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imtiyaz sahibi: ŞEV KET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müc~rü: 

HAKKI OCAKOcLU 
,-- A- B ON E ŞERA tTl 

DEVAM M'ODDETI Türkiye için Harıç ıçuı 

Senelik . . • • • . • 1300 2800 
Altı aylık . . • • • . 700 1300 

T E L E F O N : 2697 

Fi ati_( 5) _ ~nıtlur 

• Fuarı 28 günde 

532,358 
Kişi gezmiştir 

· CumhııriyE"tin Ve €mn1ıu riue t Es~~inin _!3ckrisi Saba1ılnrı Çıkar Siya.n Ga:ctt'dir YENJ~R Matbuanda baadmqbr. 
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:···D ..... ~ B. M. MECLİSİNDE ~ ....... .. ORDUMUZUN AYDIN MANEVRALARINDA 
. . 

Gece hareketleri de ılacaktır 
. . .... ••.......•..•..•........•...••........................••...•. : 

aş e ilimizin 
izahları Mefruz düşman 

~~-----------------Bugünün 
En nazik bir .. 
davası önündeyiz, 

iş nizamını kökleştirmek için 
brf:dilen büyük gayretler üzerinde 

1 
k~g~.n.?'eniden durmak, bu hususta- 1 

duşuncelerimizi biraz daha aç- 1 
İak lüzumunu hissediyoruz. lşçi- 1 ~.r. i, verenler ve memleketin bü- 1 :~~ nıünevverleri katiyetle bilme-1 k ırler ki iş kanunu· en esaslı dava- ı 
. nnıızdan birini muzaffer kılmak 
~teycn bir inkılap hamlesidir. Asıl ! 
~ıedcf, sınıfsız Türkiycde, memleket 
ıktısadiyatının bütünlüğü içinde 
kendilerine ayrılan vazifeleri tahak
kuk ettirmek mcvkiinde olan vatan
daşların vazife ve mesuliyetlerini 
idrak ederek genit bir huzuru kalp
le çalışmalarıdır. Daha doğru bir 
tabirle hayat nizamının hiç şuursuz
luğa düşmeden kurulmasıdır. tleri 
bir tekniğe dayanarak inkişaf yo
lunu tutan i~ hayatımızda orta ça
ihn ezici, kırıcı zihniyetleri yaşaya
nıaz. Türkiyede imtiyazlı sınıf yok
tur. Ve asla böyle bir sınıf doğmı
racaktır. ln1olabımızın bol ışığı 
lçinde hala bu hakikati görmiyenler 
Varsa cidden bedbahttırliır. 

) 

... 
·UC lnun an va 

o e 

r 1 

ed e 

ır e e 
nazarı di kaa 
te alınacaktır 

1 
v:ı.~ıı:ı. rın.ın tr.ıırı·uz.u:'ldan 'c Hcrley:ş.n 

Me' suk b~r kaynaktan ögrcnilmişt'.r: geç~kmelccrde>n korunmasını 1emin ede
Kahraınan ve ;yiğit Türk ordusunun cek tedbir ve n ;ıtalnr da nnznrı dı ka

ronbahar mnncvrnlarma yüksek süel 1 te alınacaktır. 
mahnfildc büyük lhemmiyet ver'.l:nekte- Bu vad de gl'i:e harehtkrine de bn;-
dır. Aydın - Söke manevraları yalnız vurulacaktır. 
manevra mıntakasındaki harekatla kal- Remli , e hu.,u.si mıkil vasıtalarından 
ınıy::ıcaktır. Hazcrden sefere geçişte hesap çdılm: istifrdc imkf.nforının hn
~ ığınnk noktnlnrınn en kısa bir :zamnn- k ikalle yakmhgı ölçülecektir. 
<la, her \'ıtsıtadan istifade ile varış ,.e Son!uz bir kıymeti \e kahrnmanlığı 
l Utün bunbrın :!- .ıpılabilmes:nin müte- ne.sile en n<'sılc ıa ı~ an ve doguştan :.ıs
,·nkkıi olduğu ihtiyo ,hır n tetkiki esas- kcr c.an oroumuzun, se\gili ve nsil m·ı
brı i. zer!ndc de çalışılacaktır. letim ze, hnk:knt çok uygun t:ıtbıka-

Çok chı-mmiyet verilen bu noktalü.: ti~ le '\ak iki hc-yccam ' 'ereccgini ve genç 
hnlkın hazeroen s fere ge~ zamanın- neslıı bu t mır. ''e engin m!nalı u[<raş

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

zun 
~Barış ve güvenlik politikamızın 

beynelmilel bir eserini 
vermis olacaktır , 

daki nlışkanlığını, sivıl memurlann da malarla vatan ve \•azife hislerini daha lstanbul,, 17 (Hususi muhabir:miz-,Vcklller Hcyetmdc tetkik edilmiştir. 
y tiştirllmcsini milmkün kı1ac;ıktır. ziJ adc koklcndırcccğini gürmekle biz den) - Nyon anlnşımısının altı madde- Yarın Ievkalfıde içtima yapacak olaıa 

Bu hareketlerin mefruz düşman ha\•a de scv'.ni)oruz.. Jik metni Ankarnya gelmiş \'c derhal (SONU UÇONCO SAYFADA) 
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B. Güreş Şampiyonası: BİRİNCİ GÜN 

Türk Ekipi 4 - 1 galip 
Çoban Çardjsi •. 2, Mustafa Grekakisi 

.. ç daki a a tuşla yendiler ... 
Sulh' 

Fransa ve lngiltere 
yeni müzakereler 
açmak istemiyorlar 
- YAZISI UCONCU SAHıFEDE - • J . 

-

Framız Maliv• N1Uaı Bonııet gazetecilere izahat veriyor 

- YAZISI UCONCO SAHiFEDE -

.. 



Bugünün 
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En nazik bir 
davası önündeyiz 
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Fuarı 
Ziyaret edenler 

Orta. Okul ihtiyacı 
lise ve orta okullardaki talebenin 

durumları halledilmiştir tedrisat 
----------------------

(BAŞ TARAFI 1 tNCt SAYFADA) 

tesbit olunacaktır. Bu hususta ka
nunun mer'iyete girdiği günden iti
baren üç yıllık bir mühlet kabul 
edilmiştir. Şu halde bu neticenin ta
hakkuku ancak tedrici bir awette 
kabil olacakbr. Bununla beraber ka
nunun gece işine taallilk eden kırk 
üçüncü maddesinin üçüncil fıkrası 
sarihtir. Gece çalışmalanrun hiç bir 
halde sekiz saatten fazla sürmiyece
g& kat'i olarak kaydolunmuştur. 
Şimdiye kadar bilhassa un fabrika
larmda İKİierin 1 2 saat gece mesa
isine tabi tutuldukları görülüyordu. Hikmet Türkün 

Talebelerden bir 
riyasetinde 
kısmı .rdiğer 

bir toplantı yapıldı 
mekteplere nakledildi 

Sekiz saatlık gece mesaisiyle üç işçi Fuarunızı ziyaret elmek üzere Iz.mi
postasına tevdii iycap eden bir 1~1 re gelen turisUerin sayıları artmaktadır. 
on iki saatlik mesai ile iki işçi pos- Dün sabah Lamartin vapuriyle 103 
tasma yükleten fabrikatörlerden ba- transit yolcu gelerek vapurdan çıkmış Bu yıl iunir orta okullannın ilk sınıf- lzmir lise ve orta okul direktörleri hadlere indirilmea.i de temin edilmiıtir. 
:ulan iş dairesinin şükranla kar§tlan- ve Fuarı ziyaret etmişlerdir. !arına namzet olarak kaydedilen talebe- Kültür direktörümüzün huzuriyle Kül- Buna nazaran fzmir orta okullan aı-
mağa değer bir ihtarı karı11ıında kal· 28 günde F~rı 7.iyar~t edenlerin ~- nin bu güne kadar sayıst 1380 dir. Bu tür kurulu fıza!lından Hikmet Türk"ün narlarının mevcutları daima 50 den a~a
dılar. Bunlar kanunun hükümlerine yısı 532.358 dır. Evvelkı gece Fuarı zı- yekunun 633 ü Karşıyaka, Buca, Bur- başkanlığı altında iki toplantı yaparak ğıda buakılmı;ıtır. 
derhal inkıyat edecekleri ·yerde iti· yaret edenler 9987 kişidir. na va okullnnna, mütebaki 7 4 7 si lzmir bu yıl okullarımıza kaydedilen talebe- Çifte tedrisat sınıflara ile tek tedrisat 
raz. muhalefet yolunu tutmak iste- !":!' k • d ı · kull k d d'I · ı nin semtlerine göre okullara tevzü i i- fi k 1 L • al d k 

B Hı Y mer ezın e .ı o ara ay e ı mış er- sını annın o u om ann a ayn attan 
diler. Cuya fabrikalarmdaki işlerin • u"snÜ aman d" o k. ll ·tk fi k ini halletmişlerdir. Verilen kararlara gö-' h b" .b. · d kı ır. rta o u arın ı sını arına ay- I ve ya ut ırı ırın en tamamen ayn -
bir ihtısas işi olduğunu, İstenildiği Iktısat Vekaleti teftiş heyeti reisi bay dedilen talebenin kayıt ve knbul müc.l- re KaBrşıyakaBkız öğretmen. '-Klal rşıya~b~ eımlara alınarak her parçanın mü takil 
kadar mütahassıs amele bulunmadı- liusn·· u·· Ynman şehnmize gelmıc:tir. 20 1•1 k d d orta. uca. urnava orta o.:u arı gı ı . 

" ...- detinin 8"nu olan ey u e ·e ar a- l . h" . dek. k'"I .. 1_ il d bir halde bulunmalan tenun edilmi~tir. 
ğını ileri sürerek ameleyi istismar unır mu ıtın ·ı u tur ı:uru ann j 
zihniyetinde devam etmek niyetin- hn bir mık.tar artması mümkündür. An· eskisi gibi tek tedrisat tatbik olunacnk. Okullar direktörleri bugün dahi ayni 
de olduklarını gösterdiler. Hatta da- B. Alp ar c:ık geçen yıl ay,JI ~nıflara kız ve er- yalnız yeni t.1lcbeııin tekasüf ettiği Jz. ı lıeyet halinde Kültür Direktörlüğünde 
ha ileri giderek sekiz saatlik gece Iktısat Vekaleti sanayi müfellişlcri::l- kek 1756 talebe lıaydedildiğinden hu mir merkezindeki orta okullarda çift! toplanarnk okulların hususi vaziyeti ve 
mesaisinde israr edilirse işin durabi- den bay Cevat Alpar iki hafU:ıdanberi lyıl mürac tlerinla geçen yılı ceçmiye- tedrisat usulü tatbik edilecektir. Lise ı-1 Izmirin türlü mevsimleri ile ilgili çifte 
leceğini ihsas ettiler. Kanunun kat'i kazalardaki fabrikalarda tetkikat yap-, ceği tahmin edil~;r. nıflarının hepsi de eskisi gibi tek tedri- tedrisat programlarını saptayacaklardır. 
olan sarnhatı karşısında bu ipe sa· maktadır. Kendisi Ege mınt.akasındaki lzmir liselerintıı. A sımflarına müra- S'\t yapacaktır. ÇiFt tedrisat usulü tatbık Sınıf ve şube adetlerine dair kat"i 
pa gelmtyen düşüncelerin yeri ola· diğer fabrikalarda da lelklklerine de- c at eden kız v• .tek talebenin bugÜ· edilecek merkez orta okullarının hep-

1 
neticeler ayın yirmisinde tahakkuk et-

mazdı. vam caeceklir. ine kadar yekun• ıt14 tür. sinde sınıf talebe mevcutlarının normal mi~ olacaktır. 
Un değirmenlerinde ihtisas ışı- •••••••••••• ••• •••• •••• ••• • •••••••••••••• • •• • ••• • •••••• ••• •••••--•••••••••••••• •••••••••' •••••• • • •••• • •••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nin pek mahdut olduğunu ve hatta Dün Belediye salonunda Ticaret odasının 
bunların en bilgisiz bir ameleye pek 

En ter Balka nik Güreş 
kongresi toplandı 

raporu 

Son hafta içinde neler 
ihraç ettik? 
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•• 
KOŞEMDEN 

tt.:Z211EmT..::uır~~ 

Buyurun curcuna 
• 

seyrıne 
Y nptın, yaptın, yaptı .. 
Geldim, geldin, geldi.. 
Koptu, kopuyor, kopacak .• 
Çek babam çek!.. Kopuncaya kad 
Karada korsanlık, denizde korsanl 

havada korsanlık. notalar. pleyanl 
hiddetler, toplaıwalar. kararlar .. Ila 
diit bir curaına- Amma ne cürcuna! 
İspanyol h valan. ltalyan havalan .. 

Fransa, lngilterenin Avnıpa afakın 
birbirine karışan basoları, kemanla 
flütleri, falanları, f estekenleri... Kı 
met.. 

Dünya kuruldu kurulalı :böyle 
ahenk, böyle bir cünbüş? görmemiş 
VcsselAm .. 

Çin, Japon havalan dersen onlar 
rı bir terane!? .. 

Bu curcuna, tarihteki Babil efsan 
ni gölgede lnrakacak: muammalı, esr 
lı, bir karışıklığın doğurduğu cu 
oldu. Ne birbirini anlıyorlar, ne birbi 
ni dinliyorlar. Gergin asaplar kula 
Lıkamış, ağızlan açmış, sinsi düşün 
gözlere ş~ytani alevler, gönüllere ar 
sı ne olacağını düşündürmlyen ihtır 
lar vermiş.. Minderinde rahat otu 
nineye muziplik yapıp sevinmek, 
ıııek isliyen bir yaramaza emreden h 
ler, sayılı ve belli başlılarl kapla 
ilıklerinc işlemiş, ruhlarını samuş .. 
Arkası ne olacak? .• 
Allahüfilem bilgayp ..• Allahülllern b 

gnl-'P amma, göıi.inen köye pek kılfı 
istemiyor. 

Herif in birisi bir yere tıraş o 
gitmiş, sandalyeye oturduktnn 
berbere sormuş : 

- Birader saçın1, ak mı, kara 
demiş; kim bilir karşısında ayna yo 
muş galiba .• 

Berber bir kaç defa bu sual karşıs 
da kalınca : 

- Acele etme kard~im. şimdi öıı 
ne düşer de gürürsün.. Demiş .• 

Dünya gazetelerinin bizim gazetele 
akseden meraklarını okudukça aklı 
bu hikaye geliyor. 

••• 

az :zamanda öğretilebileceğini her 
kes bilir. itirazların yersizliği mey
danda idi. Bununla beraber kanu· 
nu tatbik mevkiinde olanların mü
debbirane hareketten ayrılmadıkları
görüldü. Vekaletten kat'i emir ala
mnca gece mesaisinin sekiz saatten 
fazla sürmiyeceği. kendilerine bildi
rildi. Bugünkü vaziyet şudur: Ka
nuna rağmen gece işçilerini 1 2 aaat 
çalışttramıyaeak olan fabrikatörler
den biri şayet bir protesto tedbiri 
olarak i§i bırakacak olursa Lokavt 
yapmış sayılarak kanuni takibata 

Kongre Atatürkle Balkan devlet
leri reislerine kongrenin 

tazimleı ini bildirdi 

Şehrimiz Ticaret Odası son haftanın167,4 ton palamut, 973.6 ton arpa, 10 
ticari faaliyeti ve ihracat durumu hak- ton mey n kökü, 109. 7 ton kum darı, 
kında bir rapor hazırlamıştır. Bu rapo- 18 ton valeks. 142 ton badem, 14 ton Dum~uş ta akılluub n birisllnd 

·· · . . h 'h d' · · mektcbı açnıış, en onun )rer c o ra gore son hafta çınde lzmır lımanın· no ut ı raç e ılmıştır. .. ufl . k kalık 

maruz kalacaktır. Grevlerin ve Lo- Enterbnlkanik güreş kongresi dün öğ- lan görüşüldü. 
kavtların yasaklığı hakkındaki 7 2, leden evvel belediye salonunda Yunan, Öğrendiğimize göre Yunan ınurahha· 
77~ 74 Üncü maddeleri dikkatle oku- Yugoslav ve Türle murahha larının işti- aı, 938 yılı Balkan gÜreşlerinin Atinada 
mak bunu anlamağa yeter. 7 4 Üncü rakiyle toplanmıştır. yapılmasına istemi,ıfr. Bu teklif pazar 
madde aynen şöyle diyor : «Bir İş Roman)' . Bulgnristan ve Arnavutluk günü yapılacak ikinci toplantıda bir ka
yerinde gerek İş mukaveleleriyle ön- sporcuları , be..,inci Balkan güreşlerine iş- rııra bağlanacaktır. 
ccden taayyün etmiş olan ve gerek tirnk edemediklerinden kongrede de •---
i şin mahiyetine ve çalışma teamül- murahhas bulunduramaını~l.ırdır. Fal.at O R T A 
lerine veya kanuni ve nizami hü- bundan evvelki kongrede verilen karar 
kümlere müsteniden mer'i bulunan mucibince gerek güreşler, gerek kon· Okul öğretmenleri 
umumi veya hususi İş şartlarının grenin toplanabilmesi için, Balkan mil- Ankara Gazi enstitüsünde ilk okul 
hepsi yahud bir veya bir kaçı ye- !etlerinden y lnız üı;ünün i~tirnk etmiş muallimleri için açılan orta okul mu
rine iş verenin §artlarını işçilerine bulunması, gerek gdrcşlerin gerekse allimliği imtihanında (A) ve (B) dere
kabul ettirmek ve yahut muayyen kongrenin yapılmasını mümkün kılmak- celerini kazanmış olan öğretmenler hak-
ve mer'i iş şartlanru değiştirmek- tadır. · ... -ında ynpılacak muameleye dair kül 
sizin ancak bunların tatbikine ait Kongre başkanlığına. Türk Spor l:u- tür bakanlığındnn beklenen ızahat gel-
usuller ve tarzların değiştirilmesini rumu genel sekreteri Nizamettin Kırşan ;.,+;,. · 1 k m~~· 
temm ey eme kasdiyle işi durdur- seçilmiştir. Elen delegesi Veku.,is ile Bu gibi ınuallimlerden imtihanlnrda 
ması, yahut İ§ veren tarafından Yugoslav delegesi Rıhterin teklifleri it- kazananlar Gazi Terbiye Enstitüsüne 
bu gayelerden biriyle yapılan teklif- tifakla k bul cdılerck Türkiye Reisi alınacaklardır. Inılihanlarcla (A) de
leri kabul etmediklerinden dolayı iş· Cümhuru Atatürkle Başbakan ismet rcccsiyle çıkanlardan bleyenlerc orta 
çiler sayısının 7 3 Üncü maddede lnönüne. Cumhuriyet Halk Partİ3i C e- okul ehlıyetnamcsi verilecek ve deha! 
grev hakkında yazılmış olan nisap- nel Sekreteri Şükru Knyay kongrenin yeni memuriyetlere tayin cdıleceklcrdir. 
lara varması «Lokavt» tır ..• ila.. tazimlerinin telgrnfla ar.ıedilmesine ve Gazi Terbiye Enstitüsüne devam cde-

Lokavt vaziyetinde olan iş veri- büyük misnfirperverlık gösteren İzmir cek olanlar ilk teşrinden itibaren nınaş 
cilere karşı tatbiki zaruri olan ceza- valisine. İzmir belediye başkanına dn alrunıyacaklardır. 

· · MALOMA T tsTIYORLAR dım, dunyaya y . Dıyece acı 
dan muhtelıf ecnebı memleketlere 1545 • .. . . halar öğretme mektebl açardım. ÇUn 
ton incir sevlcedilmi~tir. Mevsim başın· Almanyadakı Turk Tıcaret odasın- b i B b"l kul · · b k dU~ • d h · · T" od 1 b" u yen a ı esının o~u 
d • d" k d I . . 'h an fC rımız ıcaret aS1na ge en ır b . k hk h I d 14_, an şım ıye a ar yapı an ıncır ı ra- . ~ . . •. havasma u çeşı~ _a __ a_a ar a w.a 
cah 3672 tondur. mektupta. tıcarette tagşışan men ı hak- TOKDIL 

kındaki kanun hükümleri mucibince ih· 
Bu haf ta Üzüm kurumu piyasadan racat yapmak müsaadesini alım evlerin 

41 78 çuval. lnhisarlar idaresi de 2 748 d l · · t · · Od .. , derhal 
1
·cap /r.~e ·Mehmet 

Şuurunun muhtel 
olduğu anlaşıldı 

çuval kuru üzüm mubayaa etmişlerdir. 

Haf ta içinde limanımızdan muhtelif 
ecnebi memleketlere 29,6 ton tütün, 

Yeni bir vapur 
Izmir limanında işlemek üzere Lon

<lrada bir lngiliz vapur acenLcsindcn sa
tın alınan vapurun satı!i muamelesi ik
mal edilmiştir. Eylul ayı sonuna kadar 
kiralı bulunan vapur ay başında Izmir
den gidecek bir heyet tarafından bulu
nan vapur ay başında Izmirden gidecek 
bir heyet tarafından ikinci kızak mua
yenesini geçirecektir. Vapur bir ay son
rn Izmire getirilecektir. 

Yangın · 
Dün öğle vakti Erkek Sanat okulun

da ~·angın çıkmış ve söndiirülmüştür. 
Yangın, atılan bir sigaradan talaşların 
tutuşınasiyle çıkml§tır. Zarar az.dır. 

a res en ıs enınıştır. ... 
eden cevabı verınşitir. 

T elavivde bir firma hademlerimiı: 

hakkında mnlümat ve fiat İstemiştir. 

Eşrefpaşada kahveci Kadri ile kartf 
Muallimler arasında ,i Remziyi öldürmekten suçlu ince M 

metle suç ortaklarının muhakemeleri 
dun Ağuceznda devam edilmi~tir. 

Kız lise5i yar direktörü Nezihe Anka
ra oı ta okulu fen bilgisi öğretmenliğine, 
Karataş orta okulu muallimlerinden Sa
bahattin Ankara orta okulu muallirnli-
ğine. Manisa orta okulu tarih muallimi 
Zekiye İzmir kıı: lisesi tarih öğretmenli
ğine tayin edilmişlerdir. 

Orman yangını 

ince Mehmet son zamanlarda b 
garip haller takındığı için kendisi lstıı 

hulda, tıbbı adli müesssesinde muaf 
ne ettirilmiş. hazırlanan müşahede raP 
ru dünkü celsede okunmuştur. 

Raporda, suçlunun şuurunun muht 
bulunduğu. bu vaziyetiyle kendisini ıt1 

Urla kıızasiyle. bu kazaya bağlı Cö· dafaadnn Aciz olduğu bildirilerek tecl 
dence köyü arasında büyüle bir orman vi için Bakırköydeki akıl hastalıkl 
yangını çıkmı~ ve 150 dönümluk arazi 

1 
hastanesine yatırıldığı ilıive edilmi~tir 

yanmıştır. Yangının bu civardaki çam-1 Bu neticeye göre ince Mehmet hıı 
lığa sirayet etmemesi için tertibat nim- kınd ki takibatın muvakkaten tecili 
mış ve l::ı<w. bir zaman içinde söndürül- I karar verilmiştir. Oi{ter sutlulıır hakkı 
müştür. Yangında kast olup olmadığı 1 da, haftnya salı günü karar tefhim e 
tahkik ediliyor. Jeccktir. 

\.T'ft::.·~ ,.. r/. -.-.t • ,,, ";.'- ..... , •-c :... ·.~,. • ... • .J. • .... /. _. • ; • 

"""""'1"~ • 1~~.: .. · ·.t,,. '.i,,; ;:.f' ..... •. •'' .:.ı.· ,._. ·"'~"-~ • ' . 
lar ağırdır. Bilhassa Lokavt devlet teşekkür edılmesine karar verilmiştir. 
veya belediyelerin knrarlan üzerin- Bunun üzerine söz alan Türk delege
de tazyik İcra etmek maksadına ma- si Ahmet Fetgeri ayni hislerin ve kon
tuf bulunursa İş veren iki bin lira- grenin s=ıygılıırının dost Balkan Oevlet
dan beş bin liraya kadar ağır para leri rei5lerine de telgrafla iblağını tek
cezası ile birlik~e altı aydan i~i se-

1 
lif etti. Bu teklif de alkışlarla kabul 

neye kadar hapıs cezasına dahı çar- edilerek kongre başkanlığının bu tel

TAYYARE BUGüN 
2 Biiyiik 
FiLMLE Açıldı pılır. Bütün bu hükümler meydan_lgrafları çekme i kararlaştı. 

d~ dururken reji?1!n yeni b~r hayat 1 Bundan sonra ruznameye gec;ilerek 
Dı7.amı kurmak ıçın yarattıgı esere teknik meseleler görüşüldü. Beynelmi
en küçük bir itirazın bile tecviz 

1 
tel nizamnamenin izaha muhtaç nokta

edilemiyeceği kolayca anlaşılır. Ne- ------------
tekim yukarıda mevzuubahs ettiği- durduğumuz azametli işin iyi bir 
m . f b ika ·· I · d baz 1 mecı takip ettigwi merkezindedir. ız un a r tor erın en ı arı-

nın gece işçilerini 8 saatten fazla iş- İtirazlar, kanunun yürümesine, ik-
letm V• ed h" k 1 tısadi bünyemizde bir inkılap yara· emegı emr en ti üm ere iti-
razları mesmu olmamış. salahiyet· tan eserin tatbikine mani olacak de
tar makamların bu meselede ka- ğildir. Devlet bu işe azami hassasiye
nunun vecibelerini yerine getire- tini vermiştir. lktısad Vekaletinin 
cekleri kendilerine anlatılmıştır. i~ daireleri de devletçe takip edilen 

Garip değil midir ki bu tarzda siyasetten ilham alarak en küçük bir 
itirazlar muhtelif iş )'erlerinde rast müsamahaya meydan bırakmayacak 
gelinmektedir. iş daireleri iş ve- kadar uyanıktırlar. Ve daima uyanık 
renlere lmnunun hükümlerini birer bulunacaklardır. Bu sosyal davanın 
öğretmen gibi anlatmak mecburiye- bütün genişliğiyle zafer kazanması 
tinde lmlıyorlar. Mesela indr han- Türkiyenin modern, müterakki, me
larında ayni itiraz cerdedilm · ~ir. deni çehresine yaraşan bir hayat ni
İncirciler i<ılerinin zirai mahiy "t .. zamma l:avuşmasını temin edecek.
olduğu, ziraat işçileri için hazır-: tir. Şu halde her şuurlu münevverin, .. 
l.mmakta olan kınun henüz neş-ı her işçinin, her i3 veren müessese
redilmediw in..- göre İc; kanununun nin iş kanununu iyice unlayarak bu 
kendi i.çil rine şamil olamıyacağı muvaffakiyeti temine çalışanlara 
ş~klinde ok garip bir itiraz serdet- yardım etmeleri bir vatandaşlık, bir 
mişlerdir. Ve tabiidir ki kanunun inkılap borcudur. 
ruhunu anlamamaktan ileri gelen Hayati bir çok. meselelerle ilgisi 
bu itiraz da mesmu olmamıştır. olan bu mevzua sık sık temas ede-

Bütün bunlan;fan istihraç etti- ceğiz. 
ğimiz netice üzerinde ehemmivetle l SEVKET BlLGlN 

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

LORD • 

Hatıralardan ebediyyen silinmiyecek derecede kuvvetli mevzua malik biı ve fazilet filmi 

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

AYRICA Methur operet ve revü filimleri sanatkarları 

PIC I10WELLE - RUilY KELLER - PAT OBRIEN 

Tar af ından tem
sil edilen AYAN GENERAL 

HAVAIEN SAR KARI VE DANSLARILE BEZENMiŞ AŞK VE NEŞE FiLMt 

AYRICA: MiKI AGUSTOS BÖCEGI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAA TLERI FIATLER 
Her gün KOÇOK LORD 2 - 5.35 • 9. 15 de 

BAYAN GENERAL 4 ve 7.35 de 
30 - 40 - 50 kuruttur. 
Cumartesi talebe seansı vardır. Dühuliye 15 kuruttur. 

Cumartesi, pazar günleri 12.25 de Bayan General ile batlar. 



Başvekilimizin 
uzun izahları 

_,,;~ 

;:::::::::=~~~~=~~::!!!!' 
Konyada 

bir kız 
(BAŞTARAFI ı":Ncı sAYFADA> Ameliyatla 
MilletMeclısi toplantısına hü)iık ehem- Milletler cemiyeti Eksperlerı·n kararı erkek oldu nıiyet vcrılmektedir. Ankara siyasi mi.i- [ • 
lnessillerlnin kan at.lerine göre bir tck-ı asamb eSl Kızların ve kadırlların ameliyat masa. 

nik konf rans olan bu konferansa i ti- i JanamaLl - L t sı üstünde erkek olmaları son asrın son 
:rnkle Türkt) e hiçbır Sl) asi c phcyc t - op . . 1 senelerinin fıdı vak'aları cırasına gire-
:rnayi.ıl etmis değildir. Sadcc Akdcni-J Cen vrc, lG (A.A) - Ha,:ıs njansı D • it k 1 • •b• d • •• t •• cek k dnr çoga!Clı .. 
un huzur ve emni)clini korumak için muhabirınden: . enıza ) qrsan arı gı ı enızus u &kıd n hu gbı unulnadık hfıdıseleı 
yapılmı bir harekete iştırak etmiştir. lsmini yazdırmış .ha~p bulunın~dıglın- ha~ r t U) andıı ırdı. S sık t kerı ür et-
M el' b .. t . ·1 d Mıllctlcr Cemıyeti asamblcsı cc se k ı d k • d • ı k cl e ıste u noktaların tebaruz e tirı c- an .. . • • t m • erı ve yalnız hızde degıl, bütün 
cegi tahmin cdilmektedır. Bilhassa Baş- aktedenıcmiştir. Milletle~. ~~mıyetinın orsan arı a a ıp e ) ece dünyada bu çeşit cinsiyet değişmeleri· 
~ekilimiı.ın uzun olacağı anlasılan izah- faaliyeti hakkmd. salı. gunu başlamış nin taaddüdü, artık umuru fıdiyeden sa· 
ları barı 'e güvenlık politıkamızın bey- olan umumi mtı7.akerc '.n~.ıtaa .. uğr~mı.ş- yılmagn başlandı. Maamafih ne de olsa 
nelmUel bir eserini vermiş olacaktır. tır. Fakat yarın \'ey~ o~ur gun .. b~:~k Cenevre, 17 ( ö.R) - Milletler Ce-ı dan konferans reisi aıfatiyle B. Delbos i 'egrin tarafindan konseyde serdedilen yine alaka uyandırmaktan hali kalma· 

Şehrimizdeki mebuslar akşam hususi devletler mtimcssille~ı lıı~abet kursusil- miyeti. aıı~~hleain~e d~~- gibi bu~.ün de Nyon anl~şmas~nı . i~za etmiş olan 9 I müd~~aanın _1spanyol vapurlanna da 1 maktadırlar. 
trenle Ankaraya hareket etmislerdir. nün yolunu gösterdıklerı. zaman greve umumı muzakereyı yurutmek mumkün 1 devlet mumessıllerını Fransız delegas- teşmılı talebınden bahsedilmemi tir. Geçen gün Konyada memleket has· 

---·• benzı) en bu hnl ona crmış olacaktır. o.~mamı , ~ira hiç _bi
0

r devletin. delegesi iyonu nezdinde bir içtimaa davet .~tmiş- Neticede. delc~eler B. P~litis tarafın- tanesmae yine bir ktz ameliyat masa· 
Yunan vapuru ispanyanın A meri- soz almak ıstememıştır. Bu hatıpler gre- tir. Saat 12.30 d:ı başlıyan muzake- dan tahrık edılcn meselerun hallini eks- sındn erkek olmuş ve nufus kiltiiğün 

l 
~ i l arın (bugün) BB. Delbos ve Neg- reler tahminden daha uzun olmuş ve perlere tevdie karar '"ermişlerdir. Son deki bayan adını bayla değiştirmiştir. 

kurtarıldı kaya borç arı ıinin nutuklari) le nihayet bulacaktır. saat 13.50 de henüz neticc!enemediğin- dakikada öğrenildiğine göre öğleden 1 Bir gazeteci arkadaş, yirmi dört saal 
Istanbul, lG (A.A) _ Kostence ve \ a~ington, J 6 {.~.A) -.- V~lansiya I fcpnnyol delegesi dün konsey huzurun- den oğleden sonraya bırakılmıştır. ikin- sonra toplanan ekşpcrler güçlükle karşı- içinde bayanlıktan baylığa geçen sabı~ 

Ibraılden Liverpoole giderken dört ~ün lıükumetinin Amcrıkadakı mubayaat da Akdeniz vaziyetinden bahsetmiş, fa- ci celse ise, lspanyol delegesi B. Negri- laşmakttızın tahtclbahirler hakkındaki bayan Le~ layı Konya hastanesinde gör
e\7Vel Gelibolu civarında İnce burnunda memuru B. Muller B. Hulle vaki beya- kat ltalya ve Almanyanın İspanyadaki ilin konsey reisi aıfatiyle arkadaşlarına hükümlerin aathı bahir gemilerinden müştür. 
karaya oturan Yunan bandıralı Malın- natına göre, Valansifa hükumeti Jspan- müdahaleleri hakkındaki beyanatını verdiği ıiyafet dolayısiyle ancak saat korsanlık edeceklere de teşmili husu Bayan, daha doğrusu bay Leyla, es-
koa vapuru bugün Hora ve Alemdar yada muhasamata başlanılmadan evvel asamble huzurunda yapacağını bildir- 1 S de yapılabilmiııtir. Bu saatte müza· sunda mutabık kalmışlardır. ve buna ait mcr, ufak tefek ynpılı bir çocuk .. 
ln.ırta:rma gemileri tarafından salimen Amerikada hususi eşhasa yeya korpo- mıştı. x~reler hala devam etmektedir. Bu uza- bir mukavele imza edilmiştir. imza aa- - Gcçm~ olsun.r Nasılsın bay Leyli 
kurtarılmıştır. rasyonlara borçlanılrnl!J olan paraların Mıllctler Ccmiyetincle bu istirahat de- manın sebebi hiç bir siyasi güçlük de- at 18.40 da temin edilmiııtir. Sualine ba mı eğmek ve gözlerini ıca-: 

• ıedi.> esi için mnuniyct vermiştir. B. I vam ederken, Nyon konferansını imza iild' Münakaşa tamamiyle hukuki ltalyanın iltihakına gelince yeni hiç pamak suretiyle dyiyim~ ce\-abını ve!' 

Amerı.ka harl.Cl·ye Mullerin 30 ila 50 mılyon dolara baliğ eden de\'letlcr wı günü mua edilen _hır. kal y d l . B bir hadise yoktur. Resmi olarak, Jıal- mişür. 
d . . . . .. 1 1 .. t l ~ _ı mahiyette mıf ve unan e egesı . h'"k• . . h" b' hb'" 1 H . olan borçların te i,>csı ışını )apacagı an aşma mctnını amam amaga aevam . d-'-· b fk l l yan u umetı yenı ıç ır tcşe us yap- astanenın z.iyaret günü olduğu friı: 

1 
1 d B k f 1 Pt>litia metın ~ı azı ı ra ann yan 1§ .. , 

:zannolunmaktadır. ctmis er ir. ugün Ü aa iyet mevzuu . .. .•. 
1 

• .• k h l mıyacagını bildirmektedir. Yine resmi Leylanın nenesi de gelmiştL 
h •- • · · k ı k h k ı · d b ı k a-•~•abıleeegını ı erı aurcre un ann l '- F J •1 • . . B. Ncgrin Jspan.> a Üıı;umetının mu- 1 onan ı are et erm e u unaca aat- ..,..,.._ • • • . B I .. o araıı; ransa \'e ngı tere yenı hır te- Gazetccı arkadaş Lcylanın nenesine 

1 A ·k h b h' ·ı J -'- lb tamını ıstemıştır. akan antantı mu· hb"' h 1 .. 1.. .. d'k hasamatta zarar görmüş o an men a- ı a ır gemı erne e bınte ahirler .. . . ıe uııte u unmaga uzum gorme 1 le- çocukta eskiden bir gayri tabiilik görü· 
nazırı 

Amerika iktısadi si
Ya&etinin mükemmel 
olduğunu söylüyor 

lılarla müzakerede bulunmak üzere lhakkındaki ayni hükümleri teşmil et- m,_.illerinin de mudafaa ettıklerı hu ta· rini ilan etmi11lerdir. Fakat bilvasıta faal lüp görulmedigini soruyor ve nine dı 
Amerika,>a bir komisyon göndermek ta-lme~e matuf bir zeyil imzalamaktı. Eka· lep kabul olunmuıtur. Fakat ne ltalya- müzakerelerin buna rağmen cereyan et- anlatı,or : 
savvurunda olduğunu beyan etmiştir. lpcrler önceden zemini hazırladıklann- nın anlaşmaya iltihakından, ne de B. mekte olduğu tahmin ediliyor. _ Leylamız kilçUktcn beri erkek ço-

Vaşington, 16 (A.A) - B. Hull ta
rafından Amerikanın bütün sefir \'e 
konsoloslarına verilen ve bugün gazete
lerle ne rolunan muhtırada deni) or ki: 
h r hangi bir it.il;ıf ile sılfıhlanma 
}'arışını durdurmak ımkanı hasıl olur 
olmaz hı.ikilınetimizin yeni bir hareketi 
EC\k ~ idare~ e i t.rak edeccginı ü nıt 

'''''''''''''''CiD'8'Y'etıer•••••çogillYOf '''''''''''''''j'f f~:f ;~:;:!~~::::· ~~fü~~~~;~;~f i~~~ 
Roma, 17 (Ö.R) - Fransız frruıgının Vucudunda hıç bir gayrı tabiilik yoktu 

Bir 
.. mütemadiyen sukutu Fransız mali mah- Son zamanlarda bir gun kollarına bak.-

gen c lk • c ba fillerini endışeye düşürmüştür. Fran- tını da: ' l O n. sanın ya kambiyo üzerinde sıkı bir kon- - Leyl d d .. Kollnrında c kek gi· 
' trol tes· ine ~ahut yeni bir de\'ahi, ~on bi kıllnr da ~ar kız .. S n erke:k olmı· 

f.:d r·m. 
B. Hull Aıncrıkan mümessıllcrine r -

mi ecnebi mnhafilini Amerikanın iktı-

Annesini döven üvey Baska bir cobanı taban- :,apma a mecbur kalacar.11 tahmin edıı- ,asın? 
' ' mcktcdir. Başvekil B. Chautempsın O, aldırın. dı bılc clo •ru ko up 'de-

babasln l öldürdü CU kUYSUnU ile öldürdü rlıa ti .lt nda mnli,e nazırı B Bonn. rck cıkck çocuklarlc o,nam. a b la 

sadi sı~ asetmin fcvkalfıdc mükemmel 
oldu unn ikna etmelerine ç. lı malnrım 
\ bu siJ nsetın ecnebi devletler tar, fın
dan knbul edilmesinin tcvlıt edeceği me
n fıe j r t etmeler ni de tav iye etmis
t 

Bir 
, tin ıştırak ylc teknısı) enler t r fından dı · 

b B k d 
yeni bir içtima yapılmıştır. Hukümet Leyla dilıni 'u u ıbi lıi konuş. oya c l ı·r ar eş frnngın yeni bir organizasyonuna teves- madan bızi dinhyordu 
sUI edeceğini ihs, s ctmi tJr. Frangı bir - Sıl ılma ku uk SO) le bak lım er 

n" · ·ı J K k J ıngilız. lirasına mukab·1 150 frank ac-
ı•~ıetresı l e aostunu lZ ardeşi yÜzÜnaen rccesın du nn k ve bo~1 ce ac,,mıı 

D 1 • .bir ~ .1 tm i k"ınınd n 
hr lI 

11 
talunat un arı ı ;,•p b rden bıcakladı kardesini tüf enkle vurdu b d . 

• • Amer kn hukwneti bir f lak t 1edıt Paris, 17 (ö.R) - frnn ın ;>enıd n 
d b c ek ol n tcslıhat ~ nr mfı.nı Al.hı • r, 1 7 (Hususi muhabirimiz- ı i tan bul, 1 7 (1 lu usi muhabirimiz-; mevkide koyun otln.tmağa gelen Haş• ukutu malıye \ c ıkt t mahafıl nd rl 

ol çalı c,ktır. den) - Bur. d feci bir cinayet oldu. den) - Diln gece Fatihte bir cinayet met oğlu Alınin koyunlarını gasbetme· rin endişeler uyandırmıştır. 
B. Hull ıktı ndi m elel rd b ı , n- On altı ) a•ınd bır genç, nnnsını dö-.:-

1 
old ı Kundura boyacısı Vanlı Yasin, ğe kalkı mı !ardır. mahafilde beyan edıldi~ine göre 

fo n ~ pılmasınn sıliih ~arı ının bit- mck i tıyı:n ii' ry bahasını oldurdu. metre i ı-atmanın karpuzcu Salihle mü- Bu yüzden çıkan kavgada iki suçlu, sanın son dokuz ay !ık ticareti haricıye 

tiği gun mılletleri y kdı rınc ~ak- Maktul, Akhi <ınn Reşadiye mahalle- nasebette bulunduğunu öğrenmiş, ikisi- Hasmct oğlu Aliyi tabanca kurıuniyle Lil;inçosu bu du lİ t nlalcadardır. Çun· 
la tırmaga yardım edecektir. Dıger sinden 40 yn lnrındn Demir oğlu Cavit-! ni Lır arada sokakta görünce, biçağını oldurmü !erdir. Katiller yakalanmıştır. kü Fransa ihracatına nisbetle on bır mıl-

1 k tı · h" ·· · ı d k N ı 1 "!arın k k 'k Bir hah ·· k ti ı ı yar franklık fazla ithalat yapmıştır.Bun-:rncm c e erın usnu nıyet enn en emin tir. Karısı Hasan ızı az ı ı e ar.. - çe ere· ı İsini de yaralamıştır. Karpuz• ere gore rna tu e ııuc; u ar 
eılınası c rtiylc silahların tnhdıdi için da son z mantarda bir geçimsizlik htısı1 1 cu S:ılıh derhal ölmüştür. Fatmanın ya· arasında bir kız meselesinden münafe- dan Fran anın hnrice 5 pariş etmiş ol-
ııkd d !ec k Jcni bir konferansa iştiraki olmu tur. Karı koca sık sık ka,ga et- rnsı n'"ır değildir. Katil yakalanmıştır. ret varmı~.. duğu mühim mıktarda, İptidai ı dd 
hu usundaki hüsnu nİ) etinin şımdıy mektedirler. Bu s.;cçimsizlik ) üzünden • • siparişleri de lngiliz lirası ve dol r mu 
k d · d 1 ld · b" k k Ca\ it karısını .. • Akhisar, 17 (Husus·ı muhabirimiz· bayaasını znruri kıldığından fran ar ıı ne c ı mıs n iyi dehli o u u- yınc ır n\'r:n çı mış 'c • . . 
nu bcJ n ctmektedırl r. dôğmu tiır. Annesinin dövüldiığünu S lıhlı, 17 (Hususi) - Adala nnhi- den) - Akhisnnn Gökçeahmet köyün· mC'si üzerinde bu kcdi'letin de 

Ayn znmanda bu beyanat Amerıka- gören 'c f enn h ide uzulen 16 > aşında-1 > ~ıne bağlı Kızıla\ lu köyünden ibra- de kıpti Bayramla kardeı1i Süleyman, bir rolü olmu tur. Hukumct 
nın bo) 1 bir te rikı mcsain'n zaruri şar- ki Osman derh ) biçağını çekmiş ve Cn- 1 hım oclu Hnlılle ayni köyden 22 l a~la- hemşirelerini koc la vermek meselesin· muhafaza i in dd bulundurd 
tı olar k beJ nelmılel serbest ticaret , idin üzerine ) uruycrek biça -;.ı sol mc- rında Ali bir cinayetin katili olarak yn· den kavga ctmi )erdir. Ka' ganın so- ynt akçe i bu par hareketleri k 
1 nd n u bet b r f, alıyettc bulunmak me i altına sap) mı~tır. Cavit, cöturül- kal nmı lardır. nunda Bayram çifte tufe'"i ile kardeşi gelmiye k•fi de ıldir. Hiıku ın d 

1 
l 

h d kı azmınin ele b r dclıli te· düğli ha t nede olmuş katıl Osman da Tahkikata gore, iki suçlu, Kızılduz Siıleymanı ağır surette yaralamı tır. ca. en muv fık zamanda bu yolda h rckct 1 Ku) 
l k. d k ih k 1 d v. •• 1 . h her kk· dl kt d r )akalannıı tır. mcv ıın e oyun otlatırlarken, nvnı r )a a anını tır. c ccegı so.} enıyor. 
•• e . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... A;·~~t~;y~· .... ;~~elesi Belle Vue otelinde yeni 
Ce~evrede görüşülecek iki protokol imzalandı .. 

Ü 

Kon)ı 

er· 
ılk 

D k 
• ı edılm ı hakkında bazı delegelenn iz.har I oldu u he ld It lya) a m şru olan hak 

emo rasl ctt~kler~ arzunun guçlüklere sebep ol-
1
mu vatını re~dettı •mi ka)detmekt~dir. 

du u so;yl nmektedir. Vaziyet Cen v- cH mbur r Fremd nblab ıse Nyon - Çıt 1 cu u, ç tç o, H n! 

h 
r d bcdbinlikle telakki edilmektedir. anlaşmasının kor anlıgı tenkıl \ lcsiy- çalı kandır d · Koy m ktebın n ıkınci-c ep esı• Zıra bu hal Fransa ve lngilterenin Ce- le, lt .. ıl~n~a k ı ı hır bahri nüma~i ve- sınd n uçi.incuye pek ıJi derece~le g ç· 

• • nevrede t ı iıı ç lıştıkları demokrasi ilesı oldu unu k.) dedı) or. cBoe,rs n ti .. Sonra c urdur .• Koca koydc haha 
c phc ini kırabıllr. Konferans delege- Zcitung:. 1< bu !ikr ı tırak etıı kte ve sındnn baskn kims den korkm z .. 

inkisara Uğra- lcrı bugün de toplanacaklardır. korsanlı~!. mucad 1 nın in ıliz ve Fran- Şımd kı h.ılıne göre saçları da sıfn 

d h f 
Roma, 17 (Ö.R) _ ltalyan gazetele- sız donanmaları arasında iş birlı ı te- numara~la hr, edilıniş hır erk k ço-

m a an m U a Q • rınin Nyon konferansı hakkındaki tef- sis etmek ve karn crkfını harbıyeleri cuk olmu .S. çlarını, kesilm den gü· 

d l k 
? tdrl ıı birbirinı tutmamaktadır. Bazı ga- arasındaki anin maıun el nız <'rkanı hnr- ~elce t. ı .. mı lar operatör Asil M ukbi! 

ZQ e i ece mi. z teler Cenevrcd n gelen hususi tel- biyesine dete 1 1 etm k "cin bir 'e le oylc bır ı nıni çektirın·s .. 
F grafların da lngılız. hilkilmetınin, ba _ olduğunu yazmaktadır. • 

ransa ve lngiltere \ekil B. Çemberlaynin hususi \eŞ\ikiy- BIR TEBRIK TELGRAFI Bir anarşist 
yeni müzakere/er le, ltalyayı da Nyon anlaşmasına işti- Cenevre, 17 (Ö.R) - Fransız eki mu-

k . . l rak ettirmek için her şeyi )apmak is- lıaripler !eder. S)OnU namına reis B. Paristeki suikastlarla 
\ ıyanada ı bır ına a açma lSfemıyor ar tcdi •ini, fak, t Ccn ...rede Fransız dele- pichot tarafından B. Delbosa gönderilen / k ;J 

AVUSTURYADA TEVK1FAT Cenevre, 17 (Ö.R) - N)on konferan- gelerin n hu is mü kuhıt çıkaıdıkları- bir telgrnfüı N)on anlasması munasebe- a Q aaar olarak 
C n vre, ı 7 (Ö.R) _ B. Delbos dun sı delegeleri Fransız dclega"'-•onunun d] k 1 T b b" · l k d F h""k'" k / v· 17 (ö R) - Gizli sosyal de- ~ . WJ • nı ı ( ıa etm edır r. « rı una gı ı tı~ (' en \' r. 11 z u ·umeli tcb- ya a andı 

A "ustury nın vaz.iyetı hakkında bu ıynna, · bulundugu Belle Vue otelınde B. Del- d •er hazı g, wtC'ler i e dogrudan dog- rık cdılmekt \ c bu anlu manın hakiki 
rn nıl l. t n harıciyc nazırı B. Şmidtle mokrat tcşl.ilntına dahil oldukları zan- bosun riyasetinde içtima ederek Akde- ruya lngıltereye hücum ederek Akde- beynelmilel otorıteyı tnln-i) c eden en Paris, 17 (ÖR) - Pars suika tları 
goruşnıu r h k k' · nedılcn yüz kadar kişi tevkif edilmiş \'e nizde lıcarct gemilerine takibi tavsiye nizdc Jtalyn) 1 hnrıç bırakan bir kontrol esaslı bir r oldu u ka~ dcdılmekte- Üzerıne pol 1 r. fından ııranılmakta 

ur. Al:nanyanın a ·ı ı nı- h ·· d ·ı · l d' · ıe. olan ltulyaıı ana~istı Tamburını Tuluı 
Yeti · ek cı ı · lı P an ~ c gon erı ınış er: 11 •• cdılecek se,·ru c!cr hattına ait 1 ve 2 p unını 'apmnk içın B. Edenin BB. Del- dir. ""' 

<:rı bılınıned ınclen A\ urtur~ c.nın "' "' h da k J ~ NYA CENEVREDE e rı cıvarın ya a anmıstır. Vnzıvet d .. 
1 

KA numaralı protokolları imza etınislerdir. bos ve Litvinofla hemen nnlaştıgını ka:,- "'~--
., ı aıma tehl k""e lll"ı·uz goıu - h . . d 1 M s r t h ·ı "t Jtnlvan ana1'<:ı0stı'nın mu· crımwcti hak .. ~,., u Vı) L ı 7 l ö.R) - Macar nrıcıyc Dığcr taraftan ticaret gemilerine karşı de yor ar ı ı a vı a ı ., -~ ., 

.tnektedir. Cumartc i gun ı asamblede h ALMANLA l L YAN TEZtNl kında dahiliye nezaretinde henüz kat'ı 
yl nazırı B. D, Kan.; anın Cencvreyc n- korsanca taarruzlar yapacak tnhtelba- R TA Kahıre l 7 (A.A) - Yüzde üç faizli ve bir şey yoktur. Bununla beraber öyle 

l ıyeecgı mühim nutukta B Delbo r etı Budapcste ve Viyanada derin nlfi- hirlcrc karşı kararlaştırılan tedbirlerin MÜDAFAA EDlYOR ıkraını) elı Mı ır kredi fonsi' e tah\•ille-
>u nı 1 ., z.anncdıliyor ki Perpinyan civarında \'e 
1..ının : c 

1 
kar ında Fran n 'az.ıyc- kn u andınnı tır. Bu seyahat Macarıs- aynı mahiyette harekette bulunacak dc- ı Alman gazetclerı umumiyetle İtalyan rinin dünku çekılişinde 1903 senesi tah- geçenlerde Pariste yapılan suikastlar]• 

o ac. gını nlatacaktır. B Ede· tanıı; clı r d , Jc.tlerle tam hak mtisa- ni~ ~·uzü ~emilerıne ele tatbiki mu\'af1kl tez.mı mü.dafaa etmektedirler. «Frank- \ ~llerinden 754,~83 n~maralı tahvil 50 her halde alakadardır. Polis yapmakta 
IUn nutkuna gelınce, lngılız haric.; na- , atı el 1 et ne ı.. ıç.n sarfetlıgi gaJ ret- gorulmuştur: 

0 

ltalyanın anlaşma) a ış- furt.e~ Zcıtung> N.; on a~laşmas.ının 1tal-ı hm, 1911 sencsı tahvıllerinden 281,317 oldui!u tahkikatın bu adamın yakalan• 
:tırı bunun ınetnıni hen uz tamamlama- leı ı arttıı n nk k;.rarıyle alakadar göı ülü- tirakini temın ıçın İngiltere ve Fransa- ya ıçın ha~aret imı.: bır mah_ıyette ol- numaralı tahvil 50 bin frank ikramiye ması ılc kola) lasncagını limit etmekte. 
lrıı§tır. JllJl bu hUkUmetle milzakereye memur dulunu. 11ra tam hır Akdenız C!evleü kazanmışlardır. d 

~ ~ 



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

Birinci kuım 

Eyi bir Stilo (Dolma 
kalem) ister misiniz? 

jg~ Meşhur Amerikan markcuı 

Valh 
Eversharps'ın 
Saman iskelesinde 
Kardiçalı hanında 

J. Abajoli 
Ticarethanesine gelen 

y eni modellerini 
,.,,, ... ı~,_.,.,..,,, bir gözden gec. iriniz 
411 ı..u kı 1.r•lls.u. 

~:-7._,rı:..._" .::.......::~w::;.._.;: ~(ıs . 18 - 22 -24) 17 3 9 
lZMJR ACEN _ .1.SI : JOZEF ABAJOLI 

Saman tıkelesi Kardiı:alı Han 

mnı- j 1H.IZ:- !t1UltlJ\. l'a lı1 --

B. Güreş Şampiyonası: 

t 
• 

, :.E '; • 
üstte: Yugoslav ekib~ Altta: Seyirciler 

Roma, lngiltere ve 
Fransanın adımını 

bekliyor 

ve Fransanın atnıası lazımdır. ---.---
Ayandan Borah 
Naziler aleyhinde 
Vaşington, 17 {AA) - Amerikı 

kanunu esasisinin 1 5 O inci yıl dönüm~ 

münaaehetiyle B. BoYach bir nutuk eöy· 

li)'<!rek demokrat hükumetin istikbalin• 
olan itimadını izhar etmiştir . 

Mumaileyh nasyonal aoayaliatlerin 
Amerikadaki propagandalanndan ve 

nazilerin tahriki.tından 

bahsetmiştir. 

uzun ~adıya 

Hatip, kanunları ihlal eden tahrilult· 
çıların idam edilmelerini İslemiftir 

o 

CLARA-BOVV 
Yıldızlar kantininde 

satıcı oldu 

Plaza Hotelın kahvoıi ,imdi ,.,Jdızların 
toplanma mahalli ol,muştur. Cörülil· 

yor ki Clara Bow, bir yıldız olduktan 
aonra şimdi yıldıtlann hizmetçili olmak 

baht•ızlığına düşmüştür. Beyaz perds 
kTa.1i çe~ i iken kazandığı milyon1an nasıl 
israf etmi,~C bugun kendi yerini işgal 
eden yıldıı.la.rın da böylece israf uçu• 

Liman tarif esi 
Liman tahmil ve tahliye tarifesi Ik

tısat Vekaletince tasdik edilerek iade 
edilmiıjt ir Tarifede birçok esaslı deği

şiklikler yapılmıştır. Yeni tarifenin 
dünden i tibaretı tatbikine ba~lanmışlır. 

Hırsızlık 
Kara laşta Mimar Sinan sokağında 

oturan kösele tüccarı Yako Pardo'nun 
Yu-

1 
C"vİne giren bir hırsız bazı eıyıt.aiyle 1 O 
lirasını çalmışbr. 

• 

Türkiye Su Sporları 
Birincilikleri Bitti 

üzerine çıktılar ve seHl.m. vaziyetinde laştınnası bakımından ehenını.iyetini te
halkın önünde işaretli yerlerini aldılar. barüz ettirmiştir. Yunan sporcuları, 

Istik!M marşımız, askeri bando tıira- Türkiye namına üç defa cYaşa• diye Istanbul birinci, Balıkesir ikinci 
fından ayakta, derin bir saygı · sük(\tu bağırmışlardır. Bunu takiben süel ban-

içinde dinlendL ' donun çaldiğı Yunan millt marşı dinlen- v ocaeli ücüncü, I zmir dördüncüdür 
Minderin U7.erirule.lti hoparlörün ya- miştir. A ' • 

~__.:.~~~--------~~~~ nına gelen vali muavini B. Ca_vit blltun Federasyon reisi ayni şekUde Yugo.s- T!lrki e su sporları birincilikleri, dün dakika .. 
Balkan sporculanna hoş geldiniz diyen lav kafile reisini halka tanıtmış, Yugos- ılan Y üsabakalarda alınan güzel ne- 2 _ Hasan (Balıkesir) Rekor: 1.28.& 
bir_ söylev verdi. B. Cavit şwtları söy- ~v. milli İnarşı ~enmiştir. Türk e~-1 ~':lerle :na ermiştir. Istanbul romla· dakika .. 
ledı: bının hallca takdımınden sonra mıllt kası üzücüleri, müsabakalarda bilyilk 3 _ Yusuf (Kocaeli) 

- cSiıleri villyet namına, parti b~~ marşımtz heyecanla dinlenmiştir. 1 bir ı.:biliyet göstererek §&lllpiyonluğu 4 _ Mehmet (Izmir) 
kanı vekili, spor kurumu başkan wkılı MO"SABAKALAR kendi mıntakalarına hediye etmişlerdir. . 5 _ KAınil (Kocaeli) 
sıfatlyle selimlamakla derin bir haz Müsabakalara başlanırken B. Ahmet Müsabakalar sonunda Istanbul mın- 6 _ Mehmet (Ant:ılya) 
duyuyorum. Beşinci Balkan güreş rnü- Fitgeri, müsabakalar şeklini kısaca hal- l500 METRE SERB~l' 

takasına şampiyona şildi, diğer mınta-sabakalarının Izmirde yapılın1J olınasın- ka izah etmiştir. Müsabaka tafsilatına 
• 1··'-- bı"r"ıncı·, ı" kın· cı· ve üçüncülerine ~e 1 - Halı! (Ist.anbul) 22 59 dan dolayı derin memnuniyet duymak- girişmezden önce şunu tebarüz ettirmek- .,..,... Y • 

d 1 l ·•-'·t· Muvaffakıyet 2 - Mustafa (Balıkesir) tayız. Bu müsahakalann fuar günlerin· "ZZZZ. • ma a ya ar verıu.~ ır. -
de yapılması, kıymetini 11rttınnakt.aclır. J •• k" J 8 J le neticelenen bu müsabakalar, I~nir 3 - Yusuf (Kocaeli) 
Memleketimize geldiğinizden dolayı bil- Uf J ye Ş an• yüzücülerine daha çok çalışmanın luzu- 4 - Cıhat (Ankara) 
hassa teşekkür etmek isterim. Herke~e k 1 . munu anlatm~tır. 5 - Kenan (lzın ir) 
spor müsabakalarında muvaffakıyet di· ası Z m Jf Neticeler şunlardır: Bu müsabakayı Ankara ve Kocaeli 
!erim.> b 200 METRE SERBEST yüzücüleri ikmal etmemişlerdir. Bu rnil• 

B. FITGERININ SöZLERI ŞU esinden l - Mahmut (Istanbul) Rekor: 2.26.6 sabaka)'ı müteakip Türk bayrak ve Va· 
Bu sözlere teıekkür eden Türkiye dakika.. ter-Polo gösteriş müsabakaları yapıl!11W 

f d b k Ah t Bankamıza Fransızca muha- 2 _ Osman (Balıkesir) tır. Bu müsabakalar gösteri mahıyeıııı· gür8' e erasyonu aş anı B. me beratını idare edebilecek bir 
Fitı;eri, Balkan ııporcuları namına açım 3 - Mehmet (Antalya) de idi. rl 

l . kk.. Türk bayan memur alınacak- 4 _ Cemal (Izmir) Uunı~ tasrnfin teknik ncticele törenini yapan va i muavııı.ine teşe ur 
etmiş, güreşlerin Izmirde organize edil-, tır. 5 - Irfan (Içel) şunlardır-

Matlı'.ip evsafı haiz olanlara (Koca li) Ist b ı 73 B l k · 40 puv""' mesini emreden Cümhuriyet Halk Par- 6 - Hasan e an u puvan. a 1 esır l 
iyi maa• verilecektir. isteyen Hasa (Ank ) K l" 3f Izı 16 van iç<' tisinin emirlerini yerine getirİnekle par- • 7 - · n ara ocae ı puvan, rur pu • S 
lerin ıubemize müracaatleri. 100 MEI'RE SffiT O"STO" ıı Antal 9 pu an Anka.r• tiye karşı verilen sözün tutulduğunu te- ı S.4 ( I _ 3) ( 17 49) puvan, r• v • 

barii:r ettirmiş, <!'gan~yonu noksan- ı~-- 1 - Şamil {lstanbul) Rekor: 1.28.8 puvan .• . ·- - . ' . - •' .... - ..::_ _ 

. . . , . 
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Piç ülkesi 
:r arihi tefrika s 

Bizans sarayının 

Yazan: KEMALETTiN ŞOKRO 
~ıitiıır.ı~:ıırıı~1a1~2?Tf'?"'ı:cı::aı~:ıız·2Jlllaem:ım•ı:ıı;ız~ıı:ııı1;ır;llii:z:ıı:m=mıı:a:;weır;liiil .. ~~Al'ı;;lliııır:rı:zızı:ıı:z::ımııı:ı:ı111111ıııııı:z;,ı:ıım2ı11111ı:aı1111 ........ ..; 

Büyük Röportajltı- 4 Yazan: P. ICHA 
• •• •• 
iÇ yuzu Afrika ormanlarının esrarı 

Kapıda imparator var! Gök gürlemeye başladı 

Kalk, karşıla, izaz 
ve ikram et 

ihtiyar papas, aklına gelen 
bütün şeytan dualar!nı oku
yor, 'tesbihini çekiyor, is .. 

tavroz üstüne istavroz 
çıkariyordu 

'ihtiyar papaı, manasttrın menner dö
felİ koridorlanndan tbta tekerleklerini 
takırdata takırdata kotlu •• 

lki kanatla büyijk demir kapının ar
kasındaki 1caiın kol demirini güçlükle in
dirdi •• 

Kol kadar büyük IMr analatan çevir

di. 
Kapının bir kanadını yavatça aralık· 

ladı "e dlf8" hakta.. 
D1§8nda ne İmparator vard1.. Ne de 

İmparatorun maiyeti. Hiç.. Hiç kim· 
aeler yoktu •• 

Daha doğnıau kapının mermer qiği
ne bafını dayamJJ honıl honıl uyuyan 
bir serseriden bafka kimoe yoktu. 

Papas, bu uyuyan ııerseriye baktı. 

Haline acıd1. . 

lçeri alacaktı .. 
Fakat -seri burada o kadar tatlı bir 

uyku içinde idi ki, onu uyandırıp ma· 
nastırda kaba döıeğe götürmek ve uy

kıaunu piç etmek iyilik değil, fenalık 

olacaktı. 
Papa• kapıyı kapattı. 
Rüya ıördüğüne ~alıip oldu. Ken

di kendine ve kendi aptallığına söylene 

6öylene tekrar odasına döndü ve yala· 

ğına uzandı. 
Gözlerini JU1Ddu ve daldı. 

Kara cübbesini yuun yamalak giydi. 
Tahta pabuçlanru çıplak ayaklanna ge

çirdi •• 
Tesbihini almağı wıutmadon korido-

ra çıktı. 
Etrafı diıdedi •• 
Çıt yok •• 
Kapının kol demirini tekr"r indirdi. 
Büyük anahtan tekrar ç2virdi.. 
Ve bu oefer kapıyı yarını yıımalak 

değil, arkasına kadar açtı .• 
, Bahçeye çıktı. . Her lırafı aradı. 

Bahçe kapısının önüne ko.dar gitti. 
Bu kapıyı d açarak ıokağa çıktı. 

Bakındı •• 
yok.. Yok.. Kim>e yoktu .. 
T elqmdan sokakta ııyuyan bir kara 

köpeğin kuyruğuna bastı. 
Köpek, acı acı bağırarak kaçtı. 
Papas derhal bir ıslavroz çıkardı. 

Anlamıttı.• Bu gece de şeytanlann 
tenine uğramıştı. Bu muhakkaktı .• 

Kara köpeğin c>.n acm aesıne etraf
tan birçok köpek sesleri, köpek uluma
lan cevap verd.I.. 

Bu da köpek tekline giren şeytanla

nn kendisi ile, Alloh adamı ile alay et
tiklerinin delili değil miydi? 

Aforoz dwtlan okuya okuya geri 

Bir silah 
patladı 

Dişi bir gorii vurularak yere yu
varlandı. Küçük yavrusu anasının 

memelerine sarılmış ağlıyor, 
feryat ediyordu 

de fotograf çekmek istedim. Fakat bu Yağmur da çİaelemeğe batl•mi,.... 
da imkiınsttdı.. 1 Arkasından 111ğnağm baılıyacağı 

iki adım önıimüzün veya bir adım hakkaktJ. Biran evvel ve sırdsıkl 

yanımızın resmını çekmeğe fotograf olmamak için buradan .... ld•ımak 1 
ayan müsait değildi. zımdı. 

Koyu ağaç yeıilliklerini re me almak- Yakında bir orman köyü va.rdı. 
ta ne miruı vardı ? Oraya gidecektik. 

aıra ulavrcz çıbr;;ırak İ>limdat eder gi· ' ı Sağ ye solumuzda uzaktan uzağa Uzun bir ağaç ııınğma öli gorili 
bi Mery"m ana tasvirin~ bakıyordu. 1 akseden bir takım çiğneme sesleri du- !adılar. 

Bir tıınıftan uykııaıızluk, bir taraftan 
1 
fUYOl'duk.. Bunlar, gorillerin bqey- iki kifi sırığı ıırtlıyilrak yola koTUld 

korku ve bir taraftan da ihtiyarlık Sen ı !er yediklel'İnİ anlatıyordu. Ne çan ki lar. 
Diyome manasbn papa.mı adamakıllı fotograf objektifi sesleri zaptedenıiyor? Küçük gorili de yerlilerden biri ip 
seneme çevİrmİ§ti. 1 1 Siyah derili aYCı, bızlı balı giderek sırtına bağlamq, kollarmı da boJU 

Hele mütemadiyen tesbih çekerek dar yolun IMr dönemecinde gözden dolamqtı. 
mınldanıruuı ona adeta kendi kendine I kayboldu.. Böylece yola diizüldiik. 
•Öylediği bir ninni tesirini veriyordu. J Ve aradan iki dakika geçmeden or- Y •imar ıiddetlendi.. 

Göz kapaklan ağırlaıtı.. 'manın içini bir &il&lı oesi ı.antı.. Bardaktan bofanırca- yait)'ord 

Bir iki defa kendinden geçer gibi ela· , j . Bu ıilAlı aeaini, .garip. bir.~-~~· ~1.: . Fakat orman içinde olduğumuz 
rak ıendeledi. Fakat Çabuk toplandı. ' ru zamanda mütbıt bır gok Jiiriiltusu bu: o kadar fazla müteessir olmuy 

Okuduğu dııalar, uykuyu kaçırmak takip etti. 1 duk.. 
içindi. Öyle olduğu halde boyuna uy· ' Hava bulutlanmııta.. I Sık ormanlarda ıiddetli yağmur .• B 
ku bastırıyordu~ 1 •' ' Yağmur yakındı.. nun da ayrı ve batkıı bir zem Yar •• B 

Halbu ki dem·· ayumak için dua el· Ve İJle bu aırada idi ki •İy•' u.•ilİ ancak buraya mahSUI bir zevk.. Gö 
tlği halde uyuyamanıqb- 1 . '' . ' avcının silahı patlamıtb- zünden boJ&OBD sular aık ağaçların g 

Bu gece manıul01 ı;eytanların ba•tığs- 1 Avcı, botuna atef etmemitti.. nİfyapraklanna çarparak, dallarınd 
na b.ir kere daha İm~. e."'.- ! -,~ , · · Boğuk bir can acut feryadı yiiks·ldi. ıızarak kaskadvari ıekillerde Ye tath il 

Dm adamı tevekku!u ıçınde boyuımu - • ~ Bet adun aonra onu, yere yfu:ü ko- nltılarla orman içine yüzlen:e n•oktacilaıl 
büktü.. 1 Evet.. Goriller içinde idik.. yun kapanmıı kapkara bir cismin önün- dökiilüyordu. 

~iza gösteren insanl.ır gibi >'°?~ oku· Ve bütün bayatımız önümüzde gi- de gördük.. Alqamm karanlığsna gökyü:Qinin ı. 
maga b"fladı. Okuya okuya ıçı geç• den ıiyah derili avcmın elinde idi. Bu kapkara ve kafasını topraklara yu ve dolgun bulutlan da eklenmİfli. 
mek üzere idi ki birden neye uğradığını j Bilmem neden, birdenbire içime bir sürte ııürte yer etnüt cisim, siyah derili Sağnak altında Ye karaıılıldarcla y~ 
bilmeden kendini karyolasından 8f&iı·

1 
koıku, korku değil, daha doğrusu bir avclDID bir kıqunu ile beyninden YUru- riiyonlttk. Bir iki kere gaıı:a bul 

da ve yerde buldu.. ürkme çöktü. larak yere aerilen bir difi gnrildi. metalelel'İ ırakmak istedik. Fakat btt d 
Papas, yatağından yüzü koyun yere Ya, gorillerden biri, benimle beraber Biraz aonra olen, öldürülen anuuun fasında emeklerimiz hop ııitti. Yağnnıo 

kapanmıştı.. buraya gelmiJ olan Afn1cal.ılardan bi- bafUCun• küçük bir goril, bir ıı:oril yaY· ıöz açtırmıyonlu. 
Sağ böğriinde ,iddetli bir acı hisse~ rini yaralar veya öldürürse ... Ne mi ru&U kopnılc geldi. Adunlarnrmı s.ılda,tırmqtık. Ad 
Her halde gaipten bir yumruk yemıt· ollB', diyeceksiniz? Siyah derili avcı, bizi avmm önünde kotarak gidiyorduk. •• 

Ar811 biraz geçmişti ki yine biraz 

evvelki 1e1, fakat bu ·sefer daha hızlı 
ve biraıı: da hiddetli, kulaldannın dibin· 

de çınladı: 

döndü •• 
• Kapının eşiğindeki serseri l::aıa maşd ti Naad ne mi olur? Herifler kendi bırakmlJ, ikinci bir gOO'ilİn pqİne düı· Bir lllllt sonra, yine orman içinde bU 

Odanın içinde bir ses, ayni korkunç I ırklanndıın ve kendi deri renkillerinden mütlÜ. orman köyünün ıtıklarmı gönltk. 

- Hata uyuyor mu&UD be adam. De-

min söylediklerimi duymadın mı 7 Sana 
manastır bahçeıinde Bizans imparatoru 
'\'ar.. Git.. Karpla.. baz "e ikram et 

ve içeri al dedim.. 
Papu, az daha aklııU oynatacaktı_- , 

' Her halde bu aefer rÜY• görmemııti. 
Duyduğu .., odanm ortasında kula· 

ğının dibinde çuılaınıtb. • 
Yataktan fırlad1. 
Odanın içini, muanın, yat•ğuun al-

tını gözden geçirdi. il alt.. 1 Sersemliğind n yatağını b e us 

etti .• 
Anyordu .. 
Neyi? 
Esrarengiz sesin sabı'bi ! .. 
Odanın içinde kendisinden 

klınoe yoktu •• 

mıtıl uyumakta idi. ' 
Onun suratına bile balansdan ve pi.. 

üstüne süriirunesin diye kara cübbesini 
toplıyarak manastıra girdi.. 

Şeytanlar içeri girmesin diye kapıyı 

derbal kapattı •• 
Odasına. döndü .• 
Meryem ananın yağlı boya büyük tas

viri önünde yanan kandili canlandırdı. 
Aklına gelen dual3rı b<rbirine karış· 

tırarak okudu. 
Artık ne clıına obıın yatmıyacak, 

uyumıyacalrtı.. Y iihğının üstüne çık
IJ.. Sırtından kara cübbesini ne clur ne 
olmaz diye çıkarmadan diz çöktü. 

Saçı dökülmüt kafasının üstündeki 
avuç içi kadar takkesini düzeltti. 

Sakallı başını önüne eğdi. 
Bir deri bir kemik kalmı' elinin uzun 

pannaklan arasında tesbihını çekmeğe 

bafladı •• 
Mütemadiyen tesbih çekiyor ve ara 

:-:::::::~;;~;;. ..... ~~~~rıMJW8' ......... ~F~~il'ıı2!D' 

' BÜYÜK HALK MASALI 

Ebu Ali Sina 
aı 

Nakleden: 
-5-

Orbay 

ve esrarengiz ses üçüneii defa olarak birinin benim yüzümden kurban gittiği· Biz, ben ve on maiyetim timdi dip önde giden siyah derili avcı lı:eslıiıı, 
çınladı: 1 ni görecek olurlarsa bütün kinleri ile be- gorilin ölüsü baımda "" yaYrU gorilin bir ıslık çaldL 

- Kalk.. Kapının epğinde yatan 'nim üzerime çullanacaklardL feryallan karıısmda idik. Bu ulık sesine köyden bir kaç ıslılt 
adamı uyandır. l\>laıuutıra al. O adam Vahşilerin ve valıti ruhlu insanların Yavrunun hali çok hazin idi. birden cevap verdi. 
Bizaru İmparatonıdur. korktuklan gorillerden korlanıyor fa. Fotografuu çekebilınekliğim için ölü Köy, orman köyÜ olduğu için bud,.. 

Bu ses odanın içinde çınlarken kqİf, kat içinde ve ellerinde bulunduğum bu gorili •ırl Üslü çevirmiflerdi. dwıu t.,.kil eden dar ııabarun etrafmct. 
yüzü koyun kapandığı yerden batııu İnsanlardan iirküyordum. Yavru gon1, aııuınuı memelerine aa- mızraklı ve oklu nöbetçiler vardı. 
kaldırmağa cesaret edememişti.. y alnn ben değil, on kişilik maİyelİm nlmıt mütemadıyen feryat ediyordu. Bunlar ber bangi bir .....ı.,; ha.rvanaı 

S k • • d • vıız" de go··~ıenıru' ·.,· ıı'yab derili avcıya elik- Bu hakikaten yürek paırçalayıcı bir gece köylerine aokulmamala- 1·..:- 111'1 es esılince bir müd el aynı '" • - • ..,.. 
bemb • manzara idi. Yavru, tıpkı bir çocuk lie nöbet bekf.etiyorlardı. yelle kaldı. Kansız suratı eyaz mıştik •• 

olmuştu.. O, toe deroe yapıyorduk.. gibi ağlıyor, dôğÜnüyordu. Karanlıkta bizim celiıimizi uzaktaıı. 
yerinden fırlayarak koridora atıldı. - Yavaş yürüyün.. Sonra bize döndü. Suratımıuı kartı seçemiyecelderi R>Uhakkak ve bir bay, 
Keşiş bu sefer artık bahçede jmpara- Diyor.. Yavaş yürüyorduk.. küçük ıüt diflerini göstererek bağırdı.. van ıurusu zannı ile üzerimize zebirl{ 

toru aramağa gitmiyordu. Çünkü hatif- _ Ses Çlkarmayın.. Mütemadiyen haykırdı.. Fakat kendi ok atmalan da muhtemeldi. 
den gelen ses İmparatorun, kapı eşiğin- Diyor, susuyorduk. çok küçük olduğundan haylm1flan git· Siyah ~erili avcı İyte hunun için pa. 
de uyuyan adam olduğunu söylemitti. _ Susun.. tikçe a~an gök gürültülerine kanp- "'.''• manasında bir ıslık çalmq: ıı:elenl.,.. 

Kara cübbesini düzeltenık ve kO§I>- Diycr, ağzımızı sım•ıkı kapıyorduk. rak kayboluyordu. Ve bağırdığını ağ- rın hayvan değil, insan olduklaruu an 

k k Tıpkı h--·sınm de"--L i-•eti il2 zınm açılıtından ve suratının hiddetli latmak istemiıti. • ra apıya geldi. Açtı. ~ g•~ .-
Serseri V asil, b"fı ınenner basamak hareket eden bir ilk mektep talebesi ııi· takallil Iarından anlıyorduk.. Nöbetçiler de yine ıolıkla anladık! • 

üstünde, hata "' horul horul uyuyor, 

1 
bi idik. Siyah derili avcı, ikinci gorili bula- nı ve köye girebileceğimizi bildiriyor::. 

belki de riiya görüyordu. Bu sessizlik ve körü körüne itaat için- madan dönmüttü. dı. .. 

rına çıkmıştL. Sinanın ellerine sarıldı. Onun böyle mahzun ve kederli ol-

SLtdan çıktığı zaman ~ ise ustü başı - Aman hocam, dedi, benim bir der- ınasına dayanamadL. 
d. B d d ' ln ç e bu - Pekı, dedı.. Ben sevgilini sana ge-kup kuru idi. ım.. ıı er ıme ya ız sen ar · 

tlk defa gördüğü Mısı.r sokaklarında !ur, yalnız sen deva olursun. tirtirim. Yalnız bir şarUa .. • Onunla -
kendi kendine dolaşınağa başladL Bed Ebu Ali Sina : lu uslu oturup konuşacaksın.. lsmetıne 
tarftan da burada ne yapacağını düşü- - Söyle bakalıın, dedi, ne imiş o aslA el sürmiyeceksin .. 
nüyordıı . derd dediğin şey? Delikanlı söz verdi. 

Ancak hüklimdarın kızı bu seyahat.. 
ten korkmuştu. Hele üst üste birkaç alı:, 
şam devam etmesi onu büsbütün Ü<'· 
küttü. 

Işı babasına açtı .. 
Hükümdar babanın 

lıydt .• 
hiddetini gönn"' 

Gözüne bir helvacı dükkanı ilişti. DelikanlL içiru çektt : Ebu Alt S•na derhal bır şeyler okıı-
Burada, tezgah b••ında yakışıkh bir - Helva sata sata sokaklarda dola- du. Şakirdinın gözünün içıne baktL. Ateş püskürüyordu .. 

_, Kızını gece vak.ti aarayından çlkarıı 
genç çalışıyordu. şırken yolum Mısır hükü,mdarının sa· Oturduklar• odanın ortasında bı.r müd-

Ebu Ali Sinanın öğrendiğı Simya il- rayının önüne beni sevketli. Saray pen· det sonra perı gıbi bir kız peyda oldu. bilmediği yerlere götüren kimdi ! 
,. B d d · d .. g'b güzel bir Böyle bir ış' ı ne cesaretle yapıyordu! 

. . ilerine oa· ı _ Kızınız Bağdattadır. Onu hakimi- minde bir şakirde ihtiyacı varw. U gen- ceresın e ayın on or u ı 1 Bu, Mısır hükümdarının kızı idi. 
Bağdat hôkimi. Ebülharı•ın e 

1 
miz Attahın emri ile nikahına aldı. Siz- cin gözü yüzU ona ümit verdL kız gördüm .. O anda bu kıza vurul- lki sevgıli, baş haşa geç vaktte ka- Bu adam bulunmalı ve mul1akkak ce-

nldı: . . . . b' . .. d d' DUkk"-- gı'rdı', Bı'r helva ısmarladı .• dıım .. Zannederim c da beni gördü. Ve dar kaldılar. zasını görmeli idi.. k b .. "k çok leri de duğtine davet ıç.an ızı gon er ı . tu.UA 

- Üstad. dedi, son ço uyu ' j D d 'f B h k'katen bir roufde Helvayı yerken delıkanh ıle konuş- hoşuna giLtim.. Saraydan çağırdılar, hel- Sabaha ka""ı odaya Ebu Al' S . O gece sarayın içinı muhafızlarla dol• 
illim bir adamsın.•. Sana hürmet eım•· 1 e 'er. rtıku, .. ~. ı y h'' va aldılar. Bundan sonra art•k her gün ·• ı •na gır- d rd 

k 
.
1 

.. . ı·k I B dan 80n. idi. Kızım a oldu sanan emen U• tu. dı.. u u .. 
rne ı me hurmetsız ı o ur. un ... k · d ' - Arkadaş, dedi.. Ben büyiık bir il- sarayın önünden geçtun ve her gün sa- A t k ta ~-, B kş Saray dışına da gözcüler koydu .. . k kümdarı bu muJdeye ço 11evın ı. - r t marn .. .ueat. u a aınlLk 
ra Sartık hamamda filan işın ydo d. Sen Kalktı, Bağdada geldi. mi.n sahibiyim.. Dünyada cahıllık ka- raydan helva aldılar. d . bu kadar yeler . Artık herkes güzel kızın etrafında, 

enin 'yerin benim yanım a ır. d .. •.. • dar fena bir şey yok .• Eğer istersen ben Ve her gün de aynı pencere e aynı . . . . d d 
benim has mıiµvirim olacaksın. Kırk gün kırk ~e:e yap.ılan u~unbı'IC seninle ortak olaynn. Dükkfuıı boraber kı:ı:ı görüyordum. Sordum, soruşturdum Ve yıne şakı.rduun gö,!erı ıçine bak- onu kaçı.rmamağa dikkat e ıyor \L 

b''rbı'rlerı'nı· a•ven ·•-, kalbt bu3butun ıc~ k d t Kız odasında yalnızdı • - "" ve anladLı11 kı' bu gu· · zel kız, hü üm a- ı .. • ·· • • 
1 

. d · ~letelim. . Sana ilmi Simya öğreteyıın., 
O gıind.en ıtibaren Ebülhari•. ko,ko· e~~~ii;ı,arisın başından geçen macera· Sen de benim şakirdiın ol.. Fakat bir rın kızı imiş. Kendisıni sevdiğimi uzak- Güzel \uz, ortadan kaybolmuştu. Soyundu. Yatağına gı.rdı. 

ca Bağdat diyarının manevi hak.imi ol· tan isaretle anlattım. O da beni sevdi- Mısı.r hükuındarının km, bu esraren- Fakat sevgilısini diışi.ınüyor, yı.ne rü· 
Y ı anlatttk. Şimdı de Ebu Alı Sınaya şartla... . 

muştu , h ıkr ks g" ini yine ;<arelle bildirdı. Hele scvdı- giz seyahatten memnundu.. Sarayda yaya dalıp onun yanında bulunmalı: hul, 
gelelun. Sözümden d~arı iç .ç. nıyaca . ın.. .., --, 

Saba melikesi de kızının ortadan kdy- ! 1 G h 1 b teklif utııyet ğım kız tarafından sevıldıg' imi anlayın- kendisine bir uyku basm•o, yatağLna yasmı güdüyordu. -Onun ıd.ı.ın edilmek iizece iken la - enç e vacı u ı ınemn • .,. 
bolduğunu görünce her tarafa haberci- 1 k b 1 t ca deli divane oldum. o andan beri ne yatnH• ve gözlerini açınca kendini sev- Hemen hemen uyumak üzere 1 ı . 
1 kLZ. bir kın elinden kendisini havuza atmak e a u e tı. ...., 
er, arayıcılar aaldırmı~. güze! ve kaybolmak suretiyle kurtulduğunu Ebu Ali Sina dükki.na yerleştı. yediğim yedik .. Ne de içtiğim içtik. .. gilisi helvacı güzelınin yanında bulmuş- Kapıya dikili gözleri yavaş yavaş ka-

türlü bulunamamı~tı. Dellkanh da Mısır solı:aldarında he!- SabrLm da ,tahaınmülwn de kalmadı .... tu .. Sonra yine ayni suretle uyku bas- panıyordu .. 
Artılı: öldüğüne hukmettiler. bilıyorw:. başladı Kul k"len ol un bu derd:ırne bir t kr '-k· ••" d Ebu Ali Sinayı havuzda çok araınış· va satmağa . un o ay ' mış ve e ar sarayuo. ' ya_,.ına ön- Birden kapmın ao,\dı~ını görd" .. 
Yemen sarayı matem içinde kaldı. · d dükk8n ka m•;•tü. • 0 

" 

8 • tar fakat bıılam.amışlardı. llmi Simya sayesın e rın- çare.... -. İçeri aksakalı göbeğinden aşağı sar'lıa 
u esnada Bağdat hakim"''" Yeme· Çünkü 

0 
masal bu ya .. timi Silllya ca gibi ınilşterideıı kaynıyordu. Ebu Ali Sina genç şakirdiııi ve onun Sevgilisi ıle baş başa kalmak elbette m · adan> cirdi . 

ite ıı:önderdlii elçiler geldiler. ba me• • nl ..ı. Al' · kalbini L -• · L h '" Luvvetiyle ta .• Mısırda Nal nehri lı:eu- Günlecde bir gün dellka l, "'uu ' tema: ÇOL ııevetuı. .. i Of bir e dı. 
ıı.t1teaineır: ... 
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&C azı:: 

'CöCukf a~· r~-i-~çl~·n...,.,... 1 Ben-bir haydudum 
Hayvanat bahçesi 

• içtimada verilen karar 
Kücük okurlar , 
için f aydalr 
bir foto röportaj 

Bu adamın 
ortadan 

vücudunun mutlaka 
kaJ km ası lizımdır 

Giıl· meyhanede sodalı 
Birden, karş .. daki 

cebinden tabancasını 

viskimin son yudumunu 
kamda içiyord 'n. 

birinin 
Di.ı.ün bu zatfo .. , önle .. inde (jf:Jrduk

n mnsnnm ilzerine, içerilc:-i t:kl·m t.1:
hm cvrclc co!:.ı çs.ntaluını koymu;lu
ttL. 

Müzaherc l afü ~eslo oluyo:du. Fıı.

ktı~ iş 11.d3mfo .. ı ~rasındn \'C ciddi ~fo
rİ?ı cörilşülmeıindeki &~ bıı.;h!ık has:ı.
sı odaya hakimdi. Ve bunun gibi, bu
na benzer toplanblar bu snau~ belki 
Ne,•yor'.c:un on, o:ı be§ ~·erinde yapıl

Btt ı•a1ı§i hay- m:ıltta idi .. 

va la.,. ııanıncla c1 -

li hayvanların en 

Lakım!ı çe ... itlerını 

bılabilirsiniz. Y m:-

nıstınu yalayan ka

raca ile 1(, vanat 

bahçesinin 7 mm::-

~?!=i;~!lll;iliflt•lt""' Zar nda ra] a~a v -
1:antm ru ka:: ar <l:ı 

g"izc1 bir n nza,a 

tc '. ·ı ecl"!!crrlcr. 

·ll. Gincs: 

- Bu böyle devz.m eclc::ı'"z, dedi .. 
Ve gö:.lerini muhasebeci Jorj Stcr

linge dikerek Gevam etti: 
- Sizin büro hiç çalıımıyor. A.deta 

uyuyorsunuz .. 
Sterling, sinirli bir hareketle dinde

ki evrakı ıallıyarak ce' sp verdi: 
- Elimizden gelen her dosyayı ke

mali dikbıtlc 'e inceden İnceye tetkik 
ediyo:u.:::. Şi:ndiye b.dzır yüzlerce pro
je gö:de:ı geçirdi~. . Fekıı.! bun!ı:.rm 
üzer"nc!e cncmmiye!c değer b":- tanes:ni 
bile cö emcdfa .. 

- Bize }'eni fıkirle; laz:m.. Bı."Ill;ı

n neden buJrn yor, r.ed::n dc•ün.-:ıiyor
runu::... Her gün r.yni haydutlulı: plir.
fo.rL. Yen;, ye;>yeni i::dlar bclun .. (Di
ğe zatlarn uöncrel.) Affedersin:Z. Di
lir.ı kcy<lı. Haydutluk ciedirn. Her g;m 
eyni İ7 planı dzyc::ektim.. (Tekrar m:.r
h~b::c'yc l İ?~ben) Anlıyorstmuz yn .• 
Ş"mdi; c bdıı.r r.izc bol hcl para ve:-d''.t. 
Bun~ mukabil tidn bi;..o ke:"'ldis:ni cös
tcrcce ~ bi: i" ynpm::.dı. Ei: muvoffo
f! re! gö~tc..""mcd!.. 

E r b":z.i cif' ~efor eciece!c (iki.:en
niı: v:ı ~=- ~·!leyi:?.. ftitc: c m~dc:n d':ıı
leri<:. 

n. rr.ii:--!.e:-cyi dinle, c::ı ben b . .:-a-:: 
niçin bulun~ ord m? 

!:::d ce ""8= tecil": r.ıe:al:: m: b~i bu
rny3 sevketmi~t ·? 

Evet.. Bu mü1ıi.-n bir G.-:ül olmu~tu. , 
Fa.kat ben burı:ya dnha zyade Bobun 
yüzünden celmiıtim. Eğer Bob bir ak
§am kendisini Hudson ıehrine ıı.tmış ol-
1n3.2ydı ben de bu haydutlar yatağmm 
gizli faaliyeti ile aJUkadar olmıyae<!.k

tım .. 
Toplantıda hazır bulunanlardan po-

aynada a 
çıkardığını gördürn · 

Haı d tları ı kaç nnc:k i!.tediklcri • 
::engin Amerikalı kadın 

meydnn:ı çıkmış, iftcn azledilerek ha· 
pishar:cyi boylamıstı. 

- Biz dedi, ayan azasından X .•• i pa
rn ile elde edemiyeceğimizi anlayınca 

ltarw hakkında tahkikat yapmağı dü
§Ündük. (Burada behsettiği ayan azası· 
nın ismi Amerikanın en meşhur sônala
nndan biri idi.) Kansının mazisini 
araıtırdık .. Bu maz.inin bazı ıerefaiz 
noktalanm kqfettik. Böylece ayan 
azaıını kolayca elde edebileceğimizi 

umuyorum. 
Diğer taraftan Lltl Jimin Şikaıo po

lisleri ile gizli bazı münaaebetlerde bu
lunduğunu öğrendim. Bu münasebet· 
!erin mahiyeti hakkında en ufak bir tÜP• 

he bile caiz değildir. Binaenaleyh Litl, 
Jimi;1 vücudunun mutlak ıurette orta• 
dan kalkması zaruridir. 

' Bu sözleri duyan ve cinayet kokuıu 
sezen Nikerson ile Finey aç kurtlar ıi· 
bi gözlerini Mak Davite diktiler. 

1926 DA NEVYORK 
Ş.imdi diyeceksiniz ki böyle müblın, 

Ye gizli bir toplantıda nasıl oldu da ben 
hazır bulunabildim .. 

Bu çok kolay ve basit oldu. Bu ifW!t 
becc._en Fran Burmandır. 

Onunla on be1 gün karıılqtık ve der. 
~ hal birbirimizi tanıdık.. Frank Burman 
1 

ile daha evvel, on sene evvel talllfmıı
f tık.. O zamandanberi ise birbirimiz) 
~ görememiştik. On sene evvel bu adam• 

la tıın1fmaklığun ise çok garip ~tlar 
içinde ve çok tuhaf bir tekilde olmUf" 
tu .• 

tık defa birbirimize bir masa altında 
rastladık.. Bu vak'a brua gözümün 
öni"ndedlr .• 

1926 yılı NeV) orku .• 
bütün §İddeti ile devam 

52 inci sokağın gizli 
den biri .. 

tçki yasağının 
ettiği devir .. 
meyhanelerin. 

Vakit sabahın üçü.. Yüksek masaya 
dirsek venni' bir kaç mÜ§teriden başka 
kimse kalmamı§.. Bunların arasında 
ben de '"arım.. Sodalı viskinin son yu

lis hn!iyesi Mak Davit ayağa kalktı. Kı- dumunu içmek Üzereyim.. Birden, kar· 
:ıa bir nutuk söyledi. Hakikat halde şımdıı aynada, arkamdan bir adamın 
bu ndr.m halen Amerika polisinin hi.z-1 cebinden tabancasını çıkardığını &Ör• 
met:Odc <!eğildi.. Evvelc.e poli.s hafi-

1 
c!üın .• 

yesi olarak bulunmuı, sonra bir falsoıu - Bitmedi -
Kuçuk okurlarımız size bu c:ayımızda 

!Ok ~nteresan bir fotoçok enteresan bir 
foto röportaj takdim ediyoruz. Dünya
nın bütün memleketleri hayvanat bah
çelerine büyük kıymet atfederler. Na-
4ir hayvanlarla bahçelerini doldurmak 
maksadıyle yüz bınlcrce lira sarfeder-

ler. Bu bahçelerın tanzımi koskoca bir 
iştir. Her hayvanın yaşadığı şeraiti 
zoolarda hnzırlamağa ihtiyaç vardır. 
Londra hayvanat bahçesi u rec;imlerdc 
gördiıgünüz gıbı kaplanları, arslanları, 

vahc:ı ormanların bu en korkwıç hay
vanlarını kendılcrinc • yrılr:.n yerlerde 

serbest bırakmıştır. O kadar ki bu h y
,; anlar burada ymTuluyorlar. Yavru
larını bol bol güneşten, temiz sulardan 
faydalandırıyorlar. Resmimiz bir dişi 
kaplanın ~ avrularıylc nasıl oynadıgını, 
onlara ne k, dar ş_fkatlc baktığını gös
terıJ or. 

································································p ·~································································· 
ISTJRABIN CESIT LERI <. ~ 

Edward Everett Hale diyor ki: •r:·. -""'!.~·r"",nR••'1i~--.~~--:-•~-~.-~"'"':~ 

............ KOPEGJN·····A·siANA·······vERDJt;J····nERs· .. ···;;···· 

Ben bir evlit kaybettim. Fakat 

ve 
hayvanlar ilemine iyi 

fedakir bir baba kazandırdım 

«Bir an içinde ancak bir türlü ıstırap 
ta~ımnlıyız. Bazıları böyle yapmazlar 
ve uç tiirlü ıstırabı aynı zamanda ta~ır

laı: 
Eskiden çektiklerini, o anda çekmek-

te olduklarını. ileride çekeceklerini .. 
~/./.7..L//JL;'r.ZZLZLL/.LZ/Z/-L:/L,,; 

Kiralık Depo 
1ki yüz metre zemin üzerine 

iki kat betonarme, Otücüler 
çartııında (lki), Palancılar çar
fııında (Bir) kapııı vardır. 

Müracaat: 
EVVEL ZAMAN lÇlNDE : ben siı.in oğlunuzu siıin sarayınızda ter- !erini gören arslan yavrusu bu hay- Eski Mahkeme önü.. ~ 
Dağların, korkunç onnanlann, ha- biye edemem. Eğer itimadınız varsa vanlara karşı intikam ve nefret hissi ile Halıcı oğlu Baharat Deposu 

yırların ve kırların hükümdan «Ars- onu bana verin .• Beraber alıp götüre- büyüyordu. Bir gün sordu : · 1 - 2 1752) 
lan> m bir glin bil' oğlu düyaya geldi. yim ve istediğiniz gibi tam bir hüküm- - Bunların yaptıkları bu fenalıkları il•ıll&llll•"ııırıııa•••••••m••• 

Arslan hükiimdar, oğlunu iyi büyüt- dara Ulyık şekilde terbiye edeyim. bizim hükümdanmız olan arslan bilmi- ğunu kırbaç gibi iki tarafına çarpa çar-
mek ve ona güzel bir terbiye vermek ı Arslan, köpeğin bu teklifini kabul yor mu? pa kaplanın Uzerine atıldı. Taze ve hiç 
istedi. ÇUnkü kenôi öldB""ü uman ue- ettı". N l b l h israf görmemiş kuvveti ile koca kapla-

'"6 ..r - ası i sin yavrum, ükümdarın 
rine oğlu geçecekti. Köpek te henüz doğmuş olan arslan etrafını hep bu yırtıcılar, vahşiler ve nı hakladı_ ve köpeği baba bildiği kö-

Maiyetıni teşkil eden bütün hayvan- yavrusunu alıp gitti. dalkavuklar sarml§tır. Ondan hakika- peği kurtardı. 
lar arasında küçük arslana bir hoca Köpek çok doğru düşünmüştü. Sara- ti gizliyorlar ve zalimlerin zülmundan - Babacığım, dedi, senin hayatını 

SOFiJR SARHOŞ MU? hem fehrin gürültü kaynaklanndan bi-
l:ıtnlisıikler olomohil kazalarından risi kurumuş, hem de ka1alar daha ziya

çoğunun sarhoşluktan ileri geldiğini gös- de azalmıştır. 
termektedir. Amerikada, bir soförün Mussolininin de Romada cSessiz ge· 
sarhoş olduğunu isbat edebiJm,.k bü- ce> emrini vcrmit olduğunu bilmem, bi· 
yük bir mesele olmakta ve bir çok şika- lir misiniz~ Bu karar, bu suçu işleyen 

yetlere yol açmaktadır. şoförlerden hemen suçu işledikleri yer-
Oslo, Hamburg ve Berlin mahkeme- de ce:r.a alındığı için, lngilt~reden daha 

!erinde bunu isbat etmek için fenni bir ziyade tesirli ve muvaffakıyetli olmu§· 
çareye ba,vuruluyor: Bir doktor, maz- tur. 
nunun kulağından bir damla kan alır ve 
bunu tahlil eder. Eğer bu kandaki al-

iNSAN UYKUSl"Z 
KALABiLiR MI? 

; 
\ 

kol miktarı ilmi araıtırmalar neticesinde 
teıbit edilmit olan bir miktardan fazla 
çıkarsa adamın .-rhoı olduğuna hükme
dilir. Bu tahlil aayeıinde ayık bir ,o. 
förün aarhoş aanılarak hüküm giyıne,i

nin önüne geçilmi, olur. 

lnıonlar uykuıuz edemezler. ilmi tet• 
kikler neticeıinde teabit edilen en uzun 
uykuıuzluk müddeti 2 31 aaattir ki bu da 
tam on gün bile tutmaz.. Bir takım 

inaanların daha uzun müddet uylu .. uı 
kaldıklarına dair gazete ıütununda ha

SiNEMALI POLiSLER 
Utahdaki yol polislerinin yanında yo- herler ıörülür. f akat hunların hepıl 

aradı.. yı dolduran yırtıcı hayvanlar ve dal- mazlumların sesleri çıkmıyor ki derd- tehlikede görünce sanki kendimde bir 
Herkes, kaplan, pars, kurd, sırtlan, ka\·uklar arasında arslan yavnısuna iyi lerini dinletebilsinler • arslan kuvveti duydum ve arslan gibi )un emniyet ve aelametini tehlikeye ko-

tilki, bütün hayvaruar bu milhim vaz.i- bir terbiye veremezdi. İşte arslan yavru_,u böyle bir terbiye kaplanın üzerine atılarak seni kurtar- yan insanlann resmini almak üzere ufak 

uydurmadır. 

Köpeği uykuaundan me.hrum ediniz; 

leye tayin edilmek için can atıyorlardı. Onu e\•veJa kendi fakir köşesine gö- göre göre gün geçtikçe hem merhamet- dım .. Bilsen ne kadar memnunum.• bir ıinema makinesi bulunuyor. Poliı-
Bunlar ar.ilana : · türdü.. li, hem duygulu oluyordu. Köpek, gözlerinden sevinç yaşları akı- ler, bu makinelerle aarhotluklarmdan 
- Oğlunu bize ver .. Onu biz terbiye - Sen, dedi, benim gibi bir köpek- Tecrübe demen iyidir. Köpek te tarak arslan delikanlısının ayaklarına tüphelendikleri ıoförlerin de hareket· 

edelim .. Bak ona tam bir arslana layık sin .• Anan baban öldil.. Seni sokakta talebesine öğreteceği ahlak derslerini sanldı. !erini tesbit ediyorlar. Bu suretle tesbit 
na61l terbiye veririz. Diyorlardı. buldum. Aldım. Her şeyden evvel bir tecrübe ile, örnek ile göste'riyordu. za- - Sen dedi, arslan gibi değil, haki- edilen 5 2 vakadan 48 inde resmi alınan 

Fakat arslan bu sözlerin hiç birine köpek olduğunu bil ve söyliyeceğim iflere acımak, kimsesizleri himaye et- katen bir arslansın. Sana verdiğim adamın ıuçlu olduğu görülmüştür. Ge-
kulak vermedi.. sözleri, nasihatleri dikkatle dinle.. mek, dalkavuklardan uzak kalmak, iki emeklerin hiç birisine acımıyorum. Ar- riye kalan dört tanesinden üçü de jüri 

Uzakta, bir kôşeye büz.ülm~, boynu- Arslan yavrusu, kendisinin bir arslan yüzlülerin sözlerine inanmamak gibi tık bir arslana .. Bir hayvanlar hüküm- heyeti filmi gördükten ıonra hüküm giy-
nu biıkmüş kendi halmde duran köpe- olduğunu bilmıyordu. güzel ahlak kaidelerinin hepsini öğren- darına layık surette terbiye gördün.. mitlerdir. 

yorgunluktan ölür. Kedilerinin uzun 

müddet uykusuz kaldığı vehminde olan 
insanlar, farkında olmakıızın, kısa lu· 
aa müddetler uyurlar, ıekerleme yapar
lar. John Weıley, Edison ve Bonapart 

gibi geceleri birkaç aaatlik uyku ile ikt
fa etmif olanlar bile, muhakkak, gÜn· 
düzün fasılalı faaılalı birkaç defa uyu· 
muılardır. Weıley at üıtünde, Edi
ıon laboratuvarında, Napolyon Bona• ii gıağtrdı. Kendini köpek zannediyor ve bu zan di.. Şimdi babanın sarayında riyakarlara, SESSiZ GECELER! 

- 'Buraya gel.. Dedi.. Oğlumu sen ter- içinde büyüyordu. Fakat hala kendisinin arslan olduğu- dalkavuklara, yırtıcılara meydan oku- Gecelerin bizim olmaıı için aakin ve part, muharebe aralıklarında ıekerle~o 
bi]ı:ıe edeceksin .. Sarayıma gel.. Onunla Köpek onu elinden tuttu, diyar di- nu bilmiyordu. yabilirsin. seseiz olmuı lazungelmez mi} lngilte- yapmıılardır. Böyle imanlar, hayvan-
amma beraber ol.. Onu ancak sana tes- yar gezdirdi. Yırtıcı hayvanların yaır Bir gün kocaman bir kaplan orman- Aciz, zaif kime derler, sefalet ne de- renin genç nakliyat nazırı Leslie Hore· lar gibi gayet hafif uykuludurlar; he· 
'tm edebilirim. tıkları vahşeti, zaif ve kendi hallerinde da köpeğin karşısına çıktı .. 'Üzerine hü- meldir, bunları öğrendin .. Şimdi ben Belisha Londra ıecelerini aü1'.üne ka- men uyur, hemen uyanırlar. Fakat bu 

Köpek, arslanın bu teklifme şöyle yaşıyan hayvanların bu yırtıcılar elin- cum edecek ve parçalıyacaktı. ağlıyorum .. Çünkü bir evlit kaybettim. vuıturmak için fU kararı vermiştir: Gece u.fak uykuları cemedecek olursanız. yİ• 
~ verdi : iden çektiklerini ayn ayn gösterdi. Bunu gören genç arslan - çünkü • Bir taraftan da seviniyorum, çünkü hay- en bir buçuk ile uıbalun yediai ar .. md, ne normal adamların uykuaundan, an• 

- Çok teşekkür ederim. Benim için Samuların tavukları, tilkilerin tav- artık büyümü§ bir arslan delikanlısı ol- vanlar diyarına bir baba kazandıniım. kome öttüren 90förlerden 1 O dolar ka- cak, bir iW aut eksik olduğunu görür-
Jıic fimit etmediiim bir lütuftur. Fakat şanları, kuNlarm kım••n wü yedik- mU§tu •hemen lMıfmı bldırdı. Kuyru- .<~•'dan) dar bir para cuw almak. Bu say- .Unüz. 



t'aria fakillteainden diplomalı 

oı, tablplerl 
Memleket lıastanesı dış tabıbı 

Emlak ve t:ytam Banl<asınaan : 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baılıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı mua ycnehanclerinde 
kabul ederler. 

o Telefon: 3921 

C. No. Yeri 
PEŞiN 

130 
136 
138 
140 
146 
167 
235 
236 
237 
238 
243 
246 

Manisa Attarhoca mahallesinde. 
» Şehitler mahallesi 
» Balcılar Cedid M. lzmir caddesi. 
• Daniıment Halil M. Karamanlı S. 
» Attu'.hoca M. Hamam sokak. 
,. Çaprazı sağır M. Mektep sokak. 
» Alaybey M. Dereyolu Çaybatı S. 
» » )) » 
» Saray M. Şeftali ıokak. 
» Çaprazı kebir Mah. 
» Çarfl Mah. 
» Çengi zade Mah. Katil zade ıokak. 

FAiZLi TAKSiTLE 

No. ıu 

6 

87 
9 
3 

Es. 12, Ye: 5 
115 
113 
· 7 

27, 27/1 
ıs, 21, 13 

3, 5 

Nev'i 
Depozitosu 

T. L. 

Ev 300.-
» 160.-
» 560.-
» 240.-
» 160.-
)) 400.-
» 80.-

Dükkin 50.-
Ev 200.-
0tel ve kahve 1 .240.-
0tel, fırın, 3 dükkan 240.
Ev 250.-

İunir Sulh Hukuk Mahkemesin
den: 15 ManiıaAlaybey Hendekkahve sokak. 25 taj. J> 

Tüccardan Nesim T arıka ve karı- 27 » » Hüsrev ağa ıokak. Ye: 554 » 
150.-
180.-

aaR F asana ve doktor Knspin karısı 43 » Çaprazı sağir Mah. 23 ) 
0 za ve Alber T arıka karısı Kaden 44 » » 25 Ev ve dükkan ) 600.-

ve Jozef Levi ve Emlak ve Eytam 45 » » 22 ) 
bank f b ı 46 ... Yarha.aanlar Mah. Karamızrak mevkii. 153 .... :r- • 200 asının şaya mutasarn u un- • ,, .-
duk1 J s· 70 • Alaybew M. Hendekkahve ıokak. Ev 100 arı zmirde Karataşta Mimar ı- ~ .-
nan sokağında 38138; t numaralı 124 » Dil,ikar M. Kuaba Caddesi. » 120.-
800 l 126 • Alaybev M. J:lüsrev ağa sokak. Ye: 2 • 300 
ve S~h~liky~~aedtdi emsı"unhdaem~İ~~lis:yv!h 127 • Saray M. Çayferah ıokak. ye: 34 ,. 900:= 

4 
128 » Göktaslı Mah. iplik pazarı bat•· 22 ,. 360.-

he 000 1ira kıymeti muhammeneli 133 » Kuyualan M. iki lül~li sokak. Ye: 1 ,. 130.-
·~rnarn ve deponun mahkemece ve~ 13ı /1 ,. tbrahim Celebi Mah. 53/l D:ikkin 50.-

~ı9en izaleyi şuyuu kararına binaen l3S » Alaybey Mah. Safa sokak. Ye: 9 Ev 100.-
10/ 937 salı günü saat 15 de İz- 137 » Mimar Sinan Mah. 6 » 240.-

rnir sulh hukuk mahkemesinde sa- 142 » Çaprazı sa~ir M. Mimar Sinan sokak. » 550.-
lışı yapılacaktır. Bu arttırmada tah- 155 » Alaybey Malı. Alaybey caddesi. Ye: 15 » 300.-
rni~ o!unan bedelin yüzde yetmiş 164 » Al~bey Mh. Hendekkahve Sok. 30/1 » 120.-
beşı nısbetinde bedel verildiği suret- 165 • Şehitler Mah. Kasım efendi sokak. 6 • 200.-
t~ talibine ihaleleri yapılacak ve ak- 171 » Dere Mah. Mehmet Ali efendi çıkmazı. 3 » 100.-
81 takdirde satış 1 S gün daha uzatı- 172 » Çaprazı sa~ir Mah. • 340.-
1 k 173 » Sulten Mah. Arif aia sokak. 18 ıt 200 
ara ikinci arttırması 5/ I 1 / 937 cu- Karahisar Mah. Alibey sokak. 9/11 .-
n:ıa günü saat 15 de yine dairemizde 184 » Karahı·sar Mah. Alibey ıokak. 9/11 » 170.-
Yapılacaktır. 185 » '» 130.-

G k 231 » Alaybey Mah. Çömlek sokak. 6 » 180.-
1 . ayri menkuller üzerinde ha ta- 160 eb d A 232 » » » » .-

ın e bulunanlar ellerindeki resrnı 233 » lsmetpafa Mah. Dervİf Ali sokak. Ye: 10 » 600.-
~~ilıderiyle birlikte 20 gün içinde 234 » Alaybey Mah. Dereyolu. • 200.-
d aırernize müracaat etmeleri lazı~- bahah yukarıda yazılı ~ayri menkullerin hizalarüıda bulund uiu veçbile pefİn Yeya faizli tak-
ır. Akai takdirde hakları tapu sı- "ti atısları 14, 15/10/1937 tarihli perşembe Ye cuma günleri sa at on birde yapılacaktır. 

cilince lA 1 ad k 1 11 e 5 ' ı d .. ·ı d "t _._ • • M · Bank ak d rna um om ı ça pay aşma- btekli olanların karfı arın a gosterı en epozı o a&çesını anıa a it uına yahrar Mınta-
an hariç kalacalc.lardır. muzun evine artırma ya gelmeleri itan olunur. 3259 

c:_rtnam 30/ 9/ 93 7 t 'h · d ka memuru • ••••• .. ••• ••••••••••••••• ••• • ...... •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ""° e arı ın en • •••• •••• •••••• • .. •••• w d h k . d k' la k ih 1 ıtibare h k . .. b"lm . . . c··rc1 1 lcra Memurlugun an: ammen ıyrnetın e ı tar nın, şartiyle en ço arttırana a e edile-n er esın gore ı esı ıçın o e 
açıkta v · k il . fı c·· d ·n Cuma mahallesinden borçlunun hissei şayıasına düşen cektir. Talip olanların yüzde yedi 
.L c gayrı men u erın evsa or esı d 30 d" .. .. k d' · . . 
~ §artnamede yazılıdır. Müzayede- Efendili Mehmet Ataya masrafla ~e- :arısı~ an onumu.. en ~sının buçuk hesabıyle pey akçesi veya 
Ye iııtirak etmek isteyenler kıymeti raber 331 lira 52 kuruş borçlu Gor- ıdaresıne bırakılarak mutebakı 250 milli bir banka mektubu ibraz et
~uhaı:nmenenin yüz~e yedi ~~çu~ desin Kürekçi köyünden Şerif oğl~ lira kıymetindeki~ hekt~ ~?S~ met- meleri ve ipotek sahibi aJacaklJlar
nısbetınde .pey ~kçesı veya ~ı~lı hır Halil lbrahimin, dört hissesi kendı- re murabbaı, ~anı 50 donumu açık la diğer alakadarların ve irtifak sa
banka temınatı ıbraz etmelerı lazım- sine ve bir hisaeai 0 köyden Emin arttırma suretıyle satışa çıkarılacak h. 1 • · bu gayri menkul üzerin-
d Ga · k il · · · m erının ır. yrı men u erın vergı vesaır .. .. " l · · d ve b"ırı'ncı' artırma 27 s· · · T · • . · f · · 
k ~ .. . . .. karısı Gulsume ve uç ussesı e sı ırıncı eşrın dekı haklannı huıusıyle aıı; ve satr 
anunı mukelJefıyetlerı satıcıya yuz- . k .. 1937 b .. .. d 

d :L· b k d IIAl' f - h Emin kızı Hadıceye olma uzere çarşam a gunu saat on a ya- masrafları iJbu 'ilan tarihinden iti-
e uu uçu e a ıye ve erag arç- • 1 la kt S t · bed ı· h , · lan alı · l le ·h l bed ı · d müstercken ve şayıan: mutas:ırrıf o~ pı ca ır. a ış e 1 mu ammen haren 20 gün zarfında e1lerinaekı ve-

cıya aıt o aca ı a e e ı e- ~ k · · .. d · b · · b l 
faten ve peşinen ödenecektir. duklan mezkur Kürekçi köyünün ıym~tının yuz e ~etmı~ . eşını ~ - saik ile birlikte Gördes icra dairesi-

1haley· .. teak' ·· · ihal be Bekirog- lu çiftlig- i mevkiinde kain ve madıgı veya satış ısteyenın alacagı- ne bildinneJeri lazımdır Aksi tak-
ı mu ıp muştcrı e - .. ·- · 

delinin vermediği veya veremediği tapu dairesinin 44 96 sahife ve cilt na ruçhan olan. dıger alacaklılar hu: dirde haklan tapu sicilile sabit olma-
takdirde satış 15 gün daha müddet- numarasında kayıtlı şarkan Yıprak lunup t~ bedel~ bu.nla~ın ° gayrı dıkça satış bedelinin paylaşmasın
le arttırmaya konulup bu arttırmada loğlu Mehmet ve Mustafa oğlu Ha- m~nkul ıle temın edılmış alacakları- dan hariç bırakılacaktır. Şartname 
en çok bedel verenin üzerine ihalesdsan garben evvelce Topal ağa zade nın mecmuundan fazlaya çıkmadığı 8 9 937 tarihinden itibaren herke
Yapılacaktır. Arada tahakkuk ede- h 1 • 1. .1 ta l l ve vol qimalen takdirde en çok arttıran isteklinin se açık bulundurulacaktır Yüzde 
celc ·h l f k h' b" .. a en smaı r a arı J :>:' hh .. . 
h ı a e ar ı ıç ır guna hükme Bek' . t 1 sını ayıran dere taa udatı baki kalmak şartiyle iki buçuk dellaliye ile ihale pulları 

a_cet kalmaksızın vecibesini ifa et- ır veresesı 
1 

ar aH 1.1 lb h'rn og~ _ ikinci arttırması 11 ikinci T esrin 937 fe ag~ f l · t' Fazla 
nııyen müşteriden tahsil olunacak- ve cenuben yo ve a ı ra ı . . er e .. .. . · ve r masra ı a ana aıt ır. 
tır. D h f 1 I"' lm k . lu Hüseyin ve Ramazan tarlaları ıle p ş mbe gunu saat onda ıcra ve bu malUmat isteyenlerin Gördes icra 

a a az a ma umat a a ıs- 5 h k tt d d bed ı· · · · · ı tcycnler dairemizin 937 / 807 Nu. h mahdut ve heyeti mecmuası 1 e - ar ır~a a .. a e ı satış ısteyenın daıresıne '\'e 937 / 80 numara ı 
do8Yasına müracaatleri lüzumu ilan tar 6000 metre murabbaı yani 160 alacagına ruçhan olan diğer alacak- dosyaya müracaat eylemeleri ilan 

~~~?.~~~.. 3243 ( 1767) dön.~!!' .. ı:!~!!~:.ı!!<!!.~!.~~~ . .1!!~ .. ı:!~.-.. ~'!!"!~ •• ~~~!!'.~!1_~~.~~ .. f~~=-~ ... ~~~!!1:~ .. ~!~!:~:~ ................ :.2.~.1 .. !.~?.~~!. .. . 

Senet 
No. --

74 

133 

49 

...................................... ARAZİ SATIŞI 

lzmir Şubesinden : T. C. 
Köyü 

--

Torbalı 

Balecwa 

Mersinli 

Banakh 

Ziraat Bankası 

Borçlunun adı 

Huan (Pata zade) Ahmet 
Ihsan 

Abid in Yueuf oila Erme
nakQ Dede· lltrahim 

(Hacı) Nazmi Nurettin 
zevcesi ve pilincı Yusuf ka
zı Hatice Halide .. • • 

Abdülbaki kızı Fatma 

1 
Teminatm 

Nev'i 

Tarla 

• 

• 

• 

Bai Ye zeytİ• -
lik 

Bai 

JCule ve bai 

Bai 

Tapuda yazılı 
mevkii Hududu 

Miktarı 
Dekar 

Ağzı Karaçay Şarkan yol •arben çay timalen 
(değirmen yanı) Cemal (Bey) "f mahdumları cenu-

ben Hüseyin (JSey) 08,925 

-

» » 

tki Tepeler 

Kabehlak 
Mezarlıia 

Y ahay clereai 

Şarkan sahibi şenedin Hatip tarla-
sı garben tar~i haa timalen Bin-
naz (Hanım ). cenuben Mehmet 
(Bey) tarlası 204,649 
Şarkan Tepekqyden Kara Kuyuya 
giden yol tiınalen Ceınal (Bey) ve 
mahdumları ,_ben Çam mezarlıiı 
yolu cenuben ~ehmet (Bey) tarluı 94,657 
~ulaiuqı (Bey) veresesi fİ" 
malen Mehmet (Bey) tarlası ı~ 
ben Torbalmm ~ Ç&pak köJiiU si~ 
den yol cemıben Cemal (Be,). Y.Iİ 
mabdumlan 56,978 · 
Şarbn Y abay deresi ıarbea Erme-
ni N~iyan timalen tariki has ce· 
nuben Nalqiyaa ve AH (Bey) tar· 
ıaw. 12,487 

Merainli kahn $arkan T oma. Ojlu Y orsj bahçeai 
( Mancla ~YI ) carben Kiraz Hancıaı Ahmet baiı 

• • 

Dai dibi 

timalen yol c~ben Saiınn bağı 
$arkan ..hibi t:enet bahçesi prben 
Mehmet Ali (Ef.) vereseai babç•İ 
timal~ yol cenuben ~w ve 
T oclori bait.n 16,083 
Şarkan Floriaah Sabri (Bey) baiı 
.aarben Serezli adliye katibi lbra-
him (Et) bai~ cen\lbelı Kavalalı 
(Hafız) Emrullah baiı ve tarlası 

@IZMIR FUARINDAG 
Sov yet pavyon unda teşhir edilen meşhur 
Zis kamyon, traktör ve otomobilleri 

Ve diğer sanayi makineleri 

Dokuma, kaynak ve saire 
Fuarın sonunda teslim edilmek tartiyle ehven fiatle satılıktır 

Fuar içinde 209 numaralı 

ŞAFAK 
Pavyonuna müracaat. 

A111i paYJonda en methur markalı mot01iklet, bisiklet Ye h 
türlü akl&llll ile, yağ makineleri de satılmaktadır. 

1-3 (1740) 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derh 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kQfe alınabilir 

MOTOSiKLET 
Meraklılarının nazarı dikkatine 

l 1 /2 - 2 l /2 - 3 1 /2 - 5 Beygir kuvvetinde 
«TRIUMPH» Motörlerimiz tZMIR ENTERNASYONAL 

FUARINDA 21 No. lu Pavyonda teshir edilmektedir 
FUAR münasebetiyle yapılan huauai fiatİerden istifade ediniz. 

GENEL ACENTESi: S. KALOMENI 
Büyük Kardiçeli Han No. 42 

MiLLi EMLAK HODORLOaONDEN : 
Yunanlı 
~ ~~ 
869 Buca belediye Cad. 29 No.lu diiI kin 1200 
871 Buca belediye Cad. 27 No.lu dükkan 1200 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine bidayeten ve temdiden 

·haddi layıkiyle talip çıkmadığından 13/9/937 tarihinden itiba .. 
ren bir ay müddetle pazarhia çıkarılmıthr. Alıcıların Satıs Ko
misyonunun içtima günleri olan pazartesi ~e per,enıbe gilnJ.eri 
Milli Emlak Müdürlüjüne müracaatleri. 3235 (1762) 

Sahil Sıhhiye merkez baştabib 
liğinden: 

Merknimiz binuuu:la yapılacak olan kalorifer teaiıab için 
~f edilen bedel haddi liyıkında. söriilemediiindcn ekıiltme 
Ye ihale kanununun ahki:aına teriikan 10 sün daha mablmu1-
na Ye keyfiyetin bir kerre ele sazete ile ilinına komisyonca ka 
verildL . 

bteldilerin 25/ eylül 937 cumartesi saat 10 da. merke · • 
ıqiiracaatleri serektir. 3255 (1100) 
Nailli A.liye Hukak Hilömli-ı 

;inden: ftK~~~~l!!lm--~ 
Nazillinin lsabeyli köyünden dül- u k, BoğU, Bunm hastalık 

ger Ali oğlu Mehmet Demirbilek lan mütebusm 
tarafından ayni köyden Mehmet kı- O O kt Q l •• 
zı Fatma Oemirbilek aleyhine açılan 01 pera 0 

timalen yol 11,028 

Bankamıza borçlarını ödemeyen yukarıda adlan yazılı borçluların hizalarında göeterilen mallan 3202 numaralı kanun hükümleri 
dahilinde açık arttlJ'IDaya konulınuttur• Jlk ihale 3/11/937 ~ba .giinii saat 15 de Bankamızda yapılacalıbr. Alıcı çılrmadıiı ve
J'~ vurulan pey borcu tamamen kapatmadıiı takdirde artbrma müddeti 15 IÜn mabtac.k ve ikinci Mtanna 18/11/937 pertembe ati· 
11'* saat 15 de Yİne Bankamızda yapılacakbr. Arttırma tartnameleri Bankamızda aöriilebilir • .Batka ipotek sahibi alacaklılarla diier 
~~~arların bu gayri menkuller üzerindeki h•~larını. ve hmuaiyle faiz ~·. ~~· dair olan: idclialUını: ~ miisbiteleriyle 20 
~ ıçınde Bankamıu bildirmeleri lizımdır. Akaı takdırde haklan tapu acilli1le IÜit olma.t.q. ıaht·IMdelımn paylqılmaaımlan ha-

boşanma davasının tahkikahnaa : s ı K 
Müddeialeyh Fatma Denıirbileğin amı ' i 

yeri belirsiz olduğundan ilanen teb- U a ÇI 
ligat icrasına karar verilmiş \re tah-
kikat 8/ 10/ 937 cuma günü saat do
kuza bırakılmıştır. O gün rnezbure
nin Nazilli asliye hukuk mahkeme
sine gelmesi veya bit vekil kanuni 
göndermesi aksi takdirde hakkında
ki muamelenin gıya°be!n bakık\cağı 

Muayenehene: Birinci Bey 

No: 36 Telefon 2310 
Evi: Göztepe tramvay cadde-

ilan olunur. 
•İ 992. Telefon: 3668 

l'iç kalacaklardır : · ~· 3244 (1764; . 
1--26 (481) 
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SJMDI A Tik: 
İSTEOİKLE~iMi 
ALA.8İliRiM 

, ............................... lllllll.~ ... ... 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

os • 
ı 

Sirkecide 
rz7.7JJ.Z7..7...T.Ln 

Bu her i i otel'n müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO' dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı 
turlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

5ltll K ·50CUKLUK·EKOHD Nİ 
~~ 

.. KELVİNATOR iki defi daha az-işt;diğl 
DEME il.. TİR 

halde a1nı randöman elde edilen ycg~ne soğuk hav:ı dolaplar 

18 Ay 

SAHIB 
Veresiye 

iN 
.Satış 

ES 1 
ARTHUR VETTER 

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

MUoLADA : Ahmet Sabri Acarsoy .•..• 

iZMtR BELEDIYESiNDEN: 
1 - Senelik kirası yüz on iki lira 

bedeli muhammenli Damlacık cad-
desinde Hastane karşısındaki dört 
ayıla dükkanın bir senelik kirası bar 

katiplikteki §artname veçhile 1/10/ 
937 cuma günü saat on altıda açık 
arttırma ile ihale edilecektir. İ§tİrak 
için sekiz buçuk liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası otuz lira bede
li muhammenli paralı köprüde 139 
sayıla barakanın bir senelik kirası 
ba§k&tiplikteki şartname veçhile 1 / 
10/937 cuma günü saat on altıda 
açık arttırma ile ihale edilecekCr. 

ı tirak için iki yüz yirmi beş ku
ruşlul: muvakkat temimıt maI.buz:.ı 
ile söylenen gün ve saatte encüme
ne gelinir .. 

15--18--22- 25 (1736) 3210 

Zayi mühür 
Tatbik m ührümü kaybettim. Ye

nisini kazdıracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

ZEHRA ZERENER 

................ llİllllml!I ..................... . 

En yüksek sınıf 
saattir 

Depozitörü : 

FAZLI 
Balkan 
Saman iskelesi lf 

bankası 
karşısında 

Telefon: 3457 

DAYANIKL, MUNTAZAM 
AYARLI VE DEGERLI 

tf1:. (! 
··' Salih~i Kurşunlu Banyoları 

............. "Jm .................. f .. ... 

Şifa hassaları muliitimizdr. tecrübe ile !'abit olan 

Salihlinin 
MEŞH .UR 

KURŞUNLU lhcaları 
Faa llyettedlr 

H~r tnrlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, Jokanta ga· 
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyofarda 
bol bahçedk suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo• 
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta· 
kil oda verilir. 

Fiatieı: Banyo d~hil olmak üzere insan başına otelde kar· 
yo'a 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Wüsteciri: KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCI 

s catı 
• • • r e ı ın 

ar Kumaş F abri ası 
Tarafından mevsi:n do~ayısile yeni çıkardığı kumaşlar : 

CUZDUJl 
Yeni yaphracağanız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

~YJf~frJi SATIŞ YERLERi {f(~/~/M 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
.. • 

lzmir enternasyonal 
serS?isinde 

~ 

Vatandaşları alaka uyandırıcı bir 
tecrübeye davet ediyoruz! 

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

Sütlerinizi beraberinizde getirin, bu tecrübeye siz de ittirak 
edebilirsiniz. 

Dünyanın her tarafında ~. çiftlik ve süthane sahiplerinin büyük 
rağbetini kazanan Miele krema makineleri, memleketimizde de 
görülmemi' bir alaka ile kar~ılanmıştır. il 

lzmir Entemasyoal Sergisinde Miele pavyonunu mutlaka • 
ziyaret ederek, krema makinelerimizin harikala ) 

r randımanını gözlerinizle görünüz! 
Ayni pavyonda: 

Miele Bisikletleri. 
Miele Hafif motosikletler i. 
Miele Elektrik Süpürgeleri. 
Raleich Bisikletleri. 
HASAG Lüks larr. ·,aları, l 00 - 500 Mu. 

» Gemici Fen eri. 
» Gaz ocakları .. 

Hakiki dostun tavsiyesi budur: 

Yurdda ittifak haline gelen bu kanaatı 
nasıl muvaffak oldu? tesise nıcın ve , 

Çünkü cRADYOL1N> in tcrkıbı yük- mütemadiyen taze taze piyasaya çıka!• 
sek bir kimya şaheseridir. Çünkü cRADYOL!N> diğer macıııı· 

Çünkü bütün cRADYOLIN kulla- )ara nazaran c;ok ucuzdur 
nanlnrm di~leri temı.z. sağlam \"e güzel- Artık bütün bunlardan sonra t.R/\V' 
dir. YOLIN kullnnan on binlerce kişitl 

Çunkü ~RADYOLIN> emsalsiz ruğ- ne kadar haklı oldugunu anlamak ltO" 
beti dolryısiylc hiç stok yapmadıgı için laylaşır. 

GONDE tKt DEFA FIR ÇALAMA YI iHMAL 

rllBlml .. li 
c:~~~~~~~~~~~~'-=~~~~~~~~~ ! 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden: 

idarei hususiyenin ve yarış ve ıslah yüksek encümeninin bu sc· 
neki sonbahar at ko~ularının icrasına 12, 19, 26 Eylul 937 tarihi· 
ne müsadif pazar günleri öğleden sonra saat 15 de haşlanacak· 
tır. 

Birçok saf kan ve yarım kan Arap ve lngiliz hayvanlarının işti· 
rak edeceği bu kotular diğer yıllar koşularından çok heyecanlı 
olacaktır. Bahsı müşterek ve çifte bahis mükafatına ilaveten aY· 
raca da piyangolar tertip edilmiştir. 

Kemer ve Kızılçulluyu da tutmak üzere Alsancaktan koşu ına· 
halline sık sık trenler tahrik edileceği gibi ayrıca otobüs ve dif!er" 
nakliye vasıtalarının seyri seferleri temin edilmiştir. 

Halkımızın hem güzel bir havadan istifade ve hem de zevk ve 
heyecan veren yarışları seyretmek için koşu mahalline akın etıne; 
lerini tavsiye ederiz. 

9- 11-14--16- 18- 21 3139 (1706) 
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DEUTScBE LEV ANTE LlNlE Fratelli Sperco Olivier Ve Şii. ı ~~p~!"":~ ::n~d: 
G. m. b. H. A LıMITET ÜYerpool .. s. .... daa plip yük ça-

MACEDONtA vapuru 11 eylulde Rot- v pU1U COt3Sl ka cakt 
terdam, Hambu.rg ve Bremen için ha- a Vapur acentası OPORTo vapuna Karadeniz.ve ..... 
reket edecektir. ROY ALE NEERLANDAIS l tanbuldan Hdetiade Belfaat. Liverpool 
ANKARA_vapunı 21 eylulde bekle- KUMPAı"lYASI B(RJNCi KORDON REES ve8~~~1Z' =~!;~!; a..u... 

burg ve Bremen için yük alacaktır. lip Burgaı. Vama ve Köıtcnce lımanlan Ulerman Linea Ltd. doğru Briıtol için yük alacaktır:. • 
bl)'()r. 28 eylule kadar Rotterdam, Ham- HERMES yapuru 31/8/937, te ge· BINASI TEL. 2443 

1 
3 

JOHANNE vapuru eylul orta11nda 

AMER1CA l RXPORT LlNES için yük alacaktır. LONDRA HATll ARBIAN PR!NCE vNeap~~ ~ 
Th.e •-~ sı.-...ı..:... CorpoNtion Mf.ROPE vapuru S/9/937 de Hot· .. rin ortasında Leıtla ve ve 1Ç1D Y ~ .. _.., _ H b r BORODINO vapuru 2 8 aguıtosa ka-

1 
kt 

. EXPıuı:ss vapuru 9 eyh\1de bek- terdam • ~~a~ .. :m urg l· da.r Loadra ve Hull içıia yük .. alacaktır. a ac~E~CHE LEYANTE. 1JNtE 
lenıyor, Nevy.ork içio yük alac.aktu. maalanaa 37 de Rot- ADJUTANT vapur• 26 aguatotta ge- MlLOIS vapuru eyli! iptid..ada Ham· 

EXMOUTH vapuru 22 evUllde bek-1 HERME.S Vapuru 20/9~ ıbu r. lip 17 eylt'.ile kadar Londra içio yük ala- b &reme• Ye Anventen sel1P ~ 
l . 1 terdaın - Amıterd.am ve an re ı caktır urs. 
enıyor. Mevyork içiı\ yük .ı.cakttr. 'manian için yük alacakbr. • MALVERNIAN vapuns 10 eyfwde çıkaracabr. • • 
~ 'Hpuru 28 e,IMe dotru bek- SVENSKA QIUENT LtNIEN gelip • 7 eylule kadar Loadra ve Hu.il NOT : Vllrut tarihlen, va-

lenıyor. Nevyork için ylik alacaktır. CDYNIA motörü 2/9/ ?37 de R?t· için yük alacaktar. purlann iaimleri •e •Ylaa le· 
'I1ıe Export Steamsh.ip cOl'pOrati.on tenlam - Hwbws - D...wg - Gdyrua· MARONIAN ~ eylul tptidasın- tlerioin deiitiklilderind• me• 
Pire aktarmasa Balbk Ye Danimarlt llnunduına 1ıarcltet da Londra. Hull ve Anventen gelip yük re k b I d.I 

Seri Selerler edecelttic. çıkaracaktır. ıu'iyet a u e ı mez. 
EXCHORDA vapuru 10 eyIWde Pi- VASALAND motöıii 1 7 /9 :' 9 3 7 de 

:redea Bo.iloo ve ffeY)'Ork için hareket Rotterdam • Hamburg - Oant~ - Gd~-
edecew., _ . _ Norveç _ Ba!blc ye Oanunark it-

a.ur. naa ed -•- . 
EXc.a" --- ...1.ıı.ıc1e p· nlanna bareketecc.;tır. ~uA ~ 24 e,-. ı- ma ND r· ·· 2/10/ 937 de 

:reden Boston ve NevyOl"k için hareket BlRKALA mo oruD . Cd 
edecektir Rotterdam • Hanıburc • antzıır - ~-
,_ • • • ·ı........:-.t.. Pi . _ Oanimark limanlaıma hareket ede· ~u:a vapuru 8 biranca~....... - naa . 

recte.ı Bo.toa ve Nevyork için hareket cek:Rvta: MARffiME ROUMAIN 

edecektir. SUÇEAVA vapuru 10/9/937 de M11l-
Senhat müddeU ta _ Manily•J'• hareket edecektir. 
~ - BOltoo l& gün ZE~UCA POLSKA S. A. 
Pire -N~ 11 gün LEVANT motörü 8/9/ 937 de An-
Sl!:avtcE lılARmllE ROUMAtN ven_ Oaatzig ve Cdynia lim~nlarına h:ı-

BUCARl!Sl' reket edecek~. 
BtJcAREsT vapuıu 15 ~lulde gele- •........ 

rek a71ı1 g(ln Köstence. Sulina, Galatz, llindaki hareket tarihleriyle navlu:ı
ve Galatz aktannua Tuna lama.nlanna lardaki değifiklerden acenta mesuliyet 
hareket edecektir. k.abw etmez. 

1 °uaosroa Yapwu !7 eylUlde bek- Daha fada tafsilat için tkinci Kordon-
enfYOr. Köst SUlina Galatz ve Ga-

latz .,,.. ___ ~· 1, __ • la . . ..k da FRATELLI SPERCO vapur accnt.n-
-~cuna Uuıan n açın yu . ' 

al1ea1ctar. lığına milracaat edilmesi nca o.unur. 
S'l'I: ROYALE HONGROJSE TELEFON: 4142/4221/2663 

DAMUBB lllAIU"l1ME .... --~---i!BKJJ• SZEGED motörii 20 eyhllde beklenl-
Yor. Be)grad, Novisad. Comamo. Buda
:Ptfte, Brati.slava. ViyaDA ve Linz için 
Yük alacaktır. 
JOIINsroN VARREN LINES LTD. 

LIVERPOOL 
A VIEMORE vapuru 26 eylıllde bek

leniyor. LlverpoOl ve Anvers limanla
ı-uıdan yUk çıkaracak ve Burgaz:, Var
na, K&tence, Sullna. Galat% ve lbrail 
llnıaniaruıa yUk alacaktır. 

ARMl!:llENT DEPPE - ANVERS 
ESP ANGNE vapuru Blrlncltepin lp

tidalannda bekleniyor. Anvers için 
Yük alacaklar. 

Pulmol 
Eski ye ,.eni öbürüklere, gö

jiis heetal•klanna brfı, en em-
niyetli İliçbr-

S ini rol 
DEN NORSKB lıltDF.LHAVSLINJB Siair ............... ve ıinir 

()SL() .,..__ bq iliadlr .• 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cioı kömür perakende auretile rekabet kabul el
meıt fiatJer dahilinde sah!maktadtr. 

Adrea: Kestane pazan Bardakçı1ar ıokalc numara 12 
. F. PERPINYAN 

' , ~I 1 "\.,_.·. :.~#"':-.:•:.., ,:~),'• ~.•-, "ı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

F abrikaıının Namdar 
ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 

UMUM ACENTASINDAN bu tene temin edebilininiz 
ADRES: BAALBEK motörll 25 eylUlde bek-

1 
N• 

leniyor. Dleppe, Dunkerk ve Norveç ti- Petı·o ızam 
nıanlan Jçln yillc alacaktır. S dölriilm • aç hat- Pettemaletlar, Evren ıokak Ne. 3/1 

BOSPa>Bus motM M birinci tef- ~ brp w~ fenni bir 1 Singer dikit makinalan 1nnnpan,.a11 k&l"fıstnda 
G. O. GIRAS 

rinde bekleniyor. Dleppe DUnkerk ve I ili t Telefon: 2413 Posta kutulu : 234 IZMIR 

~~~~~~·~~ ~··apw:ıw L ~~-----~~-~-~~~-~---~-~~~ 

DAIMON 
vantilatorlart 

Ea IOll icat eclilea ba waatilatorlar 1a11n boğucu aıcak· 
L ___ _._ .__.___ 11 tilatorlan iç pil ile çahş1r kuk 
-.rtımuaa ~. aaa YU f" d 
:Lt ed S..tt L bir karat ur ıJab Yar ır • ... ... t deYam er. a anca.: . ı n 

CEP VANTILA TORLARI : Kliçlk bir pil de ça ışır m • 
t d B"lb 18 bayanların el tınadiyen yedi ıaat devam e er. ı aı . 

d bil. G et ııktar tavsıye Çantalarmda ve cepler e taıma ır. ay 

edeı-iz. ô Öd · • z emışfı . De osu Sulu ban cıvarı No. 9 - 28 Hnsnı 

································--: :-·································· : . . 
~ Taze Temiz Ucuz ilaç s . . . . . . . . . . . . 
• . . 
• . . 
• . 
• • . 
• • • • • . 
• • • 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• 

Sıhhat eczanesı 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karşısında 

. . . 
• • . . . 

• . 1 
: ······················· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzınirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? -
Eczacı Kemal Kamil Aktaşın 

"Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 

• Hilal Eczanesı vardn· 
• 

NEKADAR DOGRU ?-

D:- H k. . .. , DAHUJYE MMAHASSISI 1 
ış e ımı DOKTOR 

A~~ulla~ Naci Celal Yartm 
HORTAÇSU 

Hutalaruu Birinci Beyler 
sokak 36 numarda bbul eder • 
Sahalı 9 -12 
Öjleden sonra 3,30 - 6 
Rwlerii için telefon edjnjw 

TELEfONc 2946 

lzmir Memleket butaneai Da
hili Hutalı.ldar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
lanm muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
IObiı No: 65. 
Telefon: 3956 
EYi: Göt.epe v.mnr cadde
ei No: 1018. Telefon: 254&. 

? 

TURAN Fabrikaları mamullbdır. Aynı zamanda Taran 
tu•alet aabunlannı. tr•t aabuau ve kremi ile gihelHk lrrem
leriai kullanmn:. Her yerde sahlmaktad1r. Yalnız toptan •· 
htlar içift lamirde Gazi Bulvarında 2S numarada amam acen
telik Nef'i Akyaztlı we j. C. Hemaiye müracaat ediois. 

Poıla Kut.••• Telefon 1t4"8 

KREM BALSAMIN· 
... ( 

Kumral, sarııın, esmer her tene tcvatuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi bealer, çil, teke ve sivilceleri kimilen izale 
edeı. Yarım aaırdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullandaklan 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört ıekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balıamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balıamin yapaz glnd&z için beyaz renldi 
3 - Krem ba!Amin aca badem gece için penbe renkli 

- Krem Balaamia acı badem ailndllz için beyaz renkli 
lnJriliz Kaaıak eczanesi Beyoila lıtl'nbal 

Otel SADIK AKSEKf 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabak T~ Oteli 
Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lueirin a haoadar yerinde .,. deniM '-" lnluılôtle lôtil ..,... . 
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Cin - Japon harbine ait haberler 
............................................................................................................................................................................................................... ............................................................ 

• Yüz bin Çin askeri 
Ric'at etmektense· büsbütün mah

volmayı tercih ediyorlar 
Bomba yüklü 

mechul bir 
on Japon 
istikamete 

bombardıman 
• 

tayyaresı 

hareket etmislerdir 
' 

, 

"""' 
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Nankinde tayyarelere karşı defi topları ,;c ~anghaya çıkar.fon Jcıpon 1ay.1arclcri 

Tokyo, 16 (A.A) - Fermo!e umu- m be:ron etmişlerdir. 
mi erkanı harbiyesinin bildirdiğine göre 
Japon kıt' alan F ermoseun karşısındaki 
Çin sahillerine muvaffakıyetli bir suret
te bir çıkış yapmışlar ve ufak bir mü
andcmcdcn soma Çinlilerin mukaveme
tini kırarak orada yerleşmişlerdir. 

Tokyo, 16 (A.A) - Şimali Çinde 
Jnpon kıtaatı taarruzlarına devam et
mektedirler. Bir Jepon müfrezesi bu 
wbah Kuanın cenubunda Miutocheni 

BiR INCILIZ TiCARET GEMiSi 

Londra. 17 (ö.R)- Royterin Hong 
Kongtnn nldığı malumata göre bir Ja
pon torpido muhribi Hong Konga git· 
mekte ohm Ravalpindi İngiliz ticaret ge-

misini bu limandan yüz mil me af ede 
durdurmuıtur. Ravalpindi işaretle harp 
gemisine milliyetini, nereye gitmekte ol· 
duğunu bilditdikte.n sonra yolunda de-

işgal etmiştir. Çin kıtaatı Japonlar ta- vamına müsaade olunmu~tur. 
rafından takip edilmekte oldukları halde 

cenubu garbi İstikametinde ricat etmek· 
tr.dirler. 

Japon kıtaatı Chochovu ihata ıçm 
yapmakta oldukları hareketleri itmam 
etmişlerdir. 

Pekin Hankov demiryolu iizerinde 
Jnpon tayyareleri bu sabah Paotinge 
karşı bir taarruz icra ve askeri müesse-

uleri bombardıman dmişlerdir. 
Bir Japon tayayrcsi düşürülmüştür. 

Şanghay cephesinde Lotioni İşgal et
miş olan Japonlar Çinlileri Dinchinnga 
doğTU püakürtmü§lerdir. 

ŞANCHA YDA KOLERA 
VAK'ALARI 

Londra, l 7 (ö.R) - Şanrıhaydan 

bildirildiğine göre beynelmilel n Fran· 
sız mıntaknlarında 65 8 kolera hasta~ı 
mevcuttur. Bir lngiliz askeri kolera
dan ölmüştür. F rnnsız mıntnknınnd:ı 

da ayni hastalıktan dokuz kişi ölmüı;ı· 

tür. 

Ç!!'-.TL1LER LOT!EN! JST!RDAT 
ETI'lLER 

Japon mnkamatı namına söz sôylemc>ğe 
s.ılühiyc>füır bir zat tarafından tekzip 
edilmiştir. 

Bu zat, bu haberlerin mutlak surette 
ynnlış olduğunu söylemiştir. Me,·zuu 
bahis askerler şimali Çindeki Japon kı
taatını tak\'iye için celbedilmiştir. 

BIR ADA Yl lŞGAL ETI1LEn 

Tokyo, ı 7 (A.A) - Bir muhrip faosu 
Haitcheou körfezinde Cheniouhan oda
sına taarruz etmiştir. Japonfor adayı 

işgal etmişlerdir. Bu esnada Japon tay
yareleri Longhal demiryolunun münte
h:ı~ı ohm Haitchheou üzerinden kaçmak
ta idi. 

ŞARK CEPHESlNDE VAZ1YET 

.Karşılıklı zafer idiaları 
Japonlar 100 bin kişilik bir Çin 
ordusunu muhasara ettik diyorlar 

ıse Lotien sehrini mütekabil hücumlarla , 
istirdada muvaffak olduklarını teyit 

Şanghay, 17 (ö.R) - Japon otoritc-
1ıeri Jnponların kontrolü altındaki depo
larda bulunan pirinç f:tok1arından istifo-

1 de edilmesine müsaade etmezlerse her 
1 taraftan gelmiş 100.000 muhacirin de il
tihak cttigi Şanghay ahalisi kıtlık tehli
kesine maruz bulunacaktır. Debboy
lardan istiLde için yapılan teşebbüsler 

şimdiye kndar nctiresiz kalmıştır. 
Şehir etr.ıfındaki hareketler şimdi si

per hattı şeklini almıştır. Çinliler ko
layca ınüdaf, a edilebilecek bir müdafaa 

hattında yerleşmişlerdir. Ellerinde bol 
top ve otomatik silahlar o1duğu için Ja-
"ponl:ır:ı külJiyctli zayiat \'Crdirmektedir
lcr. Fakat Japonların bu cephedeki 
ku\'vctlcri de mühimdir ve harekat ova
da yapıldığından topçu kuvvetinin tah
şidine müsait bulunmaktadır. Yan-Çe 
cephesinin b:ızı kısımlarında ise dağlık 
arazi buna imkfın vermemektedir. 

100 BlN ASKER MUHAS.A.RADA 

Tokyo, 17 (Ö.R) -_.Harbiye nezareti 
namına beyanata mezun olan bir zat Pe
kinin 40 mil cenubunda 100.000 Çinli
nin Jnponlnr tarafından muhasara altı
na alındığını bildirmiştir. 

ÇtNE StLAH SEVK1YA TI 

Tok,·o, 17 (Ö.R) - Amerika reisicüm
huru B. RU7xe1t tarafından Çine silah 
ve harp "mnlzeme$i nakleden vapurların 

. 
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Japon askerleri hücum halinde 

kendi mesuliyetleri altında seyahat ede- Hsu-Yang kumandasındaki Çin kuvve~ 
bilecekleri hakkında verilen karar Bir- ]eri Şapeu mıntakasındaki Ja_ppn bahrl
leşik Devletlerin Çin ihtilafına müdaha- ye siltıhendazlarına karşı hücuma ~ 
le etmemek kararına delil addediliyor. mişlerdir. Çin umumi karargfilıı Ih
Bu karar biwrnflık kanununun saraha- Tiyenin Çinliler tarafından şafakla ~ 
ten tatbikini lüzumsuz kılmaktadır. Ja- raber istirdat edildiğini teyit etme~tedir. 

pon1ar Amerikanın vaziyetini memnu- NEREYE G1T.I1LER? 
ni~etle karşılamışlardır. Şanghay, 17 (ö.R) - Son sistem 01' 

Ç1N1N BtR ASKERt Japon bombardıman tayyaresi kUUlyeıll 
MUVAFFAKIYET! bombalarla meçhul bir istikamete har4' 

Şanghay, 17 (ö.R) - General Fen- ket etmişlerdir. ': 
........ ..... ........................................................................................................................ 

Konsey toplantılarında 
fil istin in 
lspanyol 

taksimi 
dilekleri 

• • pro1es1 ve 
görüşüldü ... Japon tayyareleri, Japon harp gemi

leri ile Japon konsoloshane.sini tacizde 
devam etmekte olan Çinlilerin Pootung-
aaki mevzilerini bu sabah yeniden bom-

Şarıghııy, 17 (A.A) - Çinliler şidd tli 
mukabil taarnızlnr yapmışlar ve Lotien 
kasabnsını istirdrt etmişlerdir. Japon 

tayyareleri dün Chans~n;n payıt:ıhtı olan 
Taiyuanı bombardıman etmişlerdir. Yir
ıni kadar maktul vardır. 

Faris, li (Ö.R)- Çin harbı hakkında 
gelen haberler: Şanghayda Japon km·
vetlerı umumi ku:nnndanı general Ma
Sui ile Jnpon deniz kuvvetleri kuman
danı şehir etrafındaki Çinlileri mevkile
rinden çıkarmak için müşterek bir :tam' 
ruz açmışlardır. Japonlara yeni tak
viye kuwetleri gelmiştir. Japon piştar
Jnrı iki saat suren bir muharebeden 
sonra Şanghayın şimalinde Liang-Huyu 
işgal etmişlerdir. Şark cephesinde Jn
ponlar Liang-Fon-S:?uya hücuma baş-
lamışlcm:a da bu taarruz durdurulmuş- Cenevre, 17 (Ö.R) - Milletler Cemiyeti Konseyi dün blo. 

ri h ~ · 1' d' 1, • ··-~ 1 t 1 k ·· ik' 
bardıman etmişlerdir. 

Pekin, 16 (A.A) - Şimali Çinde vu-

kun gelen muharebede yüz bin Çinli 
dumdar vaziyetinde harbetmişler ise de 
~aponların tankları. ağır toplan ,.e tay
)nrdcri karşısında aciz kalmışlardır. Bir 
çok bölükler ricat etmekten ise b

0

üsbü
tiın mnhvolmağı tercih etmişlerdir. 

Japonlar, cephenin ufak bir mıntn-

kasında bin Çin ölüsü saymış oldukları· 

~Sentral Nevs ajansına göre, Çin batar
yaları Jnpon tayyarelerinin taarruz te
şebbüsünün önüne · geçmiştir. 

1\1.ANÇUKO ORDUSUNDA 1SYAN 

Mukden. 17 (A.A) - Mançukuo or
dusundn çıkmış olan kargaşi>lık).,rı ten
kil etmek üzere J::ıponyadan binlerce as
ker gelmiş olduğuna dair olan haberler 

tur. Şimali Çindc Japon 1::ıarruz.u 80 ususı ve gız ı, llierı umwm ve a en o ma uzere ı 

kilometrelik bir cephede inkişaf etmek-ımühiın celse y.apmı~tır ... Bir~cislnd.e Nan~in. hükümetinin 
tedir. Japonyn ağır toplar, tanklar ,.e I Ja~nya .nıe:lıındekı m~uracaa~ı .tet~k edılmış ''e 1933 te 
tayyareler kullanmaktadır. Çınliler ısc I teşkıl edılmış olan 23 azalık istışan komisyonun bununla 
bütün bu sili'ıhlardan mahrum bulunu-, ~eşgul olması muvafık görü1:11~ştiir. Çin delegesi B. Vcl-
yorlar. Dün Şanzi vilayetinin şimali lıngton Koo bunu kabul etmıştir. 
şarkisindc, Şahnr vilayeti hududunda F1L1ST1N MESLESt 
şiddetli muharebeler oL'lluştur. Japon- Aleni içtimada Filistinin biri Arap, diğeri Yahudi olarak 
larm ilc>ri hareketi durdurulmuştur. Her ikiye taksimine müteallı1t projenn komLryon tarafından tet
iki tarafın zayiatı yüksekt:r. kikine ve bundan sonra konseyce göz. önüne alınmasına ka

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rar verilmiştir. Bundan sonra konsey Valcnsiya hüküme
tinin İspanya dahili harbine vaki müdahalelere mütenllik 
müracaatiylc meşgul olmuştur. Riyaseti Ekvalör mlimessi
line terkeden Ispanyol delegesi B. Negrin, Ispanyadaki ec
nebi müdahalelerinden ayrıca bahsetmek hnkkını muhafa
za etmekle beraber ilk önce Akdcnizde Ispanyol gemileri
nin uğradıkları tecavüzler hakkında izahat vermiştir. B. 
Negrin ispanyanın bir Akdeniz devleti olduğımu ve korsan 
hareketlerinden en :ı.Jyade müteessir olan tarafı teşkil etti
ğini ileri sürerek Nyon konferansından hariç bırakılmış ol
mnsına teessüf etmiş, fakat konferans knrn.rlarını, nzimlc 
tatbik edilmeleri şartiylc Ispanyanın kabul ettiğini bildir
miştir. lspanyol delegesi korsanlığın tenkili tedbirlerinin 
Ispmıyol vapurlnrına kar§ı yapılacak to.arruz.larn teşmil 
edilmemesine teessüf etmiş ve bir lspanyol vapurunu tor
pilleyecek ecnebi tahtelbahirinin Nyon konferansı kararla
rına muhalif hareket etmiş olınıyacağını müşahede ettir
miştir. 

Akdeniz· 
Fransız -

filotilla 
faafy tte 

o o 
o • çn 

tayyare 

D. Negrinin nutkunda en ziyade alaka uyandıran taraf 
Akdenizde yapılan torpillemelerden Italynnın mesul oldu
ğunu açıkça ifade etmesidir 

Bu miluıkere bir karar suretiyle nihayet bulacaksa c1a 
bunun tanzimi pek kolay olıruyacaktır. Kudüs kahı·clerinde politika münakaşaları 

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

Londra, 17 (Ö.R) - Akdeni.zde kon-Jğildir. Ve 1ngilterenin bu babda Hk ni bir teldifte bulunmak teşebbüsüne 
trola iştirak edem deniz tayyareleri filo-. adımı atması kat 'jn en mevzuu bahsola- kıyam etmiyeceğini beyan etmektedir. 
tillnlarının terekküp tarzı hakkında bil- mnz. İtalyanın iştiraki dostane bir su- İta~~ a noktai nazarını 14 Eyl(ıl tarihli 

tdirildiği~edgore hekrk .~ilotildla bkeş deniz rette kabul edilecektir. Fakat bu bnb- notasında bildirmiş o!duğundan bun-
ayyarcsın en tere up e ece ve b;,., d"n bo·· .. ıe bu h t t b~· .. t b ] 

~· da ilk adımı atmak ttalyaya düşer. .. ·' usus a eşe •Dus e u un-
millik hareket sahasına malik bulunan manın diğer devletlere ait olduğu beyan 
bu deniz tayyarelerinin her biri iıç to- Şimdiye kadar hiçbir devlet adamı edilınektcrlir. 

Mü bini bir karar 
Fransa ve lngiltere ispanya sahil

lerini kontroldan vazgeçtiler 
Pu har.mil olacaktır. ademi müdahale komitesinin toplanma- C b 1 . k e e iıttarı , 17 (A.A) - Amiral Seher 

Lo d 17 (A.A) Ro t · s.ını istememiştir. Ve İtalyanın davet- Lo d 7 (Ö u· n ra, - Y er nıansı mu- ve Leopard adındaki Alman harp gemi- n ra1 l .R) - İspanya sahilleri- dir. O da alakadar diğer devletlere teb- Bununla beraber bedihidir ki tng' iS 
h b. · d nnmc) c olan cevnbı komiteden bahset· a ırın en: ]eri Algersirasa gelmiştir. nin kontrolü hakkında Fransa ve lngil- liğ edecektir. ve Fransız kontrol kuvvetlerinin ilgası, 

L d d İ ı N · ·ı·r · mcmektedir. İngiliz. noktai naz.arı kor-on ra a ta yanın yon ıti a ına ış- Cenevre, 17 (A.A) - B. Negrin Mil- tere tarafından mühim bir karar veril- &ascn Ispanyol sahillerinin kontrolü Doçland ve Lfıypzik hadiselerinden so.rı· 
tiraki meselesi hakkında kapının açık sanlığın bir İspanyol meselesi olmadığı Jetler Cemiyeti konseyinde söz alarak miştir. Bu hususta Havas ajansının Lon- günden güne artan hileler sebebiyle ne- ra Almnnya ve İtalyanın başladıklafl 
olduğu söylenmektedır. Fransa - İngi- \•e binnetice bu meselenin ademi müda- icap ettiği takdirde İspanyol bükiimeti- dra muhabiri şunları bildiriyor: kalın k d eseri tamnmlıyarak kontrol teşkilatıOI 
)ız. davetın' ı'n bu"tu"n konfera hale komı"tesı' tarafından te•1

- ' '-' ı'cap et · · f · ı h" ~ F ı ·1 Isp h"ll · ticesiz a ta 1 i. Digv er taraftan Al- .. .. .. '''" ' ns namına • ~ - nın seyrıse aın ımaye etmege memur ransa ve ngı tere an_ya sa ı erm- busbutun bozmaktadır. Buna karşı JJ• 

yapılmış olduğu beyan edılmektedir. mİ)CCE:ğİ şeklindedir. Ve bu şekilde deniz kuvvetlerinin vazifelerini ifa için de devriyelik yapmakta olan deniz kuv- manya ve İtalyanın kontroldan çekildi- timal ki tahmil iskelelerindeki konual 
Diğer taraf tan plana iştirakinin ne gi- kalmaktadır. İspanyol kara sularına girmelerine hiç- vetlerini ge.ri çekmeğe karar vermişler- ği tarihten beri Fransız ve İngiliz kon- tevsi edilerek hava meydanlarına ci' 

bi şartlara muallak olduğuna dair ltal- Roma, 17 (A~) - . Re~ mahafil bir veçhile itiraz elrhiyeceğinl beyan et- dir. Bu karan ademi müdahale komi- trolunun devamı ancak bir tiııwıl ma- teşmil edilecektir. Meselenin ı.ood..
ya tarafından hiçbir teklif ~tapılmış de-, İtalyanın Nyon itilafına i§tirak için )'C- miftlr. • .. • teaJ nls1 Lord Plymoutha bildinnlşler-. hiyetlnde iııli. komitesinde ıcörüşüleceği zannediliı'ot• 


