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Talikikat yapılması111 istedi 
Bir Türk- Fransız muhtelit komi~y .... -

edilmesi mutasavver bulunu"~r 
t kil eş . 

Dün askeri törenle 
Atatürk heykeline 
çelenk koydular 

• 

lngiltere şampiyonuntı güçlükle H 

ancak sayı hesabı ile yendi 
latanbul, 31 (Hususi muhabirimiz

den) - Nevyorktan bildiriliyor ı 
Bütün dünya ıpor 'lemini tiddetle 

alakadar ~en ve Kara Kaplan adı ile 
tanınmıt nya pmpiyonu zenci bok
.ar Joe Luie ile lngiltcre pmpiyonu To-
mi arasındaki maç dün gece Nevyorkta 
muazzam bir halk kalabalığı önünde 
yapılmıştır. Maç çok hararetli olmuş ve 
Joe Luis, 15 ravund eüren bu çetin dö
VÜ§ten eonra ancak sayı hesabiyle galip 

gelmittir. 
Bu galibiyet zenci boksöre dünya 

şampiyonluğuau kat'i olarak mal etmit
tir. Maçtan ıonra kendisi ile görüşen ga-ı 
zetecilere Joe Luiı pnlan aöylemiştir: lT&f/Üiz §cımpiyonu Tomi 

- Maç zannettiğimden daha c;ok 11laıtıklanm içinde en zorllfıllUdur, 
çetin oldu. Haımım, şimdiye kadar kar- mittir. .l 

1 Dün 
Akşam 

---111 iB 

Fuar gazineswıda 
Iran Heyetı Şere
fine ziyafet verildi 

• 
cdctddarL. - .vüninll lııaltilr.iııindı!'!n daha deldı!'!r. kedil 



• - -•ts az mı- il& 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: ......... ;DOKUZ EYLÜL BAYRAMJi ......... : . . . . 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . -• • • • • • 

ı ro ram aıır an ı ı 
Memleketin her tarafından gelecek 

olan ·binlerce zi~aretçiyi 
yerlettirlf}ek için tertibat alınmıştır 

• .. 

• • 
9 Eylal bıtulılt t.,ıw•rerr bu. ,.ı ltibell Atatürk heykeline kadar gelecek

geçen y6rct. dMa geait -bir~ ter n oradan yerl~e da!ılaeakludar. 
la kutlulanacaktll". Kurt.Muş bayrarm- 4 - Birinci top atıldığı anda bütün 
mızda bulunmak üzere memleketin dört halk ve nakil vasıtaları saygı borcu ola
köşesinden kafile halinde ve ayn ayrı rak bir dakika oldukları yerde duracak
gelecek ziyaretçileri karşılamak, otel- tardır. 

!erde ve pansiyonlarda yerleştirmek 5 - 10.30 da atılacak ikinci topla bir 
Uzere şimdiden tertibat alınmıştır. hava filosu şehir üzerinde uçuşlar ya-

Yas •• •• uzum 
---•---

Sevkıyatı için 

Okullarda talebe durumu 

ilk okullarda öğrenci 
kaydı başlıyor 

Köy muallim okulu direktörü geldi 
Buca okulu direktörü değişti 

Meyan kökü 
Fabrikası da 
yanıyordu 

Dün aktam Şehitlerde Endüstriyel 
Türk Anonim şirketine ait meyan kö
kü fabrikasında yangın çıkmış ve itf~ 
iyenin seri tedbiriyle lıe.ısa bir zam~ 
içinde söndürülmüştür. 

Kastaınonu valisi B. Avni J:>o!an kur- pacak ve fabrikalar, vapurlar düdük, 
tull.lf bayramımızda bulunma.k üzere el- kamyon ve otomobiller korne çalmak su
ll kişilik hlr kafileyle şehrimize ·gele- reliyle ordunun Izmiı·e girdi~ini müjde-
cektir. liyeceklerdir. 

. İnhisarlar idairesi 
üzüm alıyor Uk okullarda bugünden itibaren ka- okuluna Müdafaai hukuk, Hakimiyeti 

yıt ve kabul muamelesine başlanacak- Milliye, lnönü, Necatibey, Halitbey. DuBu sene yaş üzüm sevkiyata Ozüm ku-
tır. ilk okulların kayıt muamelesi on beş atepe, Tınaztepe, Zafer, Olkü, Dumlu-

Y apdan tahkikata göre yangının, fal:M 
rikanın çatı kısmındaki elektrik batar~ 
yalanndan çılcan kıvılcunla meyda~ 

geldiği anlaşılmıştır. Çatının bir kmni 
yanrruşbr. Bina sigortalı idi. Yangını._ 

tahkikatını Müddeiumumi muav,nlerin• 
den bay Nadir idare etmektedir. 

Trakya genel mUfettişi General Di- 6 - Saat 10.30 da Atatürkiin anasının rumu tarafından çok müsait şartlarla ya- l 
gün devam edecek, ondan sonra da ders- pınar, Sakarya, Yusuf Riza, istik.la pılmıştır. Şimdiye kadar 600 ton yaş d 1 rik, kurtuluş bayramım aratmzda ge- mezarına gidilerek çelenkler konacak 

çirecektir. ve öğretmen Bn. Vedide tarafından bir 
ttniversiteden blr kafile kurtuluş bay- söylev verilecektir. 

.. .. "h 1 0 ·· K lere başlanacaktır. Şimdiye kadar soya- okullan mezunlan kayıt ve kabul e i -
uzum ı ra~:~ .yap\~~~ır. zu~l ~ru- dı almıyan talebeler, Kültür Bakanlığı- 'mektedir. Lisenin Tilkilikteki orta kıı
mununf ı~~. ··ıaJ .~s~ u tısat ve a etınce ı nın emri üzerine mekteplere kabul edi- mına T opaltı, inkılap, lamctpaşa, Olti, 

ramımızda bulunmak üzere 1 EylUlde 1 - 9 Eylul günü bütün yurddaşlar muva uı;: goru muştur. 1 f d M k M'tJ• Ydd K al Val ' K • 

' 
h. 1 •j · d B d" I lememektedir. Bu hususta maari i are- İsa ı ı ı, ınm em , ı a-n ısar ar ı aresı e umava ve ı- 1 

Evvelki gece Medine yokuvunda 16 
numaralı evde çıkan yangın tahkikatı.,. 

na devam edilmektedir. Bu evden hiç bir 
şey kurtarılamamıştır. Bize verilen ma .. 
llımata göre itfaiye, Medine yokU§un• 
daki yangın esnasında büyük bir gay• 
ret earfetrniştir. 

şehrimize gelecektir. evlerini, dükkanlarını bu günün şere-

Man.isadan 500 kişilik bir ziyaretçi fiyle uygun bir şekilde donatacak, gece 
grubu 9 Eylul sabahı lzmire gelecektir. de ışıklamağa çalışacaktır. 

w k 1 d · k 1-'- sine yapılan müracaatler bittabi fayanı zım Pş. okullara mezunları namzet o a-ger mınta a ar an ınıs et ve şarap lll> 

·· ·· lmak d l h" 1 ·d !kabul görulmemıştir. rak kaydedilmektedir. 
uzum satın a ta ır. n ısar ar 1 are- b d ıl '- Burnova ı"lk okulları mezunları Bur-. · r · · hn ı ·· ·· Bu dere senesi aşın a aç masma ıı.a-
sınce, ~rap ıma ı açın ea a ınan uzum- K 11 k b" . k d nava orta okuluna, Buca, T epeköy, 9 EylUl ihtifal heyetinin hazırladığı öôLEDEN SONRAKI KISIM 

tören programı şudur: 8 - Zafer alayının toplanma yeri 
1 · k" 581 775 kil b l t rarverilen Öymua imme te mm a -
erın ye unu · oyu u muş ur. b d 1 Seydı'ko"'y ve tren güzergahındaki okut-

PROGRAM Basmahane istasyonu karşısındaki alan- N b .. ·· k b" f ' ·· ·· rosu hazırlanmış, ina a eşas ı surette orveçte uyu ır ırma yaş uzum ,_ ---•·---
Vali Izmirde bulunan sayhıvlar, sivil, sü- dır. Her teşekkül burada kendilerine 

el erkAn ve subaylar, parti mensuplar1, gösterilecek yerde bulunacaktır. 
belediye başkan ve erkanı, matbuat, 9 - Zafer alayı 16.30 da Kadifekale
bankalar, resmi ve ticari kurumlar baş- den atılacak üçüncü topla yürüyüşe baş-. 

A k 
değişiklik yapılmı§tır. Malum olduğu !ular Buca orta okuluna, Karşıyaıı;:a ve 

satın almak istediğini Türkofü n a- l K ak 
üzere Muallim mektebi Kızılçulludaki es- güzergahındaki okullu ar arşıy a orra merkezine bildirmiştir. 

B. Nadir 
kan, direktör ve mUmessilleriyle bütün lıyarak Ti.ikilik, Arasta içi, Başdurak, Ziraat müdürü bay Nadir Uysal, bazı 
yurddaşlar aşağıda yazılı olduğu şekil- Keınerallı, Hükümet - Kışla önü yoliy- zirai işleri tetkik için Çeşmeye gitmiştir. 
'de Izlmlrln kurtuluş törenine çağır1hr- le Birinci Kordondan geçecek ve Ata- Hlı---

lar. türk heykeli önüne gelecek burada ken- c k k l 
1-Sabahleyin saat sekizde resmi da- dilerine gösterilecek yerleri alacaklar- • ocu amp arı 

irelerle parti ve husu.si kurumlardan dır. Bozdağdaki Kinderhayimde istirahat 
davetll olanlar CUmhuriyet. Halit Par- 10 - Alayuı burada toplanmasını eden çocuklar üç eylulde kamptan döne
tisi merkezinde toplanarak oradan Hal- müteakip maarif ilk tedrisat müfettiş- ccklerdir. Aliağa çiftliğindeki kamp ta 6 
kapınardakl şehitliğe gidilerek aziı şe- terinden B. Asım Lsmet tarafından bir cylulde kapanacaktır. Bu sene kinderha-

1hitlerbnizin mezarı başında Halkevi adı- söylev verilecek, söylevden sonra gelen yimlerden elde edilen verim çok üstün
na öğretmen Ziya Şölen tarafından ve- çelenkler heykele konacaktır. dür. önümüzdeki yıl vilayetin be~ ye-
rilecek söyleve Şehitler anılı karşısın- 11 - Çelenk koyma işi bitince ban- rinde çocuk kam lan açılacaktır. 
da yer alacak atlı müfreze komutanı do onuncu yıl marşım çalacak, bütün 
cevap verecektir. Söylevler bittikten halk ağızla marşı takip edecek ve alay, 
sonra muzika istiklal marşı çalacak ve burada dağılacaktır. 
müfreze havaya siıah atarak saygl bor- 12 - Gece Birinci Kordonda ve deniz-
cunu yerine getirecektir. de fener alayları ve eğlentiler yapıla-

2 - Bu törenden sonra yiğit asker- cak ve Halkevinde saat 2l de bir konser 
terimiz aşağıda gösterilen şekilde üç verilecektir. 
koldan tzmire gireceklerdir: 13 - Gerek öğleden evvelki ve gc-

Birinci kol .Eşrefp~c;a - Kışla. rek öğleden sonraki programın talbikı-
Jkincl kol Tepecik - Kışla. na Müstahkem Mevki Komulanlı~mdan 
'Üçüncü kol Halkapınar - Kışla Yüzbaşı Rahmi Dere, Emniyet Müdür 

Dr. B. Uz 
Beş günden beri Çeşmede istirahat et

mekte olan Belediye reisi doktor bay 
Behçet Uz. dun gelerek v;::.zifesine başla-
nu~tır. 

Polonya Türki;fe 
Ticareti 

Bu Uç kol saat 10 da hükümet ve kış- Muavini Isnuil Künlay, idari kısım Varşovada faaliyete geçen Türkofis 
la önUnde komutanlarınm uygurt bula- amiri Fethi, ilyönkurul başkanı Kemal şubesi, Polonyada mallarımıza büyük 
cakları yerlerde duracaklardır. Talat Karaca, ılyönkurul başkanı Tahir bir alftka brışladığını bildirmiştir. Bu 

3 - Saat 10.15 de Kadifekaleden atı- Bor ile ü~·eden Haydar Aryel, belediye memlekette yapılacak müspet propa
lacak topla kışla ve hükılmet konağına zabıta baş amiri Alı Riza ve işçi esnaf gandalurla, Polonyanın ihraç emteamı
Halkapınardan gelen askerlerimizin birlikleri başkanı Mehmet hli bakacak- zın yüzde yirmi Leşine müşteri p}acağı 
öni.lnde yürüyerek bu yere gel~ olan lar ve yakalarınd.ı ışareti mahsusa laşı- tahmin edilmektedir. Polon.yada bazı 
atlı müfreze komutanı tarafından bay- yacaklard1r. firmalar, ihracat tacirlerirnizle münase-
rağımız çekilecektir. Bu tören esnasın- 14 - Asker, polis. jandarma ve bele- bata girişmek' istediklerini bildirmişler-
da bando bayrak marşı çalacaktır. diye zabıta memurlarından seçilecek bi- dir. Gerek Türkofis lzmir şubesi, gerek 

Bu merasimi müteakip törene iştirak rer müfreze alayın kenarlarını muhafa- Ticaret odası bu hususta tavassutta bu-
eden askeri kıt'alar Birinci Kordonu ta- za edecektir. lunmağa hazırdırlar. 

TiREDE 
Bir cinayet oldu 

Kaza neticesinde 
ölüm 

• 
B. Refik ince 
Manisa aaylavı B. Refi.le ince, dün 

öğleden sonra belediye reisini makamm
da ziyaret ederek şehir işleri lıakkın-

Tirede feci bir cinayet olmua~ur. öte- Tirenin Mehmetler köyünde kaza ne- l 
~ da malumat almıştır. B. Refik nce bu-

den beri "rbiriyle geçinemiyen Tirenin ticesi bir ölüm hadisesi olmuştur. Bu gün lstanbula hareket edecektir. 
.Uzgur kö.,. , en Ali oğlu Ahmet. ka- köyden Mehmet oğlu Ömer, Mustafa is-

yın biraderi Mehmedi tabanca kurşunu minde birini domuz zanniyle çiftesiyle 

ile öldürmüştür. Hadiseyi müteakip fi- ateş etmiş ve ağır yaralamıştır. Yaralı 

1ar eden suçlu aranmaktadır. şehrimize getirilmişse de Memleket has-

• tanesinde vefat etmiştir. 

T k J m 
ra yaaa Bilmeden mi gitmişler 

Pancar zeriyatı Avlanmak üzere memnu mmtakaya 
Trakya, ( HUM18i) _ Trakya çiftçi- girdikleri anlaşılan yedi e<:nebi. yapılan 

leri Alpullu ,eker fabrika .. için geçen sorgularında avlandıkları mahallin mem
eene 7 281 hektar pancar ekmişler ve nu muıtaka olmadrğınr iddia etmişlerdi. 
92581 ton pancar mah1Ulü almışlardır. Müddeiumumi baş muavini B. Sedadın 

riyasetinde bir heyet mahalline giderek Trakya çiftçileri pancar ziraati vüzünden 
bir çok fayda görmektedir. tetkikat yapmış ve avlanmak maksadiy-

Alpullu teker fabrikası pancar ziraati le gidilen )'erin memnu mıntaka o1duğu
T rakya ziraatini modern bir b.ale koyan nu tespit etmiştir. Suçlular hakkında ka-
mühim amillerden birisi olmuştur. nuni muamele yapılacaktır. 
~~~ll4ZU,,7~ZZJJZ™iii u ı tz:ızıc:z:zva 

•• 
Yusuf 

okulu 
Ozel Riza ANA ve 

direktörlüğünden : İLK 
ANA ve iLK kısımlar İçin talebe kaydına 

itibaren ba~lanacaktır. 

bir Evlulden 

Müracaat saatleri: Her gun sabah dokuzdan on yediye 

kadardır. 

Kestelli caddesi: No. 76. Telefon: 2914 

Not: Uzak semtler İçin çocukları mektebe götürüp getir

mek için hususi otobüsleri vardır. 
1 15 

B. Turgut 
Bir aydan beri Kemalpaşa ve civa

rında bağ ve üzüm işlerini tetkik eden 
Manisa saylavı B. Turgut dün şehrimi
ze gelmiştir. 

Tatsız kavun 
'İstiyorlar 

Gelecek mahsul mevsiminde lsveç 
ve Norveçle ilr.tısadl münasebetlerimi.
zin inkişafı için şimdiden tetkikler ya
pılmaktadır. Şimal memleketlerinin iste
dikleri şekilde mahsul gön~erilmesi 
mümkün olacaktır. Malumdur ki bu 
memleketler tatsız, fakat rengi ve ko
kusu iyi olan kavun istemişlerdir. Şimal 

memleketlerine rafine edileni~ zeytin}'a
ğı da ihraç edilecektir. 

Pamuk zeri yatı 
ödemişte bu yıl pamuk mahsulü çok 

iyidir. Pamuklar tQplanmağa ba~lanmış
llr. Manisa mıntakasında da bu yıl pa· 
muk ziraati çok ileridedir. 

•• ~ 

Odemişte 
hayvan mezarlığı 

ödemişte bir hayvan mezarlığı ku
rulmasına karar verilmiştir. ödemişteki 
modern mezbaha Linasında mevcut 
frigo dairesi, etleri layılciyle muhafaza 
edememektedir. Kasaplann yaptık.lan 
ika et tetkik edilecek · 

ki Amerikan kolleji binasında kurulmak- ta okuluna, izmir ilk okullularından me-

tadır. zun olan kız öğrenciler kaz lisesine, Kar- Kuşadasına gı•tti 
Köy muallim mektebi müdürlüğüne şıyakadaki kız öğrenciler Karşıyaka kız 

tayin edilen Kocaeli Kültür direktörü B. muallim okuluna kabul ediliyorlar. Valimiz bay fazlı Güleç dün Kuta .. 
Kemal gelerek vazifesine başlamıştır. .. Ancak evvelce de bildirdiğimiz gibi dasına giderek bazı teftitfeıde bulun• 
Köy muallim mektebine bu yıl 175 tale- yapdan kayıt muameleleri kat"i değil· muş. akşam üzeri avdet etmi~tir. 
be kabul edilecektir. dir. Bu talebeler namzet olarak kayde- Enter_n_a_s_v~--n_a_l_ 

DlCER MEKTEPLER dilmektedirler. Pek yakında bu husus 'J 

Orta okullarda namzet kaydı muame- kat"i surette anlaşılacaktır. Belki de baz- Değirmenciler 
lesine devam edilmektedir. Kayıt mua- zı talebeler, yeni orta okullarda topla- Kongresi toplanıyor 
melcleri, ilk okulların semtlerine göre nacaklardır. 
yapılmaktadır. Lise orta kısmına Şehit Haber aldığımıza göre Buca orta Pariste toplanmasına karar verilell 
Fadıl. /\!sancak ve Gazi ilk okulu me- okulu direktörlüğüne Manisa orta oku- enternasyonal Değirmenciler kongreaİ• 

zunları kaydedilmişlerdir. Karataş orta lu müdürü B. Sıtkı tayin edilmiştir. ne Türk değirmencileri de davet edil· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~d~Kongreilkt~ri~aon&incig~ 

Z t • • kt nü toplanacaktır. Ticaret odasl keyfi• ey ın senesı yo ur yeti değirmencilere haber verecektir. __ _,,Uf, __ _ 

lsoeç- Tiirkiye ticareti 
iyi çalışılırsa her 

almak pekala 
sene mahsul 
kabildir 

Ziraat Vekaleti lzmir zeytincili~ine 

büyük 

Stokholmda bazı firmalar memleketi• 
mizle ticari münasebata girişmek arzu• 
sunu izhar etmişlerdir. Son zamanlarda 
lsveçle Türkiye arasında i.ktrsadt müna .. 
sebetlerin genişlemesine biiyük ehemmi .. 
yet veriliyor. Türkiye ile İf yapmak t.c 

. ehemmiyet Vermektedir tiyen firmaların adresleri Ticaret oda .. 
- sına gelmiştir. ihracatçıların teşebbüae 

Ziraat vekaleti, lzmir mıntakasında 
zeytinciliğe büyük ehemmiyet atfetmek
tedir. Teşkilat yakında genişleyecektir. 

Yapılan tetkikler~ göre, öteden beri 
halk dilinde dolaşan zeytin senesi me
selesinin maddi bir kıymeti olmadığı 

anlaşılıyor. lyi çalışma suretiyle her se• 
ne zeytin ağaçlarından tam verim ah
nabile<:eği anlaşılmıştır. 

Zeytincilik mıntaka mütahassıslığına 

bağlı seyyar zeytin bakım memurların-, . . ki . .. . d"I" 
gırışece erı umıt e ı ıyor. 

dan Hasan Bunar~ı Kemalpa~a ve Ba- ~Jı&iklbh!\i&ik'iW.IZd/• 

yı~d~rda mevsimlik işleri halka göster-! Gök/eı İmizi 
mıştar. 1 

Menemen zeytin bakım memuru bay ! , 
Hamdi Torgay Dikili. Foça ve Berga- ' 

ma zeytinliklerinde tetkiklerde bulun-

muştur. Tire bakım memuru da kendi 
mıntakasında tetkiklerini ilerletmiştir. 1 

Avuclarımız icinde ' , 
tutmalıyız •. 

1937 yılının beş ayında 

Göklerini avucunun içinde tul· 

mıyan uluslann halini görüyoruz. .. 
Uçak filolannın bir iman aiırlaiuı· 
daki bOdlbalariyle diinyarun en vw
rutbn Jiiitleri bile bata çı'<-•'"!Tor• 

Dış ticaretimizde büyük 
inkişaf göze çarpıyor 

TORK HAVA KURUMU 
Hiç d..-madaa milyonları emea 

bavacdrta para Yetİftirmek. ancak 
bütün ulusun a:rni cömertlikle yar
dıma kOflllllSllla bağkd ... 

TORK HAVA KURUMU 
Y ardunın azı çoiu olmaz. ff• 

ferdin Han davasma göatereceği 
ilgiden az çok bir fayda Çlkabim. Beş aylık ihracatımızın artış mikdarı 

1934 senesine göre yüzde yüzdür TORK HAVA KURUMU 
Her ,eyi de.lete bıralana, 1tDn"• 

l 936 .enesi ilk beı aylık ithalat 
rJe ihracat tutarı 11.139.000 lira 
iken 937 yılının ayni müddeti %ili'· 

lında dıJ ticaretimizin yekônu 88 
milyon 165 bin liraya yükselmek 
suretiyle 16.426.000 liralık bir ar· 
lif kaydedilmiıtir. 

TiCARET MOV AZENESI 
1931 aeneıi ilk bef aylık tica.Tet 

mürJazeneail2.125.000 lira bir foz.. 
lalılıla lehimize kapannuflır. Ay
ni müddet zarlında 1932 de lehi
mize 5.561.000 rJe 1933 te bir mil
yon 341.000 liralık bir fark CJardı. 

Son 1 9 34 senesinde ayni müddetin 
dış ticareti 12.573.000 ve 1935in de 
7.257.000 lira açıkla aleyhimize kapan
mıştı. 19 36 da ilk beş ay zarfında lehimi· 
ze fark yal111ı: 291.000 lira idi. Senenin 
ilk beş ayı ihracatımızın bilhassa faal 
olduğu aylara rastlamadığı halde bu se
ne temin edilmiş olan 12 milyon liradan 
fazla fazlalık, dı~ ticaretimizin ne kadar 
sıhhatli ve sağlam bir inkişaf seyri içinde 
olduğunu anlatmağa kiHidir. Bu inkişaf 
ithalattan ziyade bilhassa ihro.catta çok 

bariı; bir mahiyet nlmı~ır. O kadar ki 
5 aylık ihracatımızın artış mikdarı 19 3 4 
senesine nazaran yuzde yl.İz fazladır. 

MUl ITELlF MEMLEKETLER
DE TlCARETiMlZ .. 

Miıhtelif memleketlerle olan dış tica
retimizde ihracatımızın ge~en yıllara na

zaran büyük bir yükselit kaydettiğini 
örii. oruz. En fazla ihracat artıJt mü a-

hede ettiğimiz memleketler batta Al- let yapam• diye bir ram. çekilmek 
manya olmak üzere, Avusturya, Belçika, doğru değildir. Devletle alman. el 
Çekoslovakya. Fransa. İngiltere. lsviç- ele vererek bataracaiı itlerin en 
re. ltalya, Rusya, Yunanistan, Hollanda batmda HAVACILIK vardır. 
ve Suriyedir. Beı yıllık ihracatımızdaki 

1

. TORK HAVA KURUMU 
geçen seneye nazaran artış mikdan iki ll9:!DH111PJlliE•ıa•1ıllJ!PırG1•••••••lli . c saz ,.,._,,,, 
milyon 296 bin lira iken ihracatımızdaki zilya 726.000, laveç 626.000, Roman-
artı!f 14.130.000 liradır. ya }4).000 liradır. 

Almanya ile ticaretimiz bu devre zar- tHRACAT MADDELERlMlZ 
fmda gene ba!fta gelen mühim mevkiini Tütün i.hracatımtzda 19 3 7 nin ilk 
muhafaza etmekle beraber. ekonomik beş ayında 19 36 nın ayni devresine na
münasebetlerimiz ııimdiye kadar çok zaran 3.133.000 liralık bir fazlalık var
ehemmiyeteiz şekilde kalmış olan bazı dır. Umumi ihracat bakımmdıın ikinci 
memleketlerle olan mübadelderimiz de ehemmiyeti haiz olan buğday ihracatı
sarih bir surette canlanmışbr. Bu mem- mız da geçen seneye nazaran fazlalık bet 
leketler arasında Bdçika, İtalya, Ame- ınilyon 166 bin liradır. Oçüncü ehem· 
rika, Hollanda, lsvcç, Norveç, Roman- miyette gelen çavdar, dan. kuşyenıi ih
ya, Japonya ve Masır bilhassa zikre de- racatı geçen seneye nazaran tahminin 
ğer. Geçen senenin beş yılına naTaran üstünde bir artıt kaydetmiştir. 19 3 6 ee

ihracatımızdaki artış mikdan Çekos1.o-l nesinin ilk be§ ayında bu rnaddele~in ~h
vakya için 527 bin, Belçika için 497 ~ı~,, racatından memle~ete an~k 960. hın l~ra 
lngiltere için 408 bin, Avustuyra ıçın gi.-mişken. 19 3 7 nm aynı devresınde ih-
2 33 bin. lsvİçre için 19 3 bin, llollanda 1 racat 2. 330.000 lira değerinde olmuı• 
için 109 ve f talya için 106 bin liradır. tur. • 

Bazı memleketlerden yaptığımız itha- Dikkate değer başka bir nokta da ar-
lat ta nisbeten Artmı~tır. Bunların başın- pa ihracatımızda göze çarpmaktadır ..•• 
da Amerika gelmektedir. 19 36 nın ilk beş ayında 1000 liralık gi-

llk beş aylık ticaretimizin lehimize bı- bi ehemmiyetsiz bir mikdarda kalan ar
ı-aktığı fazla lak muhtelif memlekeLlere pa ihracatımız 19 3 7 nin ayni devresinde 
şöyle taksim olunmaktadır : Almanya l .699.000 lira gibi nisbetsiz bir fazlalık 
3.155.000, Çekoslovakya 2.147.000, lgöstcrmi~tir . 
Belçika 1.754.000, Fransa, 1.586.000, Bütün bu rakkamlar, ihracat ~ko.n~: 
Ticaret müvazenemizin aleyhimize bir mimizin, memleket içio çok sevındmcı 
noksanlık gösterdiği memleketler ise : : bir istika~ettc inkişaf y~lunda olduğu• 
Sur· o l. 916.000 hal • 17 4.000, Bre- nu açık.Ga ısbat etmek.tedır. 

• 

• 



Uzak Şark 
Kavgası bir dünya 
harbı doğurabilir 

BAŞT ARAF! BiRiNCi SAHiFEDE 

,,1/ 

~~~~_§~~~~~' 
KÖŞEMDEl' 

Z77.7X. ~ 

Olmaz olmaz deme 
olmaz olmaz 

tiği notada resmen tarziye verilme· 

~ili,h~~::ı~;;~n ~:k:~~.·i:!:n~:e::ii 1 Belçı.· kada ekienmı0 yen bı· r haA dı· se Ar::a!::ı'!~~::i~;~ata~:t:~:ç: 
hakkında temınat ıtasını ıste- 1 metre ya var, ya yok.. Hatti bir buçuk 
miş ise de elyevm Japonyanın mu- • metre olduğuna kırk mühendisin diz W-

- Birinci Perde -

kadderatına hakim olan askeri p~r- --------------------------------------;; _____________ • tü ı.clip yemin billahla ıehadet etme•I 

tinin tatminkar bir cevap verme ki<" Al J , d b • b k ı • b • D o ' lô.zan ! .. • 
istical edeceği zannedilemez. e · a e ır an a mese esı ır anzıg te •Eılıas: Solu.ktz.,, ili taraflı geçen· 

Hülasa vaziyet her bakımdan ka- br •• Kimisi, dert ki('<k bir kafile halin· 

nşıktır. Ortada Büyük Britanya kabı.ne buhranı mı tevıı·t edecek Yeni hadiseler ~~ .ca~deyi? K~c.n ~apllllDlf, kimisi İmparatorluğu gibi dünyanın Üçte . ikısı hır tarahan, ikuı hır taraftan k&fll• 
birine sahip olan muazzam bir dev- Paris, 31 (ö. R) - Leh - Alman mü- itki 1 ek dd • 

7 
Cadd 

O '-- ] 31 (Ö R) B 1 "k d b" b k ·" • d" d J ) ·ı h • b. k t · ı 1 ge er ca eyı tutmaıtur · e-le tin prestiji mevzuubahstır. pres- Brü ... e , . - e.c ı a a ır- ve onun maaşının an anın wgor ı- u·e ctör ere aı ususı ır anyo un nasebetlerıyle Lehistan ve Dantzig ara- . .. 
1 
.. d .. LL_ d • • 

bel · b ah" b" · • buh b kt"" 1 • d l ld · t b" ] d d 1 h ti · · nm us un e oynıyan çocwuar aıuu eı· tiı" ki son '-·ıUarda çok dar enmış- den irc v ım ır sıyası ran a~ re or erı arasın a pay aşı ıgını es ıt ncvcut o masın an o ayı ayre erını sındaki münasebetler mekteplere ait h 
1 

tir. 
' · b if as ır.a göstermiştir. Buhranın men~ei umunu •imiştir. Direktörlerin u şekilde hare- bildirmiş ve hemen ist" a etmiştir. Ka- bazı hadiselerden dolayı biraz bozul- . 

siyasete ait bir mesele doğildir. Yani B . ketlerini maliye nazırı takbih etmiş ve binenin diğer sosyalist azaları da ona muştur. Dantzig polisi çocuklarını Al- «Vakıt : Öğleden sonra .• rua sıra tel. 
F ransanın endişeleri daha az de- Van Zclandın riyasetindeki milli birlik bu gibi paylaşmaların men'i için yeni :mtisal etmişlerdır. Bu istifaların geri man mekteplerine nakletmeyi reddeden atlı arabalar geçmekte ve imanlar duva-

jzildir. Çinde Japonyanın geni•le- kabinesinin dayandığı ekseriyeti te~kil tedbirler alınmasını bankadan ve hükü- almmaşı için büyük bir gayret sarfedil- dürt !ehliyi tevkif etmiştir. Diğer ta- ra yapııırcasına kenara çekilmektedin 
mesi Fransanın en zengin bir ko- eden >Osyalist. katolik ve liberal parti- metten istemiştir. mişse de sosyalist na~rrlar baıika adet- raftan bu hadiseyi şiddetle protesto et- Bu sırada karııdan; Nuh Model bir 
lonisi olan Hindi Çinideki mev- !er arasında bir ihtilaf yoktur. Buhran Hadise bu suretle umumu memnun ]erinin daha ahlaki bir şekle sokulması mek isliyen leh mebuslarının ziyaretini otomobil zuhur eder, bir sarhoı gibi 
kiini tehlükeye düşürebilir. Bu uzak B. Van Zcclanda ait şahsi bir mesele- edecek bir şekilde kapatılmış sanılmak- hakkındaki taleplerinde ısrar etmişler Dantzig ayan reisi B. Greiskr kabul et- iki tarafına yalpa vurarak aür'atinin mil
tehlükeden daha yakın olanları den ileri gelmektedir. ta iken B. Van Zeeland kendi gazetesi ve ancak meselenin parlamento tarafın- memiştir. balagasız üçte ikisiyle hızla giden otomo· 
aa vardır. Sovyet Rusya aleyhin- Belçikada çoktan beri ortaya çıkmış olan •lndependance Belge> de iki sene- dan hallini kabul edebileceklerini bil- Mütekabilen Lehistan da yukarı Si- bilin bütün akoamı ve makinası bir kor
de olarak Japonya ve Almanyanın bir rivayet vardı: Başvekil kabineyi den beri bankadan ııldığı yegane meb- dirimşlerdir. Bu sebeple parlfunento 7 lizyada hususi Alman mekteplerine kar- nadan dört kat fada ıes çıkardığı ıçın 
müşterek bir faaliyeti halinde F ran· teşkil ettiği tarihten beri Belçika Dev- lfiğın hükünıete girmesinden evvelki se- cylulde içtinıaa çağırılıruştır. Bu celsede şı alınan tedbirlerden Almanya münfa- korna çalmağa ihtiyacı yoktur. Yoldan 

la mu""ttefı"kı" olan Sovyet Rusya ya- Jet Bankasının direktör vekili maaşını 1 . lm k .. bank d" . B. Van Zeeland tarafından şahst olarak ildir. Alman gazeteleri yukarı SiJiz,·a- nl · b" '--· d 
1 . ı ne ere aıt o a uzere a ırcktOr- " aeçe enn ır llllmı uvara yap11ır ar. 

nında yer almağa mecbur kalacak- almağa devam edıyormuş. Bu sebeple . . • ve B. Demans tarafından hükumet na- daki 2800 Alman mekteplisinden 2000 bir kunu da kapı İçlerine sokulurlar vı 
tir. Go··ru··ıu··yor ki dünya sulhunun siyaset \"C finan" arasında anlaşmalı ha- lerı.'1~ .aıt h.~susi .Kanyot san. dıgından mum iki be~·anat yapılacak ve meclisin kadarının devlet mekteplerın" e devama f b 

1 k d d hiss ld tas "h sa estei ihtiram hu korkunç makinayı 
· k b J t ı·;.i Uzak Sark reket iddiasiyle bir çok şiddetli lıü- en ısme uşen e 0 ugunu rı vereceg"•i rey kabinenin kararını tayin mecbur edildiklerinı" kavdetmektedı"rler. tecezzı a u e mez ı~ ı t . r , istikbal ve tqyie huırlanırlar •• 

kavgasını Avrupanın en yakından cwnlar yapılmıştır. Bu ithamlar hak- e mış ır. .. . ~yliyeceklir. Haddi zatında ehemmiyetsiz gibi gö- D rk k 
alakadar bulunduğu davalar arasına kında tahkikat yaparak vaziyeti tenvir Bu b~yanat uzer".1e bu mesele etrn- Bununla beraber mevcut kanaate gö- rünen bir meselenin büyük istidadını göı- e en arııdan tek atlı bir araba be-
. k t ı'çı"n malı"ye nazırı sosyalist B. Deman fında mucadele yemden b~•laını•tır. - meclı"sı'n vereceg·ı· rey ne olu 1 lirmiıtir, sallana sallana o da ıeçmek ;.. 
ao muş ur. D"' aft al" ..... ' ·~• rsa 0 - ternıesi ihtimali vardır. Lehliler, çocuk-

SEVKET BiLGiN bir anket yapmatıa memur edilmiştir. ıger tar an m ıye nazırı B. De- sun kabine eylul zarfında istifa edecek larım Alman mekteplerine gönderme- ter, maalesef yol ancak bir otomobili ıe-

Bin haydut ___ ...... __ _ 
Cinde bir Fransız • 

mektebine 
hücum etti 

Bu anket neticesinde maliye nazırı B. mans kendisinin tetkik etliği resmi ban- ve bir müddetten beri Belçika siyaseti mek hususunda müttefik hareket etmek- çirebilecek kadar olduğu İçin ikisi dı 
Van Zeelandın başvekalete geçliği ta- ka muhasebesi haricinde ancak B. Van üzerine çöken ağırlığın tasfiyesine çalı- te ve tuttukları yoldan vaz geçmiyecek- kartı kartıya dunnuılardır. 
rihten beri bankadan maaş almadığmı Zeelandın bu ifadesiyle muttali olduğu 51ıacaklır. )erini söylemektedirler. (Kariler bu sırada ıoförün ve arabacı· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nm nazik tavırlarla? kibar kibar nasıl 

Ruzveltin Fikir arkadaşı görü,tüklerw lütfen tahayyül eı.inıerıı 

Kudüste 
Araplarla yahudiler 
arasında tekrar 

_ Nihayet araba ıı:eri geri ııider bir ara· 

S •ı D J lığa sokulur, otomobil hızla geçer. Fa· 

omervı rıarı·s te ı.at ansızın bir çıilık kopar, otomobil biı 
çocuğa çarpmqtır. 

l 
Çarpış yandan olduğu için çoeuk mu• 

temas ar Yapacak cize kabilinden yana devrilmekle ancıUı 
bir iki yerinden yaralanıp kurtulmuıtur. 

Pekin, 31 (A.A) - Bin kadar haydut 

Fransız Marist Frerlerinin Pekin yakı- C, arpıs. malar • o.ldu ~.'·.' .... ~.i.-
nındaki bir mektebine taa1Tuz etmişler- .. ,,..,~t_ 
dir. Mektebin Fransız direktörü biı· Sokaklarda otomobıllı askeri J3l~ 
kurşun isabetiyle kalçasından yaralan- devriyeler dolaşmaktadır . .'.~.f ~. r 
mıştır. Haydutlar mektebi yağma et- 'Jf ' 

Amerika hariciye nazır vekili 
Uzak Şark meselesini görüşecektir 

Feryat, fiğan, ayılma, bayılma.. Vt 
bu anda d:ı otomobilin bu dar ve kala-
balık yolda, ikinci ve fakat tehlikeli bir 
vak'a çıkarabilecek bJ. sür'atle kaçııı .• 

(Karilerim burada da lazım ı;elen ka· 
dın beddualarmı, ay•lmalan, bayJmala· 
n hazırlamalıdırlar.) mişlerdir. Haydutlar, 8 Fransız, 3 Ma- Par~~· 31 (Ö.~) .- Kudüsten bildiriliyo~: ;, . · .f.· ' 

car, 1 lspanyol frerini ve 2 Felemenk, Tesadufen çekılmı' olması muhtemel bır 1> · 

Roma. 3 f (ö.R) - Amerika hari- nazırının Fransayı ziyaret İçin resmi 
ciye nazır vekili ı.:e reisicümhut Roose- olarak ileri sürdüğü vesile bir tıbbi tc
veltin yakın fikir arkadaşı olan B. Som- davi ise de hakikatte eiyasi müzakt're
m~rvelin Pari~e muvasaldtı münaı.ehe- lerde bulunmak üzere Avrupaya geldiği 
ti le Avrupa k1t'asında bir de\·ir ıeya- tahmin ed~liyor. Bu temaslar, net;cesİn· 

bir Italyan papaziyle 12 Çinli freri esir j kur.unla pazar günü bir Y ahudinin ölmes; ~1<1'.~)'..j. 
olarak ellerinde tutmaktadırla•. Hay-

1 
Araplar ve Y alıudiler arasında kanlı bir 

Vak'a mahalline bir polis gelir. Fakal 
otomobil çoktan ke.çmıt ve numaruı dı 
zaptcdilememifıir. 

dutlar fidyci necat verilmesi hakkında. mfüademeye sebep clmu~, dört Arap ve üç 
müzakerelerde bulunmak lizcre iki fre-J Yahudi ölmüş, üç Arap ve bir Yahudi yara- ~'•,~~ti 
rı Maristlcrın •nnwni karargfıhına gon- lanmıştır. Bununla beraber Kudüs ahalisi 

dermişlerdir. . 1 ~fü~~~.meleri tese~sül ettirmeğ~ • müteme-

h h - Birinci. perdenin Sonu -
ah y pacag" ı ve mu telif devlet ricalı" de bay So ·ı s· 1 "k d 1 ti l mmervı ır e~ı ev e er c I d · - ·· d B dd d nen per enın ustun e « u ca e tr 

ile Avrupa •iya;eti hakkında görü~ece- Avrupa devletleri ara•ında dünya •ulhu- k l I b I y H f 1 
A k 

geçece o an ar oyun annac a a ız ı 

ği beyan edilmektedir. meri an nazın nun ve statükosunun muhafazası için İş 1• b 1 d t · · it t 

Japon makamatı vak'a mahalline bır yıl gorulmemektedır. Ancak lngılız zabıtası 
müfreze göndermiş olduklarını ve bu her ihtimale karsı tedbirler almıf, aokokla-• . l 

av ası asma ı ır• avsıyeu ve a a, •· 
umumi vaziyetle ve bilhassa Uzak Şark birliği imkan ve çareleri hakkında bir f d b" . d d Kim •. -~ 

ın a ır yenn e e « e Je:KVA nıe-
va4'..iyctiyle meşgul olacaktır. Amerikan rapor hazırlıvacaktır. 

1
. 

1 
"be. • I d 

----·-----------------··----------• un. ı rcaı yaz. ı ır. müfrezeye Fransız sefarethanesinin bir ra otomobilli askeri devriyeler çıkarmıttır. 
mümessilinin refakat clmekte olduğunu! _______________________________ ~ Küçük Antant konseyi 

TOKDIL 

haber vermektedirler. 

---•·---
Milletler cemiyeti 

• 
ruznamesı 

Cenevre, 31 (A.A) - 21 ağustos ta
rihli Ispanyol notasının 10 eylül tarihin
de yapılacak içtirnam muvakkat ruznn
mcsine geçirilecek konsey azalarına bil
dirilmiştir. 

Diğer cihetten Cenevredc Çin notası, 
Çin - japon ihtilaflarını Milletler Cemi
yetine bildiren ilk teşebbüs olarak te
ltıkki edilmektedir. 

Mısırda 
ili' __ _ 

Kabinenin 
bir kararı 

Kahire, 31 (A.A) - Anadolu Ajansı
nın hususi ınuhabiri bildiriyor: 

Mısır kabinesi Mısır askerinin Suda
na iadesini kararlaştırınıştır. Bu karar 
tfısır cfktırı urnuıniyesi tarafından bü
yük bir !ncmnuni~·et ve ~evin~lt-• k(lr5"1-

lanmıştır 

Matbuat Mısı:· istiklalini lemin ve 
devletler!" dostluk münasebatını takvi
ye eden Nahas paşanın bu lıedde var
mak için her türlü zecri ve gürüllül.ü 
hareketlerdl·n içtinap ederek faal hır 
•ulh siyaseti takip eylemiş olduğunu te

barüz ettirmektedir. 
Gazeteler bu münasebetle Nahas pa

şanın ecnebi mahafilin ve siyasi alemin 
nazarı dikkatini celbeden maharetlııdoıı 
•itayişle bahsdrıoktedir. 

Afgan 
Hava kuvvetleri 
kumandanı ltalyada 
Roma. 31 (AA) - Af .. anistan ha· 

'\:a kuvvt"tleri kumandanı general Ihsan 
Han ltalyadakı tetkik seyahatini bitir .. 
miştir. Dün akşam verdiği ,:eda ziyafeti 
esnasında lta1yan hava nezareti mi.iste-

oarı general Valle mumaileyhe krnl na
mına Jtalyan taç nişanını vermı~tir. 

___ ..... __ _ 
Maresalrn Fransa erkanı 

lngiltereye • re ısı 
harbiye 
gidiyor 

Paris, 31 (Ö. R) - Fransız ordusu eylul arasında Fransanın garbinde ya
erkfinı harbiye rt·isi general Gan1elin pılacak büyük manevralarda hazır bu· 

• 
teşekkürü Müzakerelerini bitirdi ve 

bir resmi tebliğ neşredildi Aııknra. 31 (A.A) - G~nel ..ırmaı 

Il Mnı l\lar ·sol Fevzi Çakmak büyil~ 
(Mal Um olduğu üzere Amerika ha zaferın \ ıl dönı nü müna~ebetivle ordu 

, . . . . . lunacaktır. Bu münasebetle lngiliz er-
Inailiz ordusu erkanı harbıye reısını zı- k• lı b. · · . d F b k 0 anı ar ıye reısının e ransız aş u-

Pariıı, 31 (ö.R) - Dün ve bugün 
Romanyada devam eden küçük antant 
konferansının müzakereJeri bitmiştir ... 
Bükreıten gelen bir telgrafa göre Küçük 
Antant daimi konseyi uzun bir tebliğ 
neşrederek mesaisini neticelendirmiştir. 

Bu tebliğde üç memleketin fikir tevafu
ku kaydedilmekte ve bu birliği takviye 
için gayret tıarfetmek arzuları teyit 
olunmaktadır. Tebliğ küçük antantı teş· 
kil eden devletlerin bu grubun teşekkü
lüne esas olan prensiplere sadakatinj te .. 
min etmekte, Avrupanın umumi vaziye
tinde bir aalô.h müşahede eylemektedir. 
Romanya, Yugoslavya ve Çekoslovak
ya sulhun takviyesine hizmet için gay
retlerine devam etmek kararında olup 
Amerika hariciye nazın B. Hull tarafın
dan yapılan aailane teklifi memnuniyet
le karıılamaktadırlar. 

yarct C'tn1ek üzere Paristen. hareket ct- ı ~~nd.anının ziyaretini iade ebncsi ıuüm
mişlir. Ingiltercdcn avdetınde 1·1 - 18 kundur 

Amerikalılar 

bir sempati 
Çinlilere karşı 

beslemektedirler 
\'a~inglon, 31 (A.A) - Pre~ident ~ele çıkarmaması lazım geldiğini söyle-

l loover vapurunun bombardımanı mü

nasebetiyle 8.yan azasından Borah, Ame· 

miştir. 

Tokyo. 31 (A.A) - Preaident Hoo
ver vapurunun bombardımanı dolayısiy .. 
le bahriye nazırı bütün yaralı tayfalara 
semvatisini bildirmiş ve Çinlileri ceza
landırmak jçin ortaya bir ıcbep daha çık .. 
tığını ili.ve etmi~tir. 

rika ahali~inin Çine karşı umumiyetle 

kuvvetli bir sempati duyması muhtemel 

olduğunu, bununla beraber Amerikanın 

bir harbe sürüklenmemesi veya bir me-

• 

Geldiniı; •.• 

Güzel fuarımızı, şirin İzmirimizi gezdiniz, gördünüz. 
İzmiı·den size bir hatıra olsun diye bir şey haber verelim, 
lzmirde üzüm, incir meşhurdur, bu güzel meyvalardan 
hediye götüreceksiniz size daha makbul bir hediye haber 

• 
verıyoruz: 

Hükümet 
Hilal 

Caddesinde 
Eczanesi 

( BAHARÇiÇEGi ) adıyla bir kolonya yapar. Markası eczane
nin sahibi ( KEMAL KaMiL ) AKTAŞ markasıdır. Bilmem ama 
bundan daha eyi l<olonya kullanmamış olduğunuzu iddia edebili
riz. lzmir Kemal Kamil kolonyasiyle µıeşhurdur. Istanbullu misa
firlerimize bu iddiam1zı daha kuvvetli yapabiliriz, Hilal eczanesi 
Gönül Zümrüt damlası, Altınruya. Yasemin, Fulya, Son hatıra 
adh a;rıca esans ve losyon yapmaktadır. (Hilal Eczanesi) 
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• ] d • nü · h ; ~u- namına a ını. oı ugu res \"e usus 
metlere bir tebliğ göndererek bütün 

1 
tC'briklerc ayrı ayrı cevap vem.ek 

1 • -
devletlerin hakka riayet, tahri!~siz ~id· mtiınk\J.D olmadığından l1i1mukabelc sa· 
det hareketlerinden İçtinap \·e muahe- mimi ebrik ve teş~kkürkrinin ibliigına 
delere hürmet esasına müstenit bir 8 j .. Anadolu Ajansını tavsit buyurmu lar
yaset takip etmek kararında olduklarını dır. 
iJ.in etmelerini istemi ti.) 

Tebliğ diğer taraftan Küçük An

tant devletlerinin Millet1er Cemiyetine 
bağlılıklarını ve ispanyada ademi müda .. 
hale ıiya"etine sadakatlerini teyit et
mekte, Tuna. havzasında uzlatııma arzu .. 

sunu ifade etmekte, üç devletin ekono
mik münasebetlerinde salah kaydetmek
te, diğer devletlerle de ticari anlaşma
ları inkişnf ettirmek arzusunu ifade eyle .. 
mektedir. Netice olarak tebliğ B. Van 

Zeelandın ekonomik anlaşma teıebbü.,ü
nü seliunlamaktadır. 

Fransız mahfellerinin kanaatince teb
liğ bu ıekliyle nazari .bir mahiyette ol
duğundan hemen bir netice çıkar .. 
mak imkAnı yoktur. Ancak şimdilik bu .. 
rası belli olmuştur ki dünkü tahminler 

hilafına olarak yapılmakta olan bedbi
nane faraziyelerin hiç birisi tahakkuk et
memiştir. Küçük anlaş~a devletleri ara
sında bir ihtilaf baş göstermemiş ve Ro

manya tarafından ltalyaya 1'.arşı münfe
rit bir te~ebbüs yapılmadığı gibi aulha 
esas olarak demokrat milletlerin vazet
tikleri esaslar da hiç bir suretle ihlal 
edilmemiştir. Bu aebeple neticeler mem
nuniyetle karşılanmaktadır. 

Afgan Hey' eti 
Ankara da 

Ankara, 31 (A.A) - Trakya büyük 
manevralarında bulunmuş ve dün şeh
rimize gelmiş olan Afgan genel kurmay 
b:ıı;kanı general Abdullah Han bugün 
yapılan zafer ve tan-are bayramı töre
ninde hazır bulunmuslardır. 

Şanghayla 
---111-

Muhaberat inkıtaa 
uğradı 

Londra, 30 (AA) - Şanghay il< 
kablo vasıtas:yle yapılmakta olan mu· 
haberat ikıtaa uğramıştır. 

Röytcr ajansının i:ııtihbarabna göre, 
kablolar 1 longkongıı kadar işlemekto 
İse de Şanghaydaki yeraltı hatları i~le
memektedir. Bu sebepten dolayı Hong· 
kongdan Şanghaya telgraflar radyo il• 
gönderilmektedir. 

Şanghay • Manille hatlı da işleme· 
mektedir. Şanghay ile Japonya arasında· 
ki muhaberat ta ancak radyo vasıtasiyltı 
yapılabilmektedir. 

---*·---
Sovyet Rusya 

'-----..--
Asker ve cephane 

verecek mis? 
• 

• 
mı 

Şanghay, 30 (AA) - Japon gene• 
ral konsoloshanesi namına söz aöylcme• 
ğe sald.hiyettar bir zat matbuata bcya. 
natta bulunanarak demiştir ki : 

Çin • Sovyet muahedesi Çin ile ko

münizm arasında bir anlaoma mahiye
tindedir. Muahedenin ne~rcdilen metni 
her halde İmza edilen anla~manın yal• 
nız bir kısmıdır. 

Hasıl olan kanaate göre. So~etlcr 
Birliği Çine ıilıih ve a.slc:eri malzeme ver
meğe muvafakat etmi~tir. 
ago . -

_.., --....,,--.uu l..ltrcıtco- de oru ıçın eJ· .. ler. J\rjlanl<tr kl.planlar lı L - •t ır. ıuanaaıın Ehil hayvanlar bahçeci., 1.ıı ... birl k •• el 1 b _,. vue ~ksıltılmem' t' 1 ' -·ı • 
1 • 't LJ ·· b"· ·k b. ·ı· d B h · · h • k • • va tet nayatına rucu tt·•ı • b b" l · •ı. c ___ , ........ u 1 uur~annen gun erı açuc ır. r el· tu, uyu ır"' ım ır. a ç•~dtnın va • utup ayıl:ı~r. maymunlar hep bur e ut crı, ır ır l'"fl .. anlaınu.ş. uyuşnlUJ tam bir,. ._le • 

l•te bayan, genç kızlık hay.' ttntlau··n açık bulundurulmaması. burada bu· m"1afirleri için tunları söylemektedır : f "Hkl • d ·ı aya ge- nı ormanda hayv n avlor gibi avl • 1 1- k I•• ko~ ' Y . "" l".I ırl ı erı a~ ..ınn. ornlanların eun'i de- k ak! •. .. •• - • anıtıga y ar ar. avu , ıavfan ~., ha"'• 
··--~---~b~u~d~e!r~~w~·~·~·~·W~d--~·=~·~~~~•·a~~rı~~h~~~u~s~i~b~a~~~~~l~d~n~nl•~~;~Y~a~b~a~n~c!ı~m~e~m~l!~~e~t~!v!e~ıte~h~ir~l~e·~·~nlk~~~u~i~iru~e~h~ulvd.~~~- ~t a~y~y~~uhak~m~~d~ d~~k~.k~k~~~~.k!' 
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JaaTla eolenmen imkdnsızJır. Aranızda her
feY bitmiftir. Sonra, bir de çocuğu vardır. -·-·-·· 

Liseye mi, enstitüye mi ? 
Kızımızı hangi mektebe verelim? 

Ekser aileleri meşgul 
eden en hararetli mesele budur 

ı Lütfen 
Bozarmısınız? 

Şehrimizde yeni feki/. 
de baflıyan bir dolan· 

dırıcılık meydana 
çıkarıldı 

Biraz aüktlt oldu. mddetlerinin şid- - Ben oğluma kendimi feda etmeğe 
detfnden bitap kalan iki hem§ire soluk karar verdim. Bu adamla evlenmekle 

...•.•...................... ,~·······ıı····························· : r AZAn • • 

Bir haftadan beri tehrimizde garip bir 
tarzda modem yankesicilik hid.iaeleri v~ 
kubulmaktadır. Paralan atınlan maitdur• 
lar, mensup bulundukları semtin kara .. 
kollarına ıikayctte bulunmakla beraber, 
bqlarından geçen vak' alan anlatmakta· 
dırlar. Fuar münuebetiyle bir yankesici 
ıebekesinin tehrimizc gelmif olması ihti· 
malini nazara alan zabıtamız. 1ikiyetçi 
olanların verdikleri eşkal üzerine tahar
riyata başlamış ve bunlardan birisinl 
dün yakalamağa muvaffak olmu!ıtur. 

. . . 
i Neriman Gürsa i 

aldılar ve çok hızlı çarpmakta olan kalp- kendimi feda ediyorum. 
Jerini dfnlendhdiler. Fransuvaz: Fransuvaz mınldandı: 

. .................................................................. : 
- Artık saçma sapan söylemiyelim, - Belki diğerlerinden daha kötil de 

dedi. Valıinı anlarda ilk söylenen söz- değildir. 
ler bunlardır. Açık görelim. Şimdiye ka· - Maalesef! 
dar kör gibi hareket etmişiz. Markın 
mektubunu tekrar okuyalım: Iki kız kardeş biraz küskün ayrıldı-

- Buna lilzum yok... Ben bu mek- lar. Nikol miitavaat ettiği için şüphe
tuptan muharririnden olduğu kadar is- siz gayri memnundu. Belki kahraman
Ukrah ediyonuıı. ca bir mukavemet göstermeği, roman-

Kızımızı hangi mektebe verelim? 
Tereddüdilmüz şurada toplanıyor: 
A) Liseye mi? 
B) Enstitilye mi? 
Tereddüdümilziln izahı şu: 
A) Kızımız yilksek tahsile devam et

meli mi? 
B) Orta tahsille iktifa etmeli mi? 
C) Yüksek tahsilin bir genç 1m için 

manası nerede toplanıyor? 
D) Bundan arzulanan netice alınıyor 

mu? 

- Sinirlerimizi ıük<lt ettirelim. Ken- larda olduğu gibi kaçmagı düşünmüş, 
4'hnizi her nasılse kanun harici bir vazi- fakat bunun bayağı ve adlt neticelerini 
,.ete dtlfilrdük. Mark Sastras kanu- hesaplayamamıştı. Kendi kuvveti hak
nun hududu dahilinde kalan ve ondan kındaki hayallerini ve her kadının er
btilade ederek alçakça bir ı, işlemeğe kekten kurtulmak hususundaki hulya- Bugünlerde nerede kulak misafiri ol
hazırlanan iyi ve faziletli adam mevki- smı kırdığı için Fransuvaza kızgındı. O sanız, ekseri aileleri meşgul eden en ba
lndedir. Bize yazdıkları tamam ve dol- zengin ve müstakil olduğu iç.in, ayni de- raretli mevzuun cMektep meselesb ol· 
rudur. Bu sebeple onun mektubunun recede kolayca sevilen veya nefret edi- duğuna şahit olursunuz. ikmal veya 
bdroeu dahilinde bir karar venneğe len bu mahluka iki kat kurban oluyor- müsabaka imtihanlarına hazırlanan, bir 
mecburuz. Serjin kendi oğlu olduğunu du. mektebi bitirip daha yüksek diğer bir 
~yor. Bu doinıdur. Senin onu gör- Kapının eşiği üzerinde Fnmsuvaz mektebe girmek isteyen gençler bu sı-
ınene mhi ohnıyacatım temin ettijine sordu: rada hep bir kaynapna içindedir. BIZDE ENSTITOLER 
atire çocula elimizden ahnak niyetinde- - Tam karar verdik deiil mi? Yarın Orta tahsil çağı çocuklannm hazırla-
'clir. Kendi adms taşıyan çocuğu kendisi Marka cevap götürecek miyim? nışmda bir gaye ar.tmaia baflıyanları- Cilmh~iyet ~ükilm~ti~itln.. .~ültür 
büyütecektir. - Tam karar verilmiştir. Yarm el- mız, bizi sevindirecek kadar çoktur. Bakanlıgı, çok ısabetlı hır goruşle bu 

- Bu olamaz! Ben asla oilumdan ay- çi olarak gidersin. Sana teşelddlr eder Ben, bu münasebetle, yeni bir mek- müesseselere yurdumuzda mühim bir 
~ ve acırım. tebe başvuracak olan genç kızlarımıza m~vki vermiştir. Bundan birkaç yıl 

- Jandarmalar gelip onu alabilirler. - Menfaatlerini müdafaa edecek ve ve onların velilerine Imıirimizin biricik öncesine kadar yalnız Ankarada. Istan-
Tekrar ediyorum: Artık isyan etnıeğe şartlarımı koşacatım. kız taJısil müessesesi olan cKız Enstitü- bul ve Bursada açılan kız enstitüleri, 
hakkımm yoktur. Mark Sastrasla uzlat- _ Bu zahmete katlanma ... Bu baya sn.. nden bahsetmek jstiyorum. şimdi bakanlığın bir hamlesiyle yurdun 
mak J8zımd1r. sadece çocuğumu gerl almak için kendi· 

- O bizim dUpnanımızdır. mi satıyorum. 
- Ne olchiiu bilinemez. cFırtına> ge- XII 

mi azıya aldılı zaman o seni kurtarmak Otel garsonu vasıtasiyle kendini ha-
iç:iD hayatını tehlikeye atıruıtır. Senin ber verdikten sonra Fransuvaz odası
desti .izdlvacmı istemiştir. Ne olursa na girdiği zaman, Mark o daha ağzını 
olsun, leDinle evlenmek 1steyen bir açmadan ne söyliyeceğinl biliyordu. 
adamdır. Mağrur Fransuvaz mahviyet derecesine 

- Ben onu istemiyorum. inmemekle beraber oldukça mütevazi 
- I§te bunun içindir ki bize bqı ha- bir tavır takınmıştı. Onu mahçup, aı· 

reket ediyor. Şimdi biz onun elindeyiz. kılgan ve ağlamağa hazır hissetmek se
- E, ne demek istiyorsun? vinç veren bir haldi. Bu haliyle pekse-
- KDDM1dan beni dinleyebilir misin? vimli idi de ... Açık renkli bir pijama 
- Çahpcainn... giymiş olan ve sigara içen Mark onu, 
- Jerarla evlenmek imkinsızdır. küstahlık d"'t'.eCesine varmaksızuı, sev-

Aran.ızda her §eY bitmi§tir. Sonra, bir ki selim ~ hibi bir erkek haliyle seyre~ 
de çocuk vardır. ti. .. 

- Zaten onunla evlenmeğe teşebbüs Eğer o•iada ciddi bir iş olmasaydı, ba-

Hadisenin esasına girişmezden evvel. 
bu tebekcnin tuttuğu yoldan biraz bah· 
sedelim : 

Bu ıcbeke içlerinden en mahir olana 
bir tek cJli liralık veriyor, bu adam da 
gözüne kestirdiği ve bozduracağına ka
naat getirdiği bir dükkana uğnyor ve 
kendisinin fuar münasebetiyle Jzmiri zi. 
yarete geldiğini ve yabancısı olduğunu 
beyan ederek uzattığı elli liranın bozul· 
maaını ıayet munis bir ifade ile yalvan-
yor. 

Madam ki bu tah11 lzmiri ziyarete gel. 
mittir. Ayni zamanda da lzmirin yaban· 
cısıdır, buna kolaylık göstermek lizım. 

2 - Enstitil mezunu mükemmel bir dır, hangi dükkancıya veya hangi ma· 
terzi veya şapkacıdır. Bir atölye açarak ğazaya müracaat vukubulsa, yapılacak 

kendisini ve ailesini geçindirebilir. olan İf, parayı bozmaktan batka bir ICJ' 

3 - Enstitil mezunu ayni zamanda değildir. 
orta mektep mezunu olduğundan, orta Fakat .. Para bozdurmak iatiyen adaaıı 
mezunlarının bütün haklarından istifa- ne ziyaret için gelmiftir, ne de bir it ara· 
de edebilir. mak veya bulmak için ... Tam mlnasiyle 

4 - Meslek ders muallimi olabilir. ortalığı soymak için Izmire gelmiş ve 
(Dikiş, ve ev idaresi gibi.) Bunun için faaliyete geçmitlıerclir. 
Ankaradaki yUksek enstitüye daha iki Asıl mesele ıuradadır : 
sene devam etmek lazımdır. Parayı bozacak olan zat, elli liralığı 

T HStL MU ET1 alıyor, çekmeceye veya kasasından çı· 
A DD ' kardığı paraları birer birer bozduranın 

Gene kızlarımıza bu kadar mııhtelif I ı· v b 1 · e ıne aaymaga 8' ıyor. 
yollarda muvaffakıyet hazırlayan bu ı:ıt. 1 t k b' ı· al ,_ ·ı· ._.er, para ar e ırer ır ıa. verı ı· 

müesseselerin ilk mektepten sonra tah- t d ık ıl '- b .1._ yorsa o uzun an aonra mız ç ııı; a,..... 
sil müddeti beş senedir. Bu mllddct zar- k t '- b' ı· alık 1 L _ . .. . yor, eza eıı; ırer ır o mayıp ta uo-
f ında tam hır orta tans\1, mukemmel hır l' lık ı · b ~ ·ı · O 

şer ıra o ursa, yme egenı mıyor. 

~anat ve ev işlerini elde ediyorlar. Or- b d d b. zaman parayı oz uran a am sert ar 
ta mektebi bitirenler veya liseden ge- 1 sese : 
len genç kızlarımız için enstiti.ide hu- A k d h b ı· ı k - r a aş, ep eıer ıra ı verme. 
susi bir sınıf vardır. Bunlar enstitünün b. d J' 1 '- J 1 o· F . • . . . ıraz a onar ıra ııı; o sun. ıyor.. a-
yalnız meslek ve ev ışı derslerını tahsıl kat sert söylenilen bu sözden müteeuit 
ederler ve ikı senede mezun olurlar. olan zat para b kt · yı ozma an vaz ııeçıyor. 
Kız enstitüleri, Cümhuriyet Türkiye- H-..:.c:._ elli l' •• · d d' "t-L• . v . . t: l -lüU ır-ını ıa e e ıyor, o e&& 

sinın aradıgı ve hedef Jttthaz ettığı oı • ada d ı· ıl k d · 1 m a e me say an ve otuza a ar va• 
g~i C'V ~adınını yetiştirdigi için ay:ı~a ran paraları fırlahp ahyor ve seri adım-

edecek kadar kahbe olamam. zan Flaviden gördüğü hakaretin intika-
- Şu halde, onunla ancak bir genç mmı bu genç kızdan almak belki hoşu

kız muaşakası geçirdiğini düşüneceksin. na gidecekti. Hayat böyledir. Biri kı
Benlm gibi ıen de bekArlıkta inat ede- rar, diğeri öder. Flaviye gelince, göze 
bilirsin. Bununla beraber şu kanaatte- görünmemekle ve uzak olmakla bera-

ENST!TULEIU DOOURAN 
1HT1YAÇ 

bı:. letkık mevzuu olmu~tu~". l~mırın \ larla kaçıyor .. Fırlatılan paralar sayıldı-
. .. . m~ncvver kız~r.~n~. yetıştırmeğı i~~e 1 iı zaman. içinden beı liralıiın aıınldığı 

daha bırçok kÖ§elerıne kol salmıstır. ı edınen kız enstıtusune halkımızın gos- a ı ı ı t b b ı· J .. n aşı ıyor. ı e u eş ıra, para ann aa-
Izmirde bu sahada alınan musbet ne- terecegi alaka nisbetindc bu müessese ld ~ ... L ı b ki v .1 k . . ya ıaı sıraua e ça u ugu ı e ca etınuı 

yim ki, çocuk için, evlenmiş olman mil- ber bu hareketi idare eden ve münaka- Yinnlnci asır ~a~ğı büyük bir hız· 
reecahtır. Meseleyi bi1tdn hoşunetiy- şaya hakim olan 0 idi. la asırlarca kendiler~ eve kapayan ~-
le ortaya koyalım: Kim seninle evlen- Mü~ül mevkide kalan ve rolünü nuııları aşat'a)c. erkegın yanı başında hır 
meğe razı olabilir? .Markı gücendirmeden ve hetrujlresini yer almıştır. Avukat, hlkiın, doktor, 

- Ben kimseyi aramıyorum. k" "k d" .. ed 0 amak arzusun· mühendis olan kadınl~ her sahada bu 
uçu uşunn en yn . . hill 1~ b b'ld'k 

- Vaziyeti bilen bir adam sana geli- da olan Fransuvaz hemen meseleyi açtı: i§l~n. ~~ .. e eri ? aşara dı 1

1
• 

yor. Onu kabul ediyor. Yalnız kabul _ Nıkol izdivaca razı oluyor. Oğlu lenru bütun medenı memleket ~r e o -
ediyor değil, batti onun neticesini de için kendini feda etmektedir. ~uğu gibi. Cümhuriret Türkiyesınde de. 
gayri kabili içtinap kılmıştır. Maık şikayetleri kısa kesmek için: ~bat etmiştır. Avrupada ~lsu.n, Amc-

- Markla evlenmeme mi tavsiye edi- n ..: d C b rd' rikada olsun; bu sahada ılerliyen ka-- ~n e... eva ını ve ı. 

yorsun" Bu teklifine çok teşekkür ede- Bu darbe hed~fine isabet etmişti. dınlığm edindiği tecrübeler acaba ne-
dir" rim! Fransuvaz bunun karşısında sersemle- · b.. ük b. 

- Unutuyorsun ki çocuk onundur. di, bütün muhakemeleri karma karışık Kadınlar bu sahada uy ır ınu-
- Fazla olarak ta annesi degvil mi" ld d" ündu"gvu·· __ _.., .... suya duş" tü. vaffakıyet kazanmışlar, fakat buna m~-

, . o u ve uş 'J'G-'.._.. • clil-..J:L.1-. ad . r ıki le elde 
- Babana haber verirse o bu izdiva- Mark söze devam ederek: kabil ~n sa eb ay . Y 

aa seni mecbur edebilir. Yeni felaket- - Her ikinizin mümkün olduğu ka- edememişlerdir. Sıcak bir aile yuva
lerin önUne geçmek llzımdır. Onu ken- dar erken Parise dönmenizi istiyorum, sının, güzel yavruların temin ettiği sa-
di isteğinle bbul etmekle, ogluna meş-- dedi adeti, bir kadına ne mahkeme salonu, 
ru çocuk vaziyeti temin ediyorsun. Ba- _ Fakat şimdi emredıyorsunuz? ne kimya laboratuvarı. ne de diğeı: mes-

zı tedbirler alırız ve babamız, bilmemesi - Tertibat alıyorum. Ya Parise dö- lek şubeleri temin edememişlerdir. Mes-
icap eden bu meseleden yine bihaber ka- nersiniz, yahut oğlumu alıp giderim. lekleriyle aile hayatını birleştirmek ls-
hr. - öyle olsun ... Bununla beraber ba- teyenler ise cl3ha büyük ınüş1dllerle 

- Enfes!... bama ~şı alınacak ihtiyat tedbirleri karşılaşmışlardır. 
- Vaziyetimız pek fazla nazlanmagva dır Işi ogr"v enmesini tabii siz de iste- Kadının evden uzak kalması birçok var . . , .. ..+ ,,._ 

ınüsait değildir. Kendimizi mildafaa mezsiniz. ailelerin felaketini mucıp oımU-j.ur. ~ 
ediyoruz. - _öirenmiyecektir. icabına baka· te bu tecrübelerin tesiriledir ki soıl 10 • 

ticel~r M~isad::ı,. o::.ra~zonda ve .. hatta inkişaf imkanını .. ~~lacaktır'. sol kolu aralıiına k.onmut bulunuyor .• 
Elazızde bıle enstıtu bınabrının yuksel-ı Ben kendi gorusilmle bır genç kız K d B · · B M f ~-' • emer e enzuıcı . uata anın Qilll 

mesine veeile olmuştur. için tahsil müessesesi olarak kız ensti- böyle bir hal batına gelmi• '- _ • 
1 1 'l'k t'til~' d' ..,... nemen za 

.. Bu güze .intiba isecı ı .. ten ens 1 • l:~- 1 tülerjni gösteriyor ve tavsiye e ıyo- balaya bq vurmuıtur. Zabıta hidWea 
luğe, meslege dayanan yuksek tahsılcı- rum. . bet dakika eonra Kihsli Jsmaif adanda hi-
liktcn, yuvaya ve aileye bağlanan eıv i NERiMAN GVRSA · rini yakalamış ve üzerinde altmış allı li· 

ra çıknufhr. Bu paranın elli lirası. bu 
İt için kullanılan sermaye, bet lirası müş. 
tckiden alınan, on bir lirası da kim hiliı 
itimden &Jırılan paradır. 

Kiliali lsmail karakola gelince, ta· 
nınmıı '"Ve hakkında bu suretle vukubu
lan fikayetlerden dolayı aranılan adam 
olduğu anlqılmıttır. 

Bu husus hakkında nöbetçi mahkeme• 
ye çıkanlan suçlu. hadiseyi inkar etmit 
ise de, mahkemece a;mlan beş lira 
üzerinde müııtekinin parmak izi bulunup 
bulunmadıiamn mütahanıa tarafından 
muayenesine, suçlunun lzmirde ve Kiliste 
sabıkası olup olmadığının sorulmasuıa ve 
hadisenin mahiyetine göre teYkifinc ka· 
rar verilmiıtir. 

299 doğumlu Kiliali !.mailin. ayni 
zamanda hazırlık tahkikatında yazılı 

1 bu yoldaki sabıkalan hakkında da zabı· 

1 tadan malOmat alındıktan sonra, son ka
rar verilecektir. 

- Demek ben sevmediğim bir adam- 15 yıl içerisinde Avrupada ve Amerika-
la oğlumu paylapcak ve bütün hayat rı~ Biz, kim? da genç kızlan ev hayatına bağlıyacak kadmcılığına doğru inkişaf etmiştir. 
için ona bai)anm11 olacağım? - Biz ... Yani ben ... İşi size kolay- mektepler açılmıf ve bunlar büyilk bir ENST!TO KtMt YET1ŞT1R1YOR? Çingene keman dinliyordu 

- Bütün hayatınca? J4üba1Ağa etmi- 1qtırmak için elimden gelen her şeyi hızla çoğalmıftır. Bu müesseselerde Ku. enstitüleri: 
,.um. Ancak bir zaman bütün hayat yapacağım. Sizden ancak sıkı sıkıya yetişen genç kızlar, yine hayatlarını ka- 1 _ Enstitü mezununa ister edindiği 
lcbı evleniliıdi. Markla evlensen de, bir itaat etmenizi isterim, bu da müşterek zanabiliyorlar. Fakat gördükleri tah- meslekte çalışsın; ister yalnız barındığı 
kllf lelll9 aQDJL.. 'llenfaatimiz namınadır. sil şekli onları evden ve aile yuvasından ve kurduğu yuvanın kadroeu içinde ça- • 

- Çok uzun... - Peki. hepsi bu mu? aymuıyacak bir surette tanzim edilmi§- lışsm her zaman müstahsil bir ev ka-

Arkadaşı lif atınca 
bir arbede oldu - Yahut birkaç ay sonra, birbirinizin - Şimdilik... tir. dını heyecanını aşılıyor. En az para 

boppıa gitmediğinizi görür ve boşanırv - O halde ben de şartlarımı ortaya Kız enstitülerini doğuran ve inkipf ve en az kuvvet sarfederek evinden en 
sımz. Çocuiunun bir aclı olur. Meşru koymak isterhn. ettiren endişeler ve ihtiyaçlar işte bu çok randıman alıyor. Bu modem evin 
bir çocuk olur. Sen de boşanmış bir ka- - Sizi dinliyorum. noktada toplanıyor. ahllkı ve ev iktısadiyatıdır. Diln sulh ceza mahkemelerinin bu- Bu liflar, kavgaya müncer olmUfı 
dm sıfatiyle meşu ve milaait bir vazi - Kardeşimin istiklAlinl ve ktlçlik lunduğu Bahçeli han oldukça kalabalık- Ali elindeki karpuzu Osmanın suratına 
yette bulunursun. Serjin mUstakbel menfaatlerini koru- 1 b h tL Bu kalabalığın çoğun~, Ismctpaşa fırlatmış, buna kızan Osman eline ge-

- Oyun, da oynannll§ olw-! mak için izdivaç mukavelesinde mal- zmır mez a ası bulvannda şamilin aile evinde oturan çirdiği sandalyeyi Alinin kafasına vur-
- Evet, dediğin gibi... Hayatta bir 1 :ınnızın ayn oldalu tasrih edlttcektir. kıptılar teşkil ediyordu. Tahminen elli- muş .. iş büyük bir arbedeye sebep ol· 

as mahir olmalı, yahut ta dünyanın gül- - Bmn.dl - ye yakın irili ufaklı, erkekli, kadınlı muştur. 
mekten başka bir~ yapmadığı teselli 111 Dünden itibaren Belediyeye geçti bu kıptı taifelerinin mahkemeye gelme- Suçlu Ali, elindeki biçakla Osmaru 
siz bir kurban olı~ı kabul .. etmelidir Fransız kabinesi terinin sebebi; geçen gece Şamilin ha- kolundan ve her ikisini ayırmaja gelen 

- Biyle çok gülmekle dunya hatr • • Mezbaha. mevcut mukavelen*eye fer, makina ve elektrik mühendisi bay nmda yine kendi aralarında çıkan ve Demiri de kulağından ağır surette yaıa· 
ediyor. Cüm/wr NIBln bOfA. F.re dündd itibaren belediyeye intikal Hurıit, belediye varidat müdürü bay iki kişinin yaıümmasiyle netice bulan lamıştır. 

- Halbuki bazılarına &öre de kafi de-- Jı l J!. ..1 t l d e~f. ilk defa olarak bel.ctiye h~bı » Celal ve muhasebe mümeyyizi bay bir vak' anın mUftekl ve auçlusunun Cürmü meşhudu yapılan bu vak'anın 
recede ıillmemektedir. an ı.slR11a O~ l __ , ta Dün' hah. h ı-.ı:.. d •• Fehmiclen mürekkeptir. mahkemeye sevkedilmif olmasıdır. HA- tarafları nöbetçi mahkemeye sevkedil· 

Biraz sustuktan sonra Nikol ..-r D-..r.... 31 (ö. R.) - B R . • na ~lfllllf r. sa c cuı7e aı ..J:-- dur ww•-.. .---. u ..... öirendiiiınize söre mez'balaanm ... u.ute şu : miflerdir. Dd tarafın. heyeti sıhhiye ta-
ftl'di: :timhur B. Lelmmun riyaMti altında top.. mi encümenince ıeçilen dört kitilik bir mUl' kadro• mdhafaza edilecektir. ~- Kıptı Osman, bir kemancı bularak rafından muayenelerinin icrasına karar 

- Hakkın var ... Markla evlenecelbn {anan naarlar meclisi Framuun mali et mezhahaJ'a siderek talim• tesel· cak belediye kanunlarının. icap etmdii:i keyfe~ .. Suçlu ve mevkuf kıptı Ali verilerek 111ubakemenin devamı bqlu 
Gi1nabı kendi boynuna olawı. ~ da.itmek içia ahnm.• ~ • icap lüm muameJeeiai :raPmaia batl•DUftıT. ufak ba bmo deiifildii4 icap etmekte. de, ()mwım bu kq&e Jnıbnarak, lif bir lilDe barakWrut ve 1Uçlu da tevkif 

- ED ~ hareket budur.. eden teclWrlede m ..,J ........... He,.a. Wedipe An--• t.q Muaf • .,_ ..... ....,,... ldf edilmtflk. 
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yayı tan yalı oşan rlar? Niçin 
•• u 

Bir Dikimin 
Hatıraları 

Pasifik 
denizinde 

Bir aşk adası 
vardır 

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

Karı ile koca arasında· 
ki münasebetlerin yoklu
ğu kadar çokluğu da bo-

~Bu Ada halkının düşüodüğüE 
;iki şey vardır: Aşk ve hırsızlık~ 
.. ..... ........ ...... ..... . 
: Askta usta olan Adalılar : 

• 
şanma sebebi olabilir. · hıtsız.lıkta da sürmeyi gözden 

calacak kadar mahirdirler. 
I 

Evlilik hayatı, kadınla 
erkeğin ölünceye kadar bir
likte bulunacakları bir sofra 
olmalıdır. Yoksa bıktıkça 
değiştirilecek ziyafet ma
saları değil • . . 

Burada ayıp yoktur. Kadın-
lar her kesin malıdır. Gene • 

~ kızlar için aşk alış verişi 
~ tabii bir ihtiyaçtır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

_ 15 _ \güçlü kuvvetli bir atletle, Bay Ka-
Kari k~a arasındaki münasebet- rakava ile evlendmniş~~r. . 

1 · b. ta ftak. ki • d·"er ta l\1ahkemede erkek soy le dıyordu: enn ır ra ı yo ugu ıg • • . · k d 
f · • bo beb' ld • · - Bay hakım.. B.n .ırım an ra ıçın :ıanma se ı o ugu gı- 1 • • 

Sinirli oldum. lştiham kesildi. 
Kuvvetten düştüm. Bu adam yine 
bana acımadı. Ebev ynim nihayet 
ış-' mudahale ettiler. Od,mı ayırdı
lar v_ konmı haftad~ bir d~fad;ın b. b h ı · ki • d hazan iki hem ayrılmak, bo~nmai< ı;tıy rum 

ı, u a ın ÇO Uil(U a 1 ' bak 
taraftan usanç getiren bir tanfı hem de onda~, suç u oıması ı- f zla odama girmekten monett.ler 
mahkem eye baş vurmağa m~cbur mından tazm.ınat talep_. ed.ıy.orum. Kim dınler,. 
b kab·ı· Karım evlenırken verdıgı sozu, tut- - Karımı benden yırmag· a kim-
ıra ı ıyor. , . 

Bay ve Bayan Karakavarun vak'- mamış, ev:lenm muk.a,~elenamesı s nin hakkı yok. 
ası işte böyle bir vak' dır. ahkamına rıayet etme_mıştır. A~laşı- Diy~ ısyan etcJ. K3p:yı kırar'lk 

ikisi de birbirlerini severek evi n- lan, benden n. fret edıyor k:, hıç ya- odaya girdı. 
misler. nıma yaklaşmıyor Ebeveynim, n:hayet b•ni evd-'n 

Esasen izdiv~çlar hep ta~lı şekilde .. ~u ithama k r~•. genç 1,'adı~'. s:.ıç 1 uz k!:ı tırdıfar Bir a:..:nba evıne 
başlarlar ve çogu cı ekıllerde ve ustu yakalanmı!j bır çocu. gıoı ce- ,.ımd~rdiler. Yerimi de kocamdan 

boşanma ile biterler vap verdı: • . •• . g~z' edı! ·r. Onu teskıne çalışt.!3.r. 
Bu neden böyle olur> - Öyle degıl, Bay ha tın. Ben 

8
. b 

"k" f d b" dd k · d k 1 · " b • - ıraz sa ri!t. · · Neden ı ı tara a ır mu et ocama, ız ıvaç mu ave esı ııe ag- D d'l K .. 1 rli c;:. d 
BOrlra bl.rbirlerı"nden bı.,•rlar, usanır- lı olduöum vazi emi yapma;c ku- e 1 er ocam om ·m .,.ım 1 

'~ " bo .ı B · Pasifik d=lııin ort..ısında, unutul-
Jar '.. sur etmiyorum. Fakat onun bana şanma avası açıyor. enım su-

' k D k d muş denect>k k dar uzakta kalmış ufak izdi.va.- müeneaesi, cemiyet için- rahat verdii!i. göz açtırdığı yok. Hal- çum yo · o tor n raporum var. 
..., E" k 1 · k · b ki bir nda var' P.ık ad.ısı. · de her kesin istediği zaman çeşni de- buki ben bu yüzden hasta oldum. g<!r uvvet enınceye aaar e er-

v b • b kad 1 Bu ada, bır ı~~ıliz şırketinln ma!ıclır. ğiştireceği, bir inden bıktığı zam n ticudumun, unyemın u ar se, ayrı ya~mam:za raz• o uraa ne -
'diğerini arayacağı bir a~çı dükkanı çok sarsıntıya mütehammil olmadı- iyı ... Yok beklemem ders ben de Şirket burada koyun yetiştirir ve yün-
değildir. ğı dosyada bulunan doktor raporla- ayrılmağa razıyım. !erini Ingiltereye sevke<!er. 

Böyle olduğu halde bir kaç •. ,ne rı ile de sabittir, senelere._, taham- Bu vaziyette suç ·adının değildı. Ada halkı, ıns nlann daha medeniyet 
sonra karılarvıdan bıkarak ba1ka mül ettim. Fakat doktorlar hiç de- Bir miiddet İntizar etmeaıni kocaya h:ılkasına dahil bulunmadıkları devirle
hatunlar peşinde koşan veya koca- ğilse bir müddet istirahat tavsıye j nlıtıncaya kad : akla karayı seç- rin son }' dıg;1rıdırlar. Vahşi kimseler 
!arından usanç getirerek günah s~v- ettiler. Koc !ll dinlemiyor. tiTT' değıller.. Fai<at ıptıdailıklerınden !uç-

•••••••••••••••••••• 
d lar d 1 . 1 k •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a a a an muvazene!!ltz ere ço 
rastlarız. 

Bayan ve Bay K r kava guzel 
güzel evlenmişler • 

Bayan, daha henüz genç kız ıken 
Simon adını ta~ıyormu~. Annesi, 
babası, kızlarının ahlakı bozulma
sın diye onu daimt bir göz hap,ınde 
tutmuşlar. Okuduğu kıtapları <hi
ma sansür etmişkr. Ulu orta kım
selerle görüştürmemi~!er. Hayat, 
karı kocalık gibi hususlar hakkında 
değil m alumat vermek, hatta bun
lara temM eden mevzulara bile y:lk
laşmamışlar. 

O kadar ki, genç bayan ilk defa 
kadınlık halini gördüğıi zaman kork
muf, iki gözü iki çe~me nnesine 
ko,mu, .. 

- Anne.. Ben galiba gebeyim .. 
Demiı, annesi bunu duyunca yıl

d ı rımla vurulmu,a donmüş.. Kızı-

ııa: 

- Gebe okiu~unu nered n nb-

dın } .. 

\ 
! 

HAYVANAT BAHÇESi 
Diye sormadan hücum etm~1-, 

- Kim inle konuştun .. Kımmle B d . kendini Afrt'kanın baft k'ır ormanları içinde görüştün . Biz seni el üstünde tut- Ura a insan 
tuk .. Ahlakın bozulmasın di ··z7 k b b d J J d d 

hır şey kaybe•memişl»r. Anadan do!l
ma çıplak gez. nlerle Avrupalılar gibi 
giyinenler ruİL1n ayni iptidailiği taşır

lar. 
Iogiltered n, Am~rikadan, hatta Fran

sadan bura~·a kın eden papa.slar, mis
yoneri r vakıa zar zor hıristıyanlığı bu
r:ıya k13men kma!(a muvaffak olmuş
lardır. Fak:ıt halk, hır türlü kendile
rıni uyduramadıkları dın kailelerine 
karşı dahna ~nn edici hır tavtr t kın· 

ınakt:ı:lır. 

Paz;ırla-ı k~ç;.Ü< adanın' kuçük kili
.csı k:ı!abal•!c ot yor degı.l, anc:ık bu
raya gelen (Pak) lılar ı adet için değıl, 
ya bırş y çalmak veya kadınlı erkck:ı 
bir rada buluamakt:m istJade ederek 
fingirdeşmek için gelirler. 

Ev t • Tamam 11 iptidai bir zihniyet 
ı<;inı!• · !an (Pak) lıl.ır için hayatın ma
nası ıki mühim n;'"•da lopl.ınnuştır: 

Htrsızl:...1< v~ ai:ıc ... 
Bunların k ... i de kadın rkck, genç 

ihtıyar bütUn ad3 ha!kı için yemek iç
mekten, uyumaktan önce ı;elen bU" lli
liyaçtır. 

(Pak) lı ,sevmeden .sevişmeden yapa
madığı gibi çaLnadJ.n, "'jırm3dan da ya
paalaz. 

Ahalisi şirin V" !mları, kadınları bil
ha= sempatiktır. Derileri, çıplak gez
tnenin vahşi esınC'rliğini taşırsa da sth
h3tlerl yerinde, göi::ıi !eri olgun ve dik, 
gülıi~leri gevrek ve ne1elidir. Göğsü 
dü.;uk olmak Pak kadınları i in büyük 

ıan gezerken kendisini Amerikanln 
Pampa ovaatnd , Afrikanın ba1'ir or.
manlan İçinde vey kutbun buzları ara~ 
sında zanneder. 

mükemmel ve 
rine t itredik .. Bunlara mükafaten b 1

1
r Veya Ut Un UZ a ga ıart aras•n a za.n.n ... e ..... :~ ...... 

de karşımız.:t çıkmı~ ben ge~ 0 - ı Hayvan t bah(eleri, her yerde bırer =.:··u;;··1ı~~·v"a··~· ·-;,;;;·a"d··;; ·a··l"ı'ş·k;~·~·;J-,;ğ•• U ıklimin ;_· bi.r Akuaryumu v:ırdır. 
dum diyorsun. e~lence yerıdirler. Buralarda çocuklar- nı 'J 60 metre uzunluğunda olan bu aku-

Kızcağız. cevap v~rmiyor, _mute- dan bu7 uklere kadar ber ya;ıakiler< e'· ~ hava ve dekoru icinde yaşamaktadır $ aryumun içinde m .. temadiyen iki yuz 
madiyen hınçkira lunçk.ıra atılıY r- lendirecek., oyalıya.cak eğlenceler, tiyat~ =••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. elli bin metre su ak:ır. Hem de şimal dc4 
muş. Israr eder~k sormu~lar = ,. ro, sinema. b r. çocuk bahçesi. ılı b- dır.. hayvan kollefuiyonu vardır. Fakat mü· nizinin değil, Ak.de:uzın ıuy .... Ak.de-

Bo.hçenin ha.k.ik 
ba ıka m.emlek.et!e i~in gıpta edilecek 

Kim inle konuştun.. Kımden rınca gibi vasıtalar vardır. Bahç nin ntresi on Belçıka frangıdır. balAgasa olarak aöyliyebihrim ki dünw nizin auyu buray a::ıhrınçlı vagonlarLı 
gebe kaldın.. . Anvers hayvan t bahçe•inde i e bu Belçikalılar bu parayı çok gi>rmezler ... yamn hiç bır bahçesi kalite bakımından getirilmektedir. 

- Kim3e ile konu~madım. Ne bı- çeşitli ei(len~elord•n pek çoğun rasthn- Bahçe >çık olduğu zam n halk ile uma· bizim bahçemiz kadar zengin değildir... Anvera hayv t bahçe•İ, l 914 te 
leyim ben .. Konuştuğum erkek ba- maz .. Çünkü bur»• yalnız eğlence yori men dolar. Fotoiirafçıl rın ııerbeoıçe ro- Arslan, kaplan panter ~ıbı vahşi hayvan büyüle harp içinde t<>praklan istilaya uğ
bamla erkek kardeşimden başk~sı d "il bir müze ve bır ders yeridir de ... sim almalarına hem müaaade h= d çe,itlerind n bahçemizde yalnız otuz rıy•n Belçikalılar için acılarını unuttura· 
değil.. _ B::ada gtızel bir l ,kanta, büyuk bir kü- y rdım edılır. Hayvan tablo! rı yap. ak tane var. Fakat otuz mükemmel nunıu- cak bir yer olmuıtur. Ekme~e varıncaya 

- Peki. gebe oldugunu nered h b' · ı"ma odası bir dam ve iotıyen re .. amlar burad yalmz buyiık ne .. iki Şe, p>nze çıfo • Amm;ı ba·k.ı kadar büıün g1d maddelermin vesikaya 
anladın~.. l Lap ane, ır lıç 

1
u modd 've m->dorn uir bir huonü bbul görmelde kalmaz! r, san- yerde benzerını bulamaaıruz ba~landığı ve tahdit edildiği bu feci de· 

K " b .. . . ' t musamere sa. on , b 1 A h ' h d 1 .... ızcag:ız unun uzerıne ış1 fitcl -1 d a~ann ait bütün istedik.ler-inı bala 1 İr· nvers .ly~·:ınat ua 'SC3ın 'utun vird.e v h1i hayvanların öğünlerinden bir 
" '- 1 1 beveyn de- >uthane var ır. ~ ! k d' "ki" 1 · · h b'I k ! il · · 1 l mtş .. lvıesere an .t mı,, e 1 h t bahresi r ... ımi: t3ta l nayvan ar, n ı ı ınt ennın .l.Va ... ı ve gr m ı e e aı t n1em1şhr. nsan aıın 

· b' k ! • Anven ayvana ' ' - -er. d k d k d d' 1 A ! ! ' l ! h ha '-rın ır nefe:ı almışlar ve lZ :ı.ınnı .. ! .. 1 pazarları va. bir de Anven h.ıyvanat bahıe inio. ire tü.. e oru için I! ır er. r:ı; an ar, 1t'P an ar, va jet yatına rücu ellİ1tleri, birbirleri4 
il k d . b f v• bayram gun erı ı.e - B h . -'- k 1 nl h b . d h ! h apta l erece.iıne varan U S43.ıye·ı - k . !eri arıktır. l-ler ru. buyuk bir .ilirudir. a çeoinın VIU\ ı utup ayı .ıc-ı. maymu ar ep uraya ge- nı orm n a ayvan av ar gi i avlamağa 

. d b.l 1 1 haftanın mu annen gun ' 1 k d . 'ld.k.l . d "l 1 .. d k 'l trn en memnun ı e o muş ar. .. k b I d l aması burad.ı bu· mi~Eirleri için şunla.rı Wy eme te '' : tın ı erı Jıet .ı.nn. orman arın aun ı e# çı tu. an. yer yüzünü haki1ı.:Uinden daha 

bır kusurıhır. 

Bur ya enede bir defa bir h rp g~ 
mi.si u~rar. Ve yine senede bir, iki ke
re d adanın sahibi olan kumpanyanuı 
gemileri gelerek koyunların Yi.ınle.rinl 
yliklerler. Gemiciler geldikleri l:anıan 
ski elbıseleri ile g~ç kadınların ş\c. 
tarını mübadele ederler. Bunun için
dir ki burada bilhassa erkeklerin Ü% 
rinde çeşıt çe ıt etbl3eler gorünür. Mı>
sela eskımi.ş bır amıral üniform sı, ya-

lı bir sımoking, buruşuk hlr !rak gıy• 
nuş yalın yak gezen yerlıler çoktur-

Adalıların hırsu: oldukl • ı!I. 
ıniştik. Hem n:ısıl ! ınız .. 1nsanlr\ g 

zünden sürmeyi Ç3' cak ınalllretı., 
Adayı ıU< keşf ve işgal ed n Feİ;,_ 

menk!ilerden tutunuz da son sahıbi ı... 
gilizlere gı:lincey kadar, bur y ay~ 
basan medeniler, ı:ıa.; .:ıtk sotıa ı.le h ı.. 
t sil.ihla bu hırsızlrgın c.nune g m~ 
i.3temişlerse de m•ıvaffak ol.un; ınış~, 
dır. 

(Pak) adalılar, blürkon bıle çala 
ölürler . Bu onlar .çin hır zevk v iJı 

tiyaçtır. Hem lursızlı~ı öyle gızli kapaJt 
lt yapnuıtlır. M selli cebınizden ıgp' 
ra pakctinııi çıkardınız, si,:lr• ala ı, 

nız, saatinizi çıkru-dıruz, vaktinize ba 
caksınız, dürbininizi aldınız, uzak ~ 
pelcri süslıyen vahşi manzaraları seyı·e-. 
deceksiniz, paketiniz, oaatiniz, durbıninlıı 

birdenbire elinizden kapılır. Kapan ~
bir çocuk ya hır genç kızdır. Kapar kalh 

SONU 7 INCI SAYFADA. 

nin vahşi kinlerı u u puslu duruyorl~ 

ve medeni inaanlarm birbirlerine k• rp. 
yaptık!an vahşi lguıd n uzalı:: k ima nın 
zevJünl tadıyorlardL 

*** Anvers hayvanat babçe.oınd. her tını 
hayvanın n~ zaman uyuduğu, ne l m n 
uyandığı, )'emeğini. kahvaltuınt hangi 

atlerde yaptıii~ ne yediği. bahçey 
nereden ve hangi tarihte getirildı~i. kaç 
y~ında olduğu yazılı li.vha?ar. bu hay.ı 
Vanların y dıklan bölm yeri. re aul 
nu,tır. 

Bu suretle mesela bır maymunun n • 
uyudu~unu, bir arslanın nuıl l>ir k h· 
v lıı ettiğini. bir tempanz.nin rta•ıl dut 
Y ph~ını, bir yılanın na31( uyandı" Ull 

görme\.:. istediğiniz zJ.man o sa.~1'. .. 
f sin. koğuğunun önunde yer 1 ' 
k·ı·d· ın n~ a ı ır. 

i~te bayan, genç kızlık hay~tını \gun açhı u uln uruh:.usi ·bakırnl.ırma, _ Yab n:ı memleket ve şehiıle•in koru içind ve hu•u;İ yerlerdedirl~r korkunç bir Cengele çevirdıkleri bu vah-
h · · · ·k · · d · · lunan ayv:ın an f l B h l '- 1 d '· d · d A u derece bılgıs ızlı ıçın e geçırmış. . . 1.•. >man kaim~" için· bah~elerinden muhakk k bur d u • çenı on•iy e "'ö:te en var ır .. i in- Ş?t evrın e. nvers hayvanat bah~e•i-

Onu, kardeşinin arkada.;ı olan bahçenın temız ııı;ne z 

Ehli hayvanlar bahçede bö.birl rl -ilo 
anla}nu • uyu,mu~ tam bir ahenk i nde 
ya arlar. Tavuk, tavşanlar. kaz ve ör
dekler, kedılerle köpe~!er ve hat • ltap
lumbaiiaların burada birbirl<riyle ~ak.a
la~ta'-lartnt g:irürsünur. 

.. ııu 3 retler vaııtı .. - • ...,.ereıı: hl· 
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Güzel · Manisanın fuarda aldığ 
yer Ege ekonorr1ik durumunda 
oynadığı büyük rolü belirtecek 
kuvvette bir değer taşımaktadır 

.. .. .. . 
" 
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izmirin kapı komşusu «Manisa}> şarak, planlarını tetkik ederek, 
ın Enternasyonal fuarda aldığı t~hir ,ekline varıncaya kadar uğ
eierli yer, onun Egede ne kadar ratarak meydana getirdiği pav
üyiik ve kuvvetli bir varlık tefkil yona Lütfü Kırda.rın e6eri diyehi-
ttiğini, Egenin ekonomik duru- liriz. 
unda ne büyük rol oynadığını KtT AP SARAYIN MAKETi 
ir kerre daha ispat etmiş olmak- Vali Lütfü Kırdar, Manisanm 
dır. kültür hayatında çok mühim yeı· 
Büyülr havuza cephe veren Ma- tutacak olan okuma ve kütüphane 

ısa pa'li yonu, fuarın yüzlerce pav· ihtiyacım göz önünde tutarak, 
onu arasında yapılmasındaki hu- Manisada mevcut Ye dağınık bir 

maiyet ve bilhassa kapısının üs- halde bulunan, okuyucuları he-
··ndeki ıenbol ile derhal göze men hiç yok denecek kadar az, 
arpmaktadır. ziyasız, gayri sıhhi iki etki kütüp-

Bu ıenbol, koltuğunda, ıçın- hanesinin kitaplarını bir araya 
den ıalkımlar dökülen bir üzüm topliyacak Ye ayni zamanda yeni 
ıcpeti ile genç bir kızı temsil edi- eıerlerle de zenginleştirilecek bü

yük bir kütüphane binası kurma-
Gizli ziya tertibab ile bot bir ğa karar vermi,tir. Bu kütüpbane

aydınlatılmıf bir taraıla nin intaıına da ba.lanmış.ttr.Pav-

PAVYONDA 
Komşu vilayetin, toprak ürün .. 
/erinden kültür işlerine, turizm 
hareketlerinden spor faaliyet
lerine, sosyal hamlelerden ba
yındırlık ilerlemelerine varın
caya kadar bütün eserlerini 

görmek kabildiı·. 
~esi var. Burada, ~zerine dünya 
haritacı çizilmiş ve en çok üzüm 
istihlak ccllfıt memleketlerin t.es-

1 bitine ç.alı1ılm1~ bir yar?m yuvar la-

l
ı ğ-ın etraf mdeı, zurif kuiukr içinde 
Maniaanm eıltm san renkli üzüm
leri s!rdanr;ıı~ .. · ı . PAMUK KöŞESt 

~ Pc.muk, Menisanm en ileri ge-
len ürür..lerinde-:ı birini te;;.kil eder. 
Eüyak Ba'"vekil 1sr:ıd fnönü, İz-

'mir, Manisa, Diyz.rıbekiı-dc ya.p
tıkbrı pamu!; etüdünde Manita
nın, bilh:ısıı:ı h!.! i~ için cncrnli bir 
bölve olduğunu söylcmişlcrdh·. 

Mani::a vilaye~:nde 1928 yrlın
cra 2125 fon ps.mu:: istihsal edil
rni~ il en 1935 yıhnda hu mikdar 
13.558 tcna y"i!:!elmi{cir .. Bundan 
ccı:r?·C't ahm mikte:1cil pamuk i~i
nc daha fo.z!a ehemmiyetle sarıl-
! mış ve ekimini 011a ~öre yapmı~tır. 

Fr-.kat bu ser.e Manisada hava
farm, son cfol::uz Eene içinde görül-
memiş b:r sıcaklıkta gitmesi ve 
yağmurun meYsiminden az dü•
ınesi, bu sene bekler.en neticeyi 
vercmemİfitİr. 

. TOTON KöŞESl 
Tfüün, vilayetin mühim mah:::u

Iatmclan biridif". Hemen hemen, 

çevrili pavyonun kolonları aragın
dan gi~: bir antre ile içeri girilin
ce, ilk nazardc:. insanı bol bir ışık 
carsılar. 

yonda, ise Manisanm ki!ltür haya- j hususiyeti vardır. Eski eserle:-e dt 
tında büyük rol alacak olan yeni !fotoğraflar pavyonun muhtelif kı
binanın ınaketint görüyoruz:. sımlarmda yer almıt1lardır. Tl! .. 

p'avyonda, tirin ve müstahsil 
i. Manisanın toprak ürünlerinden 
"ültür işlerine, turizm hareket ve 
~aliyetlerinden spor faaliyetleri
ne, 'osyal hamlelerden ~ayındırlık 
ilerile:nelerine varıncaya kadar 
bütün eserlerini görmek knbildiı-. 

Manisaya tayininden beri ara
dan ancak dokuz ay gibi çok kısa 
bir zaman geçtiği halde bir çok 
eserleri ile halka kendini candan 
ıevdinnif ve sevdirmenin yolunu 
bulmus olan değerli vali Lütfü 
Kırda;, bu İfte de Başvekilimizin 
yüksek isaretlerinden aldığı il
hamla Mo.nisaya Enternasyonal 
fua•da hakikaten mutena yerini 
verdirmeği bilmiştir. 

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

Üzerinde bizzat durarak, çalı-

MANiSA STADYUMU ristlerin kolaylıkla istifadelerine 
Yanı basında ve ikinci bir vit- arzedilen büyük bir Manisa ~ehri 

rinde büyük bir maket gözümüze maketi, turistik yolları ile hakika
çarpıyor . .Adeta ufak bir sayfiye ten muvaffak olmus bir e!er ı:a-
halini andıran bu maket, Manisa- yılabilir. ' 
da infasına ba,lanmıt olan yeni ARICILIK .. 
stadyumdur. 

Ankara stadyumunun planını 
yapan ba.y Viotti Vio!inin eserı 
olan Manisa stadyumu, 200 bin 
liraya mal olacakttr. Stad~m,her 
sene bir· kısmı tamamlanmak su-
retiyle dört senede ikma.l edilecek
tir. Lütfü Kırdarın Manisa. gençli
ğine çok büyük bir hediyesi olan 
stadyumun ilk kısmı, vilayet umu
mi meclisinin bu sene için bütçc
&in~ koyduğu elli bin liralık tahai
tatla y&pılmağa bıı~lanmıştır. Bn 
ilk kısımda saha düzeltilecek biri 
maçlara, dieeri antrenmanlara 
tahsis edilecek iki futbol sahası ve 
tribünler yapılacaktır. 

Stadyum tamamen bitmi~ oldu-

Pavyona girince sağınızda ve 
kö11ede Manisa yapısı modem bir 
e.rı kovanı dikkati çekiyor. 
Kovanın üstünde ve duvarda 

gördüğünüz bir grafik bize, mo
dern arıcılığın Manisa.da almağa 
ba,Iadığı büyük ehemmiyeti ve 
hızı göstermektedir. 

Grecfikteki izahata göre eskiden 
Manisada 47.326 eski sistem arı 
kovanı varmıs .. Ve bir cok kimre· 
ler arı~ıhkla 'iştigal ed~rlc:-, bu 
yüzden epey pcru kazanırlardı ..• 
Eski usul kovandan elde edilen 
balın kemiyet ve keyfiyet d .. ~ük
lüğünü izale edecek yeni ı:istem 
ve modern arıcıhk şimdi Mımi:;e.
da genin adımlarla ilerilemekte
dir. Bustün 580 modern ko•ıan faa
liyettedir. Bütün eski kovanların 

Manisa valisi Liitfi Kırdcır 

'14847 kişi vardır. 
Bu sene rekolte havaların kurak 

gitmesinden müteeuir olmustur •.• 
Ancak tütüncüler geçen seneki bü
yük rağbetten cesaret alarak faz
la tütün ektikleri icin rekolte gc
een seneki mikdardan a~ağı değil-
dir. ._ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Uzüm 
A~ağıda.ki cetvel vilayet merkezt 

ile Kazaların 1936 yılındaki üzüm 
mahsul mücdannı göstermektedirı 

Ton hesabiyle 
Manisa 20.000.000 
Turgutlu 8.000.000 
Salihli 2.000.000 
AlaJehir 3.000.000 
qme 3.000 
Soma 52.000 
Akbi!ar 1.000.000 
Denıirci 60.000 
Gördes 50.000 
Kula 75.000 
Kırkağaç 875.000 
G. Yek'*n 35.115.000 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
el i11lerinden çok güzel örnekler 
görülmektedir. 

*** Fuarın ilk açılıt günü bütün 
pavyonları büyük bir alaka ile zi•. 
yaret eden kıymetli lktısat Vekili· 
miz B. Celal Bayar, bu meyanda 
Mlnisa pavyonunu da gezmişler 

DIGER YER üRONLERt ve kendilerine bizzat izahat veren, 
Pavyonda Manisanın bütün yer İmar faaliyetini anlatan vali Bay 

ürünleri, düzgün bir tasnif ile Lütfü Kırdara takdirlerini bildire~ 
torbalm;, {lİ{eler, kutular içinde rek tefekkür etrnitler ve demitler· 
gösterilmektedir. dir ki : 

Ayrıca büyük bir Manisa bari- - Maniaalıları sizin gibi kıy· 
tası yapılmı~tır. Burada, kaza ve metli bir valiye nailiyetlerinden 
köylere varıncaya kadar, her ye- dolayı tebrik etmek isterim. Eser-

A agıdz.ki cetvel viliiye! merkezi 
ile lmu.lnı.-ın 19~6 yılındaki tülün 
m~"ısul m~kd;o.rır.ı gö·~crrnekt~diı- ı 

ğu zaman, kapah, açık yüzme ha
yu:darı, e.tı~ yeri, maneji, tenis 
kortları, pidleri ile Garbi Anado
h.:nun en güzel, en mükemmel bir 
stadı olacaktır. 

yerlerini yeni kovanlara terkede-
cekleri zaman çok yakındır.. Manisanın her tarafında tütün ırin yetistirdiği mahsul, o mahsu- teriniz hakikaten şayanı takdirdir. 

OZOM KöŞESi y~ti~tiri~ekt~dir. Fa~at cins ve lün resmi ile gösterilmittir. Manisa pavyonu, yukarıda da Manisa 1653 
Tlll'gutlu 687 
Akhlsnı- 5290 

"'Soma 
Kırkağo.ıç 

Esme 
,Salil.li 
Gördes 
Demirci 
Ala~hir 

'> 

278 

441 
4 

274 
779 

65 
98 

.. . 
" 

Manise. bir bağ ve dağ ~ehrid!r. 
Memleketimiz de tahiatin bu maz· 
hariyetine pek az nail o!mu~ şe
hirlerden biridir. Bu itibarla. bura
da dağ sporlarına adeta Manisa 
dağcılarının faaliyetlerini göate· 
ren resimler de te~hir edilmiştir. 

TURtZM 
Manisanın, eshi ve tarihi eser

de en güzellerini, ıine
~·~w.-·-·~ .. nw:...nlı l J Uir 

Manisanın merkez kazasının mıkdar ıtıbarıyle Akhısar kazası DOKUMACILIK söylediğimiz gibi, enternasyonal 
üzüm istihsalini gösteren grafik b~~ta gelmektedir.Geçen s~ne M~- Manisa vilayeti, dokumacılık sa- fuarımızın bu seneki varlığı için
üzerinde· ehemmiyetle durulmağa nısa merkez kazasının çı;cardıgı nayiiııde eski bir tarihe maliktir.. de kendini, hakiki hüviyet ve de
değer. 1653 ton tütüne mukabil Akhisar Dokumacılığın en mühim bir şu- ğeri ile göstermeğe muvaffak ol-

Bu grafiğe göre merkez kazanın 5290 ton tütü~ }ıti~sal .~t~i,_ti~. • besi olan kuma,çılık ve halıcıhk mu~ bir kıymet ifade etmektedir. 
geçen yıldaki üzüm istihsaJatı 160 1936 yılında vılayetın butun ıstıh- bilhassa Gördeste çok ilerlemittir. Bu kıymetin manasını da hiç. •ÜP· 
bin çuval idi. Ve bu kuru üzümle- sali 15 bin tondur. Bu yüzden vi- Yapılan halılar hep el tezgah- hesiz Tali Lütfü Kırdarın inkılap 
rin hepsi yüksek fiatlerle ıatılmıt, liyete sekiz milyon lira girmiıttir. larmda da dokunmaktadır. Pav- edeolojisini halle ruhuna a•ıla
Manisaya, sırf kuru üzümden iki 1 Bunun da yalnız dört milyon li- yonda halıcılıktan, dokumacılık- makta gösterdiği uzgörüde ara· 
buçuk milyon lira girmi11tir. raıı Akhisara isabet etmittir. tan, kumaşçılıktan ve küçük el ıa- mak lazımdır. 

Grafiğin yam basında üzüm kö- ;ltanisada tütüncülükle uirafan nayiine ait ve evde yapılmıt ince ABIDtN OKTA y 



Tenisçiler bugün geliyor 

Fuar münasebetiyle 
hariçten 48994 kişi geldi 

'<;lrpuz tatlı çıkmayınca 

CinaYıetle neticelenen 
bir ağız kavgası oldu 

Yedi yerinden yaralanan Münip hastaneye 
kaldırıldı. Mütecaviz tevkif edildi Belediye beyanatta bulundu • • 

reısı 

l 
Dün gece saat sekizde Eşrefpaşada elindeki biçakla evveHI sağ; sonra sol 

milhim bir yaralama vak'ası olmuştur. kollarından ondan sonra da ensesinden, 
Kısaca anlatalım: sağ ve sol bacaklarından olmak üzere 
Arabacı Hasan, Eşrefpaşa kahveleri- tam yedi yerinden yaralamıştır. 

nin karşısında köşedeki karpuzcu dük- Yaraların tesirinden Münip, Hasarım 
kanına uğramış ve beş kuruşluk bir altından kurtulmuş ve karşı tarafta Ha
karpuz almıştır. Hasan karpuzu dük- filin yoğurtçu dükkBnına doğru ilerliye
ki\n içinde kesmiş ise de tatsız < •r\uğu rek: 
için; başka bir karpuz vermesini manav - Allah yandım, can kurtaran yok 
Münibe söylemiştir. ~1ünip: mu? 

- Arkadaş, ben bu karpuzun içinde Diye feryat ve imdat istemiştir. Bu 
değilim, ka~erine küs .. demiştir. aralık da Hasan ortalıktan kaybolmuş-

Hasan; her halde ve verdiği beş ku- tur .. Hadise budur .. 
ruş karşılığı olaralc ikinci bir karpuzun Cürmü meşhudu yapılan bu hadisede 

kendisinin bir emanetçi olduğunu ve ludur; Hasanın da elinde bir yara ali\-1 
verilmesinde ısrar etmiş ise de Münip iki taraf da hem müşteki, hem de suç

~;Z..;.i.ıiı\i:;...:...:.liiZ...L._;;;.Jl!~-2"""77'-~~~----·--·~ asıl mal sahibinin başkası bulunduğunu meli olduğu için suçlu Hasan; kendisi-
Fuardan bir göriiııii~ beyan ederek, teklifi tekraı· reddetmiş nin de Münip tarafından yaralandığını 

"" BEYANATI ve bundan muğber olan Hasan elinde iddia etmektedir .. 
Fuar programına dahil bulunan en- BELEDIYE REISlNu, 

temasyonal tenis müsabakalarına bu Izmire fuar münasebetiyle gelenlerin tuttuğu karpuzu şiddetle yere çarpıruık· Duruşına yapıldı. Şahitler dinlendi. 
hafta içinde başlanacaktır. Tenis fode- fazla olmasından galat olarak çıkan bir la beraber, Münibe fena ktifürler sa· Kıiğıtlar incelemelerden geçirildi. 
rasyonu bu hususta hazırlıklarını ta- şayiayı belediye reisi Dr. Beh~et Uz vurmuştur. Hakim şu kararı verdi: 
ınaınlam~tır. tavzih etmiştir. Belediye reisimiz bir Münip küfürlere tahammül edeme- Ceza muhakemeleri usulü kanununun 

Entemasyonal tenis müsabakalarına muharririmize şu beyanatta bulunmuş- mi§, eliyle Hasanı iterek gitmesini söy· 104 üncü maddesine tevfikan suçlu Ha-
'Romanya adına B. Botes ve Kostanten, tur: ]emiştir. sanın tevkifine, sabıka fişinde yazılı 
Türk.iye adına Vedad Abut, Suat, Mc- c. - Izmir enternasyonal fuarına kar· Hasan beş dakika kaybolmuş, tekrar otuz lira para cezasının infaz edilip 

b 1
• k dı dükkan önüne gelerek Münip ile mü- edilmediğinin sorulmasına ve müdafaa 

fili ve Glodesky iştirak edeceklerdir. şı gösterilen üyük a a a içten ve ş-
k d 

, __ fU 1 · h · · · · ruıkaşaya devam etmiştir. sahidi olarak gösterilen bir kahvecinin 
Jzmirden hangi tenisçilerin iştira e e- lan •ıkın akm "-" · e erm şe rımızı zı. • 

1 J h 
.. t b .. t Ağız münakaşası şiddctlenmış' ve bo· celp ve istimaına ve muhakemenin 6 ey· 

cekleri henüz anlaşılamaıruştır. yarelleriy e 1emen er gun e aruz e • 
Tenisçiler bugünden şehrimize gele- mektedir. Yalnız bu münasebetle tav- ğuşma başlamıştır. Hasan, Müniptcn !ille talikine .. 

cekler ve sporcular tarafından karşıla· zihi faydalı olan bir nokta, otellerin ve daha güçlü kuvvetli olduğu için bir Bu karar tefhim edildi. Ve Hasan da 

d 1 1 hamlede hasmını yere yuvarlamı• ve ceza evine gönderlldi. 
nacaklardır. Tenls'müsabakalarına cu- pansiyonların hınca hınç o u oması --.,...----------Y-,---------------.-= 
ma, cumartesi ve pazar günleri devam keyfiyetidir. B d 
edilecektir. Bu husustaki haberler, fuarın gördü- uca a ou•• n akşam 

ğü yüksek rağbeti ifade etmek itibariyle 
FUDBOL KARŞILAŞMASI yerinde ise de alınmı.ş olan esaslı ted- • 111---

Pire mhulelitinin pazar günü şehri- birlerle hiç bir misafirin yer bulmakt:ı Ehi" h • • F • d 
mizde bir maç yapması mukarrerse de güçlüğe uğraınıyacağı da muhakkaktır. 1 ayvan sergısı uar gazın osun a 
bu takımın Istanbulda bir revanş maçı Otel ve pansiyonlardan başka bu yıl b ı H • ş 
yapacailı öğrenilmiştir. Haftaya pazar bir çok Izmirli aileler, ziyaretçiler için ugün açıhyor ran eyett ere-
günll tl'çüncü umumi mtifettişlik muh- evlerinde odalar ayırmışlardır. Yeniden f 
tellt! ilk maçU"iıJzmirin genç muhtel!- bir çok e\·ler, pansiyon haline gelmiş "'" fine ziya et verildi 
tiyle yapacaktı.i\lk.inci maç (A) muhte- oldufıundan otel ve pansiyonların daima Bucada yeni yapılan pavyonlarda hu· 
litiyledir talebe amade. bo~ yerler bulundurul- günden itibaren ehli hayvan •ergisi açı- ~""'"""'" 

makt:ıdır. E.'!llsen ziyaı·etçilerin doğru- lacaktır. Sergiye iştirak edecek 50 tay, 1{;:~;~~~~ 
ZIY ARETÇILER dan doğruya yer aramak külfetine kat- 20 katır ve merkep, be~ kısrak, üç bo· fb:~~ıJ .·1 

Evvelki gün akşaına kadar Izmir fua .. lanmadan evvel, fuar ran:;enyöman büM ğa ve üç inek mahalline gönderilmiştir. 
tını ,ziyaret e<l.mlerin sayısı 211.503 ki- rolcrına telefonla. dahi ol<a, müracaaılo- Sergi üç gün devam edecek, 
şidir. Bu ıjıe kadar Izmiri ziyaret rı bt:rohatl r\nın t -minin• kMı g.lecek- ~üniı sergide derece alan hayvanların 
edenler 48.9~4 kişidir. tir> 1 yetiştiricilerine mükafatlar veril.cektir. ı · 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Iran Askeri Hey' et· 

• 
• 

ırnloı :tyafctı<>n bir int·bıı 

BAŞT RAFI BiRlı 1CI SAHiFEDE 

( IB O R SA 11~7.Z'._:noA~u;ısı'7T.ra-asrzz.:r•,/;I. ~:ı!lil 

uzuM 1 lD::J1_;:2z:r.mnzir~i~il"'k7=gzonıM
7r ,er:Jn'l~zı. nıztl 

Mikdar ı\lıcı Fiat 
657 Jiro ve ~urekUı 13.75 17 25 duygusu 
541 Ş. Remzi 19.25 21.50 Ya:ıın: Eezacı Kemal Ak'~ı 
404 inhisar idare•i 11 25 12 50 · · Istanbullu bir dostun var. Fuar mQ• 
338 Y. 1. Talat 14 111 
2590. Kurumu · · ruıscbetiyle lzmire gelmiş. J\1• mlckc-

12· 20. timlzi ilk defa görmüş .. Ilk dugularmı 
230 Suat ölıten 11 50 13 50 t t ğ d · aze aze ö rcneyim edim. Bu arkada1 
221 M. Arditi 14 16 50 · · bütün Anadoluyu, Karadeniz kıyılarını 
206 M. j. Taranto 11 75 19 b Jd · · i iği halde Iznıiri hiç görmemiş ... 
163 Patenon 14,25 16.50 

tzmiri na"l buldunuz dedim. 
116 F. Z. Abdullah 14.50 1 7.25 - hmirde tamamen !stanbulun hali 
l O 1 A. R. Üzümcü 14.50 16. 50 

var, dedi. Hükümet meydanında tra.r:ı--
1O1 L Rencyo 11 1 4 
98 Albayrak l S.50 16.37 rnylar kavis çevirirken. vapurlar düdük 

çekerek Karşıyakaya kalkarken kcndi-
96 P. Paci 13.50 1 S. 

mi Eınin önlinde ı.annediyorurn. Kar .. 
S. Ergin 12 25 18. 

şıy:ıka, Ada veya Kadıköydür Bal1ri· 
89 P. Klarl. 11 50 14 75 b b k · · a a par ı \'C deniz gazinoları Saray· 
65 D. Ardiıı 12.75 16.50 b 1 G ı urnu o uyor üze yalıya kadar tram• 
59 i Kohen 13.25 16 5 5 Vitel 

1 
-1 

2 5 
' vay caddesi Şişli mi drsem, Ada cadde-

l 0· si mi desem diye dü•iinüyordu. Kor-
70 M. B. R. A Ue. 14. l 4. 3 7 dona ne dersin dedim. 
21 K. Akıi~iı 16. 16. 

IS T. Debas 13 50 ı~.50 

14 1-1. Be•İm 16. 18.25 

l 4 Beıikçi O. 1 6. 1 6. 
l 3 G. Abdullah l 1 25 13. 

6 H. Menemenli 12. 75 1 3. 
6 Ali Molla O. 15 50 lj ,50 

40?6 Yekun 

11322 Eski yekun 
15418 Umumi y•!..Un 

iNCiR 

Mikdar Alıcı 

1 340 Tüt.Ü ile İncir ş. 

981 A. H. Nazlı 

82 7 8. S. Alazraki 

691 A. l\luhtar 

80 3 lzzi ve Alı 

263 .Ş, Renw 

2 74 F. Solan 
129 1\1. j, Tarar.to 

126 B. Franko 
1 19 Benmay•r 

q 3 O. 1.:urumu 
91) O. ~-ı:lı 

76 j, Koh,.n 
60 j. Tar.-,1to 

49 i·L Besiın 
37 M. Cev"'·ı 

11 H. 1-"mi 
7 Ç.H Ra it 

8 Ş. Rit.:ı halt'!:lcrı 

f,210 YeLiın-

137j6 Eski yekun 

19%8 n1um! yekün 

Fiat 

7. 1 -1. 

7. 15. 

5. 1 3. 

7.30 11 50 
7_ ı 1 

7. 75 13. 

7. n. 
B. 1 1. 

; )1) 8.50 
7 8, 

7 '() il. 12 j 
5 ]j 12. 
7. 9.2S 
9 125 13.75 

1 () 75 1o.75 
7 75 7. 75 

7. 7. 
8.25 I' ı 5 
7 ı; 7.2S 

- F.nfcs. Uzun. temiz ve geniş .. Iz. 
m'rin hususiretini Kordonda buluyo

rum. 1.tdnbuldan başka bir memleket• 
le oldc::hımu Kordon üzerinde iken da· 

lıa iyi duyuyorum dedi. Inciral!ı tama• 
rııiyle Flol')"a)·ı, Cadde Bostanı, Kal.ı· 

mL~ı andırıyor. Kemeraltı Bahçekapt• 
yı, Galat:ıyı hatırlatıyor. Başdurak Ba· 

!ık pazarıdır. lzmirde garip garip dı 
mahalle adları var. Tilkilik ne tuhaf ad .. 

Adına merak eltim gittim. Bayazzıttan 
ba~lıyarak Liıleliye, Aksaraya. Cemıh· 

paşaya benzettim.,. Ikiçeşmelik, Edirne 

kapının d:ıha kalabalıgı ... 

lzınirli olu~umdan biraz takılayım de• 
dı: 

- lzmirin mahalle adları iyi değil .. 

Hem de manasız ... Tamaşalık, Tilkilik. 

Ila durak, : 'a!diikm .. Bunların ne ıru'i· 

nası var., 1nciraltına gittim gö.!\tf'rilecck 

tek bir ıncir ağacı yok .. 
Güldüm· 
- Ça ılıcadak. çam abaçla , kadaı 

\'ard r, f kat etmemişsinizdir. 111ahal· 
le adlarımızın mana.-ızlıklapnı kabul 

ederim. F,kaı Be iktaş dedim ta•dan 

beşik midir" Kanlıca, kanlı pıhtılı mı· 
dır? Et yemez, Sırked. Yağurtç daha 
manalı ınıdır? Ş~nkaldı Sen ezacı ola· 

ca ınn :ıvuluıt olm:ılı imişsin u yordu. 

Hendekte elektrik 
Hendek, ::o (A.Aı ·Hen ek kasaba· 

ma ele <trik v~rccek olan \'e hır müd-

detten beri Baraklı kôyünd yapılan ZAHiRE 
1183 Çuval iluğday 

336 \'agon Bokl' 

·) vagon Kuş }'f'nıi 

~ 7 ~ 1 Idto elektrik santralı ikmal cd lınış v 

·• 2.' , ııçılma t-0rtn! Izmil \•alisi, Adapazarı 
'I. §81-bayı ve daha bir ~ok zeval ile ıst~s-

3 i Vagon Vtercinı 1:. 

95 \'agon Çavd r 
40 Balya Pomıık 

6. yonun Jnşaatını · apan mümessılleri h~· 
4 zır lıulundtıklan halde bur:ıda yapıl· 

-!il. ınışlır 

':'LrZ/L/7//;c//.///EZTTE/..//'2'/.Z:Y/rT.LZT/.'LL'L/".A' ,'7.//.////.'/./777. 

çok v ciz lıjr ce\~ ı> vı::-n, slcr~ ''\irk ve t 
W:.tırW,.~Jı1~)t<J~·~~lttf°'::~~J~,ı.i~~~~İ· Ir.:uı ı,ille!lerı arasındaki s:ımıı., yeti 

Kokusuz, dumansız, tulumbasız sessiz 
mcvi alevli ve hara1·e!i pek kdvvetli 

canlı ifad Jetle tebatiiz ettirmiştir Ta
r~u ı' i milletin çok samimi yaş:ıyış-ı 
la ını ihlal ccl ·n hır i'd hadiseye tcsad· f 

1 
~diliyorsa, bunun da scb..:bi, taru;sup bu-

l lunduğunu , . ., taassubun tesiri altında 

terlll ;,ı· G" 
1 

b' k' 
1
. ah 0 zamanın scfleri ve iki millet arasında 1 

~ ır. uze ır Zf'v ı se ım ın -
su! "ı ol f k · kdirdir I teessüre şayan hadiselere ,sebebiyet ver-BAŞT ARAF! BiRiNCi SAHiFEDE sayesinde daha da yüksek ilerlemelere 

t an urır ço şayant ta "'" ı-

- ııanevra ve Türk ordusu hakkın- mirde bize karşı gösterilen tı.sarı ınih- ~ıklerini söylt•dikten sonra bugünün 
daki intıhalarıruzı öğrenebilir ıniyiın? ınannii.vazidcn son derece ıncmnuouz. ınkıliı.bçı şefi olan AUıtürkle Iranın bü-

intizar olunabilir. 
rek kendisindPn Tiirkiyeyi ziyaretleri 
hakkında ihtisaslarını sormuştur. 

G,'nernl Riza Kulu biraz rahatsız bu- - Türk askeri manevraları gayet şa- Ve bu memnuniyeti taşıyarak ayrılaca• )'ük lnkıliibçı şefi Şohinşah Hazretleri-
lundukları içln, muharririmizin kendi- yanı takdirdir. Türk ordusu mütevali ğım. nln iki millet arasında karde,.lik hisl<'ri-
lerine tevdi rtmiş olduğu suallerin ce- harplerde elde edilen tecrübeler ve kıy· 1 nin Ustünde bir varl1k yaratmağa ınu~ 
va;ıl.'ırını y&,·rrleri delaletiyle bildirmiş- melli zabitleri yetiştiren yüksek askeri HEYETIN FUAR HAKKINDAKI va{fak olduklarını, bu varlığın ebedi 
lcrdır. mektepleriniz <ayesinde dünyanın naza- DUŞONCELERt olacağını hararetle ifade eylemi<ler \'e 

- Türkiyey • nasıl buldunuz? rı dikkatini çeken ordularından biridir. Fuarı ziyaret edeıı Iran askeri heye- iki biiyük şef şeref: ne kadehlerini knl-
- Türkiyeyi güzel bir memleket, - lzmir sehri ve fuar hakkındaki ti rei•i Gmeral Riza Kulu, fuar hakkm- dırınıı;lardır. 

Türk nı..illetini necip, misafirperver ve duygularınız? daki intıbalarını şu cünıt~ ile ifade rt· Bir müddet c:onra askeri heyet reisi 
vatansever bir rırilli-t olarak bulduk. Her - Izmir. bir çok felaketler gördüğü miştir: general Riza Kulu, vali Bay Fazlı Gii-
taralta bir çok .mahsOs terakki eserleri halde ahalisinin siiyi, ciddiyet ve alaka- c - E&<,riniz güzeldir, muvaffak ol- ieçin çok yerinde olan sözlerinden bü
gördük. Aziınkiir ve ciddi Türk milleti sı dolayısi~·le sanayide terakk.iyat gös- muştur, tebrik ederim.> yük bir heyecan duyarak mütehassis 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •• •••••••••••••••••

1
•••

111
••••••

1
•

1
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• olduklarını ifade ctınişlcr· iki bUyuk 

lZMIR BiRiNCi İCRA ME-1saat14 te icra dairemiz İçinde ya-j u.L/.LL'././//.///.//././/.LJCL/.L/.r:/~ kardeş milletın büyük ş~fleri şerefine 
MURLU<">UNDA·N· • pıl~ak üzere 30 gün müddetle sa- Çiçekçi 1-\ kacfohlerini kaldırmı~lardır. 

Mazhar Necatının Emlak ve tılıga konuldu. Zıyafct iki memleket arasındaki ya-

Eytam Bankasından taksitle •~tın Bu arttırma neticesinde satı' be- MACAR kınlık duygularının kaynakları etra!ın-
aldığı gayri menkulünden mute- deli her ne olursa olsun borcun da samimi hasbihallerle devam etmiştir. 
vellit borç için Bankaya ipotek ey- ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka· Bu sabah Ankaraya hareket edecek 

led
. • · Ka akada Donanmacı nunun mer'iyete girdiği tarihten olan ml,afirler otellerinde istirahate çe· 
ıgı rşıy ..,.el r 3367 kil . l d' 

mahallesinde Çakır oğlu sokağın· sonraya müsadif olması hasebiyle 1. ' eTOn : mış er ır. 
da ıo eski 12 yeni numaralı Ada kıymetine bakılmıyarak en çok Alsancak Mes 'udiye = .. :":K•'.'"u'?lak""-'"'Bo..,,,.ğaz __ B•ur•u•n-h"";=11.""t:'"'ı~"'k" ... '"' 

86 parsel 30 da yazılı iki katlı alt uttıranın üzerine ihalesi yapıla- ' I '.. h • nU&Jn/'/~/7:///7/////7.J arı mute anısı 
ve üst kısımların ayrı ayrı kapıları caktır. Satış 844 numaralı Emlak D .. 
mevcut olup aşağıda bir oda bir ve Eytam Bankası kanunu büküm- ri icap eder. ok tor Operator 
mutbah bir heli ve bir banyosu ve !erine göre yapılacağından ikinci Aksi halde ı;aldarı tapu sicilin· 

çamaşırlığı ve mikdarı kafi hah- arttırma yoktur. Satış pefİn para ce malum olmadıkça paylaşma- s 1 K 1 ~ 
çesi mevcut olup içinde tulumba ile olup müşteriden yalnız yüzde dan hariç kalırlar. 3/10/937 tarİ· anıl U 8 ÇI 
cuyu vardır. Yukarıda bir salon 3 iki buçuk dellaliye masrafı alınır. hinden itibaren şartname her kese 

c-da ve bir de taraçası vardır. Yu· İpotek sahibi alacaklılarla diğer açıktır.. Talip olanların yü!!!,e 
karı kata dışarıdan dört basamak alakadarların ve irtifak hakkı sa- yedi buçuk teminat akçesi veya 
merdivenle çıkılır. Mezkur evin hiplerinin gayri menkul üzerinde- ·ıı· b' b k 't"b kt b "Ik' . . . 

1 
f . mı ı ır an a ı ı ar me u u ve 

mu ıyetı açık arttırma suretıyle ki haklarını hususıy e aız ve maı- 37, 1277 d • 1 B' · 
ve 844 numaralı Emlak ve Eytam rafa dair olan iddialarını itbu ilin • osya n~maras~~ e ırın
Banka11 kanunu mucibince bir de· tarihinde>ı itibaren yirmi günlcı İcra memurluguna muracaatle· 

faya mahsus olmak tartiyle arttır· içinde evrakı ~üı~itele_riy.le bir· ·i ilin olunur. 359 
nıaaı 11 /10/937 oazartesi &ünü likte memurivetımıze bıldırmele- 3033 (1652) 

1 

Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-

si 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 

EiDE iA 
Mazot ocak ve sobaları 
gaz 

21 · 

soba ve ocaklar1 
teşhir 

satılır 
No. Pavyonda 

perakende 
ve 

l<ELVİNATOR iki defa daha a: lil;diii 

SA.&LIK·5D&UKLUK·EKDHntd 
DEnO.TİR 

halde •1nı randöman elde edilen yeı:Ane soiuk hava dola;>lan 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
- \'t T H U R V E T T E R 

IZMtR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
A YDINDı\, ~ Uehmet ~ürer - öDEMlŞTE : H. Avni Güler 

ntUöl.ADA: Ahmet s.bri Acanoy ••••• 

1 - 'UNU SEKlZt Cf SilltFEDE -
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Kaybolan tayyareciler 
209 tayyaresinin bir buçuk aylık 

yiyeceği ve çadırları vardır 
Araştırmalar büyük ha&aretle 

y Moskova (M. H.) - lzvestia gazetesi cN • 209> tayyare mürettebatı bir bu
IJo~kova ·Şimali Amerika uçuşunu ter- çuk aylık yeyecek, keza çadırlar, yatak 
°"' eden hükümet komisyonu Levanevs- çuvalları, sıcak elbiseler ve silahlara ma
'kinin idaresindeki cN • 209> tayyarenin tik bulunmaktadırlar. 
\.-,tahati hakkında şu malumatı vermek- Vaziyeti müzakere eden hükümet ko· 
wdir : 1 misyonu, seri ve müstacel yardım göste-

devam ediyor 
Garp mıntakasında, Rudolf adasında· 

ki tayyare üssü ile Papaninin «Şimal kut· 
hu> radyo istasyonuna İstinat edilerek 
aşağıdaki emirler verilmiştir : 

1 - Kutuptan Moskovaya avdet et
miş bulunan cAnt • 6> markalı üç tay
yarenin uçuşuna hazır bulunulması. Bu 
tayyareler Sovyetler Birliği kahramanla
rı Vodopiyanof, Molokof ve Alekseye-

!!lml_!lll~~~lll'Pl'""'~ll!!!!l!ll!!I! ... ~~ ... 
DAHILtvi' MOTAHASSISI 1 

•• 

Jl<>KTOR 

CelM Yar~m 
l 

lzmir Memleket hastanesi Da-
hili Hastalıklar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün basta
lannı muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Tele fon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. 

Oünkü raporda bildirildiği üzere, So\'• rilmesi hususunda bir takım tedbirler al· 
.,~ler Birliği kahramanı Levanevskinin mıştır. Yardım, Arktikin şark ve garp 
idaresindeki cN • 209> tayyarenin uçu~ mıntakalarında olmak üzere iki istika
.,eyri gayet çetin hava şeraiti altında geç- mette organize edilmektedir. 
.niştir. Yüksek ve kesif bulut tabakasın· Şark mıntakasında Çukotsk Yarım 
Man dolayı tayyare alh bin metre gibi adası cihetinde aşağıdaki tedbirler alın· 
gayet yüksek irtifada uçmak mecburiye- mıştır : 

fin kumandalan altında Rudolf adasına 
1 

ve oradan da şimal kutbu mıntakasına 1 

müteveccihen yola çıkmaktadırlar. 

2 - Hali hazırda nısfınnehar dairesi
nin sıfır noktasında ve 87,20 arz daire· 
sinde bulunan «Ant • 6> markalı tayya· 
relerle mevaddı müştaile taşınması sure· 
tiyle, tayyare üssüne tahvil edilecektir. 

Pulmol 
Eski ve yeni öks:.irüklere, gÖ· 

ğüs hastalıl:lanna kartı, en em
niyetli ilaçtır .• 

Sinirol 

tinde kalmıştır. Saat 14.32 de motör- 1 - Çukotsk denizi sahillerinde bulu
lerden birinin hareketten sakit kalması nan cKrasin> buz kıran gemisine, şimal 
ile tayyare 4600 metreye kadar alçal- denizi yolları genel direktörlüğünün tay
mıştır. Alınan kısa telgraflardan da an- yare üssü bulunan Şmidt burnuna doğru 
)aşıldığı üzere, tayyare daha bir hayli hemen yola çıkması, oradan mürettebat 
müddet yoluna devam etmiştir. Bulutlar '\'e yakacak maddeleriyle birlikte üç tay. 
içerisinde uçmak mecburiyeti karşısında yare alarak Alaskadaki Barrou burnu 
kalan tayyarenin buzla mestur kalacağı mıntakasına '\'e oradan buzlann müsaade 
ve bu sebepten buz üzerinde mecburi su· edeceği derecede şimale doğru gitmesi 
rette ineceği de hatıra gelebilir. Kutup ve bir üs hizmeti görmesi emredilmiş· 
ve onu takip eden mıntakalardaki buzluk tir .• 

Papanin komisyondan varit olan su

ale, bulunduğu buz sahasından tamamİy· 
le ayni vaziyette kaldığı ve tayyare İn• 
melerine müsait bulunduğu cevabını ver· Sinir buhranlarının ve sinir 
miştir. ağrılarının b&f ilacıdır .. 

3 - Sovyetler Birliği kahramanı Go- Petrol Nizam 
lovinin iki motörlü cN • 206> tayyare- .. .. • 

saha ~eraiti böyle bir inişe müsaittir. Bü- 2 - Beringov denizinde bulunancMi
tün kutup radyo istasyonları tayyarenin koyan> vapuruna dolu kömür hamulesi 
telsiz dalgasında sesleri dinletmekte de- ile •Krasin» buz kıran vapuruna doğru 
\'am etmektedirler. Radyo istasyonları yola çıkması emri verilmiştir. 

siyle tayyareci Gratsiyanskinin yine iki Saç dokülmesme, saç has-
motörlü cN • 207> tayyaresine Dikson fil talıklanna karşı ilmi ve fenni bir & 
adasına müteveccihen hareket etmek ve 

1 l~br.. 1 
WCtraC' • ' *±• 

Levanevski tayyaresinin dalgasında bir 3 - Nogayevo limanında bulunan tay· 
kaç kerreler akisler işitmiş iseler de, işi- yareci Zadkofun iki motör]ü cN • 209> 
tiliş kabiliyeti gayet zayif olması dola- deniz tayyaresi serian Uellene ve oradan 
yısiyle mevsuk hiç bir şey elde edileme· cKrasin> buz kıran vapuruna gitmek em-

orada zarurete göre Arktikin şark veya 
garp mıntakalarında şimale uçuş için ih
tiyat bir kuvvet olarak kalmak emri ve· 
rilmiştir. 

Bütün radyo ve meteoroloji İstasyon
ları işlerine devam etmektedir. miştir. rini almıştır. 

I e:;; • Sttt'e r es; .şx « s 0 i2'21F"'i 

Düyayı tanıyalım ı 
BAŞTARAFI 5 INCt SAYFADA 

maz da tabanlnn kaldırıp kaçmağa baş
lar. 

Siz, etrnfınızdaki halktan: 
- Tutun ... Hırsız saatimi çaldı, di.i.r-

binimi kaptı ... tşte kaçıyor ... 
Diye istimdat ederken halk gülerek 

sizinle alay eder ve ayni zamanda gö
zli açık hcmşerlsini alkışlar. 

ispanya har hı yüzünden 

Gülünç ve hazin bir 
hidise çıkmıştır e a 

Macar gazeteleri Portekiz - Çekoslovak 
(Pak) adası halkı Fransızları lngiliz- ihtilafını böyle tefsir ediyor/ar 

lerdcn fazla severler. Bunun da sebe- . .. 
h . k 1. b l . 1 Porlekız • Çekoslovak munasebatı· mektup göndererek Çekoslovak hüküme• 

ı ço zaman evve ı uraya ge mıs o an 1 • 
K t D .. L p d d b' ~lz d nın mkıtaı Macar gazetelerinde uzun uza- tinin 12 temmuzdan itibaren silah ihraca• on o a crus a ın a ır ası · a e-

. 1. h lk k .. t d·~· h" .. dıya tefsir edilmİ§tir. Gazeteler bu ha· tını menettiğini bildirmesi üzerine Porte• 
nın yer ı a ·a arşı gos er ıgı usnu 

1 d diseyi hem gülünç, hem de hazin bulu· kiz hükiimeti Çekoslovak hükümetine muame e ir. Fransız asılzadesi ayni za-
manda kuvvetli bir ressamdı. Adalı ) or .. Gülünç buluyor çünkü : müracaatle ihra~ müsaadesi istemiştir ... 

Çünkü her iki memleket birbirinden Çekoslovak hükümeti ise İspanya i§lc· 
kızların, kadınların· muhtelif pozlarda 
resimlerini yapmıştı. Bu resimlerin kop
yaları burada, kilisedeki Meryem ana 
resmindt•n daha üsti.in bir saygı ile sak
Jamnaktadır. 

binlerce kilometre uzaktadır. Aradaki 
diplomasi ihtilaf ve niza hiç bir şey tev· 
lit edemez. Hele bu yüzden bir harp teh

likesi kat'iyyen varit değildir. Ola ki 
Portekizin Atlantik filosu Bohemya gÖ· 

Genç kızİar, kendilerinden yarını asır !üne gelsin, bu takdirde de eğlenceli bir 
önceki kızların resimlerinin karşısına sonbahar yahut kı~ masalı yaratılmı~ 
geçerek, kendileri ile onları mukayese olur. 

ederler, kendilerini eskilerden daha çir- EMNiYE.TSIZLtK VE HUSUME.T.. 
kin görürler. Halbuki hiç te öyle değH- Diğer bakımdan hadise hazindir, çÜn· 
dir. Dudaklarında hiç tebessüm eksik' kü burada ispanya dahili harbinin Av
olmıyan bu körpe kızlar medeni alemin 1 rupa milletleri arasında hu~ule getirdiği 
baş şehirlerinin müzik hallerindeki de- emniyetsizlik ve husumetin derinliği gÖ· 
kolte kızları kıskandıracak kadar da gü- rünüyor. Lissabon ile Prag arasında iki 
zeldirler. memleket münasebetinin inkıtaına sebe· 
Adanın, burada koyun yetiştiren bir biyet verecek kadar şiddetli bir ihtilaf 

Ingiliz şirketinin malı olduğunu söyle-I ve_ niz~ın ~-span}:adaki dahili harp~en 
mi~tik. Şirket her sene burada altı bin- dogdugu şuphesız ve muhakkaktır. Nıte
]e sekiz bin arasında koyun çaldırır. ı kim Portekiz hükümetinin bu bapta neş· 
Koyun ağıl ve çayırlarının etrafı tel ör- j rettiği beyanat bunu teyit etmektedir .. 

.. 1 . h d kl l .1. b Bu beyanat şudur : gu e ı ', genış en e er e çevn ı, on eş 

PORTEKIZiN TESLIHA Tl yinni metre ile silahlı, mitralyözlü nö-
. · «Portekiz kendisinin silahları arttırma 

bctçılerlc çevrili olduğu halde Paklılar f'k ç k 1 k 
programına tev ı an e os ova yanın 

ne yapıp yapar, kolayını bulur ve yine 1 

k l al 1 

1 

ba~lıca silah fabrikalarına müracaatle oyun arı ç ar ar. 
.. .. . _ . Portekiz ordusu için muayyen mikdarda 

Butun tertıbata ragrnen Yasatı olarak k' 1 t"f k l k · · · .. • • _ •• •• •• 1 ma ına ı u en satın a ma ıstemıştır .. 
gunde yırnu koyunun çalındıgı dusunu- K d'I · .. t d'I f b 'k ı 

~ ı en ı erme muracaa e ı en a rı a ur 
lccek olursa bunların hırsızlıkta ne ka- d d ı t 'd · ı d b" • 1 arasın a ev e ı aresı a tın a ır sen-
dar mahır oldukları kolavca anlaşıla- d'k t ı ·ı tt'kl · h kk k l c 
bilir. ka Slovensk Zbroyovka fabrikaları da 

~ l ı a eş n e ı en mu a a o an es· 

(Pak) atlasının bilhassa genç kız ve I bulunmaktadır. Çekoslovak makina fab
delikanlılan arasında hırsızlık ne kadar rikaları teslim müddetleri müsait olduğu 
makbul ise a;;;k nlış vcri~i de o kadar re- f için tercih edilmişlerdir. Teslimat muka

Yaçtndır. Adaya bir geıni geldi mi, bi.i- 1 velesi hakkındaki müzakereler normal şe
tiin genç kızlar, gemicilerin etraflarını 1 kilde cereyan etmiş ve silahların münha
sararlar, boyunlarına atılırlar, tatlı ba-1 sıran Portekiz ordusuna ait olması şart 
kı~lnr, çıldırtıcı hareketlerle maksat ve! konul mu,. mukavele parafe edilmişti.Fa
zaınirlerini açıkça izhar ederler. 1 kat son dakikada fabrika müdüriyeti 1 3 

Bunların bu hareketlerine anneleri, temmuzda Pragda Portekiz elçiliğine bir 
babalan göz yumar, hattfı onları teşvik ıf i!M4t4WP 

bile ederler. dır. Fakat evli olmak herkesin malı 
İçlerinde, kocaları tarafından prezan- olmak imkanını kadının elinden almaz. 

tc edilen güzel kadınlar da vardır. Evlenen bir kadının kocasına babasını 
Bııracla aşk. şekli ne olursa olsun bir bilmediği dört beş çocuk hediyesi getir

ibadet telakki edilir. Ayıp yoktur. Ka- diği hemen ekseriyetle görülür. Erkek
dının kocası ) abancı gemiciye yaklaşır: ler bunu tabii telakki ederler ve evlen-

- Bakın ... D::?r, şurada duran kadın diği kadının doğurmuş olduğu çocukları 
hoşunuza gidiyoı· değil mi? Gemi kal- keneli evlattan imiş gibi kabul ederler. 
kıncaya kb.dar o sizin obun ... Yalnız ka- Faklı kızların, içinde bocaladıkları bu 
dına vereceğiniz hediyeyi bana verecek- ahlak cukuruna rağmen yüzlerinde ma
siniz. Çünkü o benim kanm<lır. 1 sum bi~ safiyet ifadesi vardır. Daima ne-
Aşk alış verişinden geçer akçe para 1 şelidirler. Daima gillerler. Aşksız ka

değıl, elbise, giyecek e~ya " yeyecek lınca, ata binerler. Grup halinde gezer
şey1crdir. ler. Bütün işleri güçleri çalmak, pata

(Pak) adasının kadını aşkını yalnız tes yemek ... Uyumak, rüya görmek ve 
yabancı gemicilere karşı değil, yerli hal- boş kalan zamanlarını da tamamen aş
ka da satar. Burada vakıa izdivac \·ar· ka vennekten ibarettir. .. -· 

rine ademi müdahale siyasetinde Porte
kiz hükümetinin tarafgirane hattı hare· 
ketini ileri sürerek bu müsaadeyi ver· 
mekten imtina eylemiştir. Bu red ve İm· 
tina hiç beklenmiyen nahoş ve ani bir 
sürpriz teşkil etmiştir. Çünkü Portekiz 
hükümeti Çek devlet idaresindeki fahri· 
kalar sendikası ile tam bir itimat içinde 
müzakerelerini yapmıştı ve Çekoslovak 
hükümeti bu işte kendisinin ademi muva· 
fakatine dair hiç bir vakit Portekiz hi.i-

1t' ıkümetin nazarı dikkatini celbetmemiş· 
ti. Bu bapta Çekoslovak hariciye nazın 
Pragdaki Portekiz elçisine beyanatında 

silahları teslimden imtinaa yegane sebep 
olarak Çekoslovak hükümetinin ademi 
müdahale paktı şartlarının tamamiyle ifa· 

sı ve ispanyada yekdiğeri ile harp eden 
taraflardan birine silah verilmemesi mak-

sadını gi.ittüğünü ileri sürmüş ve ispanya 
nasyonalistleri ile Portekiz arasındaki 

münasebetlerin pek sıkı fıkı olması hase· 
biyle Çekoslovak hükümetinin Portekiz 
hükümeti tarafından kendisine sipari~ 

edilen silahların ispanya nasyonalistlerİ· 
ne verilebileceğinden korktuğunu söyle· 

~ miştir. 

YEGANE B1R HADISE 
Resmi bir Çek tebliğinde ise Portekiz 

hükümetinin yukarıdaki tebliği zıddına 

olarak mesele tamamiyle gayri siyasi 
bir şekilde tasvir edilmekte ve şöyle den· 
mektedir : 

cPortekiz hükümeti son zamanda bir 
Çeko<!lovak silah firması ile silah· tesli· 
matı hakkında müzakerelere girişmiş ve 
bu münasebetle hariciye nezaretirnize de 
müracaatle Çekoslovak hükümetinin bu 
teslimat için müsaadesini istemiştir.Fakat 
mezkur silah firmasının Çekoslovak or· 
dusuna karşı evvelce giriştiği taahhütleri 
bakımından istenilen müddet zarfındıı 
teslimatını yapabilecek vaziyette olma· 
dığı anlaşılması üzerine Portekiz hükü· 
metine Çekoslovak ordusunda kullanı· 

lan başka bir tipin verilmesi teklif edil· 
miş, Portekiz hükümeti ise İstediği tipte 
ısrar eylemiş ve başka bir tip teklif edil
mesini siparişin reddi gib i telakki etmi' 
ve 18 ağustosta Pragdaki elçisini geri 
çağırmıştır. Çekoslovakya ilePortekiz 
arasında siyasi ve diplomasi hiç bir ih~ 
lilaf yoktur. Bu itibarla iş ve ticaret mü
zakerelerinde ademi muvaffakıyetin dip· 
lomasi münasebetinin tek taraflı olarak 
inkıtaına müncer olması beynelmilel mü
nasebetler tarihinde yegane bir ~adise· 
dir.> 

IZMtR tKtNCl HUKUK MAH
KEMESiNDEN : 

fzmirde oturan Mehmet kızı Mer
yem tarafından Dibek başında ls
metpaşa M. Makara sokağında 55 
No. lu hanede Süleyman oğlu İbra
him aleyhine a~ılan boşanma da
vası sonunda: Tarafların yekdi~er
lcrinden boşanmalarına ve kabah~t 
müddeialeyh th:rahimde görüldü
ğünden hüküm tarihinden itibaren 
yeniden bir sene müddetle evlene
mcme:;ine ve masarifi muhakeme
nin lbrahime yükletilmesine temyiz 
yolu açık olmak üzere ihrabim gı· 
yabında 18/11 /934 tarihinde karar 
verilmiş olmakla H. U. M. K. nun 
maddei mahsusama tevfikan tanzim 
kılınan ihbarname müddeialeyhin 
elyevm ikametgahının meçhuliyeti
ne mebni mahkeme divanhanesine 
talik edildiği teblii makamına kaiın 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

3057 (1648) 

tZMtR SULH HUKUK MAH· 
KEMESINDEN : 

Devlet Demir Yolları Vekili avu
kat Murat Cınar tarafından lzmirde 
Kestane pazarında 29 No. lu dük· 
kanda kese kağıtçı Mehmet Nuri 
aleyhine ikame ettiği alacak dava
sından dolayı mumaileyh namına 
tastir ve berayi tebliğ irsal kılınan 
davetiyede ikametgahının meçhuli
yetine binaen bili tebliğ iade edil
mi$ ve müddei vekilinin sebkeden 
talebi üzerine gazete ile ilanen tebli-
iat icrasına karar verilerek bu bap
taki muhakemenin 23/9/937 tari
hine müsadif perşembe giinüne ta
yin kılınmış olduğundan yevmi 
mezkUrda saat 1 O da mahkemeye 
bizzat gelmediği veya bir vekil gön· 
dermediği takdirde hakkında gıy~~ 
kararı tastir lalınacağına dair dave
tiye makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 3055 (1651) 

... 
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Bütün ıztırapların panzehiri 
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En küçük bir kırıklık koruduğunuz gibi diş, baf, 
anında bir kaşe Gripin romatizma, sınır ve adale 
almakla kendinizi soğuk al- ağrılarını da sür'atle teskin 
gınhğı, nezle, grip, bron • etmİf olursunuz. 
fİt ve emsali hastalıklardan Günde iki kase alınabilir. 

G ripini tercih edi~iz 
rzzz:zzr./LLXZLZLZZ'LZrrT?/7,zrzLLnc,:<zqTrJT.7bn'J5fLLLZZ7LZ24!\ 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sabık T evfikoaşa Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 
• .:1 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde- ve denize karçı fevkalade latif man 

zaralı coh temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

ss,;tp4f w W'!!SIWJiii%!'4AbM!+«ı!f«*f*M** 

Fuarda • en cazıp pavyonun 

''22 
'' l:uraarnh «9 Eyli'il Baharat deposu» yle «Filbatl» Türle ça· 

ma~ır cividi fabrikasına ait pavyon olduğu binlerce ziyaretçi 
tarafından tasdik, takdir edilmit ve alkı!\lanmışllr. 

22 NUMARALI PAVYONDA, maruf haharatçı 9 Eyliıl kar
de~ler kıymetli bütün çeşitleriyle hediyeli kartlarla satı~ yap
maktadır. 

22 NUMARALI PAVYONDA, Türkiye ve Avrupada şöhret 
kazanan «Hasan» ecza deposunun bütün müstahzeratı, ıtriyatı, 
gloten ekmeği ve makarnaları, zeytinyağı ve sairesini d~ bula
caksınız. 

22 NUMARALI PAVYONDA, «Filhatrn «Türk çamaşır çi
vidi» fabrikasının 9 Eylul gecesi için tertip ettiği hediyeli kart
larını çabuk isteyiniz. Çividin sarılı olan kağıdından 10 tane ge
tirmek kafidir. Tecrübe için çivit ve kitapları meccanen halka 
verilmektedir. 

Gerek kitaplar ve gerek hediye kartlarım fabrikanın lzmir 
ve havaliıi umum acentesi olan Balcılar Caddesinde 9 Eylul Ba· 
harat deposuna müracaat etmek kafidir. Telefon 3882 dir. 

-.. 
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Fratelli Sperco 
Vapuru Acntası 

ROYALE NEERLANDAIS 

Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Türk anonim Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Poela Kutusu ıae l&mlr 

Tek Ye mltMcldit blfl pamllk iplikler, boJUU', kuter
lemr, lr ............. ft .. Yi ...,...,.. cefideri. 

f1ATLERIMIZI iSTEYiNiZ 
H. l 

Devlet Demiryollarından: 
2J/8Jtn tari1üMe k•P'L un ....... elreiltmeJ'e ko.~M 

H• .. r r n AIM...- .......... bir ·~•ede~ t•"••=ee 
32..a .._ •& 9 la nsıa••• ,_.. a.WiJe n ~ n loılmmo
tiftere ..-ilmesi iti içia Kıa r • J ar• ~'•• lllklifler bama we 
_._ • - ı'n•tlıil••= a..ıe oa - vzalıks fbi· 
- il"• ... _L·j" • ti•f• • • •- hapına OD M ı 8 t.e.lel kir .. ia 1U111 ı,e ye u ı ıçın -
üç ft ~naıtiflere •••• ui içia ......... ~ ~ .. ~;·· 
ı.tıH;e.- GZ linl -.nıkkat temiaat •mmeleri n •te ~eıe 
m&•Wi "'' allıjaa· Mir ~ n ........ ~~ 

.-lif n , , ~ Aale~ .a-6/l/IJ7 puaıte91 _... .!!t ıs e bdr %:k. SeL7d iıletne ICen;ıya • nır· 
et • 1ız...- $M.t ..... c b, ................. . 

m en • 21'11 ( ı&CS ) 

Ea Parlak 
Kudreti 

Daimon Elektrik piBeri dünrada taemmlf pillerdir. Daimon 

pili kell•na hiç batka pil kalJaama. 
Omam depea : Sala 1ı.. ciYaranda 28 • 9 HOınü Uz 

()• ·~· 

~as ... 
- "PERLOOENT. dit Nc.tunw 

,\erc:a. edeceksiniz. 

tir• •ltıtn blcOmJe- ............ ,.. .... 
t.aiz olan iN macun clflerl çlf'lmelEten 
'°"8r. dit ederini kuvvetleAdlrff'. Jt.tnl 
~ M lllNma alrlnlf ,..., .......... 

mc• 

TURAN Fabrikalan •amallbdtr. Aym zamanda Taran 
ta•alet •bani...... trq abuaa ve kremi He gtlzellik krem
leriai kaU..-s. ff• 7er&1e Mtalmaktadır. Yalmz toptan ••· 
bflu ~ laalrde Gai e.IHrıada 25 numarada umum acu· 
lelik Netı Ak,..... ye J. C. Hem.iye m&racaat ediaiL 

PoeleK ...... TelelOllS ... 

:············· ....................................................... -: 
• • • • 
! Teze Temiz Ucuz lliç i 
• • • • • • - -i Hamdi Nüzhet Çançar ~ . -• • 

i Sıhhat eczanesi ~ • • • • • • 
i Bqdurak Büyük Salepçioğlu hanı 3 
: Kaqısında : 
: : • • :........................................ .... .................. ~ 

1 LAN 
İL Daimi Encümeninden: 

( 1485) lira (84) bnıt açan tutarla öclemitte Bqdai lcipriilii
.... wnlma iti 15 p. aicidetle .çW ebil~ kem u.p.. 
elan iateldilerin 2490 ıayıh yasa hülriimlerine ıöre hazarlay-=-k
lan temiaat ve müteahhitlik belgeıiFle Lirlikte 13 eylül 1937 
pazarteli aünü saat on birde U Daimi Endimeaine bat .....ı.n. 

3005 (K46) 

DENIZYOLLARI iŞLETME MODORLOQONDEN : 
hmir Fuarı münasebetiyle ANKARA oapura 

Eylülün ikisinden itibaren Fuarın açık buluaduiu miicldetçe 
otel olarak Jzmirde kalacakbr. 

Bir gecelik yatalı. ücreti 
Birinci mevki lükı kamara hariç 
tkiaci mevkide 
Oçincü mevkide 
Yemek Ye içkiler nefiı ve ucuzdur •• 

125 - 150 Ku. 
90 Ku. 
70 Ku. 

Gemide yatmıyanlar da lokanta we ıazinodan istifade edebi. 
lider .. 

llU MOSTESNA FIRSATI !~ÇIRllAYllflZ 
1-3-5 3058 (UiSO) 

Daima RADYOLiN 
• ._.,, • • ,(!""9 • - ~ 
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Sabite 10 YEl'll ASIR 

Japon tayyareleri Kanton üzerinde 

Sevkülceyş yerleri bombaladılar 
Fak at bir ikinci def aki taarruz teşebbüsleri akim kaldı 

Çinin Hindenburg hattı lngiliz notasına karşı 
Japonlara karşı son derece canlı Tokyo bu notanın husumetkirane 
bir mukavemeti temin edecektir bir onu olduğunu iddia ediyor 

Çin tayyareleri yanlışlıkla bir Amerika vapuruna bomba attılar 
Çin Milletler cemiyetine hadiseleri bildirmekle iktifa etti 

JAPON ASKERLERi ŞANGHA YDA ÇlN MEVZtLERJNE KARŞI TAARRUZ HAUNDE 
Paris, 31 (Ö.R} - Haber alın- bombardımanı münasebetiyle Çin lept bulunmamaktadır. 

dığına göre, dün sabah saat 1 de jn- hükumeti Amerika sefirine teessür- Va ington, 31 (Ö. R) - Harici
pon tayyareleri Kanton üzerinde gö- lerini bildirmiştir. Çin hariciye neı:a- ye nezareti, Çin sahillerinin Japon
zükerek şehir afakında uçmuşlar ve reti Çin tayyarelerinin Amerikan ya tarafından ablukası meselesine 
sevkulceyş bakımından ehemmiyeti vapurunu lsombardımana memur karşı takınacağı vaziyeti tesbite ça
olan mevkileri bombardıman etmiş- oldukları bir japon vapuru sanarak lışmaktadır. Çin hükumetine teslim 
.lcrdir. Japon tayyareleri bir ikinci yanıldıklarını ileri sürm ktedir. Esa- edilecek 36 tayyareyi hamil olah bir 
aefo daha bu hareketi tekrara teşeb- sen Nankin hükumeti hemen toz- Amerikan vapurunun Çine hateket 
büs etmişlerse de bu sefer harekete minat tediyesine hazır oh·p Va ing- etmiş bulunması sebebile bu vazi
geçen hava bataryaları tarafından ton sefirine bu mealde talimat ver- y€t şimdi bir kat dnhn nezaket kes
projclerini tatbikten menedilmişler- mis bulunmaktadır. betmiştir. Hariciye nezaretı mahfil
dir. Cenevre, 31 ( Ö. R) _ Nankin l~ri~de beyan edildiğine . göre, §İm-

ÇlNLILERtN Hl 'DE 'BURG hi.ikumetinin Milletler cemiyeti nez- dıkı halde Japon~a ve Çın nrMm~a 
HA ITI. dindeki mümessili Dr. VeJlington ~e.sm~n ha~ halı me~·cut olma~ıgı 

Şanghay, 31 (Ö. R) - Jap.onla- Koo geçen 7 temmuzdan beri Çimle 1~ 1~ Japon fılosunun t~caret g_emı!e: 
rın yeni hücumlarına ve yakında cereyan eden askeri hareketler hak- rını nraştırmak ve Çın sahıllerını 

· - k • ed"kl · A k d 1 k 1.. b. h . abluka altına almak hakkını tasdik 
gırı~e ıst ı erı umumı taarru- ın a gene se reter ıge ır ta rırat w • l ,. k 
za mukavemet için Çinliler tarafın- göndermi tir. Bunda Çinin Japonya et0~~e ım m~ yo ~ur: . B 
dan bir Hindenburg hattı tesis edil- ile mevcut ihtilafları ulh dairesin- C dıglerHtalrla tabn harfıcıy~ .nadzınç· · 

· · B h t b t • 'hk'" or e u un u a ta ıçm e ın-
mı tır. u a e onarme ıstı am- de halletmek arzusuna mukabil Ja- d k" h fi · b' lh 
lardan mürekkeptir. Çin askeri mah- ponyamn harp arzu ve azmi ı ayde- de ı ~u asım tkara ~ra ?'ednı ırldsuv 
f 'll · · ·1 · h k · b · av~tı yapma nıyetın e o ugu 

ı erı Japon ı erı are etme u su- dilmekte ve bu hükumetin Milletler .. ) · 
1 ·· t ·ı k k · soy enıyor. 

ret e gos erı ece ~u nve:ııetın son cemiyeti paktı, Brinnd - Kellog pak- Şan ha 31 (Ö. R) - Konso-
derece canlı olacagım temm etmek- D k d ı ı ahed · "b" g y, · · · · 
tedirlcr. ~~ okuzbe ev ft ';{ J mu ah~ gı ı loslar heyetı Suçeu nehrı sahıllenn-

ÇINlN TEESSURO ır ço ync mı e mu e ve deki doklara ecnebi vapurlarının va-
teahhiitleri ihlal etmis olduğu gÖs· rabilmelerinin imkansız kılınması 

Nnnkin, 31 ( Ö. R) - ~ President terilmektcdir. Çin murohhnsının bu dolayısiyle japon filosu başktıman
Hoover» adlı Amerikan ticaret ge- tahriratı sadece hadiseleri tasrih et- danı nezdinde kafi bir protestoda 
misinin Çin tayyareleri tarafından mekle iktifa etmekte ve hiç bir ta- bulunmuştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ispanya • iÇ harbı 
Santander cephesinde ilerliyen 
motörlü iısi kıt' aları tardedildiler 

Paris, 31 (Ö. R) - Mndritten bildi
riliyor: Santander cephesinde nsiJer mo
törlU kollarla birlikte ileri hareketine 
devnm et.'nişlcrclir. Bu hareketlerin ne
ticesi henUz mnh'.im değildir. Dün kendi
lerine go terılen hedefe varmış olan hü-

kumet ku\" etleri diışmanın tazyiki kar
şısındn esas üslerine avdet etmişlerdir. 

Taj nehrinin cenubunda Kazn L<:-gn 
f tikamclındc il erli)' cm asiler tardedıl
nıi terdir. 
Diğer taraftnn Rad~ o Espana tarafın

dan bildırıldi me gorc, Santander cep
hesındc n yonnlist kuv\: ctl r Astüry n 

· tiknmctınde ılerlemi lerdır. Şimdi San
tandcri 40 kı1ometre geçmi§ bulunu~ or
lar. 

Arngon cephcsind hükumetçilerin 
hi.ıcumları reddedilmiş, mütekabil hü
cumlarla nasyonali tler mevzılerini ıs
l!ıh ctm · lcrdır. 

Santandcrdcn öir gbriinii§ 
rczesi zzbit.lerini öldürdükten sonrn hü- dudunn vasıl olmuşlnrdır.> 
kumet hntlarmn geçm~tir. Roma, 31 (ö.R) - Sen Jnn dö Luz· 

Paris, 31 (Ö. R) - Modrid milli mü- Pnris. 31 (Ö. R) - Scvilladnn bildiri- dan gelen bazı haberlerde Valcnsiyadn 
dafnn komitesinin tebliğine göre Aragon li~ or: Askeri harekattan bahseden ge- hükumete karşı sağ cenah unsurlarının 
cephesinde dün \'aziycttc ruç bir tebcd- nemi Kicpo de Llano demiştir ki: •Nas- bir isyan tcşebblisündcn bnhsctmekte
dul kn~ dedilmemi olmakln ~rabcr yonnlist kuvvetler şimalde ehemmiyetli diri r. Bununln bernber bu haberler, 
Bclçitıı etraf ıDda .muhasru-a çcnbcri git- bir ileri hareketi yaparak Santander vl- hen Uz tceyyUt etnüş olmadığı için ihtl
tiltçe darrurnakfadır. Asil rin bir mıif- l!yctinin sonuna ve AstUrya "liilayeü hu- yat luıydiyle karşılanması l.Amndır. 

Japon başvekili beyanatında hem lngiliz notasından hem de 
Çin - Sovyet ademi tecavüz paktından bahsedecektir 

Tokyo, 31 (Ö. R) - Çindeki ln
giliz sefirinin yaralanması hadisesi 
doJayısiyle 1ngiliz hükumeti tarafın
dan gönderilen notayı ve bunda ile
ri sürülen talepleri japon hükumeti
nin yersiz telakki ederek pek fena 
l·arsıladığı anla<'llmaktadır. lngiliz 
notasının şekline göre, Büyük Bri
tanyn hükumetinin japon tayyareci
lerine İngiliz sefirini ka"den yarala
mış olmak gibi bir isnatta bulunmak 
istediği soruşturuluyor. lngiliz nota
sının açıkça muhasamatkarane olan 
tonu T okyodn teessüfle karşılanmıs
tır. Bununla beraber Tokyo hüku
metinin Londra kabinesine vereceği 
cevap hakkında §İmdilik sarih hiç 
bir malumat mevcut değildir. ÇAN - KAY - ŞEK 

tNGIL TERE iSE MOSAIT 
BiR CEVAP BEKLiYORDU 

Londra, 3 J (A.A) - Diploma
tik mahfiller bu akşam lngiltere ta
rafından bugün Tokyoya tevdi edi
len notadaki taleplerin mahiyeti ve 
nisbeti hakkında ısrar etmektedirler. 

hastanın geceyi iyi geçirdiğini söyle- farcti namına söz söylemeğe salahlj 
miştir. yettar bir zat jnponların Çin - Sov~ 

Bundan sonra sıhhat bülteni neş- yet paktım büyük bir itimatsızlıklt:t 
redilmiyecektir. karşıladıklarını ve paktta gizli mad" 

JAPON BAŞVEKJLI NUTUK deler bulunduğundan ıüphe ettikl~ 
SöYUYECEK. rini söylemiştir. 

Tokyo, 31 (Ö. R) -Başvekilin Japonların itimada §8yan bi~ 

--~:--;~;sr:~"7'?"lf"'~~z,~;;;;m;:~;~;r,::~- menbadan öğrendiklerine göre, 1 ~ 
Ağustosta 20 Sovyct tayyaresi İ'I 
mali Çine hareket etmiştir. 

Japon ablukası hakkında bu zaı 
demiştir ki: 

« - Çin isimleri ta ıyan bir ka~ 
sıemiye yollarını kesmeleri ve hanal 
limanda mukayyet oldukları n8kkm4 
da malumat vermeleri rica cdilmir 
tir. Hepsi de bu ricayı is'af etmişler, 
dir. 

Japon ordusunun bütün cepheler .. 
de bir taarruz hazırladığı bildiril~ 
mektedir. 

Nankin, 31 (A.A) - Hariciy~ 
nazırı Çin - Sovyet paktının imza 
edildiğini resmen sefirler heyetincf 
bildirmiş ve pakbn gizli ahkamı ili .. 
tiva etmediğini ilave etmiştir. 

JAPON GAZETELERiNiN 
NEŞRiYATI.. 

Tokyo, 30 (A.A) - Japon gazel~ 
leri Çin • Sovyet ndcmi tecavüz rniıı • 
kına büyük bir ehemmiyet ntf etmck• 
tedirler. Asahi gazetesi bu misakı bütün 
dünyayı yekdiğerine muarız iki bloka 
ayırabilecek yeni bir diplomasi ndım1 

te§kil etmekte olduğu JDÜtalaasındadır. 
JAPON ASKERLLERJ MEVZtDE Ayni gazete zikri geçen misakın alcdJ 

Bu tefsirler lngiliz taleplerinin as- Diyet meclisi huzurunda söyliyeceği keyfiyeti Nankin hükümeti erkanı arn• 

gari bir had dairesinde yapıldığı ve nutuk muhteviyabnı tetkik ve tesbit sında bulunan Japon aleyhtarı zümresi• 
Tokyo hükumetinin de bu itidali etmek üz re içtimaa davet edilen nin mezkur hükümct ıiyasctine hakim 
takdir ederek ve bu talepleri is.af nazırlar meclisi bugün içtima ede- olmesınm tabii bir neticesi olduğu kana• 
edeceğinin ümit edildiği anlaşılmak- cektir. Bu nutkun vaziyet dolayısi- atindedir. 
tadır. le son derecede mühim olacağı tah- Bu gazete bu misakın gizli bir ta~ 

lngilterenin Çindeki ecnebilerin min ediliyor. maddeleri ihtiva etmesinden 9üphclcn• 
himayesini istediği ve lngiliz masla- SOVYET PAKTININ GiZLi mcktedir. 
hatgüzarının bu fırsattan istifade MADDELERi YOKTUR Aııahi gazetesi ıöyle devam ediyor. 
ederek beynelmilel imtiyaz mınta- Paris, 31 ( Ö. R) --Çin - Sovyet Bu ıerait albnda Japon ıiyuetiniq 
kasının bitarafla~tırılması noktasın- paktından bahseden sendikalist Peu- ıimdiki gayeleri komünizm ile Koumo™ 
da yeniden ısrar edeceği tahmin ple gazetesi, bunu Sovyet Rusyanın tag arasında meveut olan bütün rabıta• 
olunmaktadır. Japonya tarafından Çinde takip cdi- lan kırmak olmalıdır. 

Kaydi ihtiyatla telakki edilmesi len genişleme emellerile doğrudan Asahi gazetesi bir çok aenelcrdc ih· 
lazım gelen bazı malumata göre, Ja- doğruya tehdit altına düşmesine at- tiyar olunan fe, kalade maarafludan vf 

ponya tarafından gösterilecek bir fediyor. Bu gazeteye göre Mançuri binlerce insan kurban verildikten aon• 
itilafgirizlik Tokyodaki İngiliz sefi- hudutlarında mütemadiyen çıkmak- ra komünistlerle anla§mak mecburiye· 
rinin çağırılmasım intaç edecektir. ta olan hadiseler de bunun bir deli- tinde kaim~ olan marctal Çang- Kay -

ELÇiNiN AHVAU SIHl-llYESl lidir. Şek ile harbiye nazın l-leyinching va 
Şanghay, 31 (A.A) - İngiliz se- jAPONLARIN ŞUPHELERI Nankin hükümetinin dört aııkeri reis\ 

firi Hugesseni tedavi eden doktor Şanghny, 31 (A.A) - Japon se- hakkındaki sempatisini izhar etmektedir., 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Pek yakında iki tefrikaya birden başlıyor • •. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
· Tarihi tefrika 

Piç kurusu 
Bizanı saltanat ve aef ahat tarihinin 
en esrarengiz, entrikalı ve heyecanb 

bir aafhuı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Büyük halk masalı 

Ebu Ali Sina 
~k « Kagliyotroıwıun » akıllara 

hayret verici maceralan 
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