
« · GAZI BULVARI IZMIR • 44 
imtiyaz 5ahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müc!Urü: 

~ No. 9656 
1 

HAKKI OCAKOcLU _ 
ABO N E ŞERA i T I 

J DEVAM Mtl'DDETt Türkiye için Hariç !çın 

1 

Senelik . . . . • • ı:;oo 2800 1 
Altı aylık . . . . . . 700 1300 1 

~~--=-=--
! T E _!-_E F ON _:_ 2697 

.,. __ --

Fuarı 27 günde 

522,921 
Kisi 

' 
• • 

gezmıştır 

Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bektisi, Sabalıl4n Çıkıır .:Siyası G<ızeıecttr YENi ASUt Ma.tıı.uinda ı....lnutbr· 

Roma, 16 (ö.R)
Dük dö Vindsorun 
refikası Düşes dö 
Vindsorla Alınan-

yaya gideceği bir 
müddet Berlinde 
kalacağı hakkında

ki haberler doğru 
değildir. Dük önü
müzdeki kışı ağlebi 
ihtimale göre Kot 
Dazürde geçirecek
lerdir. 

Bu takdirde Dük 
ve Düşes dö Ken
tin ayni tarihte Kot 
Dazürde bulunma-
!arı ve iki kardeşin 
görüşmeleri ihti -
mali de vardır.Dük 
dö Vindsor zanıa-

nının büyük kısmı-: 
nı deniz sporları ve 
avcılıkla geçirmek
te ise de yakınları-
nın söylediklerine 
göre dünyanın ge
çirmekte olduğu na 
zik giinleri büyük 
bir dikkatle takip 
etmektedir. 

DUK VE 
DVŞES 

: 
• 

Elen güreşçileri 
lzmire gelerek 

de dün akşamj 

Kafile reisi: 
~ 

gınnz 

Dost ve müttefik 
Yunanislanın kıy

mettar güreş ele-
manları, dün ak~am 
saat 16da Bandırma 

karşılandılar 

" -- Çok çalıştık hazı rlı
taınamdır "' d iyor 

• 
' 

lngiltere ve Fransa 
harekete geçiyorlar 

Paris, 16 (ö.R) - Nyon anlaşmasını hL•se ayırmak, kabulden istinkaf halin
tamamlıyan iki zeylin Cenevrede imza de kontrolü felce uğratmak demek olur
edilmesiyle bu anlaşma İtalyanın mu- du. Bunun1a beraber, Nyon anlaşması
halefeline rağmen tatbik mevkiine gir- nın ana prensipleri bozulmaksızın Ro
miş bulwunaktadır. Bu da İngiltere ve ma ile bir anlaşma aluli mümkün gö
Fransanın Nyonda başlanılan işi iyi ne- rünmektedir. Zira Londra ile Ro 8 

, ticeye i.<al etmek ve yalnız ba~Iarına arasında açılacağı Ümit edilmekte olan 

il 
Akdeni.L emniyetini koru.n1ak azminde mil7akere1erin tehlikeye düşürülmemesi 

. oldukların! göstennektedir. Bunun için arzusu vardır. 
Londra ve Paris tavik edici müzakere- Roma, 16 (ö.R) - Cenevreden bildi: 
!ere kapılmıyacaklardır. Esasen ltalya- rildiğine göre BB. Eden ve Delbos mü

. run cevabı bu iki payitahtta fena bir hiın bir mülukatta bulunarak İtalyanın 
tesir yapmıştır. Bu cevapta kullanılan Akdeniz kontrolünde kendisine daha 
edanın ltalyaya yapılan tebliğdeki na- geni.~ bir hisse ayrılması talebini tetkik 

, ' zikane ibarelerle bir tezat teşkil etliği etmişlerdir. Paris ve Londranın bu hu. 
kaydedilmektedir. lngiliz mahafillerinde susta bir uzlaşma esası üzerinde muta• 
şurası kaydediliyor ki ltalya Nyon bık kalacakları bildirilmektedir. Fran

;i konferansında teınsil edil!llemiş oldu- sız gazeteleri bu meseleye bü ük b' 

Eden Ce rı~vrcyc Tll1Wasalıitında ğundan kontrolde kendisine mühim bir (SONU OÇONCO SAYFl'DA) 12' 
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Tersanesinde 
yapılan 

Türkiye birincilikleri 
i lk gemimiz bugün 

merasimle lstanbula 

lstanbul 34 puvanla başta geliyor 
Türkiye deniz 'porları birinciliklerine 

dün öğleden sonra saat 16 da, Karşıya-
ge/ i yor kadaki yüzme havuzunda seçkin bir se-

lst"nhul, 16 (Hususi muhabirimizden) yirci kitlesi önünde başlandı. llk gün 
Gölcüktto ı <a edilen yağ gemimizin ya- müsabakaları büyük bir alaka ile takip 
rın son den:z sür'at tecrübeleri büyük edilmiş ve güzel rekorlar elde edilmi<-. , 
merasimle yapılacaktır. Gemi, Gölcük- tir. Havanın müsaadesi nisbetinde mu
ten hareket edecek, lstanbula gelerek vafiakıyet elde edilmiştir. 
Dolmabahçe önUnde deınirliyecektir.... Müsabakaların teknik neti~elerini ve-

Gemi l 250 tondur. Sür'ati on mildir. r iyoruz : 

100 METRE SERBEST 
1 - Orhan (lstanbul) rekor : l,07.8 da· 

kika 
2 - Mehmet (Kocaeli) 
3 - Mustafa (Balıkesir) 
4 - Orhan (lımlr) 
5 - Cihat (Ankara) 
6 - İrfan (tçel) 

• 7 - Ali Riza (Antalya) 

- SONU iKiNCi SAYFADA -
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•-
Çifte tedrisat 

Kendi kendimizi 
avutmak demektir 

• BAŞTARAFI BiRINCi SAHiFEDE 
silini behemehal parasız yapmağa 

bir mecburiyet yoktur. 

Konak - Alsancak otobüsleri Ticaret lisesi 
akşam kursları 

Ticaret lisesinde açılan akf&m kurala-

1 

KÖŞEMDEN 

Kendi düşen 
ağlamaz 

Yaşça pek geçkin olınadığım hald• 
-gençliği k&ybeltilden sonra galıba zil• 
ğiirt tesellisi yapıyorum kendime- ha· 
yalla bir çok lecrilhelec yaptım. 

Çocukların hemen hepsi koşarkeıı. 

yürürken falan ayaklarına bir teY lakı• 
!arak ve sendeliycrek kendi kendUerin• 
düşerler, bir kısmı. kendi dilfülğün!l id• 
rak ehne•, ortalığı : 

- Vay anam!.. Feryadına boğar, çın 

Eğer çok hazin olan bu vaziyeti 
yaratan sebepler arasında mali im
kAn••zlıklar varsa. pek. ala orta tah
sili ücretlendirmek suretiyle bunu 
önlemek mümkündür. Mevcut Lise 
ve orta mektepleri müsabaka imti
hanlariyle yoksullara tahıis eyle
mek, varlıklı ailelerin çocukların
dan alınacak tahsil ücretleciyle yeni 
yeni mektepler açmak ehemmiyetle 
göz önünde tutulacak tedbirlerden Ovaların 

Otobüsler bir haf taya 
kadar gümrüğe gelecek 

rına bir çok memur1ar kaydedilmekte• 

dir. Bu kurslarda. taluilleri yanda U• 
çın çınlatır, basar ağlamağı; bir kısınl 

lanlana mesleki bilı:ileri arttnlacak ve da, hatıl bir tarafı yaralansa bile hi~ 

biridir. Pazar •• •• gunu ilk tecrübe yapılacak 
kendilerine mezun olduktan ııubenin sesini çıkannaı .. 

Eğer mesleki tedrisata ı;enişlik. Sulanması ıcın 
vermek suretiyle Liselerin. Oniver- ı 

diploması verilecektir. Bundan başka ti- Kendi düşüp ağlıyan çocukların ba• 
caret liseainde talebe ka,.dma da devam ~ılannı büyüyüp hayala atıldıklarında 

d ·ı 'ted" M"" t d 1 b"' •L lekrar seyredebildim ve ne teceelidir ld e ı me1t ır. uracaa e en er uyu&. 
• .• arastca ha.yatın cilveleriyle sendeledik• 

bir yekuna balıg olmuştur. Derslere l . ah"t ld Fakat •·-'- cuk 

sitenin yükü hafifletilmene. mev- U l p, .. 1odiyenin. Konak - AlN.ncalt hat- !anıtlı olduğu kadar ilr.ıuadi olUJV., be-
cut mekteplerin sayılan ilk mele- nazır anan üç proje tıncia otobüs i,letme hakkını l.:ullanmalı: lediyeyi bıa otobiialeri tercih ebneğe aev-

erme ş ı o uın.. ,....,. ço • 
ilk teırinin ilk günü başlanacalı:br. Tica- luklarında y ptıklan gibi kendi d~ 

teplerle mütıenuip blr tekilde art· tetkik edili )'OT üzere /\!manyaya son sistem, mazotla ketmiştir. 
tınlmazsa, üzerinde buhınd.uğumuz i~leyen otobüııler aiparif ettiğini haber Kordon h.attma tahsi edilecek olan 
yolun nihayet bir gün çdcmaza da- Gediz mıntak..-da aulama etüdleri- vermi•••k. Sipari• ed~eıt otobiisler 1? 

1 ... • bu otobiialerin kullanılmaa ihti- icap 
ret liseainin muallim bdroaıa tamamlan· tüklerini idrak etmeden kabahati elale-

yanacağmda şüphe edilmemelidir. ne devam edilmektedır Etüdlerde. ma-
1
tanedir. Bu ayın 26 sında gümrüğe gel- tt" d'"· . . ti 1 t 1 ._ t mııbr. 

Bu ·· lar L ·ıe L ~- ' · e tr ıgı ~çın. mazo a ça ış ırı acaK o o-
günun şart t ™ .,... çuı:maz batli mahsulün ichak TBziyetlerıyle di- miş bulunacaktır. . .. . . ---·uı---

içinde bulunduğumuzu anlatmağa ier huousiyetler naz.arı dıkkate alınmak- Bu otobuslerden bir tanesi gelmit ve ıbwı .'01.orlenne bi~ kurs açıl~ııt«. B~n-
yetivor Muallimlerin mektep mü- _ ~ üh' 1 . <- 1 B led" . ılar ıtfaıye merkeı:mde. beledıye makıne 

Başvekilimizin 
cevapları 

ı • • taatr. lecr e enne oaf anmıştlr. e ıye rea· 
dürlerinin, çocuk velilerinin ıstı.rap- Muhtelaf aulama mı.ntakalan hakkın~ si pazar gUnu bu tecrübe otobüsiyle mühendislerinin vereceği derslere 15 gün 
!arı daha bugünden tahammülün da hazırlanan proj erden uçü Naha 1 Çeşmeye gidecek ve aüratini tecrübe devam edecekler ve diploma alcaklar-
.. .. k. 1 d Doktor Behçet Uz. 
ultune çı mıştır. Vele.aletinde tetl<ik edilmektedır. Mene- edecelr.tır. ır. 

yacukları. ~ın_ıflar~ !ı~mak, tahsil men ve Manisa ovalarını sulamak için 1 ?S yolcu i•tiap eden bu otobü !er. Bu otobüslerin msıl gümrüğe tabi tu-
Belediye Reisi 

kttır'°'.'e~ ~egıldır. Bılakıs . ~il hal regülatörlerden İ•tifade edilecektir. Su Dizel motöriyle müteharriktir. Mazot tulmalan için belediyece alakadar ma
d~ntm~~ a~~tmak olu_r. Bd~'7 kehn- hazinelerinde toplanacak aular, mevııoi- 1 sarfiyab kilometrede bir buçuk yirmi bet karolara müracaat edilmi~ti. Henüz ce· 

k~- len! ırnkızı alVUbn_?ga 'he~ı a· minde arazinin sulanmasında kullanıl.- 1 
santimdir. Kaloriler tesisab ve ten..;r vap gelmediği için gümriık muameleleri· 

C. Şehrinizin kurtuluş yıJ dönümünü 
kutlar duygulannlZ& teşekkür ederim. 

Bllfvelill 
L INöNO ı .. at ere arşı aşmaga ı tıyacımız __ ,_ l ·ş1 . t .. k ıd· ,.,_,_ t kul . b. k · .. k · d'" 

ard ÇCUL_tır. ı erı 1::aye mu emme ır. nana ve • nın ıru geci mest mum Un ur. 
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HAKKI OCAKOCLU 
---.ıı---

Saylavlar 
Ankaraya gitti 
Büyiilı: Millet Medioinin içtimaa da..e

ıi üzerine tehrimizde bulunmakta olan 
sayl ... lar dün sabahlı:l Afyon ebpreaiy
le Anlı:araya. gitmit(erdir. lktıaat VeU
leti oiyut mÜltepn B. Türel'le diğer üç 
saylav bu sabah Ankaraya gidecekler
dir. 

At yarışları 
Y arq ve Islah Encümeninin il.inci 

lıafta yarışları pazar günü yapdacakbr. 
ikinci hafta yantfanna bir çolr. ıehirleri
roizden tanınmıı hayvanlar iştirak için 
lzmire getiirlmiılerdir. 

ıı---

C eza görenler 
Belediye nizamatına muhalif hareket 

eden yirmi heı esnaf para cezasına çarp .. 
tırılmı~tır. 

--~ıı---

B. Ragıp 
Eskişehir Cümhurİyet müddei umu

misi B. Ragıp, memniyetle tehrimize 

gclmiıtir. 

Çeşmebaş1 
dedikodulari 
Bir kimsenin esmer olınast, Çingene 

olduğu minasını verir mi vermez mi? 
lşte böyle bir dava mahkemeye akset.

miş bulunmaktadır. 

Abbasağa tarlasında oturan Mehmet, 
bayan Ayşe ile altı aydanberi nıı;anlıdır. 
Fakat Mehmedin kız kardeşi bu ışe ra

zı dei;iildir. Buna sebep le Ali mahal
lede oturan bayan Cananın akrabasın
dan bir kızı kardeşine almak istemesi
dir. 

Abbasağa tarla.;;ında herkesin bildiği 

bir çeşme vac. Susuz bir muhıt olduğu 
içın; halk bu çeşme başında dedikodu 
yapmağa alışauştır. 

Bir gün, suçlu vaziyetinde bulunan 
bayan Canan, ayni çeşme baŞJnda ba
yan Ayşe ile atışmış ve: 

- Bu kadının nüfusunda Çingene di-
ye yazılıdır! Demiş. • 

Bu suretle kendisine hakaret ediline
sine tahammü.l edemiyen bayan Ayşe, 
mahkemeye müracaat ebniştir Şimdi 

işin mahkeme safhasına girelim: 
Hfilcim müştekinin nüfusunu i;ledi. 

O da verdi. Nüfusla Çingene kelime
sinın olmadığı görilldü. 

Bayan Ayşenin C!Jnecliği kendi...<iinc 
hu suretle hitap etmesıni mucip olmuş .. 

Hakin11 eski nişanlıyt dinledi: 
- Bu kadınla ne vakitlenberı ni~an-

lısınız? 

- Altı aydanberi ... 
- Neden ayrıldınız? 

Mehmet biraz hık mık etti ve : 
- Eve geldiğim zaman kendısini gör-

m~digını için ayrıldık 
- Ne vak1t eve gclırsin? 
- Ayda bir defa ... 
- Brnvo nişanla.. Bır ins._ın nişan· 

!ısına ayda bir defa m• gider? 
- O kad..ır mii. aad ın var! 
Hukim şalıltleri dinl*i. Birkaç ka

dın arasındaki n1.1hkeme ıni.lvctl't•hestn· 
de yapılan '1ahalle münakaşalarından 

hir yığın meseleler çıktı. Bu ifad•ler 
mahkemeyi tenvır eltl. Bu i~ın de ka
rarı yarın vcrilecektır 1 

938 yılı Fuarına hazırlık 1 Kültürpark 

Sanayicilerin daha geniş 150 yataklı 
iştiraki temin olunacak hastanesi 

-. 

.t 
• 

"I Belediyece. vilc\yet bütçesinden yar· 
dım edilmek suretiyle Kültürpark civa-

nnda bir çocuk hastanesi meydana ge .. 
tirileceği evvelce bildirilmişti. Vilayet 
makarnmdan belediyeye gönderilen bir 

tabriratta bu iş için vili.yet bütçesinden 

ayntan on bin liranın belediye emrine 

civarında 

bjr çocuk 
yapılacak 

bankaya yatırıldığı haber verilmiıtir. 

Belediye bütçesinden aynlan 2),000 
liralık tahsisatın ilavesiyle bu yd 1) O 
yataklı modem bir çocuk ha!itanesinin 

inşasına başlanacaktır. Sıhhat Vekale
ti de çocuk hastanesi İnpatına yardun 

edecektir. 

Su sporlar:ıı 
i-f ürkiye birincilikleri 

Yedinci hmır Enternasyonal fuarının 
kapanma günleri yaklaştığı için hariç
ten gelenler artm~tır. Bılhassa yarın 

ve pazar gi.ınleri gelenlerın daha da ar
tacağı rnuhakkalı:. görülmektedir. 

lstanbul 34 puvanla başta geliyor 

Türkofis reisinin pazar günü şehri
mi•e gelerek fuarı ziyaret edeceği hak
kında gazetelere akseden haberin yan
lış olduğu öğrenilmiştır. Filvaki pazar 
günü bir heyet fuarı ziyal'et için lstan
buldan gelecektir. Bu heyette 1stanbul 
deniz ticaret müdürü B. Müfit Necdet, 
İstanbul sanayi birlıği wnunU kiıtibi B. 
Halit ve diğer sanayi erbabından müte
şekkildir. Maksatları fuan ziyaret ede
rek 938 yılı fuarına şimdiden •anayici
leri hazırlamaktır. Yapılacak etüdler 

daha ziyade tekruk sahada olacakbr. 
Bize verilen malılmata göre fuar ka

pandıktan sonra fuar komitesi fevkalll
de hır t.op!antı yaparak derhal 938 yılı 
fuart hazırlıklarına başlıyacak ve 938 
fuarının plAnbrı hazırlanacaktır. Gele
cek yd fuarımıza resmen iştiraki arzu
lanan devletlerin daha geniş mikyasta 
iştirakleri için teşebbüsle bulunulacak
tır. 

938 fuarı haztrlıklarına başlanırken 

her şeyden önce sergi sarayı ve enfor
masyon binasının inşaatı üzerin<l.e ka
rar alınacakttr. Enformasyon bürosu, 
fuarın propaganda, neşriyat ve diğer iş
leriyle meşgul olacaktır. Şimdiye kadar 
fuan 522.921 kişi ziyaret etmiştir. 

• BAŞTARAfl BiRiNCi SAHiFEDE • 
200 MJo.'TRE KURBACLAMA 
1 - Yususf (Kocaeli) Rekor : 3.15 

dakika .. 

2 - Halil (İstanbul) 
3 - Mustafa {!çel) 

4 - Sabri (Balıkesır) 
5 - Azmi {İzmir) 

6 - Tevfik (Antalya) 
400 METRE SERBEST .. 

1 - Halil (İstanbul) Rekor : 5.4 da-
kika .. 

2 - Osman (Balıkesir) 

3 - Abdullah (Kocaeli) 
4 - Cemal (lıınir) 

5 - Mustafa (Antalya) 
G - lrlan (İçel) 

7 - lhssn {Ankara) 
Bu müsabakaları müteakip, neticeler 

üzerinde müessir olnııyan ve günün 
müsabakalar programını laınamlıyan 

bazı müsabaklar yapılmıştır. Bunlar 
arasında Valer - Polo ve 4X100 bayrak 
yapılmışlır. 

llk günün puvan vaıiyeti şudur : 

İstanbul 3 ı puvan, Kocaeli 26, Balı

kesir 16, İzmir 8, lçel 7, Antalya 3, An
kara 2 puvan.. 

Bugün müsabakalara devam edilecek
tir. 

! ~' ~ / ~ , ~' ·. •,. ;. ~ ·, • ._· • • r; .,,. ' ' •' . '.. •' ':'.' .• 

TAYYARE 
SiNEMASI 

BUGüN 
2 Büyük 
FiLMLE Açıldı 

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

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

KüÇüK LORD 
Hatıralardan ebediyyen silinmiyecek derecede kuYTetli mevı:ua malik his ve fazilet filmi 

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

AYRICA Methur operet ve revü filimleri sanatkarları 

PIC POWELLE - RUBY KELLER - PAT OBRCEN 

Tarafından tem
sil edilen BAYAN GENERAL 

HAVAIEN SAR KARI VE DANSLARtLE BEZENMiŞ AŞK VE NEŞE FILMt 

AYRICA: MİKi AGUSTOS BÔCEGI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAA TLERt 
Her gün KOÇOK LORD 2 • 5.35 • 9.15 de 

BAY AN GENERAL 4 ve 7.35 de 

Cumartesi, pazar günleri 12.25 de Bayan General ile başlar. 

F.tATLER 

30 - 40 - 50 kuruttur. . 
Cumarteıi talebe ıeansı vardır. Dühuliye 15 kuruttur. 

me, kusuru kendinden gayrisine yükle
terek, çocukken saldıldart : 

- Vay anam• .. Feryadının daha bil• 
yümüş ifadeleriyle : 

- Yan dun,. battun, 'bittim, öldüm. 
mahvoldum.!.. 

Diye şikAyet ettiler, ağladtlar, sızla· 

dılar, kalkınmak için vardan, yoktan, 
önden, arkadan imdat beklediler. 

Kendi düşüp a lannyan bir kaç çocu· 
ğun da yine büyüyüp hayata atıldıkla· 
nnı ve hayatın cilveleriyle karşıla,wrak 
sendeledilderini görmek nasip oldu ba· 
na... Onlarda öt,kilerin aksine meta· 
net, "uh asaleti ve ıninnetsidilt; penra· 
stdık hwrum sürüyordu. Düştüğünü 

belli etme•, belli olsa şikAyet etmez bir 
haUe kendilerini gösteriyorlardı. 

Heyy! yaradan! Dedim, bir ailede ken• 
di düşen ağlamu, kendi dilşen ağlar, 
ç~itli canlar ve göniiller yaratırsın .. Şu 
dünya cemaatinin içinde bir aileden, ay• 
n ayrı devletten. kendi di4enlerin ağ· 
larını, aglamazını yaratırsın da imdat• 
!arını, hiç birisine uymaz bir türlülük• 
le, gösterirsin, kimisini y ıkddığı yerde. 
imdadına bağıran hallyle terkeder, ki· 
mi.sinin imdadına koşar ve bağırmıyan• 
tarın bir çoğuna lakayt kalıp ihmal eder
sin .. 

Ben bu tazallümü savururken aklımt. 
Bektaşinin hikayesi geldi .. 

Bektaşinin birisi bir beyin arkasına 
uşağıru alarak gezdiğini gönnilş, bet 
~ktan mükellef, uşak beyden mükel· 
lef.. Tantana debdebe ikisinde ·de bil· 
küm sürüyor, mera.kına gitmiş ve sor• 
ınuş .. 

- Allahaşkına şunların hangisi bey, 
hangisi uşak! Demiş . Mükellef, sırmalı 
elbiselere garkolınuş, onuru burnunda 
tüten beyin uşağı budur, diye gösteri• 
lince, ellerini göğe kaldtmuş : 

- Yarabbi demiş• .. Kul kullanması• 
nı sen bilmiyorsan hiç olm ...a şu bey· 
den bari öğren•. 

··············· 
«Kendi düşen ağlamau başlığıyle yaz• 

dığım !ikramın şu hikaye ile ali.kası ol• 
madığını iddia edip, ahmaklık yapacak· 
lar yoktur sanırım.. Zira, var varanuı. 
sür sürenin sonunu ben bu hikilyeye 
can ve gönülden bağladım, ve sitin id· 
rakinil:e bıraktım gitti dostlar' 

TOKDIC ---.,. 
Bir ihtilaf 

Kız enstitüsü plAnları üzerinde NaEıa 
Vekaleti mühendislerinin tetkikleri bit• 
miştir. Kız enstitüsü arsası ortasından. 

açılan yol meselesi. nafıa mühendisleriyc 
le fen heyeti arasında bir ihtilaf mev• 
zuu olmuştur. Bu yolun kapanması MI~ 

retiyle bir hal ıekli bulunacağı ümit 
ediliyor. 

• 
B. Naili 

Maniaa kültür direktörü B. Ahmet 
Naili, Manisa kültür idaresini alakadat 
eden bazt itler için dün sabahki trenle 
Ankaraya gitmİ:Ştİr . .,.---

B. Hakkı Tarık 
Giresun aaylavı ve Kurun arkadaşı.mi'"' 

zın sahibi B. Hakkı Tarık Us ıehrimi· 
ze gelmi,tir. 

Manisa kız enstitüsü 
Manisa kız enatitüsü inşaatına ehem• 

miyetle devam edilmektedir. Enstitü bi• 
nası Manisanın en modern müessesesi 
olacak ve cümhuriyet bayramı günü tö
renle açılacaktır. tı.-1Uteahhit. binanın 

bir An önce ikınali için geceli gündüzlü 

çalışmak üzere en1ir almıştır. 

Üç yankesici 
yakalandı 

T urgullunun Ahmetli nahiyesinde ÜO 
yankesici yakulanmıştır. Bunlar anbıks

lı Manitact lsmail. lstanbullu Arap 
Sabri ve Ada.nah Kürt Mahmuttur· 
Adliy.,-e verilmi~lerdir. 



• 

On 

Paraşütle boşluğa 
atılan tayyareci 
-------·-·-· Yüzbaşı Kaytanov, 24 ağustosta oksi- kil ctmiyecektir.» 

Erzurumun değerli bir konferans Milletlercemiyeti __ _,_ __ ...... __________________ __ • hakkında ımarı 

Jen maskesiyle 11.037 metre yükseklik-!LEVANEVSKlYl ARIYACAK HEYET 
ten kendis"ni paraşütle> aşagıya atarak l EN DOCRU YOLU TUTMUŞTUR .. 
Paraşütle yüksekten allama rekorunu Şimal c1enizyo'ları _Mer'.:e~-~~::ıresinin 
kırmıştır. Bundan evvelki rekor da yi- 1 kutup istas) onl, rı dıreld ~rlug..ı, nşaı,. Müstakbel Erzurum ispanya işini müza

kereye başladı 
ne kendlsinc ait bulunmakta fakat do- dak1 t bl:ği n~srctm"ştir : 
kuz bin sekiz yüz metreden yukarı çık- Lcvnnevski tayyaresin:n kutba 1.adar 
llUunakta idi. gidis"ndeki sür'ati ve. tayyarcn:n soh 

Otuz dakika süren son atlayışı hak- radyo cmLr;yonundan biraz sonra yere 
kında Ka~ tanov, aşağıdaki izahatı ver- inmeğe mecbur kaldığı faraziyesi naza
rniştir : rı dikkate alınır ise, tayyare mürette-

olan Atat.::rk yurdunun en kahraman şehirlerinden 
bu belde artık ebedi yen ıstıraptan kurtulmuş 

ve refaha kavuşmuştur «Bu atlayış, benim 427 inci atlayışım- batı, 83 şimal arz derecesi ile yüz kır}. 
dır. llk on ilfı on iki saniye esnasında sekiz garp derecesinin Ht:sak noktaları-
paraşütümi.i açmıyarak bin metre kadar na yakın bir ~ erd;! ve muhakl~ak ola- 11':' ' •• B L 1 • b• E k h• d diıştünı \e bundan sonra paraşütümü rak Buz <leni ·n·n merkez mınta~asın- .U.- i"Olf'80r • ulil 1erg111 IZe r:t.UfUffiUll ya 10 lr zaman a 

Cenevre, 16 (Ö.R) - M:illetler cemt. 
yeti bugün saat 17 de cheı'nm'yetli ol• 
cağı anlaşılan b"r ce '~ e başlamıştır .• 
İspanyol delegesi ve konsey reisi bay 
Negrl Valensiya hilküınetinin dava· 
sını tafsil etmek üzere riyaset mevkiini 
Ekvatör delegesine bırakmıştır. Bay 
Negrinin nutku devam etmektedir.Nut
kunun başında İspanyol delegesi bugün. 
kil beyanatını Akdeniz hadiselerine tah
sio; edeceğini söylemiş ve Almerianu: 

açtım A l k k 1 ld f k t b da Fairbımks h 'zalarında bulun·nakta- Ş b •• •• ı d h• h • ] "' • d ) . çıma co oay o u, a a u . ar {ili en uyu' ve ıııo ern ır şe rı o ııca!,!ını mÜJ e iyordu 
esnada, sol d~de eldiven bulunmadı- dır. ... '-__, 
gını hayretle gördüm. Pek muhtemel Bu m vs'.11d~ o mıntakalard.ı buz ERZURUM, JG (A.A) - Şzhir p1tı-ı bu c5erler görünnıiyor. On1arı meyda- ı·i bcsliyecektir. Yeni istasyon, şehrin 

Alman filosu tarafından bombardıma· 

nın :ve bunun beynelmilel umumt ef. 
kar tarafından karşılanış şeklini !':ia
detle protesto eylemiştir. 

---•·---
Atatürk Ankara-
ya hareket ettileı 

olarak tayyare kabininin kapısını aı:;ar- m2 vcuttur ve bu buzlaun vaziyctı, h:.ı- nı 'c:'n t t\"1,., t yapınc1!,ia o1an tanınmıs na çıkarmak ve ı:ü leınek lazımdır. Şe- merkezine muhtelif istikametlerden bağ
ken eldıvenimi kaybetmiştim. Parmak- len kutup mınt ... asında P.:ıpanin gru- ş~lıirdli'· ınutahas::.ıı:ıı profesör B. Lam-[ h r muh:rnde uzun harp senlcrinin ha- !anacaktır. Yeni şehri eski şehre baglı
larım o derece hissiz bir hale geldi ki bu tarafıııd n t .. k'~ _ediLnlerin vnzi-\1ber, d _a ~~m,.bele~i~·~~~- çeı~\: kakı- rap ed~ci tesirleri görülınekt_edir. Halk yan dere~:i a~a~la ka~atarak süslemek 
elimi kapatamıyorduın. 4 bin metre ir- yetlcı ~ne p \ ı 1 "i:ib·htır. balık, s.ç .... n bır uınl~yıcı onunde E"zu-1 cok d gınıktır. Bu hal, belediye ve dev- ve garp cihetıııı de agaçlayarak soguk 
tifada oksijen maskemı çıkardım. Isın- Buz denizin·n merkez kısmı, çatlak- ırumun m: ·" 1 pltruna dair bir kon-1 lete ait amme işlerinde güçlüklere se- rüzgarlara engel yapmak lazımdır. Ye
tnaga başlı~·an elim bana müthiş acı ve- li'lrla birbiri :-!.nd n ayrıl!lllŞ gen:ş ve ferans ven · t:r. Umumi müfottiş ile hep olmaMadır. ni meydanlar, bilhassa mekteplerin ve 
"tiyordu. İniş, normal bir vaziyette de- düz buz pare ı rı ile kaplıdır. Büyük 1 şQ,hrim"zdc buhınan valiler, Kamutay Erzurum binaları. yapı bakımından halkın en kesü olduğu yerlere yapıla-
vaın ediyor ve 

1 
üzgar beni demir) olu şimal kutbu td r;nin <l~ ispat eylediği azaları ve hü1:tÜmet erkanı konferansta en kübik miınar;yc uygundur. Sınat caktır. (BAŞ TARAFI 1 lNCl SAYFADA) 

boyunca götürüyordu. 500 ııa 600 met- gibi, bıı buzl r üzerine a~ır tayy:rreler hazır bulunuyorlardı. ıner'kez pazarları çok muvafık yerler- Büyük parklar ve kültür bakımın- lenlere veda ettikten sonra Yugoa
reye inince, bataklık bir sahaya kona- kolaylıkla komıbilmekteilir. l B. Tuhsın Uzer konferansçıyı hazır dedir. Yapılmakta olan yeni inşaat çok dan büyük hiz.ınet beklenen sinema bi- lav manevralarında bulunmak 
cağımı anladım. Bu hiç te hoş bir şey I Levanevsk:n·n tayyaresinden en son bulunanlaıa t:ıkdim etti ve dedi ki: muvafıktır. Yeni şehrin büyük alanını nasını, stadyum, şehrin kaldırım, kana- Üzere cumartesi günü Belgrada 
değildi. İniş sür'atini azaltmak için ikin-, telsiz haberinin alındığı zamandan beri, j - Arsıulu.,al tanınmış şehircilik uz- silsllyecek o1an Atatürkün büyük anıtı lizasyon ihtiyaçlarını düşüneceğiz. hareket edecek olan Genel Kur· 
ci paraşütü açtım. Fakat yalnız sağ elim ağuctos ayı "onuna kadar 15 gün geç- manı B. Lnınb rrıi takdim ederim. Ken- bu modem sahaya ayrı bir kıymet ve- Cinte minareyi büyük bir parkın Içi- may Batkanı Mare~al Fevzi Çak. 
ile çalışabiliyordum. tki paraşüt birbiri- mistir. Bu mü:-1det z2rfında, Levanevs-: disi. 15tanbul planı müsabakasında çok recekti.r. Bugün Erzurum, kabuğuna ne alarak ci~arındaki ese.rlerle beraber mağa iyi yolculuklar temenniıİD· 
ne karıştı ve iniş daha ziyade hızlılaş- kinin Uzerinn konduğu bankiz, hattı 

1 
ileri d-ıecc l.a"anmış bir alimdir. Bizim çekilmiş bir haldedir. bu~ alanı tarih tetkik yerı haline koya- de bulunrı.uftur. Atatürkü Jıi.mil 

tı. Bunun üzerine bıçakla ikinci paı-aşü- ınüs~akim olarak. 25 ila yüz kilo:netre davet:mızi h r; bir maddi teklif ileri sür- · cagız. olan trenin hareketinde ista~yon-
~ü kestim ve attım. Biraz hızlıca yeı·e seyretmiş olsa gC'rektir. 1 n:1iyerek_ kabul edic::ine ~ok müteşekki- dey:~;e:;y~~~ ö=j:ı:::~ . Büyük Tilrk inkılabın~ ilk günle- da toplanan kalabalık halk teza· 
ı~dim. Düştüğüm yer, fundalıkla dolu Bu ınallıma'~ an da a~laşılaca~ı veç-

1 
rız. Ilerı~emekt.e çok g~rı kala.~ ve çok ( rınde Erzurumu şereflendıren Atatür- hürat yapmıf ve «Yata Atatürkh 

hır çukurumsu yerdi. Paraşüt derhal hile, Şevclev ara:na sefen, en dogru yo-
1 
parlak hır mazıyc ınalık ve yuksek bir zımdır. Ez:~k.. tlT~abzondan başlıya- kün bu tarihi hatırasını bütün şerefi ile diye bag~ ırmıttır 

· b 1 1 Er k k hu ume erme 1 b'" "k • Ustüınü kapadı ve ben de bir dakika lu tutmustur ffjıt tayyare ile yüz ki-
1
istik c nam:et oa.:1 zurum şehrinı ra ~ . . uaşan uyu. yaşatabilecek büyük bir heykel, her Tren 19,30 da Ankaraya bare-

kadar hareketsiz kaldım. Hemen derhal Jometrdik b!.r "'en·~lik üzerinde arastır- 1 mod0rn ve plfutlı hır mamure yapaca- transıt yol~ ile ~.:~ndan gelen şı- yerden görünecek olan en mutena bir ket etmiftir. Atatürk, Büyük Mil-
Yakınlarda çalışmakta olan Kolkhozcu- malar yapac k olan S'.'velev heyeti, •1 ğız. S~zi.ı, de,,.erli mütahassısa bırakıyo- mendiferlerın bırle§tigı noktaya gel- yere kurulacaktır. let Mecl' • • rt · -::-L:: l d ok üh" b" "k b" . ısının cuma esı guua.u 
ar geldiler ve paraşütümü toplamağa eğer hava seraıti müsaad~ e erse. ınu- ru·n.. mek~e Ç m ım ve uyu ır tıcaret Bugünkü hükümet meydanı, şehrın toplantısından sonra kuvvetli bir 
Yardım ettiler. hakl~ak sureti..' Le,·ane\·s1.in'.n in~iği ve 1 .. Bunun üz~r·ne profesör. B. ı:amberg şehrı ol~caktır. . . . devlet merkezi olarak kalacaktır. Şu ihtimal dahilinde Başvekil ismet 

ll.037 metrelik bu rekor atlayışım. dolaştığı yerler iizcrind~n g~cecej( ve 1 suze baslaım", kahraman hır tarihe ma- Transıt yolunu şe?~ın şimalınden ge- kısacık sözlerimle şehrin gelecek pla- lnönü ile pazar günü lıtanbula 
ne .~e~im .i~~ ne de diğer Sovyet pa- üzer1ne indiği hankizi görerek tayyare ilik olan bu c:: '.ürd" .. ~1erak. ve .meslek çlrerek pazar yerlerını kalabalıktan kur- nd~ hakkın~a muhtasaran malumat ver- tekrar tetrif edeceklerdir. Anka· 
raşutçulerı ıçın, en yüksek bir had teş- miir tt.,bafını kurtaracaktır. bakunından · ı ühıın alaka ıle işe taracağız. Bu yol ı boş yerlerden daha un .. Atatilrk yurdunun en kahraman rada bulunan vekiller de pazar-

baslad·~•nı ~··,,ıE'mls ve demistir ki : kolaylıkla geçecek ve civarını şenlendi- şehirlerinden olan bu tarihi belde artık lesi günkü Tarih kurultayında bu· 

Bir cinayet davası 
- Snhirdr> far"hi ve mimari çok bü- re,c kür. Bu yolun genişliği yarının b\1- ebediyen ıstıraptan kurtulmuş ve bü- lunmak üzere tehrimize gelecek-

yük kıymofi h:'"z anıtlar var .. Maalesef yük şehrine kifayet edecektir. Ve şeh- ylik bir ı·efaha kavuşmuştur. lerdir 
···························································:···········:·····································································=·································· 

Yugoslavyada mühim bır hadıse Nevyork Amerikan Eksport Lines 
Metresini, başını taşla ezerek, 

öldüren katil Halil adalet huzurunda Hırva.LYe ırp siyasi Akdeniz seferlerini 
iY::~~=~~~i:;:~1: ~:f.:t:;i:::::=: .. ~·.:~: partileri birleştiler ilgaya karar verdi 
başlanınıştır. Köylüler arasında dediko- Müt essir oldum .. Elimdeki sopa ile da 
du nıenuu olan bu dava) ı b:r çok kim- kendi.sine vurdu:n .. Bildi<> iniz akibetle Pnris, 16 ( ö. R) - « Tempu gaze-,aruuıcla yap n müzakereler neticesiz Nevyork, 16 (Ö.R) - Nevyork Ame- bay Hull bahriye encUıneni reisi ile gg. 
seler takıp etmişlerdir. kar~ılaştı. Fakat taşla başını ezdiğim lesini~ B_elgrad muha~~ri. Y~go~la:vya: ı~ald_ığından birleıik Sırp muhalefet par• rican Export Lines kumpanyasına men- rüşerek Çine on beş tayyare naklet· 

Suçlu hadiseyi şöyle anlatmıştır : hakkındaki haber doğı·u değildir.» lnın sıyası .hayatında muhım b.r. h.a~e~ı tılerı ~.ırvatlarl~ bir anlaşma eeuı bul- aup bir geminin tayfası Akdenize sefer mekte olan bir geminin tevkif edilme& 
- «Fatma evli bir kadındı. Kocasın- Amme şahitleri olan Medine ile ar-1 haber verıyor: Bu da Hırvat mıllı koylU 1 mak ıçın kendı aralarında anlaımıılar- ettikleri takdirde tayfa başına 250 do- çarelerini tetkik etmişlerdir. Ameriks 

dan ayrılmak için ikinci hukuk mahkc- kadaşları, suçlunun Fatmanın başına partisidile birle 'k muhalif Sırp partileri ı dMır. kNihayet bunların mümessilleriyd~le lar prfın verilmesini ve hayatlarının yir- Japonların bu gemiyi zaptetmelerindeıı 
ınesine baş vurdu ve boşanma kararı vurmak suret'yle yaraladıktan sonra arasın a bir anlnşma akdidir. Yugos- .~?e . arasında bir anlllf!Da imza e ı. mi }Jefer. bin dolara sigorta edilmesini kOll"kmaktadır. Böyle bir hal beyneJ.mi. 
aldı A b başını ezdig~ini gördüklerini ifade et- lavyada başlıca üç mühim siyasi blok d.ııı bildirilmektedir. Böylece hük.Gme- istediklermden dolayı kumpanya va- Jel bir hAdise t0~1r;ı edecektır' . Hük' u"mef 

· ramızdaki konuşma muci ince d k 1 b es ~ benimle evlenecekti. ınişlerdir. iv.ar ır ... Birincisi Stoyadinoviç kabine• tın arııaında çok ehemmiyetli bir mu- ~ur ~n. u denize yapacağı s ferler· !bitaraflık kanununu ileri sürmeden tica-
F k Di"~r şahitlerin dinlenmesi için mah- ııne muzaheret eden hükUınetçiler gru· halefet grubu belirmektedir. Son za- ilga et.mıştır. 1 ret vapurlarının s1·1~ı.. hamules"ı naklet· 

. a at o boşanma kararını alınca, be- 0 b d ı 1 d _,_ BtR GEMl <1.u ~ çadırıma geleceğine Halil Ibrahi- keme talik edilmiştir. 1 u ~r. . k.incisi birleııik Sırp muhalefet ~an a~ a papalıkla konkor~ato ~te: . TEVKlF ED1L1YOR ınelerinı menedemez. Bay Roosevelt'ir. 
__ partılerı kı, en esaslı grupları radikal, dilmeaınden ileri gelen dinı ve sıyası Vaşıngton, 16 (Ö.R) - Cümhur baş- bunu yap nak istemediği anlaşılmakt&· 

demokrat ve a~raryenlerdir.Niyatet Ma- buhran kabineyi az çok sarsmıt oldu- kanı bay Roosevelt ve harici~e nazırı dır .. 

Dünya -sulh topluluğu ~krip~ti~~ H~"~0üp~ti~~~~~n·~~k~~m~~v~~~~~~~~~~~~~-~--------~~~~~~~~a 
Kroseçin riyaseti altındaki katolik parti- rilmektedir. Tart'h kurulf d tl' b • 
si ise papalıkla akdedilen konkordato --. ı ~ ayına ave ı ecne ı 

Delegeleri Asamblede resmen dinlendi .... ~.:::;~;~:~:::~.~.ı.~".'.::;:=;;.... Trabzonda profesörler gelmeğe başladılar 
Cenevre, 16 (ö.R) - Milletler cemi- rar etmiştir. Hatıp Mılletler Cemıyetı Hırvatlara dqha mühim bir mevki ver- Atatu"rk gu••nu" 

Yetine tnüzaheret cemiyetleri beyncl- paktının ıslahına matuf müzakerelerde mesini ve bunun için de bir müesse-
nı.ilel b' 

1 1 d'" bilhassa müşterek emniyet esası üzerin- . . . . . . . . T b k ır iği namına bir heyete unya l'" 
1 

.. kt d" san meclısının ıçtımaa davehnı ı te- ra zon, 16 (A.A) - Atatür gü-
Su}h topluluğu mümessilleri bugün, de çalışılmasını ~z:~-~ gorm:u ~ ~· mektedir. Bu parti bu esası kabul ede· nü dün Trabzon halkı tarafından heye
.Aga • Hanın riyaseti altında aleni bir Ingiliz deleg~sı u~~ me 7 ef er cek hükUınet veya muhalefet partileriy• canla kutlulandı. Gece kale parkında 
lÇtiına Yapmış olan Milletler Cemiyeti umumi efkarı;.ı~ . m e .. e; ~lemı~e u:ıe le anlaşmağa daima mütemayil olduğu- binlerce kiıinin iştiraki ile bir garden 
.Asamblesi tarafından resmen kabul edil- emniyet besle ıg:~ ve gos ~:ı len . ~~e - ktu ilan etmişti. Bir kaç ay evvel bu paıti tertip edildi. Trabzon. bir gün ve 
:ıniflerdir. Aga _ Han tarafından dele- dütleri anhy~~:ı ı Sulharırut soluly e,?1ış ır.: maksatla BB. Stoyadinoviç ve Maçek bir gece büyük bayram yaptı. 
lelere h ~Ld bıd Nihayet Dunya op ugu reıs _ Jl.1 • • 
d oş geldiniz temennisuı e un- vekili de Milletler arasında emniyet esa- lemiştir. ırıuıYrla köylerının 
Uktan sonra Birlik reisi Fransız aya- 5 tııt-t.ı__ 

1 1 
sına müstenit münaseb2tlerin en iyi Cenevre, 16 (ÖR) - Fransa harici~ • l l 

"'~-eR· o_llin kürs_u.·ye ç0ıkara.k M_ il. ettaer_ ka ımar p ~n af'I '"~·ı.u aleti hükmünde olan bu müesseseye r- ye nazırı B. D ı>s Avusturya hariciye U 
hakk Yktının file~u~ul m~ıye~ındın beslenilen sarsılmaz itimadı teyit ey- nazırı B. Guido Şmidti kabul etmiştir. Muğla, 16 (A.A) - Bütün köylerin 

U ettirilmesı luzumu uzerın c ıs- şı · lA-1 1A_ , __ .... ····························· ····································••H••······ ımar p cuuarı yapılmıştır. Bu PUUJMUA 

B···;·······························K········o···· mbı· ne manevra re~eh::la::a:~~~~~ v~:~. ~; 
lr De VI ~~:ı;i~:;:::~~:1:iç;:~~rn:: 

mamiyle y~pılmıŞ ve köylere gönderil
miştir. 

---111---
K AHRA M AN 

İstanbul 16 ( Yeni Asır • Tele fonla) - Pazartesiye açılacak Tarih kurul
tayında bulunacak ecnebi profesörler de şehrimizde toplanmaktadır. Macar 
profesörü B. Alfrid ile Yunan tarih profesörü .de yarın şehrimize geleceklerdir . 

Kurultay münaııebetiyle açılacak olan eski eserler sergisi hazırlıkları da bi
tirilmektedir. 

Mebuslar Ankaraya gidiyorlar 
İstanbul. 16 (Hususi muhabirimizden) - Şehrimiz.deki mebualann bir kıs

mı bugün Ankaraya hareket ettiler. Kalanlar yarın gideceklerdir. 

Seyid Rı~an~~. sor~su başladı · 
İstanbul, 16 ( Hususı muhabıruniaden) - Elazize getirilen De · k"l . . . • . ısım~ ı erı 

elebaııaı Seyıt Rizanın.ısbcvabına ba§lanmıtbr. Rıza mütemadiyen (bedi p _ 
pya götürün ... Diyeceklerim var) demektedir. 
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Orta mekteplerde askerlik veril
me zamanları tespit edildi 

İstanbul, l 6 (Hususi muhabirimizden) - Orta mekte lerd b 
1 • 1-!'d ı v _..ı...· ed=•-=- . P e u yıl ders-enn ne ,eııw e o acagı tauıt 1&&1119tir. Aakerlik dera1 · ,ı_! • .. .. .. 

fi d 
L-.ı..-d 'k' k tul _,_ en uuncı ve uçuncu 

aını ar a n•n• a ı ı saat o u ac-..ı;tır. Kızların askerl'k d I . . . . 
·1 k .. ed' ı ers erı ıçın emır 

ven me uzer ır 

Ingiliz • Fransız deniz ve hava kuv
vetleri birlikte hareket ediyor 

llerli bir eden Akdeni.ıde d"1iza]U gemile<inin•masmm tatbiki ~i üzerinde uğraşmak- Mı h b t tb "kat Mareşal Yugoslavyaya gidivor ; 
ıneınb n, l6 _<ö:~) .-:: Ya~~ resmi, 1 ·a tıkları hücumların önüne geçilmesi tadırlar. Fransız ve İngiliz hava kuv- U are e a I I lstanbul. 16 (Yeni Asır. Telefonla) _ Beı .. d T 
~Yo adan bıldırıldıgıne gore ultal~ anın 1 ~ . p·n temini kolaylaştırılabilecektir. vetleri arasında iş birl1ği tamdır. lki - BAŞTARAFI BUUNCI SAHiFEDE • gOıliav askeri manevralarına davetli Genel Kunn~n B e:: edecek olan Yu· 
hare~ anlaşmasına karşı aldıgı ~a~tı ışı~ d.ra 16 (ö.R) _ Times gazetesi memleketin bütün kuvvetleri bir nevi kında yakındG.Aiiiunlarımızda da- zi Çakmak cumartesi Jiinü saat )'ırmide Adat Y ~ ib' ",1112 

Marepl Fev• 
aYnidiet Almanyanın hattı hareketının d" on k" .' dtalya dün akşam Nyon kon- kombine manevraya iştirak eylemekte- lr.a geniı malüİ{iat verilecektir. Or- ııideceklerdir. epe rnu n 

1 ılo Yugoslavyaya 

ORDUMUZUN 

p;
1
_ r. _Berlin siyasi mahafilinde teba- f ıyor ı · korsanlıguın önüne geçmek dir. Ve bu keyfiyetin ehenuniyeU'tııattl rumuza "Ve onun venilmez hdre· M 1 "lb 

·'41,; ettırild"v• .. İtalya bu eransının N d . 1 • "· l b ·~ b l arc§a a A. ny izzet, Yarbay Cevdet F • f~ . 
llokta ıgıne gore esasen . . tespit ettiği tedbirlere iştirak dave- yon a ımza anan anlaşmanın ehemmi- tıne- aonauz bir inana agıı a U• ıonunda Yugoslavyadan memleketimize d::ec::~:!... t edeceklerdır. Ay 
~~~m~M~m~0ebmhlra~~ın ·d·~~~~Fta~~~~W~ın~~~~~~~~W~Mn~~~~~m~~•nm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ a~ı~de tespit etmiştir. Yine te- ~n~ ~t:: gne olursa olsun dokuz devlet tedir.• leakip yapdacak geçit reımine llA "k' • 
lilt. ~tırtldigine göre FranSa ve . in- • ~ a'' tasvip edilen ve Fraıwz ve Daily Herald diyor ki : llahriye ma- davetli 6alunduiunu Jaluı timdi- ,,., azarı ın Sov yet Rus ya adli-y; 
dıği ~ kalen 1~lyanın haklı olara~ ıste- ~~ın b~iyesinin Akdenizde esaslı ti- hafilinde kuvvetle sanıldığına göre Nyon den tebfir edebiliriz. Geçit reımi- • , komiaeri azil mi 
b\U} huı uk_ müsavatını verecek ~ır for- n ız' ;larında devriye vazifesi görme- devriyesi şimdiden muvaffak olınuştur,nin yapdacaiı yerde, milletimizin cenaze merasımı 
&i ta~ rnaga çalışmaktadırlar. z~ ak- c~r.et. ~ ~ bulunan anlaşma derhal tat- ve korsan denizaltı gemilerinin hareket ordumumn geçiıini rahatça aey- edildi? 
'-k kıs ırde Nyondan alınacak netıce an- 51.~ı :;;kiine girmiştir.> üSleri nerede bulunursa bulunsun bulredebilmen i~, geçit reami saha- Prag, 

16 
(A.A) - Mazarikin cenaze Roma, 16 (Ö.R) _ M09bftdan bit-

"leaindınt olacaktır. Ve ne tspanyol me- bı M hester Guardian diyor ki : dn- üslerinden vatanlanna dönmek emrini ama civar IHıleJiyelerin tribünler merasimi yirmi eylfü pazartesi günü dirildiğine göre Adlive komiseri ·--•-
l't ... e devletlerin iş birliği yapma~- .. anc F-.,.,ız amiralleri Nyon. uı.- havl telsiz haberleri abnJtlardır.> Ülfa ettirec.lderi ilitifmiıtir sabahleyin saat onda yanılacaktır. f--ı-..:ıen azl'"'..:ı:t-ı-.• " ,,._ 

.- de konferansın hedefini teşkil slliz ve .. _ • . «;" ~ eg.u.u.&J'?~ır. 
lllıll~~:.__ __ _ 



BİR AMERİKALI GÔZÜ İLE 
A VRUPA'DAKİ GERGİNLİK 

millet harbetmeğe 
Birinci kıalnt : TEFRiKA No.: 35 Harp tehdidi, aşağı yukari, her za- t d b · ı · ~ 

B1RtNCt KISIM geri çekmediği bu ele hürmetle dudak- man ekgnomik bakımından dun va- cesare e e 1 ır. f' 
VX !arını dayadı. Fransuvaz sükfuıet bul- yette kalarak, halinden memnun olmı· 

HULASA muş gibi göründüğilnden artık dostlu- yan maletlerden gelir. Fakat ayni se-

,'77T//7"7'Z:TLY/ZZAl'.%iliATZ"LBXZ?!r. 

~ ····ıki""''""KIZ'k8rdeş···ı 
• •••••••••••••••••• Biiyiilı Q.flı ve urgiizeft romanı .................. . 

O FJ~..%11WWW...>U Ad Ul!IJ tJa •mi Hangi 
Italyan 

Mu halef etine 
~ 

ragmen ..,.. 
lngiltere ve Fransa 
harekete geçiyorlar 

Barcm Da.nyel de Villebon duldur ... ğunu kazandığını farzediyordu. Nihayet heple Avrupanın bugünkü saldırgan mil- •' - • - 1 
• BAŞTARAFI BlRlNCI SAHIFED 

Fran.suvaz ve Nikol isminde iki kızı'ona hak verecek miydi, yoksa, kendisi letleri, askeri üstünlüklerinin meselesi he- Modern sı·la"" hl arın kov- ehemmiyet vermektedirler. tJour> ga-
Mr •• Nilcol yiizba§ı Jerar Dansit ile ni-ıl için pek az şerefli olmakla beraber, bu men halledilebileceğine katiyetle emin zetesi diyor ki : 
p.U gibidir. Fakat sevgifui Laosa icat ettiği aşk macerasının sihrine mi olmadıkça bir harbe girişemezler. Bun- «Roma hükümeti tarafından ileri sU· 

gönderiliyor. &ronun metresi Flavi de kapılmıştı? Kadın o kadar derin bir es-ılann girişecekleri her. hangi bir harp, vetıı• v~ zayıf tarafları?. ı-ülen mütalaaları göz önünde tutmalı 
Ktırey auç ortağı Mark Sa.str4Sla bir- rar girdabıdır kL. derhal ve kat'i bir surette k.azanJmah· '°"' icap eder. Çünkü, aksi takdirde, Akde-
Wcte_ N~ 1c4 ...... bir su~ kuru. vor... Fransuvaza _g_e_l_ince ~.u.adam_ ha_ kkın- 1 dır. Fa,ist diktatörlerinin başlıca kuv- nizde müdafaa edilecek ticaret yolları 

·s~ _ - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 1 b h 
Nıkol bcıbaaıtım kım oldugumı bilmedı- da artık ne duşunecegını bilemıyordu.. vetleri disiplin ve propagandadır. Bun- rı bir zorluk çıkarmaktadır. o an talya u atlaı-ın himayesini ken-
~ :1.. 1c .1~. Jtl k s t o h d b" ok bayag~· 1• 1-1 --ı 1 

"L ka. h. k & h"" Amerı·ka Ja erkan Zehirli ..,az da general Douhetin ta- di üzerine alacak ve bu da hiç şüphesiı 1r UU" ÇOCf.ı '""'V,.ru31or .. .ın4r 4$ TU nun Şa Sın a rr Ç llLLlilC lann a.ni de ani Te t İ ır as en U• Uı , <> _ 

alicnaplJc nı.ıA takıncıra.1c çocuğu ken- küstahça bir cesaı-etle, düşkün bir kur-l cumda tesirini gösterebilir. Bunlann " F O R TUN E savvur ettiği neticeleri veremiyecektir. bu denizde hadiselere sebep olacaktır. 
di evlddı olarak ta1UJl07' ve Nikol.e izdi- nazlıkla ve etrafa meydan okuyan bir ba~ıca zaif noktaları i5e disiplinin kuv- " Havadan atılan gazlı bombalarla büyük CENEVREDE 1NT1ZAR DEVRESl 
w:ç teklif ediyor. 0.ua aııI cani oldu- şecaatle birleştiriyordu. lıret ve propagandanın histeri ile tutuna- dergisinden bir şehri tahrip etmek te nihayet bir ha- Cenevre, 16 (ö.R) - Faaliyetle ge-
P""- bilmiyen Nikol uil4M zannetti- Ertesi gün Mark bir spor elbisesi bilmesindedir. Böyle lcuvvet ve his- ........................................... yalden başka bir şey değildir. Büyük çcn son günlerden sonra Cenevrede .şiın-
ği bu teklifi ka&.l ediıor. Bu arada. geydi, başına bir polo geçir~, cebine de 

1

1 
teri ile hare1c.ete geçen bir ınillet ise ka- harpte kullanılan gazların en tesirlisi di bir hareketsizlik devresi başlamıştır. 

1'1avi de B«ronda1t izdiııaç vcuıdı kır bir polis kırbacı soktu ve Vilyam Stor- zanacağı zaferler seyrek ve fasılalı olan tayyare dafi toplarıdır. Bunlar, on beıı olan iperit gazı ile Nevyor.k şehrini bo- Zira İtalyanın Nyon konferansı kararı-
parmt§tır. Bir 11Gn:lım riyareti elft4Sl7&- mu aramağa çıktı. lmun bir harbe ciriıemezler. Uzun bir atışta açık hav~da 12.00_0 .~~.demden ~lmağa mecbur edebilmek için 2000 ki- na iltihak edeceği, yoksa bunlardan 

'da Fran.suvaz Nikolü'R uki oda hizmet- ~~-· . muharebede demokrasilerin seıvet ltay- al_çaktan uçan hır tayyareyı ~uşurmekte· 1 loluk bombalar t&flyan bomha t.ayyare- uzak mı kalacağı bilinmeden bir şey ya-
pai olan ııe Markın aırnna vakıf bulu- Mark, domates yuzlu bır patronun nağı ve üstünlüğü• ı kendisini göstere- dır. B~nun en fazla ter~ eden tarafı !eriyle 37.375 defa lıücum etmek la- pılaınıyacağı ve söyleneıniyeceği zanne-
Mn Odeti ölüm döıeğinde bulmuştur. idaresindeki Çamdallı meyhaneye gir-, lcektir. Bundan dolayı ttalya ae Alman- gele~ hır bomba _tayyar~ıne _k_arşı oto- zundır. Kaldı ki bu iperit gazı. kireç dilmektedir. Şimdiki halde Milletler ce-

••• dL 1_ b" d 1 _ t•• L!_ -~ L matik surette ateşı 30 saruye ıçınde tan- Jdoridi ile tesiraiz bir hale getirilebildiği im· ı· Asambl · .. 1 k ist" ı.ı .. .. . .. . ya, ~ısa ır zaman a ... ı uar ouuer .. a- . . . ıye 1 esı, soz a ma ıyen &&&y 

- Mazimi bö:Ylece arqtırm&yllll%, de- ~ ~enuz Vilyam Stonnu gormed.iniz {zanacaklaruıa emin olmazlarsa lıarp et- zun etmesıdır. .. B~ndan ba~a. s_ca v~ f:ibi bunun tesirli olabilmesi iç.in sif bir bir hatip olmadığından celselerine de-
ii.. Biliyorsunuz ki orada ancak hata- mı. dıye sordu. 1 ez1 'hararet detektorlen keşfedilmı§tır kı lıalcle bulunması da icap eder. Bundan ed . . Dü bah la 
lar var. Ben ~:....::ı.. Serji evlidım ola- Patron tereddüt etti. Bu isim peh ha-, m A~~- L'- ,L __ ,__ • de ç_ı. __ L b" bunlar gelen bir tayyareyi 20. 2.S milden ba-La bu gaz. ilerliyen aslterleri durdur- tvam emÇ~mıştir. hhanlsa d" lta d~nkcat .. ..._YA . d l"Ult uu- .,....... sayesan auu.; u J l '"" ran ve ın mura s an ın en ı en 
nk tanldım, Nikolle evleniyorum. öte- tırına gelm1yor u. . zaf~ kazanmanın en büyük avukab mü· ~sezmekte ve bunları top ate§ menzili 'me.k için kullanılan bir müdafaa vasıta- . . . . • 
.-1 -~-'-mevcut d~t..:ı•-. Vilyam Storm mu' Vilvaın Storm 

1

. . . . '--d .__ . . --'- tl 'sonra celserun tatilı zarurı olmuştu.Bu • aı-u-. c~uı.c - · J ' ff I I 1. O het l ıçıne gınnceye &.a ar ıuı.t.iyet ve uıaue e sıdır 

-Odetin tekrar ettiği bu ~ediniz, a, ana ım, ş 8 ad fik . harp hiç ilA takıp edcbilmektedır. Meçhul gazlan gelince lciınyagerler . v 

h ı d u ölü adam. ı teve • ta yan genera 1 ou 0 mut- . . . · sabah ise, müzakereyi açacak hiç bir 

ıüfed.in.lu kelimesi beni. endişeye düşü- Duvara asılı olan saate baktı : tur." u. . a~ın ~~- mel' an Büyük harpta tayyareler tarafından bö le eni kesiflere pek te ihtimal ver· batıp olınadıgmdan celse yapılamadı .... 
_Yedi dakikaya kadar burada ola-ıedılmekuzın bır gece ~yıver 1 ve .__ d'" t . d"' - .. , . Y ky d J "' Yarın sabah bazı devletler delegelerinin 

rüyor vediifündilrüyor. . . mak" d" k , tl _ l>ilha.na tayyar • ll'C§ uşman ayyareıu Ufurwmesme mu- meme te ir er. 
Caktır Yavaş YaV"'"• cıddiyet Ve adeta iP 

1 
UY\ e er e Jt b"I --'- b" · d fi go'"nu""}Ju·· olarak kurs·· u'"ue çıkacakları VI - Neden, anlamıyorum. . ~ 1 d'" b""yülc şehirlerine ve e a 1 anCAK ır lanesı tayyare a top- imdi ani bir ba.slunla kar~ tarafı der- 1 • 

- Nenin affedihtıeslni istiyordu! haşmetle içki içen . saa~~h ~t~e bi_r lde.~ t •. uşm•~ezlnın _.u saldırmalıclırlıu. n· lariyle indirilmişti. Şimdi i3e lspa~ya- hal imba etmenin pek te öyle Jc:abil ve BB. Delbos ve Eden gibi esaslı hatiyle· 
adamdır Müessesemın ŞO retinı teski.l us rı mera; erme • .. ·· .. . v - ıin söz sırası gelinceye kadar müzake· 

- Sayıklıyordu.. · · · . . · B .. .. A nın kafasındaki da tayyare tarafından duf1Jrulen bır ta- kolay bir iş olmadtgı l!'örulmektedir. Sal-
eder Ne emredersmız! u goruı. vrupa . . . . 'i" • •• ··ı k1 · lmakt d BB 

K mak _ ... 1.. . ah t h L-- alttadır neye mukabıl, beş tayyarenm dafi top· ı dırganlık vasıtaları ilerlediği gibi mü· reyı yuru ece erı umu a ır. . 
- aça yapınağa ~ıyoırsunuz. - Sı"parie. etmek için adamınım. 0 el r a ve uz:uru ~ırm · ı rl · d" · d .•. "d.J· d"l: it ec1· Bö" Eden ve Delbosun yar ..,.ı,.~ .... -

Gö il k ,L__ k ..., . n. - F-L-t b manlarda --'-·n~ • a m ıriJ ıgı ı •.ııa e ı me t ır. 'Y· dafaa silahları da tekemmül ettiği için ın ~veya CU· 
- r yorum i size ner şeyi açı ça mesini bekliyorum. Ne ıçer! ~ aca a son za IITIUU ... - 1 . h"" 1 i. .. '-üt" 1 _L 1 . . t . bahı .. almala bekl L 

aöylemelc lhım .. Bu bana bir ezadır._ bir . li harp vasıtaları böyle mütbi§ 'bir mu-\ ece tayyare ucum au muş~ eşmc.;te 1 saldır~anlar. nihayet uzun hır harbe gı· ınar esı sa soz n enme&.• 

Hakkımda pek fazla şlddet göst' e, .. ı"yor- - Konyaktan başka şey 1ÇIDeL ff '- b. b eak kadar tekemmül ve bunlara karşt devamlı surette bebe- ri1'1mek zorunda kalacaklardır. Faşistle- tedir. 
• .. Bild" ·ı tt Vil am Storm · · va a .. ıye aşara · ş· dilik 1ta1 N k nf 

sunuz:.. . ır~.en -~aa e . ~ ıçerı etmiş midir? meluJ müdafaa hava filoları bulundur- tin Madrid önünde muvaffakıyetsizliğe ım . _yanın .. yon_ ?. __ er~ı 
- Ben her şeyi dirıliyebilirim. gırdi. _Dünku kı}·afetini aynen muhafa- lııpanyada yapılan tecrübelerqen ah- mak lüzumu da ortadan kalkmaktadır. uğrama.lan_ b~. nokta:ı~tekit etmiştir. '~rarlar~a ıltihalu mese:lesı bütun go-

Öyl d. 1 · iz Ben Od za edıyordu. • t" I _ı ki· Tayyarelerden sonra, motörlü vasıta- Makınelı tufek hala muharebe saha- ıuşmelerın esasını teşkıl etmektedir ... - eyse ın eyın ~ et.in ..__.ı! nan umumı ne ıce er ıuaur · ı . . 
lfıkı idim. Serbesttim, değil mi? - Biunc:ui - Bu makineteş~ silahlar. hücum va- ların avukatlığını yapanlar, en ziyade l:rnnm hakimidir ve makineli tüfek bir ttalyayı son _noktaya kadar t:ıluık etme-

. · • • b"' ··k h tanklara bel bağlamaktadırlar. Bu ümit- .. d f ·ı·liıdır jmek kaygısıyle anlaşmayı ımza eden - Bu sırn öğrendiğıme mU.teessirim. /ı ziyetinde bulunanlara uyu . &rJ>te tc- mu a aa s1 a · . . .. 
- Benlm için hiç şerefli bir şey ele- ngiJiz hazine nazırı mio ettiği faydadr.n dahıt büyük f~yda ler de fsparyot harbında tahakkuk et- Bütün bunlardan çıkarabileceğimiz I ~evlet~er Akdenız emnıy~tın~ koruma 

an A •1_ •J;• t · d · ı· Bu .Ja hi.- •u··pLe memiıı.tir. Ta. nklann orada aldıkları ne- t. oudur· Uumumi manzara daha sıstemınde İtalyaya genış.bır mevki P•·· T R l ıyor emın e ememış u. u . ,.. .. IJ • ne ıce ;ı • , 1 ~ .. . . .. .. . 
- Gerçek kabahat benimdir .. Sizi me l a'a g_ . siz kafi değildir. ticelerden ne itrılyan, ~e Almanlar, ne ıiyade .sulhun lehind~dir. Çünkü bugün , ayınnaga muteınayıl gorunmektedırler. 

90rguya çektim. Fakat meseleyi bir defa Roma, 16 (ö.R) - İngiltere hazıne j Franko &~aden Madride doğru Fransızlar, ne d.e Ruslar memnun kal- saldırganhk arzusunu gösteren memle-1 Fakat en esaslı nokta şarki şe garbi 
'da t--~· t 1· nazın Sir Jahn Simon yakında Vaşing- y .'. •• •• • . ' tat· edil . 1t·· 1 d .k.. f d h f'f k ' "'Ld . asında ha ı· b. 't a:uıye e me ı.. ' . . . . . 1 yaptıgı yuruyufte ayı un Dl.';I u· mamış a~ . ıı:. l ı tara ta . a a ı tan - . ketler, diktatörlükle idare .edilen mem· ~ eıuz ar y en ya l ır ~eç~ 

Mark masumane bir tavırla sordu : tona gıdeı:k Am~.~ mal~ye nazırı B. çük ordusu ve motörlü nakil vuıtaları· lar. sarp çukurlara, el bombalarına ve leketlerdir. Hiçbir diktatör de, eğer ic-' olan Malta bogazmda kontrol vazifesı-
- Hangi meseleyi? Morgentau lTe goruşecektir. ~Nevyork le çok iyi neticeler almı•tL fakat Mad- yangın cıkaran t?azoline karşı tesirli ola- 1 • ı.~ ·· k b"r nln kiıne ait olarıaöıhı tayin eylemektir. 

, • , •• ' • • •. • : 1 • "' , • •• • • - tınap ım~.anı varsa~ 'uzun surece ı . --.::. .. . .. . 
Fransuva.z tasrihe cesa~et ~eme~ ... l~erald Trıbune.> g~e~esın:. gore ıkı na- 1 rı~e Y~ıkla_n •~nra, o":da ryı _tai~~ mamıttır. Bunlara karşı kendini koru- h:a.-be giri~11ıek iııtcmu. . J ttuya bu vatifeyl tabu kendt uz.ıerıne 

Bu hatıra o kadar acıklı idi ki : zır esası muhafaza edilen uç taraflı an- gormemış mudafiler. kendi meTZılerını yacak d•recede 1'alın zuhlı olan tanklar Su halde modern bir haı:bın n~W:· •İacağını istemekte ise de biitün dele-
- Bakalım, deôi1 Ociet ıneiıin aHt!dil- 1 Iaşma prensipleri dahilinde iki hüküıne- 1 muhafaza kudretini gösterince bu yürü- matlup ol:ın_ sürati gösterememişlerdir. bir· milletin SQ,Yill tC}C".kiille,rinin, .eker 1ıeıu;yonlat:ın Ak-denizin argmdait-· şar

ınesini atlJ.'ordlı- Karanlık kalan nokta I ti.~.~ birliğiyle meşg~ olacaklardır. Gö-. ı'yilı akamete uğramıştır. . Hiç ~üphesiz tanklar grup halinde hi:i- nomik pr~tiklerinin. ımlayı, kudreti ile \uıa ve pr1ıımda12 prhma doğru bütüo 
budun• 1rü.Şülecck meseleler bır memleketten di- Bununla beraber Franko• yıne Dou- cum eden piyade tara hodan kullamlahi- ı;olitik te'lekkülüoün, askerlerin nefwc- 1 mürulkalitm fili ionttolünülı Italyaya 

- Can çekişen bir kadının sayıkla-lğerine altın nakli, Londra ve Vaşing- 1 ~etin teorisini takip etmiştii. Sayıtaı-ı _20 lir. Fakat bµnlar. müdafaa vaziyetin- ıine itimatlarmın miikemmeliyetine bağ- I terke mütemayil olmadıkları zannedil· 

ınal.vına pek fada ehemmiyet verme- ton arasında kambiyo nisbetini mu- ıle 50 arasında bulunan homha tayyaTe- de bulunanl~rın harekatına mani ola- lıdar. , f mektedir. · Ingiliz • malfafillerlnde söy· 
yiniz. Son. defa fikirler daima birbirine hafaza edecek bir sermaye tesisi ve A-

1 
leri grupları, halk1n chllJl) iradesi~ ni mamaktadır. Zamanımızdaki aaldırgan diktatörlük- lendiğine göre lngiliz amirallı'ğ'ı bile bu· 

karaş~. Ben size ne ~temek mümkün- merikada altının ctakimi> meselesidir. kırmak için açık Madrid şehrine -gi>nde- Sonra motörlü vasıtala.ra gerek ha· lerde de demoha.şiler.in dcreccainde b11 I na şiddetfe · itirM etmektedir. 

• he~ini aöyledim. Şimdi iuh e~e- Darı·s h . .1 . . rilmit ve ~hri bombalamıştn-. vad~. 
0

ge,rek karada benzin temini de ay· meziyetlerin gelCşini tasavvur edemeyiz. J Şimdilik muhakkak olarak bilinen 
.._ çabalıyacağım. Odet bana ekserıya ,r, fet l~C, l erının Hültümetçilerin tayy#re dafi topları 1•--··--------..;------------11'!"-•,I 6.. r .. • şudur ki Fı·ansız ve Ingiliz bahri ekJı.. 
derdi ki: cBu yaptığınız iş fenadır. Siz B f •k d k • b l T • zayıf olduğu için bo tayyareleT pek aşa· /kinci Balkan gureş şampıyonası • petleri bu sabah Fransız delegasyonu· 
ll'Vin dostlarından birisiniz. Ben malına- e çı a a ı şu e e ı ğıdan da uçabilmek. hrsatını ele ~çiT-
Rlin emniyetine hiyanet etmiş oluyo- Roma, 16 (Ö.R) - Zannedildiğine mişlerdir. Bunlar. ıehri 50 gÜn içinde Elen 
nam. > Ben ona boyun eğdirmek ıçın göre Paristc hazt binalarda infiliklara: tam 32 defa bombalam~ardır. Bunun
tlzerindeki nüfuzumu kullanırdım. O 

1 
sebep olan tethişçileriıı bir şubesi de la beraber fehirde hayat devanı etmdt

lltemiyerek bana teslim oldu ve bundan Brükselde keşfedilmiştir. Bu tethişçile- 1 tedir. Dört tane sinema bir gÜn bile 
oolayı daiına hınç bağladı. Kendisini rin 1919 senesinde ölen ihtilalcı meşhur 1 kapanmamııtır. Kaldı ki hava hücum

fellkete silrüklediğime kani idi. Filha- bir muharririn cocukları tarafuıda.n ida- j lan da !leyredilmiş ve F rankonun ümicli 

güreşçlieri 
lzmire gelerefı 

de dün akşam 
karşılandılar 

nun otelinde toplanmışlardır. Italyanıa 
iltiliakı meselesinin müzakere edilip 
edilmediği malüm değildir. Resmi ola
rak söy1endiğine göre eksperler Akde
nizde ticaret gemilerince takibi tavsi· 
ye dilecek denizyo1unun tasdiki ile meş
gul olmuşlardır. 

kika benden ~~a.. . _ 1 re edildiği sanıl~tadır. ı lıilıifına, halkın_ charp iradesi, artrp~~1r: 
Fransuvaz ıstıkrah ıle bagır-Oı : r~JAZ~~XJZ~.ZZ7!.. F rankonun 1talyan dostları ı:nakinelı 
- Yeter, yeter .. Zavallı kız cezasını T •• k• ı B bir hücuma kalluştıltlan zaman. ıı.etice 

ödedi. Zaten daima erkeklerin yerine I Ur 1 ye Ş 3 fi• büsbütül\ falso çıkmıştır. 30. 000 kişilik 
kadınlar öderler. l k ı • ' bir kuvvet tanklar ve urblı otomobiller· 

- Bu belki de ta biatin icabıdır. Ka- a Si z m 1 r , ıe birlikte faşist teorisine uygun olarak 
Cim aşkın neticelerinden daha zi:rade. b d ani bir hücumla kat'i bir netice a)ma-
rnüteessir olmağa mahkUm olduğu için şu esin en l ğa kalkıştıktan zaman hükümet kuvvetle--

kendini .. daha iyi muhafaza etmelidir.. j Bankamıza Fransızca muha- l rinin topçuları kar~ısında bu taarruz du-
- Munakasa etmiyelim. Hiç bir mü-I b raklamı" ve ma,··ın-ler durmuştur. Ou k eratını idare edebilecek bir ,. -~ ... 

na aşadan hiç bir zaman hakikat çık- T makı"nelı' •"ılahlar, ramurlar içinde sap-
d idi r ürk. bayan memur alınacak- ~ .,. mış eği ·r. lamp kalmıs, makineli bir ordu olmak· 

Mark son söı: olara-k su iddiada bu- tır. 1 · bal I 
ıundu : ~ 1 Matlup evsafı haiz olanlara tan çıkarak diiJmana hedef ine ge -

i 1 • • B ·· · t · t ha· 
H k ka iyi maas. verilecektir. steyen . I mıştır. unun uzerıne aarruz rıca 

- a i t y;dancılann en güzel ica- · H d 
<lıdır. , lerin §Ubemize müracaatleı:i. line ~elmiş. bozgun ha~amıştır. ava a 

Fransuvazuı elinJ tuttu ve genç kızın S.4 ( 1 - 3) ( J 7 49) J uçan Rus tayyareleri, o zaman düımanı 
~aDrJlll"4U;&Ai'W-J&JiW~A diledikleri gibi bombalamı!lardır. 

Her halde motörlü silahlara taraftar 
olanlar, f spanyol harbmın mükemrnel 
malr.ineli sitihlart tecrübe etmek için 
kafi bir saha olmadıjınt ~~yliyecek ve 
daha büyük bir harp oluna bunların te

siri o zaman görüleceğini iddia edc;cek· 
lerdlr. Hele Sunqay Magazine gibile
ri uçan c!enizaltılardan. i~de insan ol
madan işleyen bomba tayyarelerinden, 
ö1im .. ğmdan motörleri durduran görül~ 
mez dumanlardan, ölüm saçan hastalık 
basillerinden ~ zehirli gazlardan bahse-
deceklerd ir. 

Bunlar, ilmi bir surette birkaç defa tat· 
bik olunmuttur. Meseli bunlardan ha-

s.iller. diiJman ordusu için olduğu ka
dar kullananlar için de tehlik~li olmak
tadır. Markoni de ölümünden biraz ön
ce kendiaiyle eöriişen birisine ~nlan 

Şe/ırimize gele-ıı Elen gii.rqçil.eri 

BAŞT ARAFJ BiRlNCi SAHiFEDE YUGOSLAVLARA GöRE 
YUNANLILARA GÖRE. Yugoslav güreş kafilesi reisi de mu-

Misaficler Yugoslav güreşçilerinin mi- habirirnizin ricasına şu kat'fılığı ver

safir edildikleri Ankarapalas oteline in- miştir : 
-Müsabakalar başlamadan neticeleri 

tahmin güç bir iştir. Bununla beraber 
bizim kuvvetli geldiğiınizi söylenıek is--

Nyon anlaşması üzerinde Italya Lon· 
dra ademi müdahale komitesinin yarın 
yapacağı içtimada taarruza geçmek ni· 
yetini gösteriyordu. Fakat lngiltere ve 
Fransa Nyondaki faaliyetlerinin yalnJI 
Nyon konferansına ait olduğunu ve bu· 
nun Londra ademi müdahale komite-
sinde müzakere mevzuu olriıasına razf 
olam1yacaklarını bildirmişlerdir. Bunwı 

neticesi olarak komitenin yarınki cel· 
sesi talile bile edilmi~tir. 
Şimdi ltalya ile ıızlaşmal'a girmek 

için ilkönce kimin bir teşebbüste bulun· 
ması lazım geleceği düsiiırüimektedir.~ 

ltaJyanlar diyorlar ki : Biz Fransa ve 
lngilterenin tebliğine cevap verdik.~ 
Şimdi mütekabilen Italyaya bir nota 
göndererek teklifleı-de bulunmak bu iki 
hükümete aittir. 

Fakat Fransız ve Ingiliz mahafillerin· 
de de deniliyor ki : Italya notasiyle an· 
cak bir prensip beyanatında bulurunllf" 
tur. Şimdi sarih telkinlerde bulunstm, 
bunların üzerinde görüşebilelim. 

iki taraf arasında oynanır gibi olaıı 
bu saklambaç oyunu bakalım ne zama· 
na kadar d~am edebilecektir? -mettar misafirlerine hürmeten en gerı· 

de, merasime .iştirak edecektir. Mera· 
simde süel bando haztr bulund'ltrula· 
caktır. 

mişlerdir. Bir muharri.roiz Yunan güreş-, 

çilerinin kafile reisine Balkan güreşçi
leri hakkında ae düıündtiğünü sormuş-

terim. Maksat dostane temasları.mızı te- Resmi geçit .. onunda ekipler sabi 
tur. Yunan kafile reisi ~u· cevabı •ver- k il · · ı · · 

madi ettirme ve güreşç enmız sız.ın üzerindeki minderin etrafında toplana· 
miştir. •: •' n1 1 k 1 t k kuvvetli elcma arınız a arşı aş ırma - ca.klardır. Burada. Balkan milletleriııdı 
-« --Çok çalıştık, hazırlığımız ta- da d ff k ld w •• 

tır. Bun a muva a 0 ugumuzu go- bayrakları çaprastla.ma duracaktır. 
mamdır. Bu sene gilreşçileritnizden· rüyorsunuz. · Balkan güreşlerini mmtaka ikia· 
ümidimiz fazladır. KAN G'nREŞLERt aöylemiftir: BAL u ci reisi kısa bir nutukla açacak. 

- Jcad etti~ ölüm lflaiı ile ancak Şunu da nazarı itibara almak llıım- Balkan güreş oyunları bugün saat buna güreş ıfodeı·as)'-onu mümessili REMINGTON 
Yui Makiaalan • Hesap Makinaları, Cem ve Tarh Makinaları 

Statiatik Makinalan, Celik Dolapları, Makina tiritleri 

IZMIR ACENTASI : JOZEF ABAJOLI 
S_aman lıkel..t.Kardicab Han 

üç kadem ötede bulunan bir tarla fare- dır ki hasımlarımız Türldür. Türklerin 17 de Alsancak .stadında törenle açıla- mukabele ederek bütün sporculaı1 
aini öldürebildik. pazu kuvveti, güreş kabiliyetleri her caktır. T"oren programı şudur : halka yU.ek sesle tanıtacaktır. Ball-

lfin lıalcikati fUTadadır: Yeni silab.lar·ıkes tarafmc:Wı tealim edilir. Türk &ü- Yunan, Yugoslav ve Türk gürq ekip- do Balkan marşını. ondan scmftl 

dan hiç biriai 19 J 8 ..-nden beri, ee· reşçilerinin p.mpi)'Qll oJaca1rlaruıı ı.ah- leri muayyen mUe stadda l:Nr geçit da Balkan milletler.inin maqlarmı çala
reii ıribi, tekemmül etmemiftir. min ededlll. Fakat bi& de derece ala- resmi yapecakllıNır. Bu aeçit rcaııi il- <:aktır. Merasilftdea m müsababJ_. 

En zi)-ade terakkiye mazhar olan ııil~ caiu-• rasiyle Y•pılacaksa da, 'l'Urk ekibi kıy- b~aııacakttr. 
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Yazan: KEMALETTiN SVKRlJ 

Tarihi tefrika · 

~O:Aii'liiE 11 Zil * 
Büyük Röportajlar 

R aaazm+ 
3 Yazan: P. ICHAC 

• •• •• 
Bizans sarayının ıç yuzu Afrika ormanlarının esrarı 

Manastır önünde .. Ar~ık Goriller içindeyiz ... 

~-
~ ~.~::.-} . .. • ·.y,; • 

w~'.".~w::, -x .. ~ . . . . 

Burası ft~llah 
Evi eğil mi? 

-- Bir istav14oz cıkardıilın . ~ 

gibi herşey ha/olup biter .. 
istavroz cıkaranı istavroz • 
deposundan 1-:.~vmazlar.,. 

Papas cübbesini çıkardı. Soyun
du ve yatağına girdi. Girdi ama 
gözüne bir tütlü uyku girmiyordu 

~~~~,~~ ,;.,.-,.~., -.' ·:it 

"' . ~ w .. , •,. "· >. ~ =~ ::o~i" .. " 

_ Hey~:~:;;;~{~~;~ •• Bu d~:~i kı- 1 bir evin kapısını çalıp bir lokma ekmek ::~!:a~~: ~:~de t:.ı~~at=~~m 
_,, t' il -:.1:.. ? verin diyebilirdi. Fakat. 

ycue ı e nereye 5 &U..17 orsun •• Vasil, dediğini yaptL 

Dallar çıtırdadı ... 
a rak hışırdadı. 

Zehirli oklarla 
GorH kusmağa 

yaralanan 
başiaunıştı 

---m:---

Orman, gündüz olmasına rağ·
men katanlıktı. Sağımız ağaçtı. 
Solumuz ağaçtı. Yapışkan ve 
çamu1·lu bir yoldan yürüyorduk. 

Birhirine karışan basık dalların 
kenıerledİği tunellerden 
eğilerek ·gt1çiyorduk 

Vasil durdu. Muhafızın ccdilenci kı· - Bana yat.acak.bir yer •• 
-•- h ti lordu. ha baba ile Meryem anaya bir dua yaletİ» demeiİ ona ereceği cevaba ip Demea. ay ganp 0 

1 • Bilmediği, tanunadığt sokaklarda önü· şavurd.uktan sonra burada bit' köpek gİ· 

t 
Evet.. Bir kaç adım ötede, ağa~ kü- cak ki uzaklaşmıştı. Onun boğuk fer- .SL'> tabaka:n altmda yükselen güneıin 

meleri içinde, muz ağaçları altında, hir yatları hu defa daha uzaklardan geli- sart ıştğı, ormanın içine süziilliyordu. 
UCU o mUJlU. d• efe " •• 

B b!<--'...A!!. ne çakan köpeklere hoş ayer yunıyen bi lawddL Batmı mermer basamakl.ar-
oynunu '--TII. d- ~ ·· rd 

goril vardı. yordu.. Yol.. Yapışkan ve çamurlu idi .• Yol 
Omuzum.da asılı duran Vinçester tü- Oduncular tekrar yerlerine ve işleri- dıyorsam keçi yolu .. Ancak bir kişiaia - Maked -' d di. Bulgarlar V asil zihnen hep bunu uıunuyo u. dan birine day•dL. on,, ... ıyun, e d b' d"rt 1 ~ 

evimi yütdar. Çolufumu çocuğumu kes- Yürüdüğü yol an ti' 
0 yo agzı· UzlDl yol yorgunluğunun tesiri ile göz. fengim birdenbire sağ elime geçti. ne dönmü.şlerdi.. geçebileceği dar bir geçit.. Sağınuz -. 

Taınaınen kulak kesılmiş ve gözleri- Biz de yolumuza devaın ettik.. lwnuz ağaç .• Üstümüz, ağaçların ba.ftk tiler. Ben güç bela kurtuldum. Çok na çJdı. teri derhal kapandL. 
zengin bir adamdan. Şimdi hir lokma Vası1 durdu. Horul horul uyumağa bafladı.. 
ekmeğe muhtaç kaldan. Bwada insan- Acaba doğru mu gitsem.: Y ~ksa ~a-

mi ayni istıkamcte dıkmiştiın. Tam üç hafta.. Evet tamam üç hafta dallarının birbirine karışm.ı.ş ve ka1 .. 

Duydum.. balta gırmcmiş ormanlarda dolaştık ...... na~masından hasıl olmU§ bir kemer •. Ve 
lama merhametli oldaldanru sôylediler. ğa veya ıola mı sap$alll drye bu mud- - 3 -

Sen DiyomeC: -nanashruun pa az onun için geldim. det diifündü. P 1' 

_ Yani açıkçuı, d.ilenmeğe değl mi f _ Ne olursa olsun.. Sağa saparım.. her akşam olduğu gibi bu akpm da er-

Sağ tarafımda bır ağaç gövdesine in- Geceleri çadır kuruyor, nöbetleşe uyu- biz, bir çok yerlerde hatta b~ımm * 
dirilen balta seslerine benzer sesler duy- yor, günduzlert yolumuza devam edi- mek mecburiyetinde kaldığuıuz bir tü· 

yorduk .. Fakat hır tek gorile rastlamak nelden geçiyor gibiyiz .. dum .. 
- Evet.. Diyerek aağ taraf yolu taki.be koyuldu.. kenden odasına çeki1mişti. 
- Haydi öyle İle, gir l>akalan.. Me- Bir müddet yürüdü.. Titrek mum qı.ğl albnda incilden ;yir-

Bu sesleri kmlan dallarm çıllrtıları 
ve yaprak hı.şırtılan takip etti. Sonra 

imkanını elde edemiyol'd.uk. Sryah derili avct, gözleri n.1ütemadı .. 
Nihayet üç hafta sonra tesadüfün yo- yen yerde ve etrafta, goril izleri üze

lumuzun füerine Çlkardığı siyah derili rinde yol göstet·erek gidiyor. sih ve Me.-yem mlmu bol etain. Nihayet bu yol, apçll, geniş bir bah- mi otuz sayfa okum°' Ye yorulmuıtu.. 
Vasil, kurnazca hareket elmİftİ. çeye geldi dayandı. Meryem ana kandilini biraz canlan-
Bizanıta if ara1an bot iman ve cÜD- Yol. Çrkmaz yoldu. dll'dı. 

başka bır ses, gırtlaktan gelen bir ses 
yükseldi : bir avcı sayesinde muradıma nail ola- Saatlerce gittik. 

bildim ve iki ay goriller içinde yaşadım. Yambo dallan arasında rengini gö~ Bokhok.. Bokbok... &kbok... Bok .. 
büt y•pan eefih süril imdat da dilenen Bahçe de bir manastır bahçesi idi. Kara cübbesini çıkardı. Bok ... - 2 - d.üğiunüz gök yüzu gittikçe kararıyor" 
bir sefalet ordusu .-ardL Kapmm üzerinde manastınn adı yazd-

Soyundu. Bu sesler .. Görünmiyen gorllın sesle
ri idi .. İ\Uffii vahşi bir sevinç doldurdu. Kendilerini günahm bütün çeıitleri mqh: Sen Diyomed manastırı.. y .x.._ "rd' 

• 
0 B" IJ bu -0:..-LI---·- V İl "lk .. t ltu~ ( -'--- at-oua gı l ... ıçın~ atan 1Zanı ar, guııuuuaauuu ~ ı once u gu yo un ~uuua..c. v • • •• •• • •• Bu Sırada orman içinden karşmm:a ıki 

kefareti için daencilere karp cömert ba· yol olmasan• sakıldı. Yatağına girdı am.ma, gozune b• tur· siyah adam çtktı .. 

Bobo 
önümüzde yüruyen sıyah derili avcı 

birden durdu. Kalkmış olan sağ ayağı 
muallftkta kaldı. reket ecliyorlardt. Aldddan sayuaz bed· Talisizlik daha ilk adunda önüne en-ılü uyku gİrmiyonlu. Bugün nedense Bay 1 Ellerinde oklan vardı. 

d 1 ··k- - dil • d l il ha il -'--- rd y-1~ dı ·· t"' d b" ık d 5 ~ Kafasını ve gcivdesini, daha iyi duy-ua ann yu unu encı ua an e - ge er Çl.Kill'ıyo u. wna •• papazın us un e ır & mll var ı. aga Nöbet beklıyen adamla be.s on keli-
k( • al inanl --~ N ı ı dedi. Buruı bir d"' d"' ı d · ., ınuk ister gibı öne doğru eğdi .. fifletece erme apt ca an vmuı. - e o ursa o sun.. • on u, so a döndü, kalktı, otur u, u-

1 
ıne konuştular. Rehberim, bunlan ter-

Vasil, bunu bildiği içindir ki kendisi· manastırmış .. Daha iyi ya •• Manast1r Al- lanoz çıkardı, dualar okudu .• Fakat bir cemc ederek bana anlattı ; 

ne dilenci aüsü vennifti. tabın evidir. Orada bana Ermeni misin.. türlü .uy. uyamıyordu. Nihayet biraz da· I - ~rınanda odun kesiy~r~ar'.~'lŞ·:. Dir-

Dınledı . Dınledı.. Sonra ayağını ya
vaş yavaş ındırdi. Yere bastı. Se.s çıkar

mamağa çalışarak hır ı~aç atlıın attı. 
Bana döndii .. B• k k w Bir :atavroz .. ık.ardım -!Li her teY 68.llo- Go ld l 

Eğer İt aramağa geldim demİf olsaydı Bulgar mı.;ın .• Nesin diye soran ol~ .. [ar eıbı oldu. Tam kendinden geçece-,den. bır~ karşılannd. a Gonlı gonnuşler. 
ızans apısının •uratana apanacagt .... " ... IS°" ği sıra kula.ı:...-- bir ses _.eli. rı en ı;ok korkuyorlar .. Oerha yay-
uhakkak lur. Her halde istavroz çıkaranı iıtav- 5

.... l:i""" Ben de yanına yaklaşnuştıın .. 
m b.. ' ., roz deposundan kovmazlar •• Kovarlarsa Bu ıes sanki l'Üya$uıda değil, baki· ı larılnı glermı.şler ve oklarını haly~.ın.:ı Kulağıma eğıldi. Yaprak hışırlılan-

katte ve odanın 0 -----da ·unı·,. gı'bı' kuv-,ısap aıuış ar .. Oklarm uçlan zehir i ınıış. * " al ~ !.ı • 1 lrerİ .n..:n bir bat vu- • MQUll .. na karışan ve an-.:a k duyulan bır sesle: 
Vaail. Bizanaa girdiği zaman ort 1g1 "'"enne ge mez.. " .. --.... vetli idi. Yaralanan gortl kaçmış fakat nihayet 

gecenin karanlığı adam akıllı bubr'llllf'" ralan bakalun.. • . b" .k. F 
1 

- Muşu. Dedt. ŞundL. Geldik ... 

tı • 
Vasil, bu diqünce ile bahçeye gırdı. Bu esrarengiz ve korkunç ses şöyle ır 1 1 saat ömrü varmış.. aza yaşıya- Burada .. Var hır gorıl.. Amnıa .. 

1 d . d mazmış.. G rd B . K t b ' Bu vakit ve bu saatte ne yapalıil.irdi? Fakat bir türlü manastırın kapuımı ça - ıyor u: ö u . ızı . . aç ı ızı... Gidecek 
mağa cesaret edemedi. Vakit adamakd- - Uyuma •• Kalk!. Maıuutınn bahçe- T~k.rar dal kmltıst ve yaprak luşll"- biz arkasından .. . 

Her keı evine çekilmiftİ. tısı ışıtildi, Bunu h."'Uvvetli biı· öksuri.ık Herif, çal pat bıldiği Fransızcayı ka-
Bizansın bu kenar mahalleıinde ao- lı g~ti.. ~inde Bizans İmparatoru var. Onu içeri ve şiddetli k"~ı11a "'':'sleri takip ettı. 

, __ , _ kakt k' Papaı lıu saatte çoktan yatmıştı •• Ve al.. izaz ve ikram et.. ...., ...,. fa:;ınt gözünu yara yara konuşuyoıdu. 
llUU{ köpeklerinden ba"'a 50 a DO· bil" h • vuklusunun ~ Goı·ıi zehideıunı.;:ti ve pek yakuııınız- O gün akşama kadar yüriıdük. 
secikler voktu. yahut ta k.im. il' attgt ya 1 ıhtiyar papas derhal yalağından fır- ...,, 

' l da idi., Geceyı orman içınde rastladığımız bir 
Nereye gidecek, nerede yatacakb. Ya· koynuna gizlıce llVIJID.IŞ t. d ,ladı. Gözleri dehtet içinde açılmı.şb. He- Paristen buraya kadar ."edi, sekiz bin kö.ydc gec,irdık.. 

1 Uykuda da olsa, yavuklu koynun a • . • " 
nn sabah İf arıtmak için bir çok yer ere dilmekt muhakkak men uzun tesbihina yakaladı. kilomelrclık yolu geçtikten sonra Go- Erlesi sabah şafakla beraber gorilın 
ı._. vurabı'lar" dı'. Fakat '"sd mesele saba- da olsa rahatsaz e en Şe 
UGJ .. • ytan dua.lanm mmldana mırddana rilin ilk ses.ınt kusarken duymu.ıtuın. ızlcri i.lzennde yurwneğe koyulduk. 
hı ebnekte ı·dı". hiddetlenirdi. •-- "'bbes' • • d" ş· d G 1 I M • • k"' d d ' k ' 1 t _ Adam sende, dedi, bir geceyi da- ~ra cu ına gıy L ım i onu görnıek kalıyordu. ece el ıgunız oy en e ı ı re ı ler 

Sokak ortasında ve köpeklerin atasın- ı H Acaba rüya nu gönnüşt.ü.. Adamlanınla ber"'b"' .. , ihtiyaten yine almıştık.. Bunlarm ellerinde genLŞ ke-ha dışanda geçirirsem ne 0 ur.. a ma: ... "" 
da yatamazdı ya.. nastU'lft içi ha dqt .• t.küi de bizim gibı imparatorun bu saatte manastır bah- silahlarımız elde ve parmaklarunız le- narh fil ınrr.raklan vardı. 

Mutlaka sabaha akdar yatacak. uzun • çesinde ne İJİ vardı?.. tıkte ilerledik.. Mızrakların uçlarına da birer muska 
volcululugun~ mı acısuıı -·1--..a-~-lr dinle- serseri kopuklara b1r.. 1 y 1 "'- ı 1 t G' k . . .. k l k 1 
~ ...--~ okak değil Kö- (BiTMEDt) ara ı uvril se:.leriınizi duymltj o a- ası ınış ı.. o yuzunu ap ıyan a ın 
necek kenar bir yer lizundt. Herhangi Hiç değilse burası & •• ----·---

Genış yapraklar üzerinde toplanm_, çiı 
tanelerı arastra bir şmltı ile dökuliiyOI'. 

Ku§ sesleri seyrek .. Fakat ttz.. Uzun 
akıslerle yaytlıyor. 

Çaltlıklar ve ye'iillikler arasmdan 
ıdım bilmcdığinı garip hayvanlar ko-

şu.1uyor.. Bir kaç baykuş sesi duyduk .• 
Orman .. Gündüz olına.:;ma rağmen gc-
cc gibi karanlık .. 

Kon.uşmıyoruı. .. Belki gorile rast ge
lım: ve hayvanı sesiınizle ürkütürüz di
ye agız açmıyoruz .. 

Sıyah derili avcı yine durdu .. 
Goılerıni sağ taraftaki ağaç 

içınde kıvrılmı.ş dallara dikm~tı. 
sıklığı 

Burada, ağaçların dalları aı·asın<.la 

üdela hır yol açılmıştı. 
GQrılın yolu .• 
Avcı, blıyli:k tecrübesi ile k rarını 

vcrdı : 

- Biı· di:jİ goril.. İşle bir başkl goril 

ızi daha .. Arlık bu sefer muhakkak ... < 

Gorillerin içıııe ginuiş bulunuyoruz. 

Herifin bu sözleri beni çok ıevindit"• 
di. fakat benimle beraber gelmiş olan 
ve maiyetimi teşkil eden on yerli llc a~ 
çımda renk faJan kalmamıştı, Adam• 
cağızların betleri benizleri atmıııtı. 

- BlTMEDt _ 

• 
il 112 " ' .. •• 

HALK MASALI BUYUK 
, Hamama girdikleri. zaman hayret içıo-ı U1aklar koltuklarına girerek yukarı 

1 
c<ı;iız. bari bi~ i~e yanlSln.. S~~leyi~ du, ufledi ..• 

de kaldılar. çıkardılar. Hakim onu salon ki)pUı bir arzunu~. bır ıstek veya derdınız mı Genç derhal gözden kayboldu. 
Kapının yuvarlak pençerelerinden gÖ·. önünde karşıladı. ur.. Mesela çok istediğiniz halde ıim- Nereye ve nasıl gitmişti~ 

Ebu Ali Sina 
bek ta,ına ayrı renklerde ışıklar serpili· ı fzzet v7 ikramla yanma oturttu. diye ka_dar bi~ .... tii.rlü ~ali olamadığınız, Ba~dat hakimi şaşınp kaldı. 
yordu. - Bellı ki. dedi, siz alelade bir adam ele geçıremedıgınız bır muradınız yok Yoksa rüya mt görüyordu. 
Gümüş musluklu mermer kurnaların . değilsiniz.. Büyük ve gizli bir kuvvete 1 mu> Bacağını çimdikledi. Can acı:u rüya 

başlarında huri gibi gılmanlar müşteri- 1 sahipsiniz. Sizden bir ricam var .. Bana Hakim, derhal cevap verdi: görmediğine delildi. 
len kıu,..lamağa ha1:1r duruyo:lardı. lşu hamamın aslınt a~latır mısınız~ - Nasıl yok. var... - Ne oluyor? Bu ne haD. .• Oen~ " Nakleden: Orbay 

,, 

c ı ı r •~.4QJ ~~ ,. Hakım. bunlardan biri ile konuşmak Ebülharis, hu; bir şey saklamak iste- - O halde söyleyin.·• Bu gence nereye kayboldu} 

- 4 - istedi. Sorduğu suale cevap alamadı: miyen bir tavırla: emir vereyim.. Muradımz derhal ha- Diye sordu. 
Bunlar neden susuyorlar~ -Anlatayım ... Dedi. Ben bu hama- sıl olsun.·· Ebülharis: 

kubbesi ve kırk tane de kurnası .var~•· ısara}'lan v~ saraylamun için~e muhte- Dedı. Ebülharis: mı tamam 40 günde yaptırdım. Emrim - Yemen diyarında cSaba. melike- . -Bi.-az ıı.abrediniz, dedi. Beş on da 
EbüU.arıs, h~r kunıa başına yıne ıl- şem kubbelı hamamlan vardı. - Dilsizdirler ... Dedi. Hem dıl~iz altında gördüğünüz gibi kırk dil.az genç sinin ~ok guzel bir klZI var. Onu rü- kıka sonra gencin nereye gittiğini ve no 

mi simya kuvvetıyle bırbırinden güzel Sordu: lıem de sağırdırlar.. Yalnız göruner ve 
1
var. Bu kırk gencin her birinin elinde yamda gördum ve c.:ından a"k oldum. oldu~unu anlıyacakstnız .• 

Hasna. müsteım~. ala .. Rana, güzellikte - Dediğiniz ham:ım. benim hamam· gorduklerini söyliyemezler.. ayn ayrı kırk türlü marifetleri var .. On- Fakat bir türlü vuslat imkanım ele ge- Hakikaten Bağdat hakimi bi.raz son• 
eşi, emsali olmıyan peri gibi kırk kız ve !arımdan giu.el mi) Haim kendi kendine: ların sayesinde ne titer ve ne ddersem çiremedun. Mademki çok marifetlisiniz ra daha buyük bir hay.-ete düşecekti. 
h . _b_ k k wl - Aman efendim. güzel de söz mü.. _ Bu iş. dedi, insan oğlunun yapa- yaparım. benim bu derdime deva bulur ve mu- A d b d 
urı gı ı ır og an oturttu. 1 ı ~. ~ .. .. d "' B f .. d .1 d . _._ ra an on on eş akika geçmemi»• 
Hamaın kadınlara açılacak olduğu za- Bu hamamın de~'.l -~agdatta, butun un- cağı i~ değil.,. Bunda muhakkak bir - ari burada di\ bir m:ıri et gol· ra ıma naı c crqentZ art"" size yok ti ki kaybolan genç tekrar salonun or· 

ınan kızlar, erkeklere açılacaık olduğu yada eşi yok .. Gorulecek şey... sır ve bir tılsım var... Bunları yapan terin görelim· yok.·· tasında meydana çıkıverdi. 
zaman oglanlar hizmet ediyordu. Hakimin merakı busbutun artu. ' adam her halde büyük bir adam olsa ge· - Ba~üstüne,. Yalnu gösterece~im Ebü(haris, hakime sordu: Yalnız değıldi. 

Ebülharis, ışt• bu hamamın idare.·rıi - Şunu bir de ben gıdıp göreyim .. rektir. marifeti yalnız sizin görmeniz şart. Bu- - Saba melıkesinin kmnı odalık di- Yanında, hurileri bile kıskançlık ve 
eline ahlı . Diyerek on kişilık bir maiyetle Bağ- Maıyeti halkına : nun için de odada ikimizden ve bir de ye mi almak istiyorsunuz, nikahla mı' hasetten çatlatacak derecede guzel bir 

A · d f k b"' ·· 1 d kt _ ı-•aımarn sahı'bı'ne {r :ırşı hürrn 'l ve l..ıeraberimde getırdi.:'rim on gencin bir alacaksınız> kıL vardı. 'Z za.ııı .. m ıçın e zengın a -ır utun dat kapı~ın an çı - ı. , - • .,, 

B d d l 
1 

k · f · · · a eti tchim gösterin... Lanesinden ba,kafarının bulunmaması 11- Hakim: B k b .. \' ag a ıalkmdan ı_>u kırk kubbeli, .kır_k Ebülharis. büyü mı.i3 ırının zıy r ~ \I ız, utun emen diyarına hillcim 
•~ · · d' Ç k k d Eb' lh~rı' zım.. Emir buyurun... Halvet olalım. - TaLıı' nı'k:Ohla ala~~~,.... D d" S r. l"k kumalı ve kırk guzelh hamama gı.rmı- ni haber almı?tı. ı-.mrını ver '· 1 ar en e u ·~ · - .. ~ .... ,. • • e ı. aua me ı esinin kızı... Yani Sa<:;.da• 

yen, onu gorınıyen kahl1adı .. 
Çünkü hamam, para ile değıl, lrda

va Kli .. Her gır •n meth 0 de ed~ biııre
ınıyordu. 

Methi dılferde de.,tan olan Kırk Kuh-
beli hamamı Bağdat hakımi de işitti. Bu 

Se.. Hakim emir verdi.. O halde m rad k d' · · h~ • - · " " Onu kapıda karşıladı. - u ımza en mızı na- <tKıminin sevgilisi idi. O da ruyaaımla 
1 l'\nıı'amın en gu""zel - Biz. sizi ziyaret ettik.. Yarın da Büyük salonun İçini dolduran saray il olmuş he ap edebilirsiniz. Çünkü ben B wd hAk• [zzet ve ikram a ~ • ag at il ımini girerek. aşık olm t 

eiı:in bızi ziyaretiniı:i bekleriz.. adamları ve Ebulhari:iln on gencinden ilmimi fenalığa değil, iyiliğe hasretmek lkı' sevg"l" J u~ u, odasına göturdü. Dedı". • t . ı ı, naa ve ne suretle buluq 
Burada her taraf ipektı . dokuzu dı~arıya çıktılar. ıs erım. tuklll k b rb ~~ 

B d h k • t "d l .. k ld Eb""lh . b·· 1 .. 1 d''- rtnı unutara i irlerini.n kollan Hakim ve maiyetı soyundular. Ebulhariıt, ertesi günü ağ at a imı- çerı e ya nız uçü a t. u . arıs, oy e aoy e ııı;.ten &onra 1 ara lna atıldılar. Bö le 
Her birme ayn bar köle hizmet edi.- inin sarayına gittiği zaman adeta mera· Ebülharis: odadalu dılsiz genci.il yanına gitti. Ona sarho~ gibi y ~zun zaman ve 

sım deaecek bir İ•tikbal ördı.i.. - Mademki, ded" hir tecrübe aPa· ir lum · u.r !lJ..ı t Rir fuın 1. •• _ .. u~~~~Mlf~~~ 1,,,!!~~W ... ••~~ 
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iNYON 
• . Roma meydan mı okuyor? Haydutlar icinde bir röportaj 

Ben bir haydudum • s Anlafma-
• : sının 

~Ropıadaki 
Londranın kanaati 

içinde 11 adam Bu oda E akisleri 
E vahimbir 
i ihtilaf mı: 
E cıkaracak i 
: ' : •••••••••••••••••••••• 

ltalyan 
olmadığı 

- Şimalı ltah a-
n butun gazeteler hah anın 

o nla ma ına i t ak için İngıltcrc 
, c F ran a tarafından Yukubulan daı; ete 
Yed cev bı ıle al· kadar olarak ltalya 

c Almanyanın bu hu usta tama ~le 

uf bık buJundıeklarmı kaydet ekte r-
c:r 

Popolo D' ltalia dt or ki: c y o da· 
ili anla mada ltalyan fılosuna bııakılan 

rol ne müsavat prensiplerine, ne de hal
) anın denizlerdeki vaziyetine U) ma
maktadır.> 

Gazet Del Popo) o diyor ki: cltalya 
Ak.denizde inhisar arzusunda değıldır. 

1.tedıii teY daimi aurette kendı dunya 
ticaretinin tabii yolu olan bu denizdeki 
tabıi ve tam hakkıdır.> 

cevabının kat'i 
mahiyetindedir 

1ngı1terc 'c Fransa m~sbet net celcr ara

----------------------------~--~~~~~ 

Bu adamlar bir masa başındalar. Avukat, 
fabrikatör, devlet memuru, polis haf iyesi 
mesleğinde olan bunların tek ve müşterek 

bir meslekleri var: Haydutluk ... 
Eksel iyor dh or ki: ' Yammdn oturan Ye •igaramı yakmak Si ara dumanl .. rının gittikçe ke af et
Tadil· t yapılması ih :'Tlil i m ı; c t ı; e ı ıçin bana kibrit uzatan bu adamın bir l"şen maviliği içinde odada eŞ} alar şe-

t menr. ye şayandır. Fransa ile lngiltere 'katıl oldu~unu çok İ}İ bıliyorum. killerini kaybediyorlar .. 

maktadırlar. 

Romanın bu meseleye dair ) '"pe.bilecegi l lem öyle ~lclade bir kat.l değ,! , ka· On bir ki i .. Odada bulunan on bir 

ki.fi · · b" ) "h "yet" ı1arlanmış katıl... adam hiç durmadan uzun havana sigar-te ı erı en cenııf ır uz asm zı nı ı 

ile derpiş etmeğe amadedir! r. Adı Frank Burman ·· hırını tiittürmcktedirler .. 
Epogue d yor ki: Bo.}U orta ... Zayıf ve sinirli ... Omuz-ı s:mdi şu satırları size yaz .. rl~en, bu 
Fransız _ lngiliz tezi Rom 1 n meta- lan oldukça geniş.·· odada bulunanların adlarını tamamen 

lıbatını açıkça serdetmesi lazı ı r,elmek- Başı, sinema mecmualarının birinci öğrenmiş oluyorum. 
h: olduğu merkezindedir. sahifelerinde yer alacak kadar karakte- Müsaade ediniz de size şimdi onları 

Populairc' den: ristik... Burnu belki biraz küt... Fa- teker teker prezante edeyim: 
Milletler Cemiyetine merbut olan bu- kat bakışları keskin .. . Ağzı ufak ... Alnı &velit toplantının reisi olan ve gru-

tün memleketler Nyonda elde edilmiş şiddetli bir zekfıye ıdamet, yüksek ... bun hiç şüphesiz en nafiz azası Tom Gi
olan neticelerden memnundurlar. Ve Saçları ko} u tiyah Ye sık ... Saç ilaç- ncl'! ..• Elli yaşlarında ya var, ya yek ... 

.... · ... :·:·,, . ..,,,.3. Jtalyanın İştirakten imtinaına bir facia lanna kuvı. etli reklam vazifesini mü- Balık etinde ve geniş omuzlu ... Saçları 
mahiyeti izafe edilmemektedir. ltemmelen görecek kadar sık.. yarıdan fazla ak ..• Suratı tamamel\ mat-

var 

F ransız ve lngiliz mahafili ltalyanın işte F ranklen Burmanı ilk görünce ruı... Hiç durmadan birbiri üstane ıi-
konferansa iştirak ettiğine şahit olma- insanın üzerinde haaıl ettiği tesir bu... carım içiyor .. Tam manuiyle bir İf ada-1 Amerikacla kadın polialer 
nın oldukça arzuya şayan olduğunu be- Franklen Burman bir katildir. mı ... Bir fabrikatör tipi... açıkça ortaya koyuyorlar. 

Stampa diyor ki: cltalya hiç bir za

man bafkalannın imtiyazlannı te) it eden 
'bir plinı tanip edemez. Ve biç kim-

• de en büyük Akdeniz devleti için hu
dutlar çizmek ve nuntakalar tesbit et
mdc hakkını haiz delildir. 

• yan, ancak büyük bir gayretle vücuda Bu odada benimle beraber bulunan- Sonra Jak O"brien . .. Zayıf ve uzun Bunlar içtimaa dahil değiller •.• 
getirilmit olan eserin yeniden mevzuu ların hepıi de onun katil olduğunu bili- boylu ... Sık sık mide ı;ancııından ıika- Katil Frank Burmanın adamları ..• 

1 d w yorlar Amerikanın bütü li t · Müzakerenin bir an evvel bitmesini bek-bahs edilmesinin mümkün oma ıgmı · n PO • memur- ye çı ... 
ilave etmektedirler. lan, polis amirleri de biliyorlar.. Yanı batında Hanri Fordham oturu- lerlerken söz ucu ile patronlanna bakı-

Eko dö Paris gazetesi yazıyor: Bulunduğumuz oda o kadar genif bir yor. Sarhoı burunlu, kel kafalı bir mo- yorlar .. Sanki daha bitmedi mi? demek 
Yeni bir mmtakalar taksimi bidayet- ;ı.er değil. Bir it odasL. Duvara da- nık ... içtiği sigaranın küllerini boyuna İstiyorlar .. 

Mesaagero di,or ki: cAncak bilü
ti.na bütün Akdeniz ımatakalarınc:la bü

tün diğer devletlerle mutlak bir hukuk 
mü.a•abdır ki ltalyanm bu anlapnaya 
İflİrakinİ mümkün kılabilir. Bu huaıuata 

te giSilnd\iiünden çok daha ınufusal yanmıt dosya dolapları, cKulüp> kol- pantalonuna döküyor ..• Daima ıülüne- Daha sonra Jorj Sterlioz ve elli yaw
bir meselec:lir. Akdenizin bqlaça yolla- tukları .. Orta yerde bir içtima muaaı .•• cek bir söz buluyor ve kendi sözüne her larında polis hafiyesi Oven Da.vit de 

i
n Cebelüttankı Süveywe ve franla>? ti- Bir yazı masası •· .Ozerinde bir kaç tele- kesten önce yine kendi gölüyor... var .. Sonra genç bir oğlan .. Bulvar de-

tla ltalp ancak kendi Mtma. kendi 
.... ı..tJerinin nerede huhmdujanu ka-

mali Afrikaya bağlamaktadır. Kelime- fon... Sonra Jozef Kelli ... Kasa boylu biri. likanlıaı .. Tüysüz bir genç.. Adı Lavrenı 
FRANSIZ CAZETELE.RtNIN nin arazi hakkındaki telakki itibariyle Nevyorkun beşinci caddesinde bir Burnunun üzerine doiru aarkmıt sözlü- Kin ..• 

B. Muasolini 

1mlapu.> 
TEFSIRLEIU. olan manasına göre ihtilafcı bir devlet apartımanın yirminci kabndayız. ğünün üatünden mütemadiyen etrafını Ben hariç olmak üzere mecmuu on bir 

Parla. 16 (A.A) - Gazeteler bey. olan ltalya.} a burada bir hisae ayırmak Kapıdaki tabelaya göre buraaı Ame- ve etrafındakileri tetkik ediyor. tutan bütün bu bayların hepei de a111 
cltal- nelmilel vaziyetten ve bilhassa Nyon iti- nüfuz ,.e itibardan fedakarlık. etmeden rikanın tanınm" avukatlanndan Bay 1. Mavi kostüm giymiı avukat Morris... ayrı birer mulek eabibidirler. içlerinde 

-yanm tleDiıl kUTVederi diler dnletlerln lifmdan sonra .ıllllf olduğu ,ek.il itiba- mümkün olabilir. Her ne olurea olsun Morriain yazıhanesi.·• Briyantinli aaçları ortadan ayrık.. Eli, fabrikat&rii. laGk6met memuru, idareci. 

Popolo Di Roma İM diyor ki: 

kontrel .m.lm bd•r mühim 'bir Mn'ia · ı B M b d riyle Akdeniz vaziyetinden hah.etmek- Akdenizdeki korsanlık lepanyol mese e- · orris de ura a .•. Ve ben, he- kolu mahkemede, hakim karııaında imit kumarbaz, avukat, muhuebeci. polia 
temin edebilecek derecede mühimdir• tedirler. sinin bir cüz'ü olmak.tan bqka bir fCY nüz bir kaç dakikadanberi devam eden lıibi daima harekette... hatıyeai, profesyonel katil .•• Her çefİt· 

Bu iki gazete de halen Londrada hl- Petit Pariaien sazete.i yazıyor: delildir. ispanyada mühim mi~tarda misafirliğim içinde bu meşhur avukatın Parmakları arasında güdük bir kur- ten var. 
küın a6rmekte olduiunu eöyleclikleri Jm.. Nyon itilafı imza ediJmit olduğundan bir ltalyan heyeti aeferiyesinin mevcudi- da burada toplan~lf olan çeteye dahi) ıun kalemi llinirli sinirli çeviriyor... Fakat bu meslekler bu adamlann ha-
.iyah d• bildirmektedir. Londradaki artık bu ~e.ele yeniden mevzuubaha yeti ihmal edilebilir bir şey değildir. bulunduğunu anladım. Nikeraon ve Finey... Korkunç bakış- kiki hüviyetlerini -gizlemek için birer 
ba hiuiyata a8re ltalyanıu cevabı bt'I olamaz. lnailizlerle Fransızlar balyan- Hali hazırda B. Musaolininin la.-nya Oda, yarı karanlık içinde ... Pençcrc Ilı, it kıyafetli iki tip ... Tenha sokakta maskeden batka teY cleiiller ..• 
aelildsl olunmamalıdır. Ve eier Fran- laran uzulannı tatmin etmek için yapıla- nuyonalistlerinin ticaret gemilerinin slorlan kapalı.·· rast gelinmemesi temenni olunan iki Onların asıl ve tek biı: meelekleri vara 
• ile laPe.e la.1~ bitin Akdeniz- bilecek şeyitı eaaalı prensipleri bizzanıre j tahribi suretiyle görmekte olduklan Yirminci katta olduğumuz için cac?de- 1 tip ... Jkisi de yir~i bq otuz yaşlarında.. Haydutluk .•. 
de kOfttrola iftink etmeyi teklif ederler- eauhafııtza edilmek lazım ıelen :itilafın 

1 
menfi yardımın ortadan kalkması nisbe- nin gürültüleri buraya kadar ancak yer Odada toplanmıt bulunanlar içinde yal Ve ben. burada bir ha}tıdwlar içtima• 

• ltalyamn red cevabi seri alıınabile- çerçevesi dahilinde hir aalatl11' formülü tinde onlara müabet sahada yatdnnını ahuıdan gelen homurtular gibi yüksele-
1 nız onlar ppkaJarını çıkarmamı.ıar . . • ında bulunuyorum ..• 

ultir.> ara~ak.tan ibaret ol~uiu fikrindedirler. lartbnnasından korkulmaktadır. l:ıiliyor... Is.kız çiiniyorlar ve can aıkınblanna (BffMEDl) 
·································••i•······················································ .. ······································• ......... PARis ...... ENTERN.AsYONAL ..... SER.Gi.si.ND E ........ . 
Bir güzel . kadının • 

resmı 
Polis Nasıl Çalışır ? 
450 polislik kadro ile iş gören 

teşkilihn komiseri ile bir görüşme 

Asiler elinde • 
esır bulunan bir 

Amerikalı 
zabiti 

kurtardı 
Paris - GUnde mil} onlarca insanın I varlar ter temızdı. Resım falan yok u... Hır ıı.lık \ ak'alarına geline , gc en hn

}unlerce otomobilın bır sel gıbi akın et- Sadece bir Javha : Yerlere tükurm k ya- ziranda Trok d ro c varında zabıt nın 
tigı 1937 Parıs sergisini hemen her gun saktır .• Ve odanın ıç· de sinek dolu. yakal .. dı ı cntcrn~onal üç yank ·ci 
geı.ıyorum .. 600 mılyona mal olan ve ha- Etraftakı tatlı, p ynir, sucuk vit:rınle- hariç pek az ıkayet almaktayız. Onl r 
zırlanması senelerce süren sergı kala- rinde karınlarını doyuran bu yaramaz da pasta peynir, ekmek gibi avır zı ır Kan 11 cylul - Mis Edith Roge ~ 
balık bır şehir, bir baş şehir manzarası mahlCiklar huzur ıçınde dınlen b"lmek e~ler çalan kuçi.ık }laramazlardan i - Dahl &dın akı güzel Amerikalı k .. dın l · 

Ş. d" k d k b" ·· d b" panyol " ıl ri elin" e~ır düşen k ~a 1 anetmektedir. Sergmın bütün kapıları- ı ıçın komıserligın himayesıne ıltıca et- r t . ım ~ e a ar te • ır cuz :ın, r 
na kanulmuş lono elektrik aletlermın mişlerdi!. kadın çantası çalınmamı", tek bir ah- tayyarec Harold Dahlı kurtarmak içın 

orijinal bir 'Çar ye baş vurmuş, general 
«>n ikı milyon zıyaretçi kaydettiklerıni • Beklerken canım sıkıldı .. Bari sınek- laksızlık vak'ası kaydedilmemiştir. 

Frankoya resmini göndermiştir. Ve asıl 
IN>ylemek bu muazzam ve muvakkat lerı sayayım dedım . Bir ıki.. 'Oç . On... - Serginin zabıta teşkilatı nasıldır? tuhafı geçen temmuzun on üçünde Mad-

trhrin .içinde kaynaşan hareketi anlat- Elli. Yuz. Daha da saymakta de\am - Burada dört yüz elli polis"miz var. rid cephesinde hükümetçiler tarafında 
maga kafidir sanırım. edecektım .. Deminki memur geldi : Bunların yarısından fazlası sivildir. Hep- olarak faaliyette bulunurken tayyaresi 

Sergiyi gezerken en fazla merakımı - Buyurun .. Dedı. si de bu .iş için seçilmiş ve bu işte mü a- ile birlikte asil re esir dilşen Amer"kalı 
çeken nokta buranın inz.ıbatmın nasıl O onde, ben arkada bir koridordan hassıs kimseler .. Hepsi de bir kaç ya- zab"tin bu sayede hürriyetine kavuş-
temin edildiğini öğrenmekti. Burada geçtik.. Ve komiserin odasına girdik. bancı dil bilirler .. Bilhassa halka kar ı muş bulunmasıdır. Bayan Rogers Dahl 
milletlerın ve ticaret firmalannın pav- Kom~r B. Danvil beni aya}tta karşı- büyiık nezaket göstermekle mükellef- bu alakaya liyakat kesbedecek kadar 

yonlan içinde yüzlerce milyon değerin- ladı .. Yer gösterdi .. Karşısında, kurşu- tirler. Turist, Fransa için kıymetli biı· güzeldir. Plitin renkli saçlariyle onu . .. . . . 
de ma1, mücevher teşhir ediliyordu. Bu ni kadife koltuğa oturdum.. misafirdir. müteveffa Jan Harlova benzetmek ka-rkat gün~ birinde kocasının. ım?H1Dı 
muazzam serveti seyir için dilnyanm - Gazetecisiniz. tabil havadis alma- Onu gücendirmek işimize gelmez. lki bildir. 1936 senesi ilk kanununda Ha- tqıy~ b~mektup aldı. Am~riblı :r 
dört köşesinden çeıit çeşit ve milyonlar- la geldiniz, dedi.. Fakat size verecek hiç günde bir polialerimi toplar onlara bu rold Dahl ile Meksikoda evlenmişti. lz. yarecı açk tan v~1::1't:mihfikitimaly~t. ihı-

. la .. yor ve urşuna esı mı • 
~ insan gelmişti. Aralarında hırlısı da bir vukuat haberim yok.. meselenin ehemmiyet ve nezaketi hak- divaç rını muteakip balayını geçirmek edi :el Miu Dahi büyük b" 
vardı hırsızı da.. Maksadımı anlattım ve çok mühim kında konferans veririm. Gömıüşsil· için Avrupaya gelnü§lerdi. Harold D.i-. .., ti yor.diu. 

1 
. Lakim ld Kır ce-

B bak dan . . . "ba ilzd .. lar ıı.d ta d ğil E . . 1 h s.re e en ıe erıne .na o u. oca-
u un sergının lD21 tının na- işleri arasında rahatsız edilmekten do- n ur, memur un • e e • tam az vans ısnııy e ükümetçi kuvvetlere 

ııl temin edildiğini öğrenmek çok fay- la ..ı:ıed minasiyle birer salon adamı gibi hare- yazılmıŞtı. Amerikalı bunu bir kanaat ıına para g~nıderebilmek için .Kanın ey-
dalı olacakt yı özür uü im.. L de 

1 1 
.. . . . 

1 
. lence yerlerinde en coşkun bır neşe sa-

•. 1• GUierek cevap verdi : a.et e r er. lkonce bız bu kadar kala- saikasıy e yapmış dejildi. Hükümetçiler . 
(Şan dö Mars) kapısından girdim. Ar- _ uA-..ı Uh" :.ı B" burada . balık . . ..l- k k b ta L• 1 asilerden daha bol pa , rdild . . in çan orkestrayı ıdare etmekte devam et-. . .ua••• m ım ~er.. ız sı- IÇlDue pe ço za ı vaa. a arı ra '\i e en ıç ti B üdd t zarfında k k 

~ında 1~1 -~ir terzi elinden çı~ ~~- ne.it avlıyoruz.. Vak'aya meydan vermi- olacağını zannettik ve serginin muhte- onlar tarafına 'Yazılmıştı. Ayni zaman- · u m e . ocasmı ur-
duğu bellı üniforması, tavn kibar, yu- k" '-·-t ,___ lif 1 . d -'ı :1r:. k" ·ı·k da Amerıkanın bu aruf ta .. tannak maksadıyle teşebbUslerde bu-
il .. 1 b" 1. ..1.ı...... yoruz ı vua.ua OaaUD.. yer erın e 111 ışar, on ~er ışı ı en m yyarecısı 1 kta hali k 1 d Nih b" 

ı. gu eç ır po ıse Y~·ım. . . . . . . uruna n a mıyor u. ayet ır 
G t . • S . . Koırwıer cSmek avhyonıu derken nezarethaneler yaptık.. Bunlar §ımdı Rus tayyarelerınm kıymeti hakkında 

. ~ aze ecı.y~.. ergınm zabıta Ami- hatırum bekleme odasındaki sınelder hemen hemen bom hoşturlar. şahsi bir fikir edinmek istiyordu. Zira gün anladı ki hilkümetçiler elinde esir 
rını gormek ıstiyorum.. Acaba nerede idi. . . . • . bulunan tayyareci zabitlerin bir listesi-
bulurum dedim. ge · . Yardım teşkilitımız ıçın on hasta tayyarecılık alemınde mevcut bir kana- . t-..ı "k aff k ld v takd" d 

B Danvil anlat 0 du • ki" bil" da" . . h .. S tl . ru IC'Uarı e muv a o ugu ır e 
Polıs memuru, bir salon a.daını .neza- · . ıy r · na ıye otomo ı una emrımıze azır- ate gore ovye erın tayyareleri dünya- }socası serbest bırakılacaktır. Miss Dahl 

ket yle cu cevabı verdı" .. - Alelide günlerde ve en tenha za- dır. Ayrıca motosikletli polislerimiz 13 nın en iyi tayyareleridir Amerikalı bu b""t•· t" w b list 1 ld 
"$ • • • • • u un gayre ıne ragmen u ey e e 

_ Eyle] kules"nm sag a;ı. ağının altın- manlarda. Y~ ~inlere~ kışının ~ulund.~- kilometrelik bjr sahayı kaplıyan ser~- se~ başında bir Rus avcı tayyaı-esiyle edemeyince general Frankoya bizzat 
da. . ğu _se~~ın ınzıbatı ılk nazarda guç de mekik.dokurlar. Serginin elli muhte- bir avcı tayyare filosunun başına geç- müracaate karar verdi. Geçen hafta ts-

Yurüdum. Gıda maddeleri satılan ve gıbı gorünUyor .. Ve burada bir çok za- lif ~rinde polis çağırma ve imdat yeri miş bulunuyordu. llkönce karısı da .1 . . . . b" kt 
h . d ı bıta vak' la k dedild v • hıı. d V Ih 1 d h panya ası erının reısıne ır me up 

teş ır e ı en kısımdan geçtim.. Bura- 8 rının ay ıgı zannı •- var ır. e ası nere e angi noktada kendisine refakat ettiği halde Madridde ud 
da zeytın ve sade yağları, tatlılar reçel- sıl olur.. Halbuki kayıt defterlerimiz her hangi bir hadise olursa mutlaka po- bombardımanlar dayanılmaz bir ıııekil y B ı. kt ba b" f t..Jı. af k 
le · · · • . . ' d la h . . :I' u me u ır o vgr ını oymayı 

r, pıram t~arı ıs,ifleJll1U§ peynırler, su- ve osya rımız. _er hangı µfak J>_ır ~- lis orada bulunur veya derhal yetişir. alınca Fransaya iltica etmeğe mecbur da unutmaml§lı. 
;kl:ın on~~en ılerliyerek bej .rl!nkli rakolun defterlerın~en daha fakirdir... Kapıdan genç bir polis girdi ve komi- kalmıştır. Geçen on üç temmuzda. ko- General Franko geçen akşam bayan 

man~n on~de durdum.. ~p~ın ŞınıdJ~ e kadar ~rgıde kayde değer hiç sere bir ziyaretçinin kartını verdi. casının tayyaresiyle düştüğünü haber Rogers Dahla cevabını göndererek ko-
üie~ındeki konuserl.k livhasını. g&rd~. bır mühim hAdise alınanuştır. Arasıra Yerimi yeni gelene terketmek lazım aldıjı akşam, yani 13 temmuz gecesi casının bili kaydüşart serbest bırakıl
içeri ıırdim. Kıbar ve nazik bır po .. ı çocuklar kayboluyor, tek tük sarhoşluk geliyordu .. Sinekli odada sinekleri saya- Kanda Palın Beath orkestrasını idare dıtını bildirdi Saad tine nld le • 
bttıinı koaıiaere götürdü.. Ve- beni de vu'aları elu~or .. .Bµnla.nn sayl,fı d8 1n~ rak bekliyen daha ild kifi vardı. etmekte idi. ftoıen Dahi bir kaç gibı vupn aüzeJ bdm k::asm~eisti:.ı:ı iç~ 
~ dnıplJ; latkJeme "·ana aldi. ))µ- aUae ~ .taba ~ bı,.qnıur. DE'lUTtv. Jroaeım1n ölclUIUne aahip l>ulmwiu. i'A- lt1MiDıol aamrma ııitti. 

• 



Antropoloji ve Arkeoloji kongresi •• .._ ......... mm_.c.-_._._. ... Kfd_.•• 

FAVSTA Go 

IZMIR FUARINDA -Yazan: Mlfel Zevako 

Bn. Afetin Bükreşi 
ziyareti münasebetile Sovyet pavyonunda teşhir edilen meşhur 

Zis k&myon, traktör ve otomobilleri 
-103 -

Pardayanın bu sözleri muhafızlarını karşıla~mak ümidini besledi etT.afına ba
akıllarını başlarından alınıştı. Şövalye 1 kındı. Her türlü mukave~etin faydıı
hiç istifini bozmıyarak sözüne devam 1 sız bulunduğuna kanaat getirerek kule-

Güneş, nizam ve medenilet memleketi olan 
Türk; ye hakkında· Romen basınının neşriyah 

Ve diğer sanayi makineleri 

Dokuma, kaynak ve saire 
Fuarın sonunda teslirn edilmek f&l'liyle ehven fiatle aablıkbr. 

etti: nin kapl91nı açtı. Hepsi birden yukan· Romen basını, geçenlerde Bükrcşte modern hayatı yaratmak için tam itimat 
_,_ 1 d bi toplantılarını yapan beynelmilel on ye- ve enerji dairesinde faaliyete geçen 

- Evet diyorum ki, qimal kulesi ku- ya --L--ğa batladdar. An.er er en • ,.. ,.......,_ ld '- dinci antropoloji ve Arkeoloji kongre- memleketin diğer kadınlarından hiç te 
lenin merkezinden pek uzaktadır. Sizin ri feneri taııyordu. Birinci katta o UıL• 

od d sinde profesör bayan Afetin Türkiyeyi farklı değildir. 
sesinizi kimse işit.miyecektir. Ben de bir ça genİf ve niabeten havadar a a üç muvaffakıyetle temsil etmesi üzerine Kendileri, Kemalist Türkiyede yeni 
ııaat sonra Bastilden çıkacağım. Kapı- delikanlı uyk.u:~ d~mış bulunuyorl~r- Atatürk Türkiyesi hakkında hararetli doğan Artistik ve kültürel Rönesans ha
dan geçerken karakol kumandanı?a, dı. Birkaç Jcişının bırden odalarına gır- makaleler neşretmekted.ir. eketlerinin esas hatları hakkında kısa-
lnÖsyö ~~inin dört muhafız ve bir zın- eliğini işitince hemen. uyandılar. Par• üniversal gazetesi Türkiye Ci.imhur : malftmat vermişlerdir. Mazinin tek-
dancı ile birlikte seyahate .s:~ktıklarını dayan onlara seslendı: reisinin kıziylc mülakat başlığı altında mil hurafelerinden sıynlan güneş, ni-
ha~ vereceğim. Herkes sızı seyah.at- - Haydi baylar. çabuk ciyinip ar· profesör bayan Afet ile yaptığı ~la- zam ve medeniyet memleketi olan bu-

te bildiği için kiıme •~ zahmetıne kanıdan geliniz.. . kata dair neşrettiği bir yazıda §Öyle di- gUılkü Türklyede, güzel san'at llyık ol-
katlanmıyacak.. Bulundugunuz Y~~e Bunlardan hırı sordu: . v• yor : duğu veçhile anlaşılmıştır. ıfızzat dev-

Fuar içinde 209 numaralı 

ŞAFAK 
Pavyonuna müracaaL 

Ayni pavyonda en methur markala motosiklet, bisiklet ve her 
türlü aksamı ile, yağ makineleri de aablmaktadır. 

1-3 (1740) 

Zayi mühür Madrid açlıktan 'Ve auauzlulttan pberecekainiz.. - Grev meydanına mı gıdecegız> cBugu"'nkü Türkiyenin Artistik ve let reisi, bugünün milnevver gençliği-
. Kapının arkasından _iniltiler yüksel- lkinciai: . . . . Kültürel hayatına dair bayan Afetin be- ne, Tilrklyenin tarihi hazineleri hak- Çoktan heri kuUanchian zati mü- dıman 

bombar
edildi dı. Neferlerin dördü birden yalvarıyor- _ Yoksa celladın zıyaretıne mı ıııde- yanalı : kında çok kıymetli fikirler aşılamı§tır. hüriimü zayi ettim. lfbu miilriirle 

lardı. Zindancı sesini çıkarmıyordu.. ceğiz) Beynelmilel on yedinci Antropoloji GUzelliği, san'atı ve mazinin kı)'Inet mühürlü olarak .. ldmsey~ Terİlmİf ran., 16 (ö. R) - Madridden bi-
Pardayan muhafızlara f'UlU teklif et~: Oçüncüaü ise: ve Arkeoloji kongresi münasebetiyle biçilmiyen zenginliklerini sezen genç borç veya taahhüt senedim yoktur •• cJirildiğine göre sabah saat 2 den u ew· 

- Sizi ölümden kurtannm. Fakat bar - Acaba gecenin geri kalan ~mnı· payitahtımız, işbu kongrede Türkiyeyi nesil bu yolda çoktan işe başlamıJtır .... ~i~ürü~~~ =: vel a~ bataryalar ıehri bom'bardma 
fartla. ·. na metreslerimizin yanında mı geçarece· temsil eden m~hur bir bayanın ziyare- Bunun neticeleri bugUn bUtUn sahalar- •. '--.J.;:...~ bildir'~· etmeae baılamışlardır. Mermiler aka 

- Bir deiiJ yüz tartııuzı kabul ede- iiz. dedi. tini kabul etmekle mliftehirdir. ~u ka- da meşhut olmaktadır. Tarih sahasında mu o--.uu nrmı.. kral aarayı ile Monjora meru arumda-
riz. Pardayan üçüncüsüne cevap verdi: dın, Türkiye Cüınhuriyeli Reisi Kemal ise devlet efektif surette yardım etmek- M~um Cabi zade Sükrü zev- ,iti aahaya di.İflnüflerdir. Sivı1 ahaliden 

- Hayır, yalmz bir'~ var.. O - Meseleyi kendi aranazda lualledi- Atalürkün cvlidı maneviyesi ve Türki- tedir. ceu CEMiLE(~) ·ıbir çok kurbanlar ltaydedilmittir. ölü-
da bana teslim olmanmdır. niz. Fakat çabuk olunuz. yede kadınları yükseltme hareketinin Bayan Afet devam ederek diyor ki : . ler ara."ında iki çocuk ve bir bdın 'YU'· 

Dört muhafız birden baiırdılar. Delikanldar üçü birden yerlerinden en hararetli bir milmessili olan bayan Filhakika bugün Türkiyede tarih, baki- lllllml!!!K~ll.•lll!lıll1Çk~~0~iif,:; 1 dır. Elli dakika kadar de't'am eden 
- Teslim oluyoruz. hrladdar. En aon sözü söyliyen d'!li- Afettir. kt surette ve tam manasiyle öğreniliyor, Jf8 1 CPO lbombardımandan sonra cümhuri)'eeçi 
Pardayan sniac:iaden titredi. kanlı Şövalyenin yanına yaklaıarak de- Müprileyha müsbet ilimler sahasın- Yalnız tslAmiyet devrindeki muzafferi- tki _ . _ . bataryalar aai bataryalannı Mik\ita mec-
Zindancı ilin etti: di ki: da yorulmaz bir araştırıcı ve kıymetli yetler değil, milletimizin ve milletlerin . • J1IZ tnetre zemm ~ bur-etmiolerdir. Diier taraftan Valemi-
- Ben te9lim olmaml Siz alçaksa- _ Mösyö. üstünüzü ba§ınızı parça· bir tarih profesörüdür. Çok sade geyi- mazilerinin her köşeleri bütün derinlik;.. iki kat betonarme, Otücüler yanın asi tayyareler tarafından 'bombu• 

nız! Korku aklınızı bquuzdan almıı .. lamışlar. Yüzünüz, gözünüz kan için- ııen fakat çok samimi olan bayan Afet, }eri ile tetkik ediliyor.> ~ (lki), Palancılar çar- d~ı neticesinde IO ölü Ye 60 nuıe-
Ne diyorsunuz} Bu adam, Ba.tilden çı- de.. Bu vaziyetten biraz hakikati sezer ı: pımcla (Bir) ~ı Vlll'llır. rUh kaydedilmiştjr. 

karrıaz. Bizi ise üç saat 90nra buradan gibiyim. Lütfen biraz beni dinleyiniz. r B o R s A ]...-- !'!~~·ll!'~-9!~-·---~--
geçen devriye kurtaracaktır. Şu zat mösyö dö Falaberur yirmi iki ya- Müracaat: Kulak~Boiaz, Bunm hutalık~ 

Pardayan cevap verdi: şındadır. Ötedeki zat yirmi yatında - - Etki Mahkeme önü.. lan miiteha11111 
- Evet kurtanlannuz ama. .anra da olup ismi Mont Seridir. Ben iae yirmi 'OZUM BU .AKŞAM ANKARA RADYOSU H l '"'l Baharat De D k 

daraiacına çekilirsiniz. Çünkü ben si- dört yaolarındayım. Adım Marki Dıq Mikdar Altcı Fiat öile neşriyatı : a ıcı ('~ 2 1752) poıu O lor ÜperatÖ 
. · - -~ ı· 1t· .. 776 jiro ve şüre. 15 50 20. s.AAT : 

ıin bu itte bana yardım ettiğinm '°vY"' Maltidir. Şunu da ilave eue ım ı ~~r 467 İnhisar . 15.20' 12.30 - 12.SO Muhtelif plak neşrıyalı .. 
liyeceiim. o halde dÜfÜDÜDÜZ. • bize teklif ettiiiniz. hürriyet muvauat 12. tZMlR BtR1NC1 lCRA ME- Samı' Kula~çı Lı d -· · ·163 K. aner 14 24. 12.50 - 13.15 Plak : Türk musikisi ve MURL A AN açlıktan ölmek. veyahut asılarak can : ... hareketiniz ölümü beııue igımız fU • UuUND : . 

-- d 1ı: 1 296ı 'O. Kurumu 14.50 17.50 halk şarkıları. Ba Neb Eml~'- E 'ermek 1 Allahwmarladık.. dakikalarda bir nevi alay eme o ur. yan iyenin İa& ve y-

" 

191 Albayrak 21. 21. • 13.15 - 13.30 Dahili ve harici haberler. ., __ L __ 1 ____ ...ı..._ ,._._!&1_ ••bn aU.::.. 
Neferler hep bir aiızdan cDurunuzl> Biz Dük Dö Giz tarafından ölüme ma • ...au ~ U&aRJC - ..._. 

d . p d -L-- ..J:~ f h ı· k 1 10.1 D. Arditi 16. 18. Akşam neşriyatı : . . ea..; --•--1:!_..J __ mu··.,_ıl!& L--
ıye ar ayana y...._..,7 er, .....- tara - kum edildik. Çünkü aşmet ı ra ın lif ı•• .....-u UDQCD .. ~ UVI~ 

. d .. . .ı 1 d 99 Ş. Remzi 14.50 21.50 18.30 - 19.00 Muhte pl!k n~rıyatı. . • n __ ._ :......-1- ~ c·· I Mua~: Biaaaci Beyler 
tan zın ancının uzerıne at ıyor ar ı. en fedakar adamlanya. 83 A. R.Ozümcü 16.50 17.50 19.00 - 19.30 - Türk musikisi ve halk !~ l>UUUIJa ·~l daey_.._. uze 
Zindancıyı sımsıkı hailaddar. Aiunı Diier iki.i baiırddar: 69 Pal.ersem 17.25 22 1 arkılatı . ~·u. tramvay yo un 1119 numa- No: 36 Telefon 2310 
tıkapdıldar.. b bogu~ omayı ııeyretb. ,,...,_ - y quan kral.. Rica ederiz söy- 52 M. j. Ta rant.o 15.50 15. !;O ~Makbule ve arkadaştan) ratajlı kapısından girilince genifçe f Evi: CöZlepe tramvay cadcle-

ar ayan u · '""'"' ı · · a· · götürüyorsunuz · b" k id ld b. od kar .da bir' T d eyınız. ızı nereye · 31 Ş. Bayaı.it 17.50 18.50 l!).30 - 19.45 saat ayarı ve Arapça n~ il' or or so a U' a f 1 ti 992. elefon: 3668 
dan sonra kapıyı arala ı: Pardayan büyük bir tcfltat ve mer• 21 L. Galeıni 14. l?. riyat.. oda ve yukan kabnda ikisi caddeye. 1-26 ( 481) 

- Silahlarınızı Yet'İniz, dedi. hametle dolu hakimiyetini takınarak ce· 21 Tikve>ş Hakkı 2l.SO 22. • t!>.4S _ 20.lS Türk musikisi ve halk şar- nam ve ikisi de arka .cihetinde dört ( 
Neferler bu emre de itılat ettiler. Şö- vap ''erdi: 2il j. Gozden 11.25 16 25 kıları. (Servet Adnan ve odası ve merdiven arumda bir an-ı lZMlR BiRiNCi tCRA ME-

valye kapıyı arkuma kadar açarak mu· - Size söyledim yn.. 18 K. Aluıel 21. 21. aı-kadaşlan) dık oduı orta katında bit mutbab MURLUOUNDAN : 
hafızlara yol verdi. - Demek serbestiz! 10 H. Alberto 15. 17.25 20.15 - 20.45 Salı:safbri soto: Nihat Ese&- ve alt katı Lodrwn ve belası ve evini Halil oilu Mu.stafuun F.mlik 
d M7!7ı gece Zin:utlan ~bid hemen - Olacabnazl 8 F. Simsaro. 11.50 11.sd gbı (P.iyanoU. Marsel Bi.) arka ln••ndııt. milrden kifi be... " Eytam, ••Nwlan taksitle sa• 

• ıtan 1 a 1 ar. ancıyı ar ayanın - Demek affoluncluk. 4 ş Be 13 13. 20.45 - .21.00 Pllkla dal\.'$ musikisi. ve .1..-L..- ._ __ =~Al ve eleldl-.; im aldiiı PJri menkulden mütevel• 
önüne koydular. Herif korkunç bir te- E · ncuya · uaD!r"' .....- '\'....,.. -· &t .._ .ı..:.... 

- vet.. 3 H. Alanyah 21.50 21.SO 21.00 - 21.15 Ajans haberleri. mevcut ve lırirsir ve 300 lira layıbe- ~ ~ Benhıya ipotek eylecli-
lcilde ıözlerin~ a~mll etrafına bakınıyor- - Bizi kim affetti, Dük Dö Ciz mi) 27351 Yek\ı.n 21,15 - 21.55 Stüdyo salon orkestiaa•·. tinde buJaaan &ir bap buenin mül- ii ~inle ~yunf. mahallesinin. 
du. Pardayaft kahkaha ile gülmeğe H · · ffeclea yok. Yalnaz B 'lre6 A d ._ __ ..:ı __ din- •-•-•~ --'--=--..._ --1..! 13/15 

- ayır, uzı a 52430l u •~m nvrupa ra yOUll'UMWI kiyeti. artbama AD'etiyle ve 844 ananap ~--- -.. taJ 
başladı. Zavalh PıJdancı. yalnız, alt ben sizi .er'best bırakıyonım. 55166 lcnebilecek seçme program : numarah Emlik ve Eytam bankanı 14/16 No. ~~ 203 .ada 45 ~ 
kattaki mahpuaun deiil, ikinci kattaki Oç delikanlı büyü°k bir heyecan için- lNClR SENFONlLER : kan ucibin b. def mah- numarada kiin ıayn menkulün 14 
Şar1 Dangolemin de nud lcurtulmut bu· de baiınıblar: Mikdar Alı:::ı Fiat 18 Varşova : Senfonik konser. 23.20.. unu m . ce ır aya numaratajlı mahalli küçük bir avlu 
lunduğunıı hayret ediyordu. BakJtian _ laminizl ı,minizl 530 Tüstü ile ıncır 6.50 )3.50

1 
Viyana : Senfonik konser (Yamadamn sus olmak prtiy.~e .~1 20!10 avlunun dip tarafında cephesi açık 

Yırtıcı bir kaplanı hile merhamete geti- _ Baylar, aiz bana adlanmzı söyle- 422 A. H .Nazlı 7. 12.20 idaresinde) 937 ~ gunu saat 14 te ıcra bir mutbak mahalli ve tulumba au-
recek kadar hazmdi. Ukin Pardayanm mittiniz. Ben de mukabele ediyorum. 332 Ş. Riza halefleri 6. 13. 7.10 Bcrlin kısa dalgası : Eğlenceli dairemız ~ yapıbnak üzere 30 yu ile 14/ A No. tajb bodrum katı-
bu akşam ltinueye acımab niyeti yok- ismim şövalye Dö Parciayandır. Yalruz 285 İzzi ve A'i 8. 10. konser (8.15 devaır.ı). 9.30 Paris kısa gün müddetle aabLia konuldu. lnm ültündeki odayı İhtİT& etmekte-
tu. Bununla beraber zinclancmm ayak- biraz çabuk olunuz. Çünkü .ize söyle- 116 F. Solari 7.50 12. dalgası : Plak. 9.45 : Keza. 'ı0.45 Berlin Bu arttırma neticesinde sallf Le-

1 
dir. Mmbala mahallinin üatinde bir 

larını çözdü. Aizındaki mendili çabrcb. dijim hürriyeti almak lbmı geliyor. 61 B. Alazraki 10. 10. kısa dalgası. Çift piyano ve orkestra.. deli her ne oluna olsun .borcun taraça vardll'. Bu lamını belieı 16 
Fakat hançerini herifin prtlaima daya- D 1 timdi Pardayanm Baııtili 46 B. Franko 6.50 .9 (Mozart). 11.50 Paris kısa dalgası:Plak ödenmesi tarihi 2280 numarab ka- No. taib binanın altına isabet et-
dı. Ondan sonra da 90rdu: d 1 anır~;:- akaadanm ne olduğunu 35 A. Muhtar 10.21t 10.25 12 Berlin kısa dalgası : Pllk. 12 Berlin nunun mer'iyete girdiği tarihten 

1 
mektec:lir. 

- Tealim oluyor muaun) .:ı=ır. n;'elikanlılar çarçabuk giyin· 1827 Bugünkü yekıln kısa dalgası: Seçme pl~k~ar. 13 ~erlin aonraya müsadif ohnu1 hasebiyle! ~6 ~ tajh.~ =.!~"! ~ 
- Beni de Bastilden çbrmak ıar· d"I Pard an bunların da ellerine bi- 45941 Evvelki.. kısa dalgası. Hafif musıkı (14.15 · .D.~ kıymetine balolmıyarak en çok art- takil bO: oda üstu ortülu küçUk b!" 

tiyle! · ı er. ay. . L d 47769 varnı). 13.10 Bükreş : Romen musıkısı tıranm üzerine ihalesi yapalacakbr_ tqldc bD' tulumba auyu arkada bU' 
_ y 1 d"' t ..... t adamla her•· rer tüfek verdı, Ma.~ _uvr urayınila 16 9/937 tarihinde üzüm mümeyyiz plakları. 14.15 Paris kısa dalgası: Tu- Sat 844 1 E-1~1_ E _ heli üst kata çakılırken iki merdiven 

a nız ıu or YISI bul "bi kandılla bır reverans e ll k 1f numara ı llllllK ve Y d kü' .. k b• od .. kat b. 
her . B ·ıd __ L--'-'• iktifa et- unuyor gı heyeti tarafından tespit edilmiş olan çe- lu:zdan konser nakli. 17.15 Ber n ısa tam B k ka h"1..·"~-'-..!ne anam a çu ır a ust ta il' 

sena astı en çaanı...-. P d l"mladı ve· k an ası nunu WU1D11cr1 fa .. od d 'ba . 125 nı· v. H b' . . b" ydlık ma...- ar ayanı ae a · . 1 kirdeksiz üzüm fiaderi dalgası Erkek korosu. 18.35 Roma ısa w d 'ki . so ve uç a an ı rettır. O 
n::ecde~~zk. .er o1'~ ır ---~- Dük - Mösyö Dö Pardayan. biz ıııze yad. Çek. 'Oz. No. 1 .. 14.75 15.25 dalgası.: Orkestra sopran, 18.45 Berlin göre yapılacagın ~n ı ncıileartbrmal lira kıymetinde olan bu evin mül-

1 a ı ramıye ar15 ver-•- h.. . · · · değil hayabmızı a 1 ' 19 03 yoktur Satıf peşın para o up ki eti --·L arttı • 1 
Da 1 .. k bo bö lece öde- nız umyeb~ .'. .. r 1 d < 1 c 8 15.50 16. kısa dalgası: Eğlenceli neşriyat. · · .. •• alnız ....::-.1- iki bu-·L Y ~ rma suretıy e ve 844 
mi ngo em şu ran rcunu Y borçluyuz. Biz uzun aoz aoy_ıyen er. e.n < c 9 17. 17.50 Bükreş : Radyo orkestrası. 19.15 Var- mu~t~nden y 7U6A6Ç ~- numaralı emlik ve Eytam Bankası 

' olacaktır. . . . . . değiliz. Ne zaman iatenenız. gelınız < c 10 18 50 19.50 1 sova: Japon musikisi pla\t]arı. 19.45 dellalıye murah aLnır.. kanunu mucibince bir defaya mah-
:- Öyle ise bütün emırleruuzı yerme bizden ıu borçlannw isteyiniz! Derhal c c 11 2s:so 22.50 Berlin kısa dalgası : Org musikisi. 20.15 ipotek aalıibi alacakhlarla diğer aus obnak prtiyle arttırması 20/10 

8Ctırm le: • • .. • rum. likad ı !......a.!LL halda sah. 
• e ıçın soz venyo d 1 ödemeğe )ıazmz.. c > 12 23.50 25.00 Berlin kıS<ı dalgası : Karışık program. a ar arın Ye ıruı-. ıp- 937 çarpmba günü saat on dörtte 
Bi Askerler. hiç seslerini çıka~~ ı~: .Diğerleri de bu taahhüdü teyit ettiler. ZAHtRE !20.30 Peşte : Radyo orkestrası.. 21.30 lerinin gayri .~ üzerindeki icra dairemiz içinde yapılmak üze-

ürer ~elık maao bu. ad~•~ ıçı~ılda· Zindancıyı öne katarak yollarına devam GO ton Buğday 5.625 6.25 Berlin kısa dalgası : Dinleyicinin iste- h~mı ~~ıyle f~ ye. ~raf.a 
1 
re otuz «Ün müddetle satılığa ko-

:ın: b~r serve~ .demekti: Çunku ::ıukla· eylediler. . . .. .. A •• • 728 Çuval Arpa 3.875 
1 
diği parçalardan. 21.40 Prag kısa dalga- d~ır ola!'. ıddi.Jar:mt . ~~u . 1~ tarı-! nuldu •• ~u arttırma neticesinde sa-

KUç alabılıyor geçuırnek.te z Dük Dö Cızın olwne mahkum etbğı 125 Çuval nohut !:.375 sı : Hafif musiki (Sonra koro havaları) hınden ıtıbaren yınnı gun ıçinde e~-1 lıf bedeli her ne olursa olsun bo _ 
:• raatlayorlardL . ~ol·~· hemen ha· ıu üç zat Kral Hanrinin (Ordine~) leri 50 Çuval K. D. 7.50 121.50 Uyipzig : Veisbach'ın idaresinde r~ ~üsbi~e~riyle ~e metnun-ıcun ödenmesi tarihi 2280 numar~ı 
;ket etmek. teklıfım de':' aı:rdü. Faka~ denilen yani kralı muhaf~ ve muda.~~ 35 Çuval Susam 17.75 orkestra kon.seri .. 2! Peşte : Opera or- yetim~ bıldirmelen acap ed':":. kanunun ~er'iyete girdiği taıihten 

ardayan elıne fırsat a~ınn~en Bu~ için kullandan kuk bet uilzadeden uçu 50 ton Balda 4.251 kestruı .. 22,15 Berlin kısa dalg8S1 : Ha- Aksı halde haklan tapu sıcilmce ı sonraya mü.aadif olması hasebiyle 
dol-.ınak arzusund~. idı ve o,.le yap idi. Gayet ce .. ur ve kat'iyyen merha- 14400 kilo Pamuk 42. 45. fif musiki .. 22.25 Prq kısa dalgası:Gold- malUnı olm•ddrça payla~n ~-,kıymetine balalmıyarak en çok art-
Cenç delikanlı Baa~ilı dolqmanın ne ka- met nedir bilmez. iyi ailah kullana~ - marck'ın köy düğünU havalan. 23 Mill- riç kalırlar. 9/10/937 brihinden itı- 1 branm, üzerine ihalesi yapılacaktır. 
dar_ tehlikeli t>lacagına uzun boyl~ anla~- adamlardL Kral birini öldürmek emn- diiimiz için hepimizi tenif ettirmitti. no, Torino: Org ve orkestra konseri.... baren ~-herkese_ açıktır. Ta-,Satıı 844 numaralı Emlik ve Ey-
ınaga çalıştı ise de Par~aya~a .az cec;ı· ni verine. asli tereddüt etmezler baba- - Diğer arkadqlannız nerede) 23.30 :Uyipzig eğlenceli musiki.. 1İJ! olanlann. yüzde :ı:~ ~uk le-• tam Bankası kanunu hükümlerine 
rcrrıedi. Zindanc:ıyı onlenne alarak lan da olsa emri yerine getirirlerdi. - öldüler! OPERALAR, OPERE'J1..ER.. ~mat akıçeai Te7& miBi bir l.nkalıöre yapı1acaimdan ikinci arttuma 
anahtarlan eline w:rdiler. Kap~n ~- Zi d yukarı kata çıkarak bir ka- Şövalye ~ ..Uı,.arak an141Jınıyan f 16.30 Paris kısa dalgas1 : 1ki stüdyo ıtibar m~. !e .3?13561 do.yal yoktur. Satlf Petİn para ile olup 
rrıalal"lllı emrettiler, sonra da .teslım o an d-~-•ncı Pardayanla Şarl içeri gir- bir kaç kelime mmldaadı, 11rtık paçu-,operetf. 21 Varşova : Operet musikisi ~umar~ ~ .. taa memmfu-m~ yalmz yiizıde iki b---.L 
h'luhafazl .d"' - dediler ki: pt ana açta. beL1· . · k · ükr" • v d' · cru.-. auna münııcutleri ilin olunw. 702 .J-n~ı! ---L.. _.___ U\'~ ara onup . . dil o·• rl ri merdivende •. uyor• ralarla vücudunu örten zavallı ıhtıyar ı onscrı. 21.15 B eş · er mın o- • ı ua1a11ye ~ auıur. lpotek sahi-

• - Siz onun J'anında yürüy~I lar~~ F:::ri: yardımı ile bir kö,ede böyle bir ziyareti beklemediği için bu lettc» operası (Plikla). 22 Roma «Va- . 3228 (17$8) 

1
4bi •W..khlula dijw alikada.lum 

Eier herifi" ,Yanl11 bir hareketuu gorur· .. - ba . 1 akaa gönnemit. sözlere ehemnuy' et YenDi ordu. Nihayet 1 gonli kontrolöril> isimli operet. :n111111uınıaaT ....... ILIUUIUWlllllU •e irtifak halda .--L=-.1_:_:_ rwam 
ee . d • . ustu I~ pıa, AÇ an m 1' : SA IK - --...-.-uun , J•• 

nız erhal 1epeliyecebinı.z. . _ı. l ve kırlapnlf. gözlerinin Pardayan: ODA MUS1KtSl.. : : menkul üzerindeki haklarını husu--
P d b l k lı. ne bar ~a ı uzamıt '- 2 T . '- - . (Sol - - • 1 f ar ayan u wret e ço ma ıra .. .. b"r adam gördüler Za- - Dostum! Haydi gelin.iz! Artı"' ser· 0.55 : Bükreı : rıyo awnsen : 

3 40 
be k : sıy e aiz ve masrafa dair olan idcli-

rnanevra çeviri.,.or teslim olan adamlara nuru son~u~ .' . d . '--.... ;_;. dedi. majör 'Beethbven) : ) - ygir uvvetindc : al• .. -ı :.L __ .lin t .hinden itib" 
1 • il ık tırtır btnyor u. ..... ~ • - bi huh le' . k . ı - - ... aauu ı an ana 

emniyet ve itimat göstererek oalann yar- va ıc da an eğilerek 80rdu: - Ne ... Maksadınız nedir .. ? RESiTALLER.. . ! .r. ar ma ınesı azanıy c 5 yirmi gün içinde enakı mihlitele-
dımını kazanıyordu. Neferler zindancı- Par Y. . d" ) - Söylediğiniz •rııırkınm tlobtı geldi, 14.25 Bükrq : Romen ~kıları 15.35 : btrlıkte .satılıktır. : riyle hiltilde memwi---aL-:- Wl-
Y rd - lsmınız ne ır :ır- R K k tosu : M .. t 1 . d Y : _,. ___ 

ı aa ılar. Zindancı sordu: - Bilmiyor mu.unuz) On bir numa· artık serbestsiniz diyorum.. oma kısa dalgası': eman onser . 5 uracaa : v zmır e emit : dirmeleri icap eder. Aksi halde hak-
- Ne gÖ1'eeeksiniz ~ T . llerif evvell gUldU.. Sonra ağladı... 11.20 Roma kısa dalgası : Piyano, sop- : çartııı Çakıroglu han Nu. 29 : lan tapu aicilince ,...'Arn olınatftkça 
- Hapisleri. ra vekı ayım. ) Katlandıjı ıstırapları uzun uzadıya an- ran, bariton .. 16.30 Bertin kısa dalpsı : 5 Bahri ve Tevfik Nazlı. i pavlapaaclan t.ric lrahrlar. 9/10/ 
- Hapiııleri mi) . - ~~mız n;.Baıka ismim olduğunu lattı. O da kafileye katıldı. ~eman ile sonatlar .. 19.30 P~e : Ke- 5 Bergamada: Kamil ve Mah- i5 937 tarihinden ~ prtname 
- Yürü diyorum. Yok .. seni timdı . -. ım mı Parday•n k.arpdaki zındana girdi.Bu- man komeri .. 20. Varşon: Piyano- ba- 5 mut Tınaz kardefler. 5 herkese açılmr. Talip olanlarm vüz-

~rtirim, zindanlarda kaç kiti var> bilmıyorul~ it lede epeyce zaman- rada da dipr bir ihtiyarla karplaıtı. .. rtton. 23 V&J10Va: Keman remtall. 23.25 5 ( l - 2) ( l 7S0) S.7 5 de Yedi~ teminat akçesi veya 
- Yirmi altı .•• Bunların 1ekizi pmal - c~ 1 a fU o':.unuz> Bu adam bir takım mukavvalar bulup VU10Va : Şen hpanyol prlolan. UlllllllllllllUU;;;:•HlllHlltllllmS: milli bir ... itibar mektubu Ye 

lcuJ..inde .. • Ben bu kulenin hizmetine dan 'ben bulun uy . • • Heeahı- kendi kendine pllnlar, nıslmler yap- DANS MUStIOSt.. Prag kısa dalgası .. 23.l5 Peşte (Plllda). ı 37 I 4217 dona numaruiyle lmaw 
L_. _ On .ene .•• Yınnı HO • •• ..x...n- tT n--2ı- L.- ..1-1-- • Na..ı:-- ..1:- MUHTELlF ıe· · · ı M ı .. · UQıyorum. • . • Kral dokuzuncu mak1a mefl\lldu. ~ .--.. .uen.uı 1'ma ~· • uu-.:ıı 1UA- •• ınna aa mam usuna müraca-

- O,.Ie i.e evveli fU kuledekilerden nı bilmryorum ki... dili bir qala blktt, •llmlMı n dedi ki: lmen wls ~·· 18: Pette Z2 ıu- 19.55 Roma kısa dalp11 : Ar1pp ve atJeri .. olunur. 
~.... Şarbn tahta ~ ~~ ..,a.. _Bit•,.. - U.., .,__ (C. 11 'oulkl.. lU5 Rumca musikisi ve sözlU ftl!triyat.. 3Z29 (1757) 

Ziad.neı "IMrtleaLire 'bir denİYe ile .. rkı11 dört 
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Dep;:~:~;ü : Celal Yar~m ' A~~ulla~ 
lzmir enternasyonal 

serS?İsinde 
'-' 

Vatandaşları alaka uyandırıcı bir F A Z L 1 tzmir Memleket hastanesi Da
Naci 

hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 

B a 1 k a n Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 

tecrübeye davet ediyoruz! HORTAÇSU 
Hastalarını Birinci Beyler 

Saman iskelesi iş 
bankası 

karşısında 

Telefon: 3457 

DAYANIKLI, MUNTAZAM 
AY ARLI VE DEGE L 

5AtuK:5atUKLUK·EKDHiii1r 
~ - o~nEl\TİR 

KELVİNATOR iki defa d°ihaulflediği - --

,. 

., 

- halde a1nı randöman elde edilen yegfino · soğuk hava dolaplar• 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

lZMlR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMtŞTE : H. Avni Güler 

MUCLADA : Ahmet Sabri Acarsoy ••••• 

- -· -

En Parlak 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış piJJerdir. Daimon 
pili kullanan biç baıka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han civarmda 28 - 9 Hüsnü u~ 
Ödemi~li. 

Fenni Gözlük için 

HİLAL ECZANESİ 

Şık güneş, p!aj, spor ve tayyare gözlükleri altın, nikel, bağa 
çerçevelerle kristal caoılar,ber yerden çok ucuzdur •.• 

efil Jn nnc;mın lnIVY~n mantm l:'Tl ımı:t.:ı Unnt l'i ' -

sokak 36 numarda kabul eder. 
Sabah 9 - 12 sokağı No: 65. 

Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545-

Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

Turgutlu Belediyesinden: 
75 ila 100 beygir kuvvetindeki molör ve muk

tezi dinamosunu Turgutluya nakil ve Turgutluda 
belediye tarafından gösterilecek mahal dahilinde 
tesisatını ikmal ile şehir dahilindeki belediyeye 
ait elektrik şebekesi~de mevcet 25 şer mumluk 
550 lambaya 1 Teşrinisani 937 tarihinden itibaren 
iki sene müddetle cereyan verilmesi husu5u 5 - 9 -
937 tarihinden 24- 9 - 937 tarihine kadar 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

Eksiltme 24 - 9 - 937 tarihine müsadif Cuma 
gunu saat 16 da Turgutlu Belediye· dairesinde 
encümen odasındadır. 

Fazla tafsilat almak istiyenlere şartnameden 
birer nüshası parasız olarak gönderilir. 

8 - 11-14 - 17 (3121) 1701 

tZMtR MtLLI EML.AK MODORLOllONDEN : 
icar No. 
223 Tepecik Kağıthane Cad. No. 644 Ev. 
224 2 inci Karantina Mızraklı dede S. 21/2 Ev. 
228 Darağaç Avcı So. No. 13 yeni tarla 
229 Hasan hoca Kara Osman Oğ. Han içinde 26/8 No. 

mağaza . 
230 Burnava Kürt Ömer So. No. 12 taj dükkan. 
231 Murabit çarfı Çuha bedesten 114/116 eski No. lu 

Lira 
90 

6 
20 

50 
18 

dükkan 24 
233 Halkapınar Çatalçeşme Kağıthane No. 284 Ev. 55 
235 Alsancak Demir Mehmetçik S. No. 7 arsa 20 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi layıkiyle talip 
çıkmadığından 10 gün müddetle uzatılmıştır. ihalesi 23/9/937 
perşembe günü saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğü-
ne müracaatleri. 3217 ( 1755) 

lzmr Dördüncü 
ğundan: 

• 
ıcra memurlu-

Adet 

ı 

Cinsi 

Merkez Ba..ıkasına ait yüz 
liralık hisse senedi 

Kıymeti mu
hammenesi 

Lira K. 
-~ 

90 00 Ve teraküm etmit ay
rıca 22 lira 48 kuruş 
f aizile birlikte .. 

Yukarıda yazılı bir adet Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası· 
na ait dolcsan lira kıymeti muhammeneli ve 22 lira 48 kurut faizile 
birlikte bir borçtan dolayı 18/9/37 tarihinde cumartesi günü saat 
on birde sarraflar içinde açık artırma ile satılacaktır. Mahcuz o/0 
75 ni bulmadığı gurette ikinci artırması 21/9/937 salı günü ayni 
mahalde ve ayni saatte yapılacağından istekli olanlar o gün ve sa
atlerde mahallinde icra münadisile memuruna müracaatleri ilan 

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

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

rağbetini lcazanan Miele krema makineleri, memleketimizde de 
görülmemi' bir alaka ile karşılanmıştır. 

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

randımanını gözlerinizle görünüz ! 
Ayni pavyonda: 

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

>> Gemici Feneri. 
» Gaz ocakları .. 

: "')'.: ... __ ,. '··l·<"' > • . . . '. . 1 
Hakiki dostun tavsiyesi budur: 

R 
A 
D 
y 
o 
L 

• 
ı 

olunur. 3238 (1753) ~ N ~-· .... .ı\ , ...... · .... ·.• ... ··.ı -. ... .......... .Jırı>" ....... "."'-.~"' /'\"\.". ~- A..• • .... ,, .. (-; :~ •• -~·· ••• - ...... , ·,. 

lzmir Üçüncü mıntaka tapu sicil 
muhafızlığından: 

Birinci Tepecikte muhacir sokağında 8 No. lu Sof yalı Ali oğlu 
Mehmedin uhdesindeki bir bap hanenin tapuda kaydı olmadı· 
ğından senetsize göre muamelesi yapılacaktır. Bu yer hakkında 
tasarruf iddiasında bulunanlar vana tarihi ilandan itibaren bir 
hafta zarfında üçüncü mmtaka tapu sicil muhafızlığına veya ma
hallinde tahkikat için bulunacak tapu memuruna müracaatleri 
ilin olunur. 3227 (1756) 

iz mir 
den: 

Liman işletm~ müdürlüğün-

Vekaletçe tasdik edilen yeni tarife 17 /9/937 den itibaren tat
bik olunacaktır. Mathuları gelmediğinden izahat istiyenler idare-
ye müracaat edebilirler. 3237 (1754) 

Yurdda ittifak 
tesise nıcın 

' 

haline gelen bu kanaati 
ve nasıl muvaffak oldu? 

Çünki.i cRADYOLlN> in terkıbi yük- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar. 

sek bir kimya şaheseridir. ÇUnkü «RADYOL1N> diğer macun-

1 
Çünkü bütün «RADYOLtN> kulla- l:ıra nazaran çok ucuzdur. 

nanların dişleri temiz, sağlam ve glizcl- Artık )>üttın bunlardan sonra «RAD
dir. YOL1N> kullanan on b inlerce kişinin 

Çünkü cRADYOL1N> emsalsiz rağ- ne kadar haklı oldugunu anlamak ko· 
beti dolayısiyle hiç stok yapmadığı için laylaşır. 

GONDE 1Kt DEFA FIRÇALAMAYI iHMAL ETMEYiNiZ .... 

11 

lzmir P. 1.,. T. Başmüdürlüğünden: 
1 -- iz mir evrak ve paket posta merkeziyJe şimendifer istas

yonları ve vapurlar ve şehir dahilindeki bütün posta ve telgraf 
merkezleri arasında posta nakliyatı üç sene müddetle 13/9/937 
tarihinden itibaren 15 gün için kapalı zarf usuliyle münakasaya 
çıknrılmı~tır. Tahmin bedeli aylığı 450 liradır. Şeraiti anlamak 

İzmir Belediyesinden: mene gelinir. 1 için Müdürlük kalemine müracaat edilmesi. 
1 - Hava gazı fabrikası kimyevi 2 - Belediye otobüsleri şoförleri 2 - Muvakkat teminat miktarı 810 liradır, kat'i teminat da 
tasfiye cihazlarından kullanılmak için zabıta baş nmirl~ğindeki nümu- bunun iki mislidir. Ayrıca da beş yüz liralık idari kefalet alına
üzere beher tonu doksan beş liradan ne ve şartname veçhıle 24 takım el- caktır. 
570 lira bedeli muhammenle altı J bisc yaptırılacaktır. Bedeli mu- 1 3 - Taliplerin bu İşi yapabileceklerine dair kudreti maliyele· 
ton oksit döfer alınacaktır. Açık ek- hammeni beheri on beş liradan 360 rini gösterir vesikalarını ve muvakkat teminatı idare veznesine 
siltme ile ihalesi 1 / 10 937 cuma gü- liradır. Açık eksiltme ile ihalesi yahrdıklarına dair vezne makbuzunu havi olarak usulü dairesin
nü saat 16 dadır. Şartnamesini gör- 1 / I0/ 937 cuma günü saat 16 da- de hnzırlıyacakları teklif mektuplarını 27 /9/937 pazartesi günü 
mek üzere hava gazı müdürlüğüne dır. iştirak için 27 liralık muvak- saat 14 de kadar idareye tevdi eylemeleri lazımdır. 
iştirak için de kırk iki lir~ yetmiş beş kat teminat makbuzu ile söylenen ı 4 - Tek lif edilecek bedel haddi layık görüldüğü takdirde iha· 
kuruşluk muvakkat temınat makbu-,gün ve saatte encümene gelinir. le kararı 27 /9/937 pazartesi günü saat 15 de verilecektir. 
zu ile söylenen iÜn ve saatte encü- 14-17-21-25 1725/319Q • • • 15, 17, 19, 21 3211 C1733) 



YENIASIR 

DEUTScHELEVANTELINIE fratelli Sperco Olivier. Ve Şii. 1 ~=~~:~ı-ı;ğusto. •onunda 
G. m. b. H. LlMITET Liverpool ve Svanııeadan gelip yük çı-

MACEDON"!A vapuru 11 ey!Ulde Rot- Vapuru Acntası v karacaktır. 
terdam, Hamburg ve Bremen için ha- apur acent&Sl OPORTO vapuru Karadeniz ve 1•-

k ROYALE NEERLANDA!S tanbuldan avdetinde Belfast, Liverpool 
re et edecektir. B(RiNCİ KORDON REES ve Clasgov için yük alacaktır. 

ANKARA Vapuru 21 eylwde bekle- KUt'.U'ru"lfYAS! Bristol, Leitb ve Nevgaatele battı .• 
niyor. 28 eylwe kadar Roıterdam, Ham- HERMES vapuru 31 /6/937. te sı:e- BiNASI TEL, 2443 3 JOHANNE vapuru eylül ortasında 
burg ve Bremen için yük alacaktır. \ip a~rgas - Varna ve Köstence lım~nları Lllerman Lines Ltd. doi(ru Bristol için yük alacaktır. 

AMERlCAN EXPORT LtNES için yük alacaktır. , LONDRA HATn ARBIAN PRINCE vapuru birinci teş· 
MEROPE vapuru 5 /9/931 de hot- rin ortasında Leith ve Nevgastel İçin yük 

The E.rport Steamship Corporation terdam _ Amsterdam ve Hamburg li- IlORODINO vapuru 28 ağustosa ka· lacak 
EXPRESS vapuru 9 eylülde bek- manlarına hareket edecektir. dar Londra ve Hull için yük_ alacaktır. a DE~CHE LEVANTE _ LINIE 

!eniyor. Ncvyork için yük alacaktır. HERMES Vapuru 20/9/9 37 de Rı:· . ADJUTANT vapuru 28 ~~sto~ta ge- MILOS vapuru eyhil iptidaamda Ham-

vapuru ey u j 1 . • yük Ja.,.ktır cakt~ urg. reoı EXMOUTH 22 ı•tde bek- terdam _ Amsterdıun ve Hanıbw-;ı · ılıp 17 eyh'.lle kadar Londra ıç.n 7ük ala· b B en va Anversten ııdip yÜk 

!eniyor. Nevyork için yük alacaktır. man arSVENSKAa ORIENT LINIEN MAL VERNIAN vapuru 1 O eylulde çıkaracakm. . , 
EX1RtA vapuru 28 eylule doğru bek- CDYNIA motörü 2/9/ 937 de R~t- •gelip 17 eylüle kadar Londra ve Hull NOT : Vllnıt tarıblen, va-

leniyor. Nevyork için yük alacaktır. terdam • Hamburg - .Dantzig - Cdynıa- 1 
için yük alacakttt. purlarm isimleri ve navlun fic· 

Tlıe Export Steamsbip corporation Baltılc ve Danimark lımanlanna hareket j MARONIAN vapuru eylul İptidasın· tl inin dığifiklilı:lırinden me• 
p· kta edecektir. 9 3 7 d da Londra. Hull ve Anversten gelip yük re er bul dilm ıre a ~ VASALAND motörii 1719/ e çıkaracaktır. soHyet ka e ez. 

Seri Seferler • . Rotterdam _ Hamburg - Dan~ıg - Cdv-
EXCHORDA vapuru 10 eylulde Pı- nia _ Norveç • Baltık ve Danımark lı-

reden Bosl<ın ve Nevyorlc için hareket manlarına hareket edecektir. 
937 

d 
edecektir BIRKALAND motörü 2/ 1 ~/ e 

. . Rotterdam - Hamburg . Oantzıg - Cdy-
EXCALIBUR vapuru 24 eylülde Pı- . - Oanimark limanlarına hareket ede

reden Boston ve Nevyork için hareket :k . 
edecektir. ~RVICE MARITIME ROUMAIN 

EXETER 8 birinciteşrinde Pi- SUÇEAVA vapımı 10/9/937 _de M•l-
reden Bosto.:;:"'Nevyork için hareket ta - MZE:2tüc~·~lSK'A's~tA: 
edecektir, LEVANT motörü 8/91 937 de An-
Seyabaı müddeu ven _ Oantzig ,.e Cdynia limanlanna ha· 
Pire - Boston 16 gün reket edecektir. 
Pire - Nevyork 18 gün · · ·· · · · ·• 
SERvtCE MARtTIME ROUMAlN tıfmdaki hareket tarihleriyle navlun· 

BUCAREST !ardaki değişiklerden acenta mesuliyet 
BUCAJll:sT vapuru 15 eylıllde gele- kabul ebnez. . . . . 

rek ayni gUn Klistence, Sulina, Galatz, Daha fazla tafsilAt ıçın lkıncı Kordon
ve Gaiııtz aktarması Tuna limanlarına da FRATELLI SPERCO. vapur acenta-
hareket edecektir. lığına müracaat edilmesi rica olunur. 

DUROSToR vapuru 27 eylıllde bek- TELEFON: 4142/4221/2663 

!eniyor. Köstence, Sulina, Galatz ve Ga- !!!ll~llJllll!'ll~!'!llll!'I'!" ... ~~~~· 
latz •ktannas.ıTuna limanları için yük Paris fakültesinden diplomalı 
alacaktır. 1 

sn: ROYALE HONGROISE Dit tabipler 
DANUBE MARrrıME Mt111/elıd /ıastanesl dış tabıbl 

VE 

SZEGED motörU 20 eylıllde beldeni- Muzaffer Eroğul 
Yor. Belgrad, Novlsad, Comamo, Buda-
Peşte, Bratlslava, Viyana ve Llnz için 
Yiik alacaktır. 
JOlfNSToN VARREN LINES LTD. 

Kemal Çetindağ 
LCVERPOOL Hasta!arını her güo sabah 

AVIEMORE vapuru 26 eylıllde bek- saat dokuıı:dan başlıyarak 
leniy0r. Llverpool ve Anvers limanla- Beyler • Numan ıı:ade S. 21 
rından -"L •. L.racak ve Bu.rgaz, Var- b hanelerı'nde r~ .,..... numara muayene 
na, Köstence, Su1Jna. Galatz ve lbrail 
limanlanna yülı: alacaktır. kabul eder~er. 

ARMEMENT DEPPE· _ ANVERS l \--~T.:;.el::e~fo:n~:m.~3-92İllİm-aİİ 1 
ESPANGNE vapuru Birinclteşrin tp-1 1 

• lidalarında bekleniyor. Anvers içln 
Yük alacaktır. Z AY 1 

DEN NORSKE MlDELHAri:::OINJE 1720 hesap numaraL lzmir Esnaf 

BAALBEK. motönl. 25 eylülde bek- ve Ahali Bankası. cüzdanımı kay
leniy0r. Dleppe. Dwılı:erlı: ve Norveç li- bettim. Yeniaini alacağımdan eskisi
ınanlan için yük alacaktır. • hükmü oktur, · 

BOSPaoaus ınotörU u birinci teJ- nın Y 
tinde bekleniyor. Dieppe Dünkerk ve 
N'orveç limanlan için yülı: alacaktır. 15- 16- 17 

ALI 
321>8 ( 1735) 

lzmir Ziraat mektebi müdürlügiin
den: 

C 1NS1 
Birinci nevi ekmek 
Ko:run eti 
Dana eti 

~~eyağı Urfa birinci 
't •rtnç T oaya birinci 
~teker 

::rıq peJUir :railı, birinci, <tene-

ıc,..., • vı b' ' ' :z . peynır 1 ag ı, ı.rıncı 

s er•n birinci, T rilya 
:z a un çamatır, birinci 
eninyağı yemeklik, 2,5 asitli 

l<ok kömürü 

~:ru fasulye, birinci Karadeniz 
lJ Un kuru mefC, sobalık 
p n, birinci Ayvansaray 
·~tea. &art 

~den lı:öaıürü, Zonguldak 
A~af, birinci yerli 
if .... birinci yerli 

~· lı:alın 
~CIQ~ ~a TırfıUı, birinci 

•talı:lılı: lı:uru ot, dikensiz 

Fiati 
Kilosu Kuru' 
20000 11,50 

5000 45 
1000 30 
1900 92,50 
1500 23 
1100 27 

300 35 
200 65 
300 35 
450 32 
650 52 
ton 
15 2350 

750 15 
10000 2 

700 17,50 
1300 7,50 

ton 
30 1125 

6000 4,25 
8000 4 
3000 3 

700 24 
15000 4 
10000 3 

• Teminatı 
% 7! 

Lira K. 
172 50 
168 75 
22 50 

131 81 
25 87 
22 27 

7 87 
9 75 
7 87 

10 80 
25 35 

26 44 
8 44 

15 00 
9 19 
7 31 

25 31 
19 12 
24 00 
6 75 

12 60 
45 00 
22 50 

teneke 
il~· 90 295 19 91 

1 ın . . • · -·t. d cinsleri yazılı er-
- Mektebimiz 937 yılı ıbttyacı ıçın ,.~arı üd~ d le k eksilt-

~ 7/9/937 tarihinden itibaren on bet ~un m ·~et • açı • t 
!neye lı: • 1 • "zde yedı buçuk ığreti temına ını 
ltıe.I aaıı°;~lmuttoll'!P ~itip a::.: !:nü olan 22/9/937 tarihine raıtlı
" ıgına ea ım ı e .. - k ektept _.,._...a..ı..;ı satın 
;.-.ı ~ günü saat on bet buçu ta m e ..... ~ 

Qaa lı:Olftisyonuna gelmeleri. • h ·• .. v led 
2 - Bu İfC ait f&rtnameleri görmek iıtiyenl~n er gun og en 

•oııra Qaektep müdürlüğüne müracaat etmelen. l655 

.,llliliıiii.17, 21) ( 3116) 

Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Türk anonim Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu tz& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, b~yan~r, kaster· 
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşıtlerı. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

==•?*+• ·• 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Uer cins kömür perakende suretile rekabet kabul et
meıı: fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN 

il ' . ·=-:~; .. ··...:·- ., .. ,, ·.;_ "- ,._,~ • 1 ..... ~ ... 

·---------ıı-.-.ıaı.::ııı..---~: ..... __ , 
Umum Pamuk 

Nazarı 
Fabrikatörlerinin 

• 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AK.SAMINI 
1 

UMUM ACENT ASINDAN Lu sene temin edebilirsiniz 
ADRES: 

G. O. GIRAS 
Pestemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer diki, makinaları kumpanyası lı:artısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR , ____ _ 

,. /_ .; : .. ~~ ... : ~ - ' ~ 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstıraplara teskin eder 

GRİPİN 
Bilhassa bunlar kartı müeuirdir 

it bllflllda, seyahatte, eyde her zaman yanınızda bir lı:ate 

GRiPiN 
B u 1 u n d u r m a y ı u n u t m 111 y ı n ı z. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz 
icabında günde 3 kate alınabilir. • 

:·····································································: • • • . Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

-- · 

~de ... • 

_._ "PERLOOENT. dit "m11cun1111U 
~ercih edeceksiniz. 

°ı!lra alıM bllcOmle- teraltl sıhhlyeslnl 
halı olan bil M•cun dlfler! çOrilmıtlcteft 
'korur, dit etlerini kunetlendirlr, nefesi 
'Serlnlellı:, wiı insanın gGrQnOt et.sini 

.'artırır. 

-·-~~~ .. ot)l!J··~, '."'w ... t-.ıit{-cec,-• o&. ..xt. \ 
,_ er ... ....,e. • "'- .:4t.r ···~ ~ -:~.c.ıa, 

SAHiFE 9 

: 

TURAN Fabrikaları mamulAtıdır. Aynı ıı:ıı.mıı.nda Turan 
tuvalet aabunlannı, traş sabunu ve kremi ile gllzellik krem
lerini kullanınııı:. Her yerde ntılmaktadır. Yalnııı: toptan sa· 
tıtlar için lıı:mirde Gaıı:i Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nef'i Alı:yaıı:ılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniıı:. 

Poata Kut. aa4 Telefon ıt•sa 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarıtıo, esmer her tene tevafuk eden 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen iıı:ale 
edet. Yarım aaırdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullandıklan 
11bbt güıı:ellilı: lı:remleridir. 

Krem Bat.amin dört ıekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamio yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağııı: gllndllz içia beJaıı: renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balsamin acı badem gündüıı: için beyaz renkli 
lngiliıı: Kanıuk eczanesi Beyoğlu latan bul 

._...;:;;;;;;o; ___________ =-=-=-=-=-=---..... =-------
Otel SADIK AKSEI<~i 

Tilkilikte Telefon 3206 

Yeni temiz 
Sabık T evfikoa,., Oteli 

mefruşat 

· Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 



YENIASIR 17 EYLOL l:UMA 1937 

Modern Japon Kuvvetleri Karşısında 

Cin Ordusu Mukavemet Ediyor 
Cin 
' 

tayyareleri Japon ettiler harp filosuna yeniden hücum 

Çin m Japon harbı ne lhade? Milletler cemiyetinde -Formuza 
sık sık 

karşı Çin tayyareleri 
taarruzlar yapıyorlar 

Çin mümessili istilaya uğrıyan 
vatanının davasını müdafaa etti 

Bu taarruzları 

burada 
Tokyoya teşmilinden endişe edilerek 
hava manevraları yapılıyor 

Milletler Cemiyeti misakının karşı olan 
istedi 

mütearrıza 
aleyhinde tatbikini hükümlerinin Japonya Tokyo, 16 (ö.R) - Hariciye nezar• ti 

r.amına söz söy1emeğe s~liıhiyettar bir 
zat, dün Çin.n mılletle- cem;yetine yap
mış ol uğu müracaatı beyanatına mev
zu tttihr!z ederek mez.kCir cenıiyetin ~ar
iki Asyada loakiki vaziyeti öğrenmeden 
Çın - Japon ıhtılafına karı~tığı takdirde 
bek.Jenil!.'n netıcelerden bam başk.:1 nfl:
ticPler elde etmek khhkes.n·· maruz 
kaacağını iddia etmişi r. 

JAPO~ HARP GE.\.11LER1 
Şangh<y, 16 (Ö.R) - C entral Ne\'3 

&jansırun Soutcheoudan bild'r.ldiğin• 
gore üç J a:.o:ı harp gem;,; Lo1'hankh"' 
.Oel""lir yolunun nJ.Untehi noktac-ı olan 
L :yenyouen Hm:..nında deınirlemişfir • 

Çıntler bu ı.,,...:ının methallr.i kap t
mı~:ardır. 

ÇL "iN TAHŞIT MERKEZ! 
7~kyo, 16 (ÖR) - Pekin cephesın

,;, kain c.ıınghsingtieln'den bıldir;Jdi

pn gbre Juoon;<r bu sabah L!arıan· 
tın garbında Pel:ın - Hankçeo demiryo
lu üzerinde taarruza geçn1i,c-,lerdir. Li
yan Chang Çinlilerin mühım bir taha'
§Üt merkezidir. Lieuli nehri boyunca 80 
kilometrelik bir cephe üzerinde üç yüz 
bın Çinlinin tahaşşüt etmiş oldukları 

öğrenilmektedir. Diğer taraltan Şimali 

Çahngi cephesinden bildirildiğ'ne göre 
Çin ordusu Tatounıı: mıntaka•ını t•rke
derek mevzilerini buranın cenubunda 
•eddi Çinide mühim bir sevkülceyşi ge
çıt olan Yenmen Kooangta tesis et.miş
tır 

Vatanları ugronda kahTamanca vııru. .. ~an 
Çinli l.:ııdın zabitler 

Çin kıt"atının mühim bir kısmı da Pe
kine yUz kilometre me~afedc bulunan 
Jungchenge doğru çekilmektedir. 

Japon tayyareleri ric'at halinde bulu
nan Çin kıt'atını bombardıman etmiş 

ve bu kıt'atın per:ş:ınlı:jını büsbütün 
arttırmıştır. 

Pt'k n - Hankov d'?miryolu i.i~erindn!.;.i 

" .. 
' ' 

~ ' "' .... 
., .. 

~anghayın Çinliler elinde buluMn k;s.nı lıer g:in biraz daha. yç.ndrak 
harabe 1.a!"ni c:1ıyor .• 

TAYYARELERE KARŞl Chochov şehri Japon kıt'atı t ralmdan 
Tokyo, 16 (Ö.R) - Bugün Tokyoda ihata edilmiştir. Jopon kıt'atı Yangtin 

\f C•varındaki tok'z prefelikte vasi mik- nehr'nl g,~m;'lndir 
yasta tayyarelere karşı koruma manevra Dün öğleden sonra b_jo Japon kolu Pe

!arına başlanmı !ır. Sivil ahal.iye yan:ı.~-ı ki~in el~i kilo~et~e cenu?i gaı:bisindc 
•ara kar;;ı muc•dele etmelerı ve Llıtu:ı kf n Talangshanı ışgal e!Jnı>_·lerdır. 
ışıkları söndürmeleri içln taliın&t veril- D"!"'r 'L r ınüfl'ez"' Nanchao Ye Fu-
m~tir. Bu manevruların büyiik b'.r ch"'nj i.')~a1 etıniştir. 
ehemmıyeti ,·ardır. Daha ş :ndiden ç·n ç:n1J"r Tsangc!ıov istikametinde r:c-

JAPON DONANMASINA 
HÜCUMLAR .. Cenevre, 16 (ö.R) - Milletler ce-

Pari~, 15 (Ö.R) - Hong - Ko~ Çin miyeti asamblesi bu sabah tahdidi tes· 
kayn<ıklarınd~J bildirildiğine göre Çin lihat işleriyle meşgul olacak olan üçün· 
tc:yyare1cri c ... nubi Çin sularındaki };r-

1 
cü komisyonu teşkile karar vermi~tir. 

mi Japon harp g~n1isinden ve tayyare ~1acar murahhası General Tancoso Ma
gemilcrinden ib21rct deniz kuvYetlerine 

1 c.aristanın bu komisyonun mesaisine i~· 
hü:um etmi lerdir. tirak etmİytt:eğini, birçok seneler geçti· 

Ç!NLILER K1AT1NGE ÇEK!Ll- ği halde henüz teslihat i~inde hukuk 

YORLAR.. müsavahnın teessüs etme'!'i' bulundu· 
S:;nghay cephesi, 16 (A.A) - Şang- ğunu beyan etmi,tir. İran mümessiJj 

hayın şimalindeki cephede bulunan Çin memleketinln ~iyasetinin esası Milletler 
kıt'atı ikinci müdafaa hatlarının kfıin Cemiyeti statüsünün prensipleri olduğu~ 
bulundağu ICiatingc dohrru ticaret et-

1 
nu, Japonyanın Pekin - Tiençin - Nankin 

mektc ve şark cephesindeki kıt'at ise ve Kalgana taarruz ctmş olduğunu ve 
Kn3ngv;;n~he doğru çekilmektedir. hali hazırda memleket dahilinde ilerle-

Japon bahriye makamatı deniz ts.y- mckte bulunduğunu söylemiştir. 
y~relerinin b~ _ayın on beşine kadar 2171 Cenupta Japonya kuvvetli filownun 
Çın tayyoresını tahrıp ctmış olduklarını yardımiyle Şanghe}·ı işgale teşebbüs et-
bC\·a:ı etmektedir. Bu tayyarelerin 97 si . 1- j d h t"" ı·· h · mı"' ır. apon onanması er ur u u-
dü•Ur;ilmüş, 120 si de toyyare meydan- k k h ı·r ı k ç· 1ı: b' b u a mu a ı o ara ıne arşı ır a -
larında tahr p edilmiştir. ı · · · j J .. )oka tesı! etmıştır. apon tayyare e-
PRENS ŞlŞiBU SOUTHAMPTONDA rinin birçokları memleket dahilinde yüz-

Londra, 16 (A.A) - Japo::ı impara-
1 

lerce kilometre mesafede bulunan on ü-; 
torunun kard~şi prens Şişlbu bugün 

1 
eyaletin şehirlerini bombardıman etm.iş

Sou!hamptona varmış ve oradan Lond- !erdir. Kooe Villington Japonların ken· 

raya hareket e~işt~~· .. 1 di hareketlerini muhik göstermek için 
Pron> cumarlesı gunune kadar Lond- .1 · ·· kt ld ki "f f J ı • 

. ... • 1 ı erı surme e o u arı nu us aza ıgı, 
rada kalacak ve bılahare Japonyaya gıt- . .d • ddel "h · 'b" d ı·ıı · . . , ıptı aı rna ere ı tıyaç gı ı e ı erı 

mek i.izere \'apura bınecektır. 1 dd k d' M ·ı h ç· · J re etme te ır. umaı ey ının a-
ŞAPEYDE ÇIN TAARRUZU ponya ile iktısadi bakımdan teşTiki me-

Paris, 16 (ö.R) - Çin harbi hakkın- eaiye Amade olduğunu beyan etmiş ve 
da gelen son haberler : Şanghayda gc-

1 
fakat"lyi niyetlerinin zaaf alô.metleri gi• 

neral Pan - Yang tarafından kumanda bi reddedilmiş olduğunu ve Çin toprak
edilen Çin kuvvetleri Şapey mıntaka- larında hakimiyet tesisine ve Çinin fet
sında Japon bahriye silahendazlarına 

hine ve ecnebi menfaatlerinin tasfiyeye 
knr~ı bir ta;~rruz yapınağa te~"'bbüs et

uğratı1masına matuf olan Japon aiyase ... 
nı":lcrdir. Bu hareketin hedefi şark 

tinin bu kabil teklifleri daima reddetmahallesini işgal ederek Japonların ye-
ni asker ihracı teşebbüslerine mllni ol- miş oldğunu hatırlatmıştır. Çin murah-

mak ve Japon gemilerini nehrin her iki ha.sı Japon taarruzuna mukavemet et ... 
sahilinden teksif edilecek ateş altına al- mek suretiyle Çinin kendi topraklarını 

• 

Bugünkü 1ııedeniyetiıı adamı : Taarruza uğrıyan milletler içiıı 
zehirli gaz tehlikesi karşısında maskeler 

• 

maktı, Fakat son haberlere göre Japon müdafaa ve ecnebi devletlerin menafi- takbih edilmelidir.> Koo netice olarak U:ıalr. Şarktaki va· 
silfilıendazları bu hareketi reddetıniş- ini muhafaza etmekte olduğunu beyan Villington Koo Avrupanın şimdiki ziyetin Aci1 tedbirler ittihazını imir ol· 
lerdir. Çinliler Loityeni işgal ettiklerini 

1 
etrni§ ve sözüne ~u suretle devam etıniı- vaziyeti ile Uzak Şarktaki vaziyet ara- duğunu beyan etmİ§lir. Hatip hararet· 

de bildirmişlerse de bu haber Jaµon tir: cŞayet böyle bir hercümerce devam 1 eında münaeebetler bulunduğunu beyan le alkışlanmıştır. Şu ciheti hatırlatmak 
bahriye nezaretinin mümessilliği tara-

1 
edilecek olursa bu hal mazide yapılmış 1 etmiı ve sözüne şöyle devam etmiştir: muvafık olur ki Çin Milletler Cemiyeti 

fından kat'i olarak tekzip edil'Tiiştır. 1 olan işleTİ ve hali hazırda sulhun ve em- cJaponyanın mukarrer taarruzlariyle mukavelenamesinin onuncu. on birinci 

Şimali Çinde Llang - Çanga hücum ı niyetin tensiki için •arfedilmekte olan Uzak Şarkta hadis olmuş olan mesele ve on yedinci maddelerini ileri ıürmek 
eden Japonlar kuvvetli bir muka,·e01e- büt"" ti · h" · d' k · M'll ti C ı 
te tesadüf etmişlerdir. Burada kar ıla-ı Vunll.gayre eKrı ıçe hm ldırece tır. al . ı e. e.r emi:e.ti muk~velenameıi pren- &uretiyle Milletler Cemiyeti konseyine 

.. . . . ı ıngton oo fU a e ne yapm ı sıplerının tatbikı sayesınde ve memnu· re!mi bir müracaatte bulunmu!'ltur. Kon· 
rında yuz bın Çın askerı varsa da bun- : ' 
)arın Japon tankları, ağır topları ve sualini irad ettikten sonra bu suale şu niyete şayan bir surette halledildiği tak- sey bu müracaati asambleye bildirip bit .. 

ta~yareleri karşısında aciz ka1a~akları suretle cevap veriyor: dirde bu halin Avrupa Üzerinde ha!'.sa· dirmemek hususunda bir karar vermt-k 
tahntin ediliyor. cHultuku düvelin, muahedelerde ten mcsud bir teairi olacaktır.> 

---111 münderiç taahhüdatııı. açıktan açığa ih- Mumaileyh Milletler Cemiyeti muka-

N iç in ? 
--ııı 

Giornale D' ltalia nüs-

)j.Jj auretile yapılmakta olan bir mii.5el- velename!iinin esası olan kollektif em
ldh ve devamlı taarruz siysetini alenen niyet prensibinin dünyaca tensip edilmiş 

takbih etmek icap eder. Bundan son- ı olan bütün sulh sistemlerinin yegiine 

Ta Çin sahillerinin gayri kanuni bir au-
1 
mantıki ve sağlam esasını teşkil etmek

rette ablok:a edilmesi de açıktan açığa te bulunduğunu ilave etmİ§tİr. 

mecburiyetindedir. \1 eHington Koonun 

nutkundan sonra reis Aga Han buglin 
öğleden sonra birçok komi9yonların top

lanacağını söylemiştir. Hiçbir hatip 
umumi müzakereye ismini kaydettirme· 
miş olduğundan Asamblenin önümüz .. 

deki celsesi tesbit edilmemi~tir. 

haları toplattırıldı ? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Roma. 16 (AA) - Giornale D"lta- 1 """"''"·~.~· 

Ha gazetesjnin bir nüshası toplattırılmIŞ· 
tır. Bu teôbirin ittihaz edilmesine !'IC· 

bep olarak Virginio Gaydanın Nyonda 
elde cdilmi' olan itilafa ltalyanın ,·cre· 1 

1 
ceği cevap hakkında tahminlerde bulu-
nan bir makale neşretmiş olma! ı göstc-

1

1 

rilmektedir. 

Ilu gazete (Sex·Appeal' e) clair J,jr 
makale ne~retmiş olduğundan dolayı 

' olduğunu beyan etmekte·. toplattırılmı' 

dir. 1 
Filvaki B. Gaydanın mevzuu Lahi3 

makalesi mıiltakip nüshalarda ıı,ka cd,:-. 

SOIDff or GllA 

tayyarelerin;n For .ıuz adasına karc:ı at r t:-rcJ...t dir!er. 
1
, mi~tir. 

taarruzlarda bu!w:'1ulı:larının ıs'ar cd.1- 100 BlN ÇIN AKSERI 

diği söylenilmektedır. i r.o:na, ı:ı (ö.R) - Çın harekatı hak- /ngiltere : Amerika 
'Chansi cephes;, rn. (A.A) - Japon I l·•nC:, Japon kaynaklarının haberfori : Va<ington, 

16 
I 

kıt atı Tatungun yırmı kılom•t"e kadar Janonlar Paotıngi bombarrlı:nan ettıJ.,. ' (A.A) - lng;!izkr e ı 
cenubi garbisınde k;ıin Kouclıauanoho- ~Y~z bın Çinlı şfuıa:i Çıfde Jaı::on ileri A":'erikalı~ar arasında para iılonnde_ t«· ı 
ni işgal etmişlerdir. Japon kıf .. tının pı ~= '' .~r '(etin" şidd~tle mukavem~t etmek- rıkı mesaıye devam hakkında yenıdt·n 1 
rnühiın Hualijcn ~• hr.ne doğru ileri ha-~ dir1 r. Fakat bunların tech!zatı iyi ol- müzakereler y~pılacağı •. şim~: Kanada 
reketJcrine rleva-ı etmekte old~kkırı _..,ı:- 'ı "ndan modern tanklar ve tay)·are- da bulunan lngılterc hazıne mu!!!tc~arı B. 
beyan edilmektrdir_ l rl,. mücehhez Japon kuvvetlerine jFrederic Phlipsi_n h~.f~~ ~.~t-~li csn~~ında 

JAPON TEKLiF! ' ,.., mm·affak olmaları ~iipholidir. Bu M. Morgenthau ıle ı;oruştugune daır ol~n 
Tokyo, 16 (ı\.A) - Doınci ajansın-, c•phenill bir mıntakosında tek bir ha- haber dolayısiyle tahmin edilmrktedir. 

dan : l\"a bombardımanında Çinlilerden bin Ç k d + J 
Şimali Çin : Tiyencin cephesinde ç:n i'lii olmu~tur. Şanghay ve Paotinge ye- e or USUn a yas 

lut'a.tı Pekin - Hankov demiryolu iize-lni Japon kuvvetleri çıkarılmaktadır..... Prag, 16 (ö.R) - Reiıicümhur or-
rinde klıin olan Paoting iı.tikamet.;ıd'e 1ı Otu~ Japon harp gemisi cenubi Çin ka- duda ya• devresini 12 hafta olarak t~s-
ricat e!Jnektedirler. ra •ularında devriyelik etmektedirler. bit için bir kararname imzalamııtır. 

• .- .. 
Pariste verilen muhteşem bir suvare dö Galada Miss Llly Lamb Avrupa güzellik kraliçesi seçilmişti. Miss µil~ 

Lamb bu münasebetle bir turneye çıkacaktır .. Resmimiz Avrupanın bütün güzellik kraliçelerini bir arada ve AyroF 
güzelini de ayrıca göstermektedir.- • 


