm1ş bir tahrik mev· 
z.uu bahsolduğunu yazmaktadırlar. 

B. Şotan Epoaue gazetesi muhabirine 
beyanatta bulunarak mücrimlerin mey• 
dana çıkarJlması ve cezalandınlmalan 

İçin çalıpcaiını söylemiştir 

Başvekil ıu •Özleri ilive etmiştir: 
luihazı zaruri bütün tedbirleri alaca· 

ğım. Çünkü vukua gelen hB.di~e memle .. 

ketin her tarafında heyecan uyandır•" 

caktır. Hükümetin azimkB.rlıitna itimat 
edilebilir. 

maktadır. Bilhassa dikakat nazarını Asker! teçhizat tam ve kl13ursuzdur .. zlyetlerle tavzif olunduğu ve bilhassa Fransız ve lngiliz bahriyelilerinin be
celbeden ve bugünkü Türk ordusunun Şöyle ki, her erin, güneşten ve kumdan piyade muharebesi yapmak üzere bey- raberce çalıştıkları bu günde devlet 
karakteristllğini teşkil eden cihet gerek gözlerin! muhafaza edebllm..,I İçin bir girden inmek mecburiyetinde bulundu- adamlarının çok iyi bir iı görmüı 0 1. I""""'"'"""'.----------.,...-----------------... 
kumanda kadrosunda ve gerek ef.radda gözlüğü vardır. ğu zamanlarda süvarinin beygire rakip duklarını kabul ve teslim etmek pek Rusyada Sosyal Hayat 
manzur olan modern d~iplindir. Hayvanatın vaziyeti cŞayanı memnu- bulunan alcsamı zaten nisbeten zayıf haklı bir l•Y olur. 

TüRK NEFERİ niyeb cümlesi ile ifade edilen va%iyetin bir kuvvet teşkil ettiğinden buna dik- Devlet adamları l\vrupanın umumi 

Türk neferi ciddidir, vazifesini tama- fevkinde idi. Topçu hayvanlan birinci kat olunmast lüzumu daha ziyade mU- teunüdü zihniyeti ile süratle hareket et- Yı·rmı· yılda neler yap-
men müdriktir, mütevazidir, gayet dl- sınıf hayvanları idi. Ayni zamanda aU- tebarizdir. miılerdir. 
siplinlidir, S.mirlerine cidden merbut ve vari alayları beygirleri mitralyöz ve dl- UMUMt !NTtBA Saint Bric La Journal de !Öyle yazı-
sadıktır. Vv.ifesini çok ciddi telakki et- ğer cilzütamlardakl yük hayvanlan mU- Bu manevralardan hlsıl olan umu- yor: .., muvaffak oldular 
miJ bulunmaktadır. kemmel bir materlel teşkil etmektedir mi intiba TUrk ordu.!unun modern, me- Az kilim garp devletlerinin mukare- maga 

Her zaman ve her vaziyette asker! ki, bu da, orduda tam bir anlayışın ve tin bir surette organize edilmiş, gayet neti sahasında yenilmez bir manianın --------------------
intizam tam idL Ke·", harp ve bombar- ly.i bir intizam ve disiplinin vücudunu mükemmel bir tarzda teçhiz ve terbiye k ık H- 'bu'-" _., yübelmesine f'lhit olaca t . "' ıu 
dıman tayyareciliği muntazam, fedaka- ifade eder. olunmu~. milkemmelen dL<iplinli ve sağ- ıimdi bunun yerioe \atin denizin büyük Sov yetler inkılaplarının yirmirci 
rane ve karadaki kıt'at ile sıkı b;r su- BU MANEVRALARDAN ALINA- lam askerlik ruhu taşıyan ordu olduğu yolunu tarassut etmek vazifesini yalnız 
rette rabıtadar olarak işlemi'! ve çalış- CAK DERS NEDlR ? merkezindedir. b 1 d h · 1 F " yıldönümüne hazırlanıyorlar 

!mil 1 
•t arına cru te etmış o an ransa ue 

mıştır. 1 - Taarruz halinde bulunan muha- Türk ordusunun beyne e sahada ı 
lngiltercnin faikıyetlcrini teyit ve tcv· Bütün Sovyetler Birliği, Sovyet inkı· 1de, ülserlerin cSiochino• ile tedavioinl 

tabının yirminci yıl dönümünü, bu ha- mevzu bahio etmektedir. Genç Alim Fa• 
Piyadenin, bilhassa havadan görün- rebe arabalariyle müşterek harekatta haiz bulunduğu ehommiyeli dn\ıiyane sik eden Nyon itilafı kaim olmuştur. 

me lhtlmallerine karşı korunmak ve bulunaeak olan tayyare kuvvetlerinin bir <Urette takdir eılen :ı<:cınal Atatiir- ltalyanın ıe,riki mesai etm .. i ihtima-
mevcut ate•U silAhlan kullanmak balo- bUcumlarını ya muharebe arabalariyle kün Türkiyeda icra edegelmekte oldu-

• linden bah•edilmektcdir. 
discnin ch«>mmİycti ile mütenasip bir au- izovun idaresinde ç•lı1an ziraat ckon<>" 
rette kutlulamak üzere faaliyetle ha.zır- misi ~n~titüıü. iluu adamlarından bit 

!anmaktadır.. grup lcazaki,tanın göçeber rnıntaltalarıo"' 
mından iyi tallın ve terbiye görmüş ol- bir Anda veyahut muharebe arabaları- ğu yenilenme hareketinin en güzel ve 

Bayan Tabouis Övr gazetesinde diyor 

l<i: 
duğu tezahür etmi§tir. nın hücumundan pek az sonra yapma- en muvaffakıyetli e•cri Türk ordusu 

F abrilcalarda. kolkhoz tarlalarında ve da inkılaptan evvel ve ıonraki 2iraaf 
daha diğer bütün İş müeueselerinde, bu t.,kilatı hakkında geniş bir etüd hazırla· 
büyük tarih münuebetiyle So.yalist ça- maktadır. 

SüV AR1LER1M1Z \arını temine çalışmak lazımdır. Tayya- olduğuna şüphe yoktur. 
Uzun seneler Fransızlarla lngilizler 

Süvari iyi haz·ırlanmış olup muasır ih- re kuvvetlerlnin mUdahalede gecikme- Türk ordusu hakikaten Kemal Ata-
arasında teıriki meşai vücuda getirilme· 
oine çalı~ılmaktadır. IJte timdi B. Del
bosun m,,.ut te;ıebbüsü ile aktedilrniJ 
olan konferano hem de bu iki memleke
tin büyük harptanberi ııeçirmiş olduklan 
en nazik bir dakikada bu t~riki mesaiyi 

tahakkuk ettirmiıtir. 

tiyaçlar lcabattnın te!plt ettiği yüksek· !eri ve mtıhnrebe arabalarının hücu- türkün büyük eseridir, kendisi bu ordu 
ile haklı olarak mağrur olabilir ve va
tan dahi huzur ve emniyet içinde yaşı
ykbilir. 

liktt>dir. mundan sonra ortaya çıkmaları muva- lışmasının iş verimi bütün işleyen halkın Teşrinievvel inkıli.bı bayram..1 ctnaslfl' 

gayretiyle fazlala~aktadır. Birçok fab- da, -gerek Motkova \ •e gerek Leningr..0-
rikalarda. elektrik t>ndüstrisinde ve ay· da ve gerek FedcYe cürrihuriyctlerin bii· 
rıca aVır ve hafif endüatridc. · ıtakhano· tün merkezlerinde Sovyct muııriki eanatı 

vistlcr, tabii it verimi normlarını yerine fCl!ltİvalleri tertip edılcc:ektir. Bu festi· 

göre yüzden başhyarak yüzde dört yÜ·• vatler esnasında, Sovyet kompozitürfe-
ze kadar yukarı çıkannaktadırlar. Kolk- rinin yeni eserleri çalınacak ve tcm!il 
hoz ve sovkhozlarda da ziraat stakho· olunacakhr. Bunlar arasında, meseli. 
novisllcri. ayni evk ve hararetle hemen Kabalcvaklnin, Romaln Rollandın eserin .. 
her madde Üzerinde verimleri arttırmak· den muktebes cKola Brcugnon> opereti. 

TOPÇUJ4.VZ {ık olamaz. 
Topçu gerek len ve gerek tabiye ba.- 2 - Otonıobillerlor nakledilen kıt'a-

Meçhul tahtelbahirler ve torpidoların 
. harekatı · müşterek bir sevkül
ceyş plana tabi olduklarını gösteriyor 

Modern Tifliste 
Müze mahallesi 
lvicaclı •okaklariyle, karanlık 

tadırlar. 
çık-

Yurovıkinin dahili harpten bah11cdeO 

Teşrinievvel ink.ıli..bının yirminci yrl tOpanaı' a mersiye • operası, profeeiit 
mazlariyle, küçücük meydanlariyle ve d.. ·· ·· 5 1 

onumu münuebetiyle genç ovyet i im Gedik.in cJak.öri i operası ve aaire vardlf• 
>ana yatmış köhne evleriyle eski Tifliı d 1 

a am arı arasında da. en iyi ve yüksek Bunlardan ba•ka, Moskovada on bif 
artlk tamamiyle maziye karı§mıştır. Bu· 

1 ilmi çalı~ma için bir mü .. baka açılını~· federe cümhuriyctin amatör artistlerirıi" gün onun yerine yeni ve modern Tbi iai 
tır. Muhtelif mükafatlar için, Sovyet· iııtirakiyle muaikl süvareleri verilecekti'· kaim olmakta ve Sovyetler rejiıninin ya· 

b ler Birliğini teşkil eden kırk cümhuriyet Bu müsamerelerde pek büyu'·k ~heserlt1 
pıcılık hamleleri eski ıehrin en ufak ir ~ 

ve m1ntakadan aekiz binden fazla kişi, temsil olunacaktır. Ukranya ınU9ik.• bakiyesini bile bırakmamaktadır. 
Moakova, (M.H) - lzveotia yazıyor: 

·c Timiriazof• Sovyet vapurunun Ak de
nizde bahnlması münasebetiyle cEm4 

aalsiz haydutluk> baılıklı ıöyle bir ma· 
Jıale neşredilmektedir: 

cAkdenizde cTimiriazob Sovyet va
purunun battrıtı,ı. laşiat korsanların ye
ai bir şeni cinayeti demektir. Bu c~kıya
ca hareket bütün dünyadaki namuslu 
kimselerin infialini ve Sovyetler Birli
ii.nde hiddet ve galeyanı mucip olmut
tur. Bu caniyane hareket, beynelmilel 
haydutların faaliyetine nihayet vermek 
•ruretini bir da.ha ortaya atmıttır. 

Bu husuota muvafık bir ka.rara ııel
mek için Sovyet hükümetinin vukubulan 
cürüm keyfiyeti hakkında tahkilcat yap
makta bulunduiu dünkü gazetelerde bil
dirilmlşU. Sovyetler birliği vatandBflan, 
alınacak bu kararın Sooyaliot devletin ve 
umum barışın menfaatini himaye eden 
Sovyet hükümetinin bütiin ıiyesetine uy
gun bir şekilde olacağına kanidir. 

c Timiriazoft vapurunun batırJmuı 
mücerret bir it değildir. Her yenii gün 
«Meçhul>denizaltılarının haydut tayyare 
lerinin. mütecaviz devlet1er harp gemi
lerinin ve hatta koraan harekatı için tez 
elden i~ ya~ar bir hale getirilen ticaret 
ııemilerioin korkakça çıkı7ları hakkında 
yeni yeni haberler getirmektedir. c;; ok 
uzak bir mazide olduğu gibi bugün de 
Akdtn:zde, Rsude seyrüsefere ınclni olan 
ecnebi gemilerinin kendi liman]anna SÜ· 

rükleyip götür n, gemileri mürettebatı 
ve yolculariylc birlikte merhametsizce 

denizin derinJiiinc a:önderen korsanlar 
cirit oynam k.tadır kdenizde ticaret 
yollarında cHava lıtuvvctlcrinin ve harp 

ııemilerinin harekata geçirdikleri ve bun
ların mürettebatı i.e gayri kanuni bom· 

bardıman. top aleti. torpilleme-, adam
lan öldürmt-k, muhtelif milletlerin gemi .. 

meıgul olduklarını• Londrada çıkanc Ti- kurbanı olmamaları ir,in cDostlarını• ve k ·u müsabakaıla çal11maktadır. Bunların iki olimpiyadına, Koral azası, kulüpleri Fakat. bundan sonra gel ece nesı e· 
me"'> gazetesi til on dokuz ağuatosta ltay .. bilhassa Japonları sureti mahsusada ha- bin bet yüzü teknik eserler. yedi yüzü müntesipleri ve halk musiki iletleri anı'" re. eoki lbilioinin bir tabloıunu göotere• 
detmiJtİ. berdar etmiıtir. Doıtlannı bu ouretle b S l Ak d tıbbi eoerler, dört yüz elli yedioi oosyal törleri olarak bin beş yüzden fazla i~ ilmek için, Şehir Sovyeti, o o- a-

Herkeııce malum Akdeniz devletle- tehlikeden masun kılan It,lyan hüküme- ilim meıelelerine ait eaerler, uç yüzil je- kolkhozcu ve kızıl ordu efradı ittirak rY' 
ğının eteğinde lr.&ln Petanin mahalleoin-

rinin bu cMeçhub denizaltılarının bü- ti evvelce hazırlanan ve bugün bütün oloji eserleri ve nihayet yüz elli.i de fi- liyecektir. B .. kaca Azarbaycanda. Gii" de 2 hektarlık bir yeri ayırarak muha- ~ 
tün bu haydutça harelı:itı mezkur deniz- dünyayı heyecana düıüren haydutluğu zile eserleri vereceklerdir. Bu ııenç mÜ• cistanda, Türkmenistanda ve Kazal<i" 

faza etmek kararını verm'•tir. Ziyaret- b ki b ki ita d altı gemileri, harp gemileri ve tayyare tatbika giri,miş.tir. ""i aa ı arın irço arı, timdiye dar yaz .. tanda ve daha birc;ok c.ümhuriyctler tf 

1 • • çi, aeni• asfalt meydanlardan ve etrafı mürettebatının doirudan doğruya ken.. ltalyan mütecavizin harp gemi crırun • • dıkları eserlerle esucn ili.m aleminde mü- halk aanatl r•dyo festivalleri verileeck -vı 
Ycıillik1i muntazam yollardan, hemen , ,, di te~ebbüsleriyle yapılmadığl hususun- teşkilatlı korsanlığı, Akdenizde ticaret him yerler tutmuJ kimselerdir. milyonlarca dinleyici. Sovyetler Birlii' 
bu orijinal Müze Mahallesine geçecek- •. 

da hiçbir şüphe yoktur. Asayişi sel~ yollarının abloka edili§i, onlarca vapur- Bu hareketin gençliiii, ayni zama.nda milletlerinin milli sanantlarının geniJliii" 
1 _ ı tir. E'. ı mahallede, han Ordu Şeflerin-

den münferit denizaltı gemileri deiil. ların batırılışı doğrudan doğruya tıuyan yirmi aenc içinde memleketin her tara- ni. ve mütcnevviliğini an1ıyacaktır. 
mü2tcrck bir merkezden idare olunan fuıizmİni rehberinin te7vikiyle vukubul- den LJ.barabın İsa~n da_iu~u.nda~ 366 fında ilim gönnüı olduğu yardımları ve lnkıliptan yirminc.i yıl dönümü mürı•~ 
büyük bir filonun ııemileridir. Akdeniz- duğuna da ~Uphe edilemez. Faşist hay- sene ıo~ra yaptırdıgı eskı bı~ kalenı.n ha· kaydetrniı bulunduğu terakkileri de tef- oebetiyle Mo•kovada amatör re""8mla,
de korsanlıkla metıtul olan gemiler. Is- dut çetelerine riyaset etmek ouretiyle rabelen bulunmaktııdır. Yme aynı ma· rik eylemektedir. Mesell inkılaptan da ••erlerinden mürekkep birinci sergi aç•· 
panyada cünıhuriyetçilerin galebe çal- açıktan açığa muharebeyi takdis yoluna ,~ailede eski ateşperestlerin bir ateşegeda bugün yüz on bir kadar ilim adamı, bu lacaktır. Daha şimdiden bu ıerııi içÖ' 
masma hiçbir suretle yol vermiyeceğini düJen işte bu zevat, şimdi de orta aın "• 15 İnci ura ait bir k.iliae, pencere• müsabakalara iıtirak eylemektedir. Genç aralannda çok mükemmelleri bulun•~ 
ilan eden devletin filosuna memuptur· haydutluğuna kadar nüfuz etrni' bulunu- Itri ol!!'ayıp zıyayı açık tavand .... n alan kazak doktor Barlıhaev, hazırladığı eıer- bine yakın tablo ve heykel •eçilrniıtir· 

ve İmıine cDarbazi» denen tuııla bazı'•----------------________________ _, lar. Bu ııemiler ticaret yollarında oey- yor. ı• 
rüoefer yapmakta bulunan vapurları ta· Akdenizde timdiye kadar yapılan evler ve yağmur olukları balçıktan ma• 

miıl eaki bioalar ve \!aha sair bunlara kip ederek onları batırmak ve ecnebi haydutça harekatın getirdiği bütün zarar-
barp ııemilerine teeaviU: etmekle mctırul· lan tesbit etmek ıimdilik güçtür. lngiliz. müıabih inıaat, muhafaza edilmiı bulun

maktadır. durlar. Ispaeya topraklarını lsUla için Danimarka, Yunan ve birkaç Ispanyol . 
ordularını ııönderea .,.. lapanyol balkı- ııemileri olmak üzere timdiye kadar on- Bu müze mahallesinin yamn yumru 

l\aldınmlı sokaklarına mankenler de ko-na karıı harp yapan lnı Akdeoiz devle- dan fazla bitaraf ti<:aret vapuru hatırı!- · 
ı\u1acak v, e . buraya ,z:iyarete gelenler, e... ti, ,imdi de faaliyetini Akdenize çevir- mııtır. Çalman ve 2orla götürülen ııe· 
ki evlerle beraber eıki lbili.i de yaıamıı 

di.. milerin adedi ioe gayet çoktur. O • . . .. 
T . · . f b tın! d rta çag adamlarının kıyafeılerını de &<>-Mevcut malUmatlar, cMeçhu1$ deniz ımırıazo vapurunun a ıtın an l<l d' · 

fak rece- er ır. Bu mankenler arasında, e ... 
altı gemilerinin ve torpido muhriplerirun aonra koreanlann en yeni muvaf ıyet· ık· Th'l' .. 

1 
. d . . k · ~ ı ı tsının meıhur tipleri ve bu arada kotsanca hareka.tı müşterek bir sevkül- erı enızaltı tarafından lngilız tan ennın 

meyva ve ıehze aallcı.11 c.kinto• lar1n da 
<eyŞi plana tibi bulunduğunu ııöotermek- batmlı~ıdır. Mu .. olini, beynelmilel kor
tedir. ltalyanın Akdeni% filoıuna men- sanlıkta azami faaliyet gösterilmesini fi .. 
sup gemilerin haydutça çıkııları yalnız !osundan talep etmektedir. 
ispanyaya değil, hattl biltün ticaret yol- Son gelen haberler. haydutluk yapan 
larının ve le.üst h1ığı ele alan istilkıların gemilerin ecnebi devletlere mensup harp 

mi.hnanaata etmiye temayül göıtermiyen gemilerine de taarruza haıla.dıklannı bil· 
sulhperver devletler (Ccmilerinin girehi· dirmektedit. Reuter tclgyaf ajansı he
lecekleri bütiin limanlan da abloka al- nüz dOn cHavoh namındaki lngiliz tor-

teımilleri _bulunacaktır. 

----------------------------yor. Ve Mussoli.ninin Akdenizdeki soyrü 
sc!ere !<arşı açıktan açığa harba giriştiği
ni bir kat daha tebarüz ettiren Italyan 
bahriye nezaretinin beyanatını misal 
olarak getiriyorlar. 

Bu oureıle. Akdenizdeki haydutluğun 
tc~kildtçı ı kını oldu"'"ll bütün cihana ma .. 
lüm olmuştur. Cürüm faili artık bulun• REMINGTON 

tına almak hususundaki geniı planlara 
bağlıdır. Bugün neıretmekte oldujiu
muz haberlerden de anlattlacairı Üzere 
ltalyan hükümeti Akdenizdelı:i konanca 
tecavüz hazrrlığıru ti ağustM iptidaların

da itmam ctmiı ve hatt& diier müteca .. 
.Ulerin ır.mleri l..!yaa konaıilıjırun 

pido muhribine bir denizaltı gemisinin 
taarruz ettiğini bildirrniıti. Bu haber ln
giliz ııazetelerİni daha açık bir liaan kul
bnmak mecburiyetinde bıraktı. Lon
dra gazeteleri Britanya filoauna menıup 

torpido muhribine bilhuaa lıalyan deniz 
altı &•m inin taarruz l'ttiğini kaydedi-

muttur. Bundan sonraki vazife, bey- y 1 -' 
azı Maldnaları • Heaap Makinalart, Cem ve Tarh Makina ••· 

nelmilel haydutluğa bir nihayet vermek- S · "k M k" 1 ç l"k D 1 · · · 1 · 
· C'h fk• · . . h d tatlatı a tna arı, e ı o apları, Makına tınt erı 

tır. ı an c an umumıyea1nın ay U• L} 
du ram etmek yolunda çareler bula<ağın· ıJZMIR ACENTASI : J o ZEF ABAJ o 
dan ıüphe etmiyoruz.> Saman lakeleai Kardiçalı Hau 
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L ....... l.~~~~ ...... ..r~~PiÇ KURUSU-······ ...... i E Çıplaklıkla mücadele 
ve sefahat 

hayatının içylizli 
-1-

Bizans Saray 

Bizans, ölçüsüz, dizginsiz bir cünbüş 
alemi içinde çalkanıyordu 

Çılgın sefahat çığlıkları dört dıvarın 
sır saklıyan ınalıremiyetlerinden 

taşı}'Or, k~ldırnna kada düşüyordu 

• • • • • • 
~············~··~-·~·~·~········· .. i 

~ Kemalettin §.iikrü ~ 
• • ............................................... 

Yunan kilisesi bu işi üzerine aldı 
Y unanistanda 
"Yeni devlet,, 
mefhumu ne 
şekilde anlaşıl
maktadır? 

Y enı d vletın n p n ibı devi t 
ır h kımıyetıdır Kuvvetlı olmaktır, tef• 

ıkleri, umumi katle çalışmaktır. Az bir zaman ı ınde. 
hu usi olar k ıki n vıdır. IX un u y ler e komuna t cemiyetin iç ne ginnlt-

ıl XX incı asrın ılk kı mının devlet ma- tır Yeni devlet, teşkilatlara iıtınat et• 
ANONiM Ş RKETLEn 1 nazma ı, bugunku devletın ıhtıyaçla- mekt dır. Herkes devlete ve devlet mil· 

onim şırk tler hı e netlerinin 1 rına kafi gelemezdı. Kendı yurdunda lele hızmel edecektir .Hepimiz idealimiz( 

cNaına muharreu halıne konacağı ve mucızcler yaralan Ingilız Parlmantanz- muhtacız. Maddilik içinde bocaLJ-a• 
vergıle11n arttırılaca ın daır çık n şayi- mınin, ba ka memleketlere nakli ve kok- mılletler, hal&sa susamttlardar. Kadım 
aları Fınans bakanı tekzıp etmiştir. leşmeıi ic;in uğraşmak, ba,lı baJına bu- ahlaki ve siyasal kıymetlerin kayaald .. 

Mitaclı 840 eeneaindeyiz.. surecek bir saltanat 0 • • YllNANISTANDA YENi DEVLET ;vulc hir hata tetkil ediyordu. Tele tüle nna donerelc. kudai;vete yühdeceiiz_ 
tstanbulda, Bizans tahtmcla im- caktı. Üçun~ü gimu akşam· B. Kompaniı tarafından nql'edilmr;. aatienalardan baP,a. lngiliz parlamenta- Yunan milleti uçüncu medeniyetiai br-

parator cTeofil• var. Fakat asal hü- ou• . . 1 ~asıJ;n .a?as~ vel kız. ~.rdeşi ku- ie batlanan (Neon Kratoı - Yeni dev- rızm usulu her yerde ıtikatswılc vtlcu- malt uzeredir. Yeni devletten yeni ,..d• 
._.. .. . t • eıahur"'Te- Bu kopuk adam, bu cVasıl• kır:l· u ev ermm apı arı onunde bek- - d . . b d L .. ti... daı doiacak ve bu da dal.a yübek aq. 
.. um auren ımpara onçe m y ... liyorlardı. kaha fırlattı. a getınnıı ve u a .. omun11 ıgın ure-
od rf B la h ·•-· · d evL dı

0

' • L- ı 8 .. le .. aan olr ... ..aktır. ora » un nn er g;191 e z .. ' Uzakta k k V .1. ( Günün birinde tekrar Edir- mcsıne aeuep o muştur. ugun omu-
dolaplan, ..X.(ence ..-.•-nltldan için- Bir Ennen. i.. . . . n ve o~ra ası m ge - - SELANdC PANAYIRI 

..._ ,.. . ._. bi E dı diğini gördüler. neye ayak attığın gun ayaklarına n .. ttilt "endini göstermit ve barbarlak ol-
de bütün Bizansı battan bap sefa- Evet o. r rmem 

1 
• • r · H d' D d la d .. d km K .. · Atma, 9 (özel) - Proiya Selıinı~ 

hathane yapmıtfar.. 812 yalanda an~sı ve. kız k~rde~ı Onun böyle ko~rak gelmesini ille veda etme ısın.. ay ı.. ar ır n- ugu mey ana çı ııtır. omunızm • 
Sarayından kulübesine .. Asılza- ile Edirneye gelmışlerdır. Vasıl o Önce bir iş bulmuş olması ihtimali- ma •. Çabuk defol.. bazı papaa teıkilatlarında muvaffak ol- aergı11 hak~mda tun~ ~or.. . 

delerden aereerilere vanncaya ka- zaman çok küçüktü.. . nin sevmcine verdiler. Atlılar uzaklaştllar. mupa da yüksek ahlaki prensiplerin bu- cBu ec~gı. çabuk ~ ~ ~biı 
'Jar her y-~- ve her L-te yalnaz Babası Edimcde bır ış bu. lm.u.ş ça- Fakat V silin arkasmdan bir aü- Vasil eve girdi. Anası ile kız kar- lunmadığı yerlerde, cemiyeti altü.t et- kaç ~ İçinde Tuna öt.eaincl ~ 
O cnıe K......, d • 'k' .. ' ~L! w} ı_ d kctlenn bile .teke- apnclannqm. tek bir düıaünce hakim ~ Cünbüıa.. lı•ıyor ve çocuklarına geçmdmyor- rü altınm kovaladığım görünce urk- eşı, ı ı gozu uu çeşme ng a-,ıyor- me .. te ır. • . . . . 

lf y y " I K k lard Ser · sad . . &linik tebn daima ehemmıyetli bir 
Ölçüsüz, dizginsiz bir cünbüş.. du. . .. .. .. tu er. . or tular v .. e eve ~çblar. ı. . . sen ece: ln~&Z lihe~alizmi ~e komünizm, bu- nokta ıdı Kral Fihp tarafancbn acla kon-
Dört duvarların sır saklayan m~- Zaman geçmış, Vasıl huyu~~: .. ~asıl so~~~ soluga kulubesinin - Gidıyo~um~ d~ı.. ~nlcu ~nl.eta t~at içine eoltmut ve duldan aonra Romalılar devrinde mühim 

remiyetlerini çoktan aşmış sokaga babasın~ ~ardı~a başlamı~ta. Cuçlu onune geldı.gı zaman atlılar da ye- Kaz kardett ~od duk. . b•r nevı knz teYlıt etmitlerdir. Küçük blr askeri mevki olmuş ve Osmanlı dea-
ve ay•~a düımüt bir cünbuş . kuvvetlı bir delıkanlı oldugundan o tişmişlerdı. - N~reye ga ece em~ . Yunanistan da bu krizden kurtulamazdı. -- • BalL la d -=-ıed,.._t 

- ba k d .. d l'k 1 B Orad bem tanımaz- p .. u..mı un r • ".....,. ... • ..... Bu devirde Bizans, tam çehresine da ba sı a ar gun e 1 a ıyor • ya- Bunların ele başm Vasile sert bir la -
1 

~n:a·· t 'k Bizde liberalizm, aaylavlar l.üimiyeti ve oo)'Uk bir tehir olmuetur. Bandaa ,u..ı 
bürünmüttü.. Namusun, faziletin pı işlerinde çalışıyordu. sesle : . r:. t ? .u~ yer eşh ten sonra bunun neticeli olarak cAnlatına ve ka- bet yıl en-el SelAnik büniıetine 1ı:.a..,. 
kendisi değil. adı bile unutulmuştu. Bu sırada Bizansla Bulgarlar ara- - Bana bak Ermeni oğlu Erme- ıazAı de ~tırı~~.:____ L . .. ntma• uulüaü intaç etmif ve milleti tulctan sonra ban kirmelCI' ticari el.em-p -·-'-- sad d l da ha •-t · Ded' H d rhal h nneaı, ag .......... nı a.eamıı. goz- . -'L ....:....r -L!....1 • • k ..ı......1 u-.a •.-.-cm ece pazar ua ann- ım rp Çllt ı. na... ı. . emen e pa ya le .. aabi bi okta dikm. d" an&rfl uanıy.....,.e zcmnemlftir. miyetini a

7
ucucceiini zanne«mv-1. 

da İsmi geçen Mesih ve Meryem bi- Harp içinde Vasilin babası öldü .. partaya toplayıp buradan defolmaz- .~~ _.ı t ": ~l ya bu L~-..1~ Aiutoe iakdibe Ye 011UD yuce önderi Halbuki bugun daha ziyade ilerlemit .. 
l k bi ah'~'-- t k B" ·· ' l · .. k .. omuzlanna yük 1 · . . ıunuyonıu. vaaı onun naunoen lı:. 
e yapış an r aaK.ttlZ ı çamu- utun aı enm yu u . - san eşmı yere sererız. .. k .. Kadı acaba t .. "nden de- B. Metabaa. Yunani.tanı itte bu anal'fİ tanınmaz bır hale gclmiftir. Tana or 

ru içinde çalkanan Bizans halkının lendi. Harp sonu ise yalnız Edırne- V asil yalvardı: .~. tu., ydn .,. y eeasur~-1.laab ye zehirden kurtanmttar. Bu zeki millet rueü yapddıktan sonra bu tehir IMipik 
.. b" 1 .. d' . d B' b' k B ed' b d anyor mu u' anma .7~ .. • cun . Uf aa gınm~ çuı. ıye~ıyor u: yi değil, bütün ı~nıı acı ır yo • - unca sen ır ura ayım .... Sarstı.. te ona ~lf n pefine talulllllfbr. bir tramit lunam halinde daha fula .... 
. Bı~n~ bu t~r~te tşte böyle bır sulluk ve sefalet ıç.md.e bırakmışh. Kimseye bir zaranm yok.. iki lok- _ Anne .. Anne .. Dedi, ne var, Caddelerde"• tezahurat hunun delateri- lupf edecektir. 
~~f~~y~~~u. ffi~~~b~ı~ ~~~~~~m~~n~~~rum.~u~~~~~n A~mmı~na~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Yin~ bu tarihte Bi~an~ t~bi Edi~- ken yabancıların iş gö~elerin~, elamden alıyorsunuz.. . . sm .. Ne ya~İım ~li, kader .. ı, de- Bir vatanperver Avusturyada 
nede bır adam, «Vasıl:. ısmınde bır para kazanmalarına kar'' ısyan eth- - Masal dinlemiyoruz.. Senan ğil mi, ha burada, ha Bizanıta .. 
a~am, Edımeye kadar sirayet ed~~ ler :.. . . y kamın doyacak diye Bizanslılar ~ç uzulme.. . Aouaturalyanın bor- Tırtıllar ve kelebekler 
Bızans sefahatanm etrafa olu~ gı 1 

- Bazans, Bazanslalanndar. a- kalamazlar .. Ya evine kapanar, haç Kadın, gözlerini oğluna dıldı : / Jı Jı I • J. J. I 
Para akutığı bu devirde, Edımede hancılara iı yok .. Dedıler. Bu karar çıkmazsın, yahut ta buradan defo- Baluşlannda uzüntü ve kederden cu_n'!yu~ar a yapma ren erı uuruuruyor ar. 
aç k~mıştt. ti a- Ermeni Vasili 1,siz baraktt. . . lup gıdersin. başka bir mana okunuy~ndu · ıçın bır penyi iane Vıyana - Yaz mevaimi girelidcn he. 

Bazansm muhteşem se~a~a Y V asil. anasam ve kaz kardeıını ge- - Nereye gideyim} - Hayır oğlum. dedı.. Aklıma • ri orta Avrupa ve bilha..a Avusturya •• 
nı~~ aç kalmıı ~ir ~rserı~m sefa-ıçindirmek için kendisine «Makedon- - Cehenneme kadar yolun var •• oynatmıyorum •. fakat ıimdiye ka- oerryor . . cenubi Çekoalovakyada cApolloa• •clt 
leta 1~ ~azar~a .. hıçbır fCY. afade et-1 yalı» susünu verdi. Buradan defol d nereye gidersen dar senden hiç aynlma~ıt~m. Melb~~ - ~vuaturalya ~ekili M venlen bır çefit kelebeklerin iatiliana 
ınez gıbı gorunur. Sefih bır haya~ın _ Ben Ermeni değilim, Make- git. Bunun için sana aıt bır aarn ne Lrons. ıçande bır peny {yanı uç kunıt) uiramqtır. Bunlar ekinlere büyük z:araı 
göz~eri kamaıt~ra~. ":~ ~l~ldarı ~?r- donyaltyım.. Dıyerek bir yapıda V sil, dı ferini gıctrdatta. Yum- zaman olursa sana s~yliyeceğimi bulunan bır mektup alm.•ıbr. ~elctupta vermıtlerdır .. Burgenlandda br~lar do
leşhren baş donduruc~ ~ırclaba ıçın- ufak bir iş buldu. Az bir gündelikle ruklamu sıktt.. Kendısine Edırne- umuyor ve münasip hır zamanım aynen ıu aatı~lar vardır. cHazıne borç- mıryolu uzennde ıık sık kalın bir tal>.. 
de bir degıl bm serserınm sefaletı . b'I d N d d ki · · ada- beki' d Hatta bu sırn sana lannın bır milyar 296 mılyon 91 t bın I ka tetkıl ettiklerınden bunlan eze eze ~ . V ._ kıt kanaat geçm 1 ıyor u. e e en uza aşması emrını veren ıyor um. . . . . . bal ld iu 
kaynayıp gıder. Fakat sersen. ask 1 h · t • · idi Şikayet etmiyor- ma kindar bir nazarla bakarı:dc : olürken söylıyecektım. Şımdı ıae ay- 648 lıra ve bar ~ny ye ii 0 u nu ıalerlıyen trenler hazan ilerliyemiyccelı 
lin açlığı böyle kaynayıp gıdece ~sa Fa~~n i~inci gunu foyası mey- - Pekı .• Oedı .. H""m n ımdi gi- rıltyoruz. Sen Bizansa gidiyorsun .. haber al~un. Ataiıda unzua olan yurt- hale gclıyor, yolu temizlemek için •mdel 
sefaletlerden değıldı. . d u. ıktı y decegım .. Fakat.. Ben ise ihtiyarladım .. Bir daha ~1- daı. mıllı b~rçl~n ~varlalc b~r rakama tıcn1eri gondenlmes.ine ihtiyaç lıW olu" 

Edirnenin kenar mahallelerınden ana ç · ld I la k k F k t t k' b' b' . . . g rmeyiz Bunun içm ınd,rme" ıçın aıez bar peny gondermelc- yor 
birinde ve uç gundur boğazına bir Ermeni o uğu ana ı ra apı - faakatı n~ b' . d tekrar a;tıkır mm~rm~ sekiz ~nedir içe- le bahbyaıdar • M. Lyonı bır peny te- ~ 

. la b d edildi - . a gunun ıran e 1 aana yı ..la-- ab d aeb -~f~ed~ld~ ... --.-h-•. -b-lokma ekmek bile girmemış o n u ışan . .: d' . b O .. _ b J w n daha rimd saldı tuttuğum bu sım soyli- berni eden vatan.....,. ceY an a ne- uç pens sar ı ıgıne gore azıne o~ 
serseri kopuk sırf bu aç kalması yü- lşte uç gun ur yme açç·:· k.? gk~n ı..~~~~a gt e el cegı~ ve ~ .zama yeb'liri~ • tine tqekkur etmekle beraber ilmüha- lan bır peny azalacağ. ,.erde 2 pea,. ço. 

• . k d · b'r İ• bulamamıttı. un u ım- uotKG uru goruşecegaz. ı m. pul . olarak .. ı .... 
zünden Bazans tahtanı devırece • ur 1 ~ • rd At .. t. d k. h f bow k bW bh- _Bitmedi - bere konulan Ye poeta ucreta ga m..,...r. 
o taht uzerande tam ıki asır hüküm se ış vermıyo u. us un e 1 erı gu 1 

~;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;.;;;;;;. ••••• ~~~~~~~'\ l kla la '"-l bur-.a- -irecelder ve ertesi - Bw9 kimle cesaret eclemiyor. lla- rar verdiler. o aca rım gösterıyor r. ~ - .,-., · bir il H bü ·· · 

LI Mektebe başlıyorlar.. Okudukça ze- &abah roUanna devam edeceldel'dL iarada kapıdan ıırer gmnez v- emen o gece ~ btr sene ....... 

Bu• YU .. K HALK MASA katarı art&yor, zekiları arttıkça, bilme- ilk rutıelcWderi bana girdiler. ha var. Bu il~ .fUlll.ar J~: da yeyecekleri ,eylenn en lilzumlulMll 
dilderıni öğrendikçe ılme kal'fl muhab- Soyunup dokünUp yatacakları ıtra- 1 - Buran mana bır 11mlir. Sette- nt temın ederek aabahı beklediler. 

E Al S• betleri fazlalqıyor. da kulaklarma bir ses geldL fk bir fkla lendi kend&t&e aralar 1'e 1'ç - 2 -

ble ı• ına Köy mektebim bıüriyorlar. Artak bi- Sokakta biri avaz avaz baiınyor, bir sut'°",. lcapcaıaar.. SIHlRU MACARADA: 
rer delıkanh olmuşlardar. §eyler aôyliyordu. ı - Obpctalar ... oıc.rı. .... M 1%- Ertesi sabah 

••• lki kardeş merakla gittiler, 8@kaia çık- berlerferae Wli gönneU, d1J4n fkffl Daha şafak aölterken batün luılc 6 
Al-Lfe-1-n: Orla-• Ebu Alı Sına bır gün kardeşi cEbül- t&lar .. Ahali balıran adamın etrafanı al· kitap, bw pprok bü ÇlbnltnalNlleclır. hirlı matara kap.sınan &ıüne top1 • 
JTUIC' ae .,.,.r ••••• har&Pe : mlflar, dinlirorlardı. 3 - lfağcara kapcıttdlkta" sonra içeri- tardı . Kapı, gök gürilltüaUnU ...._ 

- l - - Ben, diyor, köyde artık k.alınıya. Bu adam, bll' dellildı.. fk lcallMk ,aaletır. . . hır sesle ve kendi kendine a""-a 
pçtt. Kaduun aanc .. tuttu. cağun Burada öğrendiklerimizden faz- Ve töyle di,ordu.. 4 - B• ,.~~ "4fld etmıv~ dar açıldı. 

Buhara · . . k · Ve ubaha karşı nur topv p,i ve gür- la bır fey öğrenemıyeceğunıze kanaat - Ey aball. Duyduk duymadık de- derMI 6'ecelclniftı N ~ketleri~ Herkes, ıtife kakışa içeri ~ 
Ve Bulaaranuı küçuk, prın bir o- büz bir oll-a cloiurdu. getirdun. tlım denen şey çok geolf. Onu meyiniz.. Yana sabah seher vaktinde friiplc bar feLlbt oetire~lderi.U billfte- Herkes acele ediyordu. 

ytl .• Köyün adı Şeci.. F kat c.ıar kesilmemiştir. Kadm- elde etmek ıçın ıcap ederse bütün dün- sihirli majaranm k.ap•lan açılacak. Ha- liclirWr. ÇünkU ancak Uç aaat zamanbın ftl' 
Zaman, blCretin 313 uaciı vilı · ai • te.;:: kavra~ baflacla. Karnı yayı dolaşacağım. Ben gidıyorum. lster- zır olun . lfte bunun !çan kim8e detil içeride dı . 
Bu köyde fakir bar karı ke>ea var İ.uz , ~ :.namen boşalmamıştı. sen sen de benunle gel.. Bu aler iki kardeşi meraka dUfUr· kalmak veya kitap çı~lc. hatta oku- Bu kadar kısa bir uman içinde ma 
Çok namuslu, lyl kimseler.. Ya Yarım 8Ut sonra ase birincinin arka- cEbülharısı. te tabıi kardeşl gibi il- dü. duklaruı~ kopyasına bile alrnağa cesa- iaradaki kitaplardan ne öireaebitirltı" 

bir kusurları varsa o da parasızlık.. ndan b ikincı çocuk daha doğurmaz me meftundu. Hancıya sordular .. Hanca • ret edenuyorlar. se oğrenebilecelderdi. 
GUndelılc nafakalannı güç beli bulu-

81 ır - Ben de seninle gelirim, dedı. - Bızim, şehrin dışında biayük bir Hancının sözleri lkt kardeşi büsbU- Blr kısım halk, bir sene evvel tetkai 
)'orlar ve kıt kanaat geçınebilıyorlar. mı · f lak tin büyükluğünü duşüniın. Hemen kararlarmı verJ.ıler ve bir sa- mağara vardır, dedi. Bu mağara, hıç tiln meraka duşurJu Onlar ne anyor- ettıklen kitaplann bulunduklan ~ 
Kadıncağız bır gün utanarak, slkıla- Sız e e den korkarken Allah ıkı bah daha şafak sokerken elele vererek kımsenin bılmedığı bir takım esrarlı lardl' rl Zlhtnlerınde tasarlıyorlar ve n~ 

rak kocasınm kulağına f ısıldlyor : Blr .tardnesın · tstersco katlanma. doğdukları buyuduklerl vatanlarmı, lliml r öğreten kıtaplarla dolu · Bu ma- Uım değıl mi ? kadar okuduklarım not ettikleri haf.. tan bı en venyor.. ' k ı l b 
- Yahu. Ben gebeyun · k t ekkul ıle boyunlarını koyl rmi t rkettıler. ğara tılsımlıdır .. Senede bır gun en- şte ta ı u aradıklarım ayaklarına ut rında alt tarafını tamamlamayı lal. 
Gebe kalınlŞ utanılacak, Slkll cak bır K rı oca, ~v d e riza gösteriyorlar Y11lmz bır gay lcri vardlr- : 1lun ara- dl kendıne açılır ve uç saat sonra yıne g tırmı.şti. ruyorlardı 

§ey değll Fakat ıkı canın guç geçme- t>ukuyorl r ve a r. d (Ebu Al; ınak . kend lı mden kapanır. Bu uç saat ıçın- Fırsalt kaçırmak pdallık olurdu M araya gıttnlerın arasmda Ebu ~ 
blldıgı bır evde uçw1cu bar can nasıl Ço ukl rdan bırındın Eabınllı is) koy- İşle bu gayenın peşınde koşuyorlardı. de herk s m ğaraya girer, okuyabıldlğl Amma olum t hlık ı vannı . Bu teh- Sına ıle Ebulhans de vardı. 

S ) t kının de a ınt ' u ıar 1--d l k d k Yaşıyacak' ına • 
0 

kadar okur, oğreneblldigi NA ar ugre- l e en ur mcdller llım peşlnde ko- Bunlar, kalabalık arasına karlŞmlf" 
Anıma ne yaparsın. Bar kea;re olmuş muşlardır. . rucuklar bia- Günlerce yurudUt~r. Haftalarca ~ıt- nır.. şark n olilmü bıle cana mınnet bıldiler lar e ıçenye gırdikten sonra, öyle ldı 

olacak .. Başa gelen çekllır . Cenabı hak, Gel zaınan gıt zaman yavb. 1 yorlar tiler nihayet blr akşam ustu buyuk bir - Pekı. neden fazla kalmıyorlar' lçe- Erte.sa sabah mağara açılınca içen gır- tap okumap, kitap kanştınnaga bakzne.. 
can verdija kulunun rızkını da elbette yuyorla.r, .şeytan t=ı ~en za~ fehrın kapl.llftdaa ıirdller. rideki k.Uaplan neden dLŞan çıkarma- mele ve uç saat sonra çıkarken ıçende elan bır köfeye çekılmtŞlerdi. !fakl9 
.ırir.. Daha kuçük yap ele avuca saıma Vakit ııeçti yorlar!. Sllklaaanala ve biltün seae kalmap b- lan malllmdu 
ı.. bu teael1i ile dokuz av oa aua.owı 08 yaman ne 



as 
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Istanbulun sekizler muhte
liti, zayif bir kadro ile gel-
diği için 30 dakika[ ık oyu
nun altmış dakikasını, ka
lesini müdafaa etmekle ge
cirdi. lstanbul kalesi tam 
' 
yirmi dakika şut yağmuru 
altında kaldı, fakat gol 
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Doğu takımına galip 

Pazar günkü oyun 

Iz~ir uh e~ i Ista 
bulu mağlup etti 

lzmir isteksiz oynadığı için 
birçok gol fırsatı kaçırdı 

... ~~~~.~~............................................ .Başından sonuna kadar büyük bin 
Bu oyunun teknik neticesi 3-1 dir .. Bu neticeye reğmen oyun tatminkar değildi ~zevk ve heyecanla takip edilmişti~ 

Izmir muhteliti 

lstanbulun temsili formasını arkalarına 1 miyor .. 
geçiren cSeki7Jer muhtelitinin> !ı.mir On üçüncü dakikada İstanbul muhte
muhtelitine tattırdığı galibiyet zevki, liti ilk ciddi hücumunu yapıyor. Muh
madui bir kıymet taşımaktan ziyade es- teşemin idare ettiği bu güzel hücum, Iz
U bir alışkanlığı bozması bakımından mir kalecisinin rahat bir değajmaniyle 
themmiyet tnşıyordu. Stadı dolduran tehlike olmaktan kurtuluyor. 
binleri aşkın seyirci kitlesi, maçtan ön- ILK IZMlR GOLÜ 
ce nşağı yukarı iki, üç gol farklı bir gali- On beşinci dakikadayız .. 
biycti tahmin edebiliyorlardı. Izmir muhteliti, sağdan inkişaf eden 

lzmir muhtelitini teşkil eden oyuncu- akıllıca bir hücum yapıyor. Saitten Nu
lnr böyle bir iz.mir - Istanbul karşılaş- rullaha, oradan Hakkıya, Hikmete ge
mnsı için gönüllü değildiler. Mütecanis çen top, fazla sert olmıyan bir şutla ka
bir takım manzarası biJe ,·eremiyen bu r-
:rnif sekiz.lcr muhteliti içinde fcrd itiba- t .. 
rıyle belki de eleman sayılacak kimseler 
mevcuttu. l\lilli güme maçlarında sey
rettiğimiz dört 1strınbul takımından her 
hangi biri bu muhtelitten daha güzel 
bir oyun çıkarabilecek vaziyette olduk
mnJU bize göstcrmiı lerdi. 

Oyuna orijinal bir hakemin idıırcsmd" 
kı.şlnndı. Dır buçuk saatltk o. unun alt
mış dakikasını baskı altında geçiren Is
tanbul muhteliti, bütün oyun imt dadın
ca yaptığı on bir hücumdan yalnız biri
ıunde muvaffak oldu. Biricik golünü, 
lr.mir müdafaasının hatasından istifade 
t:derek yaptı. Içlerinde yalnız iki oyun
cu, Hüseyin ve Muhteşem güzel .hare
ketleriyle temayüz ettiler. 

Iwıir muhteliti, iki cenah oyuncusun
dan mahrum olmasına rağmen daha iyi 
bir oyun çıkaracak vaziyette idi.. Her 
ıki açığın da korkak, enerji ifade ede
miyen mütereddit bh- oyun çıkarmaları 
gelen fırsatların yarı mm hedrolmasına 
saik olmuc:.lnrdır, diyebiliriz. 

Henüz tnmamen "yileşmiyen orta mü-
h. cım Hakkı, Saitle Fuat arasında tam 
bir {: henk t min edemedigi için hücum 
hattı iyi işlemez s y hı.maz. Bazan Fua
dın, bazan da Saidin kaçırdıgı fırsatla
ra, orta muavinin yerini muhafaza ede
meyişi Hav<-' edilince, neden 1st~nbul ta
kımm n stkız, on farklı bir maglübiye
t uğran adı ı k nd Iı "ndcn meydana 
çıkar .. 

Adilsiz bir orta muavin mevkii, sağı 
o'a, solu da sağa gelen bir muavin hat
tının arkasında ne kadar kuvvetli bir 
Bek hattı bulunursa bulunsun, nihayet 
ıılınan neticeye şükretmek icap eder. 

lecinin ellerine temas ediyor. Hayret, 
kaleci tutması pek mümkün o!an bu şu
tu kaçırdı .. Top, dUşüne düşüne ağları 
buldu. 

Bu gole rağmen İzmir hücum hattı
nın oyunu seyredenleri tatmin edemi
yor. 25 inci dakikada .İzmir aleyhine 
sağ açığın çektiği kornerden kurtulan 
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Ankara muhteliti 
biyle boş yerleri tasarlamak lazım. cu dakikada sağ hafımızın hat.asiyle ts-

1stanbul müdafii kalenin dört metre tanbul çocukları takımından lzmir ağ
sağ mesafesinde Saide çelme takarak to- larına takılıyor. 

pu uzaklaştırıyor. Bu sarih penaltıyı Şimdi va2.iyet şudur: 1ı.mir 2, İstan-
cFut.bol oyununun tabü hareketlerin- bul l ... 
den> addeden hakem ceza ,·ermeğe lü- Keşke daha evvel harekete geçseler-
zum görmiyor. di de ikaz rollerini daha erken oynasa-

Bu arada İzmir muhteliti cidden, mu- ]ardı. Bu golün tesiriyle tehlikeyi gö
,.affakıyetli hücumlarla alkış toplıyor... ren lunirin hücum hatt1. bir dakika son-
1stanbul kalesi, tutulduğu şut yağmu- ra, 40 ıncı dakikada İz.mirin üçüncü go
rundan ancak kırkıncı dakikada kurtu- !ünü, yine Fuadın ayağıyle kaydediyor. 
Juyor ve harekete geçiyor. İstanbul sağ içine belki de kasdi ol-

Pazar gihıkii maçta tribünler 
Oyunun ilk devresi, böyle ciddi şart- mıyan bir favul yapan Enver oyun ba

lar altında bitiyor. İkinci devrede btan- ricinde kalıy.or. Oyunun bundan son
bul takımından daha g\izel bir oyun r.ıki kısımları mütekabil neticesiz hü-
bekliyenler de var. cumlarJa geçiyor. 

Fakat iş bu şekilde inkişaf edemiyor.. Günün en muvaffak oyuncusu Sait, 
Tam yirmi beş dakika İzmir muhteliti sağ nçıkla anlaşamadığı için beklenen 
İstanbul nısıf sahası içinde tek kale oy- neticenin alınmasında müessir olamadı. 
nuyor. Çekilen şutların haddi hesabı Fuat hazan iyi idi. Bazı dakikalarda 

sertleşme istidadı kazanan oyunun bu 
yola dökülmesi, hakemin favullere mü
saade etmesinden ileri gelmiştir. Ha
kemin idaresi İzmir kadar İstanbullu 

sporculnrı da tatmin edememiştir. 
~--llf---

40 
Olimpiyatlar1 

Şimdi o, unun cereyanını takip cdebili
rız: Izmirin genç mtıhteliti 

Paris, 1 3 ( Husu'i ) - Dünya spor 
aleminde bir bomba gibi patlıyacak bir 
haber alınmıştır. Jnponya 940 olimpi
yatlarının Tokyoda yapılmasından vaz 
geçmiştir. Japonyanın Paris elçiliğinde 
salahiyettar bir zat Paris - Soir muhabi
rine §U malumatı vermiştir: 

c - Haberi ben de duydum. Fakat 
anla§ılmaz bir §eydir. Daha üç gün evvel 
Tokyo olimpiyatları icra komitesi reisi, 
hazırlık faaliyetlerinin büyük hararetle 
devam ettiğini, 1940 senesine kadar her 
şeyin hazır olacağını bize söylemişti. 

İstnnbul muhteliti : Safa, Bahadır, 

Ruhi, Leva, Salahetlin, Sndettin, Fanık, 
Hüseyin, Şahap, Muhteşem, Turhan .. 

lzmir muhteliti : Hilmi, Ali, Adnan, 
Adıl, Nurullah, Enver, Hakkı, Fuat, Sa
lt, Hikmet .. 

Hak m : İngiliz antrenörü Greenvell. 
Ynn hakemleri : BB. Sabri, Mustafa. 
Teknik netice : İzmir 3, İstanbul 1.. 
Korner : İzmir aleyh'nc 3, İstanbul 

:ı eyhine 9 .. 
Penaltı : Yo . 
ihtilaf mevzuu : t · n .,ttıi'.;ı üçün

cu gole İstanbulh:ıl r ıtıraz etm · şlerdir. 
OYUN TAFSlLATI 

Oyun, İzmir üç ort ının ilk :ınlarda 
muvaffak ol. n bir hiıcumuyle başladı .. 
İstanbul miıdafaa ında kc ilen bu hü
cumdan sonra İst. nbul hücum hat!ını 
clnhn zi)' nde s;: ~dan ink ·~af ına ehemmi
~ et verıl n bazı {erdi hiicumlar arka
~ında seyrettik.. İzmir muhteliti, geri
den Saidin k ... ptı ı pa arla inkişaf ı ti
dadını gösteriyor. 

Sait ve Fuat o un üzerinde müessir 
olmaktan ziyade se~ irc"lcri meşgul eden 
hilcumlar yapıyorlar 

Belli ki hasmın kuvveti mühimsen-

top, hücum hattının mürakabesi altın- yok ama, akıllanan İstanbul kalecisi 
da İstanbul kalesine iniyor. İstanbul bunların hiç birini ağına kabul etmiyor. 
kalesi önünde Saitten Hakkıya, Hak- Ve biitiin şutlar golpostla kalecinin el
kıdan Fuada giden top, Fuadın tutul- 1 !erinde kalıyor. 
maz bir direkt Ş.utuyle İstanbul ağlarını Dokuz müdafiyle oynayan Istanbul 
buluyor. muhteliti, oyunun son on beş dakikalık 

Bundan sonra İstanbul takımını mü-
I 

Şu halde bu haber nereden çıkıyor. 
Bu teşkilata muhalefet eden bir japon 
grubunun eseri olsa gerek.> 

Japon sefareti müsteşarı da şunları 
ı;öylemiştir: 

- Japonyanın, Tokyo olimpiyatla
rından feragat ettiği hakkında size bu 
sabah verilen haber doğru idi. Bu sn
nıte Jnponyanın Tokyo olimpiyatların
dan sureti kat'iyede feragat ettiğini si
ze te_ı. it edecek '\ nziyette değilim. Bu 
hususta resmi bir malumat aldığım için 
değil, hükumetimizin böyle bir karar 
verdiğinden henüz resmen haberdar 
edilmediğimiz için .. 

Olimpiyat komitesindeki Fransız mü
messili B. Arman Massar Japonya olim-

lzmir-Jstanbul maçından bir ensta11tane piyatlnrm Tokyoda yapılmasından fera-
dafoa oyunu yapar vaziyette görüyoruz. kısmında nisbeten düzgün oynamağa lgat edince Londra, Roma "e Helsingfo
Hücum hnUarında yalnız sol açıkları başlıyor. Eğer şansları olsa, bu zayıf run önümüzdeki olimpiyatlara namzet 
\ar. Diğerleri müdafaaya yardım edi- kadroları bile İzmir kalesini delik dc-

1 

bulunacallannı, şahsen kendisinin bu 
yor. K. le <mü o kadar sıkışık ki gol şik edecek, nitekim boş kaleye 30 un- olimpiyatlnnn Helsingforda organize 
hazıı lnm. k için, metre murabb~ı.ı hesa- cu dakikada sokamadığımız top, 39 un- t:dilmcsini temenni ettiğini söylemi§tir. 

Vçiincü Ummni Müfett~lik mtıhteliti 

Uçüncii Umumi müfettiolik muhteliti 
pazar günü ikinci ve eonuncu oyununu 
lzmirin genç muhtelitiyle yapb. Netice, 
ilk maçta olduğu gibi 4 - 3 dür. Şu fark
la lci bu maçta Jzıuir gençleri salip gel
mişlerdir. 

Genç muhtelit adını taşıyan takım, 
belki de Üçüncü Uumumi Müfetti§lik 

ettiği üç penaltıdan iki.ini iyi kullana& 
doğu çocukları 4 • 3 vaziyeti hazırladı
lar. Hakemin de yarduniyle ihdas edi
len bu vaziyet, son penaltıdan da iatifa. 
de edilmek suretiyle berabere bir netice 
bile hazırlayabilirdi. 

Bu oyunun ikinci devresi haddinden 
fazla 1ert ve yırtıcı geçmiotir. Bir aralık 
tokatlaşmaya, tekmeleşmeyc kadar uza• 
tılan vaziyet, hakemin eert oyuna mü
saade etmesiyle daha müesaif bir yola 
dökülebilirdi. Üçüncü Umumi Müfet
tişlik mıntakasının centilmen aporcuları 

böyle bir sert oyuna kapılırlarken, bu
na müsande ed~n hakemin en ufak bir 
ikaziyle kar§ılaşmadıkları için, kendileri
ne bir mesuliyet hissesi tevcih edilemez. 

Kendilerini, Jzmirde oynadıkları mu• 
vaffokıyetli iki maçtan do)oyı tebrik ede• 
riz. 

NOT - Pazar günü seyirciler arasın
da yer ulan iki üç kiııi, sert oyun ıek
linden memnuniyetsizliklerini ifade eden 

Cidden güzel bir oyun çıkaran genç bazı kelimeler sarfetmi,lerdir. lzmirin 
bmir muhteliti O - 4 galip vazi} ette iken. spor seven halkını rencide eden bu gibi 
bu oyunu idare eden hakemin isabetli hallere meydan verilmemesi için, maç• 
olmıyan görüşleriyle bir hamlede 4 - 3 lar esnasında nibünlerde tedbir alınma• 
vaziyete getirildi. Hakemin adeta ibda aı lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Türkiye yelken 

lstanbuldan B. Burhan 
ürkiye şampiyonu oldu 

• 
şampıyonası 

-·-·-·· lstanbuldan Şeref Türkiye ikincisi, 
lzmirden Hakkı Türkiye üçüncüsü ... 

Üç gündenberi Karşıyaka sahillerinde 
yapılmakta olıın Türkiye yelken şampi

yonası pazar günü neticelenmiş ve şam
piyonlar m~ydnna çıkmıştır. 

llk iki karşılaşmada birinciliği muha
faza eden B. Burhan (Jstanbul) un pa
zar günü de müsait bir ıekilde, kolaylık

la galebesine intizar ediliyordu. Her ne 
kadar cumartesi günkü kar§ıla,malarda 

Niyaz.inin yaptığı hata ile birinciliği mu
hafaza eden B. Burhan ciddi bir tehlike 
atlatmışsa da, pazar günü için böy]e bir 

nokta mevzuu bahis olamazdı. 

Pazar günü yelken tampiyonasına sa

at 11.30 da başlanmı,tır. Çok hafif ve 
tesirsiz olan rüzgar, yelken müsabaka-

Tannın neticesi üzerinde müessir olamı
yacak vaı.iyette idi. Rüzg~r bir anılık 
tamamen kesilmiş, müsabakalar iki bu
çuk snnt sürmüştür. 

Yelken müsabakalarına giren gençler 
arasında en §anslısı ve en çok puvan 
toplayanı olan B. Burhan pazar günü de 
birinciliği muhafaza ederek Türkiye §am• 
piyonu olmuıtur. Teknik neticelere gÖ• 
re B. Burhan 18 puvanla Türkiye bi· 
rincisi olmuştur. Pazar günü ikinci olan 
Kocaeliden Nazmi umumi tasnifte dere· 
ce alamamıştır. Türkiye ikinciliğini B. 
Şeref (latan bul), Türkiye üçüncülüğü
nü de B. Hakkı (iz mir) almışlardır. 

Türkiye şampiyonu olan B. Burhanı 

tebrik ederiz. 

........ mm ................................... -.ı,• 

Birinci 
SINIF SAA TTIR 

T. C. 
Devlet DemiryoJları 

idaresinin kullandığı saat 

lzmirde satış yeri: MORENO D. GABA Y Y olbedeıtan No. 59 . - . 
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r j Tıbbi petTol Kulak, Boiaz, Burun hastalık- DAHtUYE 

BORSA Tedavi istasyonları D klanmuO·ıehuauı •• c IADIOKYTO~ t 
ANKARA RADYOSU Azerbaycanda küçük Goran kasaba- 0 fOır perator e a ar ın 

BU AKŞAM ı dünyaca tanınmış bir tedavi istasyo- s K 1 t Öğle neıriyab :~ mahiyetini almak üzeredir. Filhaki-

Saat . ka, §İmdiye kadar yalnız burada hasta- amı u a ÇI M ık b . Da 
12.30 -12.50 Muhtelif plak neşrıyatı 1 N ft lan> denen hususi bir petrol lzmir eme et astaneıı -
12.50 -13.15 Plak: Türk musikisi ve halle i~:·te~a:i :dilmektedir. ~~~=::da i:.~tb:; 

şarkıları Naftalan, koyu gri rcginde lüzucetli Muayenehane: Birinci Beyler lanm muayene ve tedavi eder. 
13.15 - 13.30 Dahili ve harici haberler ve agvır bı"r mayidir ve içinde ne benzin le 

N 3 T 1 ~ Muayenehane: 2 inci Bey r 
Akşam neıriyab ne petrol, ne parafin ne de su mevcut- o: 6 e e.-on 2310 sokağı No: 65• 

18 ?O S~at . ak . tı tur. Mayiin sıcaklaşması ile fazlalaşan Evi: Göztepe tramvay cadde- Telefon: 3956 
·" - 1 .00 Muhlelıf pl neşrlya kendiainc mahsus hususi bir kokusu var~ si 992. Telefon: 3668 Evi: Götepe tramvay cadde-

19.00 - 19.30 Tlirk musikisi ve halle şar- dır. 1-26 ( 481) ıi No: 1018. Telefon: 2545-
kıları Nahalan banyolan, birçok sinir has--~----------··-----------•• 
(Servet Adnan ve arkadaş- · d · h talakla- • led" inci talaklarını, romatızmayı, en as lzınır Be ıyes en: 
ları) n ae kadın hastalıklannı iyileştirmekte- 1 H f b ik k' .. 

19 30 -19.45 Saat ayarı ve Arapça neş- . .. . de elerek birka ban- - ava gazı a r ası ımyevı 
riyat dir. Sedye uzerın g . . 

1 
ç v tasfiye cihazlarından kullanılmak 

dan sonra bacaklannı ıstıma etmege .. beh d k be 1· d 
19.45 _ 20.15 Türk musikisi ve halk şar- yo . h 1 ··rü1· .. t" uzerc er tonu o san ş ır~ an 

bqlıyan bırçok asta ar go muş ur. 570 ı· bed ı· ·h l l k ı rı 1 d ıra e ı mu ammen e a tı 
ı a N fta1 madeni çamur banyo arın an k · d'"f h k A 

(Hikmet ruza ve arkadaş- a an:. . .... dah b k ton o sıt o er a naca tır. çık ek-
daha muessır ve kuru a ça u tur. "it ·ı 'h l · 1/10/ 937 ·· 

ları) b 1 sı me ı e ı a esı cuma gu-
A a hastalar, naftalan anyo annı .. J 6 d d Ş · . .. 

20.15 _ 21.00 Dr. Nusret Karasu (Sıhhi ync ' d h k 1 1 bil nu saat a ır. artnamesını gor-
mur banyolarından a a o ay a a - .. .. .• . ...... 

konuşma) . . . :ektedir. ?1~k u~e.re hava g~ !11udurl~gune 
20.30 - 21.00 Plakla dans musılcisı H k" .. .. .. b IJ k pla·n mu"d ıstırak ıçm de kırk ıkı lıra yetmış beş 

ü umet, uçuncu ef yı ı - ~ kka · 
21.00 - 21.15 Ajans haberleri N f 1 b 1 gen· .. ıe•=l kuruşluk muva t temınat makbu-
2 

delince a ta an anyo arının ı,. ... -
l.15 - 21.55 Stiidyo salon orkestrası . . . 30 m"ılyon ruble tahsia etmi"- zu ile söylenen gün ve saatte encü-

. ""----~ N mesı ıııne "' .• 1- P. Tostı \,,ncu...,..,n apo- • mene gelınır. 
tan tir.Bu mhhi petrol tedavi merkezi Kaf- .. 2 - Belediy~ o!oJ:>~leri ?of~rleri 

2 - Boldi Salutation - kasyada çok eski zamanlardan beri ma- ıçın zabıta baş amır~eki numu-
3 - Delibes A.• Prelude lum bulunmakta idi, fakat Çarlılt Rusya ne ve şartname veçhile 24 takım el-

i--1------· 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Hastalarını Birinci Beyler 
aokak 36 nmnarda kabul eder. 

Sabah 9-12 
öileden sonra 3,30 - 6 
Randeri için teWon ediniz. 

TELEFON:2946 Les Chasseresses k ç k b" t 1 kb BecI 1. 
4 _Deli~ B tntermezzo 81 bunu ihmal ederek hıra mıştır. " h ıse yap. ıbe~ca. r. be r e d ~u- ;..-----------· 

et Valse len~e eski zamanlarda buraya Hinddihstand~~n, ıt~menıA kerko~t f ~ral a~h 16~ teahhide ait olmak üzere yıkılması 
. p· . ti Arabistandan, handan ve a a ıger ~a ır. çı e sı me ı c ı a esı . . bat katiplikteki keıif ve .... ..+na-

:i - Dclıbes C. ı.zzıca d h 1 1 ek 'd" 1/ 10/ 937 - ·· 1 ışı ~· 
6- Delibes C. Cortege de memleketler en 8:5ta ~ ~e bm tek 'ı ı. d l . kcu~.a gu27nul' ~~t 6 da- me veçhile 17 /9/937 cuma günü sa-

Nitekim banyo tesısatı ıçın azı azı ar ır. ştıra ıçm lrCUll(; ınuvak- d k ·ıe ihal ed" _ ~~:ud Sa yapıldığı zaman, burada, arkeologlann kat teminat makbuzu ile söylenen at 16 . a açı . arttırm_a ı . e ı-
21 55 22 00 

7
y ıck. voy t tı'k- 600 yıl evveline ait olduğunu tesbit et· gün ve saatte encümene gelinir. lecektır. Keşıf bedelı 36 lıra 13 ku-

.. - · arın 1 program ve s • 14-17 21 25 1 · k • ' ·· l' l k l'1 
1 

Jtikleri H;nt paralan ve saıre bulunmuş· - - 1725/3190 ru§tur. ştıra ıçın uç ıra ı mu-
Bu · lqa · A ~ iatu nlariDdan lttt. Daha o nmanla..,. Naftalan, irana - Kahramanlarda Şemsiye soka- -valckat teminat makbuzu ile söyle-

di:ılen';b~pa seçkin y~ ve Anadoluya ihraç edilmekte idi. ğında 178/29 sayılı evin enkazı mü- nen gün ve saatte encümene gelinir. 

SENFONiLER:· 
21.25 Bükres: Senfonik konser (Men- · 

deldelssohn, Chopinı . Deh~) 22.45: 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Devamı (Mozart) 

HAFiF KONSERLER: ı , Esat No. 
709 
311 
859 

7.10 Berlin kısa dalguı: Hafif musiki 
(8.15: Devamı)· 9.20 Paris kısa dalgası~ 
PIAk 9.Gr Keza •.. 10.30 Keza. '11.50: lee- · 
za 13 Parla- kuıa dalpsı: PlAk ınnsikisi ' 
13 Berlin kısa da}gası: Hafif musiki ko1ı· 
seri 14~15: Devamı) 13: Bet"lin kısa dal· 
gası: Hafif musiki konseri 14.15: Deva
mı) 13.10: Bükre;: PlAk konseri (1425: 

Devamı)... H .15 Pari! kısa dalgası: 
Mamlyadan konser nakli. 15 Paris kısa 
dalgası: Nisten konser. 15.35 Roma kı
sa dalgası: Orkestra, tenor. 18.35 Roma 
kısa dalgası: Cetra orkestrası. 19.03 Bük-

reş: Karışık musiki plakları. 20 Torino, 
Florans: Karışık musiki. 20.:W Peşte: 
Radyo öı·kestrası. 20.45 Viyana: Nev
Yo?'ktan orkestra konseri nakli. 21.30: 
Ber1 in kısa dalgası: «Kemanlar ~rkı 
söylüyor~ isimli karışik program. 22.05 
Ptag kısa dalga<ıı: Plakfa Rus musikisi. 
23.05 Prag kısa dalgası: Casellanın s ·kar
latianası. 23.20 Milano, Florans: F.ğlen
celi konser. 

951/952 
1131 

701/1.B. 
214 
923 

1128 
897 
326 
691 

701/C. 
701/B. 

310 
348 
923 

848/1 
C. No. 

9 
9/1 
224 

25/1 
88/1 

41 

Yeri 
Kasap Hızır M. Arayıcı sokak. 
lzmir Bayındırlık caddeıi. 
Bumava Hamitli yolu. 
Akdeniz Mah. Sahiliye sokak 6/24 hissesi. 
ikinci Sultaniye Osmanzade sokak. 
Karataş 9 Eylul sokak. 
Kartı yaka Turan C. 
Karatat Şetaret sokak. 
Çobanoğlu Zekibey caddesi. 
Kartıyaka Re,adiye. 
Bayraklı - Burnava caddesi. 
Balçova Y ıkıkköy. 
Karataş 9 Eylul aokak. 

» . » 
Bayındırlı çartıaı. 
Kızlar ağası hanında. 
Karataf 9 Eylul sokak. 
Karata• Şetaret sokak. 

ikinci Süleymaniye Ruhibaba Sok. 
» » • 

Mesudiye M. intikam aokak. 
ikinci Sultaniye 3 üncü N~aket So. 
Gazi Bulvarı. 
ikinci Süleymaniye M. Hüseyin Efendi So. 
Tepecik Sürmeli sokak. 
ikinci Kordon 
Gazi Bulvarr 4 ve 8 inci sokak. 
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120. 
218 
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73 

ll6 
114 

2 
25/21 

136 
14 

4/2 
4/2 
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20 
12 
ıo 
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0PERALAR,OPERE11.ER: 
19.45 Berlin kısa dalgası: Karışık ope

ra musikisi. 20.25 Llyp.zig: Verdinin 
«M"acbeth:. isimli operası. 22 Peşte: Ver· 
dinin «Figolctto• operası (Pıakla) 22 
Varşova: Verdinin cDon CarloS> ope
!'ası. 22 Roma: Verdinin <Don Carlos> 
OJ>erası. 22.30 Nis: Operadan nakil. 

225 
56/8 
88/4 

259/1 
189 

258/13 
258/7 

258/11 

Karataf Tramvay caddesi. 176 
Gazi Bulvarı No. 26 da. 13, 12. 11, 10, 9, 8, 

ODA MUS1K1SI: 
Karat.af Tramvay Cad. 176 No. da 13 

• » • 7 
16.20 Roma kısa dalgası: Piyano tri

Yosu. 20.25 Varşova: Kuartet konseri. 
• • • 11 

REstT AUER: 46 y arb•un1ar Yeni cami arkası. 
18 Varşova: Şarkı, piyano, viyolon- 15 Alaybe, M. Hendekkahve tokak. 

sel soloları. 18 Bil.kreş: Piyano resitali. Attarboca M. Kuyualan tokalr. 
18.45 Berlin kısa dalgası: Solist konseri 130 
(Piyano) 21 Bükreş: Şarkı resitali. 21. 145/l Alaybey HendekkabTe So. 
40 Prag kısa dalgası: Şarkılı hafif mu- 142 Çaprazıkebir M. İzmir caddesi. 
rsiki. 144/2 Gazipata Mab.. Muammerbey aoblr. 

MANiSA 
Bili No. 

• 
32/32-1 -

Nefi 
Dükkan 

Depozitosu 
T. L. 

3.60 
7,20 » 

Tarla 
·Hamam ve mağaza 

2.70 
8.25 
5.40 

Ev 
» 

Evin alt kumı 
Dükkan 
Ana 
Ev 
Tarla 
ET 
Ev 
Dükkin 
Oda 
E:v 
• 
» 
» 
» 
• 
Mağaza 
Ev 

» 
Dükkan 
Apartıman 
Evin alt kallDI 
Odalar 
Oda 

» 

• 

• 
• 

Dükkin 
EY 
Dik':in 

5.40 
10.80 
19.80 

14.40 
3.-
9.-
4.50 
9.-
9.-
4.50 
1.80 

19.80 
7.20 

4.50 
4.50 

48.75 
7.20 

18.-
5.40 

36.-
32.40 
27.-
10.80 

292.50 
7.20 
7.20 
7.20 

10.80 
12.60 
14.40 
7.20 

39.80 
9.-

KASABA 
DANS MUSiKiSi: 194 Turgutlu Yenice mahallesinde. - EY 9.-

19: Peşte. 19.15 Varşova (Plikla ope- lzahab -·'-nda -ılı emlikin kiralan 24/9/1937 cuma pal aaat On binle talipl.ine ihale 
ra cazı) 21: Varşova 23.30: Uypzig. ~uaa ~ --

MUHTEUF: ed"lmek üzere artırmaya konulmllfhn'. • 
16.30 Paris kl$l dalgası: cPetit Peche> 

1 
istekli olanların hizalarında yazıh depozito akçesini yezn11Mt Pbrarak artamaJa ıirJueleri 

~~~a~~~ ltM&~k~•d•~-~~----~~--------~-----•(•la4•-•2~1~)-•l~~~-~3~l•ft~-• 
dalgası: Arapça, Türkçe ve Rumca kıs- MI E B k d 
rn~n musikili program. Emlak ve ytam an asın an: 

---.111---

Holanda 
Bir Prena bekliyor 
la Haye - I follanda v~iahdi pren• 

ııca JuJiana hamiledir. Onüınüzdeki yıl
başanda Hollanda tahtına yeni bir varis 
dünyaya getitecektir. Bu münasebetle 
neşredilen tebliğde prenses ve prensin 
bu ınesut hadise dolayısiyle Hollanda 
lnilletinden hediye kabul etmek isteme
dikleri ihsas edilmiftir. 

GOiiilml 
MITAT OREL 

Adrea - Beyler Numan zade 
~kaiı Ahenk matbaası yanın
'lll. Numara: 23 

M11ayene u•tleri : 10-12, 
lS,30 - 17. Telefon: 3434 

Yeri No.111 Eıu No. Eski Y eai Nev'i 
Depozitosu 

T. L. 
153 Ahmet aia M. Şamlı çıkmazı S. Ada 

179 panel 19 - 35, 35/1, 35/2, 35/3 Ev 
175 Kaaap Hızır M. Palancılar Sokak 

1.000.-

Ada 331, panel 11 17 
209 Ka11ıyaka Alaybey Hakikat S. Ada 8 

Parsel 8. 
210 Akdeniz Mah. Açık sokak Ada. 961. 

Parsel 14. 

21 

12 

85, 22, 6 
226,258,259 Selimiye Mahallesi tramvay caddesi. 

Ada 480, parsel 5. 174, .176, 178 
228 ikinci Süleymaniye M. Yüzbatı Ha

san ağa sokak. Ada 1232, parsel 21 

239 Karfıyaka Alaybey M. Eaki Hayal 
73, 73/1 

yeni Hakikat sokak. Ada 16, panel 38 O, l 1 

Mağaza 160.-

180.-

Majaza 200.-
lki ey OD ÜÇ odafı mÜf-
tenıil yahut hane 1.600.-

Ev ve dükkan 240.-

Ev 90.-

248 Kartıyaka Bahariye M. y emitçipaşa 15 
So. Ada 162, parsel 14. » 

257 Kokaryalı ikinci Şeref sokak. Ada • 140 

200.-

y · esk · 3 9 taJ • .-
1~.?-~danel ~~b :::m m~nkullerin pefİD becleJe ihaleleri 29/9/1937 çutamba ıünü saat 

lzahah 7_.. ya • r- k 1 
• d hnak üzere artırma,a onu muttur. • . • • 

on hır e ~~f~_, __ hizalarJnda p.zıh depozito akçeainı Teznemıze yabrarak artırmaya aırmelen 'ft 
lstekb ouua-f ... w f tinaelmi illa ohiw (14. 21l (St•> 1731 

yulannda birer otosra se • 

____ , 
DAYANIKLI, MUNTAZAM 

AY ARLI VE DEGERLI. 
En yüksek sınıf 

saatidir 
Depozitörü : 

FAZLI 
Balkan 
Saman lskeleal ı, 

bankası 
kar,ısında 

Telefon: 3157 

IAgUIC·50t.IJKl.UK-ElDlllnl' 
"U" - IHElTİR 

- KELViNATOR Ad defa daha a lfledlil -
halde -"' ratMllMaft eW. edileft ıeclne Mlull laawa c1oı.,ıan 

18 Ay Veresiye !)abş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMlR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçah Han) 
AYDINDA: Mehmet Gürer - öDEMIŞTE: H. Avni Gület 

MUQLADA : Abmet Sabri Acarsoy ••.•• 

Turgutlu Belediyesinden: 
75 ili 100 beygir kuvvetindeki motör ve muk

tezi dinamosunu Turgutluya nakil ve Turgutluda 
belediye tarafından gösterilecek maha 1 dahilinde 
tesisatını il< mal ile şehir dahilindeki belediyeye 
ait elektrik şebekesinde mevcet 25 şer mumluk 
550 lambaya 1 Teşrinisani 937 tarihinden itibaren 
iki sene müddetle cereyan verilmesi husu~u 5 -9 -
937 tarihinden 24 - 9 - 937 tarihine kadar 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bir lambanın bir aylık tenvir bedeli muham. 
meni 105 kuruştur. 550 lambanın beheri 25 mum
luk iki senelik tenviratına ait muhammen bedel 
13860 liradır. 

Eksiltme 24 - 9 - 937 tarihine müsadif Cuma 
günü saat 16 da Turgutlu Uelediye dairesinde 
encümen odasındadır. 

Fazla tafsilat almak istiyenlere şartnamedl'n 
birer nüshası parasız olarak gönderilir. 

8-11-14 17 (3121) 1701 
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FAVSTA 
................................... 

Yaz an : Mlşe l Zevalto 
, ......... . . .................... lem_. ........... , 

- 100-
Yüzünüzün vaziyetini görünce de- yordu bile ... 

ğirmende sizi astığım dakikaları hatır- Bu sözler yalnız ona babasını ve sev
ladım. Dikkat ediniz .. Beni gülmekten gilisini hatırlattığı için onlRrı dü~ünüyor
katıltacaksınız. Sonra cellat sizden he- du, Istırap çekiyord u. Fnkat çehresinde 
sap soracak!.. en küçük bir d~ği,iklik yoktu. I 

Pardayan gülmeğe başladı. Öyle kah- Morover bü.bütün sarararak ilave ey- j 
kahalar atı}ordu ki dışarıdaki muhafız- ledi: 
lar bile tirtir tircdiler. - Hay cehennem zebanisi herif 1 Ma-

Bussi Lö Klerk kılıncı çekti. c.Valla- zi de seni muztarip etmiyccek mi? ... Be
hi> diye b~lamak isteruği söz boğazı- ni çok aradın. Senelerden beri arkam-
na tıkıldı, kaldı. dan koşuyorsun .. Ben senden kaçıyor-

Morever sdze karıştı.. dum. ihayet belki söyliyecek bir sözün 
- Dur' .• Dur!.. Pardayan cenapları- var diye, işte buraya geldim. Haydi ne 

nın hakkı var'.. Yarın gelecek olan ıöyliyeceksen söyle!. Seni dinliyorum. 
işkence meınuru karşısında bir ölü bu- Parda.yan nasıl8a zindana sokulan ya
lurs..ı doğrusu mütees.c;:f olur. O z.aınan ra!'a kuşunun uçuşunu seyrediyor, za
da , , , i ullı kuşun sokulacak bir delik bulup 

Pardayan kahkahalarının arkasını kes- bulamıyacağını tetkik eyliyordu. 

ıniyor, gülüyor, mütemadiyen gülüyor-) Morover kcn~isi.~~. kar!ı gösteril~n b.u ı 
du. Morover orada yokmuş gibi yine kayıtsızlıktan busbutun hıddetlendı. lla- · 

Lö Klcrke hitap eylemekte devam edi-,Ye eyledi: 
y ordu: - Ala! ... Onun gibi sen de buradan 

- 1ösyÖ Klerk 1 Sizin mağlup olmaz çıkacaksın, fakat ayakların ileride ola
bir mücadeleci olduğunuz hakkındaki Irak .•. Çünkü cellat, yarın iler, tutar ye

§ayialara ben de inanmıştım. Sizi ora-ıl rini ~ıra~mıyac~k. Korkma mezara yal
da, elinizde kılıçla karşımdn. gôrünce-, nız gıtmıyccekt.ın; arkandan ben de ge
hemen canımı Allaha emanet etmeğe leccğim. Üzerine atılan son kürek topra
mechur oldum. Ah. affediniz, beni par- j iı gözlerimle .. gördükt~n sonra rahat ra
çalamayınız 1 Demek üzere iken, bir de hat yasıyacagım. f.mın ol Pardayan, o ı 
ne bakayım. elinizde kılıç havada kavis-1 gecem haya_tı~ın e~ me~ut günü olacak
)er çizme~e ba~ladı. Nihayet on beş 1 hr. Şayet ıçımc yıne hır korku gelecek 
ad mı ötede yere dü tü. 1\mma ne fır· J olursa karım beni teselli edecektir. Elbet· 

)ayı ya T ••• Ben de, sizin maKlUp edil· ı tc karımı tanırsın!. 
mez adan1 olduğunuza inanmak surctiy- Bu söz ile eon ~arbey.i indirdiğine k~ni 
]c ne budalalık etmi~im. Halbuki eiz olan Morovcr hır !lanıye durdu. Yıne 
alelade insanlar kadar çarpışmağa muk-1 Pardayanda en küçük bir değişiklik yok

tt-dl1 dei'.:ilmi siniz . .-\detci acenü bir ta-, lu. 
]ebe "f ekrar 11öze ba~1adı: 

f\.1orover kollatını kavu~turmuş şunla· - Kanının kim olduğunu bilmekliğin 
rı mırıl danı} ordu: lazımdır. l lem sana dostlarının neye 

- Bu dakikaya kavucıımak için on altı uğradıklarını da haber vereyim. Karımı 
sen~ bekledım. On, on beş dakika daha tanırsın. ismi \'iyolettadır. Onunla ev· 
bckler~e~ ne olur!... lencli henüz bir saat oldu, buna ne der-

Bussi, ağzından köpükler saçıyor, iİn} • 
Pardayanın ağzından çıkan her kelime, Morover sözlerinin hala bir tesir uyan
hançcr gibi kalbine saplanıyordu. öm- dırmamasından çıldıracak bir hale geli

ründe bir kere ma •Jup olmuştu. O da yordu. Pardayan İse kendi•ini zaptede
kar,ısında zincirlere vurulmuş olduğu bilmek için büyük gayret B:lrfediyordu. 
halde kahkahalar salan adama karıı idi. Eğer Morover, Pardayanın yeleğinin al-

Bir üstada, acemi talebeden farkın tına sokmuş olduğu elini görseydi, şaşı4 

yok diye hitap eylemek t-n büyük haka- rırdı. Çünkü orası kıpkızıl kan içinde idi. 
ret ti. Morover sözüne devam etti: 

Pardayan ona yalnız kılıçla dokunmu1 - Sen öldükten sonra, \'iyolettayı 
<IeKil. elindeki kılıcı fırlatıp atmıştı. alıp gideceğim. O, İster beni sevsin, İster 

Bu. ,i Lö Klerk ıiddetle bağırdı: sevmesini Hiç ehemmiyeti yok .. Bilakis 
-Yarın kaburgalarını delecek bir üs~ bf'n~en nefret etmeaini istiyorum. Zira 

tad bulacaksın J... şu kızı, ba~kasına A ık olmasına rağmen 
~1oroYer ililve etti: elimin altında bulundurmak çok hoşuma 
- J-lcn1 bu üstad. tırnaklarınızı da gidiyor. Onun aşıkı, senin en ileri gelen 

aökect"k t... dostlarından biridir. Benim de en çok 

Pardayan tekrar ıöze başladı! nefret etti~im adamlardan biri o dur. 
- Bir talebe değil mi~ ... Anla'.".ı]ıyor Çünkü &enin dostundur ... Onu da ida· 

ki, Mösyo Klerk, siz bir çok eskrim sa- ma mahkum ettim.. Bak. dinle.. Nasıl 
lonlarına devam etmişsiniz. Doğrusunu bağırdığını isitiyor musun}. O. Şarl Dan- f 
tı:öylcmek lazım gelirse, daha on sene de golem, senin üı::tünde on be~ numarada~ 
çalışmağa ihtiyacı nız var. Belki o zaman dır. I 

takdire şayan bir talebe, epeyce bir es- Şimdi, o güzel çingene kızı benim is-
k rim kalfa,ı olabilirsiniL. mimi taşıyor. Onu alıp götürüyorum. O 

Bu sözler Bussiyi çıldırtmağa kafi benim malımdır. Küçük Valuva, tepen· 
geldi. Metanetini kaybedert-k ha:ykırdı: de, senin gibi dar bir zindandadır. fş i tl. 

- Sefil 1 Pek alçakça hareket ediyor- Nasıl bağırdığını dinle!.. ikiniz de ıstı-
• 1 

sun ı. l1te kılıç elde öyle üçüncü vazi- rap İçindeşİniz. Bura. ı ıstırap memleke-

yette bulunuyordu ..• Bak f\.1orover ... tidir. 
\ 'aktaki... Pardayan yine gülmesine devam cdi-

-· Oh. l\lôsyo Ki erk, nasıl müdafaa } ordu. Morover hiddetinden onun du
va.:ri" rti btı 1 ... Kılıcın kab:tesini. nmma vara dayandığının damarlarının parala-' 
fııkı'.!o orsunu1 ha) l •. Kolunuzun o.it kı!t- nacak imi1 gibi şişti .. inin farkında değil-

mını o kada!" uzatn1ayınız!,.. di. 
- Şu yılana baki ... Bana da e8 krim ŞOvalyenin a~zından ~u iki kelime dö~ 

dersı verme~e kalktı. küldü: 
- Öylf" ise, Ücretini veriniz!. l~tc ba- - İşte çıktı 1 • , 

kınız, yıne sabredemiyor, söylüyorum. Çıkan yara a kuşu idi. Morover ağzın~ İ 
Kolunuz şimdiki gibi titren1emelidir. Yal- dan köpükler saçarak hala Pardayana J 

nız bileğiniz harck"t etmelidir ... ı\nlı· bir (Ahi.) dedirtmek İçin uğraşıyordu.! 
}'OT mu!!unuz? .. Hayır anlamıyorsunuz.. Pardayan mırıldandı: 
1-I att:ı eskrim salonlarının şerefini kıracak - . re kadar da uykum var. garip dc-
bir talebe~ini:t... ğil mi'.>. 1 Jaydi bakalım biraz uyuyalım!. J 

I .ö Ki erk kılıcını kınına soktu. f\1os· Toprağın Üzerine uzandı. Kolunu bü· J 
mor k~ilmişti. Yumruğunu uzatarak bir kerck başını onun üzerine koydu. He
küfür savurdu. Hemen hemen ağlıyacak men gözlerini kapad ı . 

hale gelmişti. Askerlere Pardayanı iyi Morover bu adamdan küçük bir ıstı
muhafaza etmelerini aöyliyerek merdi- rap ~esi İ•İtseydi, ~evincinden kabına sı- ı 
venleri dörder, dörder atlıyarak yukarı· ı<amıyacaktı. Feneri yüzüne tuttu, Şöval· 
ya çıktı. yenin çok mi.ister ih uyumakta olduğunu 

Hu defa r-vlorover Pardayana hitap gördü. Ki.ifürler savurduk tan sonra: 
elh: - Uyu 1 Bu senin son U)·kun olacak! 

- Ey Mösyö Pardayan, siz burada İ~te ben gidiyorum. Mösyö Dö G izi bu· 
rahat rahat o turuyorsunuz amma, işken- lacağım. Onunla birlikte tekrar gelece· 
cec i cellat oimdi yarın için aletlerini ha- ğiz. Yanımızda bir de i~kenceci cellat 
• ırlıyor. Beni d inle: Ben Bussi Lö ~!erk ILulunacak ... iyi uyu Pardayanl ... Fa
deiilim: itiraf ederim ki senden korkar- kat benim söyliycceğim şu sözleri başka 
dım .. Simdi zıncirler1e ba lı bulunuyor· j bir taraftan İşitemiyeceksin t .•• Şarl ile 
f..Un 1 Binat-naleyh korkacak bir eyim Viyolettadan başka senin iki dostun da· 
}ok. Kar~ ındaki l\.1oro\·erdir. Haniya bir ha varmış ... Klodla prens Farnez .. On
zan1an koca kılıcın ile yüzünde geniş bir lar ne oldu biliyor nlusun?. Onlar p ren
yara açtığın f\1oroverl.. Evet, !lenin ser- ~es Favsta tarafından açlık ve su!!uzluk 

st'rİ babana son darbe}'İ indiren Moro· , ile ölüme mahk\ım edildiler. O nlar da 
v er 1.. . seninle beraber hayata gözlerini yumu-

Sefil mahllık. hem bunları ~öylüyor, yorlar. Anlıyor musun} . . . Seninle be· 

hem de Pardayan iizerin<leki tcsiratın ı (raber sana bağlı dört kişi daha öb ür 
göz ucİ} le tetkik eyliyordu. Bir taraftan dünyaya göç edecek.. Eğer sana d ost 
da şfjvalyeyi bağlıyan .~incirlerin kendi· başka adamlar '\'arsa onları da söyle .. . 
sine kadar uzanıp uzanmıyacağına dik· öldüreyim de, İntikamımı tamamlıya-

k a t eyliyordu. yım. 

Halbuki ıvvalye ıoğuk kanlılığını as- Pardayan kımıld anmadı . Uyk ud a idi. 

la lıozmuyor, ha lta onun )" ÜZÜne Lakmı· - BlTMEDl -

Ui ,t\.1 1Hl31 JIUI ft. ~Y C . ......... - . .. 

• 

lzmir enternasyonal 
ser~isinde 

'-' 

Vatandaşları alaka uyandırıcı bir 
tecrübe~e davet ediyoruz! 

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

Sütlerinizi beraberinizde getirin, bu tecrübeye siz de it tirak 
edebilirsiniz. 
Dünyanın her tarafında•, çiftlik ve süthane sahiplerinin büyük 

rağbetini kazanan Miele krema makineler i, memleketimizde de 
görülmemit bir alaka ile karşılanmıttır. 

lzmir Enternasyoal Sergisinde Miele pavyonunu mutlaka 
ziyaret ederek, krema mak inelerimizin harikalı 

randımanını gözlerinizle görünüz ! 
Ayni pavyonda : 

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

» Gemici Feneri. 
ıı Gaz ocakları .. 

Kurşunlu Banyolart 
........................................ 

Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile Rabit o'an 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

Ho!r türlü ist irhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga• 
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo da iresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta· 
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde kar· 
yola 100· 75 diğer kısımlarda gene insan başına yatakıız 

inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 
Wüsteciri: KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCI 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Kulağınızda küpe olsun! 

cN MÜOHİ$ 
\STiRAPTAH 
~ON~A ••· 

Kullanmakla kabildir! 

NEVROZiN 
: • • 11 ••~ 1 1111 • • • • •• •••• ••••••••••••••••••••• • •• • •••• • • • •• • • • •••••• • •• •• •• • •• •! •1111 e 
: Bır hamlede nezle ve gripi geçirir. l;larareti sür'atlı: : 
E düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak : 
~ NEVRO ZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. E . K ,... T . ........................ t . .. . a ı esır ······················ 

icabında günde 3 kaşe a lınabilir. 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

\ Sabık Tevfikoa•;ı Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadaT yerinde ve denize kaT,ı fevkalade latif ma" 

zaTalı cok temiz ve emniyetli yeııane oteldir. . -
BRISTOL 

Beyoğlunda 

OSMAN • YE ı 

Sirkecide 
'CZ/./ L//7 LT.An 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en es!<i otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idııresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmit tir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu 
!urlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthis ucuzdur. 
lstanbuldıı bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. -lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 

Müdürlüğünden: 
idarei hususiyenin ve yarış ve ı slah yüksek encümeninin bu se· 

neki sonbahar at koşularının icrasına 12, 19, 26 Eylul 937 tarihi· 
ne müsadif pazar günleri öğleden sonra saat 15 de başlanacak· 
tır. 

Birçok saf kan ve yarım kan Arap ve İngiliz hayvanlarının İşti · 
rak edeceği bu koşular diğer yıllar koşularından çok heyecanlı 
olacaktır. Bahsı müşterek ve çifte bahis mükafatına ilaveten ay· 
rıca da piyangolar tertip edilmiştir. 

Kemer ve Kızılçulluyu da tutmak üzere Alsancaktan kofu ma
halline sık sık trenler tahrik edileceği gibi ayrıca otobüs ve diğer 
nakliye vasıtalarının seyri seferleri temin edilmiştir. 

Halkımızın hem güzel bir havadan istifade ve hem de zevk ve 
heyecan veren yarışları seyretmek için koşu mahalline akın etme· 
!erini tavsiye ederiz. 

9-11-14--16-18~21 3139 (1706) 

9 Eylôl Baharat deposu 
İzmir Enternasyonal Fuarında 

22 
Numaralı pavyonunda 

Filbaşx Türk çamaşır çividi 
Biletleri alanlarla pavyon satışında numaralı kart alan 

mÜfterilerine vereceği kıymetli ikramiyelerin tevziine 
937 senesinin 9 uncu ayının 9 uncu günü saat 9 da başlıyor 
Şehirde bulunanlar bizzat; taşrada bulunanlar mektupla 

müracaat etsinler. 
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DEUTSCHE LEV AN'l'E LINIE 
G. m. b. H. 

MACEDONlA vapuru 11 ey!Ulde Rot
terdam, Hamburg ve Bremen için ha· 
reket edecektir. 

ANKARA Vapuru 21 eylıllde bekle
niyor. 28 eylılle kadar Rotterdam, Haın
burg ve Bremen için yük alacaktır. 

AMERJCAN EXPORT LINE! 
The Expoı-t Steamship Corporatioıı 

l!:XPRESS vapuru 9 ey!Olde bek
leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 22 eylıllde bek
leniyor. NeyYork için yük alacaktır. 

EX!RtA vapuru 28 eylılle doğru bek
leniyor. NeyYork için yiik alacaktır. 

The Export Steamship corporation 
Pire aktarması 

Seri Seferler 
EXCHORDA vapuru 10 eyh1lde Pi

reden Boston ve NeyYork için hareket 
edecektir. 

EXCALtBUR vapuru 24 eylıllde Pi
reden Boston ve NeyYork için hareket 
edecektir. 

EXETER vapuru 8 blrinciteşrinde Pi
reden Boston ve Nevyork için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti 
Pire - Boston 16 gün 

Fratelli Sperco 
Vapuru Acntası 

ROYALE NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru 31/8/937 te ge· 
lip Burgae .. Varna ve Köstence limanları 
için yük alacaktır. 

MEROPE vapuru 5/9/937 de Hot· 
terdam .- Amstcrdam ve Hanıburg Ji .. 
manlarına hareket cdccektfr. 

HERMES Vapuru. 20/9/937 de Ro~
terdam • Amsterdam ve Hamburg lı
m.anlan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIEMT LtNIEN 
GDYNIA motörü 2191 937 de Rot· 

terdam • Hamburg - Daı:ı.tzic • Cdynia· 
Baltık ve Danimark limanlarına hareket 
edecektir. 

V ASALAND motörü 1 7 /9 /9 37 de 
Rotterdam - Hamburg • Dantzig - Cdv· 
nia - Norveç • Baltık ve Danimark li· 
manlanna hareket edecek.tir. 

BIRKALAND motörü 2/10/937 de 
Rotterdam - Hamburg - Dantzig • Cdy· 
nia ... Danimark. 1imanlanna hareket ede
cektir. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
SUÇEAVA vapuru 10/9/937 _de Mol· 

ta - Marıilyaya hareket edecektır. 
ZECLUCA POLSKA S. A. 

LEVANT motörü 8/9/ 937 de An· 
verı .. Dantzig ve Gdynia limanlarına ha
reket edecektir. 

Pire - NeyYork 18 gün ltandakl hareket tarihleriyle navlun-
SERvtCE MA.RlTtME ROUMA!N 

!ardaki değişiklerden acenta mesuliyet BUCAREST 
B kabul etmez. 

UCAREST vapuru 15 eylıllde gele- Daha fazla tafsilat için tkinci Kordon
rek ayni gün Köstence, Sulina, Galatz, 

da FRATELLI SPERCO vapur acentave Galatz aktarması Tuna lunanlarına 
h lığına miiracaat eclilmesi rica olunur. 
areket edecektir. TELEFON: 4142/4221/2663 
DUROSTOR vapuru 27 eylıllde bek- l!WWWlll!llJ-lil!ll~ll!lilll!lmi!••~-~ıı;ım-1!11'1 

lenıyor. Köstence, Sullna, Galatz ve Ga- Paris fakültesinden diplomalı 
lat:z aktarmasıTuna limanları için yiik Dl• tablplerl 
alacaktır. 

S'n: ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

SZE:GED motörü 20 eylıllde bekleni
Yor, Belgrad, Novisad, Comarno, Buda
Peşte, Bratislava, Viyana ve Linz için 

Memleket hastanesi dış tabibi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Yük alacaktır. 
JORNsToN VARREN LINES LTD. Hastalarını her gün sabah 

LIVERPOOL saat dokuzdan başlıyarak 
A VlE:MORE vapuru 26 eylıllde bek- Beyler - Numan zade S. 21 

!eniyor. Llverpool ve Anvers limanla- numaralı muayenehanelerinde 
tından yük çıkaracak ve Burgaz, Var- kabul ederler. 
na, Köstence, Sulina, Galatz ve tbrail 3921 
limanlarına yük alacaktır. Telefon : 

ARMEMENT DE:PPE - ANVERS Bergama Aıliye Hukuk Mahke-
E:SP ANGNE vapuru Birinci teşrin ip- meıi Reiıliğinden: 

ll~Iarında bekleniyor. Anvers için Bergamanın Turanlı nahiyesine 
Yuk alacaktır. bağlı Kadı köyünden Mehmet kızı 

DE:N NORSKE MtDELHA VSLINJE Elif namına avukat Haluk Ökeren 
B~' · . ~O tarafından Aydın bıyıklı köyünde 

1 . EK motöril 25 eylulde bek- Katerinli Y akup oğlu Recep kardeşi 
enıyor, Dieppe, Dunkerlc ve Norveç Ji- Yusuf aleyhinde açılan ihtar icra-sı 
~~~~~yük ala~ktır. . . . hakkındaki dava üzerine müddeia
~in .us motörU 24 bırıncı le~ leyh Yusufun gaybubet ettiğinden 
~o de be~enıyor. Dieppe Diln.kerk ve davetiyenin gazetede ilan edilmiş 
• rveç lıınanları lçtn.ytik alacaktır. ve l 9/7 /937 pazartesi günü mah

ZAYi 
kemede isbatı vücut etmemiş olup 
talep veçhile gıyap kararının keza 
ilanen tebliği için dava 25/ 10/937 

k. f 336 yılı Ala,ehir idadisinden ilk pazartesi günü görülmek üzere ta-
1•ırıından almış olduğum şahadet- lik kılınmış olduğundan saat 9 da 

~ırıeyi zayi ettim. Yenisini alaca- müddeialeyhin bizzat gelerek veya
bıırıdan eskisinin hükmü kalmamış- hut bir kanun[ vekil göndererek da-

r, vada bulunması mahkeme kararı 
Alaşehir Sarisu mahallesin- icabından olup aksi takdirde ışın 

den Ahmet oğlu Mustafa Ata gıyaben bitirileceRi lüzumu ilan olu-
3170/ 17 2 6 nur. 3 r 71 17 29 

Dima sabit daima tabii 

""?· 
•N . Juvantin saç boyaları 

_GILIZ KANZUK eczanesi laboTatuarlarında hazırlanan Ju-
"llntın • · olu saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden lamamen arı 

J:ı"saçl~ra tabii renklerini bahşeder. . . .• 
il . antın saç boyalarını kumral ve siyah olarak ıkı tabıı renk 
ı zerıne tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
ç~~ renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 

tnaz. En ·dd · · ı· k d E cı ı ve emnıyet ı mar a ır. 

czanleerde ve ıtnyat mağazalarında arayınız. 

,, 

YENIASIR 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

LONDRA HA TTl 

BORODINO vapuru 28 ağuıtoaa ka
dar Londra ve Hull için yük alacaktır. 

ADJUTANT vapuru 26 ağu•toıta ge
lip 1 7 eylıile kadar Londra için yük ala
cakllr. 

MAL Vı;RNIAN vapuru 1 O eylıllde 
gelip l 7 eylule kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru cylıil iptidaoın
da Londra, Hull ve Anveraten gelip yük 
çıkaracaktır. 

lzmir 4 üncü mıntaka tspu sicil 
muhafızlığından: 

LIVERPOOL HATTI 
OPORTO vapuru ağustos sonunda 

Liverpool ve Svanseadan gelip yük çı
karacaktır. 

OPORTO vapuru Karadeniz ve ls
tanbuldan avdetinde Belfa•t. Livcrpool 
ve Clasgov için yük alacaktır. 

Briatol, Leith ve Nevgut~' 1 hattı .• 
3 JOHANNE vapuru eylul ortasında 

doğru Bri•tol için vük alacaktır. 
ARBIAN PRINCE vapuru birinci teş

rin orta.&lnda Leith ve Ncvgastel İçin yük 
alacaktır. 

DEUTCHE LEV ANTE - LINt:: 
MILOS vapuru eylul iptidasında Ham

burg. Bremen ve Anversten gelip yük. 
çıkaracakhr. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me
sullyet kabul edilmez. 

Bornovada Birinci yaka sokağın
da 25 eski 33 taj sayılı sağı Çerkes 
Yusuf solu Mehmet kızı Fatma ar
kası Zobranlar önü yol ile çevrili 
bir ev Hüseyin Makridakinin iken 
ölümiyle karısı Afet ve kızı Nimete 
kaldığından adlarına tescili mahal
lesinden verilen ilmühaberle istenil
miştir. Tapuca kaydı bulunmadı
ğından ve 24/ 9/937 cuma günü 
mahallinde tahkikat yapılacağından 
bu malın mülkiyetinde sınırında her 
hangi bir ayni hakkında ilgisi oldu
ğunu ic\dia eden varsa o gün mahal
linde tahkikat memuruna yahut o 
~ne kadar lzmir Dördüncü mınta
ka tapu sicil muhafızlığına belgele
riyle birlikte müracaatleri bildirilir. 

3165 1730 

Umum Pamuk 
Nazarı 

Fa brikatörJerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

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

ADRES: 

G. O. GIRAS 
Pe•temalcılar, Evren ıokak No. 3/1 

Singer diki, makinaları kumpanya11 kar,iıinda 
Telefon: 2413 Poata kutuau : 234 IZMIR ' , 

lzmir Tayyare alay! komutanlığın-
dan: 

lzmir TAYYARE alayı fabrikaıına afağıda göıterilen ıan'at
karlar alınacaktır. Müracaat eylı'.ilün ıon gününe kadardır. Gir
mek ve izahat almak iatiyenler her gi:n Retadiyede Tamir fabri
kıuı müdüriyetine müracaat etmeleri. 

1- Kontrol aıtaba,111 .. 
1 - Motörcü uıtabatıaı .• 
1 - Haruri muamele atelyeai uatabatıao 
1 - Yıkama poataıı uıtabat11ı .. 
1 - Demontaj .atelyesi ustabatıaı .. 
1 - Tesviye ustabllfıtı •• 
1 - Kazancı ustabat._ı .. 
1 - Tahta ifleri ustabatııı .• 
1 - Laborant .. 
1 - Resaam .• 
1 - Fen memuru .. 
1 - Ketif menıuru. 

Her işte kullanılan 

-· 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

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

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

MiLLi EMLAK MODORLOôONDEN • 
Yunanlı D. Lira 

938 Karfıyaka Alaybey Meydan So. No. 42 Taj Ev 230 
948 Karfıyaka Oamanzade Hilal So. No. 20 taj Ev 100 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti petin ve taksit ile ödenmek 

üzere 10 gün müddetle artırmaya konulmuttur. 
lhaleai 23/9/937 per,embe günü saat 15 dedir. Alıcıların Milli 

Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 3186 1727 
~ ...- rras .....ı;ı,r:~ ~,,.;r 41 ı •• ... ·• m 

Bayındırlık Direktörlüğünden: 
Yönetgemizin 1000 kuruf asli aylıklı mukayyitliği açılmıştır. 

Bu ödeve orta okuldan çıkmıt ve askerliğini yapmıt istekliler ara
sından müsabaka ile biri seçilerek alınacaktır. 

isteklilerin orta okul diploma11, askerik ve hüsnühal belgele
rile birlikte müsabaka günü olan 20/9/937 pazartesi günü saat 
11 re kadar Bayındırlık Direktörlüğüne bat vurmaları. 

3162 1726 

ı •· "l"'-

SAHtf'E 9 

Daima RADYOLiN 

DAIMON 
vantilatorları 

En son icat edilen bu vantilatorlar yar.ın boğucu sıcidı:· 
lam:ıdan kurtarır. Masa vantilatorları Uç pil ile çalıfır kırk 
iki 11at devam eder. Saatta ancak bir kuruı ıarfiyatı vardır. 

CEP VANTILA TORLARI : Kllçük bir pil ile çalıtır mD· 
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz:. 

Deposu Sulu han cıvarı No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ôdemi,ti 
. . ' ~":'::,... . . 

'~uocffe1 
a'bunfdrz: 

TU Al 
TURAN Fabrikaları mamulAtıdır. Aynı Hmanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllnllik krem· 
lerini kullanınız. Har yerde Htılmaktadır. Yalnız toptan ıa• 
ıı,ıar için lımirde Gui Bulvarında 25 numarada umum acen· 
lelık Nef'i Akyaıılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Pos.ta K11t. ae4 Tele•on C41!S6 

• 

wn "°'"''m a:~aretler va.ptı .. Bir afsun ok" .. I dJ " • • ~-· -~-- .... """.-. "SC2'\-~rf'!1e k.-.ı. 
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Japonlar Şanzi· Eyaletinde Ilerleyorlar 

Cinliler Cesurane Vuruşuyorlar 
Çin tayyareleri Japon harp gemilerine bombalar attılar 

Harp başlıyalıdan beri M. Cemiyeti Asamblesi -Japon mütahassıslarına göre Çjnin 
zayiatı 50 bin kişiyi bulmuş.o 

Dün ilk içtimaını yaptı. Asamble 
riyasetine Ağahan seçilmiştir 

Paris, 13 (ö.R) - Central Nevs Çin Çinin 
ajansının bildirdiğine göre Şanı.i e~ a- Paris, 13 (Ö.R) - Milletler Cemiyeti releri esnasında ltalyaya dost bir d~vlet 

Protestosu tetkik edilecektir 
)etınde Bartungun şimalinde muharebe- asamblesi bu sabah 18 inci mutad içti- delegesinin nutkuyle meseleye temaı 
ler devam etmektedir. Tayyareler ve ma devresini açmıştır. Bu celseye kon- edilmesi ihtimali daima mevcuttur. ~ 
toplarja himaye edilen Japonlar Çın hat- seyin devre reisi ve ispanya cümhuri- ra Palermo nutkunda B. Mussolinl ba-
larına hücum eLınişlerdir. B~ Çin ta- yet hükümeti başvekili B. Negrin riya- tırlarda olduğu üzere Italyan hnpara• 
buru imha edilmiştir. Bir Japon tay- set etmiştir. B. Negrin Asambleyi açar- torluğu kabul edilmese bile Habeşista-
yaresi düşürülmü~ür. Takviye kU\·- ken söyliycceği nutkun ana hatlarını run Milletler Cemiyetinden çıkarılması 
vetleri • lan Çinlıler mevkıl r:ni muha- dün BB. Delbos ve Edene tebliğ etmişti. hususunda ısrar etmişti. 
faza~a muvaffak olmuşlardır. Her iki Asamble, salahiyet.namelerin tasdiki- B. NEGRtNtN NUTKU 
tarafın 2000 kadar ölü ve yaralıdan iba- ni :rnütt?akip, reis intihabına geçecektir. B. Negri nutkunda beynelmilel hu-
ret zayiatı vardır. Hint mümessili Ağa Hanın riyasete se- kuk kaidelerine riayetin gerilediğini 'ft 

ŞANZt HJ\REKATI çilmesi hususunda umumi anlaşma mev- bilakis §iddet metocllarmın terakki ha-
' Paris, l!l (ö.R) - Bıld:rildig~ne gö- cuttur. Delegasyon göndermemiş olan linde olduğunu milşahede etmiş ve Mil· 1 

re Şanzi vileyetinde Japonların ileri ha- Negüsün istinkfıfı sebebiyle Habeşista- letler cemiyeü paktının şu veya bu mad-
rekekti sebebiyle orada bulunan lngi- nın müstakil devlet sıfatiyle cemiyette- de veya fıkranın tadiliyle daha kolay tat-
Jiz mis)onerlerinin memleketi terketmc- ki mevkii, eğer beklenilmiyen bir hadi- bik edilir bir şekil alamıyacağını, ha-
lerı tavsiye edilmişt;r. Diğer b;r eyr.- se çıkarılmazsa, salahiyetnameleri tet- kikatte pakt devletlerin ve .ol).lan tem-
)ete ve ~ ahut Cenubi Çine çek lmeleri 1 kik komisyonunda bahis mevzuu olmı- sil edenlerin kat'i a7.imleriyle tatbik 
ta\ :~ e edilmektedir. 1 yacaktır. Bu sebeple bu komisyon ta- edilmezse Milletler Cemiyetinin yaş&• 

BEŞ JAPON GEM1S1NE 'rafından hazırlanacak raporun hiçbir yıp inkişaf edemiyeceğini, e:ıas işin sulh 
lSABETLER OLDU 1 güçlüğe tesadüf etmeden kabul edilece- teşkilatını sağlam ve devamlı kılmaktan · 

Şanghay, 13 (Ö.R) - Çin .tayyareleri . . ği tahınin ediliyor. Bundan sonra asam- ve Milletler Cemiyetini tahrif etmek 18-
limandaki Japon harp gemiler:ne hücum Tiençin ılerisinde Japon müdafaa meuzılen h k ti . . ble riyaset divanını ve büyük komisyon- teyenler tarafından istifade edilebilecek 
etmlşlerdir. Müşahitlerin ifadesine gö- reketlerine devam ederek Yuan Poo sonra başlamış olan ri~a~ aJre e erıkm- lannı teŞkil edecek ve ruz.namesinde Ağa Han vaziyetlere meydan vermemekten iba· 

h · · · b tl Ch · · ı tt"kt Çinlilerin nizama tahavvül elm'-tttir. apon as e- . 
1 

. 
re beş J~pon arp gemısıne ısa e er em ışga e 1 en sonra 

1 
? uhas t yazılı meseleler bu komısyonlar arasın- misyon vücuda getirilmesini isteyecektir. ret olduğunu söy emiştir. 

mühim bir mukavemet merkezi olan ve ri mütahassıs anna gore, m ema m 1 • b' zarfı da Mili tl C ftlı:i olmuştur. b"d . d b . ç·nı·ı . S'nghi da da tevzi olunacaktır. Bu ihzari mesai Almanyanın ve Amerika birleşik dev- Son ır sene· n e er e. 
ÇlNLlLER CESURANE K lg a 8 kı.lometre mesafede kain ı auetın en erı ı ı erın ı Y .. . • F T'' k ihtiJ•L-·- hal 

a an J • iki gün sürecek ve bunu muteakip ce- !etlerinin de istişari olarak bu komisyon- mlyetinın ramız - ur annuı • 
DöV'OŞOYORLAR bulunan Miaokang Chen istikametinde uğramış oldukları ı.ayıat 3o.OOO maktul 1 · · htelif nJ f r ti da temsil edilmelerı· tem .. - .. ; edilmek- li suretiyle temin ettiği mesut hal tek· 

ile :o 000 mecruha baliğ bulunmakta- mıyetm mu orga ~ının aa ıye ~ ka·•.. 'k B N......ı d _
1
._ 

Paris, 13 (0.R) - Japonyada çıkan terakki etmişlerdir. · hakkında genel sekreterlıkçe hazırlanan tedir. Fiili l>akımd8n bu komisyon bU- lhıi ,yu.ottı ten sonra · .. au euur 
cAabi~ pzetesi c1932 denberi Çin Şimali Çinde 9 Eylalde Machang ve dır. büyük raporun münakaşasına geçilecek- yük neticeler vermeue de hiç şüphesiz tir ki: cYarının programını tanzim ede-
askerinhı 'kıymeti ıslah edilmiştir> baş- Liuho Chenl ltpl e~ olan Japon or- JAPONYANIN GAYELERl tir. Bu münakaşa bütün delegasyon dikkate değer temaslara yol açacaktır. ceksinlz. Karar ve müzakerelerlnizde 
lılı albnda n~ttiği bir makalede Çin dusu bu iki şehrin şark ve garbındaki Tokyo, 12 (A.A) - Domei ajansm- reislerine günün miihiıiı meseleleri hak- M"OHDI BlR HADlSE beynelmilel münasebetlerde paktın 
askerinin 1932 deki gibi olmadığını, Ja- cephesini genişletmiştir. dan: 1 kında hükümetlerinin noktai nazarını Paris, 13 (ö.R) - Milletler Cemiyeti prensiplerini ve karşılıklı taahhiltlere 

lyi bir membadan öğrenildiğine göre. anlatmak fırsatını verecektir. Fransa asamblesinin içtimaı günün en dikkate r~et e$8Sını hlkim kılmağa karar ve 
eski hariciye nazırı Vikont !shii ile es- başvekili B. Camille Chautemps ile ha- değer hadisesidir. Mal\ım olduğu üze- az.minin tezahür etmesini dilerim.~ 
kı Japon bankası direktörü B. Fukai riciye nazırı B. Delbos tarafından .Fran- re konsey senede en az üç defa topla- Bu nutuktan sonra asamb~e ffisUO 
ve halen A\'rupada bulunm~kta olan Ja- sanın \'aziyetini izah için söylenecek nu
pon iktısat h~yetinin reisi B. Kado~o-: tuklara şimdiden büyük bir ehemmiyet f 
nun bütün dünyaya Japonyanın Çın- verilmektedir. Bu fikir mübadelesin-

..... 1 
deki hakiki gayelerinin ne olduğunu og- den sonra komisyonların işe geçmesini 
renmek için husu.:i bir vazife ile tavı.if mümkün kılmak üzere asamble içtima-
edilmelcri muhtemeldir. ını bir gün talik edecektir. 

Vikont lshıiu Amerikaya, B. Ka<la- SOVYETLER MÜDAHALE 
nono da Fransaya gidecektir. EDECEKLER 

JAPOm ADA KASIRGALAR Çin hükümeti Paris, Londra ve Brük-
sel sefirlerinden mürekkep bir delegas

To.kyo, !2 (A.A.~ -::- Ja.ponya~ ~c- yon vasıtasiyle temsil edilmektedir. 
nırl>i garbı prefektorluklerın~e .. hükum Bunlar sosyetenin Çin _ Japon ihtilifı
stlrmektc oltn kasırga 24 k!§ının telef na müdahale etmesi için resmi bir talep 1 
olmasına, 98 kişinin yaralanmasına, SO~O dermiyan edeceklerini teyit etmişlerdir. 
evin tamamen yıkılmasına, 24000 evı~ ,Delegasyon Milletler Cemiyetinin Çin-ı 
de kısmen harap olması ve. kısmen s~ ı deki vaı.iyeti tetkik ederek tahammül 
lar altında kalmasına sebebıyet verınış- edilmez Japon taarruzuna karşı hemen 1 

Voosungta Japonların bir hareketi tir. lmüsbet menfi bir karar alması lüzumu-ı 
pon askerinden daha az cesaret göster- Pekin Suiyan demiryolu üzerinde Ja- JAPON TAYYARELERİ nu kaydetmektedir. Böylece beynel-

mediğini, Şanghayda cesurane hücum- ~ kıtaatı Kalgana 160 kilometre "me- Şan ha 
13 

(A.A) _ Ja n tayyarc-ı milel muahedeler~ kudsiyetini ve sulhu Milletler Cemiy,eti 
Jarda ve hezimete uğradıktan sonra da safede bulunan Tatung istikametinde g y, po korumak Jazımgelır. Delegasyon sul- nırken cemiyet hası elli iki devletin seçmek üzere saat on yediye talik edil-
mütekabil hücumda bulunduğunu, vak- taarruµ geçerek birçok mevkileri iş- l~r~ ~aat 15/15 de Ouangpo~un sağ sa~ 1 h.u kurtarmak için Amerik~ da ma- mümessilleri senede ancak bir de~a miş ve bu ikinci içtimada Ağa Han it• 
tiyle hayatını tehlikeye koyacak şekil- gal etmişlerdir. hilinı bombardıman etrnlştir. Uç ~y lzıde olduğu gibi bu gayrete iştirak ede- yamble halinde toplanırlar. Umumı- tüakla reisliğe seçilmiştir. 
de harba girişmemek şöhretini haizken ÇINLtLER KALGANI lSTIRDAT yare Bundun karşısında kain Çin ın~v-,ceğini ve Milletler Cemiyeti Azası olmı- yetle asamblenin birinci günü dikkate JAPONYA HAKKINDAKİ 
bugün disiplinli hareketlere giriştiğini, ETTILER zilerini diğer üç tayyare de Kiangsuan yan diğer devletleri de taarruza nihayet pyan bir hldlae olmaua da bu defa böy- MORACAATlN ŞEKLİ 
Çin ordusunun ekseriyetle 20 yaşında Şmıghay, 12 (A.A) - Sentral Nevs mıntakasını bombardıman etmişlerdir. vermek ve uz.ak şarkta tekrar sulhu le olmamuma iki sebep vardır. Evve- Cenevre, 13 (ö.R) - Çinin Japonya-
gençlerden mürekkep olduğunu, bun- tesis eylemek yolunda umuınt bir anlq- IA konsey reisi sıfatiyle Ispanyol dele- ya karşı cemiyete müracaatinin resmi 
Jarın manevi bir mukavemet gostereme- maya dahil olacaklarını ümit eylemek- gesi ve c:ilmhuriyet büküm.eti başvekili metni şudur: cHükümeümin emriyle Ja-
miş olan 19 uncu Çin ordusunun bu- tedir.' Çin notasından anl8§ıldı~ gö- B. Negrlnin uambleyi açması,_ Almanya ponyanın, hava, deniz ve kara siJAhla-
gtln modern bir ordu gibi çarpıştığını re Çın mümessilleri 1933 te Mançurı va- ve ıtalya belki bazı clevletlenn bu su- kull L ç· . ,~,1 a ttiğ' hlclise-
yaz.maktadır . . . L Ln edil ~·-.... . f . l rını anaraA mı JaUM& e ı 

. zıyetini takıp etmeA ilzere .teşJLU - retle ispanya ICUlllDurıye ıne nasıp o an ini k bildirmeğe saJAhiyettarım. 
Tokyo, 13 (Ö.R) - Japonyanın Mos- mi§ olan komisyonun ihyasını istemek- ıeref aleyhinde bulunacaklarını ümit s onseye . . 

kova sefiri iki Japon ,·apurunun Vla- tedirler. 0 komisyonda Amerika bir etrnl§lerdi. Bu Umit tahakkuk etmemi§ Bu Milletler Cemıye~ ~smdan. bir 
divostokta te~küini protesto etmiş· \'C m:ıeft'L'tJ . tı .... ...t 1 k t il dildi d 1 tl rin h · t' V devletin arazi tamamıyetine ve ııyasl 

~.ı e ıs~ .. o ara ems e - ve eve e emen umumıye ı a-
hemen serbest bırakılmalarını istemiştir. ği gibi Almanya ve İtalyanın da delege- lansiya hükümetini daima Ispanyanın istiklaline karşı bir tecaviiz hidisesidir 
Sovyet hükümeti bu vapurların Sovyet leri vardı. nizami hükümeti tellakki ettiklerini gös- ki şüphesiz paktın onuncu maddesinin 
kara sularında nizama muha1if hareket- JAPON TAARRUZUNU PROTESTO termişlerdir. Esasen salahiyetnamele- şümulil dahiline düşmektedir. Japon. 
}erinden dolayı tevkif edildikleri ce\'a- Cenevre 13 (ö.R)-Çin delegesi mem-'rin tasdik komisyonunda bunu açıkça yanın taarruzu sulha karşı vahim vazi-
bını verm.iştır. leketine Jaıxmya tarafından yapılan 1 teyide imkAn hisıl olmuştur. Nasyo- yet ihdas ettiğinden Milletler Cemiye-

TREN MÜNAKALATI taarruzu protesto etmek üzere Milletler 1 nalist hilkümet namına Dük Dalb tara- tini alakadar eder.> 
Tokyo, 13 (AA) - Nankin ile Kal-

gan arasında tren münakalatı y nıden 
teessüs etmiştir. 

Nankin, 13 (A A) - CinlilerLn bir 
tebliği Matchnngın Çinliler tarafından 
tahliyesi haberini teyit etmektedir. Çin
Jıler Hsingtchi hattı üzerinde Tsang 
Tchcoun on mil şimalinde d~rmuşlar
dır. 

1K.l TAYYARE DüŞüROLDü 

Nankin, 13 (AA) - Sentral Nevs 
s.jansmdan: 

Bu ayın sekizinci günü iki Japon 
tayyareşi Svaton civarında Çin tayya
re dafi toplariyle hasara uğratılmıştır. 

JAPON TEBLlôl 
Tokyo, 12 (A.A) - Tebliğ: 

ktahaydUi J81*l ~duWı um Jıa.. 

Cemiyeti konseyine bir protesto notası : fından komisyona gönderilen bir maz- Bu notada ihtilifın başından beri ce
tevdi edeceğini bildirmiştir. Çin bükü- hatada ispanyanın ancak üçte birine reyan eden askeri ve siyasi hldiseler 
meti bu notada Milletler Cemiyeti iza-1 hakim bir hükümeti temsil eden B. Neg- hakkında Nankin hükümeti tarafından 
sı olan bir devlete karşı aza olmıyan bir rinin İspanya mümessili olarak kabul tafsilat verilmekte ve Japonların kızıl 
d~vlet ~rafından yapı'.ab~lecek te~- edildiği protesto edilmiştir. ~~~isy~~ haç teşekküllerine riayet etmedikleri, 
vuzlere aıt olan on yedıncı maddeye ıs- B. Negrinin meşru İspanyol hukumetmı . uha . halk h" tt'kl · ve 

. 'kA . gayrı m rıp a ucum e ı erı 
tinat edecektir. temsil etmesi sebebini de hır şı ayetın k 1 1 k"'lt" .. ı · · ....... 

me tep ere u ur muessese erını 5.,... 
M1LLETLER CEM1YET1NDEN BlR kabulüne imkan olmadığına karar ver- b . t h . 'b' h k tt buil nduk 

epsız a rıp gı ı are e e u -
KOMiSYON GöNDER1LMES1 miştir. l d 'k d"l kt d' 

AN MESELESİ arı a zı re ı me e ır. 
tSTENlLECEK HABEŞIST 1l tl C . . hfll · ç· · 

Tiyençinde imtiyazlı mıntakada beynelmilel tukerler Paris, 13 (ö.R) - Uzak şark işleri İkinci mesele Habeşistanın cemiyet Mi e. e: • . em~yedük~acıklı erhaı tıralın": 
] hakk d Ç. d 1 · · Mili tl c a._1 n- • d i bir ·· kaşa ih Mançurı .IUldisesın e ı a ı arı Çin ajansı, Çin kıtaatının Ka ganı istir- Saat 15/30 da yedi Japon tayyaresi ın a ın e egesının e er e- BUUığı '"'erm e yen muna - v • Mili tl C m1 tine 

dat etmiş olduklarının rivayet edilmek- Chapei;•i bombardıman etmişlerdir. miyetine müracaat edeceği teeyyilt et- timali idi. Bu meselenin ortaya çıkma- ~. ragmen YUU: e. e~ e ye _ 
te bulunduğunu bildirmektedir. mektedir. Zannedildiğine göre Çin ması için Negüs Cenevreye bu defa de- muracaat ~tmesı bedbinlıkle karplan 

ÇlNLtLER 50 B1N KtŞt ZAYlAT Tayyareler ~ındaa atıl.mı§ olan Milletler Cemiyetiiiln ihtilifa müdahale legasyon göndermemiş ve • saWıiyetna- makta ve Milletler Cemiyetinden Japon• 
VERMiŞLER bombalardan bır çoiu Ouangpounun saj etmesini dejil, sadece 1932 de Mançuri- meler kombyonunun oldukça uzun sil- lara karşı her hangi bir hareket bekle-

Tokyo, 12 (A.A) - Çinl;lerin Japon- sahilinde Poutounp dolru dUpıtif Ye deki 'Vaziyeti takip etmek üzere ~ ren lçtlmaına nlmen bu hususta müna- melde Çinlilerin aldandıklan kaydedll
r 1anıfuadan Mach•ngm .istilAamdan Çin fabrib1armda rncm1•• ~· .ınmg olan komil)'w benzer bir k~ bp CJkmaaultır.Fakat asamble mu.lre mektedir. 


