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Başmuharrir ve umumt neşriyat muc~ru: 

HAK.Ki OCAKOcLU ~' 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç ıçın 

i
l Senelik . • • • • • • 1300 2800 ı 

Altı aylık . . • . • . 100 1300 

il T E L E F O N : 2697 
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• Fuarı 26 günde 

511,640 
Kişi gezmiştir 

1:.---- Fiati _J 5) kuruttur 
Cumhuriyetin Ve Cı_&~yct E!e,-ininin Bekçisi, Saba1~ Çıkar Siyasi Gazetedir · 
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lşin emniyeti 
işçinin yaşamak 
hakkı korunacaktır 

---··---Jş kanunu Cümhuriyetin uyanık 
ruhundan doğmuştur. 

Bu güzel eserin neşredildiği güne 
kadar memlekette işin emniyetini, 
İ§Çinin insani §8.rtlar içinde çalışma-
8lnı temin edecek kanuni hükümler 
Yoktu. iş aleminde keşmekeş hakim
di. Nizamsız bir gidiş bir çok ıratan
daşların tabii :bayat haklarını çiğ
neyordu. Hele amme hizmetlerini 
gör~ek için kurulmuş olan bazı şir
ketlerde işçilerin pek elim şartlara 
boyun eğmek mecburiyetinde kal
dıkları görülüyordu. Hürriyet için, 
'\ratandaş hakkını korumak için mü
~adele eden bir memlekette iş veren
lerin kontrolsuz tazyikleri altında 
ezilen bir .sınıf bulunması bugünün 
en korkunç bir davası olan sınıf kaY
gasına sebebiyet verebilirdi. 

Kendi sinesinde kudretli bir sa
nayi hareketi yarabnağa muvaffak 
olan Cümhuriyet rejimi böyle bir 
Vaziyete tahammül edemezdi. İş ni
~anıını yaratmak meselesi acil ihti
Yaçlarımız arasmaa yer ıllmiştı. iş 
kanunu, sınıfsız Türkiyede sosyal 
kavgalara yer bırakmıyacak şekil
t~ tanzim edildi. Oç aydan beri tat· 
~-mevkiinde olan bu kanunun en 
d ız vasfı işte budur: «Ne ezen, ne 
b~ ~ilen olabilir.» Jş veren kendini 
ır diktatör sayamaz.· işçi, iş nizamı

nı bozabilecek hareketlere teşebbüs 
edemez. iki taraf ta kanunun hi
ınayesj altındadır. iki taraf ta ka
n.unun kendisine tahmil ettiği ve
cıbelere riayet etmeğe mecburdur. 

. . resler a a ı da ....................... ; .... ; ... ; ....... ; ......... . 
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Vaziyet şudur: Böyle bir ihracın muvaffakıyeti kabul 
edildikten sonra cereyan ettirilecek harekatta, kutsal 
topraklarımıza sokulabilmek fırsatı kazanıldığı takdiı·de 
bunun ne suretle boğulacağı ve ihraç yapan kuvvetin nasıl 
koğulacağı esasları üzerinde incelemeler yapılacaktır. 
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Bulunmak üzere meb'uslarımız 

Ankaraya gidiyorlar 

Istanbulda bir cinayet 
Bir adam dava ettiği 

kapısında mahkeme 
karısını 

öldürdü 

• • • .. 
• • . 
• • • . • .. • • • • • 

Maneı•ralanınıza ~~irak edecek olan son ~..stem bombard:man tayyarcıs;r lstanbuJ, 15 (Hususı muliabirımiz- görmüş, biçağını çekerek üç defa sap-

d •• •• •• b ki• den) - Koca Mustnfa paşada sucu Ha- lamıştır. Kadın, h:ıstanel•e götürülür:-
lil, ayrılmak üıere mahkemeye müra- ken yolda ölmü§tür. o r; u manevra g ununu e ı yor caat ettiği karısını mahkeme kapısı Katil koca karakola giderek te~lim ol-

• - YAZISI OCONCO SAHiFEDE - önünde dostu ~oför Liit!ü ile berabel" muştur. -
Ç~lik 
···························································~································································································································································ .. 
GI. Kazım Dirik. 

sev-

Konferanstan sonra JNGIL TERE VE FRANSA 

Kumandanlar ve Amirallar t~yin 
edildiler. Donanma ve tayyare 

filoları iş başına gidiyorlar 

ltalya, lngiltere ile Fransaya bir nota ve. 
rerek kontrol işine geniş CJlçüde 

istirakini istedi .,. 

Dokuz devlt1 tin Cuma günü teknik ko .. 
mite halinde · toplanacak delegeleri 

ltalyaya cevap verecekler 



.,,..,. __ 
işin emniyeti 
işçinin yaşamak 
hakkı korunacakti: 
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rEMASIR 16 EYi.OL PERŞEMBE 1937 , ________ , 
BAZAN :~s~~'_I 
Subaylarımız 

---··---
Sayın okuyucularım. T rakyadan son .. 

ra ~rbi Anadoluda - Aydın havali:ıin-

tabi tutulacakları inzibat, sağlık, 
koruma ve is emniyeti iycaplarını 
gösterir bir d~hili talimatname yap
mağa mecburdur. Bu talimatname
lerde bulunması lazım gelen husus
lar, işbu kanunun mer'iyete girdiği 
tarihten itibaren üç ay içinde lktı
sat vekaletince teıbit ve ilan olu
nur. Dahili talimatnameler her işin 
bulunduğu vilayette iktısat vekale
tince i.;bu kanunun tatbikine me
mur edilen makam tarafından tas
dik olunmakla mer'iyet kesbeder. 

Saylav/ar Ankaraya 
gidiyor 

Okulsuz talebe kalmıyor 
Fazladan kayd edilen 561 talebe di

de de ordumuzun manevralar yapacağı 

ve burada da kahraman Mehmetçikleri· 
mizin olanca kudret ve ihtişamile yaril 
ağyar tarafından görülecekleri malüntu"' 

nuzdur. Bu bapta fazla söze lüzum gör"' 
mem. Ancak bu tunç yap•lı Mehmet• 

çiklerimizi yetiştiren göz bebeğlmtz &U" 

haylarlmız ve vazifeleri hale.kında da bir 
az izahat vermek isterim ki. bunu çoğu· 
muz layıkiyle bilememekteyiz 1 ..• ..,, 

ila .. • 
işte vekalet kanunun bu madde- Büyük M.Jlet Meclisinin lçtimaa davc-

ger semt mekteplerine naklediliyor Evvela enternasyonal t.1.rifiyle subay 
demek: Bir milletin düşmanlarına kaqa 
yurdunu ve kendisini müdafaa ve muha• 

faza edecek. olan askerlerine sadece 

sine tevfikan iş veren müesseseleri ı ti üzerine. ,ehrimizde bulunmakta olan Ku .. ltu·· r 
derhal ~ahill talimat~'?elerin! ha- I saylavlar yarın Ankaraya hareket ede direktörlüğü, müracaat/ere • 

ıyı 
• 

zırlamaga davet etmıştır. Talımat-. ceklerdir. 
namelerde mevzuubaha edilecek hu
ıu8at tasrih olunmuştur. iş verenler Vali Selaniğe gitti mesını bir emirle 

harp aanahnı öğreten ve esnayi harpte 

de onların düşman üzerine olan eavlet .. 
lerini, hareketlerini tanzim ve idare 

line lüzum görülmüştür. Buna ait ita- eyliyen (askerlik muallimi) demektir. 

başöğretmenlere 
cevap veri/
bildirdi 

işçinin emniyet ve selametine taal- Vali B. Güleç. davet edildiği Se11nik Dünden itibaren ılk mekteplerde ders- 2 - Yakın okulların birinden diğe-
!Qk eden şartları iş kanununun ru- panaymna gitmek üzere dün akşam Za- lore başlanmışllr. ILk okul öğrencile- rine kendi kendilerıne nakil kağıdı al-
huna uygun bir şekilde tanzim et- ra vapuriyle hareket etmiştir. ri dün sabah erkenden okullartna gide- mak isteyen öğrencılerin, sınıflardaki 
meğe mecbur olduklarına göre en rek ilk derste hazır bulunmuşlar, mu-1 kalabalığın imkan vermemesi dolayısiy-
çok şikayetlere sebep olan anormal B A 11.T "[• ı ı ı · ·ı · k · . . ı-.aı l allimlerinin ders senesi ha.kkında ver-' e arzu arı yerıne ge. tırı eınıyece tır. 
şartlar artık devam etmiyecektir. 3 B rt h b k d 

işçiler bilhassa io müddetini key- Manisa kültür direktörü B. Ahmet dikleri iz;ıhatı dinlemişlerdır. . - u şa . ı . aız ve aş a ~er en 
• ih ilk k !! _,_ b l ki b nakılle gelen hıçbır talebenın hıçb<r zor-

zırlanan çizelge, yukarıdaki emre ilişti-

rilerek alakadar mektepler baş muallun
lerine gönderılmiştir. 

Nakilleri yapılacak talebenin sayısı 

Bizim subaylarımızın ise bundan batka 
bir çok vazifeleri daha vardır ki asıl on• 
ları söylemek istiyorum. Meseli: 

A -. Malum ya, bugün için dahi ma• 
561 dir. Güzelyalı, Müdafaa! Hukuk, 

arifi.miz henüz bir çok köylerimize gir~ 
Necatibey, Duatepe, istiklal, Dumlup•- memi,tir. Yani on beş senedir yapJan fimayeşa tayininden, günde 14-16 Nailinin lzmir erkek li.ıesi tar' ve cağ- o u ar açwuış u uruna a ı>ra- ~ . . • _ 

1 d ld b t k ık , l .. • · · · kt' . luıkıa kar~ıla.maınası ıçın dogrud dog-
saat çalıamag" a mecbur tutulmaktan rafya öğretmenliğine tayin c i iği öğ- er c ı Ol<.U 0°rencısının n1e epsız ~ bunca muazzam i .. ler.imizden henüz bu· 

s- ı ' 0 
. • 

1 
, ruya okulWluza yerleştirılmesi, sınıfla- v 

nar, Kocatepe, Tınaztepe, Sarıkamış, 

inkılap, Yıldırımkemal ve Olti mektep

lerinden nakledılecek talebeler dalıa zi-
şikayetçidirler. Dahili talimatname- renilmiştir. lzmir muhitinin yakından t>- kalmasına müsa~:I' cdılmıyecl.'.<tır. Kül- ızd f l b. ..• . dah' I k na ana gelememiştir. {fakat bu da ,.a-l rın a az a :r ogr~n~ı ı a aca - yer 
!er bu endişeleri kökünden kazıya-, md,ğı bilgili bir profesör olan B. Naili- tür direktörlüğünd>n ilk okullar başöğ- yoksa en yakın ve en uygun bir okula kında olacaktır). Şu halde ordumuz her 
cak, Türk işçisine medeni dünya nin lzrnirc tayin edılmeis bir kazançlar. reL112nlerine dün bu hususta yapılan yerle~tirilmesi için yardunmızı bekle- yade 3, 4 ve 5 ci sıntflara ait olanlar- şeyden evvel (kültürel. soysal ve sos-
işçilerinin yaşadıkları insani şartlar • • • tebügatta aşağıdaki noktaların göz rim. dtr. Sarıkamış okulunun dördüncü sı- yal) bir mekteptir ki bu itibarla ıubay• 
içinde çalışmak imkanları hazırla- Bır Tayın Öntinde tutulması istenmiştir: Kültür dırektörlüğü, lzmir şehri için- nı.fına fazladan kayLt cdılen 60 öğrenci lanmız evvela (öğretmendir), 
nacakbr. iş kanununun 35 İnci mad- tzmir ceza evi müdürlüğüne Muğla ce- i - Bu ders yılı başında birinci sınıf- deki bütün öğrencilerin iyi bir şekilde Haütbey okuluna na.kledileceklerdir. B - Cahil yirmilik bir genç kam da 
desi genel bakımdan iş müddetinin za evi müdürü B. lbrahim Hekimoğlu- lara kayıt ve kabul edılecek olan çocuk- yerleştirilmeleri ıçin bazı okullardan Hk okullarda kayıtlar pazartesi günü 
haftada 48 saat olmasını esas tut-

1 
nun tayin edıldiği öğrenilmiştir. lar 925 - 930 doğumlu olacaktır. diğer okullara bir kısmı talebenin nak- kapanacaktır. 

muıtur. Bu müddetin iş yerlerinde 1 
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günde e~ çok •ekiz saati gCç~e- lngiliz kooperatifcilel'i Belediyenı'n bı'r kararı 
mek şartıyle haftanın çalışma gun- • 

kaynadığı için, şuursuzca olmaıı tabii
dir. Etraflıca müli.hazası olamayacağı ci .. 
hetle her bangi. bir vukuatı otomatikman 
yapması mümkün ve buna müstaitcedir. 
Subay: Mehmedi bu gibi hallerinden 

!erine taksim edileceğini aarahatle 

kaydetmiştir. Fazla aaatlerde çalı•- Tu"rk k ope t ·~ ·zer o Yukarı mahallaA tın ıoma· men ve onu disiplin altına alarak mü-. O ra l Cl l kemmeıen terbiye eden: milli ve vatanı mayı işçilerin ihtiyarına bırakmış- t • 
tır. Bu takdirde her bir aaat fazla duygu ve sevgilerini artıran, lôyik mef-

çalışma için verilecek ücretin nor- • mı•safı•rperverlı•gvı•n- t bb •• d•ıd• kure ile tcchiz eden (Mürebbidir). 
mal çalışma ücretinin saat başına nın • rına eşe us e ı ı C - Yine cehaletleri yÜzünden h•f· 
düşen mikdarının yüzde yirmi beş- zıssıhha kavaidini bilmedikleri: nezafet 

ten yüzde elliye kadar yükseltil- J k "d l bakımından da henüz ilerliyemedikleri 

mek suretiyle ödeneceğini aave et- aen memnun a-. ı ar Damlacık deresi, lag"" ım haline için bu hususu bütün teferrüatiyle. beı 
miştir. Dahili talimatnamelerde bu yaşmdaki bir çocuğa lazım bütün ihti-
hü.kümlere göre hareket edileceği • '/ k J • JHk "l k marnla olduğu gibi temin eden, anasın· 
tabiidir. Şu halde if kanununun hi- Şehrimizde bulunan Londra •İlesinin l naşmadan ileride daha müessir netice- getırı ere aenıze U0 U ece dan, babasından çok daha ziyade ve fa· 

maruf kooperatif şirketleri mümessilleri lere intizar edilebilir. ICooperatifçilik 
mayesine mazhar olan işçiler bek- İn k kat şuur ve muhabbetle ve büyÜk bit 
ledı'klen' hı'mayenı"n gecı"kmı'yeceg" ı·n- dun de piyasa ile temaolarma devam et- sahasında çok ileride olan giliz oopc- Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün yu- tılmak aureUırle bir lağım haline getiri- dilck.,tle bu alanlarda da anlara bakan. 
den. Vazl.yetlerı'nı'n aalna dog"ru gı'- miıılerdir. lngiliz alıcıları lzmirde, ti- ratifçileri üzüm kontrol nizamnamesi k h il' I k l 1•• l k UI l - d k I ba (S hh f ) an arı ma a atta yapı ma ta o an agım ece . u mezar ıgın arasın an geçere yar o an su y ı at ve neza et me-
decegı• "nden emı"n olabı'lı'rla•. caret aleminde kendilerine kar'ı gösteri- hakkında kendilerine verilen izahatı B 1 k h . . k k d d 

\;o.O. i~lerini teftiş etmiştir. elediye 90n za- mem e et astanesının ar asına a ar muru ur. 
B ir de bu kanunun dı•ında kalan len hüsnü ".abuld_en mütel.'a ... ia .olduk.la- . ti k l l d K d 1 Ç Ak • ·-•· l d l b d ~ memnunıye e arı~ı amış ar ır. en 1 e- manlarda yok.art mahallatın imar işlerine uzatılacaktrr. Bu suretle ana 18.ğıma bağ- - • ~rt uutm er en evvc c e 

işçller vardLr. Ve sayılan ihmal edil- rant muhtelıf vesıleleıle bıldım14lerdır. ri c~martesi. günü Lamartin vapuriylejbüyülc. ehemmiyet atfetmektedir. Yu- lanacak olan Damlacık deresi. denize ni terbiyelerini, zamanımızın icap ettir .. 
miyecek kadar çoktur. M-·" fırın Kooperatif müdurleri dün tekrar Tür- l d 1 lcl d dı"g''' ~lcı'lde {yemek, ı"•mek, yatmalı:, ""~ıa z.mır en ayrı aca ar ır. [karı mahalli.tin bütün i~leri. lağım ve akılllacakttr. ~ ,.. 
i•çileri günde 16 _ 18 saat alı ma-\kofise giderek dırektör B. Cemal 7jya k k) . 'b' h • 
" Ç Ş lnqi!iz i1 adam\an, lktlsat Vekilim:.r:e yol faaliyeti hususi bir pl.lnla tahakkuk Bu tedbirin bir c;:ok faydaları arasın- onuşma ve eaıre gı • uausatı Ögrc-
ğa mecbur tutulduklarını, 1• •st'z kal- ile. görüımu.· lerdir. lngiliz kooperatilçi-~ . . saygılarının bildirllnlesini alakadar ma- ettirilecektir. da en mühimmi. seylap zamanlarında bu ten ıubay (Beden terbiyesi, Adabı mua-
maktan korktukları için bu mecbu- ı ler• kendJerine mcır mıntakaoında ge- h d ) 

ı k T k k f karodan rica etmi.şlerdi.r. Beledıye reisi yukarı mahalllitta ya- dereden inen suların Bahrlbaba önlerini şerct ocası ır · 
riyete katlandıklarını söylüyorlar. re ürk kôylimi. gere ooperati or- D H k 1 d gul 
1 k 1 f K ·r · k 1 · · · d.I k · ptlacak i-ler hakkında belediye fen he- ıeller hal,'nde basmasına mani olmak- - atta Öy erine av ette met 
zmirde faaliyet halinde olan 180 ta lan tarafından gösteri en mi.sa irper- ooperatı şır et ermın ş•m 'ı pıya- ' 1 akl ' ı'kt•sadı· b,'lgil--' 

1 
d ld ki b . 'k h 1 · k d' k 'fi · · · Bu,·, ı·ç,·n 25000 lira sarfedilecek- 0 ac an zirai, ticarı, en fırında 400 den fazla içşi çalışıyor. verliğe İşaret ederek Türk kooperatifçi- samız an a ı J.rı ır mı tar ma su yeline gere en ıre ta erı vermıştlr. tır. ~ 

H l k l tik · l k h · k d J''- d ı· mümkün olan gayretiyle öğreten zabit amurkar gece yarısından bir saat leriyle tanı maltan mütevellit sevinçle· .ondraya sev edilecektir. Bu güze ta.· ı' o ara . şe rı ya ın an a cu.a ar ır. 
sonra işe başlıyor, ancak akşamın rint açığa vurmu,lardtr. nı manın daha müsbe-t ve müesıı;İr neti· eden Damlacık. deresinın üstü kapan· Ulu mezarlığın da park haline iErağı Mehmetlerin (ziraat memurudur). 

t d" d" d .. b k b.I' Bu şekilde maddıle~en iku:sadi kay- c~lerine intizar edılebillr. maktad1r. Bu derenin üst kısmı kapa· i~in tedbir alanacakhr. E - Subay, talimler haricinde İstira~ 
saa or un e ışı ıra a ı ıyormuş. hat zamanlarında: Kendi mealekl mele-
Bu derece insafsız ve gayri insani 
şartlar içinde çalışan yerler az de
ğildir. işi nizam altına almağa çok 
ehemmiyet verdiğimiz bir zamanda 
insani şartlan bütün işçilere teşmil 
etmeğe ihtiyaç vardır. 

ŞEVKı::T BILGtN 

Kalp sektesinden 
ölüm 

Orhaniye mahallesinin Kurşun ıoka· 
!iında 30 sayılı dükk:ında mahallebicildt 
eden Mahmudun üç günden beri dük
kdnının kapalı kalması, kendisinin de 
görünmemesi nazarı dikkati celbetmit; 
keyE.iyet zabıtaya haber veri.imiştir. 

Mahalle mümessilinin önünde dült· 
kan açbrJdığı zaman, Mahmudun kapı 
ark.a.ıunda çıplak bir ıurette yattığı ve 
ölü bulunduğu görülmü,tür. Yaptırtlan 
n1uayenesinde kalp aektesinden öldüğü 
snlaşılmıştır. ------

B. A. R. Türel 
Bcr müddetten beri şehrimizde ılcttsa· 

di tetkikler yapan lkı.aat Vekaleti siyasi 
1 

müsteşan B. Ali Riza Türel dün de Tür
kofi.te tetkiklerine devam etmiştir. B. 
Turel yarın Ankaraya hareket edecektir. 

---•·....,,-.,,.-
Tetkikler 

Kültür Bakanlığı ertdc teknik öi(retim 
gl·ncl dlrektörlüğU şube müdUrü .S. Nu· 
rettin Boyman kız en!titü.:siinü ziyaret 
ederek dlrektör B. Akıncıdan bazt i.za
h;clt 11lmı~tır. 

o 

--Yangın 
C or ıkkapı mevklınde ~t"rdivenli so

kakta l yılı evde, yere atılan aigara• 

d n }'angın çtkmı sa da sondürülmü~tür 

Yaralanma 
2 1 ;yaşında Seher i mınde Lır kızla 

B• kadaşı Makbule, Ln çocuk mosele.in
den 19 yaşında Muk•ddeo İ•mınde bir 
kızı ha1ından 

lanm•şlardn. 
ta la yaralamı'?Lır, yaka· 

25 gezenlerin sayısı 

yarım milyonu 
Fuarımızı 

günde • 
geçtı 

Paraşüt kulesinden 
atlıyan gençlerin sayısı artıyor 

Yedinci lzmlr fuarı büyük bir muvaf· riyle 19 turist limana çıkmışlar ve oıe-1· 
fakıyetle devam etn1ektedir. Evvelki ge.- tere yerleştirilmişlerdir. Dün gece ge· 

len y ugoslav cüreşçilcri bugün kafile ce fuarı ziyaret edenkr <;1940 k;;;idir. 26 
günde fuarımızı 5 11.640 kişi ziyaret et
mi,, hariçten fuarı ziyaret İçin gelenle· halinde fuarı ziyaret edeceklerdir. Ken-

rin sayısı 132,691 e çıkmışhr. dilerine fuar ransenyöı .n memurlan 
Dtin ltmanımıza gelen Ayazoni vapu- tarafından malUmat verilecektir. 

Para,ut kulesi ~crübelerinde tam bir 
muvaffakıyet elde edildiği için, heves
k&rlardan atlamak üzere müracaat eden• 

lere verilen numara sırasiyle atlama İm· 
kanlart temin edilmektedir. Müracaat• 
ler o kadar artmıştır l,.i, bunlan sıraya 

koymalt mecburiyeti h.i.sıl olmuştur. 

Dün akşama kadar bir çok talebeler 
paraşut kulesinden atlamışlardır. Ev· 
velki gün atlıyanların sayısı 1 5 kişi idi. 
Şimdiye kadar 60 kişi paraşut kuleoin-
den atlamışbr. , •• 

BUGüN 
2 Büyük 
FiLMLE 

~ :\ • • ... -·. '"lı!"ı' ':-- . ;,.' • • • • • ; ".'C": - . : • • ' 

TAYYARE 
SiNEMASI Açıldı 

............................................................................................................................................................................. 

Emsalsiz bir filim... Çok kuvvetli bir mevzu... 12 yaşındaki 
artist F. Bortelomo'nun zafer tacını kazanmasına vesile olan 

K ç •• u K LORD •• u 
Hatıralardan ebediyyen silinmiyecek derecede kuvvetli mevzua malik biı ve fazilet filmi 

Diğer rolleri temsil eden : DOLORES KOSTELLA ve BA
RYMOUR bu filme ayrı bir zevk ve ayrı bir heyecan vermiştir 

AYRICA Me!hur operet ve revü filimleri aanatkiirları 

PlC POWELLE - RUBY KELLER - PAT OBRlEN 

• 

Tar af ından tem
sil edilen BAYAN GENERAL 

HAVAIEN SAR KARI VE DANSLARILE BEZENMiŞ AŞK VE NEŞE FiLMi 

AYRICA: MİKi AGUSTOS BÖCEGi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAA TLERI FIATLER 
Her gün KOÇUK LORD 2 - 5.35 - 9.15 de 

BAY AN GENERAL 4 ve 7.35 de 
30 - 40- 50 kuruştur. 
Cumartesi talebe seansı vardır. Dühuliye 15 kuruştur. 

Cumartesi, pazar günleri 12.25 de Bayan General ile hatlar. 

• • • • 1 • • •• ~ ' . .. • ••• - • 

kesini ilerletmek üzere askeri eserleri, ha· 

ritaları okur ve kanştınrken bir yandan 
da Mehmedin memleket ve köyünde as• 
kere gelmezden evvel pürüzlü bırakbğı 

{adli. cezai, mali, iktısadi) bütün ;,ıe-

rine ait muhtelif vekaletlerden gelen 
muameleli evrakı da tetkik, Mehmedin 
ifadesini zapt ve bunları itmam ederek 

lade etmek gibi vazifeleri de yapar iti: 
(Avukatları ve vekilleri, sorgu hakimle• 
ridir.). ' 

f" - Her türlü p.hh ve ailevi i.li.m 
ve ıstıraplarını tetkike, tehvine çalışaa, 

yer yüzündeki. en medeni, en tefkatli 
ana ve babadan daha ziyade bir ihti
mamla Mehmede bakan, hemhal olan 

subay anların yegane (Ana. baba, icar• 
deşleridir). (Velileridir). Bu ilgt üıısi· 

yet ve emek aebebiyledir ki {Türkü; 
Türklüğü: ruhunu: yurdunu) her keoten 
çok bilen, anlayan ve seven güpheoiz Li 
subaylardır. . 

C - Nihayet asıl vazifesi olan aılı:er
lık ılim ve fennini (bütün mekanik ve 
balestilci ti.bir ve tarifleriyle) öğreten 

(subay landır). Ve en mühim olarak 
harpte talimnameleri.n gösterdikleri ged 
mahallerde duramayıp Mehmedin ileri• 

•İne geçeRk onu daha ziyade tetci ve 
teşvike şitap eden ve bir ku11unla ondan 

daha evvel ölen ( ceasur, fedai reh· 

beri eridir) 1. .. Ve emin olalım ki bu ıu
baylar ve onlann yeti,Lirdiği çelik Meh .. 
mctçiklcr karşısında canlı kuvvetler de .. 

~il; dünyanın çelik m kineleri bile dura .. 
mıyacaktır. Bu sebebledir ki yurdumuz· 
da büyük bir emniyet ve huzur içinde 

yaıamaktayız. ( lıte Mehmedi yetiıtiren 
aziz subaylarımız ve vazi(eleri) 1 ••• Bu ... 
na mukabil büyük nülletimiz de anlara 

layık olduklarr ınevki ve refahı cidden 
vermekten geri kalmıyor. O millet ki: 
Şuur ve idrakini, asırların paslara göm .. 

! düğü hakiki cevherini: Çok yaıanıa.sını 
candan dilediğimiz Büyük Rehberi ve 

I mesai arkada~lan sayeıoinde bulmuştur. 
1 Ve ilelebed böyle yaşıyacaktır. 

H. OK. 
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Fevkalade içtim için 
Meb'usarımız Ankaraya gidiyorar 

_.I /-j 

~~~~~~~~~~'I lıtanbul, 15 (Hususi muhabiri- 1 irelerindc parti iş!erini ve h:ı!k iş!e
ınizden) - Akdenizde emniyetin 

1 
rini tetlri!< iı;in bulunmaktadırlar. 

teaia ve meçhul tahte!bahirlerin ti- Bu davet üzerine bütün mebuslar, 
caret gemilerine karşı olan korsan- cumartesiye kac!ar Ankara~a b~lun
lık hareketlerinin meni için Akde- mak üzere harekete geçm:şlerdır · 
niz devletlerinin istira!;i ile Nyond:ı lttanbu!da bu un"-"' mebuslar ya
toplanan konfera~sm verdiği karar- nn (lıu~ib) gidiyorlar. Dise: vi
ların derhal tatbik mevkiine geçme- liyetlerc!e bulunanların da yo a t;ık
s~ için bu kararların alakalı devletle- mal: üzere o!c!ul:ları bi!d'rilrr.c\te-

B. M. Meclisinin fevkalade içtimaı Hariciye Vekili· 
mızın mektubu -----------------------• 8 • 

1 ... iZ a masrı ---•---
C cr ,.,..,, 14 (AA) - Türkiye hurici-

rın mecfülerince tasdikı lil.zımgel- dir. Bıı.şvekilimizin rnccEste Akde- LJ. •• k •• • h l d v k l A 0 

nıektedir. Sulh yol~.n~a ve dü~~a nizde!ıi vaziyet ve Nyon itilafname- .rJ U umetın QZlf Q ıgı an un Q Yl• 
sulhunu koruyucu butun teşebbu~- • hakkında mili :ın beyanatt:ı. bu!u- ı 
!erde daima ön safta yer alan Türki-

51

aca'1ı öi'-renilmi•tir. Söyıencii~~ne' h c •• •• ı • •l k • 
Yec~huriyı:_thükümetiiştirakede- nöre~me~lis aln:z bir içtima ya-:-:ı- 1 ası uma gunu mec ıse verı ece tır 
rek ımzaladıgı Nyon mukavelena- gak . . y 1 d -un·z beynelmi!el 
ın . . L!L d'I . • . uı c ~ e ımza a ıg • 
eaının tetıut< ve tas ı ;ı ıçı.., u , • . 

Önder Atatürkün daveti ile Büyük mukaveleyi ta~di!cten conr:ı c;agu.~-
Millet Meclisi 18 Eyliil cumarte3i caktır. ••• 

Dahiliye cekili meb'vsların vaktinde Ankarada bulunabilmeleri 
g\inü saat 14 de fevkalade toplantı 
Yapacaktır. lzmirde bulun:m mebuslarlI!lı::m 

da yarın Anbraya h:ı.re!:et eı!~~~k
leri haber nhnmı~t:r. 

için vilayetlere biJ· tamim gönderdi 

Millet Meclisi azalarının birço«u 
tatilden istifade ederek intihap d:ı-

Parti grubu Cumartesi giinü sabahı toplanacal< 
Ankııra, 15 (Yeni Asır - Telefonla)-• lise g~lerek koridor görüŞmelerı yap· 9/1937 cumartesi günü saat 14 de lçti-

CELiK ORDUMUZ 
llükün1:..t, Akd~n!z d.vlctler :ınlaiffiası mıs1:ırdrr. m:ı:ı d· vct ediyoruın. 
muknvdo ;nin t3sdik'"' dair olan ka- Meclisin toplanma haberi yurdun her Türkiye Reisicümhuru 
nun ltyıhasını,. esbabı mucibe mazba- tarafına duyurulduğu.odan meclisin bu K. ATATÜRK 

' tası ve mukavelelerle birlikte cuma gü- toplantısında eksu:yetin hazır buluna-
nü B. M. Medisinc verecektir. 'ca ı tahmin olunmaktadır. 

MANA VRALARA hazırlanıyoı· Meclis, cumartesi günü öğleden son- PARTI GRUBU CUMARTESi 
ra saat 14 d• reis B. Abdülhalik Renda SABAHI !fOPLANIYOR 

Milletimizi çok yakından alakadar ödevini alacak olan ~lt'ala: .çık~ ve. ile.r- ı tarafından açılacaktır. Bu toplantıda , Ankara, 15 (Yeni Asır _ Tele!onla)-
eden büyük sonbahar manevralarına sü- leyişi ko!aylaşlıraca-< bulu.o ımkanlar I ruznamedoki Akdeniz anlaşması muka- Akdeniz ınukavclesinin meclisle müza-
el makamatça büyük önem \'crilmek- üzcrindo çalı~maktadır. Bu suretle 

1 
ve lesi müzakere olunara!< hariciye en- .. b t' 1 1

. b 
t l · h 1 b" ı·· · ı - ı . ker~i ı:nunase e ıy e par l gru unun 
e o duğu öğrenilmiştir. Dün man:\'-

1 

ınüm!üin ve mu leme u un ım <an a-
1 
cünıeninc havale edilcce:t ve bırinci cel-, . .. Ü t ll d b' to 1 1 cumartesı gun saa e ır p an ı 

ra ııuntakası hakkında daha esaslı ına- rı, imkansı< bir hale gelirt·bilıne!< yolu seye soıı verilecektir. . _ nl ı!maktadır. 
lumat alınabilmiştir. mdirekt olaral; araştırılmaktadır. ' ikinci celsede hariciye encümeninin } apacagı a mi.ıYE VEKAL l l 
Yapılacak geniş askeri harekat esna-/ Kırmm ve l\Tavi kuvvetler arasında hazırladığl mazbata müzakere oluna- DA AYETL ET N N 

sınd b" "k k" ük' M d 1 ı k H . . V k•l ,. k'l' . VlL ERE TAMlMt a uyu ve uç en res er ara· 
1 
tam b;r harp tatb~kalı Ş:!XHnde tezahür ca , arıcıye e a e~ı ve ı ının vere-

sında, sahil kısmına da bir ihraç harc- ı 
1 

b-L lar T"rk 1 ceği izahat dlnlen~cektir. 
k ı· k edecek o an son <.ı.ua.r man~v-ra ı, u 1 ı· k 

e ınin ınuvaffakı~ti kabul <'dilere · ı' b" l" k d 1 . 'htisaınını Hiikümet, mec ıs ürsüsiinden Akde-
to rırdu.sunun u un u rl' \e ı ~ . 
praklarımıza sokulabilmek fırsatı ka- 1 k , l B daki sü niz ,·aziyeli, ımzalanan anlaşmanın ma-

ıl , ın<'vdana çı ·araca-.. ır. a ın1ız -
1 >an dığı takdirde, bunun ne suret]<> lıo-. • ' urd 1, na ve kıymeti hakkında b~yanatta bu-

l - · ı ] b'' •ilklerin b 11 suretle, \" un se a-, gu acagı ve ihraç yapan kuv\·etin ne su-, e u; · · · k · lunacaktır. 
ti k 1 r uörunda bütJ.n hassalarını yorına 1 re e ovulacağı esasları üzerinde ince- mc 1 °' .. .. •. . Akdenız anlaşması mukavele:-.In!n cu-

lemeler yapılacaktır. 1 ve işle1'n.,kte oldt. Karını buyuk ınmnet 
1 

martesi günkü toplantıda tamamlanaca-
Mukaddes Türk topraklarına ÇLk1' ı ve şükranlo karşı!arız. ğı kuvvetle umulmaktadır. 

Balkan Antantı Konseyinde 
Moclisin toplanmaya davet edilmesi 

dolayısiyle bu--'', mecliste faaliyet var
dı. Ankarada bulunan mebuslar ınec-

Anl<ara, 15 (A.A) - Dahiliye Veküi 
ve c. H. P. genel sekreteri B. Şükrü 

Kaya umumi müfettişliklere, valilere, 
kaza kaymakamlıklarına a~ağıdaki tami-
mi gönde.nniştir: 

ı _ Türkiye Cü:nhur R eisi Atatür
kün yüksek tebliğleri ikinci maddede

dir. 
2 _ Nyanda, devletlerle yaptığımız 

mukaveleyi tctkık ve l3sdik etmek üze
re Türkiye Büyuk Millet Meclisini 18/ 

3 - Bu tcbJ,ğ Anadolu Ajansı ile ne
şir ve tamim edilmiştir. 

4 - Bu tebliği alır almaz elinizde ve 
emrinizde bulunan resmi \'e hususi her 
vasıta ile keyfiyetin vilayetinizde bulu
nan saylavlara bizzat ve şahsan iblağı
nı ve sayın saylavların o gün içtimada 
bulu.oabi!melerini t min edecek bilcüm-
le vesaitin emirler.in~ ihzar edilmesini 
ve hazır bulundurulmasını rica ederim. 

5 - Işbu emri aldığın~ı ve hükümle
rini ifa ettiğinizi ve hangi savlay arka
daşlara t ebligatta bulundunuz ise bun
ların adlarını telgrafla makine başında 
bana bildirmenizi dilerim. 

6 - Müfetti•i umumilcre, bütün vali
lere tebliğ edilmiştir. 

7 - Işin ınüstaceliyetine binaen ve 
ihtiyaten bu tebliğin bir sureti bütün 
kaymakamlara da verilmiştir. 

Dahiliye Vekili 
C. H. P. Gen.el Skreteri 

fi. KAYA 

y v kıli Tevfik R<Hü l\ı::•' Uı'lctlcr 
cemiyeti gen~! sekret 1 .oe genderd'ği 

bir ınektupta Akdcnız...,,~ sullıwı tarsi
ninin Avrupa sulhu için mühim bir funil 

oldu.~unu beyan ile sekiz.inci Milletler 
Cemiyeti assambles!ndcn Türkiyenin 
Milletler cemiyeti konseyindeki dzalığı
run tecwdine karar vermesini istemek 
şeklinde bulunduğunu bildirmiştir. 

Fil is tinde 

Vaziyet yeniden çok 
vahim bir safhadadır 
Roma, 15 (ö.R) - Kudüsten bildiri!· 

diğine göre Filisitinde vaziyet pek na· 
ziktir. Arap mHliyetpen•erleri daiı!ık 

mmtakalara çekil~ olup Baliour be
yannamesinin geri alınması hakkında

ki talebe İngiliz hükUmetlnin bir cevap 
vermesini beklemektedirler. 

Kudüsün garp mahallelerinde dün 
Araplar ve Yahudiler arasında karışık· 

lıklar çıkmıştır. Hayfada da vazi:·et va· 
hirndir. Arap işçiler grev yaptıklarından 
liman faaliyeti kesilmiştir. 

---1111---

Necasi B. Avenola • 
bir mektup gönderdi 
Cenevre, 15 (Ö.R) - Negü.s Millctleı 

Cemiyeti gener sekreteri B. A\•enole bir 

mektup göndere•ek Asamblenin mi.ızn· 

kere ruznamesinde Habeşi.<tan için mü· 
him hiç bir mesele bulunmadı~ından 

Habcşistanı temsil et:!lck üzere bir dt.. .... 
legasyon gönderınediğini bildiriniştir. 

Iktısadi münasebetleri 
takviye etmek için .. 

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

Fransız llazetelerinin yazdıklarına göre Başvekil f. 
a' ı cevabı 

lnönü 

Çok ehemmiyetli müzakereler olacak müşte
rek bir bahri hat tesisi görüşülecek 

----
Konferansın kararını değiştiremiyecektir 
Homa, 15 ( Ö. R) - Paristen bildi·. le gelince ltalyayı Nyon anlaşmasına iş

Tildiğine gÖTe, İtalyanın Nyon anla~ma ... 1 tirak ettirn1ek için 1ngiliz hükUmetinin 

Bı.ikrq - Dimincata ı:azctc i yazı- 1 l ralledılecek m..ıhiın meselelerden bi- sına istira~< ctmc'i jçin yapılan davete: el.inden g~len her ~eyi yapacağı zanne

Yor: ri de, Balknn c!e, l tlerinin tnüşterek ~-ir 
1 
RomJ. hükUmctinin vcrdi{:i cevap Fran-

1 
dılmek~~dır. •E~ok"t gazetesinin Lo~dra 

. cBalkan Antantının mutad olan sene-ı bahri hat te- is et. leri \ c limanl_a~<l:ı. u_c 1 sız b~2 .telerini _pc~: y~~1ndan_ ~eş"u.l _et- mu~a~ırı ~kdenız k~ntr~~unda ln~ı~::: 
lik daimi konseyi, bu sene te§rjnin ahı-. retlerin ödcnn1e."i i inin sadeleştınlnıesı, t mekte<l_ır. tPetıt Parısıen • gıbı harıcıye ren~ tal} aya tam hır musavat ha " .. 
•Hnd s··k t ı l k B"k ILu suretle birçoh. rormalitelerden hurtu- ınea:..~<"tıyle münascbettar gazeteler Nyon meyı kabul edeceğini yazıyor. Bunama-

a u reş e op anaca hr, u rcş I 1 d • . . · ı k · · S I b'I k ko f d d larak yakit kazanılması bahri sigorta. en a~ma!ı metninin kolay kolay egıtılı .. nı O ma ıçın ovyet erin yapa ı ece -
n eransının programın a me"·cut ma - • ·ı · .. 1 · · · 1 · J "' 

d l . . . . . ı~tanbul ve Zonr:-uldak limanlarında her rı t>rr.ıyecegini kaydediyorlar. Bununla e!TI ıtıraz arın pek kuvveth o amıyacagı 
e erın ehemmıyeh dolayısıyle verılecek b" .. be ı, b 1 • '!"ve ed·ı· k " . . hangi bayrak altında olur!'la olsun ulun ra er u gazete talya ıle uyuşma ı a ı ıyor. 
ararlar alaka ıle beklenmektedır. cemilere tek bir r jim tatüiki n1esC"1ele- imkil~ını reddetmemektedir. Akdenizin . Faşist cPetit Journal , ltalyanın lng~-
Yaptı~ımız tahkikata nazaran müı:a- ıidir. jk~ntroiunda 1tal}raya da Fransa ve ln- lız ve Fr~nsız hükUmetlerinin d~~~t!erı-

kcrc edilecek ve karar verilecek mühim Romanv.ının bu hususa nit arzuların- ı.-;ıltereye mü avi bir mevki temini için ne sıkı bır mantıkla cev p verdı·;ını ve 
ftıcselclerden biri. Balkan Antantı dev- dan hiri d~. deniz n3kliyatında rekabetin 

1 şimdidcn ek~perler arasınd~ görü~me .. bunu hesaba katmak jcap etti~ini yaz .. 
letlerinin, ·vapurlardan sıhhi vizelerin j) .. k ld ı 1 'd' jler) !l·lmakta imi~ Londradaki kan::ıa- maktadır. a 1rı.n1a ı mese e. ır. ___ .;,;;;.· ,;;;;,;.;,;,~;;;,;;;;;,.;;,;;,;;. __ ""! ______ ..,, ______ _ 
tasına dair Pariste yapılan beynelmilel 11ül.isa ilk te rir.de ba~lıyacak olan " 
mukaveleye iştirakleri meoelesidir. Bu müzaker~l., Romanya, Y~nani ıa.n, Tür: [ C. Afrikanın /ngiflere Ali komiseri A/man
~ihet B~l~an A~tantı dc~leılerinin bahr'. ı kiye Ye Yug~,lavya. ar'1!'.'1'lakı. ıktısa~~l .ranın eski mÜs(emlekelerine tekrar kaVUŞfflaSı 
ıdarelC"rının eskıden berı arzu cttıklerı n1unasebt""tlerın ı ı~vıye tctlmesı gayesı • • • 

blr mesele olup bahri nakh)atı çok ko-lni i•ıihcl-f eımekı ve bu meınlel..e_tler /ehınde bir beyanname neşretmıştır 
la,l,.laıtıracaktır. Bu mesele garp men1- 1 beynindeki mal mL1>a~e~~si:ni d~h~ 7Iya-
leketlerinde çoktan halledilmiştir. j de kolaylaşlırmnyı duşunmekkdır. Londro, 15 (A,ı\) - C ııubi Afci:,a- mı...,tcmlekelerinin Almanyaya rücuu 

nın Ingilteredeki fili komiseri B. Te\·a- meselesi hakkındaki şahsi mUtal5asını 
terin bir Kanadalı gaz teciyc hükü:ne- mulazamımn bir beyanname n<'Şretmiş

Japonya - /tal ya görüşmeleri 

Roma - Berlin mihveri 
Tokyodan mı geçecek? 

Prens Çiçibu Hitlerle Nürenbergte . 
görüştükten sonra Japonyaya hareket ettı 

tinin cenubi Afrika birli ~inin emniyeti tir. 
haleld~r olmamak sartiyle Almanyanın Mumaileyh bu beyanatında kendi 
eski müst ui kelerine tekrar tesahüp şahsı namına söylemekte olduğunu, ce
etnH ... 1n<' tnUtc-allik uınwni bir itilafa nubi Afrikanın ınantı..1.c ve itidal zihni
işlirako 5madc olduğunu söyledigi hak- yeti ile Almanyanın müstemlekeler 
kındaki haber dün burada büyük bir hakkındaki noktai nazarı ve kendisiyle 
heyecan tevlit etmiştir. iyi münasebetleri işkiil eden diğer mc-

Iyi ınalı'.unat almakta olan siyasi mü- seleler hakkındaki noktai nazarını tet
şahitler ali komiserin bu kabil sözler kik edecek bir konferansa iştirake ama
söylemiş olmasından şüphe ediyorlardı. de olduğunu beyan etmiştir. 
Veyahut mumailcyhin bir gazetecinin B. Tcvatcr kendisinin cenubi Afrika-
sualine karşı şahsi mütalaasını söylemiş n;n Almanyaya müstemlekelerinin ia
olduğ4 mütalaasında bulunuyorlardı. desi için yapılacak umwni bir itilafa iş-

Nyon anlaşmasının tasdiki kanu
nunu bizzat müdalaa edecektir 
Ankara, 15 (A.A) - Nyonda imza edilmif olan anlaşmanın 

tasdikine mütedair kanunu Büyük Millet Meclisinde bizzat Ilaş
vekil ismet İnönü müdafaa edeceği cihetle Milletler Cemiyeti 
asamblesinde Türkiyeyi temsil etmekte olan Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Aratın Ankaraya gelmesine lüzum kalmamı~ old:ı
ğunu Anadolu Ajansı haber almıştır. 

Türk ·tarih kurumu 
Kurultay Pazartesi toplanıyor 
J.tanbul, 15 (Yem Asır - 1 ddonla) - Pozart eşi loplaııacak Türk 1 arih 

Jkinci kurultayı için hazırlıklara d~van1 o1 annıaktad.. Ba<ıı:vekil Jsmet fnönü. 
vekiller. mebuslar, kurultayda b~lunnr"\.k üzere çurn.ırtt'si ve pazar akoaınları 
lstanbula geleceklerdir. 

Mareşal Fevzi Ça ~ma lstanbulda 
İstanbul, 15 (Yeni Am - Telefonla) - Genci Kurmay Baıkanı Mart'f"I 

Fevzi Çakmak bugün şehrimlze gelmiştir. Mart•Fll, davetli. hulundu!u Yu· 
goslav manevralarında hazır bulunmak üzere cumartc."!İye Belgrnda gidecek· 
tir. Ay sonlarında Belgraddan dönecek olan Mareşal Fevzi Çokmak A} dın
da yapılacak sonbahar manevralarnı takibe gidecektir. 

. BasvekilinKastamonu seyahatleri 
Ank:ra. 15 (Yeni Asır - Telefonla) - Ba vekil lsmeı lııöııüniin Kasta

monu seyahatini ne zaman yapacakları henüz belli de~ildir. Bu seyahatin 
Tarih kongresinden son'"'a olacağı anlaıılmaktadır. Ba vekil buc:ün ehir civa
rında bir gezinti yapmışlardır. 

B. N. Menemencioğ[u Beyruta gidiyor 
Ankara, 15 (Yeni Asır • Teldonla) - Hariciye Vekaleti Vekili, Siyasi 

f\1üsteşar B. Nun1an MencmencioK:lunun yakında Beyrutu ziyaret edece~i ha
ber alınmıştır. 

Seyit Riza adliyeye verildi 
Elii.ziz, 15 (Yeni Asır_- Telefo~la) -Tunceli oer"erde.ı Seyit Rıza bugün 

buraya getirilmiş ve adlıyC'ye teslım olunmuştur. Seyit Rıza. ifade ver~miye .. 
cek kadar yorgun oldu~undan isticvap yarın yapılacaktır. Kanadadan Royter ajansına gelen ve tirak edecegini söyliyecek kadar ileri 

dün akşam burada neşrolunan bir teı- gitmediğini ve sözlerinin bu suretle tef- """·-"'·""-Mı-:-u-ğ-:l-a-=-:n:--a..;ı;..:-:1-t_a_t-:u":-r-k:-...,,."':ıi,:;, L/.:8
:z":z':z':Uz-:.z-:.z-:yz-=z-=z-'L/.U-.-.z-zk_z_z_'L/._ş_'/_,,-ez-~-""-,v.-

grar bu hab<!ri teyit etmektedir. Bu sir edilmesinin mübalağalı bir hareket • 
• I telgrafta bilhassa B. Tevaterin eski olacaJhnı tasrih elmi,tir. 

Yugoslav manevralarında ecnebi askeri heyet- Muğla, 15 (AA) - Şehrimizde ya-

/er de davetli olarak bu{ıınacak{ar pılmakta olan Ataıürk anıtının kaidesi 
tamamiyle bitmiştir. Heykel lstanbulda Cevaplütüf 

ettiler 

Karanlİnada bir tramvay kazası ol
muştur. \ 1atman l lüseyin. idaresindeki 
9 numarah tramvay rcnc;ber Cafere çarp

Hususi teknik kıtaat ile motôrlü kıta.at, tırarak yaralanmasına sebebiyet vermİ§· 
tayyareler \:e saire vH.si mikyasta bu ma- ! tir. Hakkında tahkikat yapılı)'or. 

Büyük Şef, kurtulu, bayra
mımız münasebetiyle beled:
ye reisi Dr. Behçet Uz'un gön
derdiği tazimat telgrafına 
a~ağıdaki cevabı lutfetmişler
dir: 

Kurtuluş .gününü kutlular
ken halkın hakkımda gÖBfer
diği yüksek duygulardan mü
tehassia oldum. Teşekkür eder 
cümleye ıosnuz aaadetler di
lerim. 

ncvralara i1tirak edecektir. 111---

Manevralara yüksek askeri şura reisı Esrar bulundu 
., 

general Milavanoviç kumanda edecek- Kemer me\'kiinde, Zeki oğlu Çoban 

tir. Mancnalara takriben 50,000 ki§i Nurinin üzerinde 15 aantigram esrar bu· 
iflirak edectktir. 1iunduiundan yakalanmııtır. • _. K. ATATORK - 2'.zr.ı;;=~=zzzm:a 
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B•• • la 
ınncı ıını : Tefrika Numarası: 34 

Dost Yugoslav güreş 
ekibi şehrimize ~eldi 

Binlerce lira çalmışlardı 
mahkemeleri görülüyor 

ikisi birlikte mağaraya girdiler. Hareketsiz 
vücudu görünce Beting diz üstü düşerek bayıldı 
Marık kuduracak gibi oldu.. Hayatı- d ia eder. 

Gelen misafirler 
lav milii marsı 

' 

Rauf: ''Bütün bize ~tfedilen suçlar 
bir iftiradır,, diyor 

anız.ın en şiddetli dakikalarında bir ka- - Adını biliyor musunuz ? 
bus gibi canlanan ciruıyet anı tekrar - Adını mı ? - Bizler ad bilir ıruyız 
belirmişti. hiç? .• Yalnız şunu söyliyebilirim ki he-

Can ç~en hasta tekrarladı rifin üzerinde h üviyet ~ğıdı o~~ 
_ Affediniz, Hepiniz affediniz.. • Vilyam St.orm namında bır vefat ilmu 
Biraz inledi ve bağırdı : haberinden başka bir şey yok.tur. 
- Çocuğumu kuttarmız.. Çok aüıkadar olan Mark.: 
Son bir gayretle doğrul.muştu. Sonra - Pek acaip, dedi,.. Bu adamla aca

tekrar dil~- Tahtı. kalmamıştı. Şirn- ha görüşemez miyim_? 
ko sabah•-n itiba-di ispaz.moza tutulın~. Başı ot min- - Az nuşur, zı ra k1 

der üzerinde sağa sola saltanru. Ağzı ren içkiden dili nf,rırlaşır. Onu h~nüz 
açık, g8zleri yan kapalı idi. Bütün vü- uyandığı vakit ele geçirmeli. 
cuttu hafifçe titredi. Sonra hareketsiz - Nerede bulunur o? 
kaldı. Her şey ~. Odet bir ceset Bu yol üzerinde sağ taraftaki birinci 
ohnuştu. meyhanecre .. Knpııun üstünde bir çam 

thtiyar deli kadın şu hil.km.U veroi: dalı vardır. 
- Gözkrini lcendi!i kapadı. Demek Mark tcşekklir etti ve kır.a 20 frank Türk 

cennete ~. Hakkıdır da.. Mende- uzattı Jse de Mari reddeLti. Hiddetli bir Balkan güre§ fampiyonasına i~tirak 
bur ericeii ona etmedik cefa biralana- gururla : edeCclc. milletlerden dost ve müttefik 
ıruştır. - Ben erkeklerden para almam, dedi. ı Yugoslavyanın kıymettar güreş kafı1esi 

Diğerleri : Gümü~ sigara tabı:ıkasmı uzattı. Bu dün eec.e •aat dokuz buçukta Ba.n<luma 
- Sus_ Sus .• Diye tavsiyede bulun.- defa kız kabul etti · yoluyla ıehrimize ~etmişlerdir. 

ilular .. Lafı kes, büyük anne.. Mark k endi kendine düşilnüyordu : Yugoslav güreşçileri Basmane istas-
Marl de ilA.ve etti : 4:Ün franklık sabwıla bu nefis bir kız. yonunda kalabnhk bir sporcu ltütlesi, 

- Sakın adliyecilerlc kuyn.ıkların.ı olabilir.> . . , . . Türk milli güref ekibi elemanlan, İzmir 

• 
Balkan güreş mÜs:bakalan için stad

yom hazırlanmıştır. St.ndda 1000 kişi-
lik hwusi tribünler. hazırlanmış, gazete· 
cilerin bu müsabakaları kolayca takip 
edebilmeleri İçin tertibat alınmıı,ıtır. Mey· 
dana getirilen minder Balkanların en mo· 

bu işe sokmıyalun. Ağaçlık yolda kendısını beldiyen Nı- mıntakuı ve federasyon mümessilleri ve 

İhtiyar cevap verdi : kol ve Fransu\•aza miüaki olınal: üz.ere kalabalık bir ha.ile lcüt1e1i tarafından is- Güıeş müsabakaları yarın açılacak ve 
- Domuz gibi bir herifin kafasını ko- ondan nyrıldı. Onlar l·n~ızdılar. Erkek· tikbal edilmişlerdir. pazartesi gününe kadar devam edecek· 

dern minderlerinden biridir. 

parsalar ne zararı olur kıl.. ler kaybolm~\ardı. ölüm ka11L•nnda Tren istruıyona girince lcudeş ulusun tir. Müsabıı.knlıır akşamları saat 17.30 
Çıktılar .. Mari de bir çıkıp bir geleli. kadınlardan daha çok ~e:.~ Jt_apıl- kıymettar sporculan hararetle karıllana· da ba§lıyacaktır. Stadda eldttrilc terti· 

;yatak çarşafını ölüye kefen olarak ge- dıklan için mahallede hır ol~ oldugunu rak kendilerine buketler verllmit. Türk batı meydana getirilınittir. Mülhakattan 

tinnişti. Bu sahneler esnasında sessiz öğrenince biraz eğlenme~ ~ere ıney- sporcu kafilesi tcreflerine üç defa cSağ hu müsabakalara gelecek olanlar için 
dunnıq olan Nikol içinde blr tihıinti ve hanelere il:tica et:mişlerd1 . Nikol l\far- Ol• diye bağırm1Jlardır. Bunu müteakip otobüs vasıtaları temin edilmiştir. 
takatsızlık duydu. Bu mağaranın hava- ka sordu : • .. 1 b do Yugo lav milli marıını çal- Şehrimizde bulunan Türk milli güret 
sı ağır ve ekşiydi. Fran.suvaz kardeşini - Bu kıza söylenecek ne.ruz ''ardı? sue an ekibini teşkil eden değerli elemanlar 

da başlanacaktır. 

"" Ağırcezada ._ -~ ah .;ıı: ld ~ h • diselerdcn mı tır. )ı: d · 
kolundan tutaraK. dış, .an çıkardı. Dar - Ş. i1.U o ugumuz a Yu•o•lav sporculannın kıymettar mu- dün belediye reiaini ma amın a zıyaret 

_,_ a rd e ~ l d' B l d ' · · ı· a salonun Kemalpaşı:. kazasının ören köyündelci sokakta, sendelıyen iki adam, onlara yol banse ıyo um.. . . kabeleler"ınden sonra otomobillerle An- etmi~ er ır. e e ıyenın ıç ım . -
k ki k l ""'--.l• M ı_ ,_endi •--- k b l d b l d" tı·yatroda Mehmet Ali ismindeki bir vermek için cnara çe 'lebi.lclller. Yüıü Ni. o ısrar cı.uıcw. nr~ !ti. .ıu: ... k l t r .dilmiştir Misafirler da giireşc;iJerimizi a u e en e e ıye 

Dün yirmi imuı ile a,ağıclald 
şikayeti alclık. Çok yerincle olan 
bu talebe belediyemizin alaka 
göstereceğini şüphesiz ıayıyoruz • 

buruşuk, vilcudu kuvvetsiz, saçları vak- eline : <Acaba kıskanıyor mu'!> diye b:r?ı:ı:• :~~e ~lnıişlerdir. reıaı kendileriyle bir müddet görüşmüş- genci tokatlamak suretiyle ölümüne se-
l ~ lan ı-:-1.i _.::ı bcbiyct vermekten ıuçlu bekçi Osmanın, , j .

1
• b h . .. . tinden evve agarm~ o um:; vaktiy- somu.. o ·- porcu kafileleri bu akpm ,eh· tür. Bizler Karataş ngı ız a çesı uzerın · 

~~l~M~hl~a~~fu- A~ct~~Ue~u- Ma~ili b-~ı!ge:r~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~dur~m~~ ~nA~~~da k~~deH~bey~k~ı~k~le~LS*a~ 

Yeni Asır gazetesi 
direktörlüğüne 

Uz.un ve ince olnn diğeri eski bir re- kardeşi evlerinin kapısına bıraktı. Oto- ç e - ı d m~tır. mız, yazın bunalbcı sıcaklarında la• 
dingot taşıyordu. !fiğine bir papatya ç.i- mobili garaja götlinneğe luwrlanırken ıngene er arasın a Dünkü celsede dinlenen hukulc.u am- ğımsrzlık yüzünden sokağa akan pis sıı-
çeği yerleştıinnişti. Mark baronun eski Fransuvaz .~ nıe şahitleri, bekçinin Mehmet Aliye iki ların etrafa yaydığı fena kokulardan, kıt 
seyisi ve Odetin Aşıkı olan Betingi ta- - 11.könce bir dakika yukan ç~- bı•r aşk faA cı• ası tokat vurduğunu gördüklerini ifade et- mev iminin de yağmurlu günlerinde Mı· d .M...1~

1

-' • Kam han - ! -.:J "' d--~' mi.,lerdir. Mahkeme, bekçi Mustafanm n'f dd 1 · d nı l . Vw.K4 ıse c ça mey eSüae ruz u.. ..w. v sırlı ve Halil ru atpaşa ca e enn en 
lngil~ birlikte tesadüf ettiği ha'.'alet Daireye girdilderi ·vnk.it kız kardeşine celbi için ba11kn bir güne talik edilmi~tir. bu sokag-a hücum eden müthiş su akıntı4 

" --111 
gibi adamdı. !kisi birlikte mağaraya gir- gidip ist.iı-ahat etmesini tnvsiyc etti ...•. Nı· ganlısıııı ı•ırılpıpla k SO}'d ll ag~ aca bai!ladı, A d hh l larından belimize kadar ulanmak sure-
diler. Hareketsiz vücudu görünce Be- Mark sorgunun başlıyaı:zığuu hissetti ve ~ ~ ~ '--' y ın mura as arı tiyle çok BÜ!;liikler içinde evlerimize gi· 

ting diz üstU dil§erek: bağırdı : müteyak:kız durdu. Filhakika Fransu- buı·nunu kesti. Fakat onun da lkinci Tarih kurultayına Aydın Hal· dip gelmekteyi7.. Hele suların tesviye 
- Kanın, kancığun.. Zavallıyı çok vaz sakınııuığa lüzwn görmeden ona 1 d kevini temsilen Etem Kadri Menderes bile görmemiş olan. bu yolda açtığı hen-'.:ıo··vmuş· · tüın.. şu suali sordu : burnunıı bı·r kesen bu un u ki 

" gidecektir. Aydın orta okulu direktörü deklerden, okula gidip gf"len çocu arı-Ve bir sarh""..: ""eSIY. le yerlere vuvar- - Şu Odelle sizin ne münasebetiniz Sil '- b" '- ·· 1 hl k ı · k d" 
--:r ' 

1 

9 E I·"• y '-- zya Demelttedir. Bu K.ampa ua.aç yuz: Refik Yıldırımla tarih öğretmenlerinden mır. pek büyük te i e er geçırme te ır· landı.. vardı acaba? Va"'°va Y"' - u~n e 1 j 
hnind d .. 1 1 d z mev· . metre uzakta baıılı:a bir çingene kampı Hulüsi Aksu tarih kongresine iştirak için Jer. Bu yolun ve bu meyanda lftğım Ihtiyar acuze homurdandı : İkinci defa olarak şüphe z.i • en ag arının orman an arasın a ya vardır. Bu ikinci kampın da Kazimir 1 b 1 d" 

" _ Yapt·L1anna L.-'lk.i de sahiden pi,._ geçiyordu. Dalın Pont - Vergerde iken 1 simi birçok. çingene kampları lturulur. yarın lstanbula hareket edeeeklerdir. teıkilahnın yapı maııını sayın e e ıye 
ll'M ue -ır · F Oz adındaki delikanlısı komıu kampın gÜ- bpkarumızdan evvelce riea. etın~tik. """'nndır. c.Acaba o m m> diye diicünmüştü. Odet Bu kamplardan birinde ransov_a o· 

..... ~ 1 k zel kızı Amelyaya aııkttr. Onunla 81k Denize düştü 937 senesi bütçesine konacak tahsisatla lkl adamın arkasından ilerlemiş olan cOdur.> demişti. Garip bir fikir birli- rovıski adında bir del~nlı, ay~1 •• aınp- sık ve .. ı,samları onnnnda buluşmakta, f d b l dul 
Mark Ma..ıye Beting"ın yanınd-,-1• ada- J:.:ydı" bu.. 1 ta. A. melya adında bır kıza .. gonül ver- ~ b • yapılacağı vaadi lüt ün e u un ana 

• • ~ 0

• reçine kokuları arasında kol kola do- Dnhri aba mevkiiııde deniz kenarın- da, bugüne kadar bunu belirtecek hiç ının kim olduğunu sordu : Mark bu mahiyette bir taarruza za·,mıştır. Ona hemen her. gıın~ _ la•ma'-tadır. dıı balık avlıyan çocuklardan Cemal, y v 

A K w d -d h- .,, " bir ,ey görmemekle müteessiriz. agmut - Amerikalı bir sarhoştur. Herif bi- ten müntaz.ırdı. ..-ranı - melya... 
1~ ge 

0
• ag an fC Amelya, iki gencin ikisine de iltifat ayağı kayarak denize düşmüş ve kurta• mevsımı baılamak üzere bulunduğun• 

- ... delice olduğu için ölü oldug·•unu id- - Bu.ı.n.c...,, - re İnelim, evleniriz. go··stermı'stı·r. 1 K l '- L-- • 

"""' .......................................................... • rı ını§tır. azazede mem e1tet naatancsı· dan bahsi geçen ıu yolumuzun yapılma• ................ Kı ... o ... n .. ~ .. e .. r .. a .. n .•. s .. t.a .. n···················ı··N····c···ı·L··· ·r··E, 0 E VE F' 0 A ıu5' A k ıd 
n n l y' n Bir akşam F ra11.1ova. sevgilisini or· ne a ırılmıştır. Si ile rahatça evlerimize gidip gelmemi• 

SOnTa ımuıda rakibi Knzimlrin koUarı arasında lll :zin teminine belediyemiz nezdinde ta· 

A k • ı görüyor. Cebinden bir tabanca çıka- Dövmüşler vauutta bulunmanızı derin saygılarırruz· 
kd enizd e hare ete geçtı er np __'.'.'~~;~:n:~~yo;enôm b .. ka oi!ôlum "-h=~m::·::ı~:::aôl,ı::-::::.;. la yalvam.,_. ------

ŞTARAff Bl B d 'e go""ru""ıtu-kten sonra vcroc:eüt zanneclil- ur. Kim iyi nİ'8ft alına Amelya onun. falanndan Süt-mant dövdükleri irin Alt d v 1 Musa aA RtNCl SAHtFEDE ,.aya gönderdiği nota vardır. un a, ' ... -,, r 10 ag ) 
B __ 1 d A1 n Diyor ve sözde birbirlerini düelloya yakalanmı•lardır. 

1 
• tayyar~indcn ve müteaddit nezaret de- Roma hükumeti, Nyon anlaşmasını ve mektedir. u meseıe o manyanı " 

davet ediyorlar. Fakat ikisi de silah- ili Vacakcı/rğt bı·r ı·tı·yat ıılı: tayyarelerindcn mürekkeptir. Diğer Akdenizde korsanlığa kar~ı bir bimaye halyayı itmekten ziyade tutmağa. çalıta- .nı.,ı 
· lannı havaya sıkmak suzetiyle it.adın A k 1 ' • jaraftan lngiliz amirııllığı da csa'en A'.k· mckanizmMı kurulmasını ne tasvıp, ne cagv ı his i de mevcuttur. ş yo u h ı · k S 

• yüzünden birbirlerine kıymak istemedik- a ıne oymu .. (!enizde mevcut mühim deniz kuvvetle- de takbih ctmeksiz.in sadece kendisi içm F h ku 

rini tamamlamak üzere c Cairo> lıafif ihdas eJilen vaziyet sebebiyle anlaşma- Roma. 
1 
S (ö. R) - ransız Ü • lerini anlatmş oluyorlar. Mnlüm olduğu üzere bir hazirandan 

k 1 d .. b·ıd · meti donanma müfettişi :vis - amiral &-- Buraya kadar 1·y1•••• Falc.at i!!in bun· Barbara Stanvı•k' Je ı'tibaren tatbik mevkiine giren 3116 nu-kruvazörü ile 6 inci destroyer fırkasını nm kabulü müm ün o ma ıgını 1 ır- - a~ 

• k J ı ı_ ı 1ı· · · T' tebanı Akdeniz kontroluna memur edi- dan so--. • rası var. Fransova, rakibinin maralı yeni onnan kanunu mucibince, C:Ja Akdenize göndenni~ir. me te, ta yıın r;;ontro ısscsının aren-- E k k 1 • R b t 
iMZALANAN ZEYILLER yen ve Adriyatik denizlerine tahSi.in~ len Fransız deniz: lcuvvetleri baş1cuman· elinden Amelyayı alıyor Ye orman İç· r e güze ı o er devlet.ormanlarından ister kuru, ister 

Diğer taraftan, Nyon anlaıınalarına protesto ederek A1cden1zin her mıntaka· daıılığına tayin eylemiıtir. Bu maksatla ~era·.ine götUrüyor • . Tenha bir yerde kı- T aylor'un arkasını yaş olsun müsaadesiz. ağaç kesmek 
Ulve edilmek üzere tanzimi geri baralcd- sında halyayc- d.iier her hangi_ bir dev~ o.yrılan deniz kuvvetlerinden bafka de· .. memnudur •. Bu memnuiyet hilafına ha-

,__ ,,_. ·--=• d ı.__ b L • d'l lete muadı"I bı·r mevki avnlmaSlnı iste- - Soyun bahtım •.• Diyor. kovalıyor rekct edenlere, mez~üi- •kan. unun 105, mtt oı.an ıa.ı ""'"7" o iN sa aa a:nza e 
1 

- " • niı: tAyyarelerinden mürdckep bir filotil- ~ 
&ni§tir. Bunların bir.incia.i uılqmaya mektedir. Kızcaiız ne olacağını bilmeden soyu- Londraya gitmek ü:z:ere Franııadan 127 inci maddeleri mucibince ağır cc-. OMtTE TOPLANTISI il da amiralin emri altında bulunacak- ,

1
,_, • b. v 

lmz. atan devletlerden her birinin Ak- TEKN1K K . nuyor. Fransova, aevgiıiainı ır agaca geçerken birkaç saat kalmıı olan beyaz: zalar tertip edilmektedir. 
'denizde deniı:altı 1reınileTino maneTlll Dokuz devletin buna ne cevap vere-- tır. Viı - amiralin vazifesi bugün bat- sımsıkı bağlıyor Ye cebinden çıkardığı perdenin eıbk gilzell Robert Taylor Faltat Altın dağından Mehmet oğlu 
yaptırmak ~N mubafua ettiii nua- cdderi henüı; malum değildir. Konfe- lıyor. bir ıııatura ile ::ı:avallı kmn burnunu ke- kendisini. gizlemek ve tıp tahsil eden, Musa adında bir şahıs, bu kaçakçılığa 
talc.alara. diğeri do ticaret vapurlanıun ram filen artık mevcut değit.e de imza ·· •İyor ve o halde bırakarak kampa, ça- valtit geçirmek için seyahate çlkan bir itiyat haline gctinniş, ormanlardan kes-
takip cdecd<leri muayyen 1e7"İr hattı.na eden devletlerin delegeleri tek~ it~~ Tütün illeri darına dönüyor. . • talebe gibi rıörünmdt iatcmif, fakat bu- tiği ağaçları, muhtelif vasıtalarla lznıire 
aôttfr. Böylc<e filei. ani.,.,. bu .. bal,- te td<li olbnda eumo günü Cenenede BU y;ı tütün ..ıiolıeM. c..- oene <•- Kuiınir, Amelya ile Fra .... vanuı ar- na kô""" Uu.nmamlfb. G,eıa Gubo getirôrken yakalanmış Ve lanzlm edilen 
tuı i~rea tatbik mettiine cirmif bu. müzalcereye davet ecfjlmiflerdir. Şimdi· lolte.ine ,-akındır. Tütün maluulü ga· hsını taltip etmiftir. Sevgili.ini aia- ile aruında ve Kamil filmini çeYiTdik- ubıt vnrakalariylc mahkemeye vcril-
lımuyor ki. bu da bir aürat rekoru teı· den mevcut kanaate eöre devletler an• ~a bağlı ve burnu 1'e.ik g~rünee hemen ten aonra bir a,k cntriğinin bqladığma miştir. kil eder. laımanın üçüncü maddesine teYfikan Jet iyidir. Tütün tarlalannda kırma i~ d . d- . tl R b t Taylorun 

leri M>na· ermiştir. Tarlalarda kalan tÜ· Fransovanın çadırına lco~uyor, üzerine aır onen nvaye er, o er d Mahkemenin mübaşiri: 
ITALYANUR NE YAPACAIC? ltalyanın kontr'ola areniJ mik,...,.ta ittfra- atılıyor, sımsıkı be,ğlı)·or ve: şöhretini bir kat daha arttırdı. Şimdi e - Mchınet og-lu Musa! Diye bağırdı. __ ·ı ~-L-•·f 1 d·'-1 tün qp)arımn , derlıal tcıniz:letilmeei ve J l . h" Şimdi diplomatik .&hada halyanın bu it.ini kabule aaıa munail o m.a ıtt arını . - Sen m:•ı"n Amalyanın burntınu kc- onun Barbara Stanvik i e o an ycıu ır Suçlunu'n elı"nd--kı" bir listeve 'göre sekiz T d yaltıl~ası icap ettiği için alakadarlara "' L d B "' " aıJaşma,-a ittiralt edip etmiyeceği mese- bildireeelrJerdir. Yani ircn}·en ve A ri- sen . .. maeeraa dillerde dolaomakta ır. ar- k"dar nluhakemesi olduı<u görillUyor-

emir veıi1miıtir. or b T l b" b" · d " ö lesi kalmaktadır. BC7'ftelmild mahfil· )"atik denizi haricinde de ltalyaıun lton- .,, ~ Diyerek rakibinin cebinden aldığı u•- bara ile Ro ert ay or, ır ınn en ay• du 
Anc-'- 'CiCGT/..a".l':*ii T~z;ı;c.r.u-,.~ 1 ·1t· "f ·b· d · her yer ·• lerde tahmin edildi,ğine EÖre eğer İtalya trola teırik.i ihtimali vardır. ıı.x Mal- T •• k• I B tura ile, onun burnunu kesi.yor ve sonra: rı maz ı l çt t gı ı aıma ve - Su 'ıuiıun bir davasının muhakemesi an) 

• · k d b J d " b - 'b" h t1 b. tak .. n va · Ur Jye Ş 30• k ld T de oo"'rünüyorlardı. Nihayet beraber de ç .. . aşmayn ı:ıtıra e erse u onun a ı· ta ogazı gı ı aya ır mın a .. ı - ~ - 1 iniz de burunsuz ka ınız. am L. İT . dil F"lmin adı cSon j bitirildi .. Dışarıya çıklı, mubaşır tekrar 
ğcr denetler araaındali gerginliğin azal- zifesini kendine mahsuı bir ıelcilde an- kaSI Jzmı·r ~ birbirinize layıksınız. Allah mesut et- ~i> 1 d~. çei;~ ;lltin dostıarı Robert ayni şahsı çağırdı, ikinci bir suçtan do-ması hakkında bir İ§aret ve ayıü zaman- lıyan İtalya gibi bir devletin münhasıran sin k · ld d r 

· ·: . . . . Taylorun yalnız olarak Amerikadan Av- layı muha emcsı yapı ı. o a ne ıce-da teminat olacaktır. ltalya bilakis tat· kontrolu altında bırakmaia asla rari ol- b • d '"' Oıyerek çekılıp cıdıyor. ıd· . h t tmıp1erdi l d' ı"lcli 
U esin en ;.~ rupaya g ışıne ayre e ~ · eıı ır .. bildne mini olamıyacrığı böyle bir anla • mıyacaklardır. halya nihayet bu anlaı- Ş 1" :n:n1111nıı1111::11111111211111ıınııı:: 1 . b d"-l . B b Her iki davadan ayrı n~Tı birer halta 

ı = : Daıma her er gez ıa. en ar ara· ına katflsında d altında muhalefet ha- maya iltihak edecek mi, ve etmezse s- BanL,...,.,_ Fran .. zca muha- : lKINCt NOTERLiKTEN: : d 
1 1 

.. tı) hapis cezasına çarptırılan suçlunun 
d t_ -1 -L ı--=• ~............. "' .. _ an nası ayn moy . 

reketine geçecektir. Romayı böyle bir panyada.ki mü ana esini artınınl& ngu· beratını idare edebilecek bir :: Dairemde açık iki daktiloluk : Yine bu dostların te§viki ile olacak- başkacn parı:ı ceznsıyle cezalandırıldığı 
yola eo1tmamak için alô.ltadar devletler tere ve Fransayı mü§kül mevkide bırak- Türk bayan memur alınacak- ~ vardır. Birİ$İnin 1maad~ı elli! di- § tır ki Barbara, sahte bir isim altında bildirildi.. ıl 
ve bilh._ lngiltue Nyon anla~asına mağa çal11acak mı) 1§te diplomasi mah- tar. :: ğerinin otuz beş ira ır. iste- = ve bir lngiliz vapuru ile Avrupaya lıa· Bu şah!!ın görülecek daha altı mı ıa-
onun da i,tiraltini t~~ çalışmaktadır· fillerinde aorulan noktalar bunlardır. Matlup evsafı haiz olanlara ; yenlerin sürat.ve doğru yaz~ak : rcket etmiştir. lsrarla söylendiğine ba- kemc.-si mcvcu~ oldu~dan . bunl~ruı 
la. Bu •unl Cenevrede ciddiyetle ve her ih- iyi maaı verilecektir. İsteyen : vasıflarını haız olmak şartıyle : k lına Barbara Stanvikin yola çıkmuın- da muayyen günlerde ruyct edıleceğı ,.e 

ifT ALY ANIN NOT.ASI timale karıa koymak karariyle tetkik lerin ,ubemize müracaatleri. § derhal müracaatleri. E d~ki maksat aevdiii adama bir an evvel içtima ceraiın kaidesinin tatbik edilece-ŞimdiJik ltalyanın nziyetini göster· edilmiftir. B. Muuolininin kat'i karan- S.4 (1_3) (1749) : (1742) S.4 : k l~i aala~ıldı. 
_. iiaere &l\Cak ®" &nai]t.ere ve Fraıı- na Berlin veya .Brqteapdeedc 8. l-üdct• ~llllllllllllllllHllllllllllllllllH ı lcavuşma br. 
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Yazan: KEMALETTiN ŞOKRO 
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• 

Büyük Röportajlar 3 Yazan: P. ICHAC 

Bizans sarayının ıç yuzu Afrika ormanlarının esrarı 

lılar 

1Kt EVVELKl TEFRlKANrN 
HULASASI 

Bizans çılgın bir sefahat alemi içinde 
1:aynaşmo.kta Bizanso. tabi Edime ist, 
Bulgar harbı neticesi büyük bir sefa
let içinde Burada, yinni sekiz sene 
evvel gelip yerleşmiş bir Ermc11i ailesi 
var. Ermeniniıı adı Vasi!, babasın& Bul
Oar harbında 1.:aybetmiş .• Anası ve lcız 
kardeşi ile beraber yaşıyor ve amelelik 
ediyor. Edınıedc sefalet o T;tıdar çok 
1ci, Bizanslılardan bıı§lcalarnıa iş vcrmi
Uorlar.. Vasil, Tccndisine Makeclonyalt 
SUsii verere1: girdi~i 4tcn foyası meyda
na çıkaralc koğııluyor ve ona Edinıcd.en 
çıkıp gitmesi ihtar ediliyor. Gideccle
tir, Fakat giderken anası Vasili bir lcô
şeyc çekiyor. Otuz senedir saldadığı bir 
sıırrı oğluna söyliiyor. Bu sır, VasıLe 
Piç olduğunu öğretm4tir. 

Vasil zengin bir Bizanslının piçidir. 
Bmıu öğrenmesi onu f cna lıalde sinir
lendiriyor. Kendisini piç yapan ve ay
ni zamanda Bizansh de{jil diye aç &ı
'l'akan Bizanstaıı lııtikanı almo§a l.:cn·ar 
veriyor. 

Aynlcağı sırada kız 1.:ardcşiniıı vii
ziindc btr değişiklik görüyor v e soruyor: 

- Ne o Yoksa senin de am_ıcıı oibi 
sa1cladığın bir sırrın mı oor? 

Vasilin kız knrde,i Hayrtan, başıni 
önüne efi'di .• 

Kızarmqtı. 
Gözlerinde, özlerinin içinde manAsı 

hu an tahlil edilemiyecek bir balnş var
dı. 

Bu bakq, hem tatlı, hem korlı:unçtu .. 
Hem intikam alm:ı.k isteyici, hem af

fedici idi. 

Fakat kime kartı? 
kardeşini piç bırakan zengin Blzans

lıya kartı mı? 
Bir zaaf düfel'ek kendisine bir piç 

'kardeş veren annesine mi 1 
Yegane maİfet v atalara olan Vası1e 

hayat halda vennİyen Bizansa ka&11 nıı? 
V asil, tekrar aorda ı 
- Söyle.. Bir IUTUl yana aea de 

•Öyle tamam olsun. Gider ayak ~
Öfrencyim. 

Ccnç kaz batını kaldıın:lı. Azimli bir 
seıle: 

- Evet Vasil, dedi, benim de bir ıır
tıın var. Fakat bu sam daha söyleme
nin zamanı gelmedi. Oziilıne •• Rahat ra
~t git, V akli geldiği zaman her ,eyi 
oğrenirsin. 

-2-
BtzANS YOLUNDA 

Gece olmıqtu. 
karanldı:, Edinıenin üstünü ad malul· 

la kaplanuıtı. Gökte ne ay nnlı, ne 

Afrika ormanl~rının sır vermiyen 
derinliklerinin eşiğinde bulunuyorduk 
Kokladığım hava, duyduğum sessizlik, 

yollar bana korkudan ziyade s: vinç 
yürüdüğüm 
veren bir 

anlatıyordu vahşet muhitinde oiduğumu 
Oyulmuş ağaç kütüğünden yapılını~ 

yekpare kayığın her küreği beni mederıi 
insanlardan medeni lı yattan ve nihayet 
son içtiğim' buzlu viskideıı uzı:ıklaştırı

l vorJ içine dıılacağım ~r rlı vnh,et ale-
1 mine ~·ııkbştır&}'Ordu. 
1 Acnbn ceçtığım hu yollardan tekrar 
donmek nasibimde var mı} Bunu bu an
ı..', düşunmiyorum, du~unmel: i tl'miyo-

ı um. l {' nnv•rund.ı (;Uzeteci olduğumu, e r-
i; d-ı L"lrımm t ~vsiyesı uzcrine s~klanu~. 
kendııne bır iılim L;i~ü vermıştım. Y me 

1 

onl;ırı;l delaleti ile l:olayca rehber ve 
yerlı uşak buldum. Eşyalarımı taşımak 

1 
ve icabında tehi ık eye karşı l:oymak için 
en 8~ğı on kışılık bır m iyet lazım ol
du;.unu söyledıler. 

hte ben, rchberimle hcraber bu on ki
şılık maiyetle yola çıl:mıştm1. 

Kayığımız Nyon n l'hri Ü.Zerinde kny • 
rak gıdiyordu. 

Ayosun tepeleri nrknmızdn kaybol· 

tnu~tu. 

ı Nehir ctrarını sıralayan imim ve uzun 
sazlara ı;uninecek kadar darlaşıyor. 

onra geni liyor, kah kupkuru ar3:r; İ or
l.l ııı.dan l. \h ormnnl u i;;ind n Lıvr n ı· 

r .... I , uzanıyordu. S..ı tlerce gitl '

Nıhayet nehrin berı::ak suyu "' : ,_ 

mo"a ba~ladı 

K yığın küreklerinm su içind t..t:. · 

l 
lukte i~lediğını gorduın. Çlınıurlu st:· 
d ılerliyorduk. Bıraz daha gittikt :ı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~ ~ıır ~rorınankenann yana~~. 
yıldız.. Edirncden çlkıyor ve Bluınsa gidiyor- Rehberim: 

Buna mukabil ~cbrin bir çok evleri du. - Nehir y lu biüi, dedi. Buradll 
bol ı~ıklar içinde çalknmyordu. Boı:ut~ l:aldırımların su dolu çutmrla· 

1 
ineceğiz. Bundan soma artık kar yo• 

Kapalı pcnçerelcr arkasından ve dört rma hata çıka yürüyor, arkasında bırak- lundım gideceği!:. 
duvar içinden 5aZ C$leri, ftadın sesleri, tığı uzun bir mazinin mihnet yüldu halt• - Nehrin bundan ötesine gidilmez 
şarkı sesleri yiikseliyor, ve bu sesler, kıı- anlarını beraber ıürüklÜyordu. mil 
ranlık sokakle.nn, dar ve kıvrımlı yola- Biumıta ne ynpncaktı? - Boş k yıkla Lelki bir sa t kacfor 

rın boyunea akisler ?ı:akarak uz~yo~~u· ı Bunu .kendi de. b?miyordu. ytdnlZ d ha gidilebilir. Ondan sonra batak!•· 
Harp sonu sefaletinın yoksullugu ıçan- orada bır çol: yem bmalann, yenı sefa- ğ düşeriz. Esasen burası yolun kestır· ı 

de yıpranan, kıwanan Bizansın bu hu- hat yerlerinin yapıldrğuu duymuftu· Bu·: me tarafıdır. önümüze birkaç orman ve hntt.1 medeniyetle alıik sı ol n cşyn
d~. tehri, ~ı:"ati.-ı sonauz:luğun~ ken- ralara e.m:te. al~en bilhassa Uila I kö~ü çıkacak .. Buralardaki halk çok ~i- lar~ ~ uz kla~~~ş . ve k0en~imi tamamen 
dını dofu dızgın ve bnşı bot vennq, çd- olanlann millıyetlennc pek bakdnııyor- snfırperverdir. Ondan sonra pek az m• tabı tın vahşetı ıçınc gırnu, n rak se-

guıca eğleniyordu. du. V A&İI, İyi bir duvara ustaaıydı.1 sana rastlıy cağız. viniyordum. 
tıte hemen her gece ayni olan Edime E..-vela kendisine açlıktan ölmemek için • Bu tepede i e lıeş o.ltı kulube ile yir-. . . 

bu gece de yine böyle cünbüt ilem.len bir İf bulacakb. Rehberim ve uş klar sandaldan çıkıp mi otuz insan cördum. Bu İnsanların 
içinde bütün sefahat iptilasını bot ao- Sonra da... e,yalarımı sırtlayıncaya kadar ben ka- ara mda da, başında bey ~ kolonyal şap-
kaklara kusarken o sokaklardan birinde Evet. sonra da hakiki babaSUll anya- raya atladım. ka ' ile iki beyaz adam, iki Avrupalı var-

bic serseri .• ~ğar ~d~larla g~çiyor .. Şe- caktt. 1 . Orman içinden tepeye doğru giden dı .. 
hir dıtırlA dogru gıdıyordu. • • • • • • • .. ·.. .. .......... , ............... • • bır yol vardı. Adamlarımı bekleme· Demek hıilıi Goriller diy nnın eşiğin-

Bu serseri, Vasildi. Eclimedcn ı:tece çıkmı.ştı. den yjiri.imeğe başladım. de bile değildim. Bu iki AVTupalı ayni 
Yalnayakb... . Biı:ana önüne de batan g!Jnefİn son Afrika ormanlarının sır verıniyen de· z.amanda vatandaş imişler.. Bir Fran-
Sırtında lime lime olmUJ kirli çuldan kızdlıklan ara51nda gelmişti. rinliklerinin eşiğinde bulunuyordum. ız müstcm1eke ithalat müe.>sesesmın 

bir elbise vardı. Eline bir değnek al- Ancak merasim uunanlan açılan bü- Bakalım bu yold nasibimiz: ne ola- memurları olduklarını söyledıler. Ku· 
mqtı. yük yaldızlı lulpanın yanı başındaki ka- cak) hibeler ise onnand!l toplan n ve satın 
Katıkm ekmek torbawu arlc:ıuınil as- pıdan İçer( girerken muhafıxlardan biril Tepeye çıktığmı uıman büyük bir ha· olman muz, kahve, kakao, fıstıklara ıidc-

mııtı. seslendi: yal sukutu ile kar ıla~tım. Ben artık ta antrepo vazifesini görüyorlarmış .. 
Gidiyordu.. - BiTMEDt - medeni insani rdan, medeni muhitten Kamış hir koltuk ile bir fincan kahve 

ikr m ettiler. 

... . 
' ~ 

Burad yarım s t kadar kaldım. 
Adaml rım d gelmişlerdi. 

Tekr r yola koyulduk. 
Epi ytiruduk. Cuncş yav ~ .ır v ş I" 

ç lıyordu. Etr fımızdaki uzun ';uçla• 
rın sık dalları hiz.e 'lre yolumuza bol göl• 
ge serpiyordu. Kırmızı killi toprak u:ıe
ı indc yütüvorduk. Yolumuz kah der lı· 
yor, k • h genişli}•ordu. Ağaçların yola 

nrkmıJ nlç k dalları altından eğıle~ 

geçiyorduk. Kulağımıza kadar gelen 
kurhıı~a vak \•akları civarımızda bir u 
birikinti i veya bir göl haberini veriyor
du. Hemen her a atte bir buz gibi su
lu bir pınarla k r la,ryorduk 

Devrılmiş bir ağaç gövdesinden mey• 
- SONU ALTINCI SAHiFEDE -

Ebu All Sina ile Ebülharisi kollann- iç.in daldı. Dediler ve büyük ağaçlardan birinin hartS, o kadar kalal"11ık önünde tutun~ 

MASALI 
dan iki kuvvetli ve izbandut gıbi ada.m Etmftruı sesler yi.tkseldi altma götürdüler. Ağacuı bır dalma ka- duğu iı>le hcraber havaya uçuyordu. 
tuııınuşkır, JQ;tçmmnalarına dikkat edi- - Bre tutun .. Koman .. Heri( h vuı:a luı hir ip bkılınıştı. Arkasuıdan apdal apdal bakan bir SÜ· 

yor:lardt. daldı .. Kogtı.. Ebülharisi bir masanın üstüne çı.kal.'- rü kalabahk onu gök yüzünde ka 1 
tki k::n'<ie.ş heriflerin ellerinden gii- Muh.afıztar, tıel!ş;ı d~n hallu res- d.Lar. lpi boi,r.ızına dol.adılar. Masayt lun.caya kadar güzleri ile ve ha;.:: 

BÔYÜK HALK 

Ebu Ali Sina relük ve kolaylı.kla kurtuluş imklnı ol- kin etıtd\er : ayağının altından çekecekler ve idam 
1 dehşet i.çmdt? takiıl ettiler. 

ınııdığınt anladılar. - Memk etıneyiıı . . Bir yere gwfo- ecb?ccklenlt. - 3 _ 
Birbirleı·ine gfü; ucu ile bakıştılar. mez .. Bu herif havunı deniz mi sandı.. Ebü1haıis ~ EBOLliARtS 

Nakleden: Orbay Bu suretle birbirlerine : Nedir .. Halbuki havuzun suyu ancak bir - Durun .. Dede .• S~ ilci söz: söyll- Şimdi biri .,uya dalıp kaybolan. di-
•. - 8:ir. s~ silürlii mağarada kahırak. ~ç .. kar~ ya var ya yok .. Şimdi uyun yecıc{.riın.. ğe:i ıpe sarılıp havada .sırlara kar1i3D 

- J - oğrendığimız ilim esmrıru tatbik ve tec- üstune çıkar.. Madam ki ölüyorum.. Son söderimi lk.ı kaıW->.şin bundan somaki maceral _ 

Ebu Ali S' Eb'"lh ._ hildııie her 1 tan sonm kapar«tcağırı.t, &u müddet rübe etmenin şimdi tam s~ı.. Beklediler .. Beş dakk.ia .. On dakika s6ylemcğe ınüsaa~ edeırsinız.. nna gel.clun .. 
ne kadar b" ına ve ' uğ ar:a katdıklan- içinde herkesin buradıı bt'1unan kıy- Demek istiyorlardı. beklediler.. DlM'liular .. Herkes gozlenru ılacak Ebu AU Sına ıle Eb"'lh . . ih" U 
nı ve ·ım· ır sene m~. arad'kl .. -öy- meıli kitaplardan faydalan.abılece1derini Ebu Ali Si.na, muhafızlarına : Ebu AU Sina suywı üsliine çıkmıyor- hlraz Sol1N ağaç dalında sallanarak can ~ar.:ı.d ör.reudildcr· u arul ·~Us ı.ril-

ı ın esrarını oğren ı erını ~ 1 d k 1a.n b aJ.cu chkı . 6 ' esrar ı ı m, 
lcdUcrse de kimseyi inandıramadılar. Jıııber veriyor. - Madam ki asJaoa,ğım, dedi.. Ban u. verece o u na n4 ve ku- mi Sun~~a idı. 

liak'un •• Mag~arada kapanırken içeride kalan- müsaade edıniz de şu havuzdan bir ab- - YDksa ool:'1JIJU mu? lak k~txı.rtmıştı.. Acaba ne söyliyccck- Ebülharıs •stc b il . S lru . . d n· "? • -.: u mı unya V\' -
G ded' lıır iriıı de öliim tehdidı var .. tkı kar- est akıyun. ıye merak edecek havuza ndaml.ır tı . li ile h v y ""ks-" ka •bold kta 1L-:- ötürün asın şu kerataları, t.. 'J • • M ı af La '-'ı.la r!'ı.· · u . . d •-.J ~ · u. ı.:.up s u il ~ 

1 
d"!I bu tch.dicle rağıııen ııuığaraua gırı- u ı ız r bunda bıi.t· mahzur görme- sa~ r. Hakık.ı.tcn havuzWl suyu an- c.uu ı:ı.rıs.n e esasen tsı.~:oıgı ve bek- bit" ınüd~ son 1 . ....J .. _ • 

.. ın esrarını öğrenmic:lermiş .. Baka ıın "'s• • • ~- d '-d··· ~ dı ra >ır ycn.ıe l:Mll"Oya ııı~ oğrc d"k ~ 
1 

.. ,.0,.ıar ve kapanırlam ~eridt? kalı!lorlnr. dı~r. Ehu Ali Sinanın unkasında dur- car;. iz k.ııpa{,'"ln.a çtkıyordu. Her t."U"afı- ıc ıgt bu oıı .. clı .• 
n ı dcdıkleri bu esrar kendi erını ·" d E - r 1 k l ipte k Bı"r sene iTci.ııi de nyrı ayrı buradaki ilinı dular. Ömı havuzdu. Nereye koçardı.. nı ara ılar. Taradılar .• Yoktu .. Ebu Alı 'truuno l<"\ ın< ı . . K ndıne chkilmış· Bu n urtarabilecek mi? d 

1 5 . 1 lılc .... _,_ ı.._ 1 kl Y r, Bağd d ş hrinin surları dı-
B k lla~Iııcsirıiıı, ilmin csrormdıın istifa e Fa: cat Ebu Ali Sina bir taroftan ha- ına suyun içuufo sır olmuştu. ın 1.M.ıtışw.ı.mı :e.. 11 naı.art ile bü- şında hir ••erdı . 

u aı·ar üzerine halk iki kardeşi tek- - Onl lcd San1<l d 
1 

:rar ile kak ğ .... d ""I ediyorlar. Bir sene soıım mağaranm vuzun ken:ırıruı ç;iınelil"lcen bir taraftan arırı bu tel~l.aruıı ve arama[annı y.u . ı.. ua ecliyonnuş gihi <.'ile- Bağd <la gardı Et.rafı dolaştı .. Bunı. ı 
~VVEıK;ı~,a ;~~;t~r;;NIN l;a ıları kendiliğinden açılıyor. Bunlar da hır .. . yler mırıldanıyordu. Aııkasıııa ise Ehülharis, 1ki muhafızın arasm<la, rııu havaya kaldwdı. Ve havaya kalkan kendısıne yabancı bir diyardı. Şinıdl 

P l·alı tınıaMar• uzamı~ bir 1uıldc döndti. . dudakbrınru hafı( bir tebessüm seyre- clleı•i ile boynuna dol.mm• .:: ıpı y -·'·-In __ ,_. , 
HULASASI saç sa• , • " . d '""t ~ - ne y pa~ı .. 

Ebıı Ali Sina ve Ebıılharis ıki iki:: çı1carlarkcn alıcıli tarafnu:Wt~ ~chıre mıı- Muhafızlarının gözlerinin için bak- diyordu. ı .. ' Kıınse lt.C'nd i.! ıni t.ınımıyordu. Tanı~ 
k<ırdcştir. B··L- d d ~ lar orada sallat olan haydutlar zannı ile yakala- tı .. S nra kuvvetli ha.kış~rını etrafın- - Vay sıhirbaz herif vay .. Goz göre - Ya Allah... mak l.l •undı. F lmt nasıl? 
k 

u.nara a ogmıı§ , • ,_ ;ı_ .ı. "d da d" d" g:~ .... or• - ..ı __ I·.,uboldu b Barı· arl•a o· • :.k • b"rd 1
· • l. • o ıımu§fardır D ha f r k nal· ve nıyorlar. Hakin • il:isı l~k,;mw..ı uu ı am gez Lr ı . . ""'· ı...ı\Ull ..... ,, •• • - ı~ ere 'I: e ı n t:.eıw . .ı.ıu yukarı Du,..lindü taşındı ve kararını verdi 

bil · a az a o ·m " . Bulundukları yeri büyük bir k. lal>l- da.şun elimizden kaçınnıyalım.. çekt.i s ' · 
• Tncdiklerini öğrenmek arzusu ıle iki- Tcarnrını ucnyor. . . ·· ıhırh m.agar da bı.r sene kalmak su-

aı Lirlikt.c yola '· l B "...._ a'·'1am iki kardeşi asacakları yer geııış bır tık halkalamı,,,">t.ı. Hcp.:;i de oıu .. Abdest Dıyen halk Ehüliıa.risin etrofını beş Muhafızlar koştular.. lret.ıy~. elde cttı ;ı ıbni Sımya saycsindCl 
fle çıl'\;ıyor ar. 1·• ~ ru b.. ·· k alın:ısın.a bakıyorlardı. sıro haUnd haUmladı. Al l • 
b ç Vakit bir şe1ıire giriyorlar. ~ehirde 1 meydandı. Mcyd:uıın ortasın a µ~~c~ Ebu AU Si.n.::.ı. l>irden kendisini fırlat- - Abdest nlmağ falan . t.k ı~ı • y Ba ·d d urları \ınunde muazzam hi.r 
:öıran dell.al ertcsı .. abal~ sıl~irli tııa- bır havuz vn.ıxlı. Kenarlwwda da buy nıye run~.. . - ut.. nkala . Havaya uçuyor.. ham ın y ptırdı. Bu hamamın tam kıdı: 

rl raıun ru-ılac ~ .. t "k '·-ldıl· 1
11

r,.,,rl.ar sır.a'lanınıstı. tl •ı gibi havu7.un ortasına attı ~ suyun Haydi doğru daraeacuın.. Dıye haykmşula.r .. H bk~lt-n Ebül- B't d' 
-. ayını, uç &aa a'lı ~ ..... '6-... - l me l -... 

tıııtım tsıı.retlcr V"nt& B" r ..... ·• ır aısun o 
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gülmek itiyadını kaym 
BU A~ŞAM ANKARA RADYOSU 
16/9/937 perşembe pro6ramı.. 
Öğle neşriyatı 

Saat.. 
12.30 - 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 
12.50 - 13.15 Plak : Türk musikisi vct 

halk şarkıları 

insanların 
betmeleri 

_ Lüiı.! ••• Babacığım! Kurtulduk .. ,cek vaktimiz yok.. Akşam neşriyatı : 

Askerler, zindancı yukarıya koşarak - Pardayan! Affınıza uğramadıkça Bı·r Macar h. mela" nkoıı· ı·ıe mu·· cadele 18.30 - 19.00 Muhtelif plak neşriyatı. 
ı;ıktı1ar. Bussi arkalarından bağırıyor- ,Kral Dokuzuncu Şarlın oğlu böylece ru 1 ya tC!SI 19.00 - 19.30 Türk musikisi ve halk şar. 

bir · f eliket olur .. 13.15 - 13.30 Dr.hili ve harici haberler. 

du: ayaklarınızın dibinden kalkmıyacakiır. • • b• "T b •• kıları.. 
_ Daha yukarı, daha yukarı! Bah- Pardayan zavallı gence acıdı. Onu ku- ) ÇJ 0 ) Y e eSS Um (Hikmet Riza ve arkadaş< 

'eye... caklıyarak yerden kaldırdı. Sines:ne ları) 

Artık onların ayak se!i işitilmez oldu- bastı.. • 19.30 - lJ.45 Saat ay~rı ve Arapça :ueş· 
~u bir zamanda Bussi tekrar içeriye gir- Yanlarında Pardayanın Bussiden r l-ı riyat.. 

di. Feneri ve anahtarları çiviye aı:h. dıgı hançerden başka bir şey ~oktu. Şö- 19.45 - 20.15 Türk musikisi ve halk ŞArı 
Hemen kılıncını çekti. Ve dedi ki: valye maz.gal deikler;nden etrafı tetkık kılar. (Servet Adnan u 

_ ölmüş anamın namına yemin ede- etti. Sabaha daha birkaç saat vardı. arkadaşları) 
rim ki... Koridorlaıda nölıetçiler, devriyeler. zin- 20.15 - 20.30 Kazını Nami Duru (Ter• 

Artık cellat için iş bırakmıyacak, dancılar dolaşıyorlardı. Daha c..tla!ılma- biye .. ) 

mutlaka seni ellerimle geberteceğim. sı lfızımge1en birçok tchlikelu mey;:ut- 20.30 - 21.00 Plakla dans musikisi.. 
Bussi kudurmuş gibi ileri atıldı. Hü- tu. Arbılarında kilitli kı:ıhın zin<lancı 21.00 - 21.15 Ajans haberleri. 

curnlarını Pardayan durduruyordu. Bu V:? askerler kapıyı vuruyor, bağırıyor- 21.15 - 21.55 Stüdya salon orkestrası 
defaki çarpışma talime benzemiyordu. lardı. Bereket versin ki şimal kule.si 1 - Rubinstein (Melodi) 
Mutlaka karşısındakini öldürmek için diğer kı.sımlardan çok uzakta bulund.ı-I 2 - Rachmaninof (E1egie) 
t.aldırışlar yapıldığı pk barizdL Verdiği ğundan seslerinin işitihnes'.ne i:n..'lı:b · 3 _ Puccini (La Bohem) 

söze rağmen Bussi telaşlı hamleler ya- yoktu. Pardayan dedi ki: .4 - Albeniz (Capricho Calaf:an) 
pıyor, geri çekiliyordu. Bir dakika gel- - Havlayan k(;pe-klere onların ses:n- 5 - Mozart (Il r~ Pastore) 
di ki Bussi kuvvetini kaybetti. Kapıya den daha yüksel{ bir sede bağırılır~a 21.55 - 22.00 Yarın.ki program ve istik· 
gi<lerek dayandı. Kendi kendine söy- korkudan surnrlarmış d~rler; b:r de:ıe- lal marşı.. 

lendi: yelim~ Bu akşam Avrupa istasyonlarından 
- Of! Acaba şu kılıncı onun eline ni- Pardayan hızlı hızlı kapıyı \~Jr~reık dinlenebilecek seçme program.. v - - ~· 

çin verdim? Mutlaka onu gebert:neli- bütün kuvve-tiyle bağırdı: · ı • . 0 · SENFONlLER : : , 

yiın. Yoksa hiddetten ben çatlıyaca- - Hey be herifler! Kudurdum:z mu? · . " . ~/ 22 Viyana : Senfonik. konser. (Aleg-
ğım. Rahat uy~mak imkanı kalmadı mı? ~~ -~.· ..t~· ..... ,,. ... ,Jf:i~~'·" ro moto perpetüo) 

Biraz istirahatten sonra tekrar Farda- Yoksa çenenizi kısmak için de\'riye mi Harp sonrası seneleri, dünyanın herıtebi» adını taşıyan bu ruh kıliniğinde Bunlar fenni bir şekilde ölçülmüş ve SENFONlLER : 

yanın üz.erine atıldı. Filhakika boğaz. çağıralım? tarafında bir çok acılar, huşune~er, ha- gün~n de~işmiyen parola~~ -~gülınek> tah1il olunmuştur. Şimdi en çok aranan 7.10 Berlin kısa dalgruıı : Küçtik mu· 
boğaza gelmişlerdi!.. Zindancı ve arkad~ları köpek cinsin- yal kırıklarl}·le doludur. Gündelik ha- ten ıbarettir. Macar profe60rtiil teşeb- t~bessümler Amerika Cümhur reisinin. siki parçaları (8.15 : Devamı) 9.20 Pa-

Bussi sarhoş gibi ileri doğru atılmış, den yaradılmış olacaklardı ki seslerini yatın çehrelerdeki hatları derinleştiren büsü parlak bir muvafiakıyet kazanmış- coşkun bir niıkbinHk arze<len tebessilm- ris kısa dalgası plA.k. 9.30 Beri.in kısa 
demir gibi iki el onu boğazından ya- kestiler. Herifler müthiş bir korku için- kaygıları, endişeleri içinde insaınlar gül- tır. Muhtelil sınıflara mensup olan ta- !eridir. . .. .. . dalgası : Hafif musiki. 9.45 : Parla kısa 
:kalamıştı. Herif sarsıldı. Başı omuzu de kalmışlardı. mek itiyadını kaybedecekler midir? Ha- lebeler tebessümün insana nikbinli.k. aşı- Macar ruhiyatçısı ke~di olçülerıne dalgası : Plfilt. 10.30 : Keza... 10.45 : 
hzeri.ne dü~tü. O zaman Pardayan el- Pardayan sordu: yat bir ıstırap hamulesl olarak mı ka- ladığını öğrenmişlerdir. göre talebelerinin yüzl~~ıne. ~andlar ge- Berlin kısa dalgası : D.inleyicilerin iste. 
lerini gevşetti. Le Klerk yere yuvar- - Ne istiyorsun · - lacaktır? Harbin avakibinden çok ıstı- Keep Smilingte kurslar altı hafta sür- çirerek çehred-e tebessum ~tiyadmı ya- diklerinden .. 11.50 Pards kısa dalgası : 
landı. Şövalye eğilerek kalbini dinle- - Müsaade ede. z çı:Cacağız. Bu- rap çeken Macar gençliğinin melankoli- mektedir. Bunlar kısmen laboratuvar- ratmaktadır. O surette ki bır kerr~ ko- Plak. 13: Keza. 13 Berlin kısa dalgası ı 
fJikten sonra dedi ki: rada kapandık kaldık, hatta mösyö ku- sini ehemnuyetle nazarı dikkate alan da nazari b.ir şl\kilde, kısmen de kılni- lay tebessüm etmek, en zor, e~ çetın ha- Hafif musiki. (14.15 : Devamı). 13.10 .• 

- Ala ölmemiş! Eğer ölmüş olsaydı, mandan bile bizimle beraber mahpW: b~- bir Macar ruhiyat profesörü tebessilmü ğin geniş bahçesind~ pratik olarak tat- diseleı: önünde bile m:!ankoliye kapıl- Bü1creş : Konser. 14.15 Paris kısa da}. 

cidden üzülecektim. Şimdi aklı başına lunuyor. Nasıl oldu, kim yaptı bilmı- dudaklardan silen bu haleti ruhlye ile hik edilerek öğretilmektedir. Macar fili- maktansa onları tebessümle karşılamak gası : Konser, 15 : Keza. 18 Varşova { 
~elir isterse yeniden mücadeleye başla- yoruz .. Lütfen karakola haber veriniz.. mücadele için çok orijinal bir kılnik aç- mi Ruzvelt:in ve Jokondun gülli§le:rini itiyadını kazananlar mektepten şayanı Karışık orkestra·, koro vesaire. 19:15., 
rız. - Sizi buraya hapsedenin kim oldu- mıştır. •Keep Smiling _ Gülmek mek- iki klasik misal olarak kabili etmiştir ... hayret bir enerji toplıyarak çıkıyorlar. Varşova : Org musikisi plfiltları. 20 Mi· 

d ..] v ld D d l v bilini' ? . •••••••••••~•••••••••••••••••••• 1 1! Flo F . ...ı __ ......_ 20 ·.!.":.,~~: .~;.gru A~ağmd~~"'.:c:,;~ gunu na,.,,;~.;'~:;';."~ şeytan! ................. H;;i·k;ı;··"bi;"··b~·~·~~·y .. rş····························2····s yılda ~~~zi~ :r~~ m~:i.k:~~ ~tl~Bl(~~ 
rin koca kilitlerini açtı. Deri atılmak - Kumandanı kim hapsetti? ran, gı.tar, keman). 20.25 Peşte • Çıgaıı 
isted1. Çok zayıf düştüğü için yerin- - Vallahi bilmiyoruz.. orkestrası. 21.15 Bükreş : Sellon musi• 

den kımıldayacak hali yoktu. Bussi- - öyle ise ben söyliyeyim; kuman- lkı· vı·yanalı hemşı·reyı· Bulgaristana kisi. 21.30 Berlin kısa dalgası! Kore 
nin yanı başına diz çöktü. Onun han- danı hapseden benim; sizi hapseden yi- konseri. 21,40 Prag kısa dalgası : Çocuk 

çerini belinden alarak boğazına dayadı ne benim.. d z'lh'ak edilen korosu .. 22.05 : Prag kısa dalgası : Ke-
ve bekledi. Aradan bir saat kadar sa· Siz kimsiniz" t f • k • k A man ve orkestra (fa-diyez). 23.05 Pras 
yılabilecek dakikalar geçti. Parda~·an OMahğı birkaç .sarliyc derin bir SÜ- e rı ım a osız ır .. topraklar· Ja kısa dalgası: Konser (Toch - R. Strauss :Lindanm kenarına biriken suya ellerini aj 

kut kapladı. Zindancı hem kapıyı vu- Stravinski) 23.30 Stutgart : Gece musı .. ~"ktu. Hissettigv i serinlik kendisine bir b / • 
...., ruyor, hem yalvarıyordu: u,·ç ı·r can ı ımar kisi. r az canlılık verdi. Dışarıya çıkmak '\"e flı 

yaşamak ümitleri kuvvetini arttırdı. - Başıma geleceği biliyorum; yarın h k f • J bulu OPERALAR, OPERETLER .. 
~afak atarken mutlaka ası1acag~un.. are e lnae - 22 Mil~n.o, Floraıns Massenet'niı\ Elindeki anahtarlarla kapıyı açarak • 

merdivenleri tırmandı. Yukarıda zin- Paı"tl<ıyan cevap verdi: 
nulmamıstır cThais~ operası. 

tlancılar ve askerler bahçeye çıkmışlar, - Miisterih olunuz dos!um acılmıya- ... ODA MUS1K1St.. 
merdiveni göze.fliyorlardı. 

Pardayan Dük Dangolemin hapsedil-
diği odanın önünde durdu. Sürgüleri 

caksınız .. 

- Nasıl? 

Sofya - Slovo gazetesi (25) adlı baş 
makalesinde şunları yazıyor: 

çekti. Elindeki anahtarlarla kapıyı aç- ten sonra asılmıya gelince. onu ne dü-
tı. içeriden müthiş bir ses yükseldi. şünüyorsunuz? 

- Sağ iken asılmıyacaksın.z . Öldük- ·istiklalimize ancak bundan altmış yıl 
önce kavuştu~umuz için, 25 yıllık biT 
devre, bizim tarihimiz için ihmal edile
cek bir zaman değildir. Senelerce mu
kaddem istiklalimizin 25 inci yıl dönü
münü nasıl büyük heyecan ve tezahür
lerle yaşadığımızı hepimiz hatırlarız. O 
zaman Bulgaristan yakın ve uzak bütün 
dostlarına ve komşularına 25 yıllık bir 
zaman zarfında katettiği terakki yolunu 
çok derin takdirlerle göstermiş bulunu
yordu. Bu, bizim için iftiharı mucipti 
ve bizde kendi kendimize inanmak kud
retini yaratmıştı. 191 3 te yaptığımız 
büyük hataları ancak böyle ifade edebi-

16.30 Faris kısa dalgası Amaii ku .. 
artet.i 16,45 Berlin kısa dalgası : Piyano 
kenteti (Brahıns). 19.30 Peşte : Çift pi· 
yano (Mozart, Gtazioli, PoldinJ, Scbütt) 

Aşağı kattaki iniltiler <le şiddetle kapıyı 
vurmalar da işitilmeğe başladı. Bussi 
hiddetinden bağın~ or, kapıyı kıracak

mış gibi ayaklariyle iekmeliyordu. Goriller 

-BtTMEDI-

ülkesi 

RESİTALLER.. ı 

10 Berlin kısa dalgası : Bavyera halk 
havaları 12 Berlin kısa dalgası : Nor
veç keman musikisi. 15.35 Berlin kısa 
dalgası: Denizci şarkıları.. 18.30 Peşte: Pardayan elindeki fenerle Dük Dan

ı:olemin oda.:mı hafifçe aydınlattı. Kar- --BAŞT ARAFI BE.Ş1NC1 SAHtFEDE- Şarkı konseri. 23 Varşova : Şarkı resi~ 
tali .. ~ısmda üstü b~ı parça parça olmuş, dana gelmiş bir köprüden geçtik. Köp

kana boyanmış, gözleri ümitsizlikten ye- rünün altından simsiyah, katran gibi bir DANS MUSlKJSL 
19 Berlin kısa dalgası 1şitilı.nemiı rinden fırlamış delikanlıyı buldu. Bu su akıyordu. 

valsler. 21 : Varşova. delikanlı Pardayanm üzerine atılarak Adamlarımı arkada bırakmış, bu vah
sımsı.kı sarıldı. iki eli Şövalyenin bo- şi muhitin sessizliği içinde kendimi tamav 

gaı.ına yapı.ştı. Ayni zamanda bu zat men hulyalarıma lerketmiş, ileride gidi
~unları söyl.üyordu. 

··~~~ .. ;ı 
Iki Viya-nalı hcm§ire 

..................................... 

Tashih 
- Hah! Birini yakaladım. Geber se

fil! 
- Şarl! Oğlum ... Ses çıkarma .. Yok

Ea mahvoluruz! 

- Ah Viyolettacığım intikamını ala
bilmek için bu haydutlardan yalnız bi
rini öldürebileceğimden dolayı beni affet 

Şarl hüngür hüngür ağlıyordu. Ka
ranlıkta Pardayanı tanımamış, tırnakla
rını onun boğazına geçirmişti. Yukarı
daki .zindancı ve askerler kumandanla
rının .!!esini işittikleri için merdivenleri 
atlıyarak aşağıya iniyorlardı. 

Pardayan hemen bir kahkaha salıver
di: 

- Ne ala dedi. Şimdi Pardayan Mari 
Tuşenin oğlu tarafından öldürülecek.. 

- Şarl kahkahadan Pardayanı tanıdı. 01-
cluğu yerde dondu kaldı. 

Pardayan askerlerin kapılarının öni.in
den aşağıya indiklerini gördükten son
ra terlerini sildi, Şarlı Viyolettanın aşkı
na susmağa davet etti. Bu davet Şarl
da büyük bir ümit u~ andırdı. Ikisi de 
birden zindandan çı·karak birkaç sani
ye içinde yukarı atıldılar. Pardayan 
hemen şimal kulesinin kapısını kilitle
di. Aşağıdan gelen muhafızlar kulenin 
kilidine kafalarını çarptılar. Pardayan 
geniş bir nefes aldı. Genç Dük hem 
ağlıyor, hem de af diliyordu: 

- Oh Pardayan! Benim aziz kardeşim 
yalvarırun beni affet ... 

Ben sizi öldürmek istedim h~! ... S~n. 
gönniyen şu gözlerime Uınet olsun .. Ben 
artık sefil bir adamım ... 

- Peki pPki! Ne i~tersen söyle. Yal
nız burada serbe~t bulunmadığımızı pi1-
meniz lazımdır. Ukırnı ile ka\ bedile-

yordum. 

Artık bu sefer ormanların anlarına 
pek fazla yaklaştığıma emindim. Kokla-

dığım ha\'a, duyduğum sessizlik ve yü
ıüdüğüm yollar bana korkudan fazla se-

vinç veren vahşi muhitte olduğumu an
labyordu. 

Artık tamamen batmak üzere olan gü
neşin gök yüzüne vuran kızıllığını yük-

sek ağaçların sık dalları arasında göre
biliyordum. 

Birden, yolun kenarında ve bir ağaç 
gövdesi dibinde, elinde hem bir mızrak 
hem de bir ok, gözlerini .or:rıamn hay-

ret Yeren bir noktasına dikmiş, dimdik 
duruyordu. Yaklaştığımı görünce ka
fasını bana çevirdi. Yüzüme baktı \'e 

sonra başını yine biraz evvel gözlerini 
diktiği noktaya döııdürdü. 

Ben de onun baktığı tarafa baktım. 
Yaprakları delik deşik olmu' muz ağaç-

larmdan ha"<ka bir şey göremedim. 
Adamın yanına yaklaşhm \"e mırılda-

narak sordum: 
- Orada ne var} 

liriz. 
Viyana, 10 eylul - Almanlar Berlin siyonları, nabıı.larının dareban saylSl, Binaenaleyh, bu sene biz iıkinci bir 11 Eylul 937. tar~li ?651. ~yi~ 

yakırunda Dahlemde ikiz çocuklar üze- kula.klaırının şekli, hatta parmak izleri . . ,.. .. .. k 
1 

bil' dik nüshamızın 7 ncı sahıfesmde ıntışaı 
rinde ilini te-tıkiıkler yapmak için bir ens- birbirinin tıpatıp ayni idi. Bu derece ha- 25 ıncı yıl aonumu ut aya ır · eden lzmir Esnaf ve Ahali bankası· 
titü açmışlardır. Burada ikizlerin bakı- rikalı bir benzeyiş şimdiye kadar gö- Maksadımız bundan 25 yıl önce Bul- nın 3 Haziran 937 tarihli hesap vazi· 
mı meselesine hususi bir iıtina gös- rülmemiş şey değildir. 1kiz hemşireleri garistan hudutları dahiline giren ve ce- yetinin aktif kısmındaki esham ve 
terilmektedir. Enstitü son zamanlarda sesleriyle tefrike bile im.kfuı yoktur.Zi- nup hudutlarımızı te§kil eden topraklar- tahvilat cüzdanı hesabında 13504,40 
dünyanın en mükemmel ve en güzel ra sesleri farksızdır. tkıi hemşire ayni dan bahsetmektedir. Mahaza böyle bir lira gösterileceği yerde sehven 
ikizini Vi:yanada bulmuştur. Elfrida Au- şehirde evlenecek olurlarsa çok komik 25 inci yıl dönümü kutlamadığımız iyi 13505,40 lira gösterilmi§tir. Tas~ 
gusta ve ~ugusta Elfri.da Sejvel adını karışıklıklar olacağı şimdiden muhak- oluyor. Çünkü; bu takdirde cenup hu- hih olunur. 3217 ( 1744) 
taşıyan bu iki:z hemşireler tam mana.siy- kak sayılabilir. ~er.ikada son_ zaman- dutlarımıZJ teşkil eden arazimizde mey- :Ullllllllllllllllllllllllllllllllılllllli 
Je ideal ik.i:z.dirler. Boyları sanilnı:i san- landa toplanan ık.izler kongresı d~ El- dana getirdiğimiz kültürel işlerden ifti- 5 SATJLJK 
timine ayniclir. Göğüslerinin muhiti ay- mda Augusta ile Augusta Elfrıdayı h l b h d d"k o arazi Ak.de· : 

k ,1_,_1 • 1 __ ,_ ara a se emez ı · • - k • d 
nidir. Birbirine iki damla su gibi ben- dünyanm en usursuz .wuz.ı.erı o cu-.. . h b 

1 
d v . · b ün : 35 _ 40 beygir uvvetin e : 

· · ruzdcn ma ıum u un ugu ıçın, ug - _ 
zemek1e kalmaı.lar. Ayni zamanda tan- kabul etmiştir. 25 yıl önceki durumuna nazaran daha § b~r .buhar makinesi kazaniylc S 

KUTUB 
İstasyonu 3 ayda 530 

sürati, günde 6 kilometredir. Hattı 
müstakim olarak, buz parçası, cenuba 
şarki istikametinde 39S kilometre ilerle-

miştir. Maamafih, bu genel istikamet, 
bu üç ay zarfında, birçok kere değişmig-

kilometre katetti tir.Kutup istasyonunun sahih bir buz 

---111 parçası iizerinde kurulduğu zaman, ilim 
Şimal kutbunda sahih bir buz parçası 

üzerinde .. Şimal kutbu Sovyet istasyo- adamları arasında bunun ııeyir istikameti 
hakkında birbirine 21d nazariyeler ileri nu» nun tesisinden beri üç ay geçmiştir. • 

fakirdir ve biz yirmi beş yıllık bu zaman : bırlikte satılıktır. : 
. - t .d y . -zarfında 0 yerler için hemen hiç birşey : Müracaat: zmır e emış : 

yapmış değiliz. Oralarda bugün iyi yol- §. çarşı~ı Çakıro~Ju han Nu. 29 § 
lar mektepler ve iyi htikümet binaları : Bahrı ve Tevfik Nazlı. :: 
yo~tur. Bulgar lokomotifinin düdük sa- ~ .Bergamada: Kamil ve Mah- s~ 
dası henüz oralara varmış değildir. Bir :S mut Tınaz kardeşler. El 
kelime ile ifade etmek lazımgelirse: Bu- 5 ( 1 - 2) ( 1750) S.7 :ı 

1. B ı d ı tı. h d ti r::ı111111111111111::::m111111111111111 .• , gün o hava ı . u gar ev e u u an . 

dahilinde olduğu halde Bulgar kültürii- =Kulak, ·Boğaz, Burun hastahk':"3 
nün kuvvetini hissedememektedir. Bu . lan mütehusıaı 

O d b · S t k tu 5Üruldüğü malumdur. Fiiliyat, bugün, zaman an en cesur ovye u p- 1 
Sözlerimi anlamadı. Fakat i~aretimden . . . ·v· ıumumi yürüyüşün Groenland denizine 

çuları, ısl<>l!}'On ~eh Sovyetler Bırlıgı d ... l ... ·· 1 · • mak~adımı kavradı. Ve tek kelime ile ogru o acagını soy eyen nazarıyeyı te-
Kahramanı 1. O. Papanin, radiotelegra- . I . b 1 kt d F"lh k'L C"evap Yerdi: yıt ey emış u unma a ır. ı a U1.a, 

- !':gi... fist E. Krenkel, hidrog P. P. Şirşov ve,. kutup istasyonunun Üzerinde bulundu-

mesele hakkında daha fazla yazmak is
temiyoruz. Bu birkaç satırla yalnız bir 
çokları tarafından unutulan bir 25 İnci yıl 
dönümünü hatırlatmak istedik. Çünkü; 
yukarıda dediğimiz gibi, altmış yıllık 

bir devlet için 2 5 yıl ihmal edilecek bir 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı Orman dili içinde bildiğim tek keli- magnetolog-astronom E. K. Federrov, ğu buz parçası o tarafa doğru yol almış 
me vars;,. 0 da bu idi; Ngi.. bu ista~yonda kutup mıntakası tetkikle- J ve bugün, Groenland denizinden hatb 

F ransada iken okuduğum kitaplar, rine muvaffakıyetle devam eylemekte- müııtakim olarak 600 kilometre mesafe-
'11c.lumatlanna başvurduğum ~eyyahlar dirler. ye gelmiştir. 
'ırı.na hep bu kelimeyi söylemişlerdi .... ~u 1 . 21 Mayıstan 20 A~~t~s~. kadar, Ar- Yürüyüş, bittabi, heT gün, fer'i inhi-
oenim için unutulacak bir kelime degıl- tik Okyanosunda yuruyuşu eıınasında, raflarla devam etmekte ve buz parçası• 
di.. istasyon üzerinde bulunduğu bankiz, run bulunduğu mahal, istasyonda luşlı-

Çünkü Ngi demek ... Goril demekti. hattı münkesir olarak, 530, kilometre yanlar tarafından tam bir kat'jyetle teı· 
- Bibnedi - 1'atetmiıtir. Bu yer değigtirme~in vasati bit olunmaktadır. 

zaman değildir. ________________ ............ ..... 
1zmir Belediyesinden: 
21/8/937 neşir tarihli ve 7211 

kararname Nu. lı çekirdeksiz kuru 
üzüm ihracatının mürakabesine dair 
nizamname belediye ilan tahtasına 
asılmıt br. ı 'r "1 ~ 

Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 
Evi: Göztepe tramvay cadde-

si 992. Telefon: 3668 

. -· .. 1-26 (481) 

3225 (1741) __ =-------mi--
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Buğday fiatlerinde a 
• 

zül var. Pamu 
lhüm 

Cinsi 
Buğday 
Arpa 

Bakla 
Kumdan 
Nohut 
Kepek 
Pamuk 
Palamut 

Tatlı badem içi 
Zeytinyağı 
incir 

Miktan 
8799 

948 
339 
96 

248 
7S 

603 
57 

3070 
54150 
10175 
11985 

Kabı 

Çuval 
,. 
.. 
> 
> 

Ton 
Bıdya 

Kental 
Kilo .. 

Çuval 
:. Çekirdeksiz üzüm 

BUCDAY: 
Nevi itibariyle buğday üzerİ~e ıon haf

l9' • • ıçınde boranda cereyan eden muame· 
)at şöyledir: 

Yukarıda hnf ta sab~ olarak kaydetti
ğim it 948 çuval arpııntn nevi miktat ve 
•atıo şekli su surettedir: 

pıyasası 

Asgari 
5 1 ıs 
3 so 
4 375 
7 50 
5 375 
2 875 

36 
240 

75 75 
33 

5 75 
• ı 50 

Azami 
7 
4 
4 375 
6 
5 75 
ı 875 

45 
240 

79 
48 50 
1 s 
24 

z
d urgun 

- Şirketin ünvanı kemafissa
bık İsmail Hakkı Başlı ve kardeş
leri olup ferik erden lsmail Hak
kı ve Ahmet Baçlmın ünvanı ,ir-

F Rlı-DA 
S~vyet pavyonunda teşhir edilen meşhur 
Zıs k&nıyoıı, traktör ve otoıuol illeri 

Ve diğer sanayi makineleri 

Dokuma, kaynak ve saire 
Fuıırm onunda. teslim ~d~lmek ~artiyle ehven fiatle satılıktır. 

Fuar ıçmde 209 numaralı 

ŞAFA 
. Pavyonuna müracaat. 

Ayni pavyondıı en meşhur markala motosiklet bisikl t h 
t.. r· ak • , e ve er 
uru samı ıle, yağ makineleri de satılmaktadır. 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

1-3 (1740) 
1 

kendini daha 
üşütür! 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEV O Zi N 

MOTOSiKLET 
eraklılarının nazarı dikkatine 

Z AY 1 

lzmir Eski Gümrük sokağında 
l Nu. lı lğdeli kahve müsteciri 

Ahmt:t Şükrü yanındn 

ihsan Erkoca 

3224 (1743) 

' 
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En yüksek sınıf 
saattir 

Depozitörü : 

FAZLI 
Balkan 
Saman lskelesl ı, 

banka!:ı 
karşısında 

T elelon: 3457 

DAYANIKLI, MUNTAZAM 
AY ARLI VE ·DEGERLI 

~._. ........................ ım!iiııım:ıillm::ıml ... , 

Ziraatçılara, Çiflik sahiplerine müjde?? 
Hükümeti Cümhuriyemiz gaz ve benzin rüsumunu indirdi. Ar

tık bundan sonra ucuz olan bu maddeleri kullanmağı düfünmeğe 
mahal kalmadı. Pek az kullanılmıf 1925 - 1927 modellerinden 
(FORDSON) markalı traktörlerimiz vardır. Bunlar ehven fiat 
ile satılacaktır. iki adet nümune mevcuttur. Geliniz, görünüz ... 
Fırsatı kaçırmayınız?' 

ADRES : lzmir - Fevzi p14a bulvarı No. 41 Hurda Demirci 
OSMAN MALKOÇ 

1 - 10 (1689) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğün
den: 
Ki.zım Dirik caddesindeki idaremize ait arsa etrafına yaptırılacak mu

hafaza duvarı İntaatı açık eksiltmeye konulmu§tur. 
Ketif bedeli 250.50 muvakkat teminatı 18.79 liradır. 
Keşif ve ıartnamesi Muhasebe ıubemizde görülebilir .. isteklilerin 22/ 

9/937 günü saat on be§te Ba, müdürliiğümüzdeki komisyona gelme-
leri. . 12 - 16 3152 (1720) 

Turgutlu Belediyesinden: 
938 senesinde tahsisatı fazlalaştırılmak fartiyle balen beledi

yemizin 165 lira ücretli fen memurluğu münhaldir. 
Bu memuriyete talip olmak için mühendis diplomasını haiz ol

mak ve Nafıa Vekaletince memuriyeti tasdik edilmek f&rtiyle ta
liplerin evrakı müsbiteleriyle Turgutlu belediye riyasetine müra-
caatleri ilan olunur, 3213 (1746) 

- - __....... L[8 j 
m ---·~ 

5lCLIK·50tUKLUK·EKDHDMI 
DEnEll.TİR J - -

KELVİ NATOR iki defa daha- az- itlediii 
halde aynı randöman elde• edilen yegane- soğuk hava- dolaplar 

18 Ay Veresiye :Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçnlı Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMIŞTE : H. Avni Güler 

MU<lLADA : Ahmet Sabri Acarsoy •..•• 

• 
lzmir Vilayeti Muhasebei 

müdürlüğünden: sıye 

fi usu-

Senei sabık 
bedeli 

Lira K. Yeri 

2400 
2500 
10 00 
7500 

Narlıdere eski mezarlık mevkii 
Balçova Ilıca mevkii 
Kavaklıpınarda 
Balçova Ilıca mevkii 

Cinsi 

10 dönüm tarla 
2 dönüm tarla 
20 » » 
48 » » 
376 ağaç meyva 

10 00 Kilizmanda 10 dönüm tarla 
95 00 Narlıdere eski mezarlık m 250 ağaç badem 
25 00 Kilizmanda beyçiftliği Beyçiftliği 
21 00 Narlıdere eski mezarlık mevkii 4 dönüm bağ 
00 00 Emrezde 8 ağaç zeytin 8 ağaç zeytin 
00 00 Altındağda 48 ağaç zeytin 
35 00 Karfıyaka tktısat sokağında 24 No. lu ev 

ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri göste
rilen akar kiraya verilmek üzere 15 gün müddetle açık artırmaya 
çıkarılmıttır. Şartları öğrenmek istiyenlı:rin her gün Hususi Mu
hasebe müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de 
ihale günü olan 30/9/937 perfembe günü depozito makbuzlariyle 
birlikte 10 dan 12 ye kadar vilayet Daimi Encümenine müracaatleri 

_ilin olunur. 32.14 {.174Ş) _ 

YENlASJR· 
.... _ 

DAHlUYE MOTAHASSISI 1 • D:-·H--k·.-.-,. 
DOKTOR ış e ımı 

Celal Yar~ın ' A~~ulla~ Naci 
İzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
lannı muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
aokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. 

HORTAÇSU 
Hastalarını Birinci Beyler 

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

TELEFON: 2946 

Salih!i Kurşunlu Banyoları 
................................. ! 

Şifa hassaları muhitimizdl! tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyetledlr 

Her türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga· 
zİno hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarcla 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo· 
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda veril ir. 

F iatler: Banyo dahil olmak üzere insan b aşıca otelde kar
yo!a 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, liçüncü 30 kuruştıır. 

Wüsteciri: KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCI 

•• --~ '~ . , .,.,. -
• ' > 

·ı-------·-------------------· BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

rLZL/LL7 L/7IJ 

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

Otellerinde misafir kalanlar. kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. . 

Birçok husuıiyetlerino ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Eıı:e vo lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

• • •• 
''-'°uu.- . • " • 1 . l "k " ' elre murabb;ıı he5a-\CU QClKllt'UUd 2"JAaıua.uo•b•''",_ ·-.r, --
BeJl i ki hnc;mın kt vvctı muhımsen· ha:ur.amd u;ın, m 

... 
lzinİr enternasyonal 

serS?İsinde 
Vatandaşları ;ıaka uyandırıcı bir 

tecrübeye davet ediyoruz! 
• 

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

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

rağbetini kazanan Miele krema makineleri, memleketimizde do 
görülmemif bir alaka ile karfılanmı•tır. 

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

randımanını gözlerinizle görünüz! 
Ayni pavyonda: 

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

» Gemici Feneri. 
» Gaz ocakları .. 

Hakiki dostun tavsiyesi budur: 

ittifak haline 
tesise nicin ve nasıl 

' 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
ı 

N 
gelen bu 
muvaffak 

kanaati 
oldu? 

Çünkü cRADYOLt~. in terkibı yük· mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar. 

sek bir kimya şahe•eridir. Çünkü •RADYOL1N• diğer macun• 
Çünkü bütün cRADYOL1N> kulla- !ara nazaran çok ucuzdur. 

nanların dişl eri temiz, sağlam ve giizcl- Artık bütün bunlardan sonra cRAD· 
dir YOLlN• kullanan on binlerce kişinin 

Çünkü cRADYOL1N emsalsiz rağ· ne kadar haklı olduğunu anlamak ko· 
bet.' do lay ısi yle hiç stok yapmadığı için l ayl aş ı r 

GONDE IK1 DEFA FIRÇALAMAYI iHMAL ETMEYtNIZ .... 
ili .... ·:- .. -~ ~~ .-~ . .. ... . 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden: 

tdarei hususiyenin ve yarıf ve ıslah yüksek encümeninin bu se
neki sonbahar at kotularının icrasına 12, 19, 26 Eylul 937 tarihi
ne müsadif pazar günleri öğleden sonra saat 15 de başlanacak· 
tır. 

Birçok saf kan ve yarım kan Arap ve lngiliz hayvanlarının ifli· 
rak edeceği bu kotular diğer yıllar ko,ularından çok heyecanlı 
olacaktır. Babsı müşterek ve çifte bahis mükafatına ilaveten ay
rıca da piyangolar tertip edilmittir. 

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

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

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



G. m. b. H. Fratelli Sperco Olivier Ve Şü. ~~~p~Tl1ağuatoe sonunda 

MACEDON1A vapuru 11 eylulde Rot- v A l LıMlTET Liverpool ve Svan.eeadan gelip yük çı-
terdam, Hamburg ve Bremen için ha- apuru en ası Vapur acentası karacaktu. OPORTO vapuru Karadeniz ve la-
r eket edecektir. ROYALE NEERLANDAIS tanbuldan avdetind e Belfast, Liverpool 

ANKARA Vapuru 21 eylulda bekle- KUMPAı.'lY ASI BİRİNCi KORDON REES ve Glasgov için yük alacakhr. 
nlyor. 28 eylulc kadar Rotterdam, Ham- HERMES vapuru 3 l /8/937 te ge- BiNASI TEL. 2443 Bridol, Leith'"' N~e laatb •• 
burg ve Bremen için yük alacaktır. lip Burgu. Varna ve Köstence linumlan LUermao Lines Ltd d ~ JOB~AtNI~~ va~kunıal ecakylubrl ortasında 

AM LtNEI:! · · "k al akbr • ogru na o açın yu a . 
ERlCAN EXPORT .. ıçın yu OPE . 5 / 9 / 9 37 de Hot• LONDRA HA rn ARBtAN PRINCE vapuru birinci teş• 

The Ezport Steam.ship Corporation Md ER Amvatpurdnıam ve Hamburg li- BORODINO 28 w k rin ortasında Leith ve Nevgastel için yük 
A b k ter am • s e vapuru agustosa a- _ L 

. EXPRESS vapuru 9 eylulde e - mantarına hareket edecektir. dar Londra ve Hull için yük alacaktır. alacaa;br. 
lenıyor. Nevyork için yük alacaktır. 1 HERMES Vapuru 20/ 9/ 937 de Ro!· ADJUTANT vapuru 28 ağustosta ge- DElll'CHE LE~~· UNlE 

EXMOUTH vapuru 22 eylıllde b ek- terdam • Amstemam ve Haınburg lı· ılip 17 eylüle kadar Londra için yük ala- M1LOS vapuru eylul ıptıdasın~a Ham· 
leni N ki • ..kala aktır 1 manları için yük atacaktır. cakbr. burg, Bremen ve Anversten gelip yük 

yor. evyor çm yu c . ı SVENSKA ORtENT UNIEN MAL VERN!AN vapuru 1 O e lwd çıkaracaktır. 
~tA vap~ ::8 ~~e doğru bek- GDYNlA motörü 2/9 / ?37 de R?t- 1gelip 17 eylwe ltadar Londtll ve Y Hull NOT : Vllrat tarihleri, va• 

lenıyor. Nevyork ıçın yuk alacaktır. terdam • Hamburg • Dantzıg • Cdynıa- için yük alacaktır J • "mi • 1 O 
Th · o · k r ı h ke · pur ann uı en ve nav un c· 

e Export Steamship corporatıon Baltık ve anımar onan arına are c j MARONtAN vapuru eyf UI iptidasın· • • • • • • 
Pıre aktarması edecektir. .. " da Loadra, Hull ve Anventen geli ük retlennıa değifıklıldenndea me• 

Se~ 11!:<.....I.-' V ASALAND motoru 17/ 9_,'931 de çakaracakttr. P Y liyet kabul edilmez. 
n oaener . Rotterdam • Hamburg • Dantzl&' - Gdy- SU 

EXCHORDA vapuru 10 eylulde Pı- nia _ Norveç • Baltık ve Danimark ti
reden Bost.on ve Nevyork için hareket manlarma hareket edecektir. 
edecektir. BtRKALAND motörü 2/1~/937 de 

EXCAUBUR 24 eyhilde Pi- Rotterdam • Hamburs • Dantzıg • Gdy· 
ed vapuru . bareL_., nia • l)aniınuk limaDlarına hareket ede-

r en Boston. ve Ne.,ork ıçin -· k . 
edecektir. ce ~RVlCE MARITIME ROUMAIN 

EXETER vapuru 8 birin~ Pi· SUÇEAVA npuru t0/9/937 .de Mal
reden Boston ve Nevyork için hareket ta • Manilyap ba~a edKAeeekS bAr. 
e<Jecektir ZEGLUGA rv~ • • 

' LEVANT motörü 8/9/ 937 de AA· 
Sepbaı mCWdetl ven _ Dantzig ve Gdynia limanlanna ha· 
Pire • BOllıoa 11- 8'in reket edecektir. 
Pire • N"Jork U gün 
SBRVlCI! llAR1TlllB BOUllAIN 

BUCABBST lardaki değifiklerden acenta mesuliyet 
BUCARl!ST vapuru 15 eyhUcle gele- kabul etmez. 

.rek ayni gün Kiietence, Sullna, Galatz, Daha fazla tafsilit için lkinci Kordon-
Ye Galatz aktarmuı Tuna lim.anlanna da FRATELLl SPERCO vapur acenta-
hareket edecektir. lığına müracaat edilmesi rica olunur. 

DUROsToa vapuru rt eybllde bek- TELEFON: 4142/4221/2663 

lenıyor. K&ten.ee, SuUna, Galatz ve Ga- •••••• .. -ml!'!lll!ll-!11'1 
latz aktarması Tuna il manian için yük Paris f !fnıteıinden diplomah 

~RoYALB HONGBOISE Dlf tablplerl 
DANUBB JIARrl"l)IE Memleket lıastanni dış ta/Ji/Jl 

SZBGm motkl 20 eyl6lde beldeni- Mumfter Eroğul 
YOr. Belgrad, Novisad, Comamo, Buda-
l)efte, Bntfalan, Viyana ve Lina i~ VE 
yUk alacakbr. Kemal f;etindağ 
.JOHNSTON VARREN LINES LTD. 

LIVERPOOL Ha.talanm ber g&a ubah 
A VD!'.MORI: vapuru 26 eylalde bek- 1&at dokuzdan bqbyarak 

leniyor. Llverpool ve An.en limanla- Beyler • Numan zade S. 21 
rmdan yClk çlbracak ve Burgaz, Var- numarab muayenehanelerinde 
na, Kır.t ı acs, s .. ıma, Galatz ve tbrail 
Umanlarma )'8k aJacaktır. kabul ederler. 

ARllEllBNT DEPPB - ANVEBS Telefon : 3921 
BSPANGNE vapuru Birincilefrln ip- •-•lllİİİİİİİiiıİ9İİlilll ___ ııl 

~kleniyor. Anvers için z A y İ 

DEN NORSKE MlDELHA~LINlB t720 heup _... 1zmir Emaf 

BAALBl:K motörl 25 eyh\lde bek- ft Ahali BeıJaw ciiZd•nnnı kaJ· 
1
• ... Dleppe, Dunbrk ve Norveç U- beaim. Y eniaini alacağundan eskiai-
manlan için yGk alacaktır. • hülmı.. oldur 

BOSPHQRUS motöril 24 birinci teş.. am u 7 " . 
rinde bekleniyor. Dieppe Dilnkerk ve 
Norveç limanlan için yük alacaktır. 

:-····································································· 

• • • • • • • • • • 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat 
• 

eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek karaciğer rahatsızlıkları-' . . 
na, hazımsızlığa karşı en Jyı ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni bmir eczanesi TELEFON : 2067 

Her işte kullarıılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kiim&r perakende ıuretile rekabet kabul el· 
mez fiatler dahilinde sablmaktadtr. 

Adres : Kestane pazara Bardakç,lar aokak numara 12 

Umum 

F. PERPINY AN 

Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

F abrikaam111 Namdar 
ÇIKRIKLARINI Ye bildlmle YEDEK AKSAMINI 

UMUM ACENT ASINDAN hu ıene temin edebilirıinia 
ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pe,tem•lcılar, Enen ıobk No .. 3/1 

Singer dikit makinaı.a kum~J,Uı kaJ'flıında 
Telefon: 2413 PCMta btusu : 234 IZMIR ............................... .,, 

DAIMON 
Masa ve vantilatorlart 

En aoa icat edilen bu vantUatorlar 1a11n boiaea 11Cak• 
lanac:lan kurtanr. Masa vaQtilatorları Gç pil ile çalip' lark 
iki ıaat devam eder. Saatta aaeak bir 1011111 .r&,ab Yardir. 

CEP VANTILATORLARI: K'lçlk bir pil Ue phfll' mi• 
temacli1en yedi saat devam ecler. em..- bapalana el 
çantalaraada ve ceplerde tapaat.ilir. Ga1et 11kbr taui1e 
ederiz. 

Deposu Sulu ban cıvara No. 9 • 28 Hini Oz Ôdemitlİ 

9 Eylô.I Baharat deposu 
lzmir Enternuyonal Fuarında 

22 
Numaralı pavyonunda 

Filbaş• Türk çamaşır çividi 
Biletleri alanlarla pavyon satJt mda numaralı kart alan 

mütterilerine vereceği kıymetli ikramiyelerin tevziine 
937 aeneaiain 9 uncu ayının 9 uncu sünü saat 9 da bqlayor 
Şehirde bulunanlar bizzat; tafl'ada bulunanlar mektupla 

m~etsinls. 

TURAN Fabrikalan mamullbdır. Aynı umanda TW'U 
tuvalet ıabunlannı. traı aabunu ve kremi ile glkel&k ı"-· 
lerini kullanınız. Her yerde Nblmaktadar. Yalaaz toptan •
btlar için bmlrde Gazi Bulvarında 25 numarada amam acea
telik Nef'i Akyaııb ve _I. C. Hemaiye mlUacaat ediais. 

Poeta Kut. ••• Telefon a4B• 

\ 

Saç Eksiri 
Saçlana dlkilmaiae ve kepeldeamaine maai olar. K•ojea 

uclana kllderilli lmYYetleaclirir Ye baler. Komojea aç1ana 
pduadar. Tabii reakleriai bozmaz, lltif bir ,.,.._ warchr 
Komojea Kanauk uç ekairi maruf eczanelerle dript mağaula: 
rmcla ..... 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telef on 3206 

Yeni temiz 
Sabık Tm~ Oteli 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lmıirin en luwaılar yerinde oe deniaı 1uır,. ıevltalade lcitil mcın 

'ICaralı eolc lem~ ve emni:.etU ırea-cine ot.Uir. 
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ltalyanlar Şanghaya 1400 asker gönderdiler 

anghayda J·apon işgali Genişledi 
Jajıon ordusu Şanghay belediye dairesini işgal • • 

e(mıştır 

Japon hava kuvvetleri 
Açık Çin şehirleri 

bir çok bombalar 

.. 
~ 

Üzerine her gün 
yağdırıyorlar 

. -• ıı 

-~anghaym birçok mahalleleri fimdi hm·abc l.alindediı-. 

Vaşington, 14 (AA) - Burada Ci-,mevcudu l 400 kişidir. ltr.lyan kıtantı-j 13 eyl~l tat"hinde ııa:ıt 1 O da Shan - Si· 
nin milletler cemiyetine müracaati alaka n,ı karşılıyanlar arasındn lngiliz kıtaatı eyaletinin hududunda kf.ıin Kvanul'nng 
ile karşılanmıştır. Öğrenildiğine göre :rnbitlcri de bulunuyordu. 

1 
m•vkiini İşgal f'tmişlcrdir. Ru isı;al üze· 

Vaşington hükumetinin fikri kendisini ŞANGHA Y BELEDJYE DAiRESİ ıine Tchnhıır t:'·;ıleti düşmandan tııma-

Milletler Cemiyetine karşı olan vaziye- Tokyo, 14 (AA) - Japon ordu u 
1 
miyle tathir cdılm:, bulunmaktadır. 

tinin Milletler cemiyeti sekreterliğine de 13 cyluldc sabahleyin ~aat ~.50 de Cenubi Çinde jııpon <lonanrrıncının 

tevdi ediJmiı bulunnn Hullun 16 tem- Şanghnyııı belediye dairesini işgal et mi • tan areleri 12 eylülde .SHıtov yakinin· 
muz beyanatı ile tasrih eclilmiş olduğu tir. Çin orduları kumandanlığının mcr· deki Kitynng tııyynr~ me:rdaQınUl ve 
merkezindedir. HüLumet Hullun bu he· kezi olan bc1cdiye dairesinin İşgalinden Canton Ko" loon demiryolunun tam or
fanatımn Japonyanın Çindeki hattı ha· ıonra japon kıtaatı Kiangvan ve garbe taııındn bulunan Sheklung ~ehrini qom
reketine karıt Amerikanın tasvip etmiyen doğru ilerlemişlerdir. Ayni günde ja- bardımnn etmişlerdir. 

J Büyük 
iki taraftan 

leriyle 

harp başladı · 
300,000 kişi birbir
çarpışıyorlar 

Yan-Çinğ-Yang sahillerinde Çin kızlaTı 
vaziyetinin b ir ifad esi gibi telakki olu- pon tayyareleri snbahle.vin Kian~•an Japon donıınmnsı da Canton nehrinin R l5 (ö R T , d bil.:ı dak '-~ daf h tl ' . . .. . . . . o~, . ) - o.~ya an ui-

1
i<-i B. Ruz.vclt Amerikan vapurlarının arasın i i.ıUnci mü aa a .arma çc-

nabi1eeeii ileri sürülmektedir. ~ehrini H ~nnghayın cenubunda kain mansabındakı Baa~ ~orfezı sahıllerınıFildiğine göre Çin _ Japon muhasama- Çin ve~a Japonynya mühimmat ve harp kilmcktedirler. Sabah neşredilen bir 
Maamafih ıimdilik bu tasv ip etmez Longhoua tayyare meydanını b ombar- bombardıman ctmıştır. Bu bombardı· 1 tının haşladıg-ı tarihtenberi -.·apılnn mu- i 1 . kl 1 · · t · ti Çin teblig"iine göre Suateo açıklarında .. . • ., • ma zemcsı mı etmf" erını mene mış r. 

vaziyetin yegane tezahürünü Japonya dıman ederek Çinlileri mühim zayiata man mufrczcnın karaya çıkmasına me-jh b ı · ··h· · h l T' ç· ' J d st 1 • 6 ç · ta · ta are e erın en mu ımı a en ıen- m Fakat hususi \·apurlar ınesuliyeti ken- ııpon e royer erı ın yyaresı • 
lehine h ir hareltet olacak bulunan b ita· uğratmı lardır. dar olmu~tur. Donnnmanın toplan t:ı- mıntakasında yapılmaktadır Her iki . . . .. . rafından bu sabah 9 da bombardıman 

d l . . .. k" 1 · · dılerınc aıt olmak uzere bu naklıyatı ya-
ıaflık kanununun tatbik olunmaması t~· Şimali Çinde 12 eyli'ıl tarihinde Chul- rafın an umaye edılen bu mufrezc or- tarahan mücadeleye iştirak eden kuv- . . . . edilmişlerdir. Şimali Çinden gelen bir 
itil ey)iyeeelctir. pou şehrini işgal etmiş olan japonlar {ezin kalelerinden birine hücum ile zap-

1 
vetl 300 000 f t hın' dT . pabılecckler<lır. Bu tedbır, bıtaraflık telgrafa göre de 15 kilometrelik bir cep-

"k d.. h . · 1 . er · ne er a ın e ı l)Or. plfınının tatbikine doğru ilk adım telak-
1400 ASKER DAHA ÇIKARDILAR Tatung istikametinde Çinlileri takip ve tettı ten sonra oıt topu ta rıp etmış ITıyen-Çine müntehi demir yolları üze- . . . . he üzerine açılan tam bir Japon fırkası 
Şanghay, 14 (A.A) - Boberler is- T atungu İ§gal etmişlerdir. ""e barut depolarını berhava etmiştir. rindeki kontrolları bu hareketlerde J a- k.ı .cdı~ml'k~~ır. Bu kararların ıllv te- Şang-Çeuya hücum eden Japonları tak· 

vanından b eri Çine ihraç edilecek olan P ekin - Suiyan ve Pekin - Hankov 13 ey)ulde japon donanması bu kör-
1 
ponların pek işine yaramıştır. Şanghay sırı Çme sılah nekletmekte olan cVal- viye etmek üzere Kuantung büyük ka-

llk halyan kıtaatı Corntc Blancamane arasında bulunan mıntakada cenup garp fezin dii;er noktalarını bombardımana I cephesine gelince, burada Çin kuvvet- çita> Amerikan vapuruna karşı Japonla- nalı boyunca ilerlemektedir. Arazinin 
vapuru ile b uraya gelmi~tir. Bu kıtaatın istikametinde ilerlemekte olan japonlar devam etmiştir. leri ikinci müdafaa hatlarına çekilmiş- rın alncnklnrı vaziyette görülecektir. çamurlu olması yürüyüşü ve bilhassa 

A········k·······d· .... ·e•••nnanıa••ı•·zd·••n•e• .... k ....... l;·······p······o······ı···ı··s·········k······u·······v······v······e······ı···I·; le~~ington, 15 (Ö.R) - Cümhur re- Y.~;~~n~~:r~n~~·~ahiyoç~ ~~:~~~~::-~ 1 ~i;:~:t~:~larm naklini oldukça güçleş-

lngilizler şimdiye kadar kırk 
torpito muhribi gönderdiler 

-------------------------------------Golos önünde bir tahtelbahir yakalandığt teeyyüt etmedi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MiLLETLER CEM/YETiNDE ÇIN DELEGESiNiN SÖZLER/ 

Vaziyet çok vahimdir 
Japonya askeri 

Cenevre, 15 (Ö.R) - Cenevredcki 
müzakereler mutad sıyak üzere devam 
etmiştir. Asamblede muhtelif devletler 
delegeleri Cemiyetin bir senelik faa
liyeti hakkında htikümetlcrinin görü~
lcrini izah etmek üzere birbirini takip 

1 etmektedirler. Bu nutilldar aras?..nda 
ı Iran delegesi tarafından söylenen nutuk 

harekete getirmiştir 
~ 

1 
1 
bu sabah dikiimti çekmiş ve bundan son-

. 1 ra Çin delegesi B. Villington Koo tara-
J 1 fmdan Çin - Japon ihtilafı hakkında ha-

, . ·~' Vl raretli b<ıyanat yapılmıştır. B. Velling-
. j ~ ton Koo iki aydanberi memleketinin 

~Nlllfih~~~ 
1
hem şimali Çinde, hem de Şanghayda 

· • Japonya 1arafından duçar oldıığu ta

lngılı=lcrin deni ... altı J:rıı.·azörlerintl n Narht al.. Btı !ıcmi (2730) ton hacminclcd:T. 152 lik ik. top t•c 6 torpil 
endahtı cıhazıyle miicchhez:lir. Uzmıhığu 116 metredir. 

Londra, 14 (AA) - Amiralhk dni- AKDENIZDE YENi KUVVETLER ki muhriplcrin miktarı kırka baliğ oln-
rcsi bir harp gemisin1n Go!os rıçıklnrın- TOPLANIYOR caktır. 

da bir Sovyet gemisini torpilleµıek Uı.e- Brest, 14 (A.A) - Audacieux Fan- ALMANLARIN TAHMil\"LERI 
re bulunan bir denızaltıyı toplarının tclt- tasgue Terrible muhripleri ile Cyclone 1 Berlin, 14 (A.A) - Frankfurter Zei
didi altında stop ctmeğe mecbur ederek Mistral S:rroceo Tyhon Alcyon Ye Tor- tung gazetesi Nyon anlnşmasının Itnlya

yakak.ınış olduğuna dair bir Yugosl ... v 

gazetesinde intişar etmiş olnn hab~rdPn 
ndcmi malumat beyan etmektedir. 

Buna benzer bir haber bu sabah ~on
dradn da .ŞO} i olmuştur. Bu haberde 

bu harp gemisinin Malaya zırhlısı oldu
ğu ilave edilmekte idi. 

Halbuki bu zırhlı l\fondrosta demir
'lcmiş ve Amiralhk dairesine ) alnız ora

Ja vusilhinü işar ederek hiçb:r hüdise
c1en bahsetmemiştir. 

nade torpidolnrı bu srh Akdenize hnre- da uğradığı tenkitleri Almanyanın pek 
ket etmişler<lir. atfı takdir ettiğini çünkü bu anlaşmanın 

40 JNGILIZ MUHRlDt Italyanm Akdeniz hakimiyetindeki ta-
Londra, 14 {A.A) - Amirallık daire- bii hissesini ihmal eylediğini ve hayati 

si Cairo haf J kruvcı.zörü ile bir filo kla- menfaatlerini hesaba katmadığını yaza
vuz.undan ve sekiz torpido muhribinden rnk diyor ki: 
mürekkep olan sekizinci muhrip lilosu Bununla beraber Sovyetler Birliğinin 
korsanlığa karşı karakol vazif csini üa- Akdeniı.den hariç bırakılmasının mfina
ya iştirak etmek üzere Akdenize hare- sını teslim etmeliyiz. Hiç değilse naz.ad 

ket ef.n\eğc ha°zırlanmaktadır. Hareketin olarak Moskovadan endişe edilmeksizin 
kat'i tarihi teshil edilmemiştir. Filo Ak- Akdeniz meselesinin münakaşası için 
denize vfısıl oldu2u zaman bu deniı.de- yol a<:ıktır. ~te bu 1talya ve Almanya-

metre "lllUI CIV UQ• · --- - -

anuzu ifşa etmiş ,.e demiştir ki: cÇin, 
blitiin mc.hzurlarına rağmen, Japonhı
rın bu yeni m~lltıh istiJasına muka
\'Cmete mecbur kalmıştır. Bu anda 
Uzak Şnrk sulhii her zamandan ziyade ı Çm mahallelerinde Japon müjrezelerı 
ihlal edilmiş Yaı.iycıttedir.:P tak nın J. ponlar tatafın<lan Şanghaya (edecek, ve Japonya Çinin hakkından 

Çin delegesi Japonlar tarafından tc- karşı hareket üssii olarak kullanılması- geldikten sonra diğer devletlere döne
anunüden sivillerin hayatına karşı ya- nı protesto etmiştir. B. Koo demiştir cektir. O u:unan onlar da yalnızca ken· 
pıl:ın tccavüı.leri kaydetmiş ve bunun ki: cBu saatte vaziyet bilhassa vahimdir. dilerini müdafaaya mecbur kalacaldar
hnkkında misaller gösterdikten sonra Hiçbir şcıyden çckinmiyen harpçı par- dır. Son dert.>ee vahameti sebebiyle va
Ş:mghnyclaki beynelmilel imtiyazlı mm- 1ilcr elinde esir olan Japonya milli si- ziyet acil tedbirlerle karşılanmalıdır. 
••• • , . . . . .......... . .......... . . .. . .... ... t' r-1 t ı k k k t .. ç· 10 11 17 . dd ı . t tbi 
nın ıaal bir muvaffakıyetidir. Bu key- ynse ınc a e o ara açı ça uvve e mu- ın , ve ncı ına c crın a • 
fiyet Ispanyol m~elcsini daha müsait bir racaat etmekte ve Asya kıtasına Çin kini istemektedir. 
zemin üzerine koymak ve nihayet bütün topraklnnnn hakim olmak için muazzam Bu nıiiracaatin bizzat konsey tarafın· 
Avrupa vaziyetinde mesut bir netice el- askeri mckaniı.ınasını harekete getir- dan mı tetkik edileceğini, yoksa Millet• 
de etmek imkanını vennektedir. Eğer miş bulunmaktadır. Mühim olan şu- ler Cemiyeti Asamblesine veya 24 şu· 
ispanyada her iki tarafa kendi harp le- dur ki Japonya muayyen bir toprak ge- bat 1933 te yine Mançuri meselesini 
vazımlarının nakli kontrolü bırakılır ve n~leme siyaseti takip etmekte ve bu si- tetkik için teşkil edilınİ§ olan komiteye 
eğer büyük devletler Italya - Ingiliz Ak- yasete biitün kuvvetini tahsis eylemek- mi havale edileceğini tayin eylemek 
deniz anlaşmasının halisane teşriki me- tcdir. Çinin l\lilletler Cemiyeti ve Uuık konseye ait olacaktır. Çin delegcsinill 
sai zihniyetiyle tatbik ile iktifa ederler- Şarkta menfoati olan milletler tarafın- nutku çok alkışlarunıştır. Asamble §İ.19" 
se günün hakiki zaruretlerine daha ziya- dan Japonyaya karşı mücadelede yalnız dilik bu 7.ahirl sempnti nümayişiyle ik• 
de yaklaşmı~ olurlar. bırakılması en vahim bir vaziyet ihdas tüa ctmi.~-tir. 


