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Celik Ordu Manevraya Hazırlanıyor 
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Sonbahar Büyük manevralarının 
saha tespit edilmiştir yapılacağı 

Aydın v; Söke mıntakasında Manevra hazırlıkları büyük bir hızla 
bilhassa motörlü topçu 
edecekleri muhakkaktır 

başlamıştır. Zırhlı ve motörlü · birliklerir, 
ve hava kuvvetlerinin manevralara iştiı ak 

Bu manevralar Trakya 
askeri bakımdan 

manevralarından çok 
büyük bir ehemmiyet 

:··································································· . ·~~~ • • 

~Donanmanın manevralara istirakiE . , 
• • • • 

. .....•........................................ , 
l•tanbul, 14 (Hususi muhabirimizden) - Ay. 

dın civarında /kinci ordunun, bütün hazari kuv. 
vetlerinin iıtiraki ile yapılacak büyük manevra· 
ların diğer bir hususiyeti de donanmamızın Ma
vi imala ayrılacak olan tayyare lilolarının re· 
~ak.atinde olarak Ege sahillaini ve bilhassa J:z.. 
miri. topa tutarak karaya aıker ihraç etmesi ola- • 
calı.tır. 

Kırmızılm bu ihraç hareketini arslanca önle· 
meie çalııacak ve neticede karada ·harbi kabul 
edip düımanı Anadolunun harimi iımetinde bo· 
lacaktır. 

(SONU OÇONCO SAYFADA) 

daha geniş olacak 
t«ş ıyacaktır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kahram<ın ıayya-recilerımız 

KONFERANSIN KARARINDAN SONRA 

. . 
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o ına a t! ara ın a ı 
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20 Eylıil Pazartesi günü toplanacaktır E 

Kongreye 300 öğretmen davetlidir ~ . 
. Kongreye bir çok tezler verildi Rad-~ . . 
i yolarda müzakere takip edilecek ~ 
İstanbul, 14 (Hususi muhabirimizden) 

Türk Tarih kurumunun kongresine iş

tirak etmek üzere Cenevre üniversitesi 
profesörlerinden B. Bitarla 1anınmış 

muharrirlcrden olan refikası bugün gel
diler ve Tarih kurumu as başkanı pro
fesör bayan Afet ve kuı um azaları tara
fından karşılandılar. 

20 eylfıl pazartesi günü 1stanbulda 
Dolınabahçe snlonlarında toplnnacak 
olan ikinci tarih kurultayına lzmirden 
de bir çok zevat davet edilmi§lerdir. Da
vet edilenler anısında tarih ve cağrafya 
muallimleri, tarihçiler ve ilim adamları 
vardır. 

Ti.irk tarih kurumu genel başk:mh
ğından kültür direktörlüğüne gelen bir 
yazıda, aşağıdaki öğretmenlerin 20 ey
lUl tarihinde, kurultay toplantısında bu
lunmalan bildirllmiştir : 

- Erkek lisesinden muallim Mithat, 
Haydar, Ziya Sönmez, Hüsnü, Şeref, Kız 

Akdenizdeki korsanlik 
artık bitmiş sayılabilir mi? 

---• lisesinden Meliha Esat, Saadet Meymu-

B k G 
nl',:Fıkre:t Dışl.iuda~13e<1ia1 Fakize, Ta1· 

Fransada 

Kon( eransın cabuk bitmesi muvaf f akıyetine delildir 
' Balkan Antantı devletlerinin talebi ile 

ltalya anlaşnıanın 
tatbikine iştirake davet edUmiştir 
Nyon, 14 ( ö. R) - Akdeniz anlaş-, ret vapurlarının Akdenizde bir çok de· 

ması bugün saat 12.30 da imza edildi. f~lar tec~vüze uğradığını ve bu hareke· 
5 0 ,·yetlerle Türkiyenin kabul cevaplan, tın 22 nısan 19 30 tarihinde Londrada 
dün gelmişti ve artık imzaya hiç bir ma- tanzim edilen tahtelbahir harbi ahkamı
ni kalmamı~tı. Bazı delegasyonlar hal- na ve İnsanlık prensiplerine muhalif ol
yanın cevabını beklemek isterlerdi. Fa- duğunu, bunlara korsan hareketi sıfatı· 
kat B. Delbos korsanlığa kar§ı hareketin nın hakkiyle verilebileceğini, müşahede 
tehiri muvafık olmadığını \'e her hangi eden, ispanyadaki iki tarafın muhasım 
bir devletin eüratle ve §artsız olarak ve· sıfatını ''e diğer devletlerin ticaret va
rileceği ıüpheli bir cevabını beklemek , purlarını kontrol hakkını kabul etmiyen, 
için imza gecik.irse korsanlara bir zaaf her devletin kendi vapurlarının seyrüse· 
hissi verileceğini kaydetti ve anlaşma da- ferini himaye için alabileceği tedbirlue 
ha ziyade beklemeden imza edildi. Met- ~rar irns etmek istcmiye.n akit devletler 
ni hülasaten oudur: şunlara karar vermişlerdir: 
İspanya ihtilafı vesilesiyle bu mücade- 1 - Devletler ispanyadaki mücadil 

lede alakası olmıyan devletlere ait tica- taraflardan her hangi birine mensup ol• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ m~an t~aret vapurlarını hlmaye ~in 

2 inci ve 3 üncü maddede tasrih edildi
ği ~kilde hareket etmeleri zımnında de
niz kuvvetlerine teminat vereceklerdir. 

B. Dclbos 

Güreş Milli takımımız 
dün akşam lzmire geldi 

1 

L 
61 kiloda Yaşarla 1ror§1laşatak. olan Yugoslav Antmıoviç 

- YAZISI 1K1NCI SAHiFEDE -

2 - Londrada 2 2 nisan 19 30 tarİ· 
hinde tanzim ve 6 sonte~rin 19 36 pro
tokoliyle teyit edilen beynelmilel kaide· 
ler hilafına olarak bir ticaıet vapuruna 
hücum edecek her tahtelbahire mukabil 
hücum ynpılacak ve mümkünse tahrip 
edilecektir. 

SONU DöRDONCO SAYFADA 

Almanyadaki ti
caret heyetimize 

biJ· çay verdi 
Nürrnberg, 14 (A.A) - Berlindeki 

Türkiye biiyük elçisi B. Hamdi Arpağ 
ile Türk - Alm~n ticaret ::mlaşmnsını 

müzakereye memur Türk hc>yeti azn
sı Führerin çaymd3 bulunmuşlardır. 

Almon devlet rcis'l müzakerelerin mu
vaffakıyetle neticclcnm~ olmasından 
dolayı Türkiye biiyiık elçisine derin 
memnuniyetini beyan etmiştir. 

Ü yü arp ma- - SONU 1K1NCI SAHlFEDE - T;irk Tarih kurumu as başkanı Bn. Afet 

nevraları başladı 
Pnris, 14 (Ö.R) - Fransanın büyük 

Garp manevraları başlamıştır. Fransa 
harbiye na:r.ırmdun başka İngiliz hava 
nazıriyle İngiliz ordusu erkanıharbiye 
reisi de bu manevralarda hazır bulun
maktadırlar. 

---•·---
Yarın 
---•·---

Türkiye yüzme 
• 

şampıyonası 

başlıyor 

Yedi mıntakadan 36 
şampiyon müsabaka

lara girecek 
-YAZISI tKINCI SAHiFEDE-

Prag matem icindedir • 

Çekoslovakya büyük 
kurucusunu kaybetti 

B. Masarik'in ölümü 
bütün Çekoslovak
yada büyük teessür 

uyandırmıstır 
~ 

Prag, 14 (A.A) - Eski rcisicümhuı 
B. Mauırik vefat etmiştir. 

Roma, 14 (ö.R) - Çekoslovakyanın 
kurucusu ve Hk rcisicümhuru B. Masa· 
rikin ölümü anında ailesi erkaniyle re
isicümhur B. Beneş ve Başvekil B. Hod
za meşhur hastanın baş ucunda bulunu. 
yorlardı. Reis Masnrikin ölümü haber{ 
Pragn hemen yayılmış \'e şehir derhal 
matem kisvesine bürünmüştür. B. Ma· 
sarikin vasiyetnamesi sabah saat beşte 
neşredilmiştır. 

Son tabip raporuna göre teneffüs sa
at 3.27 de kesilmiş ve kalp te iki dakika 

SONU DöRDUNCU SAYFADA 

Ankara muhteliti lzmiri 
1 - 3 mağlôp etti 

y AZISI ALTINCI SAHtFEDE -

••naen 



• 
SAHiFE 2 

TRAKYA 
---111---

Müfettişi Umum 
Gl. K. Dirik'in 

ziyaretleri 
Dünden beri şehrimizin misafirı bu

lunan Trakya umum müfettiı;i General 
KAzun Dirik dün vılilyeti, belediyeyi, 
Partiyi, mi.lstahkem Mevki kumandan
lığını ziyaret etmişlec ve gazete idare
hanelerine uğnyarak gneleci arkadaş
larla görüşmüşlerdir. General her yerde, 
bütün lmıirlilerin kendisi hakkında bel
ledikleri saygı ve sevgi hislerinden çok 
miitehaasis bulunuyor.. Sayı.a misafiri
miz bu sabah BoZ<iağa bir geEinti yapa
caklar, köy kalkınmasının ilk temelini 
hazırladıktan bu köyde kendileruıi can
dan seven Bouiağlı.Jar arasında hır kaç 
saat geçireceklerdir. 

Kız Enstitüıünde 
Dün sabah Kız enstitüsünde, Anka

ra İsmet paşa Kız öğrefmen okuluna 
leyli ve meccant olarak kabullerin! isti· 
yen talebenüı imtihanlarına başlanmış
tı.r. İmtihanlar yarın sona erecektir. 

Şarbon hastalığı 
Urlanın Camlı köyünde Osman ismin

de biri hastalanmış, hastalığı şüpheli 
giirüldüğü için emrazı sariye hastanesi
ne getı.rilmıştir. Osmanın ~arbon hasta
lığına tutulduğu anlaşılmıştır. 

.. . ' .. .. .. 

Vali 

t"ENI ASii\ 

Balkan Güreş Şampiyonası 

Güreş Milli takımımız 
dün akşam lzmire geldi 

PAMUK 
Cinsleri muha
faza edilecek 

"' . 

IS EYi.OL ÇARŞAMBA 193,_ 

Yarın ___ ....... __ _ 
Türkiye yüzme 

• 
şampıyonası 

başlıyor 
Türkiye yüzme birincilikleri.ne ya

rın öğleden sonra saat on altıda Ka.qı· 
yaka sahilinde başlanacaktır. Yarış yeıt 
yeni yapılan yiizme havuzudur. 

Fabrikalarda pamuk ıohumlarının-ka
rışmaması için icap eden tertibat alı-

Türkiye yüzme birinciliklerine hmlr, 
İstanbul. Ankara, &ldresir, Kocaell, 
Antalya ve Mersin bölgelerinden otua 
altı sporcu girecektir. Mıntaka denizcL. 
lık heyeti heı:1ı:esi bu müsabakaları pa
rasız olarak seyretmeğe davet etmekte
dır. _ __,, y ugoslavya, Romanya ve Yunanis- nacaktı.r. Ziraat veWetinden bu hu-Siyasi müsteşarla susta vil!yete gelen bir emirde lunir Yarın yapılacak müaabakalar şunlar-

t '' 'f • b " } " ) vilayeti dahilinde akala ve yerli pamuk dır : 
Selaniğe gidiyor an gu feŞÇI eri ugun ge ) yor ar tohumlarının ekilmesinden, bunların ka- 1 - Yüz metre serbest .. 

Vilayet makamında, vali B. Güle.çin Bdlkan güreş şampiyonasına iştirak 1 Güreş ekibimiziıı kafile reisi bay Ke- nşmamaları için fabrikalarıa §imdiden 2 - tlti yüz metre kurbağalama .. 
bru;kanlığında, şehrimizde bulunan tktı- edecek olan Türk ınılli güreş el<i.bi dün lmaldir. Finlandiyall antrenör "fl. Seller tertibat almaları, fabrikaların işliyecek- 3 - 400 metre aerbesl. 
sat vekfileU siyasi mwtqarı B. Ali Tü-11 akşa"1. saat on altıda Bandırm. a ekspre- kend __ ılerine .. refaka.t etm. ek_tedir. . .. leri pamuk cinsleri hakkında alakadar Bu müsabakalardan başka 4X200 bay. 

D k t T " -k illl akam! h b d t ı · · te · rak yarışı ve Va ter Polo müsabakası da rel ve Türle ofis müdürünün de ist.irakiy- j siyle Jiehrimize gelmiştir. Mılll güreşçi- ıge_r .gu. reş c ıp erı "' m . gu- m arı a er ar e ıne erı 1$ nmış-
• kib kar d k tU f ekipler arasında yapılacaktır. le bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantı !erimiz istasyonda sporcular tarafından reş e ırun şısın a en uvve .ra- ır .. 

k R al 1 d 61 k·ı d y T. t das d 1 li · 17 eylUl tarihine rastlıyan cuma ..,._ geç vakte kadar devam etmi.ştır. hararetle karşılanm~ardır. ip omany ı ar ır. ı o a aşarın ıcare o t a, prese eme ame yesı ıo~ 
B. Ali Riza Türel dün ög"leden son- Gelen güreşçiler ,wtlardır : Rbahseomanyalkıtedrakib1· indyen Romlaenle

1
r ü~itle esnasında pamuklara hiç bir şekilde su nü. saat on dörtte 200 metre serbest, 

tme ır er ugos vya ı gureş- ve dig· er yabancı mayi ve maddelerin yüz metre sırt üslü, 1500 metre serbest 
ra Liman idaresine giderek muhtelif li· . 56 kiloda r~man, 61 kiloda Yaşar, 66 . · . 

1 
b 

2 k·ı_,_ Ank li çiler arasında da kıymetlı eleman ar u- karışt.ırılmaması için alakadarlar nez- yüzme müsabakaları, Türk bayrak ya• 
man işleri etrafında tetkıkler yapmış- kıloda Yusuf Aslan, 7 ı""" ara . . v •- p ı .. b k la 1 , . . . lunduğu haber verıhyor. dınde teşebbüse girişmiştir. Bu husus- rışı ve a..,r o o musa a a rı yapı• 
tır. Bize verilen malümata göre siyasi 1 Hlıseyın, 79 kıloda Mersmli Ahmet, 87 MU.,..,.bakaların merasimle açılacağı ta en ufak bır ilımal gösterenler, ferdi bcaktır. 
müsteşar B. Türel ve Vali D. Güleç kiloda Muotafa, ağırda Çoban Mrhmet.. cuma günü için stad hazırlanmaktadır .. vak'alar karşt.>ında bile tecziye edıle- Türkiyenin her yerinde neticeleri 
bugün Brıoni vapuruyle Solaniğe mü- Türkıyeyi spor sahasında, milli spo- 0 gün mıntaka reisi sifaliyle vali B.Gü- ceklerdir. alaka ile beklenen bu müsabakaların 
teveccihen hareket edecekleı·dır. rumuzun büyük ,ıerefiyle mütenasip bir leç bir söylev verecek, buna Türkiye gü- çok heyecarılı olacağı tahmin edıliyor. 

--------------------------- ~ek.ilde daima temsil kudretiru gö.teren reş federasyonu reisi mukabele edecek, Dedebaşı gazinosunda Jkı'ncı" Tarı"h 

U 1 1 d kudretlı güreşçilerimizin bu karşılaşma- milletlerin miUl marşları çalınacak ve bir hadise oldu r a Y O Un a da da iyi dereceler alacağına, şampiyon- !>tirak eden milletler güreşçileri bir ge- k ı 
luğu ba:ıkalarına vermek i.stemiyeceğine çit resmi yapacaklardır. Dün Karııyakada Yamanlar yolunda- UYU ta Yl 
şüphemiz yoktur. Onlar_ ~ize dauna iyi ıs_tanbul, 14 (Hususi muh.abir_ün~de~_) 1 ki Dedeb~ı g~nosunun dışm~aki ağaç- -BA.ŞT ARAFI BE.ŞlNCl SAHiFEDE~ 

Ot b •• k ld neticeler hediye ettiklerı ıçın kendileri- lzmirde yapılacak Balkan beşınct gu- lıkta İbrahim o,;lu B. Kemal bir arkada- ma Zehra Tecim lisesüıden Maide ÖZ. o us azası o u ne karşı sonsw: bir sevgim.iz vardır, . reş müsabakalarına ~tırak edecek olanlıiyle otu'."'akt& iken _Ali .oğlu ~n keçen, M~liha Çakmak, Kız enstitilslin-
Kendıleri.nı lzmjr sahasında tebrik eder yedi Yugoslavyalı güreşçi geldi~er ve 

1 

adında ~" ga.rs~n . bu agaçlığıo g~oya den Celilet tllkü, kıı: ~~tınen okulun-

Yedi yolcu yaralandı. Bir yolcu
nun sol kolu koptu 

ve ~imdiden muvaffakıyet dıleriz. akşam 1zınire hareket ettiler. aıt oldugunu soylıyer_ek kendılennı ora- dan Lltife, Kemal, 7.ehra, Karataş or-

dan kaldırmak ıstem~lır. ta okulwıdan Cevdet, Halit, Karşıyaka 

Barda bir Hadise Bay Kemah orta okulundan Talat Tahsin. SinkAr, 
- Sen beni buradan kaldtra~az•m, Muazzez, Buca orta okulundan Sait.. 

_Urla yolunda bir otomob~eıo .b'.'" o~ lre ettiği otobü.sle karşılaşmışttr. .. .. 
patronunuz kimse gelsin: onunla konu- Bu muallimlerin tarih kongresine ~ 
tabiliriz.. Demi,tir. tirakleri için fişleri hazırlanmaktadır. 

büs çarpış~. neticede yedi kişi agır Yol venne meselesinde tereddude du
ve hafif &urette yaralanmışlardır. Kaza şen makina şoförlerı, yanl~lık eseri 
etrafında gelen malilmat iU merketde- çarpmışlardır. Yedi kişi ağır ve hafif 
dır : surette yaralanmıştır. Otoblisteki yol-

" istersen sana şimdi bin lira vereyim " Fakat ufak yollu ağız miin&btuı Kendileri cuma günkü ekspresle t. 
alevlenrn.iı ve Kemal, bir yumrukta gar- lanbula hareket edecelclerdır. Kad,. 
son Ha.sanın ön dişini kırmıştır. Curmü muallimler İstanbul kız muaalirn oku· diyen 
meşhudu yapılan bu duanın ducuşma-

Urlada oturan Mehmet otlu Mtı.>tafa- culardan OS<nanın sol kolu kopmuştur .. 
nın idare ettiği 29 numaralı otomobil, Yaralılar memleket hastanesinde tedavi 

i :·likanlı beni boğuntuya getir
diler diye şikayet etti sında suçlu da yumruğu nasıl atbğınt an

latmıştır. 
yan yolda lmıirden Urlaya giden yirmi altına alınmışlardır. Adliye hadiseye el Evvelki gece, Turkuvaz barında bır Bu laflar, ıçki arasında söylenilmiştir. Hikim. o sırada suçlunun yanında 
altı numaralı ZiTa oğlu Omnanın ida- koymuştur. h.l.dise olmuş, alakadarlar hakkında cür- Fakat, bol keseden atıp tutan bu şahsın bulunan Bay Ali.nln celbine lüzum göre

rek muhakemeyi bugüne talik etmİştİ.1'. ~-----.,......,...,,,.......,,...,,,....-----~-...... -------_,,=,....:;. mü meşhut muamelesi yapılarak, n6- karakola vukubulan şikayeti, bam baş-

ilk okullarda 
tık okul baş ögretmeııleri dün öğle

den ııonra Dumlupınar ilk okulunda bir 
toplantı yaparak ilk okulların talebe ka
yıt ve kabulil işlerini gözden geçirmiş
lerdir. 

tik okullarda derslere bugündell iti
baren başlanacalı:tır. Ancak talebe kayıt 
muameleleri devam edecektir. Tek tale
benin bile hariçle kalmaması temin edi
lecekUr. tık okullarda tal~be nakil mu
amelesine müsaade edılmemiştı.r 

---1111---

B. Nurettin Bayman 
Kültür Bakanlığı ıube müdürle<inden 

B. Nurettin Sayman tehrimize gelrnİjtir. 
Orta mekteplerde tetkilclcr yapmaktadır. 

• , betçi mahkemeye gönderilmişlerdir. kadır .. General Dırık İzmiri ziyarete gelenlerden bır deli- lddiaya göre : 
. .. kanlı Turkuvaz barında bayan Hayriye - Ben bara gittim, yanımda sek.sen 

Şehrımızde bulunan Trakya gend mu-/ da b " kad l "k e da etm;• be• lira vardı .. Hesap görülürken bir el 
f tt . ' 1 r•L o· k d.. .. "led namtn lr ın at 34' 3 p Y -, y 
e 4t genera ı\..d.Lun ll't un og: en . . .. rf · bukl ld Eli ı k d K" il rlta d k •1 k .. 1 ve ıddıaya gore oldukça para sa etmış- ça uğu yapı ı . ı ıranı ayna ı . 

sonra u urpa gı ere sag ı mu- Cürmu·· m-·'-udu yapılan bu dava .. , _ tır.. ~· 
tesuu zıyaret etmiştir. .. . , mahk 

Dun gece yıne aynı bayanla oturan emeye aksetmiştir. 

Mustafa, ufak bir içkiden sonra eline Suçlunun inkarına karşı, ayni barda 
uzatılan hesap puslasına karşt : çalışan bayan Kalyopi şu ifadede bulun-

Fuara girmek üzere beş kuru, muka- _ Bunun adına ihtikar derler, daha muştur.: 
bilinde fuar antrelerınde verilen bilet-

. . . do~rusu boğuntu• .. Fakat ben, bu he- - Bu adam, bir kaç gündür geliyor, 
lerın fışlen hazırlanılml>;ltr. ı saptan korkmam, bunun elli mL.lıni ödi- Hayriye ile görüşüyor. akşam da geldi.. 

Pazartcsı günü piyango çekilerek dört yebiliriın• .. Demiştir. Ben de birisiyle atakadardım amma liif-
taliliye bll"t'r radyo hedıye edılecek:tir. Cebinden çıkardığı bir sürü paralar !arını işitiyordum .. Hayriyeye karşı şu-

Fuar biletleri 

arasından ayırdığı ve garson İzzete uzat· nu, bunu veririm falan gıbi laflar oldu .. 
tı~t bir on liradan sonra, bayan Hayri- Fa.kat parası aşırilmadı.. 

bir yangın yeye bazı vaat ve vaitlerde bulunmuş- - Böyle laflar sôylemek neden ileri 
Cuma ovasının Bulgurca köyünde 

1 
ıur.. gelir! 

Bulgurca k6 yünde 

Afili Mehmet 
yakalandı 

Hırsızlık ve adam yaralamakt suç-
lu bulunan Afılı Mehmedin Afyonda za
bıtaca yakalandığı haber alınmıştır .. 
Afili Mehmet tzmire getinlecek ve 
meh.keırt('ye verılecektir. 

---111---

F uarı gezenler 
Evvelki gece fuarı zıyaret edenlerin 

sayısı 10723 tür. Bu suretle 25 günde 
501.700 kişi fuarımızı zıyarette bulun
muştur. 

Fuarı ziyaret için hariçten tzmire ge
lenler 29323 tür. 

bakkal Abıdınin dükkılnı, çıkan bır yan-
1 

- Ben senin yoluna fedaiyün .. Böyle - İçkiden .. Bire içki yoluyle, her ak-
Y A N G J N gın neticesınde yanmıştır. Yangının ne- onluklar bana vız gelir, istersen sana şaın söylenilen l.l.flar, şu kuliığımıtdan 

Şehitlerde Makara sokağında 7 nu- den çıktı~• henüz anlaşılamaıru,tır. şimdi bin lira veririm'.. girer, ötekinden çıkar, bunlara karnımız 
Demiş lir .. 
Suçlwıun beraetine karar verildi. 

rnarada, Türk anonim mensucat Cabri- #1••1111.-ııımlll'llDllCl;ı:z:ı::ıı::ııı::a:z:ı::ıcı:ı ..... ı:ı.~;ıı:z;7".;:X!:ı.'2:1:zl!'2l>:Zl'M"A.7" 'r/77T/T// I7'~'.:IOillP.l~'Jlill!l%'li:;l';imıı'lli::CIZl•illllir:z:Ezy:ıSZ:m2'11lısiil:ZıZ22:%2E:ır:ıflll'<:i:oıııllill:ilfii2' illa 
kasında, kağıt deposundan yangın çık- T A y y A R E s 1 N E M A s ı mış ve söndürülmüştür. Zarar üç bin 
liradır. Fabrika sigortalıdır. Talıkikata 
başlanmıştır. 

---ııı---

Deniz havası 
fuarda tem•il vermekte olan Halle 

opereti san'atlclrları halkın haklı bir 
rağbeti ile karşılaşmaktadırlar. tzmirde 
kendilerini scvdirmiı olan Halle oper-eti, 
'röpertuvarlannı bu sefer de lıer zl...nan
ki gıbi İyi ıeçmqtir. Bılhaua bu alqam 

ille defa temsil edılecek olan Deniz ha
Ya11nın çolc. neııcli bir mevzu. oldu~ aöy
lenmelctedir. 

---"''---
Muallim tayinleri 

Nazilli orta okulu tarıh öğretmeni 
Ahmet Kemal Karataş orta okulu mu
siki öğretmenligme, Karşıyaka orta oku
lu resün öğretmeni Rıza Bediz t.tanbul 
Çağaloğlu orta okulu resun öğretmenli
ğıne tayin edilmişterd.,.. 

YARALANMA 
Bucada Aşağı m•lıallede oturan Meh

met, bır alacak meselesinden Kanber 
tarafından yaralanmı~tır. Yaralı has
taneye kaldırılmıştır. ___ ..... __ _ 

113 Çift evlendi 
A 'ustos ayı ıçindc lzrnir evlenme d. ı

ircsıne 119 çift nıkahlarını yaptırmak 

ÜZ re muracaatte bulunmuş, bunlar
dan yuz on uç çiftiıı nik:,hlan kıyıl
mıştır. ___ ..... __ _ 

Attan düşmüş 
GQıtepcde vali konağı oııünd,, allan 

düşen Ali oğlu Mustafa başuıdan ve sol 
kolundan yaralanmıştır. 

16 

Büyük 

Eylôl Perşembe 
AÇILIYOR 

bir filim •.• Hakiki bir sanat 

Günü 

harikası 
On iki yaşını henüz ikmal etmiyen küçük bir artistin büyük bir kudret oe salahi

yetle temsil ettiği gerek temsil oe gerek meoza itibarile hiç bir filme nasip olmıyan oe 
her sahnesi ayrı bir zeok oe ayrı bir heyecan oeren senenin en güzel filmi "-

LORD 
t-

KüÇüK 
Filmi ile, askere gidecek bayanlara ithafen 500 güzel kız tarafından temsil edilen 

BAYAN GENERAL 
Filminden mürekkep zengin ve muhtqem programı .. 

16 EYLÜL 

TAYYARE 
PERŞEMBE GÜNÜ 

SINEMASii~DA 
Gönnelı:: üzere timdiden bazırlaruruz .. 

Bu program münuebetiyle verilecek gala mü ıameresi için timdiden büyük bazirhklar yapılmaktadır. 

!una, erkek muallimler erkek liselerine 
yerleştirileceklerdir. Muallimlerin h~ 
türlü masrafbnnı Türk tarih kurumu 
tesviye edecektir. 

Turkiyenin her , yerinden üç yüz ta• 
rih öğretmeni ,kurultayda hazır bıılu
nacalclardır. lkinpi tarilı kurultayının 

açıldığı gün, ııçtlış merasimiyle, bundan 
SQnra yapılacak toplantıları İstanbul ve 
Ankara radyoları neş~ecektir. tstiyen• 
ler radyo ile bu neşriyatı takip edebile< 
reklerdir. Bir çok revat kongreye teı 

göndermiştir. 

Şehl'imiz Halkevi başkanlığı, tarih 
kongresinin açılacağı gün, Halkevindt 
btr toplantı yapılmasına karar vernıİf< 
tir. tstiyenler Halkevındeki radyodan 
i.>tıfade edebıleceklerdir. 

---•---
Orta okuliarda 

Bu yıl çifte tedrisat 
Yapılacakhr 

• Bu yil orta okullarda çifte tedrisat 
usulü. tatbik edıleceği için mektepsiz tek 
talebe kalmıyacağı temin edilmektedir .. 
Geçen sene Karataş orta okulunda tat
bı.k edilen bu usulden iyi neticeler alın
ın~tL Yapilan tetkiki rde çift tedrisat 
usulünde bütün mil§kiiliit muallimlere 
tahmil edilen fazla vazifeden ıleri geli· 
yordu. Bu yıl mektep kadrolarına fazla· 
ca muallim eklenmek suretiyle bu mah· 
zur da ortadan kaldırılacaktır. 

Bir habere göre Erkek lisesinin ikin· 
ci devre birinci sınıfında da, talebe faz. 
!asından dolayı çift tedrisat wulünün 
tatbikine lüzwu gösterilmiştir. Şimdilik 
bu okullarda talebe kayıt ve kabulüne 
devam edilmektedir. Pazartesi günü ak· 
şaıru talebe kaydının sonu alınacak. bu· 
nu takiben kültür dırektöriinUn riyase
tınde orta okullar ve liseler direktörleri 
bir toplantı yapacalı:lardır. Bu toplantı• 
da alınacak karara göre talebenin halrJ.. 
ki vaziyeti anlaşılacak ve keyfiyet kül· 
Wr bakanlığının tasvibine arzedilecek· 

~ Halk 
t~,opereti 
Fuar tiyatrosunda 

BU AKŞAM 

lzmirde ilk defa 
olarak 

DENiZ HAV ASI 
BÜYÜK OPERET üÇ PERDE 

•••••••••••••••••• 
ORKESTRA - M. KAPOÇELLt 

BALE 
Biletler 12 den itibaren satılır .. 

.,, 



D~~~LINIE Fratelli Sperco Olivier Ve Şü. 1 ~-=n:iutos sonunda 

MACEDONtA vapuru 11 eylıilde Rot- Vapuru Acntası v LılltfE'I r.:::. Ye SYWeadan gelip 7ik Çl-
terdam, Hamburg ve Bremen için ha- t 
reket edecektir. ROYALB NEBRLANDAIS apur 8CeD 851 ltan~~!?vJ:n~ ~~u;~ 

ANKARA Vapuru 21 eylwde bekle- KUMPA!IYASI BİRiNCİ KORDON REES ve Glucov için yük alacaltbr. 
ni.J'or. 28 eylUJe kadar Rotterdam, Ham- HERMES • ..,...... 11/8/9J7 te ae- BINASI TEL 2443 a.ieto1, Leitla" NeqMtelea..u... 
bµrg ve &,ema için yUk alacaktır. lip Sarpa • Vana ve KÖ8tenee linMmlan • ~ ~ ~ e)'lal orta•nda 

AJIED.,... A u EXPORT LINES . . -1ı: alacakts Uermaa Uaea Ltd. dOllU Brietol içia yük alacakbr. , 
An ... .t'U11 ıçın P . S/9/9t7 d R LONDRA HAm ARBIAN PRINCE .apunı biriad tet-

'ne Ezport SteamıAip C0'1'JJO"Cltion MEROPS ,,...... ~ e İ~ .. rin ortu111da Leith ve Nevpıtel için yük 
EXPRESS 9 -•lfild bek- terdam - Amsterdana ve ~anıburs BORODlNO vapuru 28 aguatoaa ka- alacakıu: 

vapuru "3 e rnanlanna hareket ed_.. dar Londra Ye H..U için ~ Iİllİcakbr • 
leni)ııor. N,evYork için yük ala~tır. HERMES V~ 2&/9/9'7 de Ro~- AOJUTANT vapuru Z8 aiutoata ' DEUrCHE LEV~ • UNIE 

JDCKOVTH v.apuru 22 eyWde bek-J' tenlam - AımterdMD ri tlamlMarc Ji. lip 17 eylılle kadar Loncka için )'ilt J!: MILOS ftPUN evhll ipeidaamda Ha.. 
leni~. Ne.,ork için yük alacaktır. maalan için Pk al.caktn. caktn. ...... 8remea Ye Anftatıeıa eeliP flk 
... ""... bek- SVE1'4!KA ~ UN1EN MAI..VERNlAN vapmu ro eyWcle ~-~ vapunı1:8 ':'Wedoiru CDYN&A mot6rÜ 2/9/ ?'1 de R~- adip J18J'lale W... l.ondra Ye H• NOT : Vlrat tarilllsi, U-

leruyor. Ne97ork için y.iik alacaktır. terdam • H....IMarg • Dantzitı • ~- Ça )'i.ik .Jacakm. lana Wml • • Be 
The ~ Ste•IPllhtp coqM!l'ation Bahıık Ye D...-.ılt limMdatma M.nıket MARONIAN ~ ey1t1 iPtidwn- ~ • • -'-&.t-=:k.:l.:.d 111 

• 
Pire ak~ ec:lecebtt. da Lo.dra. Hull " Aawentea ce1· yük TtJuennın .... .,. M me• 

Seri Seferler VASALAND motörii 17!9/9J7 de~--. 'P uJlyet kahal edilma. · 
• Rotterdam - Hamhurs • o...tzİir .. Cdy- 1 

EXCROBDA npuru 11 eyUIWe Pi- nia • Norv~ • Baltık n Danimark li- -~...,.----------------------r,"<len Boston ve Nevyorlt için hareket ........... baıeket edoceldir. 
edecektir. BIRKALAND mdtÖrÜ 2/10{9'7 ·de 

EXCALIBUR vapuru 24 eylQlde Pi- Rotterdam • Hambaıır • Dantzitı - Cdy
reden Do.ton ve Nevyork için hareket ~ti: Oaaimark limanlanna hareket ede-
ed k 

ce .. r. 
ece tir. SERViCE MARITIME ROUMAlN 
EXE'l'ER vapuru 8 birinciteşrinde Pl- 9.JÇF.A VA vapuru 10/9 /93 7 .de Mal

reden Boston ve Nevyork için hareket ta - Manilyaya hareket edecektir. 

edecektir. LE~U~0~:'k7f/\~·7 ~e An-
~ahat milddeti . ven • Dantzig ve Cdynia limanlarına ha-
Pire • Boston 16 gün reket edecektir. 
Pire • Nev,ork 18 gün ... · ..... 
Sl!:RvtCE llAlUTl1li: ROlJlılAllfı- flAndaki hareket tarihleriyle navlun-

BUCAREST !ardaki deilşilderden acenta mesuliyet 
BUCAREST vapu.n.ı 15 eylQlde gele- kabul etmez. 

rek ayni &(la. K&ıteuce, Sulina, Galatz, Daha fazla tafsillt için ikinci Kordon
ve Galatz aktarması Tuna limaıı1anna da FRATBLLI SPERCO vapur acenta-

hareket edecektlr. bima milracaat edilmesi rica olunur. 
DUROSTOR vapuru 27 eylt\lde bek- TELEFON: 4142/4221/2663 

len.lyor. Köstence, Sulina, Galatz ve Ga-
latz alctarmasıTuna limanlan için yük -P~a•nsl!l.&ll!f!ll:!llklll .... te•ıl!llinS!d!9en~di!'l.pl!'lo•m•ab~'I 

~~OYALE RONGROISE oı, tablplerl 
DANUBB MARr1'IME Mtmüllet hastanesi dış tabibt 

SZEGm mot&il 20 eylt\lde beldeni· Mumffer Erog" ul 
Yor. Belgrad, Novüıad, Comamo, Buda-
Pe,te, Bratislava, Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

JORNSTON VARRBN LIN1S LTD. 
UVERPOOL 

A VIDIORE vapunı 26 eylMde bek
leniyor. Llverpool ve Aıwem limanla. 
randa ,.ok wJr.aracalc ve Burgaz, Var
na, K&tence, Sulina, Galatz ve tbrail 
Iimaıılarma yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPB - ANVERS 
F.SPANGNE vapuru Birpteşrin ip

lidalannda bekleniyor. ~vers için 
yük al8cakttr. 

VE 

Kemal Çetind~ 
Hutalanm ber ğiba ubah 

taat dokuzdan başlı1arak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

ZAYİ 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

l ler ciaı ldimftr perakende saretile rekabet kabul et
••• fiatler dahilinde ıablmaktad1r. 

Adres : Kestane pazan Bardakçdar solrak numara 12 
F. PERPINVAN 

·: ,·_ •• • Q ·- • ,.. • 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

DEN NORSKE MIDELHAVSLINJE ~-----'- lzmir r---~ OSLO 1720............... LMIU • 
F abrilcaamm Nam•ar 

CIKRUCLARINI" bilciiale n:DEIC AKSAMJNI 
UMUM ACENT ASINDAN bu une-. temhı edebirıniniz BAALBEK motöril 25 eylMde bek- ye Ahali .Benbu cüzclanuuı kay

'leni)"ôr! DfePPe, Duıikerk ve Norveç li- bettim. Y ettilini .&acağundan eskisi· 
manlan 1çfn yO.lc alacaktar. • hiilaiıU --La.-
BôsPRoıms motöl'G 24 biriacl ~ nm .--..-. 

AU rinde beİtlen.lyor. Dfeppe Dünkerk ve 
Norveç llmaniarı için yük alacaktır. ıs - t&- 17 3Z08 (1735} 

.................... l&İl ............... -=8' 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tar•fmclaa meYIİm doJaJ1ıile yeni çakardıjı kumaılar: ·-

Sat lam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaphracağınız elbiseler için bu mamaf/lh teTCih ediniz 

.. SATIŞ YERLERi fliB 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

-.... ····----··---·····--··· ·-·----= - . • • • • 
~ Ta7A' Temiz Ucuz lliç j 
• • • • 

~ Hamdi Nüzhet Çançar i 
• • 

! Sıhhat eczanesi 1 
• • 
1 L--· I 5 Bqdurak BüJik Salepçioilu _... : 
5 ""----ada i . ~.... . 
• • • • =----·-···--···--·-· .. ·· ...... .... 

9 Eylôl Baharat deposu 
' lzmir Enterau,...ı f uaranda 

22 
Numaralı paYJ'onunda 

Filbaşı Türk çamaşır çividi 
Biletleri alanlarla payYOD aabpnda ~ "-!alan 

aaiitterileriae ... • kıymetli ikramıyelerin teYzüne 
937 senesinin 9 un=.. 9 uncu pnii saat 9 ela batlıJOf 
~ ................. bimt; tatrMa baluaaalar ıaıiekbiaola ,, ...._._ .......... 

AQRES: 

~ D. GIRAS 
P~cdar, Eneq ._... .. Na. 3ft 

Singer dikit maldaa..., bmpan,..ir kütumda 

' 
Telefon: 2413 Posta btuR : 234 IZMIR - , 

Nafıa Teknik okulu müdürlüğün
den: 

l - Kapalı zarf uauliyle eksiltme,.e konulan it: htanW Be
tildat Yıldızda bulunan Teknik okula t.edriaat binumcla prtna-ı 
maine söre ppılacak hedmi,.at, çatı intaA, beloaarme dite
meler, au Ye elektrik teaisab ye teferraatıcLr. 

2 - Ketif bedeli 47485 lira 4.1 lmratt-. Ebiltmeden ild aut 
n.eline kadar mektebimizden •''t"'cak inalip ile rilrsek mi
hendiı mektebi muhuebeaine yabnlacak olan ilk temiMi 712Z 
lira 82 kuruttur. 

3- Ebiltme tartnameai ye tefeniiatı Jiikae1r mühendis mek
tebi muhaıebeıine yatmlacak olan 237 kurut bedel mukabilinde 
alınacak makbuzun ibrazı prtiyle mektebimizce yerilir. 

4 - Ekailtme 20/9/937 tan1aine raatbyaa Pazartesi gÜnfi saat 
15 de Gümüt ıuyuncla yük.tek mübendiı mektebi muh•.ebecili· 
iinde toplanacak olan ebiltme komiıyonunda yapılacakbr. 

5 - lıateklilerin teklif mektuplennı eksiltme saatinden bir aa
at eneli yiikıek mühendis mektebi mulıaaebesinde t~ ko
mia,... hetk-nlıima makbuz mabbiU Yermeleri li ......... p.,. 
lada vaki olacak gecikmeler kabal eclilwz. 

8 - Ebiltmep ...... için ..,_ Yelraletiaden almwtt Ye 
en az 30.000 lira tutanncla ~ biaa m..eb ,........_dair 
müteallhitlik ve1ikuı ve cari .-e tieuet otluı ~ ...._. .......... 

,,.,,, JOll '"'"' MI S lfl--.IS 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 

Telefon 3206 

, .... - ""-'• ~ .. .,._...,,...., •• llitif ..... 
-- ........ - ...ı71111 ,......., ...... . 

Daimoa Elektrik piDeri d1n,.c1a tanınm11 piler6 D • 
pili kallana hiç bqka pil kullumaı. • ..... 
Umum. depgıa : Sulu ban ciYaranda 28 • 9 u. __ 6 Ôdemisli. ......... Uı 

~17~~. 
1 - z ta •.. 

1~'1Wlablltnde bOJA .....-.... PEft! 
LOOENT dit IMCllftU .,.........,,:' ( . ., 

PERlOOENT feAnl "'" t.rala u~ 
, ...... ,.. ......... - .... leız• ..... ....... ................................... . 
ketmael ,,_,,ne ..... ıt ... .{ 

TURAN Fabrikalan mamallbchr. Aym umaacla T .... 
ta~alet ıabnlanna, trq .. bana n kremi ile ... .mk bw
lenai ~allaamıı. Her yerde .. blmaldadar. Y U. toptaa ... 
=r tf.;,1 lamlA•-rde 

11
Gaai BalYanacla 25 aamarada -•• acea-

aJ•D •• J. C. H....are mlracaat edlak. 
PoetaK ... aaıa Tel .... 84118 

MEYVA TUZU 

E:1 hoı meyYa luudur. lnkıbası def eder. Mide, baiuıak, 
laııeiıeıdca Kiilevellit ralrataılıldara Clller. Huma kolaylqbrır. 

,.... C-mk eaawi BeJOlkı - ı.tuabal ' 



SAHiFE 10 YENi ASIK 15 E.YLOL ÇARŞAMBA 1937 

Japon ordusu daha s kilometre ilerlemiş 

Japon donanması faaliyetini artırdı 
Kanton - Honghong arasındaki yola hakim kaleleri bombardınlan etti 

hava kuvvetleri Çin 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Akdeniz itilafı imzalandı 
Japon harp gemilerine sık sık 
şiddetli taarruzlar yapıyorlar 

Aı1laşma mukavelesi bir mukaddime 
ve dokuz maddeden mürekkeptir 

l 
! 

~angh<y, 13 (A.A) - Japon donan
ması namına söz ~<.ıyl~eğe :r;;alahiyet-

1ur bir zat. Japon kıt'atının cumartesi 
rünü Yanırtch:ıngd:ın Liouhanga giden 
JOl üzer:nde Yangtchangdan itibaren 
he• kılometre ilerlemiı; oldukforını be
·ı:n etm:Ş:'.r ç:nliler bu suretle Yang

tchang ile Lot:en arasında vücuda gel-

mış olan boşluğu terketmi,Jerdir. 
Japonlar bu sabah şehrin şarkındaki 

Jarış meydanını işgal etmişlerdir. 

ISTlHKAMLARIN BO?.IBAR
DIMAN 

Hongkong, 13 (AA) - Japonların 
civardaki bir takım müstahkem mevzi
leri bombardıman ettikten sorıra Bias 
körfezinde yine karaya asker ihraç 
etmiş.oldukları haberi üzerine bütün 
~ehirde büyük bir ı:aleyan baş göster
miştir. 

Henüz teeyyüt etmiyen haberlerde ih
raç hareketinin mühim mikdarda Japon 
gemilerinin hep bir arada gelmesi sure
tıyle yapılmış olduğu ve bu gemilerin 
c.ırasında üç kru\'azör bulunduğu h<-yan 
ı dılmektedir. 

İngiliz bahriye ın•kamatı bu haberin 
hakikate mm·alık olması pek mümkün 
olduğunu bryan etmekle beraber he
nüz t~yit eder mallı.mat almamışlardır. 

iyi malumat almakt:ı olan mahafil he
ddin Canton - Kovloon dtmiryolu mın 

Japontar;n .l\1utsıı saffz 1ıarp genıitı 

mış oldukları bildirilmektedir. 
Şanghay. 13 (A.A) - lngiltercnin Çin

deki maslahatgüzarı B. Hon•e yarın 

sabah B. Konatchbull Hugessenin git
miş olduğu yoldan Nankine gidecektir .. 
Otomobilin üstünde lngiliz bayrağı res
medilmiş bulunacaktır. Çin ve Japon 
memurlarına mumaileyhin seyahati hak-

Tiyençin cephesinde harp sahneleri 
kında malUmat verllmişt::r. 

KANTON !LE HONGKONG 
ARASINDA 

\er Japon gemilerini hasara ugrattıktan 
sonra dönmüşlerdir. Kalelerin de hasa
ra uğramı.ş olduğu tahmin edilmektedir. 

HASTANE GEMlSINE DüŞEN 
BOMBALAR .. 

Şanghay, 14 (A.A) - Çinlilerin bom
bardıman tayyareleri A.sahi Maru adın
daki Japon hastane gemisine bombalar 

• 

Maltaya kadar kontrolu lngiliz Fransız filoları yapacaklardır. 
lngiltere Akdeniz filosunu Atlas filosu ile takviye ediyor 

ROMA, 14 (Ö.R) - .. ---------ll!lllllJl!l'i~~'!'!"l"!"l!ll(lllll ______ lmllll! 
f>ANTKLlAIUA. & 11$ At'>JA.CtN'T W~T,tRS. Nyon konferansında Ak

denizde seyrüsefer emni
yetini korumağa matuf 
anlaşma konferan•a işti 

rak eden devletlerin mü
messilleri tarafından im
za edilmiştir. Konferans 
reisi B. Dclbos bir nutuk 
söyliyerek bu neticenin 
sür'atle elde edilmesin
den dolayı memnuniyet 
izhar etmiş ve ltalyayı 

da büyük bir Akden'z 
devleti sıfatiyle emniyeti 
tahakkuk ettirecek olan 
bu anlaşmanın tatbikine 
iştirake davet ederek bu
nun tatbik işini ko
laylaştıracağını söyle
miştir .. 

.. ıo.U1 .. 
~LIIMP 

l'Af'Pll. 

"' 

.. 

LITVINOFUN NUTKU Kontrol mıntaka.sı 

• 

Sovyet delegesi B. Litvinof anlaşma-, TAKViYE KUVVETLERi, zafer teşl<il ettiğini temin eylemektedir. 
nın tatbikine Valansiya lspanyol hüku- Paris, 14 (ö.R) - Atlas Okyanosu :Her ıeyden evvel bu netice mÜfterelr. 

1 
met.inin de teşrik ~dilmesini temenni ct-ı filosuna mensup 9 lıarp gemisi Akdeniz ' emniyet ve karoılıklı yardım prensibi 

I miştir. B. Eden B. Dclbosun bcyanah- fil.osun~ takviye etmek üzere hareket ct-ıf için büyük bir muvaffakıyettir. Çünkü· 
1 J nı tasvip ederek yapJan anlaşmanın Ak- mışlerdır. Nyonda toplanmış olan devletler Akde-

I denizde menfaati olan bütün devletlerin/ Nevyork, 14 ( ö.R) - Rcisicümhur I nizin emniyetini korumak İçin birleşmiı 
r 

1 iştirakine açık olduğunu bildirmiştir. Bu B. Roosevelt Akdeniz ve Uzak Şark va· 
1 
ve bunun neticelerine karşı da mütesanit 

1 beyanattan sonra B. Delbos konferansın ziyetini tetkik etmek. Üzere kabineyi hu- kalmayı taahhüt etmİ§ bulunuyorlar. Mil .. 
1 kapandığını ilan etmiştir. susi bir içtimaa davet etmiştir. f tetler Cemiyeti Azası çlan devl~t1er tara• 
1 Anlaşma mukavelesi bir mukaddime Paris, 14 (ö.R) - Fransanın Roma fından paktın iki büyük prensibi Akde-

I ile 9 maddeden mü'.ekkeptir. ~ukaddi- "'.aslahatgüz~n .Ny~n anla,m~ını~ ~kdi- ı nizde tatbik edilmiş bulunmaktadır. Bıı 
, mede İspanyada hır veya dıger taraf nı Jtalyaya hıldırmış ve tathıkıne ıştırake eahada faaliyet hududunun genişlemesi 
: muhasım sıfatının tanınn1ad1ğı, bunun· davet eylemiştir. Roma hüklımeti he-1 temenniye değer. 
, la beraber Akdenizde seyrüsefer aerbes- nüz resmen cevabını bildirmemiş ise det .Cakat diğer bir nokta da vardır: Ro· 

! tisini korumak icap ettiği kaydedilmek- İ Cenevre İtalyan mahfillerinde söylendi- ma ve Bcrlin Alman ve ltalyan gemileri• 

! tcdir. Dördüncü madde bu emniyeti ğine göre anlaşma ltalyanın Heri sürdü- nin lspanyol sahilleri üzerinde tecavüze~ 
d· , l korumak için alınacak tedbirlere aittir. ğü prensipleri tatmin ettiğinden Roma- uğradıklarını vesile ettikleri zaman Pa· 
' ,~l •ı l Buna göre seyrüsefer emniyetinin kontro· da müsait bir şekilde karşılanacaktır. ri, ve Londrayı müşterek bir nümayiı 

1 lü Maltaya kadar garbi Akdenizde lngil- Bununla beraber Roma hükumeti, bü- fikrine imaleye çalışmışlardı. O zaman 
::~=~~ tere ve F ransaya ait olacaktır. Kara su- yük bir Akdeniz devleti olan ltalyaya I Fransa ve İngiltere bunu reddetmi§ler· 

'· ları bunun haricindedir. Şarki Ak.deniz kontrolda İngiltere ve F ransaya muadil· di. Bu da Cenevre prensiplerinden çı-

r 
1 kontrolü. kara sularında alikadar devlet- bir mevki verilmesini istiyecektir. Jngil- f kan şu neticeyi ifade etmektedir: c:Müş
. lere ve bunun haricinde, Adriyatik deni· tere ve Fransa bu talep üzerinde tavik 1 terek emniyet ve karşılıkh yardım pren• 
1 zi müstesna olmak üzere, İngiltere ve 

1 

edici müzakerelere mütemayil olmamak-1 siplerinin tatbiki ancak tedafüi bir şekil 
Fransaya tevdi edilmiştir. la beraber ltalya esası kabul ederse te-,alacaktır.::> 

Bcr~in, 1 4 ( ö. ~) -
0

lngiliz v~ F ran- 1 f~rrüatın müzakeresine girişebilecekler- Umumiyetle •. ~r~n•~.ve ~.ngilt~re Nyon 
sız sefırleri Akdenız emnıyetıne aıt Nyon ı dır. konferansında ıyı ış gormuşlerdır. Elde 
anla~masının imzasını Alman hükiimeti- Paris, 14 { ö.R) - «Populaire:) ga-, edilen muvaffakıyet mühimdir. 
ne tebliğ etmişlerdir. Almanya Akde- zetesi Nyon konferansında hasıl olan an- Londra, 14 (A.A) - Malaia tngiliı 
niz devleti olmadığı için bu tebliğe ce· ]aşmayı kaydetmekte ve bunun demok- zırhlısı Selarukten Mondrosa gitmek 
vap vcrmiyecektir. rat ve sulhçu memleketler için hakikt bir l üzere emir almıştır. 

1 ············~...-···························································································;;······················ 

~.;:·::::; .. ~:":~ra ""'"""" Nurenberg kongresınde 
ÇIN KUVVETLEIUNIN 1MTtYAZLI 
MINTAKAYA GiRMEMELERi 1ÇIN 
Şanghay, 14 (A.A) - öğrenHdiğine 

göre, Şanghaydaki Fransız ve İngiliz 
makamatı müsellalı Çin kuvvetlerinin 
imtiyailı Fransız mıntakasına ve eski 
İngiliz mıntakasına girmelerine mani 

Kongrenin mesaisi B. Hitlerin bir 
nutku 

Kanton, 14 (A.A) - Beş Japon harp 
gemisi Kanton ile Hongkong arasında 
yarı yolda kain olan Bocatigris kaleleri
ni bombardunan etmiştir. Kaleler mu
kabelede bulunmuştur. Bu sırada Japon 
harp gemilerine taarruz etmek üzere 
Çin tayyareleri havalanmıştır. Tayyare- olmağa karar verınişler<lir. Paris, 14 ( ö.R) - Nürenberg nuyo· 
---------

1 
... ~-----------------------•lnal .. sosyalist kongresinin meeaiai bitmi~-

M. Cemiyeti konseyinde tir. B. Hitler kongre nihayetinde söyle-
diği bir nutukta umumi harp senelerinde 

j 
.. j 

Y d b 
Almanyanın aüratli bir zafer kazanama-a rı aimi ir aza- mış olmasından dolayı tanrıya müteşck-
ki;- olmak lllım geldiğini, zira bunu ta-

l k k • • • d • k kip eden mücadele senelerinin Alman 
1 mev il ıste ı ırkını en yüksek enerjiye kavuşturduğu-

nu söylemiş ve komünizme hücumlarda 
bulunarak şunu da ili.ve eylemi~tir: 

1akasını ısgal ıle Hongkongdan dahile :r._ıruo 14 (ö.R) - Cenenedı n bildi-ınun ıı ·Helif merhaleleri gösterildikten 
1<.>vazım \'t' r h~ mat gi nderilmcsinc rilıyor : Türkiye hariciye vl'kili B. Rüş- SOnril bu memleketin fütuhat ihtırasına 
mani olm k olduğ-ı~.ı k;ım etmekte- tü Aras Milletler cemiyeti konseyınde Milletler Cemiyetinin dikkati çekilmek

dir. ; arı daim1 bir azalık mevkiine Tür ki- te ve bu münasebetle paktın on yedinci 
lngilizler n Thraoian muhribi Japon-, yenin n; mzctliğini koymuştur, maddesin:n tatbiki istenilmektedir. 

Ağahanın asaınble reisliğine 
seçilmesi 49 reyle yapılmişhr 

General F rankonun şahsında hakiki 
ve ebedi lspanyayı görüyoruz. Diğer ta· 
raftan Valen•iyada hakim olan da Mos

kovadır. Bu ikisi arasında biz tereddüt 
edebilir miydik~ Jngiltere ve Fransa 
ispanyada ltalya ve Almanya lehinde bir 

müvazene değişikliği istemedikleri gibi 
biz de tabiidir ki bolşevik ihtilalinin ora
da hi.kim olmasına razi olamayız. Bu 
bir rejim meselesi değildir. Faşist ltalya 
yalnız ltalyanlara ait bir i;,tir. Siyasi re
jim meseleleri dahili meselelerdir. Fakat 

Moakova diğer memleketlerin istikli.line 

ların ıhraç ameliyrsi yapmış olrlukları Cer.evre, 14 (Ö.R) - Hint delegesi 

mahalle yakL, bulunan Sv~t?vdaki in- ·Aga - Han reye iştirak eden 52 devlet- Danimarka kralicesi-
giliz tebaa"n- tahliye etmek üz•re hare- ten 40 unun reyile, yani ittifaka yakın ' 
kl"I etmi tır. bir şekilde Asamble reisliğine seçilmiş- ne ameliyat yapıldı 

Svatovdan gelen haberlerde Japonla- • Lr. Kopenhag, 14 (A.A) - Danimarka 
rın ihraç harcketlerın n tarde~ilmiş ol- Cenene. 14 (Ö.R) - Çin delegesi B. kraliçesi dün akşam barsaklarında şid
duğu ve Çin memurlarının Japonların Vellington Koo tarafından Milletler Ce- detli ağrılar hissetmiş olmasından do
Çinin cenup s~hıllerlne nlifoz etmiş ol- mıyeti genel sekreteri B. Avenole veri- layı dc-rhal hastaneye kaldırılıruş ve 
duklarına dair bir ı:Cına ma!Cımat alına- len t~bliğde Japonyanın Çine taarruzu- muvaffakıyetle aınellyat yapılınıştır. 

ıar~.:ıpı~o wı - 1 . , murabb'1.ı hesa-lcu dakikada soıcamauı~ıııuL ı,..uy, uv ,.._ -
Ji ki hao::.m;n kuvvc:ti rr:...ih!: .. .sc~- haLırlamak ı~ın. metre 

riayet etmez ve oralarda ancak komü- Hitler Nürenbergde 
nist enternasyonalinin ıubelerini tanır. ı•ederken Führer bunun beynelmilel eko· Jaöylemiı ve netice olarak Almanyanıl\ 
Almanyanın nasyonalist lıpanya ile nomik münasebetlere uygun olduğunu I ıiyasi istikametlerinde bir deği,ikliğe ih• 

akdettiği ekonomik anlagmalardan bah· ve bundan kızmağa mahal olmadığını J timal olmadığını söy)emi~tir. 
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Celik Ordu 
Sonbaharrnanevralarına 
hararetle hazırlanıyor 

-BAŞTAR,\FI BEŞiNCi SAHiFEDE-- ya manevralarından çok daha geniş ola
Sal&hi~·l'rta.r bir fllAkarndan ö~renil- I cak, afkt"ri bakımdan hiiyük bir ehem· 

miştir; . lmiyet t-~~ı~acaktır. . . . · - ~ . -
Bu> .. ük !'lonbahar manevralu.nnın ) ~- I f\1otor~ı..ı kıtaa_tımızın, ~.ı~gılı. ) lJ"':;el .. 

pılacagı saha ali.kadar makamatça tesbıt sevk ve ıda.relenylc temayuz eden ordu 
edilerek hazırlık faaliyetine hararetli bir komutanlarının motörlü kuvvetleri ida
hızla bacılanmıştır. Aydın ye Söke mın-: redeki kıymetleri hu manevralarda bir 
takasında icap eden manevra hazırlıkları 1 defa daha göğüslerimizi gururla yüksel
yapıln1aktadır. tecektir. Milletiıniz çelik ordunun bu 

• -= = 
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N yon mukavelesini tetkik ve tasdik • • 
ıcın • 

Büyük Millet Meclisi 
18 Eylul 

14 de 
Cumartesi günü saat 

ictimaa davet edildi 
' 

Atatürk' le 
Yugoslavya 
kralı arasında 

..o\nkara, l~ (.t\ ... -'\.) - Yug ıslnvya kra• 
lının dogum yıld';aJ nü tnünast-betiyle 
reisjcümhurun1uz Ai<ltLirk tarafından 

çekılcn telgraf ile Yur,o• lavya kral na
ibi tarafından verilen cevap 

Maje. le Piyer II 
Yugo,Javya kralı .. 

BELGRAD 
Kahraman Türk ordusunun Trakya ma- mane,·ralannı h~yecanla beklemektedir. 

nevralarında gösterdiği yüksek muvaffa- Sonbahar manevralarını müteakip bü
luyetten sonra, Aydın - Söke manevra- yük b ir geçit resn1İ yapılacaktır. l-lalkı-
larına büyük mikyasta piyade. süvari • mızın. kahraman ordunun muvaffakıyet- Ankara, 14 ( A.A) - Tebliğ: 
k 1 ·••••••••••••••••••·••·•••••·••·••••••·••·•••••·••••·••• •• · • ~laatİ)•lc zırhlı ve motörlü birliklerin, lcrini alkışlamak için hazı r bulunacağı 

Doğumlarının yıldonümü münasebe
tiyle müttefik dost asil Yugoslav mille

tinin refahı hakkındaki samimi dilekle-

bılhassa motörlü topçu ve hava kur•et- geçit resmi yerine hususi trenler ıahrik Nyonda, devletlerle yaptığımız mukaveleyi tetkik 
ı •. ~İninkiştirak edecekleri muhakkak gö- edilecek. otobüs ve diğer ta~ıma vasıta- ve tasdı·k etme~ üzere Büyük Millet llleclı"sı'nı· 18 
ru me tcdir. Jarı temin olunacaktır. R J J'lt 

Sonbahar manevralarının başlama za- Geçit resmi yerinde tribünler meyd:na Eylul Cumartesi günü saat 14 de ic. timaa davet 
manı ille. lc•rin ayı bidavetleridir. Yani k ~ ,, zetirilecc ·tir. d . 
üç haftaya kadar, büyük bir alakayla MANEVRA KOMUTANI e ıyorum. 
beklenen manevralara başlanacaktır. As- TÜT kiye Reisicu"' mhuru 
ltcri makamlarca hazırlıklara gece giin· Sonbahar manevralar ı komutanı Or-

rimin kabullinü majestenizden rica 
ederim. 

K.ATATORK 
Ekselans rcisicümhur. 

M'KARA 
Majeste kralın bayramı münasebetiy

le yapılan haraı·elli dileklerden fev
kalade mütehassis olarak ckselansınw 
en samimi te!->ekkıirlcrhni arzederim. 

düz devam edilmektedir. lgeneral izzettin Çahşlar"dır. Ba~vekili- A T' A ru··, DK 
Bize ·ı k !'"mata aöre mizin de manevralarımızda bulunacak· N "'"' ft verı en mevsu ma u ~ • wrzrrr-472121$? ~ b' RllOJBEillr;r"./.,n"/J~/ S ' R ' 7i Aydın -Söke sonbahaT manevraları Trak- lan tahakkuk etmiştir. ,_,.,... rhi# .. UZ777J7./ZZ7IZZZZZZJ eyıt ız a unc· 

............. 1ş .. ··'k-;;~~~~~~~ .... 29· .. ·~~~~· .. ·;~'d'd;;i;·~· .... g5;~· ............ Başvekilimiz ismet Inönü eline gönd~riliyo1 

işçi• kollanan mÜeSSeSeler10rman çiftliği. ve Yen. iş.ehirde, halk ~~~:~:
1

:.:a::::~~7ı!~:~::;::~:~:f: 
d b l 

gusunda suçlarını ıliraf etmiştir. Mu· 

---------ı;m-l!mm:I arasın a ır gezıntı yaptı ar hakcmesi )Dpılmak Ü<erc TunceJin< 

D h
•ıA T ı • ı • • H • Ankara, 14 (Yeni Asır• Telefonla)- vat dönüşle Yeni şehirde hır pastaha- gondcı;lccektir. 

a ı 1 a i ma tname erını ang·ı Vekiller .H~ye:i b'.1 a~ da BaiVckH neye uğramışlar ye orada oturmakta -----
ismet tnonunun nyaseıınde tekrar top- oıan halk tarafından hararetıe karşılan- Deniz yolları umum 

E 1 G 
•• y ki d ? !anarak ınüı.akcratta bulunmuştur_ mı !ardır. Başvekil Inömi, halkı selam- "d" " Al 

Sas ara ' ore · apaca ar ır Ankara, 14 (Ye~! .~sır.· Telefonla)-- lamış, kendilerine iltifatla bulunmuş, mu UrU manya• 
0 Ba ekıl tsmet 1nunu, dun aJGam Ve- pastahanede yarım saat kadar arkadas- dan döndü 

killer Heyeti toplantısından sonra ya- larıyle oturarak çay almışlardır. 

iş Dahili yerleri, 
icinde 

talimatname/erini iki ay 
olacaklardır 

• hazırlamış 

İş yerlerinin evsafı - işçi alma usul ve şartları - İşin 
başlama ve bitme şartları - Tatil günleri - Fazla çalışma 
ücretleri - Tatil günü çalışan işçiler Kötürü işler -
ücretlerin ·verilme zomanları .;. ücret puslaları - lşciye . , 
avans - İşçi itirazları Tazminat şartları - işçinin 
tedavisi - İş inzibatı - Para cezası - Hususi şartlar .. 

Ankara. 14 (A.A) - Iktısat .-ekıileti için verilt·cek nıun7.am ücretlerin tcı- haftada bir mi iki haftada bir mi veya 

nıoda Dahiliye vekili Şükrü Kaya ve 'Buradaki yarım saatlik istirahat es-
Adliye vekili Şükrü S~racoğlu olduğu naaında Ankaranın imarı etrafında ar
halde çiftliğe giderek bir müddet orada kadaşloriyle görüşmelerde bulunmuş· 
kıı' nı !ardır. R v kil ve yanındaki ze- !ardır • 

Balkan Antantı 
) .. vrupa sulhunu koruma 
işinde daima ön saftadır 

ı~ dairesi reisliğinden resıni tebliğ = yinı.. aydan ala mı tesviye edildiğinin ve han· N k r b 
Iş kanununun yirmi dokuzuncu macl- 7 - h konunuııun 41 inci m~ddcsi gi gün ve saatlerde ve iş yerinin hangi yon OnTeranSl UnU bir 

desinin bir numaralı bendi mucibince n1u.:1bince iş yerinde tatb~k edilen ça- kı .. mında ödendiğinin tasrihi, asıl iş ye-
bilılmum iş yerlerindeki iş şartlarını ve Jışma ,.e clinlcnm' müddetlerine ail sa- ri d .. ında çalışan isçiler varsa ücretleri- kerre daha ispat etmiştir 
işçilerin tAbi tutulacakları inı.ibat. sag- atlcrin ~·e n~c~· ~i ~Iek.i ~angi ~a.a.te göre 1 nin ödeneceği yer gün \·e saatlerinin ay· Belgrad, 14 (A.A) - Nyon konfrran- 1 ınuha!azasını jsti.hdaf eden her tiirlü ha-
lık, koruına ve iş emni\·eti icaplarını ayal' edıldıt:;ın:n tasrihı.. rıca bildirilmesi, ld 1 h k 

J 13 l sının e e etmiş olduğu netice er a - 'reketlere iştirake amade olduğunun bir 

İstanbul. 14 (Hususi muhabirlınizdcn. 
Almanyada tetkiklerde bulunmakta olan 
deruzyolları umum mı.idlirü B SadcttiD 

lstanbula döndü. 

Erzurumun imarı 
Erzurum, H (A.A) - Şehi:c mütahas

sısı profesor Lamb rg <:rzurum şchrinhı 
ıınar projes

0

ni hazırlamak İ<,~n tctkika
lma de\·am etmek! dir. MLitalıassıs eslı:' 
eserleri çok lı f:enmektc, bilhassa Ulu 
carotn min1ari kı) mc inden !tıLı~ i:ı::İe 
bchsc; lem< ktcdir. 

---lll---
Cenevrede sulh top-
luluğu kongresi 

Cenevre, 14 ( ö R) - Fransız hav• 
nazırı B. Picrre Cu"un riyaseti altında 

Cenevrede dünya ~ulh topluluğu kong
resi toplanmıstır. Gelecek sene bir dün
ya köylü ko~resinin toplanma .. ına ka .. 
rnr \'crı1."!'l:i ve bundan .sonra umumi 

göstermek üzere iş verenlerin yapmak- 8 - Gece cumartesi günü saat ~~ f 1 7 - işçinin aldığı ücretin ne suret· kında mUlalaalar yürüten Saınouprava 1 d 1 r . teşkil etmekte 
bulundugunu \'Uzıyct uzl'rinch nıünakasaya çilnı~-

1ir 
la mükellef bulundukları dahili laliınal- sonra pazar guna ve yirmi doku< 1 1 le hesaplandıyını anlayabilmesi için ge- gazel . b k nf . . Ital 1 c ı ını . . . . b k . larında k . .. , . . . esı u o eransın ınesaısınc - 1 yazmaktadır. 
namelerin ihtiva ctn1clcri lcizın1 gclrn tcşrındc ış ycr:nın azı unnı re l ı usulun pusula vermek veya ışçının yan So t h"d' . . kuu esna t 
hususlar asag" ıda •·azılı oldu:ıı ,·cçhile mukann n sur tlc çalı.şıldığı lakdirdclyanında bulun.ın deftere bu he<aplarıl•ında-b vyl e aldıs~sının vud t dil- ---------:::----~----------------------

a: ,J d 1 . . ı· aş amış o ug:unu ve ave e - B t ) t hf J b 1 • ) 
alakadarlara bildirilir : bu kcsımların ,. ora a ça ışan ışçı grUP' yazmak gibi ve hc•ahın İşçi tarafından miş olan blilün memleketlerin bu kon- a } rı a 0 a e a fi t f er 

ı _ Talimatnamenin iş yerinin u:nu- }arının gi;:,.tcrilm sı .. . da tetkiki neticeısinde ·vaki olacak itiraz feransa işt' k tm . ld klarını be-
tnuna samil olup olmadıgının ve şay t 9 - iş kanununun 46 ıncı ınaddesınin üzcrıne yapılacak muaınelenin te.')biti.. j . d ıra e e~ o u 

- 1 d' d ı . ld u }an an sonra diıor kı : 
iş yerınin bazı l<ısınıları ;p_in ayrı tali- üc numor.ı ı ben ın e yazı mı~ 0 ug 18 - lııçinin borçlar kanununun 327 \ Bu"!" b .. 1•1 I . ı'lt.ba e .,. ~ . · . • · b · . . . un u ınu a uıza ar nazat ı r 
ınatnameler ,·arsa bunların nerelere ve üzere ıs yerın n kanunı hır mec urı) et ıncı madd~sine göre ayans alma1lı ve alın k . 1 l. - ı·L--1 ol .. · · d'l · · . ma surctıy e şu ne ıce ıs ıı~ u-
hangl ic..:lerc nlahsus bulundut!unun tns- olınaksızın ınuL•ssesecc ıttıhaz e 1 ınış bunu ödemesi şartlarının tesbiti n·ıbı·ı· "' N k nI d 'ltiha ~ .... .. 

1 
d k ' ~ ır ru. yon o eransın a ı z 

rihi.. usule gör<' bazı ~u~ er C .apa~n.~ı 19 - J~çi ücretlerinden kefalet akçe~ ediln1 iş olan kararlar Avı·upa için pek 
2 - l<rı· aLna usullcı·ı' , sarliar vcsıka- halinde çalışını} n ışçılere verılecek uc- ıi v~ yahut İjçİ lehine müessese« kanu- h . . . d . d Ih » ·· 1 d ·· t· enımıyetlı olan bır enız en su u ve 

] retlerin tesbili ve şayet O gun C'r e ınu- ni ınecburiyet haricinde temin edilen hiL· · 

Asiler şimdiye kadar 
iki gemi kaybettiler 

ar• ... . k b ıntıza1111 ten1ine matuf kararlar f'On 

3 _ işçilere tatbik olunan tecrlibc esscsc kamıle~ k.:pa':""ayıp ta an~a a- m•t"" muavenetler kar~ılığı gibi s<bep- derecede mühimdir. Konferansın ita!- Cebelıittarık, 14 (ö.R) - Geçenler- dıklarırı zannettikleri tahtelbahir oluı 
ınu"ddetı'nın· ta••ı'nı' muhtelı'f m·uplardaki 7.1 kısımları ışlemege devam e ıyorsa lerle ve yahut i• kanununun 22 inci mad- d d b. d . h b . d h k• 1 d .; ~~ 'I yanın kontrol edeceği bir rnıntaka er- . e ır enız mu are c~ı esnasın a ü u· oma ıgl da ına.ılı.m ıl~ğildir. 

ış- çı'ler ı'çı'nbı'r n1u··ddct tehalu··f edi_wrsa bu k1'ıınlarda ~alışacak i~çi grubunun de•İ hiikmüne tevfikan ''apılan ke inti . n! 1 ·ı f d h • 1 B 
h 

,, pış etmC>si keyfi'-'eti ko er ansın gayesi n1ctc;:ı er tara ın an aaara ugratı an a- Pari' 1 4 (o R) 
b 'h ve onlara veril cek ücretl€'rin lasri i. nliktarının ta,__·ini, bu kesintilerin tahsil k , f d ' . - l"'panyadan gc u cı etin tasrihi.. ,, ço vahun olan bir meseleyi muslihane lear a lı 8.$İ kruvazörünün imdi Kadiks~ len hah 1 h"k-

4 
- A·. Haftanın ,·ık b- i< "t'iniine 10 - Hafta t., tili ve ulusal bayram. veya iade.i usuliı·le bunların ;,.,.; tarafın• b' f d ld • b . er ere gorc u ·umetçiler Aragoı 

.. S" ~ b .,..., ır surette halletmek gayesini takip tc tamir e o u~u. u geminın epey c~phe · d t 1 
1 t l il h kkında kanunlara gö- d d k k 1 L 1 sın c narruz arının de"am ettı'g"ı'n'ı 

CUm•rtesı· gu··nun· bayr:ıırı gunlerı· ,·,ri- ve gene a ı er • an a tet i i neticesinde vaki o aca• t · d A d J d'" · b · J h • .... t ınL'l olduğunu ve ayni zan1an a vru- ze e en ı gı ve acasının tamamıy e a· b 

! 1 ld re Cuınartesi g:.inü öglcden sonr.t ve ·ı· .. . 1 k 1 . tcs 1 ve azı mühim tepeleri i gal ettı'klerı·nı· 
esine ve a. ışı ıgı takdirde pazar ve 1 ıraz uzerıne yap, aca · muame enın - panın menfaatinin Garplı iki devlt>tin rap olduğu gelen yolcuların ifadeıinden 

b 1 
. pazar günleri çalışıldığı takdirde bu su-. Liti. b 1 1 k d B 1 ' Ce bildirmektcdirlor, Penaroya ile Villanu-

ayram gün erıne ait günlük ı~ın v I u pek ınühUn olan bu işe iştirakler:ni an1aşı ma ta ır. a ear xruvazörü -

1 retle İ!:i.·letilen ic:çilerc haftanın ınngı 20 - is veren ı·· Lanu11unun 13 üncü .. f ava arasında a ·ı - b' h ınecburi dinlenme erin ınuka.nnen ha~.. b ~ K aınir bulunduğunu ispat eylemekte bu- zair açıklarında hükUmctç ı l~rin taarrzu-
1 eıın ır ücurnu tarde-

1 1 günlerinde tatil vcri]cct·ginin tes. iti.. maddesiyle jcı.ri lehine temı'n edilmiş olan 1 1 dilmiştir. angıç ve bitme zaman arının lesbiti.. I d 1 n unduğunu gô.sleım• .. ••, na hedef olmu•to. 
J1 - Işçi postalıırı kullanılan ış er e miihlet ve tazm-ınat m'ıktarlarından daha ..,~ ş· 1 h B , Yılın muhtelif mevsimlerine iş Gazele bundan sonra Nyon konferan- Cebeluıtarık, 14 (ö. R) - Kartajen ıma cep esinde nasyonali tler Leon-

YerUWı n1uhtelif kısımları.na kadu1 ve İJ kanu unun .1:1 ünc_~i n1add sinin dört iyi ~rtlan İ~çilerine tatbik etmek jsterse sının Balkan antantı namına Yugoslav- b"ahilinde herap olan ve !U yüzüne av- dan Ovyedoya giden yolun sol tarafın .. 
erkek i"cilere on sekiz yaşını doldur .. nun1arah f ıkr• sına gor .. i? po laların ne f bu usul ve şartların ta~rihi, . - ya murahhası B. Pouritch tarafından f dete muktedir olamıyan tahtelbahir hale.- da on kilometre kadar il"rilediklcrini 
ınuş ve;·~ henüz doldurmamıs olanlar- >uretle sıraya konuldugu.. , . . .. 2 1 -. ';'çinin. kendisine ait olup ~~· J yapılmış olan tekl ifi kabul elmiş oldu- ı kın da esrar d•vam <tmekt<dir. Bu de- bildiriyorlar. 
la kürüklt:re ve ınuhtclif i~çi grupları- 12 - Gün. s.cıcıt.' ... hafla. ay .. \!C'\a .. ba~ R.'".rmek ıc;ın getırmeye mecbur. 0. ldugu ğunu ve bunun Balkan ittifakının sul- nizal tı gemisinin hüviv~ıi bilinnıediüi gİ· J 1 ' ı ış ı d b 1 " .. •panyo hükumetinin bir tebli~-i A • 
na g(jre dinlenıne zamanlarının ba~la- ka bir zan1an u cusu ve paıc.;a ve) a a at Ye c evat ve hayvanlar gı ı va.sı- hu temine matuf olan her türlü teşeb-. bi geçen perıenıbe glinü Kartajen batar .. turyada so k .• h o 

nıa \'e bitme sa,ıllerı· de;.i...,ti'°•i takdirde mikdarı iizerindC'n ücreti hesaplanan tal arın tayini ve işçinin bu hu!lusta iş ka- büslero ve bilhassa Avrupada sulhun tyalarının ate•iyle hükCunetrilerin batır- d 1 n 'e at ı mu arcbcnin yak ın .. ~ n ,.... .. t ·ı . h kk v .. a yapı acağını ihsas etmekted' 
hu \-'azi;•e!lcı· ı'çın .. e nıüteaddit isçi işlerin ve isçi nruplarının gos erı rnesı. nununun 28 inci maddesine göre a ı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ır. 

• . 'kd 1 •••••••••••••••• •~ tal · sta 13 - I'"iler parça Ye-ya 1-" mı arı olan tazminatı alması yolunun gösteri - yerlere gi rme ve oralarda bulunma •art- rin dilek ve şikAyetlerinin ne volda bild"ı- h ...... •1 I ••••••••••••••••••••••• 
..-vs arı ile çalışılıyorsa her ışçı Po - ' ' , ~~ art arı b 1 d d ~ı hakkında A. bcndı'nd ... '·azılı hususla- üzerinden Ucr t aldıkları t:ıkdirdc par· me:ti. Jarı, receklerinin tayini, . ~ varsa un an a ahili ... ·' . .. t· h d" . oız.amnamesine ilave etm ki ük )) f. 
tı ça Yeya i~ nükdarına. ~Jrc nere 1 e- 22 - tık s ıhhi imdat müessese ı- 24 - J. inzıhatının bilhas!a a•aO-ıdaki 26 - Jş kanununun 30 uncu madde- ıı'r. e e m e e 

n ayrı ayrı gö.sterilmesi.. ., ~ "' 
0 

5 _ Ilaftalık ınuntazrun çalısına ınücl· saplama usulleri)- le bu hesapların isçi rcktôrü tarafından bakılma, hastahane- hususlarda tenıin t"dilm('!ii~ si hükümlerine uy~un şekilde alınacak IHTı\R: 
<l('f . d l tnrafından da tatbiki neLcesindc Ya ki ye kaldırılma, ililçlar ve saire gibi tıbbi ı iş saatlf"rine riayet, j~ilerin giriş ve I para cezalarının ne gibi sebeplerle •·e ne •nın lesbiti ye lüzumu holln e Y1 ın "' • 2 - Bu ! lıl •· · d · 1 
lnuht 1 f 1 olacak itiraz üzerine ynpılacak ınuanıe- ted .. birlerle i ı:ıc;inin ve aile.s i . cfrad. ı nın cıkıqlarını ko. nlrol •. j1,;çilerin m. uvak.katen Iha. ilerde .. tahakkl:k ve tahsil ettı'rı'leceg-1._ rcsm le igın neşrın e ıs e• 

e i ınPvsunlcrinP is verinin ll't' kt 1 bir k k k · k d lr:.nin tayini.. n1ues~eıı;;.C" ta. rafından t<"da\'ı ed. ılme .. sı yo .• 
1
, e bcklenmıı·en hır sc-beple ış ye, r.ınden nın te~lııu .. bu.ccza~ardan toplanan para- me e 

0 
an ve İş kanununun şumulüne 

ısınma i~çilı•rin er e vrya a ın ' _ 1 h'I b 1 olın::ıl I ki 1·1 _ Tiirli.ı. i lcre vr j~çi gruplarına lund.a t<\tbık olunan usullcrın go!:ltenl-ı&)'r.ıl.maları, ısçinin ç. alı~m. a y.er.ını m·- u-J 111n sa.rfc,dılcbılccegi verin ve bu cezaı•a c a 
1 

u unan İş yerlerine ait olarak tan• 
arına yaşl:ırına d.,hil ole u arı d - , · 

Gruplara göre ,c nıütcaddit ışc;i posla- verilec k asgari ücretlerle lt"crübc- . C'V- mcsı. . 'akkatf"n terketn1 e~ı , e ı yerının dıger kar ı ı~ı tarafından vaki olacak İtiraz zım edilecek dahili talin1atnamelerin iı 
ları il, I , . b ı·e· lerlne ait ~sgrı.ri ücretlerin tasrihi.. 2 3 - Sağlık, koruma "·e İş cn1niyclı kısımlarına girmt·sı, nıccburi dinlenme- ÜLerine 'apılacak ıntr.ım("l•nı·n ta•rıh-ı. verenler tarafından iki ay İ(İnde ilgili İl 

c c;a ışıvorlarsa hrr posta ıçın u ıl ' lrıliddct. ~ 
15 

_ ı çi gruplarından baz arının bakıınından asaUıdaki noktalarda i1çile- ltrde i,c;inin bul unaca~ı yer, i, esna, ı n- ti rl',\l{: dairel rı bölge ;lnıirliı'::ine tasdik edilme~ 
6 m '~ a1 rı ta~ ıni · d kl ucretten başkaca yen1eleri, iç- rin riayet etmeğe mecbur oldukları ~art da yeınck ve i~·nıck, işçinin aınirleri ve 1 - )' uk.arıda ı·azılı noktal•rdan ma'- Ü.zere tevdi edilmesi mukarrerdir. 
' - iş kanununun otuz yedınci ınad- al 1 .m b' • 'ht' . ~ desı frı b' . · I · ·~ ı·atınaları gı ı zarurı ı ıyaç- ve usullerin tesbiti, yangından korunma atkadaşlariy l e ınüna.sebetlerinde 

0

Tinyet ada İş veren j, kanunu 1·ıe buna mu··tefer- iHTAR ·. 
UC1 ıncc ışçilcrin n1ukanncn c;a- n1e crı \ . . h · 

lışrna rnüddetJerinden daha fazla <;alı~- tarının da tatınin ~ılıne;,ı usul _ıt·t~ .haz j.,, yerlerinin ve İ:fçilerin tem i zl iği, i-, ~1- cdt>cf"~İ muaıne1e tarzları ve işçi olmı- ri nizamnam~. talimat g~ne1 emirlerin 3- lıbu resmi tebliğin 1, 2, 3. 8, 10. 
tıklar . d'l · lcl - 1 t"'kdırdc verılt~cek ıslı - bisesi ve i~inin kullanacag"" ı korunma yanların i yerine 0İrebilmeleri sartları, \.C • h t ·· ıı·k 

.. 1 lŞ kısıınlari\·]e İş"İ gruplarının 1 <" ı ııııs 0 ugt u • "' J'ı. aya ına rnutca 1 · sair mcr"i mcv- 1 f , 1 3, f 8, 20, 2 J, 22 ve 25 numar• 
gosterilmesi güntuk ve ~af talık olarak liik nıaddelcrinin ve yatı şartlarının <-1)- etyası, korunma gözlüğü, hususi eldi- 2 S ---- İ!lçİnin do~rudan do~ruya bağlı Tuatın hiikümlerine ınuhalif olmamak ve l arında yazılı hususların yirmi ve dah• 
kabul d ı t 'h' ven, ayakkab ı v. s. gibi makine. alitt bulunduğu amirlerin gösterilmesi, mües- b k' h k'. 1 " 

b 
c i ccok fazla <·aJı,ma saatleriyle 11'1 ayrı asrı ı.. u mevzuRtta ı ü um erin netice . d . . 1 • 1 . 

u 1 ' 19 dd ve iptidai mad delerin kullanılması , nok- ıesedeki Amirler aras ında derece sırası , · 1 '"eyalal' sayı a 
1 c;ı ça ıştıran 1

1 yer erıne alt 

i
nen arın. bir sen içınde tatbik "dilobi- 16 - l·ı k.an.un .. unun .. uncu m.~ ~~ ıcap arının tekrarı mahiyetinde bulun dah'l" t r l 1 d .. ·ı ' e"J 1 h oanların ve hasarın bildı'rilmeoı·, tehlikeli bu imı'rler1°n h 1- 'f J · • il k . -

1 1 
a ıına name er e J:?osteıı meainı 

"""erı günlerin teshitı f..:.zla ~oatll'f si nıucibinç~ ıŞçı ucıct erının er gun mu a1t ve vazı e e rı ve ıac; e- mama prtıyle kendi iı yeri için bazı lüzun1 yoktur. 
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BAŞTARAFI BiRINCI SAHiFEDE 

Birinci kısım : Tefrika Numarası :33 

Güzel kızı takip eden kadın ve çocuklardan 
mürekkep küçük kafile ye iltihak etti 

Gençler bütün 
lastik hala ta 
taraflı 6 O iki 

kuvvetleriyle 
asılarak onu 
adım sürüklerler 

3 - Bu ahkim vapurun taarruza uğ .. 
radığı nokta civarında görülecek ve ta• 
anuzun faili olduğu kanaatini verecek 
her tahtelbahirc tatbik edilecektir. 

Bu hükümlerin pratik şekilde tatbiki 
için §U kararlar verilmiştir: 

Garbi Akdenizde Malta kanalına ka. 
dar, hususi bir kayda tabi tutulacak 
olan Pirene mıntakaıı müstesna olmak 
Üzere kara ıularında ve açık denizde 

kontrol !ngiltere ve Fransa filoları tara
fından yapılacak. ve mıntaka aralarınd• 
taksim edilecektir. 

Htl'LASA yesenin kendisi için ne kadar elim bir 
Baron Danyel de Villebon Fransuvıız işaret olduğuna dikkat etmedi. Lastik adamakıllı 

yere bağlı 
gerilmiştir. 

olmasa 
Planör arka tarafından 

ve Nikol adlı iki kızı olan bir duldur.. Bu iki söz aralarında bir arkadaşlık 
Nikol 11üzba§1 J erar Dansit ile nişan- husule getirdi. Mark sevinç ortasında 
lı gibidir, fakat bu subay Laosa gön- sigaralarını dağıttı. Hepsi ond~ taraf 
cleriliyor. Baronun metresi Flavi de oklular ve karılarını ona vennege ha
Marey suç ortağ• Mark Sastrasla bir- 1 zırdılar. Zira bunlar için bir kadmla bir 
likte Nikole kr§ı bir suikast kuru- paket sigara arasında tereddüt caiz de
yor. Nikol babasının kmı olduğıınu ğildir. 

heman ucacaktır • 

Şarki Akdenizdc kara sularında ıcy· 
rüseferin himayeıi. ali.kadar devlctlerı 
ajttir. Bunun haricinde açtk denizde, Ad .. 

riyatik denizi ve Çanak.kale methali 
müstesna olmak üzere kontroJ İngiltere 

ve F ranıa tarafından yapılacak, diğer 

devletler İngiliz ve Fransız filolarının 

lüzumu halinde istedikleri yardımı yapa .. 

caklar ve ihtiyaç halinde kara sularında 

·da müteanızı takip etmelerine müsaade 
e-deceklerdir. 

bilmediği bir çocuk doğuruyor. Mark Mari Marka doğru dönerek : 
Sastras sö=de alicenaplık göster1?1"ek - Haydi, dedi. gelseniz a .. 
çocuğu kendi evlcidı olarak tanıyor ve Güzel kızı takip eden kadın ve ço
Nikole izdivaç teklif ediyor. Kız asıl cuklardan mürekkep küçük kafileye il
caninin Mark olduğunu bilmediğinden tihak etti. Pis kokulu bir yoldan geçti
kabul ediyor. Bu sırada Flavi de Ba- !er. Sağda ve solda, delinmiş büyük kon
rondaıı bir izdivaç vadi koparmağa serva kutularına benz'.yen lamarina ba-

ınuvalfak olmu§tur. rakalar vardı. Büyük şehirlerin böyle 

• • • 
' - Öyle be belki bir Uınlt kalnuşlır ... 

'Geliniz .• 
Nikol ve Fransuvaz bu şahsı takip 

etıneğe hazırlanırken deliye benziyen ih
tiyar bir kadın bağırdı : 

- Doktorlardan sakınınız, hepsi po
lisin illetidirler. 

Bu ihtar bir husumet dalgası uyan
Ciırdı.. Gevezelikler ve sorgular daha 
füpheli bir şekilde tekrar başlıyacaktı .. 
Bu sırada bir yıldız gibi güzel, fakat 
eon derece pi.s on sekiz yaşlarında bir 
genç kız göründü .. 

- Bu kadar saçmalamak yeter, ağzı
nızı kapayınız, diye bağırdı. 

Erkekler ona yer verdiler .. Yağlı pa
saklı pehlivan gibi bir adam takıldı : 

- Güzellik kraliçemiz işe k8l'lljtıktan 
ıSOnra ..• 

Genç kız tekrar ettl : 
- Ağzını kilitle, Milo .. Hem de ba

na her kes gibi sadece Mari de .. 
- Kazık kaçkını Mari.. Bu kibarlan 

bırak ta gel .. Milonun bir k~e sana 
ııöyliyecek iki sözü var. 

Mari omuz silkti ve Fransuvaza hita
ben: 

- Geliniz Doktor, dedi, ben size yol 
ıöstereyim .• 

Mark ta onu talı:ip edecekken Milo ko
lundan tuttu : 

- Hey, sefir cenapları, dedi .. Mete
liksiz olan zavallı Milo için bir kaç si
garan yok mu ? 

- Şüphesiz, sigara, bir kadeh rom ve 
aaçlarına da bir mak ..... 

Milo idam makinasını ima ettiğini an
ladı: 

- Hazır cevapınışsın, dedi. Şüphesiz 
.lf görmiyor değilim, amma kibar iile
mlndekiler gibi ihtiyatlı çalışırım ve gi
yotine çıkmak tehlikesine maruz deği

lim.. Neme gerek, Marinin sinesinde yat
ınağı tercih ederim. 

Mark cBen de;• dedi ve bu muka-

garip halitaları ve tezatları var. Otomo
bille Opera ıneydanından ancak yarım 
saat mesafede idiler. Bir kulübe önün
de durdular. J\fari haber verdi : 

- t,te burasıdır .. Girerken başınızı 
eğin iz .• 

Filhakika lıır kaç basamak inmek ve 
karanlık bir nevi mağaraya girmek icap 

ediyordu. Belot tesmiye edilen hasta 
kadın burada otururdu. 

• 

Balçık halindeki zemini tepe pencere-- lzmiTden Tü kku§una ya=ılan. gençler 
!eri hayal meyal tenvir ediyorlardı. Bir lnönü kampına hususi surette giden deki kırmızı bayraktadır. Bu kırmızı 

ot minder üzerinde delik dC§ik bir yor- arkadaşımızdan) - Ptanörü başı boş bayrak sallanınca o, önündeki bir kolu 
gan üstüne serilmiş çıplak bir insan ya- bırakmağa gelmiyor. O, motörü ve ben- çekecek ve pllınör, yere takılı olduğu 
tıyordu. Fransuvaz mırıldandı : zini olan müsait rüzgan bir kerre ele çengelden otomatik bir hareketle kur

- Ne müthiş hal .. Bu vaziyette h!r geçirdi mi, uzun zaman bağlı kalmış bir tularak havalanacaklıı-. 

kadın böyle bir mülevvesat yığını için- kartal hasretiyle, asıl yurdu olan bulut- Kırmızı bayrak çekildi, pilotun sağ 
lara doğru süzülüp gidiyor. Geçen sene, ell kolu çekti ve planör bir kerre sarsıl-

de yatıyor. böyle bir pl!nörün bir gece şiddetli bir dıktan sonra birden bire fırladı. Gergin 
örtüyü arolıkladı .. Can çek~en zaval- f 

rüzgarla tellerini koparıp kaçmağa te- liistik halatla, onu bir on metre kadar 
lının vücudu vuruk ve berelerle örtülü ı d k b rd b §ebbüs ettiğini anlattılar. • .. yerde sürükle i te_n sonra i en ire 
idi.Son bir nefesi kalmL• olan bu et par- l h al d t K k t k d h ., Uçmaması için bağlanan p anor, uçu-

1 
av an ınnış ır. ır me re a ar a-

çaları üzerinde aşkın bütün faciası yazılı 1 • tn· 1 d ktan b" ··dd t d .. rulmak istendiği zaman ne yapı ır. ô- I va an ı so~ra ır mu e . uz uçu-
bulunuyordu. Bir tek orak darbesiyle nü çalışmaları arasında en enteresanı yor ve sonra pılot onu tatlı bır meyılle 
ölüm iki kurban birden alacaktı : Has- yerinde dur11n motörsüz koca kuşun 1 yere indirmeğe başlıyor. Bu hareketin 
ta~·ı ve kamındaki çocuğu . . iki ince lastik Alil ile havalandırı.lması-1 b.eyenilir bi~ halde olması için pliinö

Fran,ruvaz \•ücuda bir kaç dakikalık dır. Bu İ:ş ayni zamanda kaınptakı tale-lrun uzun bır kavı. resmederek inmesi 
son bir canlılık veren bir iğne attı. Aza- benin ilk talimi mevzuunu teşkil edi- iil.zımdır. 
!ar bir az kımıldandı ve göz kapakları yor. Posta şefi, amortisöre, pilotun öğren-
aralıklandı. ispirto kokan ihtiyar deli Planör, arkasındaki bir halkadan ye- mesi icap eden iniş vaziyetini hesap 
kadın ; cBir mucize• diye bağırdı.. re çakılmış bir halkaya takılıyor. Sonra ederek halatları çekin emrini verdiğin-

Diğerleri onu çimdikliyerek bu mü- pilot, gelip ön taraftaki yerine oturuyor den bu iniş hareketini takip ediyor ve 
nasebetsiz lafları kestiler. Her şey ye- ve belinden bir kemerle planöre bağla- sonra pilottan hatalarını ve iyi hareket
niden süküta daldı. Fakat hastaya ba- nıyor. Artık motörsüz koca kuş ile onu !erini soruyor. Gençler hep bir arada 
kan Fransuvaz hafifçe titredi. E'lki oda uçarken idare edecek olan bütün tali- bu uçuşun tenkidini beraberce yapıyor
hizmetçisl Odeti tanımıştı. Adiyle on u !erini yonyana bağlnmışlardır. Pl.ilnör, !ar . Böylelikle pilota kondi kendini 
çağırdı. Odet, şimdiden cam gibi parlı- çok uslu ve sakin bir kuştur. Ne lüzum- kontrol hassası da verilmiş oluyor. 
yan gözlerini ona çevirdi. Fransuvazı 1 suz havalanışları ne lüzumsuz inişleri Bu uçuşun gayet garip hassaları var-

Akit devletler tahtelbahirlerini bu 
mıntakaya çıkarmamayı taahhüt ederler. 
Bu tedbirlerin tatbikini kolayla~lırmak 
üzere ticaret vapurlarına da tayin ediJe .. 

cek blr hattı takip etmelerini tavıiyeı 

t>Jecek.lerdir. Bu hükümler devletlerin 
Akdenizin her hangi bir kısmına dcniz

yüzü gemilerini göndermek haklarınr 
tahdit etmez. 

B. Delbos kısa bir nutuk söyliyerekı 
seyyar bir araba ile yapıyorlar. Koca Delegasyonluın gösterdikleri hüsnü ni

pliinör bu ikı tekerlek Uzerine yerleşti- yet, iş birliği ruhu ve umumi menfaati 
rildikten sonra kanatlarından tutula-: takdirleri aayeoinde bir kaç gün içind• 
rak düşmemesi temin edi1iyor ve sonra bu anlatma h3.ııl olmuştur ki, bu sürat 

tekrar uçuş ~aziyetine !etir.il~yor. ... .. 1 bile onun muvaffakıyeti için mi.nevi biı 
Uçuş, sıra ıle yapıldıgı ıçın, planor garantidir. Lüzumunda bu hükümleı 

eski yerine getirilinceye kadar uçacak 1 ıakviye olunacaktır. Fakat timdideo 

olan hazırlıklarını bitirmiştir. Gözlük-! eminim ki bu anlatma Akdenizde kor
lerini takmış, tayyareci başlığını gey-j sanlığa artık imkan bırakmıyacaktır .• 
miştir. İnönü çocuklarının uçmağa ne I>emlştir. 

kadar hasret çektiklerini, bu bekleme 1 B D lb B lk A t t d J ti • . e os a an n an ı ev c erı· 
sırasında Jıazırlıklarmdan anlıyabilirsi- . . . 

· tk' k 1 k .. · l t' '] . ı ıe Bulgarıstanın talebıne tevfıkan ltalya· ruz ı te er e uzerıne yer eş ırı mış 
1 . l" .. b' ksp b -ı k nın da bu anlaşmanın tatbikine iştirako o an p ttnoı·, ır e rese ag anmış a-

davet edildiğini tasrih etmiştir. dar hızla yerine gelmektedir. Çocuklar, 
---•---bu gelişi daha fazla hızlandırmak ıçın 

bir sürü çareler düşünmlişler ve bul- Prag matem 
muşlar .. Zaten İnönü kampında her şe-

yi çabuk ve çabuk olduğu kadar zah- icindedir 
metsizce gördükten sonra çalışmaların , 

bütün safhalarında birer cKolombun ° ----
Yumur1"sı> rastlıyacaksınız.tnönü kam- BAŞTARAFI 81RINCI SAHiFE.DE 
pı, tek başına, gaye haline gelen bir ar- 1 sonra tamaıniyle durmuştur. Ölüm mü
zunun gerçekleşmesi için bütün zorluk-1 şahede edilince aile erkaniyle hazır bu· 
ları yenen bir eser olarak gidilip görül- lunan zevat ölünün ellerini ve alnını öp-
mcğe değer bir yerdir. m~lerdir. Bunu müteakip Masarikin 

CEMAL KUTAY kızı müteveffanın göz kapaklarının ka
patılmasını doktorlardan istemL5tir. tanıyarak mırıldandı : vardır. Bütün alın yazısını kendisini I dır : . Me~elll. eğer hal~tı.n çe~ilişi ~üt 

- Matmazel.. idare edenin maharet ve bilgisine bırak- sayı ilzerıne olursa planor, bırden bıre Bir Kadın Prag ölümü derin bir teessürle haber 
Sonra ililve etti: mıştır. j fırlamakta ve sert uçuş yapmaktadır.Bu almıştır. Bütün gece muazam bir kala-

- Affediniz, affediniz.. Pilot beline kemeri taktıktan sonra tarz ekseriya tepe uçuşlarında tercih Benzinle yandı balık şato önünde toplanmış bu!unuyor-
Mark soluk alamıyacak derecede en- ayaklarını pedallara takıyor ve üstüne: ediliyor. Tek sayı üzerinde çekilirse o kh' 

2 
. d du. Masarikin kalbi durunca şatonun 

d. d 'd· Od t d .. a·· ki b 1 beyz zaman nıl 1 l d h • A ı:.ar, 1 (Yenı Asır) - Bura a b - . d. ·1 . h k 1· ışe e ı ı. e onu a gor u:.. aya arını e ine kadar örten l bir e er ve sıçrayış ar a a agır b' .. 
1

. h'd 1 ayragı yarıya ın ırı muı ve er ese un 
Od d. f ld d h 1 1 1 0ıu,·or feci ır o lım " isesi olmuştur. Bayan h be . 1 t B d uhaI - ur, ıye ısı a ı.. ~ • ta taya geçiriyorlar. Şimdi pi otun ya - , · a rı an amış ır. u esna a m ıı 

- Bitmedi - nız ba§ı ve göğsü pl!nörün dışındadır. 1 .. Plilnör, hav~d~ on iki merte süzül- ismet Haydar. benzin ile elbiselerin! te- neferleri ağlamakta idiler. 
_..,,,...,, .... ---"".'""".'""".'" __________________ _,,,...---, J Kanatlar uçuşa göre ayarlandıktan 'dukten sonra ırtifamdan bır metre kay- mizlemekte ıken benzin ateşlenmiş, ateş 

Ak h 
0 k h I • d bet kted bayan ismeti sarmıştır.. Zavallı .kadın- BÜYÜK ÖLÜNÜN HAYATI 

r-
J Sar 3~ Ve efJO e sonra, planörün önüne bağlı olan ikil me ~· M.es~la, 40 metre havalan-

lastik halatı, sağlı sollu beşer genç çek- mış olan bır planor 480 metre uçtuktan cağız ateşin tesirinden kurtulamıyarak Paris, 14 (ö.R) - Çekoslovakya is-

Oyun ve 
yerleri 

dinlen ine 
ayrılıyor 

i k k hayli yanmış, feryadına yetişenler onu tik.lalinin banisi ve bu memleketin ilk meğe başlıyor. Bu on bir kişi bir cpos-
1 
Sonra ye.re in.ece tir. Havada Y. arım i-

ta., dır. Her postanın başında bir mual- lometrelık bır uçuşu pek basıt sanma- tamamen yanmaktan kurtarmışlarsa da reisicümhuru B. Masarikin ölümü Fran-
1 Pl" · 1 k" k geç kalmışlardır. sada büyük bir teessürle karşılanmış-lim muavini bulunuyor. P!Aııör, uçuş yınız. anör e yarım uometre uçtu -
1 t 1 Bayan lsmet hemen Manisa hastanesi- tır. Büyük ölünün hayatı takdirlerle vaziyete getirilmeı.dcn önce şef soruyor: an sonra, motör U tayyare ile yilz ki, 

c _ Pilot? lometre uçmak istidadını ve kudretini ne nakledilın~ ise de yanıkların teslriy- anılmaktadır. 
k d' · de k h ki lı le orada ölmüştür.. Profesör Masarik bir fikir adaınıyciı. c _Hazır.. en mız görme te a ı sayı rsınız. k ll . kl"I ' b ha 

c _ Kanat.? Havada uçuş mesafesi pl&nörlerin tiple- Akhisar Fa at mi etinın isti a ıne ütün ya-

Hava kurumuna 
haydi • • 

ıcın 
' 

mühim 
faaliyet 

teberrüler 
vardır 

H rine göre değişiyor. Mesela, P. S. 2. ti- tınca ça~mıştı. Umumi harp seneleri 
• - azır.. ın· de l 1• 1 h Elektrı·k rabrı"kası bu faaliyetin müspet bir şek.it almasına c - Amortisör?. P 0 an P anör er avada 17 metre J ı 

c - Hazır.. mesafe aldıktan sonra irtifaından çıkı- Akhisar, 12 (Yeni Asır) - Elektrik imkan vermiştir, Yorulınak bilıniyen 
Kanat sualine cevap veren kanadın yor. Ş!mdi artık iş, pliinörü eski uçuş fabrikası müdürlüğüne memleket genç- gayreti sayesinde 1918 senesinde Masa

j başında bulunan,.., onu uçup. hazır va_lyerine getirmektir. Bunu bir otomobi- !erinden deniz ticaret okulu mezunu B. rik Çekoslovakyanın istiklalini ilk önce 
ziyete getiren gençtir .. Amortisör, p!a- 1

1 
lin arka tekerleklerinden mürekkep olan Ali Riza tayin edilmiştir. Fransaya, sonra İngiltere, Japonya ve 

oı:;;~~~~~~~~~~lllll~----------ıoııııı ... -~--- nihayet İtalyaya kabul ettirınıştir. On nöre uçmak imkanını verecek olan be- -

E • b" St"I (D ı sekiz ilk teşrin 1918 de Nevyorkta bu· şer kişilik iki grubun adıdır. Bunların YJ Jr 1 0 0 ffia 
lunmakta olan Mas,rik reisicüınhur va. hepsi, hazır cevabını verdikten 

öğretmen, uçuşun vaziyetine göre amor- a em ıster mısınız. k ı ) • • • • ? sonun tasvibiyle Çekoslovakyanın istik· 

tisöre şu emri veriyor : lalini resmen ilan etmiştir. Bunun tize-

• 65 adım çek.. iri~~~ Meşhur Amerikan markası rine Masarik Amerikadan memleketin• 
Gençler bütün kuvvetleri ile lastik ~ dönmüş ve Çekoslovakyanın hakiki kur-

halata asılarak onu iki taraflı 60 adun v ıh tarıcısı gibi karşılanmıştır. Onun daha 
sürükliyorlar. Liistik adamakıllı geril- a avdetinden evvel ilk Çekoslovak mili! 
miştir. Pliinör arka tarafından yere meclisi kendisini cümlıur reisliğine seç-

bağlı olmasa uçacaktır.. Tam veri! E h ' mişti. Bu intihap' 21 ilk kanun 1918 de 
len kumaI'~ianın sayısı kadar ilerledik-' ·vers arps ın olmuştur. o vakitten bPri Masarik ·dal-
ten sonra duruyor ve bağırıyor : 1 ma ve her defasında arU.n bir ekseri-

• - Altmış beş.. 1 Saman ı"skelesı·n' de yeUe yeniden seçilmiştir. 
Şimdi planör uçuş vaziyetindedir. Ar- • Masarik ağır hır vazifeyi üzerine al-

kasında onu bağlı tutacak çengelden K d 1 h d mıştı. Çekoslovakyayı Avrupanın or-
Akhi•arda Haua kurunıunun fahri yardımcıları olan yav- kurtulacak' ve gergin lastikler onu ba- ar iça J a 0 f0 a tasında demokrasinin kalesi yapmak U... 

rular Ro:et 1'utulariyle.. valandıracaktır. B undan sonrası pilotun tiyordu. Haklı olarak denildigi gibi 
Akhisar, 12 (Yeni Asır) - Belediye l lır. , maharetine kalmıştır. Posta şefi, pLinö- J A b • ı • Masarik daima bir fikir adamı gibi ha-

reisimiz B. Nüzhet Işık, umuml sıhhati Bu karar umumu memnun etm.İ§ ve rii, kanatları ve pilotun vaziyetini tek- e a1 o ) ' reket etmis, fakat daıma bir hareket ada-
diişünerek kahvehaneleri bir takım kay- "şıındi kahvelerde bir (emizHk I.aaliyeti rar gözden geçiriyor. 1 mı gibi d~ünmüştür. 14 ilk kanun 1935 

de tabi tutmuştur. Buna göre : . . ba~lamıştır. Bundan sonra üst üste otur- Şimdi pilotun gözleri öğretmenin elin- Ticarethanesine gelen te reisicümhurluktan istifa etmiş ve ye-
l ~Kahvelerde kıl.6'11 oynanmıyacak- mak, ortalığı gürültüye boğacak şekil- - rine B. Beneş ~ kendi ı;-ösl1!rdiği namzet-

tır. de kalabalık yapmak olmıyacaktır. !edivermesi şehir hesabına büyük bir yeni modellerini intihap olunmuştur. O zaman Masarik 
2 - Her kahvede her müşteri bir met- Belediye reisinden halkımız bir hiz- hizmet olacaktır. 1 85 yaşında idi. oSonuna kadar memlt'-

re murabbaı yer kaplıyacak, binanın is- met daha bekliyor. O da şehir içindeki AkhL=, 12 (Yeni Asır) - Hava ku- bı'r go .. z Jen geçırını'z kelime hizmet etmek istedim , .• ettim.> 
tiap kabiliyeti bu •ekiJde hesaplanarak melrıik mezarların kaldırılmasıdır. Ba•- nımuna karşı •ehrimizde bilhassa <U I p • .,, •• ;., ,_,. ""wıir Ui demış" fi. 

,; ~ !f y A ,..,, kı ,_.,,..l/•ru. 

lcahvenin kaç ki§i alacağı bildirilecektir. ta Caıniikebir mezarlığı olmak üzere son günlerıl1> yine geniş bir hamiyet ve .,_.;;;j,oı; ... ,_r_.._'"_.'._'_.:_:,~~' ... ":;:14:;..:_~::;;;~ (JS- 18 _ 22 _ 24r ' 1739 Masarik hayalının şekliyle sade ol, 
3 - Kahvelerde oyun yeri ayrı, isti- Paşa ve Aynalı camilerdeki mezarlıkla- aliika havası esmektedir. ::-:.~::· 'J duğu kadar fikriyle büyük olan bir in, 

rahat ve mütalaa yeri ayrı olacaktır. rın ve diğerlerinin şehre kasvet venne- ÜzUınün idraki münasebetiyle kuru- JQZEF ABAJQL/ sandı. Onun ölürnıiyle yalnız Çeko•l<>-
4 - Her şey temiz bulunacak ve bü- krine tahammül edilemiyor. Belediye mun bazı mühim teberrr.l.'r kaydettiği fZMfR ACENT ASI : vakyanın degil, bütün insanlığın mat&-

riln kahveler yağlı boya ile boyanacak- reisinin bu noktaya elini koyup i~i hal- ve bunun tevali edeceği söylenm~kled i r. S,ıı.oıaı:ı. lıkelesi.Ka:rdiJ;ıllı Hau me diistür:ti kavded ilmrk tedir. 
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Bizans Saray ve sefahat 
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SAHIFEs 

Çılgınca 
Bir Piiiç ... 

ben bir 
Demek Anne 

ha?!. • • 
pıçım Af.rika Ormanlarının 

girmemiş köşelerinde 
·- Bizans!. Bizans •• Beni piç yapınanın 

ve sonra da aç bırakmanın Balta acısını 

sana çekt!receğim 
•• Anasının, yirmi ıekiz ıenedenberi 
IÇınde aakladlğı ve ancak ölürken ıöyle
"'•ie cesaret edeceği ıır ne olabilirdi? 

B. ' ızans ..• Yaşayan Goril 
tetkik 

maymunlarının 
çok tehlikeli idi 

hayatlarını 

V asil, içinde bulunduğu hu nazik an
da hunu diifündü. Koğuluyordu. 

Senelerce y-dlğı muhitten, alııtıiı 
memleketten, ııen bu topraiiın çocuğu 
değilsin diye hudut harici ediliyordu. 

~ -1nız Edirneden değil, ana<mı ve kız 
.... rd •• d etı.nı e terkediyordu. 

Buna mecburdu. 
kedi. yavrusunu t&Jır gibi, bl.i il1ti4 

ırar ve hiri genç iki kadın: n:re; e götü~ 
••bilirdi? 

Tehlike cengelin vahşi 
hayvanlarından ziya
de zehirli sıtn1ada, 
zehirli ~ine.~leı'de 02 

yal~alad~ğ·: insanı öliiı
ıne !Ji!rükleyen uyku 

hastalığında idi 
Fsaaen nereye gideceğini ve ne ola-

cağuı1 kendi de bilmiyordu. Onlan bu- Fennin son terakkilcrinin bü~ün 
•ada konuya lı:omtuy• emanet edecekti. şekilleri ng l::ıdar tatbik edilirse 

itte tam bo sırada, anasından ve üze- edilsin, yollar diiz:zlmiş, idari te•-
rİnde ya"'dıiı topraktan zorla ayrılma- kilat ıslıilı edilmiş olsun, Alrik~-
nın elemi, acuı içinde ona anası: - Dinle Vasi!.. Beni dinle.. Tam f;i.- piç·m ha .• Bir bu eloiktt nın içinde terakkinin, ıslahatın gi-

- Sana yirmi ııe1ı:iz ııene içimde ıak- otuz sene oldu. O uman sen dünya- Son.-a bink1 kendini topladL remediği hattô. insem ayağı bile 
ladıfun Lir ıım artık aöylem~h mec- da değildin.. Bzn de Edimede değil- - Anne,. Ann~ .• Diye haykırdı. Bu- basmadığı daha pek çok yerler 
burum. diın. Ennenistanda lıen~z on sekiz ya- nu bana neden e'"Velce söylemedin? ı' var. Afrika orm.an!arı, esrarını 

Diyordu. tında l.imsc.i:s kaim" bir laz::lım. Bizim - Söylesem ne olurdu, neye !'t.ra.r- kolay kolay vermıyorlar ve bura-
- Anne Dedi. Vazgeç timdi beni oraya Gizanıtan sık sı!< lÜccarbr gelir- dı L:i.. ı nın gizlilikleri bugün olduğu ka-

İizmekten... Göriiyonun ne haldeyim. di. Bunlardan bir tanesi ile ıni,tim. - Ne mi olurdu?.. Bizansa gider dar daha uzun zaman baki kala-
Eier bu alı:tam buradan gibnezaem he- O da gençti.. Zengindi. T31D ilci te- babnmı aı:ıır bulı.r· cnd~n b•sap 

1 
'lcak .. Ve Afrika Cengeli 1937 yı

tifler gece evi basacaklar, belki de be- nede on defa ll:Zanstan Ermc:ıi..tana be- dım.. ' ' 
0 =-

1 
lında nascl bir elaane, bir masal 

nimle beraber sizi de buradan atacaklar. nim için geldi. Son defasında idi: _ Ce.ar...t edeı .. .'.im ve bu ıder de, ise bir asır son~a bu efsane kıyme-
Yirmi sekiz ıene aakladığın, söylemek- - Ben, decU, bel!ı:i bir müddet e:elmi- söı·l•miyecektin" 

1 
F k t ,... .d. İ tinden çok bır ~ey kaybetmeden 

-"'- Baba k h B Ik. d - . a a ı::..ıı:ans.:ı gı ı- • k 
len --'-'-d':G!n sır her halde bo~ mde- Y._ec..,.~~. m _ço "'.ta.·· . e 1 e B iki ı yıne ya~ıyaca ·· 

.,......,. "'' ,- D· yonun.. e raatlars:n ümidi ile söy- 8 • F T • •Al "k 
celı: olmasa gerek Hoşa gitmiyen olecek.. <;>nun Bwuutaki ışlenne bak- ledi ır . ransız gazeteı:ısı rı a or-
terler de mııhakkalı: insanı üzen ıeyler- maldığun lazım.. _:·Adı ne? manlarının bu esrarının hiç değil-
dir. Aynlık giinü bilsen ne kadar gÖzy&Jı _ 0 zaman b d S k !ar ı:e bir kısmını öğrenmek ı.ıe bilhas-

lhtiyar kadın, derin derin içini çekti. döktük. Şimdi bunları &ana ıöylmen ld _ .. . ana a mm • 
0 

•
0 

• " sa goril maymunlarının yafayı' 
Gözlerinde, çok eal<i bir maziye ait utanıyorum. Fakat sen de gençsin. •• ~ • uguno soylerd.L Ç."" zengın bır aile tarzlarını yakından görmek mera

•cı v .. tatlı habraların h .. ·· ı- b. Gençlik hi.lerini bilirsin. Bu BWınslı ınuıler ••• lpe_k ll"'1retı yaparlardL Bil-
1 kına dü,mii1tür. Çok telılikeli bir 

rıltuı belirdi. uzun u ar pa- gitti. Giıtiğinin haftaamda da kar-tana mem ~o~ bilmem yanlıJ.. • . 1 macera olan bu işi yapmı1 ve iki 
Kızma: batka bir ad,.,... çıktı. Bu ad.un, beni .. Va':'I yıne dalmrfb. Kendı ltendme ay korkunç ormqnlarda, goriller 
- Sen, dedi, biraz içeri git, tezgi- istedi. Biz nslıda.., gebe kalmıştun. O ıoyleru~o~u: . . . • 1 arasında kalm..,tır. Okurlarım•za 

ı. d belki gelecek, belki de gelmiyecelı:ti. - Bır pıç.. Bır Bız&n>lının pıçı.. Son- i.'te bu adamın yapttğı çok enfere-
uı aki İşine bak• ben biraz Vıuille bu- ra d3 bu h .,,., b · b" • k 1 • ' Gelse de aelmese de dogu" rmaklı'"- mo- enner em •en ızım anımız- ıan repurtaı"ını a"nuyoruz. 

•usi konu~r • .-...... ~ D•·· c! d-" ·ı . 1 r----· kadderdi. Ozaman bütün Ermenistan- •n ~~· "" diye İşıiz b:ra!uyorl:ır. Aç· ••• 
Vasilin kız kardeıi Haygan, ufak tab- da rezil olacaktun. Bımu-dü-üııdüm ve lı!:t n öldünn~k İatİyorlar .• BizanJ.. Bi- Afrıkanın hakir V' boltı gınnenı4 

ta el lezgibında öteberi dokur, ev ida- beni isteyen nd mı derhal kabul ettim. zans... Beni piç yapman:n ve aç C.ı- ormanlarını, bu ormanların kısknnçlık-
re&İne Yardım etmeğe çalııırdL Anası- Vasi!, renkten renge girerek anasını ralanamn a-umı sana çe!<.tirecei\im.. ıla sakladıkları sır! n '" hayvtnlar ile-
n k Vasi! a • • bo d · · 1~ ardeıine söyliyeceği mahrem söz- dinliyordu. Birden bağırdı; ' nn"5;.nın ynuna oarJ 1• ııtınm çok dikkate deger tıpi olan gorıl-
len Çok merak ediyordu. _ Suı .. Anladım • O adam .• Senin - Merıı.lt etme, dedi. Bu 11m ban3 Jrrinı görmek benim ı.;in hır iptıl~ ol-

F-L söyledilfine 00 · · · p· • · · N 1 l\ ...... t ona: evlendiğin adam .• Benim baba diyebil- , ç ıyı ettin. ıç ll!tlfun.. c ıııultu. fozeh·i gezdıın 
- Bu sözleri aen iıitme.. diğim adamdı değil mi? c~emm(yeti var •• Piçler de <asan deiJ / Ilayvanat bdhç~lonnd~ m,•kik d.>ku-
D _._ • _ı.ı d• E t O "d. mı?. Hem ben o İnsanlara bir nİçÜt ne- dLın1, kitaplar lız•rıne. uykusuzluklan 

enı,,.. ıster gibi buradan w:aıu•! ı- - v~ ·· ı ı. · ~ • 
forlardı. Boynunu büktü ve uzaklqtı. - Ve ben de senin Baaru!ı ile olan !er yapa.cağ;nı gÜ>tefte~.. J •P sarı kesılincer k<>.d .. r abanıp kal-

kadm oğlwıa y~tı.- günah ııevdanın meyvaSL. Yani.. Va.;J, kız kardtfınt 1..-ucaklarken dıın.. Afrikad.uı dônrn sryyahl.ınn, 
Etletini biiyük bir muhabbet ve tef- Kadın, hıçkırıldarıru z"' tutarak bay- onun gözl•rinde t:'1'af bir bakı, ıezdt j mtlsteınleko ıııemurlarının po;lerın~ 

kaU kırdı: - f-te o .• dedL. Galıba annenle k~- d>11luın .• Ra t gddıgıııı yerde suluk gi-
" ııiirbüz delilı:anlmHı genit omuzla- ukl 

tına dayadL _ Suı.. Sus oğlınn sus •• O keGm!:yİ nuşt arım:zı duyt!un.. l>i yapışarak ken<lılerı.nd~n orn1anl ır 

G .• 1 
·• ı Gen;; kız batuu eğdi.. ve goriller luıkkında ınalümal dılen-

oz erini gözlerine diktt IOY eme.. B · 
V Sen 

Vuil, bir müddet, kajlan çatık ve u e;iı;ıe bir tasdik manuı v.:dı. dun. Öğrendıkleıim okuduklarım, mü-
~--.. asil.. Vaail •• Diye inledi. •· y '--- ı d ' 
"CD gözleri yere mıhlı kaldı. - o...a öz kardetin olmadığımı an· ze er c gönluklerirn bırbLrini tutınıyor-

Sddığl avuçlan içinde tırnaklan eti- !adın da bana kaqı hissin mi dejfüti? du. 
V aail sabırarzlılc ve merak içinde lı:ay

'11YOrdo. 

- Eben? 
- Sen benim oğlumıım ama .• 
- Sonra? 
- Babanm oğlu değilııin.. 
- Ne demek? 

..., aaplanmıttı. Anası, oğlunun hakaret- Genç kız derhal cevap verdi: Gorillerin munis, zeki, insana ahı;kan 
!erine maruz kalacaiiını düıünerelı: kor- - Hayır Va.il •• Hayır. Böyle bit te- hır hayvan olduğunu ıddıa eden kitap-
kuyonlu. • yİ asliı hatırına getİrmemelisin •• Y alnız •• 1 ıarın Yanında ve miızelerde içleri sa-

Delilı:anlı bquu kaldırdı.. Ağır ağır - Yalnız ne? Senin de mi annem gi-
1 ınan doldurulmuş hayvanların, ıkı ayak-

ve kelimeyi uzatarak mırıldandı: bi saklı bir ıımn var? /tarı üstünde ve ağızları korkunç bir şe-
- Bir piüiiç.. Bir püiiç.. Demek ben - Bitmedi - kilde açık manzaraları, seyyahların, 

ıhtllnal kendi maceralarına tehhke çeş
nisi vemıek suretiyle '<iylediklerı mü
balagalı sinler bana gorıllere daır he
nüz kimsenin lam malumatı olmadığı 

kanaatini verdi. 
En iyisi onları gidip yerlerinde gor

mekti. 
Iş bır kerre karar vermektedir. Ben 

·- '1 Burada neler yoktu ki.. 1 cA:iz miııa.fırler ya görüyoruz sandılar .. 
.. Bu~ası mağara değıl, cennetten lıir .. H~f. geldıniz. Bu kııpalı kapı şiıııd• Ayaklarına kadar gelmiş bu nimet-

i 
koşe ıdı.. sızı1' ıçı" aı;ıLaetıktır. içeride sizi1' içi" tw faydalanmamak hata olurdu. 

.. tçerıde ilerledikçe hayretten hayrete, hazırlanmış bir çalışma odası vardır Ebu Ali Sina : 
BÜYÜK HALK MASALI 

Ebu Ali Sina duşuyorludı. Halk buraya girdiği za-ı Madam ki •İzle1', ılim peşinde ko. şu- - Çok yorulduk, dedi .. Dün akşam-
man belki kayboluruz diye çok uzakla- ııorsunu.ı:, mada,,,. ki ılmı içi1' ölumle dan da uykusuz kaldık. Kamımızı do
ra gideınıyorlardı ve sadece kapıya ya- korkutulduğıınwı bu mağıırayıı gırme- yuralım ve yatalım .. Uykumuzu aldık
kın yerde dolaşıyorlardı. ği ve bumd.ı kolm<ığı göze alduıı.ı. Bu-- tan sonra kalkar ve çalışmağa başlarız. 

Nakleden: 
- 2 -

Orbay Halbuki iki kardeş bütün sene kala- rııda istediğimz gibi, dılediğiniz gibi Bu teklif Ebüllıarisin de işine geldi .. 
cakları mağaranın içlerine doğru ilerle- çıılışınız.. Yediler, içtiler ve yatıp uyudular. 
diler. Ve ilerledikçe de bahçeler, şadır-1 

Size de müjdeler oı.u .... Sizler im fd- Uyandtkları zaman sabah mı olmuş-
llutün sene burada kalacaklardı. 
liiç kunseye farkettLnneden ve nıii

naveobe ile ara sıra dışarıya çıkarak ve 
~ıınseye farkettinniyerek büliln sene , .. 
' 10 hazırlayabıldiklerı erzakı azar azar 
ınaı:araya taşıdılar. 
b lluYlik bır gürültü .. GOk gürültüsUnc 

•nzer bir gürültü oldu .. 
~ağara içinde derhal dctlalar haykı

tıştılar.: 

. - l!:y ahalı .. Vakit tamaın oldu .. Ma
Catan k ı d' tn apısLnın kap.:ınma zamanı g.:.: -
~ ı. !-repiniz dışarı çıkın .. tçeride kala
"IO v !-r ay geldi başına .. 
b.. er •ene kapılar kapanmazdan evvel 
koy le biı· gürü.itil duyulur, beş daki
ka sonra da kocaman ve ağır kaptlar 
•ndilık! · d k fla ~r.ın en apanırdı. 

Ik, olum ko .. kusu ile içeride kal-
"'•nı k . . . 
"• a ıçı.n bırbırlerini ite kaka ma
ı>•rada d 

n ~rı koştular. Herk~s yalnız 

kendini d~ündüğiı için kunse yanında
kine bakmıyordu. 

vanlar, dünyanın hiç bir yerinde görül- ni ıilemin "" okumu~. en bılgilı ilU4n- tu, akşam mı, bunun farkında değUler
ınemiş bahçe ve çiçeklerle karşılaştılar. 14n olııcaksınız .. Burada lıiç kimsenin di. 

Ebu Ali Sina : bilmediği, bilemiyeceği ilim emırmı Etrafı yine ayni e,rarengiz nurlu ışık 
- Hava ve gUneş olmıyan bu yerde öğreneceksiniz.. Artık bu emın lııç sarınıştı .. 

bu ağaç ve çiçeklerin yaşaması çok ga- kimseye söylenıiyeceksiniz. Ebıı Ali Sina, Ebülharise : 
rip .. Dedı.. Burad.ı yeııecek, içecek te emrinize - Kardeş, dedi.. Madam ki burada 

tşte cEbu Ali Sina• ve cEbüllıaris• bu 
teliş ve dalgınlıktan istifade ettiler ... 
Saklandıkları köşede kimsenın dikkatini 

çetnıeden kaldilar. 
Bu SLrada Ebü!harisln elinde tuttuğu hazırdır.. Yıılnız biitün bıınlııra mukıı- bir sene kalacaı;ız .. Herkes kendi hesa

daha çıra, yanarak bitmiş ve sönmüş, etrafı bil sizden beklenen tek bir fey vıır. O bına istediği kitabı okusun .. islediği ma-
Beş dakika sonra . 
Mağaranın kapısı, bırınciden 

şiddetli bir gürültü ile kapandı. 
iki kardeş içeride kaldılar. 

tekrar koyu bir karanlık bürümüştü.. c1a öğreneceklerinizi fe1U1lığıı de~il iyı- luınat ve bilgiyi al.sın .. Hiç b>riıniz öğ-
- Bir çıra daha yak.. 1i6e sarfetmek. Bı!giııi?i size değil "'111- rendikleriınizi bırbtrimıze söylemiyelim. 

••• 
Mağar>nın içi zifiri karanlık 

tu ... 

Ebülharis, Ebu Alı Sinanın bu sözü- re dlet etmek .. • Kimin zekAsı fazla ise o fazla öğrenir . 
olmuş- nü yerine getirmek üzere cebınden çak- !ki kardeş, kapınııı iistündc ve nur- Bu suretle ve beraber okuyarak ve-

Ebu Ali Sina kard~şine • 
_ Şu çakmağı çak ta getirdiğimiz çı-

raları tutuşturalım.. . .. 

D d. «Ebüllıaris• çıralardan bırını e L •• 

t t du Bunları onlar bütün sene tu uş ur .. 

ma~ını çıkardı.. dan bır yazı ile yazılı bu ihtarı okudu- kit kaybetmemiş oluruz. Ayni zamanda 
İkinci çırayı tam yakacağı sırada et- tar.. da iki yabancı gibi çalışırız. 

raflarını birden bire göz kamaştırıcı bir Odanın kapısı kendiLğinden açıldı.... Bu teklifi Ebülharis kabul etti. 
ı.şık sardı. !çeri girdiler.. İki kardeş ayrı ayrı ve yalnLZ başla-

Nereden geldiği belli olmıyan bu par- Burası binlerce kitap dolu bir oda idi. rına çalışmağa koyuldular. 
lak ı.şık, iki kardeşe bir kapı önünde Ortada büyük bir masa vardı.. ••• 
bulunduklarını gösterdi. Kenarda mükemmel surette haZ<rlan-

mum gibi kullanacaklardı 
Mağaranın her tarafın< dolaşmağa Bu kapının üstünde de nurdan yazıl- mış iki yatak duruyordu. 

Tam bir sene böylece çalıştılar. Oku
dular. Ezberlediler .. Not tuttıılar. Oku
duklarını, yazdıklarını iki kardeş birbi-

başladılar 
mış bir yazı vardı : Ehil Al! Sina ve Ebillharis Adeta rü-

kararıını v:-nn~liın. DıJnmek ve cay .. 
mak yoktu. 

Marsilyadan bindığiın vapurla Ka
meron yolunu tutlun1. 

Vapurda yol arkadaşlarım Afrika 
mustemlekesi memurları ve tüccarlar
dan ibaretti. Bunların içinde dördüncü, 

- SONU 7 iNCi SAHiFEDE-

rinden sakladılar. 

Nihayet mağaranm açılacağı gün gel. 
di .. 

Yine bir gölı: gürültü.;; .. si duyuldu. 
Mağaranın kapısı açıldı .. 
Dışarıda toplanmış olan halk i.-eri bil• 

cum ettiler • 

Ebu AL Sina ve Ebillharis bu kala
balığa katışacaklarını ve k' ' 

ımseye gı;. 

rünmeden dışarı çıkabileceklerini um· 
muşlardı. 

. Yalnız bir şe•/ düşünememişlerdi. Bu 
bır sene ıçinde saçlarırun, sakallarının, 
tımakalarının uzadığını unutmuşlardı. 
Mağaraya giren halk onların ikisinJ 

içeride bu va:ı.iyctte görünce evveli. Urk· 
tüler .. Sonra ıçleri.İıden birisi : 

- Aınau, dıye bagırdı, yakalayın bun· 

ları.. Aylardan beri evlerlınizı soyu 
haydutlar bunlardır. 

Garip bır t•.1adüf eseri olarak, iki 

kardeşin mağaraya girdıkleri zamandan 
sonra bu şehirde iki haydut peyda ol· 
muştu. Halk bir türlü onların elinden 
kurtulamı~·or, ne yapsafar bu haydutla• 
rı yak.ılıyamıyordu. 

İki kardeşi bu haydutlar zannedea 
halk üz.erlerin~ atılarak yakaladılar. Vı 
doğruca ite bka şehrin hakiminin hu. 
zuruna çık>rd•lar. 

-BlTMEDt-
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Morover geri geri çekilerek kapıdan ı~ı iki kat artacak ..• 
dışarı çıktı. Gözlerini şövalyeden ayır- Paıdayan büLün kudretini toplayarak 
nuyordu. Belki bir damla göz yaşı ıkarşısındaki adamın çekilip gitmek Üze
döktüğünü görmek ve bir ıstırap iniltisi re bulunduğunu gözlerinden okudu. Sö

l • l nıyı yi.ikseltmek, kelimeleri etrafta çıfl4 

murat arına erıyor armış.o ~~;:::;~::;::~.~: .. ::~::~:~7..'"';.~ 
çıknrdığını işitmek ümidinde idi. Par- züne de\.'.Jlm etti: 
dayan ise müsterih ve mütebessim uyu- - Sizi bekliyordum: Fakat aklınıza 
yordu. Nihayet küfürler savurarak ka- başka birşey gelmesin. isticvap oluna
pıyı Örttü. Kendi eliyle sürmelerini kn- cağımı söylememiş mi idiniz? Mademki 
padı. Kapıdan dinledi. Hiç bir şey işite- geldiniz, cellat ta uznktn değildir. Ne-

Abandda sağlık 
istasyonları 

kurmak icin tel-

!ı.1 'miyormuş .. Ab.1n<l imar edilirken Fm- ru dürüst yaşamak bu asırda snnat dcğıl. 
~ dıkçı efsnnesi de elbette gomülccektfr. bir ilim oldu. Basmahanede oturan bit 

"' 1 GÖNÜL H1KA YELER! ecnebi bayan diin ccznnede yanıma gd• 

medi. Ko~ ]foşa merdivenleri çıktı. rede ise o dn gelecek değil mi? 
Ertesi günü erkenden yatağından kal- - Öyle ama, bu akşam gelecek de-

l:arak giyindi. Bu esnada uşak efendi- memiştim. O iş yarın sabah, güne, do-
ııinin şunlnn mırıldandığını işitiyordu: ğarken olacak.·· 

- Evet, ya daha evvel ölürse, 0 zn- - Şimdi gündüz değil miL .• 
mnn mağlup olmadığını nasıl isbat ede- - Hayır ... Müsterih ol l Henüz bir 
cegım. Şöhretim kırılacak .. Bu hatıra kaç saatlik daha ömrün var ..• Şimdi bir 
ile yaşamaktan İse gebermek daha iyidir. az evvel söylediğim ~eylere gelelim. Tek
Mahut değirmen vak'asından sonra her- lifimi i~ittiniz zannederim. Kabul edi-
kes bana yan gözle bakıyor. yor musunud 

, 
kikler yapılıyor 
Aband, 10 Eylul (Hususi) - Memle

ketin her köşesi gi.izeldir. Her yerde 
kendi hususiyetini belirtecek karakte
ristik bir güzellik bulmak kabildir. Fa
kat Aband emin olunuz ki gördüğüm 
güzel yerler arasında birinci gelenler
den biridir. Abandı okurlarıma tanıt-Buıısi bütün gününü silahanede geçir- Pardayan sevincinden titreyerek, fa-

d b 11• • k mak için sadelikten ayrılmamağa mec-i. Parisin en meşhur kılınç kullanan- kat bunu e ı etmıyere cevap verdi: 
1 l b lJurum. Duygularımın akışına kendimi annı davet etti. Hepsine birer birer - Güze ama, enim bulunduğum 
P d 1 ·· · d ~il kaptıracak olsam belki yazdıklarım mü-ar ayanın oyununu gösterdi. Ve öğ- hal sizinkiy e musavı eg· ... 
rendiğini isbat etti. Hakikaten o akpm - Doğru ben de onu düıünüyorum. balağa sayılacak .. 
karşısına çıkan en usta Jc.dınç kullanan Bussi eevinmişti, Pardayanın itirazı ORTA ANADOLUDA BlR AŞK 
adamlann kılınçlannı iki dakikada elle- bir nevi mnğ!Ubiyet demekti. Korktu- BELDESİ.. 
rinden fırlatıp atıyordu. O gÜn Bussi- ğuna hükmederek dört adım geriledi. Orta Anadoluda dolaşırken bana 
nin töhreti göklere çıktı. Parisin bütün Çarpışmak için bir meydan açtı. Abanddan bir aşk diyarı olarak bahset-
Julınç kullananlarına Le Klerk, kim lı:.ı- Ondan sonra ıordu: mişlerdl. Tavsif çok cazipti. Bu şiir ve 
Jıncını dokundurabilir veya elinden lc.ı- - Zannedersem şimdi rahatsınız de- hayaller beldesini görmek arzusu içim-
lıncı fırlatıp attırabilirse yüz yirmi altın ğil mi) de kuvvetlendi. Bolunun enerjik: valisi 
nreceğini Hnn etti. Hk hamlede haeım- - Bilakis pek fena sıkılıyorum. Bay Salim Gün Doğanın Abanda açtığı 
lnrını yere ıeren mC§hur eyfelciler 0 gün - Ben de senin gibiyim vaziyetle- yolun açılma töreninde bulunurken asıl 
Bastile geldiler. Busaiyi kim.ae mağlup rimizi müsavi 'yapmak için ben de na· adı cAbad• olan bu sevimli yurd parça
edemedi. Yemekten sonra dörde kadar musumla temin ederim ki yerimden lc.ı- sının artık bir efsane haline gelen kalp 
uyudu. Vücudunun her tarafını yağla mıldanınıyacağım. Kılıncımı tek elle macerasını da öğrendim. 
oidurdu. kullanacaiım.. Siz de öyle ..• Artık •i- Okurlarının bu efsaneleri anlatma-

Gece yansını biraz ıeçmifti ki Busai kayete hakkınız yok... dan önce Abandı birlikte dolaşalım : 
)atağından kalkarak mantosuna bürün- Şikayet etmiyorum. Boludan buraya kadar bir şerit gibi 
dü. Kolunun albna iki lı:ılmç sokarak - Haydi bakalım hazır mısınız~ uzanan yol sarp sathi mailler, kesif 
merdivenlerden indi. Tıplı:ı evvelki ge- - Hazınm... orman]ar, dereler ve tepeler arasınaan 
ce olduğu gibi zindancı ile dört asker Derhal iki lcılınç çatııtı. Pardayan de- geçer. Ve tıpkı Gölcük gibi nefis man-
alnrak Pardayanın odasına gitti. Kılınç- ğirmende iken Buui Le Klerk.in elinden zaralı bir göle müntehi olur. Bu göl nıu
laıdan birisini Paıdayana uzatarak dedi kılıncını frdatıp attığı oyunu kullandı. hitine çok şeyler vaadediyor. Aband es
li: Fakat bu defa Buasinin kılıncı elinde ki rejimin himmets;zliği yüzünden asır-

- Mösyö, vaktiyle haince bir hareket- mıhlanmı, gibi duruyordu. Şövalye: lardan beri uyumuş kalmıştı. İnsan eli-
le elimden lcılıncımı nlmı~tınız. Eğer Möıı- - Felaketi Oyunu öğrenmitl Diye ııin ihyakAr ve icaz.kar kudreti sanki 
JlÖ Gizin sizi sorgu) a çekmek arzusunda mırıldandı. tabii güzelliklere dokanmaktan kork-
bulunduğunu bilmemiş olsam ~imdi öl- Bussi neşe içinde zaferinden emin ola· muştu. Cümhuriyet Türkiyesi vatanı 
dürürdüm. Gerçi ayaklarınızda zincir ınk cevap verdi: baştan b&~a güzelleştirmek siyasetini bu 
var. Fakat icabında istediğiniz gibi ha- - Nasılsın bakalım hoca cenaplanl muhite de. sokmuştur. Şimdi burnda qa 
reket edebilecek kadar zincirler uzun- Elbette öğrendim 1 Hnttü bundan baş- hnreket ve hayat b<\Şlamıştır. Ab*d, 
efor. Ben de yemin ederim ki çarpışma ka bir oyun dnha öğrendim; onu şimdi Bolu vilayetinin sayfiye ve ~r ihtiya-
c-snasında ne bir ndım ileri ne de bir snna öğreteceğim. cına ce\•np v<:rebileccktir. 
dım geri gideceğim. Binaenaleyh mü- Kılıncının ucunu aşağıya indirdi. Par- DENlZDEN UZAK DÜŞÜNCE 

eavi vaziyette bulunacağız. Siz beni si- dayan da onu taklit etti. Ve: Ben Abandda iki gün iki gece !tnldım. 
liihsız bırakmı~hnız. Ben de sizi silühsız - Bittim, dedi. D~izden uzak düşeli hayli zaman oldu-
bırakacağım. Maharetimle size galip bu- Bussi mütemadiyen gülüyordu. Ha- ğu için Aband gölü içimdeki deniz sev-
lunduğumu isbat ettikten sonra emrini- yatının en mesut dakikalarını ya~ıyordu. gisini tatmin etti. Göliin ağaçlık bir kö
ze amade bulunacağım. Yarın güneş Mukabelesinin ilk partisi kazanılmı,tı; şesinden Abandın tabii güzelliğini doya 
doğarken idam olunacaksınız. Eğer öl- çünkü Pnrdeyanın manevrası muvaffak doya seyrettim. 
dükten sonra yapılmasını istediğiniz bir olmamı~tı. 'Eğer Bussi soğukkanlılıkla ANKARANIN BJR SA YFlYESİ 
şey varsa ııöylcyiniz, derhal yapacağım düşmanının tavırlarına dikkat etseydi, Bugün için Abandı alelade bir yer 
:zannerdersem teklifimi kabul edece'- ka- onun bcceriksizlig-inin kasdi olduğunu e<l nl k b x z[!nn e er pc çoktur. Ancak ben u 
dar krbiyeli bir adamsınız. anlardı. Bussinin bu kadar uzun düşün- .. ) k b b ·· 

guze asa anın yarınını ugünden go-
- Mösyö dö Bussi le Klerk, ben za- meğe vakti yoktu. Tekrar söze başladı : rur" 'b" l S l" G" Dow nın 

1 
. • gı ı o uyorum.. a ım un ga 

ten aizin uzun müddet meşum mağlu- - Haydi bakalım Pardayan ~ Şımdı Aband hakkındaki projeleri gerçekle-
biyctin altında kalacak bir adam olma- sıra elinizdeki kılıncı fırlatıp atmaga gel- . . . k' b .. I A 1 •• rn 
d b · şmce emınım ı u guze yer n .. a .. -

J Yukarıda kııydettiğim efsane dil- dı. Ne dese beğenirsiniz! Ben, dedi, 

Bolu Vali.41i ı·e Sıhhiye vekaleti-
nin 111ütahass13lan Abandda 

kılırrnış .. Köylüler bundan korktukları 
için yeni inşaat yapılmıyor, köy büyü-

' 

lerde dolaşnn yüzlyrce efsaneden biri- Türkçe konuşuyorum, Türkçe oku) orut11• 
dir. Duyduklarım içinde Abandın hu- Dilhnssa c Yeni Asır> da !!İzin cArasıra • 
susiyctini teşkil eden gönül hikayeleri yı her zaman okurum. Sizden birşey rı· 
de var .. Onlar ki bu güzel kasaba~ a bir en edeceğim. Sizin taraftaki kahvehane-
nşk beldesi ünvanmı kazandırmıştır. lerin hepsinde birer oparlör var. ~e-

GENÇLERlN HİKAYESİ rede eski, ne kadar bayat gramofon pliı• 
Bu havalide halkın yüzde sekseni şu- kı varsa koyuyorlar. Vallahi Yamanlar 

na inanır : Bir delikanlı bir kıza, bir dağından akisler yapıyor. Kafamız ... er· 

1 
kız bir delikanlıya fışık mıdır, üz.i.ılmeğe &em oldu. Gece !laat birde susuyorlar· 

1 hacet yok.. Aband gölüne giderek gö- Kulaklarımız uğulduyor. Sabah erkc11 
1 lün suyund~~- i~mek, göl~e bir banyo yine ayni feryatlar .. , Bir insan her rt'." 
nlmnk, sevdıgının adına bır adak yap- baklava :yese bıkar, o kahvehanelcrı11 

1 mak yeter .. Göl, {ışıkları muhakkak bu-
1 
müşterileri sersem olmaz mı~ Gerek gnr· 

1 luştu~:"1~ş.. Kısır kad~nlara Abandın ~onlar alıkla~mazl~r m_ı? Kahve oc.a• 
suyu zurrıyet ncfhedermış .. Aband yolu gında olan ,ekerlı yerme sade, nargılt 
açıldığı için bundan ~onra Bolu vHaye- yerine gazoz vermez mi? Çok söylernek 
tinde doğum daha çok ~rtacak demek- hiçbir ,ey söylememektir derler. Bu ses· 

1ir. ten bıktım usandım, dedi. Bunun mercii 
H.GO~AY hl ııeresidir, belediye mi, zabıta mı, ma a' 

BEKLENMIYENBfR NETiCE 
Jc heyeti ihtiyariyesi mi yokia kah,·ecİ• 
nin kendisi mi? öğrenmek istiyorum.:Ec· 
nebi bayana baka kaldım. Merci arıı· 
malt gerek . .. Hep beraber arayalım, ara• 
yan mevlasını da bulur belasını da de
dim. Bu güzel Türk. darbı meselini nol 
etti ve güldü. Ben mevlimı bulmak içiO 

Dünkü Maçta 
Ankara muhteliti lzmiri 

1 - 3 mağlllp etti 
Ankaralı 

bu 
çocuklar güzel bir oyunla 

• • 
netıceyı hak ettiler 

arayacağım diyordu ..• 

---·---
AR KİT EK T 
Bu aylık derginin i9 uncu sayısı 1937 

Paris sergisine ait bütün pavyonların re• 
ııimleriyle çıkmıştır. içinde bundan h-•9" 
ka, mimar Şinasi Lugalin .F rat apartı• 
manı> mimar Seyfi Arkanın Sapanca 
oteli projesiyle mimar Kemal AltanılJ 
•Mimar Mehmet Tahir » mimar Zeki 
Sayarın •Kadıköy Hali işletilemez mit 
Osman Bayemekinin «Bergama AkropO" 

1 lu• adlı yazılariyle çıkmıştır. Bütün be
lediye. Ha1kevleri ve nafıa direktörlük

' ı = tavsiye ederiz. 

yerini bulmıyordu. 
On üçüncü dakikada Adnanın lüzum

suz bir driplingi lzmire bir gole mal ofo
cnktı. On dördünci.i dakikada Selim bir 
hücum esnasında yaralandı ve bir kaÇ 
dnkika oyun hııricinde kaldı. 
Onaltmcı dakikada Hakkı ayağınıı 

geçirdiği topu Anknra kalesine kadal' 
sürdü ve Fuada gi.izel bir pas verdi .... 

l Fuat kalenin yakınından tzmirin yega· 
ne golünü attı. 

ığınızı iliyordum. fşte görüyorsunuz di O dil bitince ödeşmiş olacağız. Yal- b"l b' f' k . 
1 

ktır 
S .. b ki · . •w· . d" d . nın ı e ır say ıye mer ezı o aca ... Ma"ı seuredenler va... ızı e iyorum.. nız size galıp geldıgımı, unya a benı B " "k Ş f b d b' k 

1 
•el ~ « 

1 Otuz beşinci dakikaclnn sonra hiicum· 
larını f;ıklaştırnn Ankara forları 1ı.mir 
knlc<foi bir kaç <lefa müşkül vaziyetö 
tlüşürdü iseler de atılan şutlar ya k~

lecinin dinde kaldı veya avuta gitti.. .. 
Bilhnssa otuz yedinci dakikada Yaşarın 
çok yakından çektiği scı·t bir şutu Hıl· 
mi güzel bir plonjonla kurtardı. 

Otuz dokuzuncu dakikada İzmir Hik· 
metin !enn bir vuruşiyle bir fırsat k., 
çırdı .. 

PARDAYAN b l uyu e ' un an ır aç yı f!V' 'O'ç şehir takımı arasında devam eden tinde kaldığın.-ı ve bu kadar sık1ştı~ına iN DOŞONCELERt mağlup edecek kimse u unmadığını her· Ah d "lü d b h"t" a 
Ş.. ı d p k l an go n en u mu ı ın panoram - Fuar kupası maı·larının sonuncusu dün göre vaziyeti kurtardı. Ve üstelik te ova ye ö ardayan, Bussi zindana kese isbat için, ı ıncınızı elinize vereıek tt'kl . k b w iş :. 

• k ·· h sını seyre ı erı zaman ço egenm - alr~am Ankara - İzmir takımları arasın- ani bir akında üçüncü bir gol de yaptı .. mme uzere azırlandığı zaman bakınız birkaç ki~inin yanında bir daha tekrar l di So I .. d Ab d hh. ·e ns 
neler dü .. üniiyordu .. w l B er · n ay ar ıçın e an sı ı) da oynandı .. Hafta ortası olmasına rağ- İzmir takımı ikinci devredeki oyu-

Devrenin sonlarına doğru sol hrJ 
Mehmedin yerinde olmıyan bir geri pa• 
sı korner oldu. Ve korner vuruşund:ın 
Ankara ikinci sayıyı da İzmir kalesine 
kaydetti. Birinci devre 2 - 1 Ankaranın 

v edecegim, sonra sizi yara ıyacağım. ir ek"l t' · d'kk t aı·k luet 
A b v t1 e ının 1 a ve a asını ce ıı - men sahada oldukça kalabalık toplan- nunu birincide oynasaydı muhakkak - ca a gelecek mi? Yoksa geJmi- az dügüneyim. Sizi öldürmeğe müsaade · • V k"l t b' h b 

k . O mıştır. e .. e e mensup ır eyet u. - ınt~tı.. kazanırdı. İkinci devrede Adille Hakkı-yece mı- nun izzeti nefsini ağır suret- yok... Acaba nerenden yaralayayım... d '"·l k · l k k · ~ 
t k d w B ld l 1 ra a sa6 1 ısta.~yon arı urma ıç.ın Ankara, getirdikleri Keşfivi sagw ha- nın uer değiştirmeleri takımın daha iyi e ır ıgım zaman yüzünde beliren eser- u um a nının ortasından yara ıyaca- kikl · b l K d J J 

] b . . tet erıne aş a.m.ıştır. asaba enız- Ia, Kadri'ci de müiliı!aa,·a alarak isa-er aca a ıtımada layı1' değil mi? Al- ğım ••• Anladın ya ... Hazır ol... d 1350 f d d h J J 

l h d en metre ırti aın a ır. Yazın a- betli bir takım çıkarmıştı. İstanbulun ım, ecn en yalnız ıunu yalvannm. Bussi son sözlerini söyledikten sonra .. 
B . b . vası serindir. Kışı şiddetlidir. Aband go- zail ve ,.enmeleri lazım gelen muhtelite ussı cnım zannettiğim kadar azamet bir hayret sadası çıkardı. Yaptığı bir l' k ıl l k J 

h i.lnün ıy arı yaz mevsiminde sağı mag~ıu·p olmaları Ankaralıları .. __ irlile-ve gurura sa İp bulunsun. Gerisi benim iki hamle ile lı:.ılıncını Şövalyenin tam al- .u.ı:ıı 
• . Ah 1 b k 1 kampları için en iyi bir yer olduğu gıbi re karşı mt"'ıte,.•akkız davranmağa "e ona aşım.. tes im olmamalı idim. Deli- nına dayayacağı ıurada birden ire ı ıocı J • 

Jik Eğ 1 _ 1_ '- kışta da gölde kayak sporları yapılabi- göre O"namai?a sevketmisti. yaptım. ~er yalnız olsa idim de- elinden fırladı. ikinci defa o ar-. xı- ] J ~ -. 

J' b' h k ir. Kışın göl Umilen donar .. Etraf kar- lzmır· muhtelı'tı' ;.,e sakat olan Saitten ıce ır are etle Diviniyerden kurtul- lıncını elinden kaçırmıştı. Mağlup ve l l • '"' 
ı_ ar a örtülür. Bu fevkalAde dekor lçın-maııt çaresini bulurdum. Ne çare ki ya- silahsız le.aldı. ve oynatılamıyan Enverden mahrum 

olarak ..şu kadro ile çıkmıştı : d H de gençlik aradığı bütün cazibeyi bula-nım a oket vardı.. Akıllıca hareket Onun bagw ırı•ı yer altındaki zindanda 
... bilir. 

mecburiyetinde ltaldım. işte hayatımda müthit akialer yapıyordu. Pardayan ye- Hilmi, Adnan, Ali, Mehmet, Nurul
Abandda bulunduğu~ günlerde !s yaptığım en büyük delilik te bu oldu. rinden lumıldamıyarak sol elini duvara 

Zavallı Hoketl Ona kar,ı bu suretle dayadı. Hazır ol vaziyetinde duruyor, 
harekete mecburdum.. On altı sene ses- insanı heyecan içinde bırakan bir süku
aiz aadasız beni seven bir kadına le.artı netle söyleniyordu: 
onu memnun edecek bir harekette bu- - Haydi kılıncınızı alınız. 1 Zira bu 
lunmnk vazifemdi .. Çünkü bana atılan i§İ siz yapabileceksiniz; çünkü ayaklanın 
mermilerden bir tancsf' belki ona isabet bağlı ••• 
edebilirdi.. Ne olursa olsun teslim ol- Bussinin çıkardığı sesler yukarıda du
makla İyi bir hareket yaptım. Onun sev- ran zindancı ile askerlerin nazarı dikka
gisine cevap verdim. tini celbetti. Herifler, kumandanı bo-

Par?oyan Hoketi, ölmüş sevgilisi Lui- ğulmak üzere bulunuyor zannetmişlerdi .. 
zi hatırlıynrak, mukayeseler yaparak göz- Buui, utanmasından kıpkırmızı olmuttu. 
yaıları döktü. Kılodu F arnezi düşün- Koştu, yerden kılıncını aldı. Derhal ka
dü. Istırnp içinde kıvranıyordu. Mos- pıyı nçtı. Pardayan yumruklarını ısır-
mor kC!ilmişti. Ayak seslerini ~itince dı ... 
kendisini topladı. Biraz sonra kapı aç1- Bussi delice bağırıyordu: 
lmca mırıldandı: - Serseriler! Köpekler .. Darağacında 

- Nihayet geldi!.. can veresi herifler! Ne istiyorsunuz? Si-
Bussi le Ki erk İçeriye girince Par da- 7İ kim çağırdı? 

ynnn ilk suali şu oldu;. Zindancı kekcliyerek: 
- Demek beni bekliyordunuz ha? - Mnnsenyör, dedi. 
- Vııllnhi öyle... . - Buraya ne gözetlemeğe geldiniz~ 

- Bussi etrafına şüpheli nazarlar fırlat- Geriye bakayım, hemen merdivenleri ı;ı-
bktan sonra kendi kendine ıunlan mı- kınızl Bundan aonra aşağıya inen olur-
nldandı: o bnrsaklarını delerim. 

- Acaba adamları yukanda bırak· 
makla hata mı rıtim) Y n onun elinden 
eilühı çekip alamn~am. •• Yüz kıza-rtı-

Pardayan sevincinden titredi ve du
vara dayanarak kekeleye kekeleye aöy
le.ndi: 

- Jah, Adil, Hikmet, Mehmet, Hakkı, Fu-
tanbullu bir çok sporcu gençler de bu- at, Hakkı.. . 

r~ya gelmi§lerdi. Hep birlikte dolaştık.. Takımın teşkilinde isabet olmadığı 
Bır ço~ efsaneler topladık.. daha oyun başlar başlamaz belli oldu .. 

FINDIK KöYüNDE Ankara gibi enerjik ve seri bir takıma 
Abanda .}'akın fındık köyüne kadar karşı ı;ol hafa Mehmedin korunası ve 

gittim. Yedi haneden ibaret olan bu sonra İstanbul ma~ında oynamıyan' Hak
köyde vaktiyle Karaca oğullarından Ah- kının tekrar oynatılması doğru değildi. 
met adında bir çiftçi varmış .. Sözü, soh- Hafa Adnan. Hakkının yerine de Saim 
beti yerinde olan bu babacan çiftçiyi konsa muhakkak ki daha isabetli olur
bütün köylüler sever, kendisine hürmet du. Olurdu muhakkak.. Ç.ünkü sağ 
ederlermiş .. Alunet bütün Allahın gü- açık Selim sakatlandığı halde Mehmet 
ni.inde uyur, geceleri tek öküzü He çift oynıyamıyor ve iistelik lüzumsuz ve kö
sürmeğe gidermiş .. Köylüler buna me- tü bir vuruşla topu kornere atmasiyle 
rak etmişler .. Bir gün kendisini takibe lzmirin ikinci solü ~,emesine sebep ol
koyulmuşlar .. Ahmet Abanda uğramış .. du ki bu goliin Ankaranın galibiyetinde 
Gölün kennrından taliine seslenmiş, en kuvvetli rolü oynadığı şüphesizdir ... 
akabinde gölün suları kabararak için- Ankarayn çok bedava yenildik .. Ken
den bir geyik çıkmış .. Ve Ahrnedin ökü- di memleketimizde tam takım çıkaramı
zü ile ba~başa tarlasını sürmeğe başla- yoruz .. Ve yenebileceğimiz bir takımil 
mış .. Ertesi gece köylüler tekin sayma- bir defa claha yeniliyoruz. 
dıkları bu geyiği taşlıyarak öldürmüş- Ankara bugün çok şanslı başladı. Ve 
ler. .. Ahmet te onlara cYedi evden fada öyle bitirdi. Daha üçüncii dakikadn gol 
olmayın .. > diye beddua · etmiş .. · Efsane- yaptı. İkinci devreyi kalesini kurtar
ye ·inanırsanız dinleyin artık.. Fındıkçı makla geçirdiği halde üç defa muhak
köyli onun için o günden beri sekiz ev kak gollük fırsatlarda lunir bir defa ro-; 
olmamış .. Hep yedi hane knlmış .. Yeni pu içeri atarruıdı .. Evet Ankara ikinci 
bir ev yapılsa mutlaka diğer bir ev yı- devrede SeUmsiz ~yrmmnk mecburiye-

oynamasına başlıca sebeptir. lehine bitti. 
Antrenör mister Grim·el geçen maç- İkinci devreye Ankara Selimden mah-

ta olduğu gibi bugün de iyi hakemlik rum olarak çıktı.. Ve on kişi ile oyna· 
yapamadı .. Bir çok hataları ekseriya İz- dı. İzmir takımı da bazı tadilat yapmış. 
mir aleyhine oluyordu. O derece ki hal- AdH santr fora ve Hakkı da sağ hafıı 
ki asabile~tirdi. Ofsaytları tribünden geçmiş .. Ankaralı gençler on kişi oyna· 

gösterilince çalıyordu. Bir defasında ki 1 malarına rağmen İzmirden daha müesıt 
o zaman Adil muhakkak gol yapacak ve sir akınlar yapıyor \'e takımın noksan• 
oyunun mukadderatını değiştirecekti... lığını hiç belli etmiyordu. Bilhassa de-
Haksiz yere ofsayt çalarak İzmirin şan- fan~ hattı çok güzel oynıyordu. 

sızlığına bir derece daha yardım etti .... 
HAsılı İzmir şehir takımı spor tarihine 

Forst Viyana galibiyetinde olduğu gibi 
bu defa da parlak bir sahife yazabile
cek iken takım "yapamamak yüzünden 
sevinçten mahrum kaldı. Bu suretle Fu
ar kupası üç takım arasında muallakta 
kaldı. Gelecek sene oynansın .. 

TEKNlK TAFSlLAT 

Oyuna İl.mir başladı. Henüz oyun in
kişaf etmemiş bir vaziyette iken J:z.mir 
sağ hafının topa seyirci kalması yüztin
den Ankara sağ açığı Selim soldan ge
len topu durdurmadan dördüncü daki
kada ilk golil kaydetti. 

Do.ımzllncu dakikada lzmir kornl'r 
vuruşundan güzel bir fırsat elde f:'tti ise 
de istifade edemedi.. 

Oyun inkişaf ettikçe Ankaralı gençle
rin lı.mirliJerden daha düzgün ve güzel 
oynadıkları görillüyordu. Bilhassa mü
dafaa hattı lz.mir forlarına fın;at vermi-
yorlardı. Müdafaanın bu yardımı • ile 
Ankaralı mUhaciınler nisbi bir hakimi
yet kurdular. İzmirli oyuncularm her 
topn vuruşları karşı tarafa avantaj te
min ediyor \'e ııtılan toola~ bir türlü 

On beş ve on :yedinci dakikalarda 
Mehmet ve Fundın kale yakınlarında 
olmalarına rağmen fena vuruşları yii· 
zlinden iki fırsat kaçırıldı. 

Yirminci dakikadan sonra Ankara 2-1 
vaziyeti kabul ederek müdafaaya çe
kildi. Neden sonra canlanan İzmir takı
mı oyun üz.erinde hakimiyet kurmağn 
muvaffak olabildi. Fakat kalenin ya· 
kınlarında elde edilen fırsatlar müte-
madiyen kaçırılıyordu. Bu arada iki mu• 
hakkak gole Ankara kalesinin direkleri 
mani oldu. 

Otuzuncu dakikada İzmir kalesinden 
bir ceza vuruşu çekildi. İzmir müdafii 
Ali topa iyi \'tıramadığından top Niya· 
ziye ondan Yaşara geçil. Yaşar da sıkı 
bir şutla üçüncü golü ele İzmir kalesi· 
ne kaydetti. 

Hava karardığı için bundan sonraki 
oyun Ç<>k zevksiz cereyan etti. 

Oyuncular bile topu takip edemiyor· 
lardı. 1zmirin hakimiyeti çok bariz bir 
şekil aldı. lki müdafi orta çizgi üzerin
fle duruyorlardı. Bütün bu hakim oyu
na rağmen başka sayı yapılamadı ve 
maç 3 - l Ankaranın galibiyetiyle sonıı 
erdi. 
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Belediye Hava gazı fabrikası 
için tek teshin jeneratörlü ve kavi Lenin tepesine cıkıldı 
gazla ilaveli teshin cihazını havi ' 

• . . b Sekiz Sovyct dağcısı. 1 7 ağustosta, 

( 

ve 24 saatte asgarı yedı hın eş 'lk d f 1 1 p . .. . . .__ k · •• •kA • .h l d ı e n o ara :, nmır ın en yuı.ac zır-
yuz. metre mı ap gaz ıstı sa e e- 1 . d 1 • • 1 d · h d l 

YC' crın en >ırı o an ve enız snt ın nn 
bilecek kabiliyette altı şakuli ver- 7. 12 7 metre irtifada bulunan cLcnin~ 1 
tikal kamaralı bir hava gazı istih- Lcpesine çıkmağn muvnffnk olmuşlardır. 
sal ocağının malzeme ve montajı Cessur dağcılar, cenubi Kırgızistandn 1 

kapalı zarflı eksiltmeye konul- Oş şehrinden temmuz ı ayı znrfındı:ı ha
muştur. reket ederek cenuba, Trnnsnlay dı:ığlnr 
Şartnamenin fenni klsmında ya- silsil~ine doğru ) ol almağa başlnmış-

7..ılı olduğu veçhile ocağın müteah- !ardır. Oünyn ile irtibatlarını muhnfn
hide ait makine alat ve malzeme- uı için, dağcılar, biri çok hafif ve ~ortn
ı>iyle montajının bedeli mubam- tif olmak uz.ere, iki tane telsiz nhızc ve 
oıeni yetmiş bin beş yüz liradır. mürsile cihazı götürmu!llerdi. Bunlardan I 
Şartnamesi 176 kuruş bedel mu- en hafifi, ta Lenin te~pesinc kadar çık~-
k b·ı· de Hava gaz ··d·· l"- ·· rılmı ve oradan nşagıya haberler verıl-a ı m ı mu ur ugun- . . . mi!llİr. Dağcılar heyctıne tayyareler de 
den alınır. ~aşra.d~ndıstıyendler ay- refnknt etmiş ve kendilerine paraşütlerle 
rıca posta ucretını e gön erme- 1.. 1 k ,.."nde · t' B uzum u yeyccc .,o rmııı ır. u su-

YENi ASIR 

OAH1LIYE MUT AHASSIS 
DOKTOR 

1 D:--H-k-. -.-• l ış e ımı 

Celal Yar~m ' A~~ulla~ Naci 
lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gÜn hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
T elcfon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. 

HOllTAÇSU 
Hutalannı Birinci Beyler 

sokak 36 numarda kabul eder. 
Sabah 9 - 12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

lzmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaşın 

"Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

NEKADAR DOGRU ? .... 

Baş ağrısı! Diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırapları teskin eder 

GRiPiN 
Bilh~gsa bunlar karşı müessirdir 

lf batında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kato 

GRiPiN-aımm-lidirler. Eksiltme birinci teşrinin retle, ·da~cılnr. çok nğır yeyecek ve giyc-
19 uncu salı günü saat 16 dadır. cek c»"n)t, ta bidn,ettcn beri sırtlarında 
iştirak için dört bin yedi yüz yet- götürmek mecburiyetinden kurtulmuş-1 
miş beş liralık muvakkat teminat larclır. Ta kend meteoroloji ofisi, her 1 B u 1 u n d ur m ayı U n U t m a y ı n ı z. 
makbuzu veya banka teminat gün radyo ile dağcılara mıntakndaki ha- Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz 
mektubu ile iki bin dört yüz dok- va şeraitini ve ihtimalleri bildirmekten icabında günde 3 kate alınabilir. 

h~u~lı~'~ka~l:m:a:m~ı~tı;r·~ .............. ~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!~!!!!!!!!!!!!!!!!! &an sayıla kanunun tarifi dairesin
de hazırlanmış teklifler ihale gü-
nü olan 19/10/937 salı günü saat 
15 şe kadar Belediye encümen re
isliğine verilir. 

2,7, 10, 15 3068 (1659) 
15/9/937 tarihinden itibaren 

ikinci nevi ekmeğin kilosunun yedi 
kuruş otuz paradan satılacağı ala
kadarlarca bilinsin .. 

3209 (1734) 

1 - Senelik kirası yüz on il:i lira 
bedeli muhammenli Damlacık cad-
desinde Hastane karşısındaki dört 
aayılı dükkanın bir senelik kirası ba.§ 
kAtiplikteki tartname veçhi le 111 O I 
937 cuma günü saat on altıda açık 
arttırma ile ihale edilecektir. İ§tirak 
için sekiz buçul. liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası otuz lira bede
li muhammenli paralı köprüde 139 
ıayılı barakanın bir senelik kiras 
bafkatiplikteki şartname veçhile 11 
10/937 cuma günü saat on altıda 
açık arttırma ile ihale edilecektir. 

15 EYLOL ÇARŞAMBA. 1931 

lzmir enternasyonal 
ser!?İsinde 

-.. 

Vatandaşları alaka uyandırıcı bir 
tecrübeye davet ediyoruz! 

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

Sütlerinizi beraberinizde getirin, bu tecrübeye siz de iştirak 
edebilirsiniz. 
Dünyanın her tarafında •, çiftlik ve süthane snhiplerinin büyük 

rağbetini kazanan Miele krema makineleri, memleketimizde de 
görülmemiş bir alaka ile karşılanmıtlır. 

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

randımanını gözlerinizle görünüz! 
Ayni pavyonda~ 

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

» Gemici Feneri. 
» Gaz ocakları .. 

. · __ .. _. . " : . . ·.:., : .. . ~ .. ,,. " .. .: ... •• Hakiki dostun tavsiyesi budur: 
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Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati 

nasıl muvaffak oldu? tesise nicin ve 
' Çiinkü cRADYOL1N> in terkıbi yük- mütemadiyen taze taze piy::ısaya çıkar. 

~ek bir kimya şnhcscrıdir. Çünkii cRADYOL1N> diğer macun· 
Çünkil bütün cRADYOLlN> kulla- lara nazaran çok ucuzdur. 

nanların dişleıi feY ·~. sağlam ve güzel- Artık btitlin bunlardan sonra <RAD-
dır. YOLİN> kullanan on binlerce kişinın 

Çünkü tRADYOL1N> ·nısnlsiz rag- ne kadar haklı olduğunu anlumak ko
bcti dolayısiyle hiç stok l apmadığı için laylaşır. 

GONDE iKi OEF A FIRÇALAMA Yl tHMAL ETMEYiNtZ .... 

1 

lzmir P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
1 - lzmir evrak ve paket posta merkeziyle şimendifer istas

yo11ları ve vapurlar ve tehir dahilindeki bütün posta ve telgraf 
meıkezleri arasında posta nakliyatı üç sene müddetle 13/9/937 
tarihinden itibaren 15 gün için kapalı zarf usuliyle münakasaya 
çıkarılmıştır. Tahmin bedeli 450 liradır. Şeraiti anlamak için 
müdürlük kalemine müracaat edilmesi. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 810 liradır, kat'i teminat da 
bunun iki mislidir. Ayrıca da beş yüz liralık idari kefalet alına
caktır. 

3 - Taliplerin bu i~i yapabileceklerine dair kudreti maliyele
r-ini gösterir vesikalarını ve muvakkat teminatı idare veznesine 
yatırdıklarına dair vezne makbuzunu havi olarak usulü dairesin
de hazırlıyacakları teklif mektuplarını 27 /9/937 pazartesi günü 
nal 14 de kadar idareye tevdi eylemeJeri lazımdır. 

4 - Teklif edilecek bedel haddi layık görüldüğü takdirde iha-

ı,tirak i~in iki yüz yirmi beş ku
ruşluk muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte encüme
ne gelinir .• 
15-1~22-25 (1736) 3210 

~ le kararı 27 /9/937 pazartesi günü saat 15 de verilecektir. J 
/'- . - ıs, 11, 19, 21 3211 (1733) . -~ 


