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44 • GAZI BULVARI IZMIR • .ıtA ı 
imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat ıniJcl!1-ü: 

HAKKI OCAKOt:;LU ----
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M:ODDETt Türkiye için Hariç ıçm 

1 
Senelik . • • • • . • 1300 2800 
Altı aylık . . . • . . 700 1300 

il_ TELEFON: 2697 

• 
----- ------- - - ·--------------

-
29 TEMMUZ PERŞEMBE 1937 ,,.~-~~---:=----·-----,, 

SO?(.,~J 
Hamidiye T ekirdağında 

j Tekirdağ, 28 ( A.A) - Ilamidiyc limanımıza 
gclmi§, vali, Tiimen komutanı gemiyi ziyaret edc-1 

rck toplarla seldmlanmt§lardır. r 

J Halk Miyük bir alaka ile Hcımidiycyi gczmiş-
Jcrdir. ı 

Hamidiye gece Tekirdağında.n ayrılmı§tır. 

~Fiati (5) kuruttur Cumtıurıyetfn ve Cumhuriyet EserCnfnin l!e1'Çm; ~a'bfilitiıri ~i'ıCar·~fjUrrnızeıemr YENi ASIR M6tbaasmda baıllllllfbr. 

HA kim Olacak .... Sporda Disiplin 
·········································~···························································································································································································································· 

Bi~ hiç):.~zünden 8 ÜyÜk Şef 
Ocaklar sönmekte evler 

Atatürk 
kapanmaktadır 

ot Sık sık vukua gelen kamyon ve 
~,<>büs kazalarının önüne geçmek 
~}? bazı idari tedbirler alındığını 
l>~Yoruz.. Buna rağmen faciaları 

Darda olan Cümhuriyet . -köyü. 
emek mümkün olamıyor .• halkının sıkıntıdan 

~Unun baılıca sebebi alınan 
bıL tlann sıkı bir taki~ ~bi A ~u- kurtarılmasını 
~~sıdır .. Her hangLhır .facıa-
"· ~it olunca, yürekler parçala-
"ll}'or h · t •· t ·1· f• ~bu1, 28 (Hususi muhabirimiz-
ti,._ • assasıye gos erı ıyor, o a-
~n teairleri altında sağa ve sola den - Telefonla) - Büyilf Şef Atatürk, 
~İtler ·ı· H·a· den do evwlki gün beraberlerinde Dahiliye ve-t,._ ven ıyor.. a ıse -, 
·~tesirler dağılınca verilmiş olan kili B. Şükrü., Kaya ve yaverleri old_u-

buyurdular • 
emır 
~ alındığını, işlerin iyi gitmcınıesinden do

.. ,... ~ foyı Ziraat bankasına olan borçlarını 

ödiyemedikler,ini, seksen hanelik kö
yün dağıldığını, köyçle kolan halkın bu 

gidişle köyden uzaklaşmak tehlikesiyle 
karşı karşıya "olduğunu söylemiştir. 

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

:-··· .. ··~ BÜYÜK ORDUNUN ~ ......... = . . . . . . : ................................................................. : . 
. . . . . 

~Manevraları icin ku-~ 
: ' : 

imanda heyeti, hakem-i 
ileri tay in ve ilô:n edild~ 
: . . : 

~ Saray civarındaki büyük geçit resmine ~ 

~ltlcr, alınmış olan kararlar da ğu halde motorle ~aşabahçcy~ geçmış
~lann içinde uyuyup kalıyor •. llcr, orada Beykoz ılçebayı ve Jandarma 
~f eylemek ı~ -ımdır ki bizim komutanı tarafından istikbal edilmişler-tı\ b ıaz Bu izahatı hüyiık bir. alakayla din-
~· ~Yiik hastalıklarımızdan biri ta- di.~ ... Şef, getirile~ oton:o~ille Polonez leyen Büyük önder köyliiyü her ha1de, 

sBeş piyade, bir süvari, bir motörlii: 
~ ağır ~opçu, bir de tayyare ~ 
i alayı iştirak · edecek ~ 

, IJ) fikrinin zaiflig-idir.. Yalnız bu koyune kadar bır gc.zıntı yapmışlar, . ~ 
'ite .L d be d k k k d kkuf müşki.ildcn kurtnrm.~. k Ye. Cu .. · mhur .. iy·e·t I _,. •~ı. "Cğil.. Hemen bütün işlerimizde ora a on.. -~ .. a i a .a . ar .te~~ . 
"lltıp zaafının fena neticelerini gör- ederek ltoylunun hallerını, gcçıınım tct- adını tnşıyan bu mutevazı Turk koyu-ı fi 
lııcktcyiz.. kik buyurmuşlar, durumlarına ıılaka nü cniijaııdırmak için her halde tedbir- ~, 

b • ı lcr alınmasını dahiliye vekiline emir ~ ~.;Oilllliyorum, Dahiliye vekaleti göstermış erilir. 
lıtkiyede vukua gelen kamyon Bilahare, son yıllarda teşekkül eden buyurmuşlardır. / 

'°c b c··mh · t k"" il En B öğrcndieime göre Cümhuriyet köyü !J · 
t oto üs kazaları için bir istatistik u urıyc oy ne uğrayan ü-
LlıtuYor mu'?. Muhakkak olan ci- yüğümüz, bu köy halkını teşkil eden , halkının Zircat bruıkasma ohın borçla-
•ıct "k tı· · 1 
• fudur ki üç beş yıl içinde kula- halkla temaslarından rnahzuz olın~lar· rı 3500.0 liradır. Arazı 1yme ennm 
~~ gelen vak'alann adedi hayli dır. Cümhuriyet köyü halkı kavuş- ~üşkün olduğu ~ir _zamanda, ~~ksckı 
~~hun bir yekuna baliğ olmuştur.. tukları ~a v~t~~da .müs~il vaziy:te • >- fıatl~ ~lınan arazıye aıt borçhırın odcnc-

1 
~ 

lb~erce ev kapanmıs, ocaklar sön- gelmek ıçın buyuk hır ene11ı sarfetmış- ~ medığı nnlaşılmıljtır. 
Uştür .• Neden'? Bir hiç yüzünden .• tir. ......... Cümhuriyt't köyü halkı ~üyük ön-11 

~ ~ı malcinaların ehemmiyetle l Köy halkından B. Mustafa isminde 1 Ulu ôı~derimiz 1 derin çok yüksek nlakalar tAn ınUt/-
~b-ol edilmemesinden; yurddaı- bir zat, köyü teşkil eden arazinin ev- 1 lik olduğunu, kısmen ziraat bankasına hassis olmuşlar '\"C minneti 'ini arzbt-

1 

tfl 1\ hayatlarının bilgisiz §Oförler velce Çavuşlu• namiyle anılan bir çili- borçlanmak suretiyle bu çiftliğin satın mişle.rfür. . J r 
~ bırakılmasından, ve nihayet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• .. , ...... ,, •••• •• ........................... . 

tt ::!;a,.b~~ ~:":. t:ii~: ~ ........... ~ DÜRZÜLER DE BAŞ KAiDJRDI ~ ............ : 
""' abnamamasındandır.. : : : 'ah • ·····································•••18aa11aaaaaaeaaaaalll•8•••••••••••••111•••••••1•••R•••••••1a11aa1 • t ~ ıntn edilebilir ki bu işlerin hal- ı: 

~;.~~;;~;:1~·~~~= Hük "metin Gönderdiğı Takviye § TrakZ}a manevralaTı ba§ hakemi 
Korgcncro.l Salih 

İstanbul, 28 (Telefonla) - 17 ağua 
tos salı gÜnÜ başlayacak olan Trakya 
büyük askeri mane}'ralarının ecnebi mü
şahitler önünde yapılması, göğsümüzü 

gururla kabartacak bir h&.dise olarak te-
l lakki ediliyor. Türk ordusu · dostları 

önünde mÜ§kül bir imtihan geçirecek, 
şüphe edilemez ki, bu imtihandan açık 
alınla çıkacaktır. 

i ManeVTalardan sonra be§ piynde ala-
yı, bir süvari alayı, bir motörlü ağır top
çu livnsı, bir tayyare alayı tarafından 

büyük geçit resmi yapılacaktır. Geçit 
l resminde herkes bulunabilecektir. 

Manevralar hakkında Birinci Ordu 
~ müfctti~liğindcn şu malumat vcrilmiştirr 

Manevralar Büyük Erkanı Harbiye 
Reisimiz Mare§&I Fevzi Çakmağın nez.a• 
retinde yapılacak ve Tekirdağı viJiye• 
tinin Saray kazasında olacaktır. 

Manevra komutanı Birinci Ordu mü
fettışi \)tgenera) Fahrettin Altaydır. 

Manevra başhakemi Korgeneral Sa· 

- Sonu ücüncü •ahileJe -

~~ kontrolü ve §Oförlerin imti- Kuvvetlerı·nı· Gerı· Cevı·rrıf;.ler lu .~ı bölgelerde tesis edilecek M. C. 
~ ~ . bir teşekkül veya teşkila- t 

Spor işlerinde tensikat 
Mab~!P belediyeler tarafından ya-ı y ı • B • ld K d l 
~t 1 ır .. Bu uğurda sarfolunacak er ı ır are ur U ar 
tdi)ab~~ makine sahiplerinden temin 

e ılır ı 8 .. 
~d ~ basit mevzuun esaslı bir şe
t~ : • halli Dahiliye vekaletinin ve- Vatani'lere 
B~ı kat'i bir emre bağlıdır .• 
~ ~nun haricinde kamyonların Jstanbul, 28 (Telefonla) - Beyrut
~t~?1~lerinin en büyük amillerin- tnn gelen haberlere göre Suriye fevka
~c . ıtı, yolcu alan rnakinaların iade komiseri Kont dö Martel Suriye tne yüklenen eşyalardır.. 1 erkaniylc temas1arında bazı mühim tav-
~ '-'velemirde fenni bakımdan aiyelerde bulunmu~tur. Ali komiser, 
~Uy sahibi olmamakla beraber gö- 1 dünyanın harp tehdidi altnada bulundu

~~j)~~Uz ki ka~yo?l~rın bura~a ğu ~ir s'.rada S~riy~~eki karışık durumun 
~~ n karoserılerının bazılan lu-

1 
Surıyenın cmnıyctını tehlikeye koydu

~ ~ndan fazla yüksek ve kolaylık- ğunu, münevver kimsc1erin Suriyenin is
~Vrilmeğe müsa~ttir •. Bun~a~ın ' tikbal~ bakımından her hangi b~ kar
~ C Yatak denklen, çuvallar ıçın- gap}ıga yol açacak kimselerle mucade
~i~U~telif emtea, hatta zeytinyağı le etmesini, Türkiyede yüksek erkanla 
~~iı erı . kon~lmaktadır.. Müvaze- yaptığı tcmaalarda Türkiyenin Suriye 
~hır şekılde yola çıkan bu ma- hakkında çok iyi hislerle mütehassis o1· 
~ her hangi bir yarış esnasın- 1 duğuna emniyet getirdiğini anlatmııtır. 
\~ye sür'atle dönülen virajlarda Komiser Vatani'lerin yaT&ttıklan keş· 

l:'j~ ~evrilebiliyorlar.. mClıeıe ipret ederek teeuüflerini bil· 

mücadele karsı , kat'i acıldı , 

~~ akıka hatırladığımıza göre, dirmlŞtir. Kont dö Martel cumartesi gü-

S~0:1nc civar .~azalara. i~liy.en - Sonu üçüncü aahilede - Suriycdeki nümayişle-rden bir intiba 
... ~ arın seyruseferlerının ın- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1

•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••1 ••••••111•••••••••••• 

'tt\q altına alınması için bir tali- it 1 . Şehrimizde zelzele oldu 
~ ita ille yapılmıştı .. Buna nazara- a ya 
~tı. lllyonların fazla yolcu alma- . 

~~~:n·;:.t".d;;::,~;~i~· y:~ Habeş harbında Alaska zelze.lesinde 
~bik~~ bu talin_ıatname ~h~amının 27 000 kişi kaybetti 
"'ı~ e chemmıyet verıldı .• Fakat . b •• t •• b • ı k 1 d 
t~~ rı • llleselenin ayni dikkat ve Londra, 26 ( ö.R) - Röyter bildin- u un ı na ar y 1 ı i 
~i~ tnıyetle takip olunduğuna asla yor: 
tı)~ al Verilemez .• Geçen gün Çcş- İngiltere hariciye nezaretinin neşret· Oç, dört gündenberi şehrimizde hafif 
~lıt~ll dönerken yolda rasladığım tiği bir iatatistiğe göre 936 yılı içinde zelzeleler olmaktadır. Dün gece saat .,,, 
!itti · karnyonlann ve otobüslerin Süveyş kanalından llahcşistana gitmek 3,23 te hafif bir zelzele kaydedilmiştir. 
)4 itı karnilen ağır ve havaleli eş- üzere 213.483 ltalyan askeri geçmiş, Sarsıntı gayet hafif ti. 

k'_- dolu idi bunların 186.04 kiıisi geri dönmüştür. 
~t.:.?1Y.onlar;~ fırtınaya tutulmucz Habeş harbinde Z7.000 İtalyan ölmüş- Juneau, 26 (Royter) - AlnEka dün 
~ ~--tn "$ akşam ıaaat yedi ile dokuz arasında şid-
lı. ~ k 1 gibi sağa, sola yalpa ya- tür. d ı b 
"I. 0 -·- et İ İr zelzelenin tesiriyle iki saatlik 

~eti ~uşu insanın yüreğini ağzı- lllarkonl.nl~n bir sarsıntı geçirmiştir. Zelzele o kadar 

t llu" rı.Yordu.. lYI. j 
li... azıyet k d . . h şiddetli olmuştur ki, Alaska merkezi za-
~'I bi arşısm a ne ıçın er S • 
\~"tt facia. ile karşılaşmadığımı- 00 milyonluk servetı man zaman şiddetle sallanan bir beşik. 

ı J et gibi aarsılmı" h b'"t"" b" a1 h ht~ 1~.. ettım •• Doğrusunu söyle- R 28 (ö R) Rad ·a· . "' emen u un ın ar a-
~~ -..;,ılll l oma · - yonun mucı ı rahe haline gelmiştir 
~ ti k ge İrse bu şekilde bir se- Markoninin vasiyetnamesi açılmış ve R- . · 
~~ bij}'\ik~ız ~lasız geçirmeği .ta- noter huzurunda gereği yerine getiril- . oyterın notu - Dün Gcrinviç aaa-
~lellle ~ır lutfu olarak telak- miştir. Markoni henüz yedi yaşında bu- tıyle 6. ~ 9 da. 1=-ond.ra. rasathanesi bu 

~~l~İ ~ lazırndır.. . . lunmakta olan kızına 500.000.000 liret z~.lz.~leyı tesbıt etmıştır. Rasathane mü
~ \rJfcsihududu dahı~ınde k~~t- (30.000.000 Türk lirası). mirası bırak- d~ru Rovland .baba 40.00 mil ~cs~fede
~İr • 1?smen yerme getml- rnıştır. İtalyalı muhteri ayni zamanda lu bu zelzelenın scnenın en muthıı zel-
' ~lakın belediye sınırı aşı- 18 milyon Türk liralık bir yekunu ih- zeleai olduğunu söylemiştir. 

iİ~cii Mhiletle - tita fenni araştırmalara tahsis et- Londra - y eıü Ginede kain volkan Y mi Gine ı14nan:lağı indijaına caU 
HAKKİ OCAKOOLU 

B. Eşref Şefik Güneş'ten 
istifa ettirildi 

Bir banka müdürü de Ankara 
merkezine alınmak üzeredir 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Memle
kette spor terbiyesinin iadesine ve spo· 
ru anarşiye sevkedenlere karşı nlınnn 

I tedbir1eri bildiren Başvekalet tebliği 

I şehrimizde çok iyi karşılnnmışUr. Spor 
ıınhnsında son senelerde cereyan eden 

müessif hadiselere hu ''esile ile son ve
rileceği, sporun nizam altına alınacağı 
tahmin ediliyo"r. 

Alımın tedbirlerin tatbikine derhal 
başlanmıştır. Tanınmı~ bir epor mu• 

- Sonu ücüncü .ahilede -
s 

Uzünı kurumunun hazırlı ki arı 

ihracatta çok geniş · ted
birler · alınmaktadır 

Yaş ve kuru üzümlerimizin değer 
fiatlerle ihracına eh~mmiyet veriliyor 

Kurum lüzum görürse borsada yine nazımlık 
vazifesini yapmakta devam edecektir 

İzmir ihracat maddeleri arasında mil
hjm bir mevki nlmak va7.İyetindc bulu
nan ve iktisadiyatımızda mühim bir 
merhale teşkil edecek olan yaş i.i:züm 
ihracatı hakkında kooperatif birliği 

umum müdürü ve Üzüm Kurumu 
müdürii B. İsmail Hakkı Vcrala mü-
racnat ederek malCımat istedik. R Ve-
ral bize şunları söyledi: 

1 

- Ynş i.i:züm ihracatı işinin muhiti
mizi scnelerdenberi ehemmiyetli bir 
şekilde işgal eden mühim bir mesele 
olduğunu bilirsiniz. Yalnız İzmirclc de-
ğil, fakat vatanın diğer mühim aksamın
da dahi gittikçe inkişaf bulan bağcılı
ğın ve gerek üzümcülüğün memleket 
iktisndiyatmda ihracat bakımından en 
mühim rolü ifaya namzet bulunduğu 
şüphe götürmez bir hakikattir. Her 
sene milte2ayit bir istihsal inkişafı gös

DöRDUNa> SAYFADA 



r Mühim spor temasları 

iki muhtelit a 
rosu tesbit • 

ı 

Kendi takımlarımızla yapılacak 
temaslar çok mühimdir 

-
•• .. ·-· 
•• 
• • . " .. 

• • .. 
•• 
• • 

Fuarda 
Türk antrasiti 

Soyadı almıyanlar 

Dah · iye vekileti viliyet
lere kat'i direkti ver 
Derhal faaliyete geçilerek her 

Tirede 
Orta okul 

Vilayetçe yapılan tC1Cbbüs :neti'ı 
sinde Tirede bir orta mektep 8~ııl 
ması Kültür Bakanlığınca ~ 
edilmişti. Bu mektep için icap e<leD 
arsn tedarik edilmiş olduğundan ~ 
lecek haf ta mektep binasınm teJll 
atma merasimi yapılacaktır. Türk AnlraslU anonim şirketi ye- d b 

nl aldığı bir kararla 937 İzmir Enler- vatan aşa irer ad verilecektir 
nasy-;:ıal Fuarında Türk Antrasit kö- • - • - • • B. Aka Gündüz 
mUr~il t~~lr edecektir.. . . Soy adı işlerine artık kat'i bir ne- J kimselere vem1iş ve kanunun 1 2 in- ~ h • • J ti 

Komllr ıçın fuarda iyı hır yerde hır ti.ce verilmesi hakkında vilayete bir ci maddesiyle nizamnamenin 52 in· ~e rımtzaen geç 
pavyon tutulmuştur. Yakında dekorns- 1 tamim gelmiştir. Bu tamimi ehem-lci maddesi de bu hükümlere riayet Ankara m ebusu güzide edipJerirnİZ:; 

• • . . yona başlanacaktır. • • (miyetine binaen aynen neşrediyo-letmeyenleri cezalandırmayı emret- B. Aka Gündüz, Tunceli ve prk ~ ~ 
~,~,2 ...... 'l!.' · Fuar komıtesı ruz: rniştir. l ~·etlerinde rnptığ• tetkik gez.isindeO /P 

. c_e•ı_ ı Fuar komitesi dün Bay doktor I · Mer'~yet. müddeti 2/ 7 / 936 tari-ı Daha fazl~ .uza~:ıa tahammülii ; nc.rken Erzun.ım vapunıyle liın~ 
1.zmiT muhtelitinm eski Jccıdrotanndan biri Behçet Uz'un başkanlığında topla- hınde bitmış o~n 252.~ ~yılı Soy adı olmayan bu ışın bır an evvel arkası za uğramış ve ~rde küçük bir geı!P' 

2~ ağustos. ile 20 eylül arasın~a verdiğimiz futbo!culaT .. bir iki güne narak fuara ~t bazı kararlar alnu~- kanunu m~cibm~e butun v~tandaş-1,ahn~ üzere vali ve kaymak-:mla- : ti yaptıktan sonra ayni vapurla ıstaı" 
lzmır muhtdit futbol tabmmın bır kadar antrenmana ~ır. br. llann mezkur tarıhe kadar bırer soy rın, alakadar memurları faalıyete bula gitmiştir. 
ecnebi takımı ile ve latanhul. Anka· Büyükler talnmı: • l adı almaları ve taşnr.alan mecburi sevk etme1eri ve halen defterleri ---
ra. üçüncü Umumi Müfettişlik böl- Oçoktan: Nejad, Ali, Adil, Mu.. Yenı pavyon ar olduğu halde baz~ ~ilayet1erde eran 1alınmış olup ta işlenmemiş bulu- Orman gını 
gesi muhtelitleri ile karşılaşacağını tafa, Enver, Sait. Namık. Küçük fuar komitesi tarafından fuar ,bu işin bitirilmedığı ~ alakadarlar-inanların diğer daire memurlanndan yan . 
yazmı§blc.. Yine ayni günler içinde Kemal. Basri. Hakkı. yerinde yeniden bazı pavyonlar in- ; ca takip ve tesriinde ıhmal gÖ3tcril- temin edilecek yardımcı memurlar- Seferihisann Doğanbey nah

1re; 
lzmir muhtelitinin Manisa. Balık.e- D?ğa~n!an: lbrahim. Adnan, şasına karar verilmi§tir. Buna sebep diği anlaşılmıştır. . la ba~anlması lazımdır. sinde fundalıklarda çıkan bir yoııff• 
sir Upk bölgeleri muhtditleri ile Fethı. Nurull , Fuat, Hakkı, Halit, müracaatlerin son günlerde çok ert-j Mezkur kanunun sarıh hükümleri Nüfus idarelerinden listesi alınıp 24 saat devam ettikten sonra ~ 
bir~ müaabaka malan huıwu Meh~.t., Reşat. mı1 olmasıdır. ve 1_7?9 numaralı soy~ nİzamna- ~henüz adlandmlmıyanlara da va- tan yetişe~ler~ sarfettikleri y~k .. , 

tkik ed"lmektedir yap Küçiildet- talarm: mesının 29 uncu maddesı 2/7 /936 lı ve kaymakamlarca en kısa bir gayret netıcesınde aöndürülınu~tiif, 
te ~ • • • • {)çoktan: Hilmi, Cahit. küçük Acılan kurs tarihinden sonra soy adı almıyan 

1
müddet zarfında soy adı verilerek Bin dönüm arazi ile bir kısım funM 

Bu muuıhekalara birisi ~:k Meh~et. llyas, Saim. , k!~l~re so~ adı takmak hale ve va- 1 tescil ettirilmesi ve kat1 ~etice_Ye ait lı.lc !anmııtır. Y an~n zu.hurıJ ~ 
genç EutbolcuJardan tqıekkül etm Doğan.spordan: Şeref, 1rran. Ali. Dün sona erdi zıEesını vali veya kaymakamlara !raporun gayet acete gonderılmesi bebi haliında 1:a.bki1tat acr8 cOV 
üzere lzmir namına iki muhtelit ta- Ömer. veya bunlann memur edecekleri lanmdır. lmektedir. 
1wn iftirak ettirilecektir. Futbol aja- Yamanlar 5s>ordan : Muzaffer, BugUn gençlerin lmtl-
m her iki muhtelit takım lmdrolan.ru Kamran. MC!ih. Hasan. Hikmet, hanları yapıhcak dip. 
tesbit etmiştir. Aşağıda isimlerini Kasım. lomaları verllecektır 

Vilayet tarafından açılmıf olan 
yumurta Ye tavukçuluk. kooperatif
lerinde istihdam olunacak memur-Korkunc tren kazası 

• 

Kalküte ekspresi nasıl 
yoldan çıkmıştır? 

Enkaz altından parçalanmış 100 
ceset ve 200 ağır yaralı çıkarıldı 

Birinci Kordon
da kain 

•••••• 11 • 

inhisarlar idaresi 

SiNEMASI TELEFON 

3151 N 
22 temmuz 937 cumadan itibaren muhterem hallumıta görülmemiş iki filim takdim ediyor 

BlRIGITTE HELM tarafından 

DikiU hükümet hekimi B. Bekir Yn-

man Foça hilkilmet doktorluğuna nak
len tayin cdilmlştir. 

ensucat 
Anonim Şirketi 

-UÇU A 

~- - •• •• ... ~.f,t -~ ...... ·· r .· ·,.··,.~· .... :. '.·.,,,;. 

temsil edilmiş Fransızça sözlil 
müeıssir aşk hikayesi 

~-:\~. . ' ... ---~ 

ltlt 

p 
1İııd 
ıijiy 

a 
tııı, 
~lı.j 
hırı 
Iİlıc 
Pt~ 

d di
0 

tiıı, 

'tııı 
liı b 
~ite 
~rı 



~TEMMUZ PERŞEMBE 1937 l'ENf ASIR .Sahife 3 
:::'.::::::::::~~~~~~~~======~==~» ....... ~~~~----~~~!~~==~==:!!1111-=~====-~!!!!'!~==============~==::;:::==r=:==~=========~~==~~:ı::===::::a~~==~~======::!:===::!!!.!i!!!!!!!!!!:!::::::=--.... ==~~~==~~~;;;;;;~==::!l!!I 
Bir hiç yüzünden 
Ocaklar s~ı7~ekte evler 

kapanmaktadır 
t~AŞ TARAFI BtR1NCl SAYFADA 

t nca artık seyrüsefer emniyetini 
~trol vazifesini hiç kimse üzerine 

ıyor .• 

lar Yollardaki belediyeler, karnkol
L ' devriyeler bunlara seyirci ka
Yor •• 

~ Yntandaşların seyahat emniyet
ktı hudut tnnımaz. Onu biitün de,·
t teşekkülleri ihmal edilmez bir 

~a~İfe olarak Üzerlerine almağa 
ecburdurlar .. 

lirn Binaenaleyh mevcut karar ve ta
lıaaatn~melerin tatbik ve takibi için 
d SClsıyet gösterilmeğe lüzum var-

:b·· Hatta bu kontrolü hakkiyle ya
~ ılınek için bir kaç tane motosik-
ta. tli lllemur kullanmak bunun mas-
Oannı bölgemize ait belediyeler 

tasında taksim eylemek en isabetli 
harekettir .. 

HAKKIOCAKOöLU 

Hayvanlar arasında 
bir imtihan 

"tr:ı~on Yıllarda. hayvnnlann zcknvetlc
lıı 1 

.. bir çok tanınmış bilginler tetkik et· 
~e koyulmuşlnrdır. 

k au i~e kendini vermiş olan Belçikalı 
~ Profesör, uzun :zamandanberi ynp
t ltta olduğu müşahedelerini kat'i su-
tltc t b" . . es ıt etmıştır. 

Prof ·· b k'kl • • ·· · 'İli csor u tet ·ı erını uç esas uze-
lu~'n. Ynpmı;itır: Hnfı.za, öğrenmek kn

'Yctı, di'oünmek. 

Bu Üç bnkımdan müşahedelerini yap· 
~ olan prof csör, genel olarak ortanın 
~ne çıkan sekiz cins hayva11 bulundu-

ti u iddia etmektedir. Profesörün fık
fı ~c, bu hayvnnlar, maymun, fil, kö
d tdi, biber, beygir, fok balığı, a3, ve ke-
. r. Tetkiklerini 3 apan belçikalı bil-f:' kedi hakkında bazı tnhditlerde bu· 

lir ltlaktadır. Kedinin, :zeki, terbiye edi-

ti bir nıahluk olduğunu, fakat öğrendi
u-~cyJcri keyfi i tediği zaman tatbik et-
~rıi söylemektedir. Kedinin, hodbin 

"c llıa ~rurlu bir mahluk olduğunu ve bozı 
rıfctlerin kendisine ancak biiyük bir 

la.bırta ••w ·ı b'I .. , 1• l b. ~ oı,"Teti e ı ecegı ma um o an ır 

'l'fiyettir. 

fı Ancak, bütün bu hayvanlar arasında, 
tofc .. .. h ii llorun « ayat artisti> adını verdi-

\'c en çok beğendıği hayvan fildir. 

"c Profesör, filin knvrayı~ çok kuvvetli 
hafızası sağlam bir hayvan olduğu-

1\11 • 
)' ' ınsanların arasın katılınca, çok i3•İ 
~rnasını bildiğini kaydetmektedir. 

karısın;·~;~~n adamın 
kurduğu müze 

k Amerikanın Kansas hükumetinde ya
~itn .?engin bir çiftlik sahibi, kansiyle 

du~ikt~. çok mesud bir haynt geçiriyor
ılij Ölum, 1930 da kansını alıp götür-

ltı ltcn sonrn, Davisi, artık hiç bir şey 
'Ui edememişti. O tarihtenberi, kan
d aid hatıralan toplamakla ınC§gul-

t. 

Adam "' 1 · ·· 1 · ~·l'ld cagız, ya nız geçmı1' gun erın 
tİtj c Yıı amaktn olduğundan, günün 

lıa ilde, çok bü~ük olan villasının bir 
~ını kansiylc allikası olan hatıra ve 
~ ar .. dnn mürekkep bir müze haline 
~ lga karar 'ermi:ıtir. 

t11k Undnn bir kaç ay evvel. Amerikanın 
~tl tanınmış bir heykeltra~ınu ae)·rek 

anan bir aiparişte bulunınu~tur: Bu 
ıı,. 

~d~§, kendisinın evlilik hayatına dair 

~td'.&elcri canlandıran mermer stntü
ıq11 1 t· lieykeltra ın şimdiye kadar ynp
~ olduğu on bir statü arasında, kan 
~ tlllın cvlendıkleri gün kol kola va-

t c. k 
~l rı, ilisede papasın önündeki du-
'ı:ıı lltı, evli çiftle birlikte bir grup, karı-
•· rı ev h ı· · d D · •· '\11'1 • a ı ve saırC" var ır. avıs ın en 
~ç~ '1Parişi, kendisiyle kansını gökte 

'<1) b' 
ııı~r ırcr melek şeklinde gösteren bir 
~t:cr statüdür. Ancak Lu statü, Oıwis 
> ına knvu tuktnn sonra açılacaktır. 
""'J Jij /.7z.7/7LXZTfLZ/.7.7.7..7..-'7.7./~ 

• 
1 as ll. 

B. Hull 
Harbı mevzi eşti
receğini söylüyor 
Va~ington, 28 (A.A) - B. HulJ, 

Çin - Japon ihtilafını halletmeğe hic; 
olmazsa mevzile~tirıneğe gayret edece
ğini beyan etmiştir. 

la 
·z kral, 

sırada 
ral·çesin ·n e 
üç kontlukta 

as a S?İt e 
suikastler 

Mumaileyh dokuz devlet muahede· 
namc.t1ini ileri sürehilmek için kafi dere• 
cede ııarih malumnta sahip olmadığını 

ilih·e etmiştir. 

Bu tavassut ihtimnliııden bahseden 8. 
Hull, böyle bir tnsnvvurun Toh-yo \'I 
Nankinin muvafakatlerine vabeste bu
lunduğunu fakat bunun için hiç bir. mÜ• 
racaat vaki olmamış olduğunu aöylemiı• Suikastler müfrit Cümhuriyetçilere isnat edilmektedir tir. 

Londra, 28 (A.A) - Kral ile )mıli
çe Belfasta gitmekte oldukları sırada 

serbest İrlanda devleti ile UJstre hudü
dunda bir çok suikastler vukuu haber 

rüsü hemen hemen tamamiy]e berhnva Jis devriyesi taarruza uğranıı~tır. Diğer 1 Bu ııuiknstler kral ve krııliçenin Dd
olmuştur. taraftan ttifck ve mitralyözlerle müsel- lasti ziyaretleri münasebetiyle serbest 

Tyrone ve A rmnch kontluklan dahi- lah 7 kisi Oublin. - l3eUast yolu üzerin-
1 
irlandadnn Ulsterc ziyaretçilerin teha-

A lameti taşımayanlar 
cepheden kovulacak 

verilmektedir. Hududun her iki tarafın
daki gümrük barakalarında yangın çı

karılmış ' ' C Dundellok demiryolu köp-

linde müse1lah dört kişinin tevkif edil- de güınTiikçülere .nteş etm~lcr ve güm- cüm etmelerine mani ·olmak isteyen 

' miş olduğu bildirilmektedir. rük bürosunu yımcın bombalariyle tah- müfrit cümhuriyclçÜcre ~nad edilmek-

Viyana, 28 (A.A)-Vatansever olan 
bir cephe Brcsla\-a gitmekte bulunan 500 
kişiden mürekkep Koro heyeti azasına 
Almanyndn "iJrnmcti müddetince mez• 

kUr cephe nlfunetini taşımayı emretmiş
tir. Aksi takdird<' bu alameti taşımaya• 
cak olanlar cepheden tarde!dileceklcr
dir. 

F rankfurt kontluğu dahilinde bir po- rip eylemişlerdir. tedir. 

••••••••• •••••••••••••••ııeıııı• • ••••••• • ••••••••••••• • • • • • • •••••••ıı•ıı ııı,ııııı ı ıaııa ı ıı ıı ııııııııımaı• 
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Vatani'lere karsı , kat'i m ücadele acıld 
' • 

- Baş taralı birinci sahifede -
nü P.ııi e gitmek üzere Beyruttan ayn-

di~cler uyandmnı§tır. Cezire mıntnka- 1 tışınış gibidir. Nümayi§lerden sonra neş-
sına gönderilen takviye ku""Vetleri Ce- rcdilen tebliğde nümayişçilerin maksat
zire rüesası tarafından verilen emirle si- ları bile anlaşılamadığı, bunun bir tah
liihlarındtın tecrit edilmişlerdir. Bunlar, rik eseri olduğu, ekmek isteriz, diyen 
cCczircde i:lleri olmadığı~ cevabiyle halkın hakikatte başka maksatlara hiz
teb ·it edilmişlerdir. Bu hadise Hnlepte 

1 

~et ettikleri anlaşılmıştır, dcnilmekte

elim bir te .. ir lıırakmıııtır. Cezirede yer- ır. 

lncak ' 'e lstanbulda yirmi dört saat ka
lacaktır. 

Hataydan gelen haberlere göre halk 
işiyle, gucüyle meşguldür. Ynpılnn men
fi propagandalara Ha.tayda kulak asan 
yoktur. 

1• b' "d ki' 'h.l-- d·ı · · 'B D il'ye veziri Sadullah CUbiri de ca-
DORZOLERIN KARAR( 

ı ır ı are ~e ı ı u= e ı mıştır. u I 
, k d • . zetecı ere: 

. . . . mıntaka halkı vergı verme ten e ısbn- .. • • h 1 
Beyruttan bıldırılıyor: k'f k d" - Numayı~ıler memlekette pa a ı-
0 .. .. .. kl ·zı· b' n etme te ır. 1 k 'k" ·ı n·· .. d"' d urzu ruesası, ynpb an gı ı ır top- H I k" 

1 
l k l oL• ...:: ı tan §1 uyet ettı er. utun unya a 

\' ·ı k . . 1 u a epte ı tn ynn ·onso osu ıhı ti .. n h~ 1 1ık a s . d h' b' f k lantıda atanı ere ·arşı ıtımatsız ıı;ıan• pa wı vnr ır. urıye e ıç ır ev .a• 
m bildirmişlerdir. Vatanilerle kat'i bir evvel Cezire mıntakasına giderek yırmi ladelik yoktur. Pahalılıkla mücadele 
mücadele nçılmıştır. Dürzüler baş kal-ı dört sant l:almış ve Halebe dönmü~tür. edilecektir. Teessüfle görüyoruz ki, şah-
dırmak_için bnzı kararlar almışlardır. • ~A~DA 

1 
si. tarn~ar pahalılık damt?ası nlt!n?a bu 

Cezireden Hnlebc gelen haberler en- Şamda başlıyan nümayı§ler ~undı } a- nümayışe iılet olınuşlardır, demıştır. 

· ·· ·····ı· ··· ··· · · ········ · · ·· ·· ············ · ······ ·· ·· · ····· ·· ·· · . . 
......... ~ BÜYÜ ORDUNUN E . ........ : . . . : : . ...............•. ,.. . ............................................. : 
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e raları • 
ıcın 
• . . 

u-~ . . ' • 

.m . . da heyet·, hakem-j 
• 

~ler · . . tay in ve ilan edildi! 
Baştaralı birinci ıahilede -

lih Onurtak'tır. 
Kırmızı taraf komutanı Korgeneral 

Nafiz Görman, Mavi taraf komutanı 

Korgeneral Sabit Noyo'dur. 

Ecnebi mii~itler 18 ağustos salı gü
nü saat on yedide h.mir vapuruyla Js-

tanbuldı:.n hareketle T ckirdnğınn gide
cekler, 20 ağustos ak§amınn kadar mıı-

nevra\arı takip edeceklerdir. Ecnebi 
müşahitler 2 3 ağustos eabahı lstanbula 
avdet edeceklerdir. 

icra Vekilleri Heyeti, Kamutaydan 
bir heyet, Ali Askeri Şura azaları, ikin-

ci ve üçüncü ordu müfettigleri, Trakya 
umumi müfettişi, Ankara ve Trakya va
lileri ve matbuat heyeti mnnevralııra da
vet cdilmi~lerdir. Bu zevatın ikametleri 
için yerler ayrılmıgtır. 

1 7 ve 18 ağustos günleri manevra 
çetin harekô.tlıı geçecek, asıl büyük ha
rekat 19 ve 20 ağustos günleri olacak
tır. 2 1 ağwıtosta istirahat edilecek ve 22 
ağustosta büyük geçit resmi yapılacak
tır. Geçit resmi Saray civarında yapıla
cnğı için, halkı götürmek üzere h ususi 
otobüs eervislerinc müsaade edilmiştir. 
Geçit resmi mahallinde bayanlar için 
yer ayrılmı~br. 

Spor işlerinde tensikat 

nya 
Kralı Gand' da 

Gand, 28 (A.A) .-- Romanya kralı ve 
maiyeti dün otomobille buraya gelmiş-

lerdir. Kral belediye dairesini, Flan· 
dre konUarmın ptosunu, Katedrali zi-

ynret ctınış ve mahalli hUkümet erka
nına bir öğle yemeği ventıiştir. 

Romany:ı kralı öğleden sonra Brük
sele dönmüştür • 

Kral her tarafta pek çok alkışlanmış
tır. 

önigsberg 
Pa:.ıayırına iştirak 

ediyoruz 
t stanbul, 28 (Hususi) - Hükümeü

nıi.z geçen sene olduğu gibi bu yıl da 
arsıulusal Königsbcrg doğu panayırınn 

iştirake karar vermiş ve keyfiyeti Bcr

lindcki Türk ticaret odasına bildinniş
tir. Türkiye pa\'Yonu geçen yıldan da

ha büyüktür. 300 metre murabbalık 

bir sahayı kaplıyacaktır. Türkiye pav

yonunda ihracat ürilnlcrirniz teşhir edi
lecektir. 

ı r 
ekine taarruz 

yapmıyacak mış 
Hongkong, 28 (A.A) - İngilizlerin 

yapmış oldukları bir protestoya ~vn
ben Japonlar bugiln öğleden evvel Pe
kine karşı hiç bir taarruz yapılmıyacağı 

hakkında teminat vermi§lerdir. 
Japon mcmurlnrı ecnebilere sefaret

hanclerine iltica etmelerini tavsiye et
mişlerdir. Japon kıtaatına şimali Çinde 
ecnebilere fena munıncle yapmamala
rı için talimat verilmiştir. 

Bu ihtnr dolayısiyle Pekinin hatta 
bugün bombardıman edilmesinden en
dişe edilmektedir. 

Almnnynya giden Avusturya oto. 
mobilcilerlnc de Avusturya Flnm..ismı 
taşımaları enmcdılmiştir. 

Çan
Alman 

ay - Şek 
elcisi ile 

t 

konustu 
~ 

Nanl;in, 28 (A.A) - Alman büyük 
elçisi B. Trautmann dün Mnre~al Çan 
Kay Şek tarafındnn kabul edilerek yanm 
saat görÜ§lllÜş ve Almanynnın Uzak do· 
ğudaki siy setinin ana hııtl rmı izah 
ederek bu siyasetin münhasıran barışın 
muhafaznsı için müessir surette teşriki 
mesaiye matuf olduğunu teyit etmiştir. 

ngiliz Başveki i diyor ki~ 

a 1 
• 
çı a 

Roma, 28 (ö.R) - İtalyan gazetelerinin verdikleri haberlere göre İngi
liz başvekili ltalyan sefiri Grandi ile görüşmelerinden sonra verilen dinede 
mühim beyanatta bulunmuştur. B. Ncvillc Chamberlain <-'zcümlc şunları 
söylemiştir: cBana gelen son haberlere göre A\ruiı kıfasında sulh için çol: 
müsait unsurlar vardır.> 

Bir Amerikan filosu 

Dostcazi • 

ivost 
Moskova, 28 (A.A) - Tas • jansı bildiriyor: 
Agusta kruvazörüyle dört destroyerden mürekkep bir Amerika filosu ' 

gün dostça bir ziyaret yapmak maksadiyle Vilndivostoka gelecektir. :r'ih 
Amerikanın Asya filosu kumandanı Amiral Yarnellin kumandasındadır. 

ı.rnoyu selamlamak üzere Amerikanın Sovyet.lcr birliği nezdindeki ateşe· 
militeri B. Faymonvile Viladivostoka gitnm;tır. 

Pasifik denizindeki Sovyct filosu kumandanlığının mümessilleri bir de& 
troyeı·:~ Amerika filosunu karşılam.ağa çıkmışlardır. 

A rap ittihadı kongresi 

a 
. ·Eşref efik Güneş'~en 

istifa ettirildi 

Müstemleke nazırı Şam, 28 (Hususi) - Filistinin taksimi projesini protesto için Ccncvreyc 
gitmek üzere olı:ın bir Irak komitesi buraya gelmiştir. Komite Milletler Cc

Cenevre ye gidiyor rniyeti ki'ıtibi umumiliği ile temasa gelecek ve bir muhhra takdim edecektir. 
Londra, 27 (A.A) _ Milstemleaat Şam, 28 (Hususi) - Kudüste toplanması mukarrer olan Arap ittihadı 

erakla okuy aca- ~ 
ğınız yeni bir BAŞ TARAFI BiRiNCi SAYFADA geçen milli banka memuru iş Bankası 

harririnin istifaya davet edildiği, lstan- müdürü Bay Yusuf Ziyadır. Kend isi A n-

nazırı B. Villiam Armsby Gore manda- kongresi Filistin hükümeUnin bu toplantıyı men etmesi i.izerine Şamda top
lar komisyonunun içtimaında hnzır bu- !anacaktır. Bu kongreye Mısır, Filistin, Irak ve Suriye murahhasları işti• 

rak edeceklerdir. 
~~~~~ c~c~~~re~~ ~~~~====~~~~~~~-~-~-~----~~~~~~~~~5 
ıniştir. tef ri ka bul da milli bankalarımızdan birinde kara merkezine alınacaktır. Ik• yüksek bir ınevki İşgal eden bir zatın Alınan tedbirlerle spor işlerinde yol-

. l K zkardeş Ankarayn nakledildiği söyleniyor. suzluklara son verileceği tahmin cdili-

ll" 'nQ k t . h Spor muharrirliği yapan Bay Eşref yor. icap ederse kulüpler lağvedilecek, 
tl{ en.tr~ukm ku;ıdn e~ı~ aş ınal ~ Şefik Güneş kulübünden istifa ettin!- yeniden taze elemanlarla tesis edilec~k

ı acı a ın nıçın enge \ 
~ oluyor? Bir habere r;öre yukarıda ad ı tir. 
u beklenmiyen çocuk~ ............................................................ ........................... . 

~ kimin yavrusu ? ~ Bir casus Eşekle nakliyat 
:r~k§ın Nikola sevdiği subayla mı, 

ea nefret ettiği serseri çap- yakalandı yasak edildi 
1 

kınla mı evlenecek i 

1• ki Kızkardeş 
<ti kız 1. . 1 

-.ardeş romanında heyecanla X 
bu sunllerin cevaplarını N 
~-b kliyeceksiniz ... 
-.c./-4.ZZ/17._ZZZ7Z7..ZZZ.ZZ.ZZ7J 

Londra, 28 {ö.R)-Belçika zabıtası-
nın yardımiyle Fransız polisi bir casus 
yakalamıştır. Bu cnsusun üzerinde mü
him miktarda para ve askeri doküman
lar elde edilmiştir. Şarlot Hansen ismin
de ııüzel bir Alman kw dn zan altında-

İstanbul, 28 (Yeni Asır muhabirin-

den) - Belediye meclisinin bir kararı 

üzerine, ağustos ba ından itibaren Bey• 

oğlu, Eminönü mmtakalannda e§ekle 

nakliyat vaaak edilmistir. 

Grev yüzünden kıtlığa 
uğradılar 

Nevyork, 28 (A.A) - S 73 bin nü

fuslu Bufollo şehrinin kamyon §oförleri 
ile kasapların ,grevi yüzünden vahim bir 

kıtlık tehdit etmektedir. Mağaza 'kapıla
rını tutan grevciler her türlü yiyecek 

nakliyatına mani olmnktadırlnr. 

Siyasi temaslar 
Paris, 28 (ö.R) - Fransız hariciye 

müsteşarı Bay Frnnçois de Tessan dün 

Jtalynn hü:> ük elçisi Bay Çerutiyi kabul 
ederek gönişmiıştür. 

şakta büyük spor hareketleri 
_.aa::EI:::::::r:m:am--aamm-=m--m:aım:ııımm 

eş şehr· 

Uşak, 28 (A.A) - Ağustosta şehir 

stadyumumuzun açılış töreni ve beş şc 

hir atletizm müsabakaları yapılacaktır. 

Hazırlıklar bitmek üzeredir. Manisa, 

ı a tı 
günü ve bayramı yapılacaktır. 

Afyondan bu bayram için hususi bh 
tren tahrik olunacak ve yüzlerce Af· 
yonlu bu bayramda hazır bulunacak• 
tır. 

Denizli, Afyon ve Kütahya spor bölge- Stadyumda radyo tertibalı yapılmış-
lcrinc ve Gediz kazasına mensup 80 tır. ld<µ>e ve teknik komite yarışlann 
idınruı;:ı Uşağa gelecek ve Uşak sporcu-j ve bn~Tamın muntazam olm ı iç.in cid· 
tarının da iştirakiyle büyük bir spor di bir alaka il h r ıcilıı çalışmaktadır. 
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E····"--···············-····················:···:········h ........... :.E Ozünı kurumunun hazırlıkları r· .... ~ Japonyanın hakıkı çe resı r ..... ~ 
lr.Jikk~· .. ·ı~p~~· .. ·;~h·~~~nl- lhr~catta çok geniş .ted-

Mıw ROMAN sAYı , 40 Yazan , v. KEMAL ien h_arika_lı en şaşılacak1 bırler alınmaktadır 
O akş hi bir k' : onlarla a1a-ıhu ayrılığa tahammül güç.. Avrupaya l • • y k •• üİnlerimiziD degv er 

k d lamd ç S b~ l u tu. Di· ~idebilir miyiı; acaba} Oiyananın lsviç· eser e.;,.1nı taşıyor aş · Ve UrU UZ 
~:ır u;:~ı ... o ;urrı: ~:Uy!tinde idi.ı~cye gitmesinde de bir mahzur görü-

1 
.;c. fı·atlerle ihracına ehe. mmiyet veriliyoı 

kin D
. yor musunuz?. . 

usu... 1~~~a.d~ğw. Cemal ... :e· bira; ... Dimitrl ~1:v:S:dım .. Genç yüreklerin .Ja~otJ.lar "Nikkoya;g/;rmiyen güzellikten: BA.şf.ARAFI B1R1NC1 SAYFADA han pazarlar~ çok daha mücchh~~~ 
t on e. · ' ' hU.Ü · • b' kitassas ve feda • ~ - el el [ • ku 11 b • ..c ,,_ w z.ı UIP" n· dJlar Yalının tist ' sızın gı 1 ço • • ~ ı•ht-ı•şam:.lan.,. bahse emez,, er er• • teren üzümlerimiz.in yalnız kuru ola- vvet ir suret..: çı.t>.acagunı 

sonra ıyana uyan -· . 1 kar i 1 l k acılarını takdir : ve aı : . d . • fl- •• ı . . . f tine "' 
katında kıyamet kopuyQrdu. Cemale, . nsan arın ayrı 1 

• : •J• ? : rak Avrupaya ihracı meselesi, iklim ve e erun. :uzum enmızın ne ase fi-

D• k!.! ka maca oynuyorlardı. ~ıyorum .. Ne çare Cemal, hayatın bu : "Günün kapısı,, neresı ır. : tabi.atin mümtaz bahşayki ile dünyanın fiat bakımından rakip memleketler 
ıyana uşe P .. b . il 1 . d ·· w •• • ~ f\1-
Möayö Dimitri, Cemalin .annesi~e ~-ı1!1unaae etaız c.ı ve erme. e gogus ger• JAPONYA REPORTAJLARI teri ıerefine yaptıkları mabedlere layik en güzel üzümünü ve mahsulünü ve- atlerinin dununda olm~sına nazaran P' 

kıldı.: mek lazım .. Ergeç sulh takarrür ede· T d N~-•- ' . • azametli ağaçlann toprak sinesinden fıf- ren memleketimiz için kafi gelemezdi. rupa piyaSalarında Bulgar, Yunall· . 
• b 1 . b cektir r:ikko - okyo an 111&.oya per· • • • . mi h -'- lif . A tu-, C b• • ~ıra - Hemııre, u yaramaz ar evı a- .. k dl . h yretl ed' kır~bilmeu ıçm aJreno ~ are&ete Bu itibarla üzüın dahilde ve hariçte yaş onuya, vus r.uya, enu 1 ıu::;. 

flllllD. yıkacaklar .. Çıktı 1tınlara.. Kanal;ltİmce .Ege denv.inde, Balkarr· en muazzam se erı a ..,:dt ·~ ı- aetirmitler ... İntan, bu kriptornerya or· olarak kuru olarak şarap olarak ve ve l.spanva üzUrnle.rine rekabet eo--
Cemalin annesinin sesi : larda Türk ve Yunan milletleri anlaı- ,.ordum .• cŞOgunalarm» uy uya manuu a:ö~den geçirdiği ~n insan .. .. d . r k b·i 1 h k'l ve leceğimW ve az bir %Aman .zarfında .. ~: 

~ H k.,_. b" ~ı- f daldlkla.n mezarlaia siden efsanevi • • • . . . uzum en ıma ı a ı o an er şe ı -
- Yavrularım. ne bu hal.. Kulaktan· maıı;a. ~ı:churdurlu.. a ııı:ı uyu-.'~ .. . , • !eliyle tabiat elinin bu ımtiıaema ha~!'~. 'suretle sürümünü temin ehnek elzem- rupn piyasalannda Türk üz.ijmilJı 

tl N "'Y • tavan ,.,.,.k ıyı bilı'yor Mustafa Kemal bu bu· yol uzenndeyım.. Sırasını k.a1betmif olan kal R J ki • n adak • " bul · • ·· l b' ki :ı..-- dece..W m12ın zarı pa ıyor.. ereae ıse Y"' •• • ı y y ı ıyor. vy • , ,apo ı yennı • di. Kuru üzümlerimizin Avrupada ih- nıus esna ır mev ıu.nu c s-
ço-Le .. -'-. • yük in8&1\. insaniyet ili mefhumunu, • aga~larm darınık mansaı.rua zamanm 1 m-turı kuvvetle ta1rmin ederim. Bu ~ 
~ ,..C1'. t hrib t O'österiyor.. Bir zamanlar "'7 raz ettiği in1tiyazlı mevkie nazaran bu- _,.ııa 
Bu aırada Cemalin omuzlarına. Diya- son zaferden evvel Avrupaya anlat- a a mı • cNildı:oyu ~yen _..cptekkC>• dire· nun yaş olarak ihracında da memlekete mi2in tahakkuk ettiği gün hayatıw--

na binmif. merdivenden iniyo!lardı.·:·· mak istedi.. Beyhude kan dökülmesin, : Japonyanm mulratlderatma hiıkim ~·~ mez.ıt. büyük faydalar temin edeceği muhale- en mesut ve büyük gUnünü yaŞaYBfl 
Kahkaha, neı" e, hor iki ıençten möıyö düıüncct'iyle lontıraya heyetler gön· cŞoaunalann» habralarma ,_,.tmak ~ cKek.k0> japoa dil!od• cmuhtqeın, kaktır. ğımızı da illve~ lüzum gör\lr{iın. 
Dimitriye de sirayet etmiıti.. derdi .. Garbın mağrur siyasileri bübür· üç buçuk asır evvel bu uainetll aiaç· Defis, parlaln deme~. . , , Şimdiye kadar yapılan birçok miln- KOOPERAT1FLER: 

- Aman Allahım: kırkından •onra lendiler.. Siyasetin ıgrenç hilelerıne larnı ikinci lejiyona b...,.. dikihnifti, Secller arumda daiıLua binalann en_ ferit teşebbüsler, gerek bu işin bir teş- Biliyorsunuı; ki kooperatif teşldJll 
hlli. mı çocukluk: hemıire: oğluna çok saptılar .• Yunan •iyaseti de Loit Cor· NEBATI SOTUNLAR awhur-u cGünün kapın• m~m~ se;_ kilAta raptedilmeroesi ve sere~ bida- mız bitmiştir. Ynni incir ve üzilnt ~ 
yüz vermipin .. Ne afacan ~eymiı bu: bi- cun, İngiliz menfaatinin köleıi oldu.. Nikko d·~larmm yanlannı luqltıyan l~·c:Qınei-mon» ~ur. O~ ba ~~.~~ yette fazla sermayeye lüzum gösterp1e- takalarmdn 15 kooperatif tcıekkiil -~ 
zim memlekette ayıp, kaybolmadı çok Her ne hal ise Cemal, tarih bu hakikat- ,.. rilmesine sebep ihtiVa ettiii cenafisi asa- si '-'Üzünden maatteessüf ileri götürü- ~ ve bu koopettı.tiflcrin birlik he) 

!t. h l · k nebati sütunların asıl hefbeti sök Jii- ., • .....k 
ıükilr: aranızda ne niıan ne de n~a erı yazac:a br.ı züne dimdik yükseli._ .. Jerf:adedir •• KriP· ".'it hakkiyle ıeyred~b~~k için bütün11eınedi. Cümhuriyet hüktimetinin

1 
kud· umumiyesl bundan evvel iç.Uma e.cıoı7'" 

var .. Günahbr .• A .. Kızım Diyana, ben • Avrupaya gitmek .. Cazip bir fikir.. ..... 'bır sün orada kalmaga ibıtb-aç olmaııdır. r' "tli azun· ve ır' ad .. .; bu l"te de bl•e rebw yönetim kurulu azalarını ser~' 
b F L t o· 1. • B t_ tomeryalar ıö ... del•inlııa ba yükselif. ... '""4 :ı ... ~ 

Nfta böyle mi 'dera verdim .. Yabancı ir a~a ı.ıoa,na '91t.,muatarıp.. 8'1Ulnh,Ve Japonlar mimaride . bilbuaa odun kul- her old... BI·, bu i- bi .... kauuır g"- Birlik yön .. tim kurulu v--=te.-ine bit' 
B '" b · k d b f ı·k ı· ·· }eriyle )(endilerini NJ•••ınl.i ezecelr "" "' ~- ~ ' .., " <UU. _.. 1:.111 

erkeiin omuzuna bin, gel karşıma.. aK ~ıı.en .azız ar a a~ımı u e a et 1 g\ln· landdJanndan sanatlan uametten mah· yesi'-·le veya bir menfaat hırsiyle de- laı;nıoı:.tır. Gerek incir ve ~erek üı~ 
1-~L L•I d l l N 1 r terinde ıyalnız hnaltıp tsvirreye ... itme- gibidirler .. Divaaa rövdelerindeki dal- Fild" • • 1 • d ~-- lannın ., ~ • • 
Pa& naal a ııü üyor ar.. e anız teY e • " • namdur. ıtı il enn e, .nrça gvilı telakki e'-·ledig1imlz tmir ve diret.. kıvı.n ... -tifi•rl-:- ~ \..irl'v •.~-t~ e<l', 

'"- 1 Y l 'v b d • miz .. Bu evljtJılc. dostluk mefhumuyle lar ne kadar küçük, ne kadar minimini b a'---d k ... __ ---' old--'- ol ıı. ..... ,........... " 4".l.U ~ !i• ıa:ıuı"• ı.. 
rniş oun ar.. üzsüz ügün u ereceaıne au.nn a Q a_- çaıut ve ~· ua· lliler dairesinde ve yıuı _üzüıplerimW ll-i miktar, istihsal ıniı., ..... , .. , ... ._,K•dt 1•· 

1.1 h h . b" • o .. ~sıl .,adi{ edilebilir} Beni dinle o;;.J.um. kalıyorlar.. Burada dailu' '" ·~ 1 hald • rt' t" ı~ ' d' . • . .,. , ~ J\'wr.r.au.- ol \AA a.ı 
de mqa a .• Arniln em1tre ır ımam l • . v .. • • k alJ e Japon a 11 1 pe~ na ıren ya· Avrupa ph·asalarında tanıtmak ve .bu nıı' bec::i olarak .. _ı..nın· ~rı:.~ ... ,., p• 

Aı.ı.l h ı. d ı· B · • günecın ı•ıgını orterek muhitlerıne or- k. d • '"-~-' bili ı · · ı " r wuu ~~v .. ..-mı, papaı mı bulacaksın .. Bunlarla biz "" ıcasına · areıı.et e e ım.. ana ıti• Y • Y •• .._~·'-·d n~- ntma u retine yUKaCJe r. • _ _. 
B . mat et demiyec:eğim. Çünkü aramızdaki kunç bır yan zulmet sal~ ır •• lilll'" • • b • • bakımdan Jpracptupqı " ziyad~le_ştire- ~Uksck l\liktarın· .işleUhne ve satıUJI""" 

ba,a çıkamayız.. Yann ahir~t var.. izı 1 • k d üf __ 1 _ _. ..t! beti L!~ Umumı rı"bı benzeyen a kaıdenm q.. _,_ w.:ı .... ı..,ile 8,,rıca menfaat temin .. _ı.a-
h b.aöın . lcudai.yetine eminim.. Do•tlu:;u. erıme a ar n uz -.:ı nıtu ua· . • • · s· ah n:..ı'lo •:•'f.''·w~ . . "-'·' • hususundaki ehemmiyet ve mu~r 

Cle günaha aokuyor1ar .. Kıyalım nika • .. .. • te muhte4em bır ıstunası... ay ve al- t k · · t bbil ttik t bb .. ·· 1 ~ili 
muz., felaketli günlerin mahsulüdür .• _ •ediyorum .• Hiç kımıldamıyan dallaı'lh • e ıne ıçın eşe s e ' eşe usun ı~t t bil takdir ed " · O ·bej , ... 

lannı, ne ise halleri varsm görsünler... sessizliö-i Nikko mabedine .nrerkeıı ;.. tm NftSÜid• çatwnan alır baf1aiı altın. azameti ve riskin ehemmiyeti karşısın· a ı a . . ers~ız. . n e blf 
Ah c:lai teYtanı ah dümıe çoban seni... Cemal • T.lJran - Yine mukaddera-: ... ır ·~ da uilmiı ribi duran kapının enfes dlf d irkilm k . . . . dl k d gt sonra dahilden bıze gönderilmeğ 

tımı~ - zalim eline teslim oluyorum... varlığıma sirayet .den h~ecam 'riku- L d a eme ıçm i1Ill ye. n ar • l k 1 b ô det' 
Rahat durunuz.. Ha.an mıam, Cemal mi- da ıetiriyor... dehliai. tara~ı, uro~ an pannaldık. rl§tiğl bUtUn iktısadt :işlerde meml.eke- ana~a o an u m~sull~l, ~ura ~ . ıal-
.in, kızdırma beni!.. Alır kıxımı fimd.i Bütün ~ düıii~cderiniz çok~ doğrudur... lan, yqil, •ıyah, mavı, beyaz, lnnnu:ı te . en menfnatli ve. millet haynnn ffi hal .ışletmek, tenu.ı ve cuıp ~~ 
ilta{-Bnm bu sefer Olimp dağına!.. Valla· lr.rarımdan d,olay.ı •• heni affediniz .. Di· KIZJLKöPRO YOLUNDA , ve altın renklerinin ahenkli imtizaciyle yUksek teşnuhilrlü'netieeler alaxı dev- lar içinde vo sta!ldaı:lize edilmiş ~ 
hi orada çobanlık Huanlık pat1l etmı:L ya!'aya karşı o~n ae.'Vgim., ,, • .. B d eka • ldms Günün bp•ı iruana heyecan Teren bir j letin filli pıUzahereti lazımdı. Maddt halde ihrııç etme"lt tÇin lfrumgelen bıJ-
Mabutlann gazabına uğra.sın.. Dimitri, Cemalin sö.riinij .~ti : u orman a erıya ey• tesa- .. ellik B •renk t 1 . , .ha l kt. " . • • • t8r'"' 

_ Bckliyıtllm ~yavrum.. H~at hldi- düf edilmez.. Rehbersbdim.. Yolumu CUZ • ·~ tafıyor. u renp • . 8fall 1 ve manevt sahada ibzal buyurulan bu tU!\. tertı tı a ma nyız. Kurum et' 
Cemal, Oiyana ona 1toşm\lflar boy- 1 I ÜcAdeleden bacık~ bir d. bir ıerıüzeıtin peıinden ko!arcasma art• zenpılıge, alıınuı olmayanlar ıçm bek·ımUzaheret temin· edildikten sonra arlık f~_d,tn yaptınl~alda.·~olan incir.ışı 

nuna ıanlmı.şlardı.. Öpüyorlar, saçını. se er e m • fey e-, "' ı · -~ • k d. • ·· • K m .,tec;i~tının l•.• rur· in, e.JJ mUhinl 1'. ~·1 b .. ··k I' D' - yordum Vaktiyle aaltanat alaylaruıın enen teur tcuncen en ıru roıtenr. o- planlı bir şekilde harekete geçmekten ""r:- .. t .... ;• 
aakalını karıthnyorlardı.. gı' en uyu eme ım ıyananın ve •e- .. . . -..t b' t ;.,,,... -1, :t hı~ 

n·ın baht·ıyar olmanızdır .. Bu hu~usta hir geçtiği meıhur' kızılköprünUn yolunu la· ca dağlar ... afaçlar arasında mUıüede I başka bir ış kalmamıştı. m'ıCı'em ır es~ •. 01.ac;_af>ını r. ..ı. 
Mösyö Dirnitn baiırdı ı y -'- • ~ d ederlm y.1-·- · ı tın "esseseleı• 

bir fedakarlıktan çekinmiyeceğim .. ı,.1 kip ediyorum .• Ağaçlann koyu a~lıre- ettiiiniz oymalarm anengı gözleri va~i ..ı.aş üzlim sevkiaytı işine bun an iki . ·· ~ ~ş e e,. plU .. ~ 
Al~ lmd~ hemtir~I·:.;° .d~ g~üyor tanbulda kırık, dökük bir kaç parça lillleri altında dar patikalnrdan geçiyo· bir anmetle doldurur. Nasif tahtalar ay evvel başladık. Avrupaya ve ln- ıntzde 3.000 amelt;. çalışaciilt ve g \• 

k 
a ım •. aalynlahana Jhe~ı mhısıl~·· d abnın mülküm vardır .. Seni kayıtsız, tıartsız on· 1 rum .. Surların biraz ileriainden hakiki üzerinde mevcut ve b,ayali bütün çiçek· giltereye muhte}if kollardan, muhtt!lif 200.: 2~? to~ nınl: ~l~cb~lc~ektir. ıf~ 

aynasın ınıa .. tıyar a ırn e o- ,. k -•- 1 . . l ki be . • 11 b" .. k ha l •· 1 l c• . t I . . t t"'ik t nıc muc...,,.. .. el"' .. ımızın ~·lılıı ve 
w ki b •

1 
ılar üzerine vekil yapıyorum .. Katibi arlltlter erıru kolayı lirtmiyen er, utun ır, orman ve au . yvan an vası..a ara sevJuya mese esıru c K e • '"""""' ~... :-• 

ıaca ar enı ·• 1 ab ll · ·· k '- b!ı.J!- •·t .. _ j•vn ""''""' o-·'-rak :.ı---:-1erdir Mi.bed t1k. Memleket dahilinde üzfün ı top- şelcilde tanzim ve orad'a ça~şacak anı" Od 1 ·· •· .. t d. adilden bu ciheti hemen yarın tespit m e erı corme 1ı1.a a.nu.r •• "i e \Qe• -·· ._,,,.. ,........ """?.U•llf-l • • . • h ~ · ' d • Uıti)'llY' 
.. 

1 
~ on dan ~~luyor ve ~u ~m~ ıy:ı ederiz .. iki gün sonra da biz Atinaya yol· rinde ibadet edilen mukaddes taılann. lerin aurlannı canlandır~ sanatkarlara lnınn'k ameliyesini iop~anal'l ilzuınlerin lenin er tUrlil sıhhi ve me eıu 

~0f enıyor u.. g e yemegıne a ar u lanırız.. fenerleri .•• İ§te Shinto <!ininin sembolü muhit ha"tı, bütün hayab öflemi§tir. muhtelif ' mafüıll:rde ve c)-epô1arda-'ij- larınµı teminine çallşılinnktadır. 
a devam etti.. **.ı.. olarak ıedi.r aöacından __.. ... ıJni.~ muu· Bu oymalar anatolijisinin en meıbunı letifmesini, frigÔrilik aa.iresi tcfü.atını Mahs .. ullcr·im·· izln ~~TU. pa •• piyasal~·-'" 

'a'-..au..,l.•~ a,U&U~iUC"l\.i. L.-; ..... 1...1-1-••••• "Y • ~ -r" -S d •-\.- lin n1 ,aıl> 
Mösyö Dimitri anlatıyordu : Cemal ;r'uran ve Diyana; ayrılık acı- zam köprüler ... Unnanın en gtat:I ataç- dudaklannr kapayan, cöderini yuman ve iı'iliay~i en mfihim ınes~le olan Sö~ a muswmsı mc aatıne en mu 
_Bu vaziyet kar§ısında Atinaya av· larına rağmen iki günü çılgın bir sevgi lariyle çevrelenm.iJ olan weır meydam· kulaklannı 'tıkayan üç maymunla «uyu- ğuk ha\'a nnôaflı vtipurlarda fıakii ·ıne- lfü ~:kilde satılm~l için ıazımg~~ 

det etmekliğimiz en doğru bir harek~ttir. içinde geçirdiler.. Otomobil ile lstan-1 nm yol~u kapayorlar. itte 16~0 de ya- y~n .. ked~» d~. Fakat bana en kıymetli selesini U7.un uzadıya tetkik ve mUta- tc~kllatı ynpmaktayız: ~unun i~ln 1~ 
Her halde muzaffer ordunuz 1stanbu- bulu taradı1ar.. Boğaziçinin sihirli gü- pılan esla pq'ocl ••• t,te U::erinde mu· gozükenı gul dallan arasuıda uçupn laa e!.ltik. VnJrnn· geç olmasına binaen hassa Londrada, Han'ıburgtfı ve ]3.a Jc' 

la girecektir .. Görüyorsunuz ki; itilaf zellikleri içinde hayatlarının en tatlı kaddeı dansözün ili.hi d.anslanm tatbik vahıi kanaryalan canlandıran tablodur. plammızın ilk safhalarını tamamen tı:ı.t- denitl memleketlerini lhfü•n c~:~ 
erduları memleketlerine dönmek teda- dakiknlnnnı emdiler .. lstanbulun zafer 1 ettiği sahne... Bu tablo önünde belki yarım saat dur- bik imkinlarını bulamamakla bcra- üz~re Lehlstanda, yani en chenunı}' 
rikine timdiden ba,!adılar .• lstanbulun ,enlikleri onların sevgilerine yine başka GUNON KAPISI maktan kendimi alamadım. Açık bqla, her, ikinci safhasında, yani scvkiyat ve merkezlerde şube açıyôı'UZ. .,) ın1 ~t' 
._htiyeaini kabul ediyorlar. bir tat ''eriyordu.. ziyaret ettijim bu mabed tam iki asır nakliyat işlerinde az çok bi~ n~üce Avrupadakl bürolarımız ıne ~rııı· 

Türk idaresi avdet edince Diyana- Bir salı günü .... Vupuruy!e Dimitri ve Benıı, bu fante:ıi ülkeııhım en mistik Japonyaya hakim olan SoaunJann bB.ni. elde ettik. Ve bu sene için 2000 - 2500 tin en bilyUk alıcı ve ajanlariyle J1lll 1' 
ınn latanbulda bulunması hiç tc doğru Diyana gidiyoılıırdı .. tki sevgili göz yaş· eıerlerinden biri olan cGGnWı kapaıııJ nı ai « Yeyasu» adında bi.r kumandana it· ton ynş üz.Um sevkine karar verdik. Bu- sebet peyda edecek ve orada yapılncB 

1 d lariy1e ayrıldılar.. herhalde görmeie çalıım.tz, demİflerdi. haf edilmİ§tİr. Söylenenlere bakılll"ta bu nun irin gerek İngiltereye ve gerek sa.tıoı:.Iarımızı bilfiil idare edecektir· ~il o amaz .. Yunanlı kız, yurduna av et ş· ;ı; ır _,J.şJI 
etmiyor .. Çok müşkül bir durumda ka- Cemnl Turan An karaya döndü .. iz- ı.rndi bu İnziva yerinde onu erayordum. azametli eseri )(urabilmek için on beı Almanya, lsveç ve Norveçe işleyen va· mümessiller ,ayni zamanda bi.UJn, CJJ' 

lır .. Ben Türk tabiiyetini haiz olduğum mirde dola!ltı. : Antnlyaya gitti .. Müte· !:!'~ ~aç~nlar~:JL~~~ıedıl~:~ köl.u;~ ada;; on 00 •ene mütemadiyen çal11· purlann soğukbhava depolu vapurlar- pazarlarlyle olan daimi alaka veklnı~ 
için kendimi kurtarabilirim .. Fakat :Ôi- madi bir seyahat ile gönlünü avutmak u-.~ ...... ~ .-.- -- mıı • dan olmasına ilhassa dikkat ve itina sebetlmW de temin etmiş olaca· 8 tıf' 

7 ann.. istiyordu .•...... Sefarethanesi vasıtasiyle ettik. :Bağlardan ke3llen üz.ümler' mun· - ttı:Um kurumu, yalnız koopcrıı er 
Cemal Turan - Fikirlerinize tama- Diyana ve Dimitri ile muhabere ediyor- Kemerdeki yaralama vak' ası tazam ve husust nmbalajlar içinde ev· lerin mallannı işletip ~atmakla xnı r1I ' 

miyle i§tirak ederim.. Fakat her du... veıa lzmirde hatırladığımız soğuk ha- gul olacak, yoksa yine üzüm miiblr' 
ikiniz benim evimde kalacaksınız.. Pa- Diyananın Utlbası evine çekilmiş, Di- K k • d va depolarına konacak, orada iptidai edecek midir? !11 

c1işah kaçacaktır.. lstanbulda milli hü· mitri ve kızından maada kimse ile gö- ı• m ı• n ı• mı vur ug"' u ve ihzari soğutma ameliyesinden sonra - Kooperaüflerin mahsuller~ u~~tıl 
kümet teessüs edince dostlarım misafir- rüımiyordu.. vapurların 80ğuk hava depolarına nak- istihsalatm yilzde yirın~ beşi oldll8 ..... \'f 
)erime saygıdan başka bir şey göster• Yunanİ.!lt1J,rı Anadolu rüyasından c;ok b 

1 1 
ledilecektlr. Vapurlar, Londı:a veya nazaran bu yüksek miktarı işletınC~ 

1niyecektir.. acı ve katılı ~abuslarhı uyanmış. felaket ı•r tu•• rlue• an aşı amadı Haınburgta keza konteyner tabir edi- satmak keyfiyeLi kurum.un esas va t 
Atinaya avdetinizle, harbin bitmesi ve matem parti kavgalan, İçinde yaşı- len lıu.susl sandıklarla limanda bu- leri meyanına dahil olmakla b~~ 

JQÜnascbetiyle müzakereler kim bilir ne yordu .. 1zmirdcn ve Anadoludan gelen lunnn soğuk havn depolannn naklolu- bu miktar mahsuliln -elde bülu~ 
hdar devam edecektir .. Benim Atinaya Yunan muhrı.cirleri ile Yunanlılar ara- Evvelki gün Kemer pazarında pa· nin kaz~cn yaralanm.ış olduğunu id- nacak. ve oradan müstehlike arzedi- rağmen piyasada ·ve borsadn ~ntl ııO" 
gelmekliğime imkan ve ihtimal yoktur. sında •oğukluk baılanuş, dedikodu. ai· zarı alt üst eden bir' yaralama badi· aia ettiği halde, bu mahkemede bir- lccektır. Bunlardan başka Seltınik ta- vukua gelebilecek her hangi bır a 1cır 
Lakin Diyananın burada kalması pek yasi entrikalar baş .;göstermiş memleke- sesi olmuş ve cürmü meşhut yapı- denbire ifadesini değiştirmiş ve ken· rikiyle ve frigorifik vagonlar dahilinde mal vaziyet müvaceh~sinde Uı.ilı11 ,., 
tabii .. Zira ni,anlım, hayat arkadaşımdır. tin mukıı.dderatJ siyasj, §ahsi ihb.raslar larak Fırıncı Hüseyin yaralama me- disini y.ıralayanın Hüseyin olduğu- b.errl ~~panı°:. ~uhtelif mem.1eketle- ~unun ltıkayt kalamıyac~~~n cÖ" 

Dimitri _ Oğlum çok korkanm ki arasında unutulmuştu .• Nihayet Lozan selesinden Sulh Cezaya, hakaret nu söylemiştir. rıne hır mıktnr uzum sevkec:lileccktir. kcmafissabık nazımlık rolünu ifa 
kızıma bir mesuliyet gelmesin .• Sen de konferansı, Türk zaferini bütün dünya- maddesinden Asliye Cezaya veril- Müşteki Çete Mustafanın bir 8a- Yaş ilzilm ihracatı için dahili teşki- ccğine şUphe yoktur. 1'1' 
müıkül bir vaz.iyette kalabilirsin.. Biz ya kabul ettirdi.. Büyük Türk ihtilali ei- mişti.. • • at içinde birbirini tutmı}ran ifadeler- !At ve tesisatımız. noksan olduğu gibi Giriştiğimiz büyilk işde ınllvaff~ 
Atinada siyasi vuiyetin netice!!İni, sul- hana örnek ofmuştu .. Bütün esir mil- tik duruşma Sulh CCZada y.;pıl- de bulunması, nazarı dikk:ati celbet- harici sat~ teşkilitımızın da tam bir yetin büyük fünillerinden biri de 0 

}cO' 

hu bekleriz .. Ondan sonra'!ı kolay.. !etler nnlndılar ki, hürriyet ve istiklal dı •. !ki gözünün altı mosmor çü;ü- miştir. mükemmeliyette olduğunu iddia ede- ınüstahwlerin kooperatifçiliğe ve eC' 
Cemal Turan - Zaferin bizlere gu· kanla kurtarılır ve can bahasına koru- mü~. boynu tırinıklarla dolu, aağ Yaralama hadi,esinin dosyası bir mem. :Bundan başka Avrupa için yep- operatif idareciliğine karşı derin tc~, 

tur ve ceberut vermiyeceğinden emin nur... ayağını sürükleyerek gelen suçlu kenara bırakılarak zabıtaya hakaret yeni bir tlp olan çekirdeksiz ve razakı cüh ve itimatları üzerimizde oldıl·ııct 
olabilirsiniz.. Yurd kurtulduktan sonra Sulh akdedilmişti.. Cemal Turan Hüseyin, hadiseyi anlattı ve Çete maddesine ait oJan dosyanın tetki• Uzilm.le.ri~~ ne su:ctle telAkki cdi- bu muattnm işin memleket ~o ~;çil' 
i>iz Türkler Gazimizin etrafında sulh Atinaya koştu .. Diyana ve Dimitri ile Mustafayı yaralamadığını söyledi. kine başlanmıştır. Suçlunun vekili leceğını ~ıın~dcn kestiremem. Bu tec· nefine hayırlı neticeler vercbUnıc~.~ 
ve terakki yolunda ayni imanla, ayni görüştü .. Diyananın babası divanıharbe Müıteki de: avukat Hamdi Remzi Duyar müek- rübenin vereceği derslerden de istifa·! gayretin en son haddine kadar ~,u 
azimle yürüyeceğiz., verilmişti .. Ağır ithamlar altında kendi- - Beni Hüseyin yaralamıştır. kilini müdafaaten demiştir ki': ·· - de ederek gelecek seneden itibaren ci- lerck çalışncağıınız muhak.lmktJr, 

Size yalvarırım bizi ayırmnyınl.L. .5a- sini müdafaa ~tmeğe çalıııyordu.. Bu Boğu~ma esnasinda kazaen yaralan• - Mi!ekkili~ mağdu~ ve iri~sta-
ıracın u,zun seneleri arn<ıında ne kadar vaziyet kar§ısındıı Diyananın babasına d d · t" • t' y d 

ır r- ım, emış ır.. rıp ır. aranın ver iği ıst!l'ap neti-
azap, elem çektilç.. Artık yeteri.. bir şey açmak mümkün olamıyordu. Dinlenen şahitler de kimin kimi ces .. i., kenclisinj yaralayan için d';Jy• 

Dimitri - Yanum. Türk medeni}ret Cemal Turan iki ay kadar Atinada vurduğunu görmediklerini yemin.le dugu gazap ve tehevvürle yaralayaw 
ve terakki yoluna girmiştir .. Gazi Türk- kaldı .. Divanıharp mağlup kumandan- temin etmişlerdir .• O halde bunları na hitaqen bazı sözler ;öylemi§ ola· 
Jere Atlahın en büyük lütfu ve nime· ların muhakemelerini uzatıyor, her gün kim vurmuştur) bilir . . Bu, zabıtaya karşı yapılmış 
tidir.. Muhakknk saltanat yıkılacaktır.. . Anadolu felaketinin ba~ka bir safhası Hakim, bu hadisenin T. Ceza ka- herhangi bir hareket olamaz .• Ken· 
Demokrasi Türkün ruhuna en uygun açılıyordu.. nununun 459 uncu maddesinin ikin- di yaralı olduğu hald~ karakola ge-
bir rejimdir .. Birnz düıünelim .. Oğlum Diyananın babasına en son olarak ci fıkrasına uygun ve duruımanın tirilmiş olan müekkilim, bilakis ka
DiyAnanın hnbası kızının ve benim Is· kızının bir Tiirk cususuyle olan müna· Asliye Ceza mahkemesinin vazifesi rakolda dövü]müstür. Bu dava setri 

1 1 ' .. ' 
tnnbulda kalmaklığımıza çok hak ı o a- sebeti soruldu .. Bu ithnm karıısında is- dahilinde olduğuna karar vererek, cürüm için ihdas edilmiştir. Müek-
rak ne kadar sıkılacaktır .. Mağlup bir yan eden general divanıharbe böyle alakadarları Asliye Ceza mahkeme· kilimin bir haftalık raporu istidamı
kuınandanın kızı fstanbulda kalıyor. münasebetsiz suallerle rahatsız edilme- sine sevketmi§tfr. za ilişiktir, istida okunsun ve müek-

zelzele oldu 
/\'<{11' 

BAŞTARAFI BlR!NCt SAYFADA ldilmi,tir. ölenler arasındll iOO 
ad:sının ind~faı ~>~ def~ tabiatin haznla· pah vardır. ,clıf• 

Şehrimizde 

dıgı kanlı 'hır bılanço ıle kapanmıştır. ı d'f d d wı il· i to11 J i n ı a e en yannr ag an . • , "'" 
Yanardağın indifaı gece vakti, halkın b 1 d v A tıdıı "i , f'iJ ~ 

b 
un ar yan yana ır e n 1'llY 

uykuda ulunduğu ımada ba,Iamıştır. ) k . d 'I k d. Bir • 
H .. .. . . w o ara tesmıye e ı me te ır. rlll 

alkın butün tedbırlerıne ragmen .. d b . d w • d·fa ni•bf! 
5 000 hayat, çok acı ,artlar altında aÖn· gun en erı yanar .. agın ın 1 tıııbtf' 
müş ve Rebaul .şehrinde sağlam tek bir de nzalma mevcut olduğu selen 
ev kalmamıştır. Yanardağın indifaı üze· lercJcn anlaşılıyor. .~ iıJlit fq' 
rine halk gemiler ve vapurlarla 150 Birinci sayfamızda neşrettıS . . 0 r. 

.• ter•> 
mil mesafede ki başka bir adaya nakle- toğraf yımatdağın indifaını go• '(I 

Siyasi vaziyeti için çok tehlikeli olur.. mesını, verecekleri karan kabule ha- Halbuki Asliye Ceza mahkeme· kilimi dövenler hakkında kanuni ta· 
Bu çok acı mağlubiyet arasında ku- zır olduğunu söyledi.. sinde de, suçlu aleyhine olarak ha- kibat yapılsın. ve bir gencin hayatına mal olur. Biz 
ıuandanlar mcsul tutulacaktır .. Muha- Divanıharbin bu suali mösyö Di- karet davası vardır. Asliye Ceza ha· İstida ve rapor okundu. Rapor. hususi tedavi ettireceğiz, tevkifine 

f1lbt'' 7 
hakemenin 28 temmuz çnrŞ:l 
talikine karar verildi.. .. te01'İP 

lif fırknlar ne §iddetli hücumlarda bu- mitri ve Diyanayı dehp:t içinde bırak- kimi 3005 numaralı kanun mucibin· Hüıeyindeki darp i.ee.rının bir haf- mahal yoktur .• demiştir .• 
lunııcaklıırdır .• Yunanistan Anadolu mııtı.. cc tevhidine imkan olmıyan bu da- tada zail olacağını . bildiriyordu. Hakim düşündü .• Gerek yarala
macerıısında çok fena bir duruma düş- Mösyö Dimitri o ak§am Cemal Tu· velan ayrı ayrı rüyet etmeğe batla· Müddei umumt muavini 8uçlunun ma hadisesi, gerek zabıtaya hakarct
mü~tür .. lhtıras!ar bütün tiddetiyle alev- ranı aörerek vaziyeti anlatarak he.men mııtır. Yaralama hadisesinin şahit- tevkifini istedi. Vekil de: ten dolayı gösterilen müdafaa ~hit-
lenec:.ek, bir çok insanların hayabna Türkiyeye dönmesini söyledi.. lerini bir daha dinlemİ§tir. Müıtcki - Müeklcilimin yarası ehemmi- lerinin istimaına, Hüseyinin tevki-

Bu kararın tefhimini ınll tıitır' 
hakim Bay Raınazan ıuçluY" 
ben: . y~ 

- Haydi oğlum, serbestsıJl• 
renı iyi baktır •. dedi. doıf 

Bu muhakemenin devanı• rnal olacaktır.. Cemal Turan bu endiıe ile dedi kiı Çete Mustafa, Sulh Ceza mahkeme- yetlidir. iyi tedavi c;dilmczae kan- finc mahal olmadığına ve iki tarafın 
Cemal Taran ~Ha~t.~nft F-akıat~•~~~~~~....:n•.!.ol.~_.ıt--~~------..&...:.-"'-.....1.------.J.-.....;~--~--ı-.....;ı:...;:....ı. ____ .....;ı..... ____ ı..:,. __ .....: ____ __:,,_ı_-.!l.:.-ı...ı~-ı-L-1~~~----------------...... _..--------....a--_.__._ __ ,...__-"...,.. 



nezareti " ihdas( istendi _~ .. Madrid 

Yefrtke fto: .o 

Bergamada bir cinayet 

Bir delik nlı köy cıva~ 
nnda ölü bulundu 

Maktul, 
olduğu 

teng~iyle alakadar 
i~in n1i öldürüldü ? 
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Günün mühini hidisesi 
Chamberlain Grandi mülakatıdır 

Bir lngiliz - Italyan 
yaklaşması Fransayı düşündürüyor 

-

Fakat: kaba bir manevraya ''İngiltere böyle 
kapılamaz.,, Diyen gazeteler de vardır 

Par~ 28 (ö.R) - Günün en milhim lerini tahmine kalkışmamayı tercih edi
liidisesi, dünya gazetelerinin diplomatik f yor, 

kroniklerini .işgal eden Neville Cham-ı KABA B!R MANEVRA 
l?erlain • Grandi milH\katıdır. Muharrir İngilterenin bu k~dar · ka-
- Bu hadise Avrupanm umumi siyase- ba bir manevraya kapılmıyacağını ve 
Pzıde ve bilhassa sulha ait endişeler ananevi 4'ulh politikasiyle Avrupad:ı is
üı.erinde ciddi akisler yapabilecek ma- tikrar arayan siyasetinde devam ede
hiyet.te telakki ediliyor. Londrada mü- ceğlni ümit ediyor. Sosyalist~ nazırlar

lakatın cereyan ettiği zamanda Roma- dan B. Leon Blumun fikirlerini neşre
da tngiliz büyUk elçisi Sir Eric Dru- den cPopulaire> gaze~ 1ngilterenin 
mondun da İtalyan hariciye nazırı Kont Paris ve Londra arasındaki anlaşmaya 
Ciano ile temasa geçmiş olması bu gö- her hangi şekilde olursa olsun dokan
:riişmelere atfedilen ehemmiyeti bir mamak ~rtiyle Roma ile bir yakınlığı 
kat daha arttırmıştır. Umumiyetle so- milmkiln görüyor. Fakat ltalya lngi
rulan sual §Udur~ Bu mülakatlarda li• siyasetini Fransıı. menfa~tleri aleyhi-
hangi mevzulara tema." edilmiştir? ne çevirmek isterse 1ngilterenlıı böyle 

NE GöRUŞTOı..ER? bir anlaşmada yer almasına ihtimal ver-
r 1lk önce ademi müdahale siyasetine miyor. 
müteferri meselelerin görüşüldilğü mu- SACLARIN TENK1TLEIU 
hakkaktır. • Siyasi ttalyan ' mahfilleri sa~ cenah gazeteleri Ingilli siyasetin
bundan sonra umumi siyasetin ve Ak- deki tebeddUle teessüf · ediyorlar. • Re
deniz statükosu meselesinin görüşüldU- aksiyoner bazı gazeteler ise bu fırsat
~nll temin etmektedir. BugünJük Av- tan iStifade ·ederek halk . cephesi hilkü
rupanın en' n8z.ik meseleleri bunlardır. metine yükleniyorlar. cActiÖ~· Fran
Akd~den en çok 'baŞağnları yaratan saise> cEcho de Paris> ve cKo1oncl 'de 
bir' deİıiz olarak bahSedillyordu. Statü- le Rocque> tarafın<ian idaie edilen 'cPe
ko birçok menfaat ayrllıkla.nAın- by- Ut Jo·umab ~ndra ~Umetinbı Frcllı
nağı olmuştur. Şimdi tngiltere tara- sadan daha. realist olduğunu, · emri vakii 
fmdan ltalyaya yaklaşmak için bir te- kabul etti~ini yaz~yorlar . • •Joun ltaJ
§CbbUs yapıldığı z.annediliyor. · Herkes ya imparatorlu~u ~ngiltere · tarafın-
bitir . ki lnahud ccentilmen anlaşması> dan tasdikini ~~kı~ görüy?!·. . ~ 
çoktnnberi gömülmQ.ştUr. Realist bir Si- Londra, 28 (ö.R)- tn_tran~::e:ın"t .ga-

j'·- ~ · 

; 

Bir şayia 
Istanbula giden yol
culara mecburi aşı 

yapılıyormuş 
lstanbulda tifo vak' alarmın art

masından dolayı dün şehrimizde bir 
şayia dolaşmakta idi. Guya lstanbu
la giden yolculara zorla tifo aşısı ya
pıldığı, hastalığın istila halini aldı

ğı söylenmiştir. Hatta bazı yolcular 
bu yüzden lstanbula hareketlerini 
tehir ctmiılermiş .• 

Bizim bildiğimize göre lstanbul
da tifo vak.alan artmakla beraber, 
hiç kimseye cebren tifo aşısı tatbik 
edilmemektedir. Şayia1arda müba
lağa bulunduğu muhakkaktır. 

B. Nihat 

- rıuıı 

Cideli Hüseynin 
muhakemesi 

™' 
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Bu suale verilen cevcip 
şudur: F açizme 

• • 

,, .. .. 

Çankof'un Berlinde yaptığı 
maslar çok Önemlidir 

• • te- : .. .. 
• • • .. • • 
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Beş cürmümeşhut 
hadisesi oldu 

Son yirmi dört saat zarfında şehri· 

.m.izdı? bes cü.nni.i :ın~ut ha.di~i tes· 

Buğday piyasasında ·sükfinet devam ~:~~~:.;~~ı:,:·;~6:'::::::~ 
-68 -

- Büyüğü Madlen yirmi kUçüğil Jan Favstanın ellerini yakaladı mütemadi· 
on altı Yaşlanndadır. 1 yen öpüyordu.. 

edı·yor Pamuk p· ·ıyasa· s· ı saölanidır. ın~:!e~~lara ;:o~:ıc~:;:: 
O J 1Pılmış, hakarct, dov'ı.l.llneden ıbarct 

- İ§te şu küçtiğUnU serbest bıraka- Asabı boz.ulm~ gö.z yap;ın dökerek 
C<ı~ Madlen vadiniz Teçhile ahali- minnettn1-lığını ifadeye koyulınuştu .. 
l'e tes}izn edilecek Jan ise affolunacak- Favsta onu ) erden kaldırdı .. Sevin-
tır. cinden baygın bir hale gelen kızı aü-

- Mademki kızlardan biri affoluna- rük.liyerek dı}an ~ıkardı... Lndancılar· 
ca~ serbest hıralolacaktır. o halde dan birine t im etti .• 
llasıl halka Ütl dinsiz teslim etmiş olu- - Kapıda~i arabaya götürünüz!. 
l'Uııı? Emrini verdi... Zındancı BusMnin bir 

Üzüm fiatlerinde kuvvetli tereff" var ;;::!;;::~~:ı::,;: 
Bunlaruı ®ps,i de çok hararetli ola· 

1zınir ticaret '~ .ıahi:e bm-sa.st tatafuıdan h~ gilıı ı;ab ve ~~ Pamuk çekirdcld~cinin t\tt.v.bet ve •,sa- rak mahkcın~ geldi.kl.eri, hald.ı bila· O __ ,_ t...:- işareti üzerine emre itaatle onu götür- d 
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...,,. ~ı~ a~luya girdiler. Ça~un lılığa elden bırakmarnafı çolc iyi bilen Bundan bir C\"VclM halta içinde ise 

1 
l ,,. k ~demie ·etli· 1

4
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. duğunu sördüler.. ilkti t .. '"} ""r+" 1 . h . ı ıç o e orsa gun e 1 J nn.: uzatmıs ar ViYoletta hiç mukavemet göster- B ı d F a. ki s ne goru mu:.>.ur, nınt-Jc cereyan etınış azıdaı ~.25 - 4.5 muamde görmüs çılan çekirdeksiz ~ 
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İte tar~ sürgüleri çektiler .. Favstanın size sabnış bulundum .. Artık cellada.•• il bii ... hafta arpa ffa~e:ın~e gwQldü-. mit UUU-ine. borsada muamele cereySf 4Soa56! çuval. ı;"C. 1954. tcr.pa çekirdçf:: . - , Bünlar .ı;~ ~ z:nnaoa aitJj,r, biz 
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· di kr· · ·· ....,, · f • ası1'rl · - . • . ortasında yükselme hasıl o~tur. 1 ı 
.......... t'U • • • • • •• nazır . ssq 5 5 Geçen hafta yalıltz 79 balve prese bı- ·- • . · ~ . .. Jk" . B 1 L_ -'d vn.. &na bu derec tefk.atle hitap ·· - ~ c"ll'Vdl. ba§uiıiılan' gcçen1en V deli · . , · "· ~8,.ı5 • . ~ktıriı ·"f ll tıl- Aşağıda gos~rılec~ı uzere :ışbu yuk~ ıncı ey er SOKBlf' mana-

0. "". hii,.ük kalp!; in.an künd;. oeaba > .,,ı•bnak • ;. a&z ~d>mi;ı;,m_ ş;...ı; a . . 1400 4 815 4 """' P<Unuk il5 • ~.6 l ... e sa oclmo faikı az olınaklo ı...aı;.,. ~ 1 ra 65 • 
L. tlltrıe ilk defa kanat geren bu me· v ~ ha bini . mana,e. Bakla ı)crınde bu hafta geçen haf- m~ ve geçen scnentn bu hafta5111da .563 hal erek istiElal: ..,,,. iyi flki~ Telefon: 3055 
"'it tltndir.) . yapac:ı-~,~ 11 

__ _ı~radaya.d"' _ ':u.,yıma taki hararet derecesi ,görülınemlşt.ir. bal)'• Pl'e&e bUinci malin 44.; 44.5, 192 ıı...ıı-T"-':_1~- _:,__ o~adır: · ı·~ı••••••ıiıiıiılllİİlllll ... iıııiııiıııiııır .. 
bra gıtmc.11; O~n unup • Alı ia 1 , • da d• bal •t-L • ! - 5 16 b 1 ıl<QU. u:uaiQ1na ~p 

-" ~ Jan Forlı:.utl Ben hir melek deiilim. -ı ek. . cı nn ına tnühayaasın göSter ı,- • ye ııuııcınin 4 - .,..., • ve a ye N . J "7 937 de .. 2317/ 937 dır K • 1 k ~!\ g9m tir.. ... . • ................................. _ ...... ü~UiıcU ı v da 41 k ~tan u. • ıra l ev ~c Y~~W. m~~ olduğumu~ Süvarilerim ee.ninle ·~r ~eeek- • - Ya siz. ınaçlarn, ~·alnız b~ıu mı ~ ld..!L mn paınugun • .• u_ . _ teshit o!wıa? • tesbit oluha ,. · ~ ı t\ '\'e butun kuvvetını a.arfede:rck Si• IUdir .. Bu yeai km cm.in bir yerı= koya- gıdeccksiniz}.. · •. tı ~ borsa. lis~lennde gorulmUŞ fıut fiat 
"llrtar--.. ff '- 1 b" L-d __ _er __ ,_ D · F . . 1 if;tır., Pamuk nıyasnsı. h::ı.fon :normal ola- tıc· · l'k ~d :::.... _ı _ •• ' • ._ a muva as: o an ır IUl ı- cak. soma da V"ıyolcttaclaıı ncueıuıe.-• eyınce avata elltrmı ;xUkarıya ka. ,_, . asgari azami asgari r ıçeşme ı eaq esırnre camım 

'• ret ettiğinin scbcpl~rini anl•tacak olur- dırarak. cevap verdi : :rak' Clevam ve. ~ereyon eİmelcte?ır. Haf- ~ · ll 50 l? 1.2 12 50 yanındaki Se.ri.f Ali ıolraiında 'D~eJc lual h•"•atımı b-%. ..... 11..,.or) ,__ _ı ld w d B b • ~ .. .• d b- ta soı:mndn bırmci nıalfarı 45.5 ve şu- 8 1 ... iLi• 13 l' '15 13 lcl" t b" "kod ht . 
- cg~ • san oen ae sana onan ne o ugunun an. - en, enı yer yuzune.gon eren u.- -ı.:r d kl' _

1 
, o1v - or uyu ~ı ınu evı maınur 

....... E h h h h .. w• ~-:L • ,,_ iUarm a 46 kuruş Uz.erinden iste. ı wı- 14 50 ' ı~ 5 8 t k. l ,~ t . d ~ . ·Vet e.ıtı ııyatınızı em de ür- ne olacaçından haber Tc;tecegun.. . r,,.. :Jaratıcının munafazası altındayım. ~ . . 9 14 l5 a 

1 

numara ı ev ıra lKtır. . çın e 
;".u.ı .. Gelin;z.. Belgodc, kot~nç ı.;, - çok.,do' ilana bakmaym, · ftz gidin.. oı;rı · lôlm 1D 11 lB lT lS daimi O.manağa •uyu ve elektrik 

'- k_" çılgınca bir sevfoç içinde kalmıi, - Şimdi artık ç~k müsterihim- Kı- Araba ve arabac.ıyı çeviren atlılar eru blnahsuHer ~~ ma- Şu \-aziycte ruıu:ran on niımaralı maı;- tesi.sab Tardır ... Görmek iatey;aı!er 
aldı ki .. · • 1 .... k ld w 11 · d·-· d vv ı l"'•·ı . ld . d" liımal u sene rckoltesının geçen re-

1
.:_ il d' ' .

1 
. f' .ı __ , '-- ___ ..ı_ı_. l ı:~ n mı. muvıı.zerreıuru oynata· zın ayı o uııu e ere geçme ıgın en e ece ge aııı; en yo an gerı onme· ~ m stcsna ıger ncvı eı·ın ıauı.:•.ınıl KAl'll~ıuu 11 numara 

1 
eve ve 

"'-· :~ bale oc!mi,ti.. s. ..... .ı.. Monu· eminim.. . ğe haoladda,.. ::ı~ dcrcccs;nde olncağt ~nl'?'ınıakta de 1,5 santimlik Mr tei-ellü hl\sd Oı;nut kiızı halilı:ında .İa Pestemalcılar· 
"' ...ı'->anra birden hirc kendine gelettk FaY:tlta Bussi Klerke döndü : Fa.vata yalnn t>arına Siteye doğru e idrak nmanıtıa henuz. '\:akıt bu- demektir 1 d A1 _ı_· T" B ·k .ı.. ı=• 
"""' ·· .. du lundlı~dan kal.ite hakkında kat'i bir · . . · Ln--·-d . '} a ·' c:ıu ıcaret an asınU11 :ı- ı-u : _ Kumandan! Puialilere vaadetti• )'uruyor •. .. . 1 193ô senesı.n.ın bu =uı.=.w a ıse v7l libeli & Feride ve abur Jkie.:r 
.... -; Y • Madlen, k" kudcşim ne ola- iitn;z .e,;, saat kaçoa başhyae•k 1 Hiç b;, kotku .• ,..,; a3stennekofaön tô- ll"Y. "'Y1<•l<lnonıl:ld"'1:1'- çuval üzüm ooblmıŞIL 2VI 1136 bri,j melik lr~t.,..lerinde ~IAlt Mm• n 
.ı,0.1 fvıadam .. O da oetbe.t bU.akolacak - Gôlncş doğarken zanno<let;m.. • pcden hmağo kad.. oilahlan"'.'• •dom: 'l'ıyas., ''."31lımdır. lıüıde · il•U:O llnilcd vaz;ycU şöyl~ ;dlr Bay S..libe müracaat etsin. "-~ tnD .. Onunla beraber za\-aJlı ba- - Pek "erkeni Ben de buhınma~ m·. lan~. bıle kolaylıkla geçemıyec~erı KEPEK. Nu. Fıat ~ • l-5 (1403) 
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'- ~flta, beklemediği bir sırada önü· - Seyir mahalli neresi olacak? lettanın mahpus bulunduğu oda.Ya For• PAMUK pEK1RDEô1: 9 9 5() 9 75 ldrnk ve. pi~ıısaJa nrzc~ mah-
1.ı 'b· •n b;, engelden caru oıkıldo .• Fa. - Eiıcr mGo,..;p gfüü,.eniz Gr .. kutu yedeıfüaL · 71000. kil<> olarak IQplanan haftalık ın 11 11 75 ~sullorünôzüı p;,·asaları oldukça \yidk. 
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ÇEŞME 
llıcalarında 

İki kat ve tek katlı evler, ban
yo ıulariyle birlikte aahlıktır. 
Taliplerin ılıcalarda Bay Hüse.
meddine müracaatları. 

1-15 (1302) .. 

J. KALOMENI 
Gazi Bulvarı • Borsa sarayı 

karşısında : Telefon No. 3402 
IZMIR 

Her cins el ve elektrikle 
müteharrik YAZI ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi
natlı olarak tamir edilir. 

Devair için daimi abonman 

kaydedilir. 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

r 
Sabık T evfikp .. :ı Oteli 

Yeni temiz - -
1 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ve denize karşı fevkalade liitit mcn

zaralı çok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

- Cicim sana Eczacı Kemal Klmil kolonyası get:rdim 
- Belli Hilal eczanesine uğramışım ...• 

Kolonyan "Gönülnmü, Bahar çiçeğimi, Zümrüt damlasımı, Al· 
dn rüyamı, Fulyamı, Yaseminmi ? .. 

- Eczacı Kemal Kamilin olsun da hangisi olursa olsun Deme· 
tinımiydi kokusundan tanı bakalım ..... 

--- -·-- --------- - ------ -
1 tZMtR BELEDiYESiNDEN : 

1- Köy eğitmenleri hakkında

ki 3238 Nu. lı ve 11/6/937 tarihli 
kanun. 

2 - Askeri ve mülki tekaüt ka

nununa ek 3255 aayılı ve 12/6/ 

937 günlü kanun. 

3 - Kan gütme sebebiyle İşle

nen adam öldürme ve buna te,eb
büı cürümleri failleri hısımları 

hakkında tatbik olunacak mua
meleye dair 3236 ve 11/6/ 

937 günlü kanun belediyedeki 
ilan tahtasına asıldı bilinsin. 

lç Hastalıkları mütehasoısı 
DOKTOR 

Celal Yar~ın 
Memleket hastanesi dahili 

hastalıkları seririyat şefi ikin
ci Beyler sokağında inhisarlar 
tütün satı, deposu kar,ısında 

65 numaralı muayenehanesin
de hastalarını kabule basla
mıttır. Tele fon: 3955 

Evi: Göztepe apartımanı 
karşısında No. 1018 

Telefon: 2545 

IZM i R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hemevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: 

• 
-= 

5~&LIK·50tUKLUK·EKOHDl1f 
~~ 

ltEL'IİNATOR iki defa daha az işled i&! 
DEnEl\TİR 

halde aynı randöman elde edilen yeg.ino solluk hava- dolapları 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZ'\llR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUGLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

Türkiye 
Kızday Kurumu 

{ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir ilci 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 

O o yç e O r i y a n t b a n k 
DI~ESDNER BANK ŞUBESi 

IZMiB 
MEHR.KZI : R.ERJ,fN 

Almangada 17/j Şube•t Mevcutiur 
l:l~ı nıaye ve ı b tıya t akçeiji 

lli5,000,000 Hnybsnınrk 
Tilr!iiyecle Ş"nbeleri : lSTA.N BUJ, ve l Z 'ıftH. 

Mı~ırJa Şn~lerl : KAHlHE ve lSK.K~lJEHlYE 
Her törlö banka mnaıoelAtnı ifa ve kabul eder 
c ALMA.NYAJ)A ıeyabat, ikamet, tahsil ve 1aire için 

PbVPn ~Ptnltle RRGTSTRRMARK Ratıtı~. • 1)-h 

Bir Gripin almadan evveı 

Istırabın ve ağnnın en 
şiddetlisini en kolay, en 
çııbuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi bir kaıe 

GRıPıN almaktır, mideyi 
bozmaz, böbrı:kleri kalbi 
yormaz. 

:t9 TEMMUZ PERŞEMBE t93Z, .". 

· _ 5 daki~o 5 onr_a : .. . 

Aldıktan beş dakika ıonra 
...... ··- ···- . --·------- ·-·-·-

Ucuz .. Tesirli.,- Zararsız 

G R 1 P 1 N' 

BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

BristoI· Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tnrkiyenin en eıki otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
re.ile bütün Eğe halkına ken· 
diı!ni ıevdirmiştir. 

Otellerinde misafir ka!anlar, 
lrendi evlerindeki rabah bu· 
lurlar. 

Birçok !ı uıuıiyetlerlne iliveteıı 
fiatlar mlilhiı ucuzdur. 

Salihii Kurşunlu Banyoları 
ICllll ............................... K ... ... 

~ : fa hassaları muhitimizdP. tecrübe ile ııabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

H.ır türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga· 
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
hol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otoıııo• 
b li Sal hli istasyonunda eıııre amadedir. Her aileye müsta· 
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde ıcııt' 
yola 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksıı 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncli 30 kuruştur. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI B~ 

··~ JI .. 

Her işte ku11anılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet k:ıbul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numar:ı 12 

F. PERPINY AN 
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ratelli Sperco l N. V. Olivier Ve Şü. 1 "K:ıak:'s!ğ!tBurun hasta~~ Kula.ğJnıza küpe olsun! 
V ~' f"'. il. Van i)er LıMİTET lan mütebauıaı 

apuru Acntası · Zee & Co. Vapur acentası Doktor Operatör 
ROYALE NEERl:ANDAIS DEtrrSCHE LEVANTE UN1E BlR(NCI KORDON REES 1 1 ~ 

KUMPANYASI HAMBURG BINASI TEL. 2443 Samı Ku 8 çı Fratelli «CHIOSı> '\'apuru 16 temmuzd,ı Lllerman Lines Ltd. 
1. 'fRrrON vapuru 9 temmuzda ge- bekleniyor. Rotterdam, Hamburg 
ıp Burgu· Vama - Köstence li- ve Bremen limanlarına yük alacak- EU.ERMAN UNES LID. 
lllanlan için yük alacaktır. tır. DRAGO vapuru 1 O ağustosta Muayenehane: Birinci Beyler 

SVENSKA ORJENT UNlEN «KONYA-. vapuru 7 ağustosta Liverpool ve Svanaeadan gelip yük No: 36 Telefon 2310 
BtR.KALAND motörü 5 tem- bekleniyor. Anvers ve Hamburg H- k • k 

ı d .. k k cakt çı araca tır. E . c·· t ..___ __..ıd lllU7.c1a beki kt l R dam man ann an yu çı ara ır. ~ vı: uz epe U'CUUVllY ~ e-
)1,..L._ enme . e o up ~er AMERICAN EXPORT UNES U~.SBtAN vapuru 20 agustosta 5İ 992. T eJefon: 3668 

-uuurg - Gdynıa ve akandınavya . . L d H il A te 1' ~için yük alacaktır. The Export'Steamsbıp corporalton ~n ra, u ve ~ven n ge 1~ 1-26 (481) 
ZEcı.UGA POlSKA A B. «EXT A VIA» vapuru 7 ağustosa yük çıkaracak ve aynı zamanda Lı- --------mıı-~....-

K • · doğru bekleniyor. Newyork ve Bal- verpool ve Glasgov için yük alacak- NOT : Vürut tarihlerj, va-
umpanyuı · ı· l · · "k 1 cak 11'."CHISTAN 21 tımor ıman arı ıçın yu a a tır. tır.. purlann iıimleri ve navlun üc-

-..r. vapuru tem- p· Akt Se • Sef l 
ltı\Qda beklenmekte olup Anven- ıre arması yn er er ALGERIAN vapuru 15 ağustosta retlerinin doğitikliklorinden me· 
"~' • . 1. lan • . «EXCALIBUR» vapuru 30 tem- ı· L d H il · ·n u"k 1 l. t k b 1 d·ı ~Ynia ve Dantzig ıman ıçın muzda Pireden Boston ve Newyork ge ıp on ra ve u ıçı Y a a- .ıu ıye a u e ı mez. 

:~· ~~~~~~ -----~-~---~----~~~-----n R.VtCE MARlTlME ROUMAlN «EXETER» vapuru 1 3 ağustosta 
SUÇEA VA vapuru 14 temmuz- Pireden Boston ve Newyork için ha

da Malta - Cenova ve Marsilya li- reket edecektir. 
lllanlan için yük alacakta. SEYAHAT MODDETt 

Yolcu kabul eder. Pire - Boston 16 gün 
Üindaki hareket tarihleriyle ilin- Pire· Newyork 18 gün 
~ deiifildilderden acenta mes- «GEORGES MABRO» vapuru 
lllint kabul etmez. 23 temmuzda lskenderiye ve Port Sa 

D.ha fazla malUmat almak için id limanlarından mal çıkaracak ve 
J;'tQelli Sperco vapur acentuma mü· ayni gün Köstencc Galatz ve lbrail 
l'lcaat edilmesi rica olunur. limanlarına hareket edecektir. 

l'Eu:FoN : 4142 / 4221 I 2663 SERVtCI MARtTIM ROUMAtN 

- Bucarest 
---··------.. «DUROSTOR» vapuru 31 tem-
Diş Hekim j muzda bekleniyor. Köstence, Sulin'l, 

Galatz ve Galatz aktarması Tuna li-

l~~ u lla~ Nac
ll manian için yük alacaktır. 

JOHStON V ARREN UNES l.Jd. 
l.ivepool 

«JESSMORE» vapuru 1 ağustos
ta bekleniyor. Liverpol ve Anvers 

HORT AÇSU limanlarından yülc çıkaracak ve Bur-
Hutalanm Birinci Beyler gaz, Varna, Köetence, Sulina Galatz 

ve lbrail limanları için yük alacaktır. 
aabk 36 numarda kabul eder. DEN NORSKE MIDDELHA VS.. 
Sahalı 9- 12 UNGE OSLO 
Öileden sonra 3,30 - 6 « BAALBEK» motörü 24 tem-
Randerii için telefon ediniz. muzda bekleniyor. lskenderi5 e, 

TELEFONı 2946 Dunkerk ve Norvec limanları için .... _____________ yük alacaktır. 

....................................................................... . . . . . . 
E Taze Temiz Ucuz ilaç ~ 
• • . . . . 
• • • • 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

Tahta 
•inek, sivrisinek. 

Pire, örümcek, ka
tınca, gfive ,yakar-

tılc, akr.eb ve y1lan 
ribi akciğeri bu
lunaııyan hayvan

tıkları öldürmek 
İçin fennin son bul
duğu kat'i formül 

Gıerine bazırlan-
IQıı Amerikan-
Vbiı marka ilacın 
her bo •da amba
lajlı ve dökme ba
l' 11lde ash en ucuz 
f· ıatıerle depomuz-

d, •aldır. Toptan· 
tılara mObim is-

~0nto yapılır. Sor· 

tlllara hemen ce· ••p verilir. 
..,,, Tele'on 3882 

M; #W 

En Parlak 

9 EYLÜL DAHARAT DE.POSU lZMIR 
L 

Mit"" 

Kudreti 

~~imon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
~h kullanan h:ç başka pil kullanmaz. 
A mum deposu : Sulu han civarında 28 - 9 Hüsnü Uz 
Vderniıli. 

Sevincin bir ifadesidir. 
GOzel ve sıhhi ditler her insanı 
sile memnun eder. 
GOzellih ve sıhhatJnızı muhafaza 
isterseniz siz de emsalıız olan 

.,PERLODENT" 

etm .. , 

diş macununu kullanınız. Bundan etde: 
edeceljlnlz mOkemmel neticeden çok mı,. 
nun olacaksınız t 

.,,....... -.U.~ • ~. -"'4 • ., .. ,. .. ...,o&.-~ 
°'l'4 w. ~"""'"' t'.4»)'ıu·-·· ~ -.;.J.J....t.4,t. • 

, 

TURAN Fabrikaları mamu!Atıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet 11abunlarını, baş sabunu ve kremi ile gllıeJlik 1'rem

lerini kullanınız. Her yerde ıatılmaktadır. Yalnız toptın ıa

tıtlar için bmirde Gazi- Bulvarında 25 numarada umum acen

tehk Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon E488 

Uyuşturucu maddeler inhisarı 
umum müdüı·lüğiinden: 
1 - 934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup idaremiz 

sattşlarıria ittirak ettirilmek üzere depolarımıza tevzi olunan af· 
yonlarm sahiplerine 936-937 ıene~i satıtlarımız üzerinden tedi· 
yesi lazımgelen yüzde otuzların tevzii mukarrerdir. 

Tevziat morfin makbuz sıra numaraları ile Afağıda gösterilen 
günlerde yapılacaktır. 

2 - lstanbuldan gayri mıntakalarda bulunan afyon sahipleri 
ellerindeki morfin makbuz numaraları ile açık adreslerini birer 
mektupla idaremize bildirmelidirler. Bu takdirde tahakkuk 
~decek hisseleri havaleten adreslerine gönderilecektir. 

3 - Ellerindeki makbuz numaralarına nazaran gününde mü
racaat etnıiyenlere hiaaeleri tevziatın sonunda verilecektir. 
Makbuz No. Müracaat tarihi Gün 
1001 • 1025 28 Temmuz 937 Çarp.roba günü 
1026 • 1050 29 « Pertembe « 
1051 • 1075 30 c Cuma « 
1076 • 1100 2 Ağmtos 937 Pazartesi « 
1101 • 1125 3 c Salı « 
1126 • 1150 4 « Cartamba « 
1151 • 1175 5 « Pertembe « 
1176 • 1200 6 « Cuma « 
1201 - 1225 9 « Pazartesi « 
1226 • 1250 10 c Salı « 
1251 - 1275 11 « CarfaDlba <' 
1276 • 1306 12 « Pertembe <t 
501 • 538 13 « Cuma « 
539 • 588 16 « Pazartesi « 
589 • 620 17 er Sah « 

2586 (1406) 

T. C. Ziraat Bankası Iznıir şu
besinden : , 
Hükümete ait buğdayların Alsnncaktaki büyük antrepolara 

konma ve çıkarılmalariyle nakliyeleri açık eksiltme ile 16/8/937 
pazartesi günü saat 15 de Bankada toplanacak komisyon mari
fetiyle istekleriyle ihale edilecektir. 

Taliplerin 16/8/937 saat 12 ye kadar Bankada mevcut fart
nameyi görerek 500 lira teminat akçeleriyle birlikte mezkUr ta
rihte bankada bulunmaları ilan olunur. 

29---30--31 2582 (1406) 

~N tttÜO"İ$ 
(STi~APTAN 
~ONRA •• · 

Kullanmakla kabildir ! 

NEVROZiN 
....•..•...•..••.....••• ·····················································=······ S Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareh sür'atJ.! i 
E düşürür. Baş, dit, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak l 
S NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. S 

~....................... Kat 'i Tesir ····················:···= 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

\ , 

Saç Eksiri 
Saçlarm dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçlann köklerini kuvvr:tJeodirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. T ahit renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk ıaç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
nnda bulunur. 

Telefon 3882 

ZAF1YET 

KANSIZLIK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMt 

iktidara 

FEVKAUDE 

EYi TESlRl 

VARDIR 

epo S.Feıit Şifa eczanesi 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için mülkiyeti tahsili 

emvat kanununa göre haczedilmiş ofan Karşıyaka Soğukkuyuda 
Meşrutiyet sokağında kain 30 sayılı hane 21 gün müddetle mü
zayedeye çıkarılmışlar. 

Takdir ofunan kıymet üzerinden almak pey sürmek ve sah~ 
şartlarını öğrenmek · isti yenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine 
milracaatlan. 22-29 (2484) 1366 



YENIASIR 

lngiliz 
., .....................................................•.....................•..•....•....... 
• • 

r ................. ~ ŞANGHA Y ŞENLİK YAP/YOR~ .................. . 
: .....•...•.................•......................•........•••.....•..•...•...•...••....... : manevralarında 

• 
"Maviler,, müdafaa halinde bulunan 

• 

Japon ordusuna karşı bir 
zafer elde edildi 

iki ~'Kırmızı,, limanı işgal 
etnıiye muvaffak oldular 

• 

Binlerce Japon askeri maktul düştü 

Japon Diyet meclisi fevkalade 
harp tahsisatı kabul etti 

Paris, 23 ( Ö. R.) - Şanghay Amerika Devletleri, lngiltere, F ran
ıehri bu sabahtanberi şenlik yapı- sa ve Almanya büyük elçileri bugün 
yor. Bütün evler ve mağazaların başvekili ziyaret ederek Uzakşark
pençereleri Çin milli bayraklaiiyle taki vahim vaziyet hakkında görüş
aüs)enmiştir. Koskoca Şanghay şeh- müşlerdir. 
rini heyecan içinde yüzdüren haber
ler alınmıştır. Bunlara nazaran haf
talardanberi hadiselere müteyakkız 
olarak hazırlanan Çin merkez ordu-

~,..,. ~ 

MlLLt BlRUCE DA YET 

Prens Konoye bir beyanname 
neşrederek japon milletini birliğe ve 
kapitalistleri fedakarlığa davet et
miştir. Y ~n~ bir askeri seferin fi- 1 
nansmanı ıçın dahili bir istikraza 
baş vurulması, kapitalistlerin bu is
tikraza iştiraklerinin mecburi tutul
ması muhtemeldir. imparatorun ak
rabasından olan başvekil, impara
torların bir an"ane olarak zevceleri
ni intihap ettikleri «dört ali hane
dandan» birine mensuptur. 

lngiliz milli müdafaasına ait ka, 
ra, deniz ve hava planları hep birden 
tatbik sahasına konulmuştur .. Çok 
yakın zamanlara kadar tehlikeyi 
sezmiyen veya tehlikeyi sezdiği hal
de bati hareket eden İngiliz idare 
makinesi, bu defa milli müdafaa 
problemini bütün cüz'ü tamlariyle 
ele almıştır. 

İngiliz hava kuvvetleri dünyanın 
en ileri hava kuvvetleriyle hemayar 
olacaktır. Hava ordusu takviye edil
mi~, hava silahları artırılmıştır. 938 
senesi ilkbaharında 17 50 tayyarelik 
160 yeni hava filosu hava ordusuna 
iltihak edecektir. 

' 

Deniz kuvvetlerine yapılacak ila
veler gizli tutulmaktadır. Ancak 
42000 tonluk bir zırhlı ile otuz be
~r bin tonluk iki zırhlı tezgahlara 
sipariş e?ilmiştir. Dünyanın en kuv
vetli denizalh filosuna İngiltere 940 
senesinde sahip olacaktır. 

Gelen haberlere nazaran İngiliz 
ordusu son manevralarda çok şaya
nı dikkat neticeler almıştır. Kırmızı 
kuvvetler, mavi tarafa karşı ezici bir 
faikiyet göstermiştir. Bilhassa haki
ki bir harpte olduğu gibi zehirli gaz 
kullanan tayyarelere kar§t tayyare 

~ dafii toplariyle yapılan müdafaada 
alınan neticeler iftiharla kaydedili
yor. Manevralar esnasında tayyare 
dafii toplarile bir bombardıman tay-

KABlNENIN KARARI yaresi düşürülmüş, pilotu paraşüt-
T k 27 (A A)-K b' La • le atlayarak kurtulmuştur. 

0 y~d'. 1 · · d 1 ~ lıne . ng: Sahil bataryaları da mavi orduya 
fang ha ıse en o ayısıy e sımalı k "d f d b" ··k h" ) 
Ç. d k' ç· k h - arşı mu a aa a uyu ızmet er 

Japon başvekili Prens ın e ı ın ıtaatınm asmane ha- .. .. .. J •1. d . k I . 
k l · k k •• db" 1 gormustur. ngı ız enız uvvet erı 

Fumimoro Konoye re et erme arşı at ı te ır er al- Japon askerleri M ·ı- "d fa h ı· d b 1 
Ş. . . . . . • . v k · · . . . . « avı er» mu a a a ın e u unan 

su ımalı Çını ıstılaya kalkan ıa- maga arar vermıştır. lme~ru müdafaa tedbırlerı ıttıhaz et- k r ı d 'k' . . k k 
pon ordusuna karşı harekete geç- Şimali Çindeki japon garnizonla- mek mecburiyetinde kalacağını be- ırmb_ızı ıman arınf adn 1 

• ısınlı çto }~ 
• · B d · lan k Pek' d k. T' · tak d . sa ır zaman zar ın a ışga e mege 

mış~ır: ku orku ıKapon Tn mu ave- rkı' . ın eh ı1 . ~enhçın mm as11ın a- yanT.etm~ştir2. 7 
(A A) J muvaffak olmuşlardır. 

metmı ırara uan u üzerine ı Japon a a mm ayat ve ma annı ıençın, . - apon er- B t' ı ·ı· d · 'l"hl · · 
ff ·1 l k ed' B h h' k ç· ı·1 · k ed"I k" h b' . .. .. l u ne ıce ngı ız enız sı a arı-muza erane ı er eme t ır. u a- ımaye etme ve ın ı erı a t ı - anı ar ıyesı namına soz soy eme- n h"' bak d h . 

l'd f l' l · k · · 'l" fi hk" · v v l"h' b" . . k ın ucum ımın an e emmıye-
v1 a .1 c kaa ~yette ~an ıa~n u

1
vvdet- ?1barış ıtı a

1 
ar ak ~a.mına rıa!et 1etıneb~.e gekısa da ıyett~drd" ır. zak~ vfazıl yetin peh' tine bir işaret addediliyor. 

1 
• 

en ço agır zayıata ugramış ar ır. ıc ey eme ıçın zarurı o an u- ya n a cı ı ın ışa arına ~ 1t ............................................................................................................................ ,. • 
Harp sahası binlerce japon maktulü tün tedbirleri otomatik olarak al- olunacağını tahmin etmekte bulun-
ve yaralıları ile doludur. Elyevm mak hakkına maliktirler. duğunu söylemiştir. 
Çin askerleri muzafferane ileri hare- Japon hükumeti bu müdafaa ted- UÇ GAZETECi y ARAlANDI 
kederine devam ediyorlar. Hopei ve birlerinin tatbiki sırasında şimali 
Çahar eyaletlerinin umumi valileri Çinde nraziye müteallik metalibata 
de Nankin hükumetinin emirlerine kıyam etmek arzusunda bulunma-

Tiençin, 27 (A.A) - Dün gece 
Pekin şehri kapısında vukua gelen 
çarpışma esnasında 3 gazeteci yara
lanmıştır. Bu gazetecilerin ikisi Do
mci Ajansının muhabirleridir. 

Yaralanmış olan bir japon yarba
yı ölmüştür. 30 japon tayyaresi tak
viye ku~·eti olarak buraya gelmiş
tir. 

SULH lHTIMALt YOK 

Şanghay, 28 (A.A) - Siyasi 
mahafil sulh ihtimallerinin gitgide 
az.almakta olduğu mütaleasındadır. 
Çin efkarı umumiyesi çıkacak bir 
harbi karşılamağa hazırlanmaktadır. 
Ve Nankinin . azimkarane hattı ha
reketini ta~wip etmektedir. 

Bazı mü~itler bunun bir yıprat
ma harbinin mukaddemesi olduğu 

Çin askeTleri nöbet esrıasırıda fik!ini ileri sürmektedirler . ., 
amade ~!dukl~rını, milli Çin toprak-! n;akta olduğu hakkında teminat ve- ç:!N TAARRUZU 
lanru mustevlılcre karşı şıddetle mü- rır. · . . A • 

dafaa edeceklerini bildirmişlerdir. Japon hükumeti azı~~:rane hattı . Şenghay, ~8 <.A.A) - Ç~ ha-
TOKYONUN KARARI hareketi sayesin~e ~t~afı şimali I ncı!'e nezaretı, Çı~ kıtaatının ıapo~-

. Çinde mevzileştırecegını ve nizaı , lara karşı mukahıl taarruza geçmış 
Parıs, 28 (Ö. R.) - Tokyodan pek yakında hal ve fasledeceğini ve bu sabah Fengtav ve l:.angfang 

resmen bildiriliyor: Hopei ve Çahar ümit eder. . !şehirlerini istirdat etmiş olduklannı 
eyaletleri umumi valileri ve askeri Siyasi mahafilde · bu beyanattan bildirmektedir. 
kumandanları teahhütlerini tutma- sonra mücadelenin iki misli şiddet- lKt ŞEHiR 
dıklarmdan japon hükumeti çok lenmesine intizar etmek lazim gele- Tiençin, 28 (A.A) - Röyter A-
kat'i .ce~ tedbirle~i almağa karar ceği beyan olunmaktadır. jansı bildiriyor: 
v.ermıştır. Artık Çın • Japon harbi Tokyo, 27 (A.A) - General İyi malumat almakta olan ecnebi 
fılen başlamış addediliyor. Sung Che Yuan dün japon ültima- mahafili Fengtai ve Langfang §C-

JAPON DiYETi FEVK.AlADE tomunu kabul etmiştir. Eğer bugün hirlerinin Çin kıtaatı tarafından zap
HARP T AHSISA TiNi taahhütlerini ifa etmeyecek olursa tedilmiş olduğuna dair bir Çin men

KABUL EDiYOR ültimatom ahkamına tevfikan oto- hamdan gelen haberi teyit etme-
Paris, 28 (Ö. R.) -Tokyo telsiz matik olarak tecziye tedbirleri itti-,mektedir. 

haberlerine göre Japon başvekili haz olunacaktır. MÜZAKERELER KESiLDİ 
Prens Emimoro Konoye bugün Di- 500 öLO VAR 1 Nankin, 28 (A.A) _Japon ülti-
yet meclisinin fevkalade toplantı- To~yo,. 27 (A.~) .-.-. Tiençinden matomunun general Sung Che Yu-
sında Japonyanın knt'i bir harekete Domeı Aıansına hıldırılıyor: an tarafından reddi üzerine bütün 
girişmek mecburiyetinde olduğunu, Japon kıtaatı ile japon tayyareleri sulh müzakereleri kesilmiştir. Bu
jal?on milletinin yeni başlayan mÜ- silahlarından tecrit edilmesinden hU vazih bir ihtilafın takip edeceği 
cadeleyi de zaferle neticelendirmek imtina eden 29 uncu Çin ordusunun artık muhakkaktır. 
için fevkalade fedakarlıklara hazır bir alayını Pekine 26 mil mesafede p k' 28 (A A) T h · 

ı 'h tm" 1 h . e ·ın, • - oung ne rı 
oması zaruri bulunduğunu söyle- ı ata e ış er ve ezımete uğrat- yakınında muharebeler devam et-
miştir. Prens Konoyenin bu beya- mışlardır. k d' J 1 · f k . . . . me te ır. apon tayyare en ev a-
natından sonra Diyet meclisi 96 Çınlılerın zayıatı 500 ölü ve yara- l"d b' f ı· t ·· t kt d' B 

J d 1 
. a e ır aa ıye gos erme e ır. u 

milyon yene baliğ olan fevkalade ı ır. Japon ann zayıatı on .. kadar tayyareler 29 uncu Çin ordusu kı-
harp tahsisatını kabul etmı· !'ltı'r. maktul ve mecruh tan ı'barettı"r .. · · l ·· l l t 

:ı: • taatı uzenne mıtra yoz er e ateş e -
ÇtN GAZETELERi HEYECANLI JAPON HARBiYE NAZiRi mektedirler. Bu ordunun umumi 

MAKALELER YAZIYOR Tokyo, 27 (A.A) _Harbiye na- k?ra~g~ı Nankinden Pekine nakle- rüyorsunuz. 
Paris, 28 (Ö. R.) - Nankindcn zırı Diyette beyanatta bulunarak dılmıştır. Ortada: Ayni geçit resmine iştirak eden Sovyet 

bildiriliyor: Çin gazeteleri Çinin gü- Çindeki şimali japon garnizonunun BOMBARDIMAN sporcu kızlarını görüyorsunuz. SOvyetler genç nesle 
zideler ve münevverler sınıfını bü- Çin kıtaatına karşı bir tecziye hare- Tiençin, 28 (A.A) - Tiençinde- sıhhat, canlılık ve güzellik ruhunu aşılıyorlar. 
yük fedakarlığa davet ediyorlar. ketine girişmeğe karar vermit oldu- ki japon garnizonunun umumi ka- Altta: Bu bir kültür fizik resmi geçididir. Sovyet 
Gazetelerde umumiyetle izhar edi- ğunu söylemiıtir. rargahı japonların bu sabah aaat Kırgız Cümhuriyetine mensup s1>9rcular Moskovada 
len kanaate göre yeni başlayan bar- Kabinenin fevkalade içtimaının 5/30 da Hsiyuan tchrini hombardı- yapılan geçit resmine, fotoğrafta gördüğünüz gibi av-
biu netice.i Çinin zaferi olacakbr. sonunda hükumet namına söz aöy- man ebnİf olduklarını haber ver- ladıklan kartallarla iştirak ettiler ve tribünlerden uzun 

Tc • yo, 28 (Ö. R.) - Birlqik lemeğe aalihiyettar bir zat ordunun mektedir. aBu,Jar topladılar. 

tur • 
. Fransız motörlü kuvvetlerinin geçit r~J8İ 

lak olmuştur. Yukarıda merasimden iki i 
yorsun uz. 


