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Rüyüli Misafirimiz Bu Sabah Geld · er 
S. M. Edvard Vlll, Seddül-1 
bahirde karaya çıktılar 

kiiyük misafirimiz bıi°~kşam Istanbul'a hare· 
~et edecek, Pazar gecesi Londra'ya dönecektir 
I Çanakkale, 3 ( Hususi) - rada iki gün kalacaklar, Pazar 
ı:11~iltere kralıSa Majeste 8 nci günü Moda deniz yanşlannı 
"<lvard'ı hamil olan Nahlin takip buyurduktan sonra, ak· 

1 
~•tı, bu sabah kara suları- şam, Atatürk'ün hususi vagon· 
ltıııda Adatepe ve Kocatepe ları ile Viyana yolile Kale'ye 
~Otpito muhriplerimiz tarafın· hareket edeceklerdir. lngiltere 
•tı top atılmak suret ile kar- kralının Kale' den tayyare ile 

fılanmış ve selamlanmıştır. Londra'ya geçmeleri muhle· 

d Büyük misafirimize mihman· meldir 
ar olarak tayin edilen gene- ---•-41•-·----

:~l Fahreddin Altay, refaka· Komünizm 
ltıde İngiltere'nin Ankara 
•teşeıniliteri olduğu halde bir aleyhtarlığı 
~0törie Nahlin yatına gitmiş n r b ~krala; hoş geldiniz! Dedik- rapazlar seTeT er 

Küçük itilaf 
IJevlet reisleri 
konferansı 

Prag 3 (Radyo) - Roman· 
ya kralı Karol'un 27 eylülde 
yapaca seyahat münasebetile 
küçük itilaf devletleri reisleri· 
nin burada hususi bir konfc· 
rans yapacakları söyleniyor. 
Bu konferansta, merkezi Ava 
rupada hüküm süren vaziyet 
tetkik olunacaktır. 
---·•·---

Bulgar kralı 
Venedik sarayında 
Mussolini ile gö. 

rüştü 

Roma 3 (Radyo} - Papalık 
makamının, Komünizm aleyhine ~~~ıco 

oı° sonra, emirlerine amade edi idi 
~Uğunu bildirmiştir. 

k ahlin yatı, Çanakkaleye ya· 
ltı b' d d . 1 . .x\-S tr yer e emır emış ve 

JsP h~ Majeste Edvard, Seddilba-
8~1 ltde karaya çıkmışlardır. 

aüyu~k . f' . . b - 1 '!' mısa ırımız ugun n-

~ it harp maktulleri abidesine 
t "h ltıık'u eda abidesine birer çe· 

koyacaktır . 
buSa Majeste 8 inci Edvard, 

111~ tek ak.şanı Çanakkale'den ha· 
d•~ lstatt edecekler ve yarın sabah 
9» tıbuld' a bulunacaklardır. 

lngiltere kralı Nah/in yatında 
İstanbul, 3 (Hususi) - Ya· 

rm şehrimize gelecek olan 

İngiltere kralı şerefine gece. 

ve gündüz denizde şenlikler 

yapılacak fener alayları tertip 

olunacaktır. Sa Majeste bu-
8~ • 

• ~ Genç Bitler~- -·Komünist) er 
~ tiler Roma' da Nevyork, 2 (A.A) - Bre-
~,r ~o men gemisinın hareketi esna· 

.~ ,ı_ rna 2 (A.A) - Roma· 
J> ~ M sında yapılan bazı aleyhtar 

fil fi~ b Ussolini kampında misa· ı( ... ı harekata iştirak etmiş olan i bu u Unan genç Hitlerciler 
~ıl t"ıııa&a~ah meçhul asker mcza- 10 komünist birkaç gün hap· 
iO~ İle &ı<lerek Alman renkleri se mahkum edilmişlerdir. Suç· 

11 
lctı~Üslenmiş büyük bir çe· lular temyize müracaat et· 

l koymuşlardır. mişlerdir. 

açtığı mücadele, şümullu bir 

şekil almağa başlamıştır Bü· 
tün Avrupa, ispanyada Komü

nistler tarafından yapılan mc· 
zalimden dolayı umumi bir 
nefret duymakta;, ve şiddetli 
mücadele açmış bulunmakta· 
dır. 

Almanya' da Komünizm aley· 

hine nümayişler tertip edil· 
mektedir. Avusturya' da da bu 
afetin bir an evvel söndürül· 
mesi için açılan mücadele da
kikadan dakikaya büyümekte· 
dir. 

Kral Boris 
Roma, 3 ( Radyo ) - Bul· 

gar kralı Boris, dün V enedik 

sarayına gitmiş ve Sinyor 
Mussolini'yi hususi surette 
ziyaret etmiştir. Kral Boris'le 
Mussolini bir saat kadar ko· 
nuşmuşlardır. 

------------~·····~m.ı---------

Mogol-Mançuko müza-
kerelerine başlandı 

=· 
Huduttaki vaziyet düzeltilecek, çarpış

malara meydan verilmiyecektir 

-Irak hariciye nazırı bu 
sabah lstanbul'a geldi ·- ·-· Şark anlaşması için hariciye 

vekilimizle görüşecek 
İstanbul, 3 

(Hususi) -Irak 
hariciye nazırı 
Nuri Sait pa· 
şa, sabah T o· 
ros ekispresile 
şehri·mize gel· 
miştir. 

Nuri paşa, 
şehrimizde bir
kaç gün . kala-

cak, Türkiye • 

lran · Irak ·Af. • Tevfik Rüştü Aras 

ganistan arasında akdedilecek Şark anlaşması ıçın 

Hariciye vekilimizle görüşmelerde bulunacaktır. Bu görüşme· 

ler sonunda, dört devlet Hariciye nazırlarının Bağdad'ta yapa· 

cakları toplantının tarihi teshil edilecektir. 
Irak Hariciye nazırı, cuma günü şehrimize gelecek olan f n· 

giltere kralı tarafından da kabul edilecektir. Nuri paşa, Filis· 

tin vaziyeti hakkında Krala izahat verecek ve yüksek Arap 

komitesinin, kendisinin de hazır bulunduğu içtimada verdiği 

bildirecektir. Mumaileyh buradan Londra'ya geçe-

~----------.-.~·~•_.ı ... ______ _ 
Romen hariciye na-
Belgrad' a gidiyor 

M. Titulesko Bükreş' e dönün-
ce muhalefete başlıyacakmış 

lstanbul, 3 ( Hususi ) -
Montekarlo 1 da bulunmakta 
olan M. Titulesko birkaç güne 
kadar Bükreş' e dönecektir. 

M. Titulesko Romanya'ya 
dönünce, Tataresko kabine· 
sine muhalefet edecektir. 

Bükreş, 3 (Radyo) - Ro· 

nesko, bir söylev vermiş V.! 

Romanya harici siyasetinin 

değişmiyeceğini söylemiştir. 

M. Andonesko, bu ayın 

12 nci günü Belgrad'a gide

cek ve Yugoslavya başbakanı 

M. Stoyadinoviç'le konuşa· 

man~- hariciye nazırı Ando· caktır. 

'~ Loid Corc:-··e~e-r-lin-,d-e 

l-litler'le görüşecek 
€ıki İngiliz b;ş-;,~kilinin Berlin 'den 

Paris'e geçmesi de muhtemeldir 
leri hakkında tetkikat yapacak 
olan mumaileyhin Hitler ile 
görüşmesi muhtemeldir. 

Yugoslavya' da kanunu 
esasi kaldırılacakmış 

Hırvatlara imtiyaz verilecek, 
~ memleket4vilayete ayrılacak 

; 
~., 

I 

, 
' , 
' 

~lld loid Corç 
~tab t~ 2 (A.A)- Loid Corc 
~ ttınd 

~ı ~ e oğlu Vilyam ve 
~~ bat&an olduğu halde bü· 
~ AJ tptenberi ilk defa ola· 

~~tt~~nya'ya gitmek üzre 
'-'tıke en aynlmıştır. Ora

n ve ziraat meı' ele-

Londra 3 (Radyo) - Loid 
Corc'un, Berlinde Hitler'le ko· 

nuşacağı ve oradan da Paris' e ge· 
çeceği söyleniyor. Bu seyahata 
büyük ehemmiyet veriliyor. 

--···--
Bir hakim 

Bir haf ta hapisha. 
nede yattı 

Pittoburg, 2 (A.A) - Ci
nayet mahkemesi riyasetine 

tayin olunan hakim Mussand 

vazifesine başlamadan evvel 

bir hafta müddetle hapisha

nede hapisler arasında kal· 

mıştır. Hakim bu tecrübenin 
vazifesini layıkile başarması 
için elzem olduiunu ıöyle· 
miştir. 

Mogol süvarileri 
Moskova, 2 (A.A) - Mo· karşısında ikinci Teşrin so· 

gol-Mançuko görüşmelerine nunda inakıtaı üzerine bilhassa 
yakında tekrar başlanması Buirnor gölü mıntakasında 

münasebetile Tas aiansının bazı hudud çarpışmaları olmuş 

Ulanbotor muhabiri aşağıdaki ve bu çarpışmalar Mançuko 

malumatı vermektedir: hududu üzeriddeki vaziyeti 

Geçen sene Mandelhonli bir hayli karışmıştır. Mogol 
istasyonunda Mogol ve Man· halk cumhuriyeti hükumeti 29 
çuko delegeleri arasında ya- Şubatta Mançuko hükumetine 
pılan görüşmelerin Mançuko bu çarpışmalara sebep olan 
delegelerinin atın metali bata / Dnamı 4 iincii salai/ede 

Roma, 2 (A.A) - Stefani 
ajansının Belgrad 'dan haber 
aldığına göre, Yugoslavya baş
vekili M. Stoyadinoviç Hırvat 
lider Macek ile uyuşmağa 
çalışacak, Sırp-Hırvat ihtilafı-

nın halli için kendine bazı 

imtiyazlar verecektir. 

M. Stoyadinoviç'in 1931 

temel yasasının lağvına ve 

Yugoslavya'nın idare istikl5.lini 

haiz dört vilayetin taksimine 
razı olacağı söylenmektedir. 

Bu vilayt.tler, Sırbistan, 

Bosna, Hırvatistan ve Slovak· 

yadır. 

Belgrad resmi mahafili ltal· 
ya ile kat'i bir anlaşma yapı· 
lıncaya kadar bir modüs 
vivendi akdını görüşecek olan 
bir ticaret heyetinin yakında 

M. Sfoyadinoviç 
Roma'ya gideceğini haber ver· 

mektedir. 
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.._ -maı, · ' e· .. d N k't • 1 K 1 y· 1 --ı Tarihteki garip ıı ır gun e, evyor a.n 
nsan o u _ ıyen er vak'alar Londra'ya gidip gel-

Bir Bahriyelinin Başından Geçen "··. y., ••. Mako Kcnunericf. mek kabil mi ? 
• 

Korkunç Maceralar • Fahışe ve Papaslar __ _ 
._. 5 - 1414 ten 1418 e kadar SÜ• A .k 'I b. t• t 36 saat 

Yarabbi.. Bu acibeler ne oldu; bu insancıklar birden ren Konstanz'daki büyük kilise merl a 1 lr ar IS ' • 
kadar hayrete ve rikkate lnyıK durdular; hepsi birden sustu· içtimaı esnasında şehirde 1500 te bu sef erİ yapacakmış 
mahluklardı! lar; madam Jerar'ın yüzüne kadar fahişe vardı.~ Bunlann 

Biraz sonra iki, bunlardan baktılar, kaldılar. çoğu yol masraflarını kendileri Brodvayın ve Holivudun 
ıonra da üç tane daha gel· Madam Jcrar da büyük bir vererek kalkıp gelmişlerdi. meşhur şantörü Harry Rich-

kUn olduğu kadar çabuk yap• 
mak lazım. 

diler: kabahat işlemiş, vazifesinde içlerinde 800 altına kadar ka· manın Nevyork ile Londra Londra'ya gidip biraz kal, 
dıktan sonra dönmek 32 saate 
sığabilecek bir iştir. Bugünkü 

Bu kadar çok kolsuz ve kusur yapmış olanlara mahsus zanıp gidenler vardı. arasında tayyare ile 32 saatte 
bacaksızlar arasında kalmak· bir mahcubiyet ile önüne .., •"' gidip gellmeğe hazırlanıyor. 
tan tuhaf bir korku hisset· baktı. 1414 senesinde Kral Sigis· Şantörün yanında Amerika- sür'at devrinde Nevyorkluların 

hafta tatillerini Londra veya 
Paris'te geçirip dönmeleri ka· 
bildir. 

meğe başladım. Doğrusu, bu Madamını düştüğü müşkül mund 806 ile Bern şehrine · · ·ı · d 
nın en ıyı tayyarecı erın en 

insan artıklarının resmi suvare mevkiden kurtarmak için sÖ· gelip birkaç gün kaldı. Bele· olan Dick Meni vardır. Bu 
elbiselerile iyi döşenmiş bir ze Jerar kaptan atıldı ve: diye meclisi güzel bir misafir· 

E l d tayyareci, Kutupta kaybolan 
salonda toplanması, görül- - h. Aziz dost arım, e- perverlik gösferdi. Umumha· Biz bu seyahatte bindiği

miz tayyareyi yeni yaptırdık. 
100 bin dolara çıktı. 1000 
beygir kuvvefinde bir motörü 
var. Tayyareye bir yenilik 
ilave ettik: 

meğe layık bir şeydi. Bu man- di. Her sene ayni bahtiyarlık nelerde bulunan bütün kadın· 
zarayı aradan bu kadar sene· elde edilemezi Bu sene arzu· lara emir vererek saraya men-
ler geçmiş olmasına rağmen nuza hizmet edemediğimiz için sup kimselere iyi muamele et· 
hala unutamıyorum. , çok müteessifiz, ne yapalım?. melerini ve bunlardan para 

Ancak şu anda geçen sene Biz de geçen senelerin zevki· almamalarını söyledi. 
kapının açılıp kapanması es· ni düşünerek kendimizi tesel- Kral gittikten sonra bu pa· 
nasında hiçbir kimseyi gör- liye çalışırız, olmaz mı? raları belediye büdcesinden 
mediğimin sebebini anlıya· Jerar kaptan bana dönerek ödedi. Kral bu hareketinden 
bilmiştim: Bahçe uzun zaman kadehini havaya kaldırdı ve: dolayı beldiyeyi takdir etti. 
metruk kaldığı için otları - Şerefine azizim Mişel Yirmi sene sonra imparator 
uzamış idi. Bu uzamış otların kaptan ve şerefimize kıymetli Ulm şehrini ziyaret ettiği 
arasında, bu küçük tekerlekli dostlarım! dedi. zaman maiyetile birlikte biz-
arabacıklar üzerinde bu insan Bu suretle idarei ekdah zat umumhaneye gitti ve bü-
artıkları tabii görünmezdi. eyledik. tün masrafları burada ;da 
Bunlar, arabacıklarının "Cık.. Biraz sonra, dostum Jerar, belediyeye çekti. Sigsimund 
Cık!." sesleri çıkarark bahçe- tekrar• bana hikaye ederek: 1435 te Viyana'ya gidince 
den geçerlerken birer tahtel· - Fakat, dedi. Azizim Mi- şehir meclisi umumhanedeki 
bahiri andırırlar! Değil mi? şel.. Neden eskisi gibi şen bütün kadınlara kadife elbi· 

Burada bulundukça bütün değilsin. Senin kahkahaların sefer dağıtmıştı. 
esrar kalkıyor idi. Bu malul bitmez tükenmezdi. Yoksa * • * 
ve kolsuz, bacaksız bedbaht bizim "Böyle" olduğumuzdan Orta zamanda bir şehre 
insancıklar burada kendi ken· dolayımı mahzunsun! Adam giderken kendisini knrşılama-
dilerine eğleniyorlar demekti; sende!. İnsan olduğu hali ka· ğa çıkanlar masum bakireler 
amma .. Hepsinin de bir senei bul etmeli ve her zaman şen değil, bunların aksi idi.Çünkü 
devriye takiplerindeki sebep olmalıdır; her vakit gülmeli- namuslu kadınlar için krala 
malum değildi. Sonra.. Böyle dir. Biz her sene olduğu gibi veya maiyeti erkanına görün· 
güzel bir kadının bunlar ara· bu gecede "Böyle,, olduğu· mek pek tehlikesi olmıyordu. 
sında ve hiçbir kimse ile muz zamanı derhatır etmek Diğer kadınlar ise ticaret dü-
temas etmemek şartile kalma· şüncesiyle daha sabahtan yol 

için toplandık, değil mi? Dafhe 
masında da herhalde büyük kenarlarına dolardı. 
bir sebep olacaktı. Bu sebep vapuru kazazedeleri, böyle Birinci Ferdinand'ın çok 

de bana henüz meçhul idi. değilmi? ciddi ve dürüst bir adam ol· 
Biraz sonra Madam Jerar Marsilya'nın barında top· duğunu anlatmak isteyen mii-

ve zevci Jerar kaptan da sa· lanmış olan kaptanlar, bu verrihler 1522 de bu kral Vi-
lona geldiler; diğer 9 malCıl defa gülmediler, birer kadeh yana'ya giderken namuslu ka-
tarafından alkışlarla karşılan· daha şarap yuvarladılar ve: dınların da karşı çıktığını zik-
dılar, mahud demir çengeller, - Ne dedin! Dafnc vapuru rederlcr. 
en korkunç bir cazband gibi kazazedeleri mi ? Ne feci kaza 

etrafı gürültüye boğdular! idi o ... Şimdi hatırımıza geliyor: 
Bu manzaranın en tuhafı, Bunlardan sade bir düzine 

bu kolsuz insanların çengeller kadar adam kurtulmuştu .. 
ile birbirlerine el sıkma tak· Dediler. 
lidi yapmaları idi. Ayni 
surette benim de elimi sık-

tılar. 

Bunların hepsinin de kendi
lerine mahsus bir rasim ve 

unvanları vardı. Fakat sonra· 

dan bu isimlerin müstear bir 
rasim olduğunu anladım. 

Lord Dilmor adı verilen bir 
kolsuz ve bacaksız ; 

- Şu anda muhterem dok· 
tordan başka eksiğimiz yok 
değil mi?. Diye sordu. 

Tam bu sırada bir malul 
daha göründü. Hep birden 

( Arkası var) -------Paris'te 
Araplara beyaz kız 

satan bir şebeke 
yakalandı 

Paris'te, genç kızları kandı
ı·arak, Araplara satan bir şe· 
beke meydana çıkarılmıştır. 

Bu şebekenin avcısı rolünü 

* .... 
Şövalyelik devrinde bir ka

dına zorla tecavüz eden ölüm 
ile cezalandırıldı. Böylelerini 
lngiltere'de kör ve hadım da 
ederlerdi. Nassau kralı Adolf 

bu şekilde müteaddid cürüm-

ler işlediği için tahtından , 
indirilmiştir. Tebaalar bu nok-
tada nedense fazla hassas 
idiler. 

Garip olan cihet bu değil
dir. Bunun istisnalarıdır. 
Harpta esir edilen kadınlarla 
yolda giderken şövalyeleri 
namuskarane bir mücadelede 
öldürülen kadınlara cbren te
cavz edilebilirdi. Maamafih 
bu da o kadar şövaleresk 
addedilmezdi. 

tayvareci Ellrsvorthu aramağa 

çıkmış ve bulmuştu. 
Harry Richman bu seyaha-

te niçin teşebbüs ettiğini şöy· 
le anlatıyor: 
Londrada benim bir filmim 

gösteriliyor. Bunu gidip gör· 
mek istiyorum. Fakat burada 
da bir film hazırlamaktayım. 
Onun için bu seyahati müm-

Kananatların içini pingpung 
topları ile doldurduk. Kaza 
olup denize düşersek kanat· 
!ardaki hafiflik ile suyun üze· 
(Devamı 4 üncü sahifede J 

~----~-----~ı--•····_. ... __________ _ 
üç bin sene sonra insan-

lar ne hale gelecek 
~-----~-.--~---

Başında sac, ağzında diş kalmıyacak; 
herkes miyap olacakmış .... 

İngil ;z alimlerinden Herbert de kaybedecektir. 5000 sene· 
Parker yeni bir kitap çıkardı. sindeki adam uzağı görmiye· 
Bunda 5000 senesinin insanın cektir. Çünkü göz, ilk insanda 
ne şekil alacağını gözden ge- avlıyacağı hayvanı veya düş-
çırıyor. manını uzaktan görmeğe 

Alime göre, 3000 senesin- yarardı. Bugün, çok uzak bir 
de insanın başında saç kalını- yere baktığımız nadirdir. 5000 
yacaktır. Çünkü gittikçe pis- senesinde ise hayal daha 
len hava saçların yaşamasına fazla "burnumuzun dibine" 
mani olacaktır. gelecektir. Bu suretle, gözü-

3000 senesinde insanın <liş- müz uzağı görmek zaruretini 
leri de kalmıyacaktır. Çünkü kaybedince miyoplaşacaktır. 
insanın yiyeceği şeyler o za- 5000 senesindeki insanın 

mana kadar değişecektir ki ayak parmakları da olmıya-
ken<lisine iş kalmadığını gören caktır. Alim: " Bugün ayak 
dişler artık çıkmamağa başlı- parmaklarımız neye yarıyor?" 
yacaklar. Mesela bugün sivri Diye soruyor. Hakikaten, hiç· 
dişlerimizle kopardığımız ve bir şeye yaramamaktadırlar. 
eti dişlerimizle çiğnediğimiz O halde, onlar da bir vazife 
et o zaman laboratuvarda doğ görmedikleri için, artık ycti~-
rudan doğruya mideye gide- mek zahmetini ihtiyar etmi· 
bilecek şekilde hazırlanmış yeceklerdir. 
olacaktır . Demek ki, 5000 senesinin 

5000 senesinde ise insan adamı saçsız, dişsiz ve miyop 
büsbütün değişecek, gözlerinin olacaktır, 

Bayındırlık 
den; 

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

direktörlüğün-

620 lira 28 kuruş keşi bedelli olan Mersinli-Çamdibi yolu

nun 1 t- l 90-1 -l-832 kilometroları arasında şosenin esaslı ona
rılması için yapılan açık eksiltmesinde verilen fiat haddi layik 
görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti 27 ağustos 936 dan 
itibaren on gün uzadıldığından istklilerin 2490 sayılı yasa 
tarifatına göre hazırlıyacakları depozitolarının banka mektubu 
veya vezne makbuz ilmühaberi olmak üzere ehliyet vesikalarile 
birlikte ihale günlemeci olan 7 eylül 936 pazartesi günü saat 
onda vilay~t daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 205 
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3 Eylül 936 

N· V . 
W.F. H. Van 

Der Zee 
&. Co. 

DEUTSCH LEVANTE LJNI~ 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

11 HERAKLIA" vapuru 24 
ağustosta bekleniyor, 29 a~1 tosa kadar ANVERS, RO ' 
TERDAM, HAMBURG "e 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

"ART AA,, vapuru 5 eylülde 
bekle;1iyor, 9 eylüle kadaf 
ANVERS , ROTTERDAMJ 
HAMBURG ve BREME1~ 
limanları için yük alacakt1r. . 

"PLANET vapuru 15 eY 
lülde bekleniyor, 18 eylii~e 
kadar ANVERS, ROTTE c. 
DAM, HAMBURG ve sızı:.· 
MEN için yük alacaktır. 

"SOFIA,, motörü 24 er 
lülde bekleniyor, 29 ey~ 
kadar ANVERS, ROTT c 
DAM, HAMBURG ve BRı:.' 
MEN için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDf.L' 
HAVSLINJE (D/S. AJS. 

SPANSKELINJE) 

OSLO .. ı 
"BOSPHORUS" motöru 

2 

ağustosta bekleniyor, 24 ar,:· 
tosa kadar ISKENDERI l ~ 
ROUEN, Le HAVRE .. ~ 
NORVEÇ limanları için yu 
kabul edecektir. 20 

"BANADORUS" motörii ··te 
eylülde bekleniyor, 25 ey~f,, 
kadar Le HA VRE, D IEP cÇ 
DÜNKERK ve NORV~ 
limanları için yük alacaktır· 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN Z 

" DUROSTOR " vapuru 
eylülde bekleniyor, l(Ô~ 
TENCE, SULINA, GALA ~ 
ve GALA TZ aktarması ol~~
BELGRAD, NOVISAD. VJ· 
MARNO, BUDAPEST, .. ~ 
YANA ve LINZ için yu 
kabul edecektir. ~ 

S. A. ROY AL HONGRO!~. 
DE NAVIGATION oAr .. 

BIENNE MARITIM 

BUDAPEST ııs· 
1
'SZEGED" motörü. "~eP' 

tos nihayetine doğru be~O· 
mektedir. BELGRAD. fl}' 
V~SSAT, BUpAPEST, Bı~ı 
TISLA VA, VIY ANA ve (; 

için yük kabul edecektir· 

JOHNSON WERREN 
LİNES Ltd. 

LIVDRPOOL ~I· 
"JESSMORE,, vapuru ··~ 

VERPUL ve ANVERS'tefl f, 
getirerek tahliye etnıiş 
gitmiştir. lıı1t 

• t1C • 
••Vapurların isimlerı, ~feleı1 

tarihleri ve navlun tarı gi~' 
hakkında bir taahhüde 

şilmez. n efoO~ 
Birinci Kordon, tel~ 

No. 2007 -gene çığlıklar koparıldı: 

- Doktor, saygı değer dok· 
tor gtldi.. Horra .. diye bağ· 
rıştılar ; 
Doktor dedikleri de bir ma

lul idi, amma bunun yalınız 

bacakları yok fakat kolları 
vardı. İri, yarı sivri sakallı, 
sıhhatı çok yerinde bir adam 
idi. Salonda şimdi birisi kollu 
olmak üzere 11 kolsuz ve ba
caks1z, bir güzel bayan bir de 
ben Mişel kaptan mevcut idik. 

oynıyan genç, sokakta gözüne 

kestirdiği fakır kızları, hazan 

tatlı dille, hazan tehditle Arap 
mahallesine götürüyor, orada 

diğer arkadaşlarına devrediyor 
Bundan sonra işi idare eden 

bir ltalyandır. Bu adam kızları 
daha başka vaitlerle kandın· 
yor ve Arap müşterilerinin 

karşısına çıkarıyor. 

--------Nahçivan 
Memba suları 

lran sınırında kain Nahçi· 
van muhtar Sovyet cumhuri· 
yeti sağlık işleri halk komi
serliği tarafından yapılan tet
kikat neticesinde bu küçük 
cumhuriyetin üç mıntakasında 
sıhhat bakımından ehemmiyet· 
li 48 menba suyu bulunmu~
tur. Nahçivan'ın 30 kilometre 
ötesinde kain Bademlikte bu
lunan maden sularının mide 
ve barsak hastalıklarına çok 
iyi geldiği anlaşılmıştır. Kuv· 
vetli şelale halinde akan bu 
maden suyu ınenbaının gün
/ Devamı 4 üncü sahifede J 

~ Türk Hava Kurumu ~ ı Doktor 
_ Büyük Piyangosu - Ali Agib 

Yemek masası etraf ma top· 
landık. 

Aman yarabbir.. Bu adam· 
!arın yemek yemelerini görme· 
ğe şayandı. Adamcıklar yeme
yorlar, etrafı sömüriiyorlardı . 

Fakat birden garip bir hal 

Orada pazarlık başlıyor ve 
kızlar, Arap usulü yüzlerce li
raya satın alınarak, hareme 
kapalı lıyor .. 

Şebekenin ortaya çıkmasına 
16 yaşında bir kız yardım et· 
miştir. Bu tuzağa sürüklenmek 
istiyen kız kaçmış ve hadiseyi 
polise haber vermiştir. 

Bunun üzerine hadise mey· 
dana çıkmış, daha birçok hay
dutlar tutulduğu gibi Araplara 
satılmış kızlar kurtarılmıştır. 

= 21 inci tertib biletleri satılıyor Çocuk Hastulıklar1 

Sinci keşide 11-9-936 dadır mütehassısı 6S 
Büyük ikramiye 35,000 lira mükafat llkinci Beyler Sokağı No· 

1 Telefon 
20,000 liradır.Ayrıca 15,000, 12,000 B'. . f uıah9s51,5 , = = ırıncı sını m ı I 
ve 10,000 liralık büyük ikramiyeler D D ı·r ;\ 

-J d - ~ em 
ae var ır. = v ğlt.ı _,, 

=B ·ı l h .. k " .. .. J k · d · = .n.amçıo 1&1" _ l et er U Umet OnUnae l ı-- Cilt ve Tenasül hasta~;; 
-rektörlük gisesinde Ve bil'umum- ve elektrik tedaV~ıJ1 

• ' lzmir - Birinci beyler 5
;

15
,;;J' 

bayıf erde Satılır = Elhamra sineması ar 
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r;~y~ 1 Garip iş! --, Olivier ve şü- Fratelli Sper- ,-.. -,-z-m-ı·-r vu·. n Men Ws&%u&catı r ..... _____________ 'HI ~-·~- rekası Limited co Vapur Acen-
tası Türk A. Şirketinin bi ~a~silya'nın Grand otelinin 

1 
tıncı katının denize bakan 

b~ nu_ma~alı odasındn garip 
a~ nıısafır vardı. Bu adam bir 
"Mtn üzeri otele gelmiş, ev
!'tlcını göstermiş, bu odayı bir 
&eee için tutmuştu , 
. Ertesi gün odanın hoşuna 
2tttiğinden bahsederek son ve· 
teceğj habere kadar kalaca
~nı bildirmişti. Bundan sonra 
t Ctifin ağzından bir kelime çık 
~tı~ı gören olmamış, her hafta 
:ıılen faturaları hiçbir itiraz 
~os.termeden ödemişti. Yeme
~ı odasında yer, hiçbir yere 
~ fllaz, hiçbir misafir kabul · 
b· ez, postadan da namına 
ır Taymis'ten başka hiçbirşey 
iclnıezdi. 
Ilı~ garip adamın vaziyeti bir 

Uddet otel müdür ve gar
Sonlarına tuhaf görünmüş fakat 
'°ju_nda hepsi de alışmışlardır. 
bQ kı sene kadar bir zaman 
" ~lece geçmiş fakat birgün 
~1Yet b" d b. d .. · · · ır en ıre egışmıştır. 

<lu 12 numaralı odanın bulun
teıku katın garsonu birgün 

aşla aşağıya indi ve: 
d - M. Artur Con odasında 
v eğildir! Fevkalade haberini 
erdi! 

- Yanlışın olacak! Dediler. 
ın - Saat yedi de M. Con 
Ça~tad veçhile davet zilini 
haf~adı. Yedi buçukta kapıya 
>'ı Çe vurdum; cevap alma· 
G ilca daha kuvvetli vurdum. 

ene k "h Pıy cevap yo , nı ayet ka· 
an ıh ben de bulunan ikinci 
rabb~rla . açtım. Aman ya
ltıa ·· Hıç aklıma gelmez bir 

nzara ile karşılaştım. 
........ Nasıl manzara? 

ha~ ~da bom boştu. Bu 
ulade birşey değilmidir. 

he: Doğru.. Fakat M. Con 
t al~e odasındadır. 

ba~ isterseniz siz de çıkar 
rsınız 

0/iep birden M. Con'un 
~ına gittiler; oda boştu. 

t-. .. • Artur Con'un ne oldu-
~~nu b·ı 
ile k 1 en yoktu; M. Con'un 
Oteld endi odasından ne de 
olll'ı en çıktığını da goren 

arnıştı. 
Şu halde? 

" Otel n. •• d.. .. . . ı· e ~ •11U uru, zaten sınır ı 
· Yıf bir d d ·· · · tıırı . a aın an muşterısı-

ıntiha tt"w. k " tett r e ıgıne at ı su-
he~ emin idi. Bunun ıçın 
<letd~n zabıtaya haber gon-

ı. 

ke~abıta vaziyeti tetkik eder
hiJ.ı' saat on bire doğru sa-

"e b· beti ır. cesd bulunduğu ha-
le g"eldı. Cesedi hemen ote
ltatRetirdiler ve yapılan tetki-

tıef lttt C ıcesinde bunun M. Ar-
tar1 on'un cesedi olduğu ka-

l-'f ~erildi. 
t adise b' . 'h d b etr ır ıntı ar an i a-
lttı~· Sünkü boğulmuş ada
"e y llZerinde şüpheli bir iz 
tllt'uara Yoktu. Zabıta M. Ar
ladı n :.vrakını, eşyasını, top-

, flluh·· 1 tıkın ur edi ve mirascısı 
ll~CtcCaya kadar hıfzediJmek 
etti!, adliye dairesine teslim 

llu&"· 
•e}'ylh Un ne dense bir sürü 
tat~1 &elrnişti. Otelin hr:r 
ltı . lutuln1u "d" lk' d" .. ' 'tıtih ş 1 ı . ın 1 us-

ru bir karı ve kocadan mü
rekkep bir çiftin geldiğini gö· 
ren otel müdürü: 

- Maalesef, dedi. Boş oda 
yok!, 

Bun ıq üzerine erkek: 
- Zaten sizden oda iste· 

miyorum. Yanımdaki zevcem
dir! Ayni odada yatabiliriz 
sanıyorum! Dedi. 

Otel müdürü, söylenen söz
leri anlamakta müşkülata uğ
radı ve bu çifte bakarken 
yerinden fırladı . Kürşısındaki 
erkek M. Artur Con idi. 

M. Con da yanında eşya 
yüklü hamala: 

- Siz eşyayı 12 numaralı 
odaya çıkarınız! Dedi. 

vapur acentası 
Pasport yolcu salonu kar

şısında Lckol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

Not: Vurut tnrihleYi ve va· 
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez, 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
11 OPORTO " vapuru 15 

ağustos 1936 LONDRA ve 
ANVERS'ten gelip yük boşal-
tacvktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru ağus· 
tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA'dan gelip yük bo
şaltacaktır. 

Otelci şimdi cidden müş
kül bir mevkide kalmış bulu
nuyordu: Sabahki macerayı 
anlattı. Ve: 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

- Affediniz - dedi - ben sizi 
gitmiş ve intihar etmiş sanıyor 
dum. Vazifemiz de polisi ha
berdar etmek idi. 

- f yi amma.. Ben burada 
iki senedenberi Avustralya'ya 
gitmiş olan zevcemi karşıla
mak üzere bulunuyorum. Tay
mis gazetesinin Avusturalya' dan 
hareket eden vapurlar ve yol
cuları listesinde zevcemin de 
geleceğini okudum, karşılamak 
üzere gece yarısı otelden çık
tım. Vapur geç kaldı. Ancak 
şimdi gelebildik. 

- Ne kadar yazık. Bize 
haber verseydiniz bu hal ba
şımıza gelmezdi. 

- Pekala. Benim eşyam. 
hüviyet vcrakalarım, 
rım? 

parala-

- Bundan böyle polis ta
raf 11dan mühürlendi. Adliye
nin emrindedir. Adliyenin ka
rarı üzerine sahibine iade edi
lebilir. 

Otel müdürü, M. Artur 1 

"SAMOS" vapuru 23 ağus· 
tos 1936 bekleniyor. HAM
BURG BREMEN ve AN-
VERS'ten gelip yiik boşalta

caktır. 

Mücellit 

li Rıza 
=· g 

... 
Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Conun çok hidetleneceğini 
sanıyor ve biraz da acelecili
ğinin sebep olduğu bu hadi-
seden kendisini mes'ul adedi
yordu. Fakat bizim garip ln
giliz, bcklt!ndiği gibi hiddet
lenmedi, zevcesine dönerek 
sadece: ' 

- (Garip iş!) Strangc Ekspe-. 
riyansc! Dedi. 

Vedi Fikret 

Bayındırlık 
den; 

direktörlüğün· 

3659 lira 24 kuruş keşif bedelli olan İzmir-Seferihisar yolu
nun O+ 000-1 + 925 ki!ometroları arasında yolun esaslı onarıl
ması için yapılan açık eksiltmede verilen fiat layiki hadde 
görülmediğinden ötürü eksiltme miiddeti 27 ağustos 936 dan 
itibaren on gün uzadıldığından isteklilerin 2490 sayılı yasa 
tarifatına göre hazırlıyacakları depozitolarının banka mektubu 
veya vezne makbu7. ilmühaberi olmak üzere ehliyet vesikalarile 
birlikte ihale günlemeci olan 7 eyliil 936 pazartesi günü saat 
onda vilayet daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 209 

Bayındırlık direktörlüğün
den; 
3702 lira keşif bedelli olan Türkeli - Foça yolunun 

15 -t- 000-26 + 807 nci kilometroları arasındaki şosenin onarıl
ması için ) apılan açık eksiltmede verilen fiat layik hadde 
görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti 27 ağustos 936 dan 
itibaren on gün uzadıldığından isteklilerin 2490 sayılı ) asa 
tarifatına göre hazırlıyacakları banka mektubu veya vezne 
makbuz ilmühaberi olmak üzere ehliyet vesikalarile birlikte ihale 
giinlemeci olan 7 eylül 936 pazartesi günü saat onda vilayet 
daimi encümenin gelmeleri ilan olunur. 206 
·. . -: :... :··.::. ·:;~ .. ... 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Rov~uM~;~~L:s~oAıs 'ffalkapınar kumaş fabrikası 
"ORESTESn vapuru elyevm Tarafından mevsim dolayısile yeni 

limanımızda olup 4 eylülde 
ANVERS , ROTTERDAM ' çıkardığı kumaşlar: 
AMSTERDAM ve HAMBURG s 
limanları için yük alacaktır. ağ 1 a m 

"GANYMEDES,, vapuru 10 
eylülde gelip 14 eylülde AN· Za rit 
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 3 ey
lülde gelip ayni gün yükiinü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE li
manları için yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 19 
eylülde beklenmekte olup 24 
eylülde ANVERS, ROTTER
DAM, AMSTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 30 ey
lülde gelip 5 b irinciteşrinde 

ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanlaı ı için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" NORDLAND ,, motörü 

28 ağustosta ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DAN1 ZIG, GDYNIA, GOTE
BURG, OSLO ve ISKAND!
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

" BIRKALAND ,, motörii 
14 eylülde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BR~MEN, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GOTE
BURG, OSLO ve ISKANDI
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"HEMLAND,, motörü 29 
eylülde ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, DANTZJG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO ve ISKANDINA VY A li-
ınanlaıı için yük alacaktır. 

EGLUGA POLSKA 

c zdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler ıçın bu mamulatı tercih ediniz 

• 
rı 

Birinci Kordonda 1 86 numarada ŞAR 
HALI T. A. Ş. 
Pllimar Kemalettin caddesinde F AHRıı 
KANDEMİR Oğlu 
~~·--=~~!.m:::z::3lrrnll~~~~~&:mI~!aa~ 
~~~~~~~~~~~~E!W 

Pa ensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon o. 2211 ve 3067 
Telgra~ adre§i: 

limanları için yiik alacaktır. 

"SARMACJA" motörü 20 
eylülde gelip DUNKERG, 
ANVERS, DANTZIG ve 
GDYNIA limanları için yük 
alacaktır. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlonlardaki dcğişiklil 'erden 
acente mesuliyet kabul etmez. 

ayrak lzmir 
UIJ 

iralık Ev 
Köprü tramvay durak yt

rinde 681 numaralı ev kira-
lıktır. Evde her tür!ü tesisat 
ve konfur mevcuttur. Görmek 
için Köprü bakkalı bay Alı-

med'e müracaat. 

FRATELLI SPERCO acenta-

"LEWANT.. molörü 1 ey· Daha fazla tafsilat almak srn ;ı müracaat edilmesi rica 
lülde gelip 5 eylülde AN için ikinci KorJonda T· ' " ·• 
VERS, ROTTERDAM, AMS- ve Tahliye binası arkasında 

.. nur. 
Telefon: 2004/2005/2663 

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

' i . 

8.N' _A. 
• 

~Orı'da ar eden M. Artur Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 
b~lı <>d: boş kalan 12 numa· çeşitleri satar. '\ .. / / 

1tisi t Yı da seyyahlar dan '-=;,, ·---- • ı ' ..? 

O 11 ıu 11°' 
·-- -ı 

p Uttu ! ,. r ~ - , •kat ~ . , .....-1 r CI ~ D .c:.. ~ • ' ' "'"' 
~ ctkşamın onuna doğ- 'Hf•- " · -- --
r'• lir)• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okad<fr zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 

rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



(Ulusal Birlik) 

ispanya' da siyasi düşmanlık bir 
vahşet. halinde devam ediyor 

Hergün bir yığın insan kurşu a dizilmektedir. 
Taarruz ve müdafaa ayni nisbette artmı~tır! 

Paris 3 (Radyo)- lrun cep· 
besinde başlıyaıı muharebe, 
artık inkişaf etmış gibidir. iki 
gündcnberi devam eden top 
ateşi neticesinde şehrin en 
kuvvetli istihkamları sukut et
miş ve asilerin eline geçmiş· 
tir. lrun şehri, ateşler "çinde
dir. 
Alakadarların verdiği malU

mata göre, ispanya hükume· 
tinin idaresindeki kuvvetler, 
mühimmatsız kalmış ve mev· 
zilerini terketmek mecburiye
tile karşılaşmıştır. 

Asiler, bütün kuvvetlerile ta
arruza geçmişlerdir. ispanya 
Fasıadan gelen Müslüman kı
taat, şimdiye kadar görülme
miş derecede büyük yararlık
lar göstermişler ve hükumet 
kuvvetlerinin işgal ettikleri is
tihkamları zaptcderek düşmana 
büyük zayiat verdirmişlerdir. 

Paris, 3 ( Radyo ) - lrun 
cephesinde devam eden mu-

harebe, dün çok feci ve kanlı 
bir manzara arzediyordu. Asi
ler, (Tnryata) tepesinden hü
kumet mevzilerini mütemadi 
bir top ateşi altında bulun· 
durmakta idi. Hükumet kuv
vetlerinden binlerce kişi istih
kamlarının içinde ve yığınlar 
halinde ölü bulunmuşlardır. 

(Beopya) ahalisi, hükumet 
kuvvetlerini, Fransız toprakla
rına iltica ettiklerini görünce 
panik halinde evlerini terke
derek kaçmağa başlamıştır. 
Fransız hudud muhafızları,· 

umumi harptanbcri böyle bir 
manzara görmediklerini söyli
yorlar. 

Fransız dahiliye nezareti, 
ispanya mültecilerine yardım 
etmeğe karar vermiş ve der· 
hal 125 bin frank gönder
miştir. 

lrun şehrinin bugün asilerin 
eline geçmesi bekleniyor. Hü
kumet kuvvetlerinin, müteaddit 

mahalleleri uçurmak üzere 
bombalar yerleştirdikleri bil· 
diriliyor. lrun şehrinde görül
memiş derecede kanlı muha· 
rebeler olacağı tahmin edi
liyor. 

Ccbelüttarık 2 (A.A) - ih
tilalcilere mensup tayyareler
den atılan dört bomba lngil
tere' nin Vorcester kruvazörü 
ile Malaga açıklarında bulun· 
makta olan bir Alman destro· 
yeri üzerine diişmüştür. 

Brüksel 2 ( A.A)- lspanyol 
halk cephesi delegesinin Liyej 
silah fabrikalarının birinde 
epice mitralyöz satın aldığı 
hakkındaki haberler teeyyüt 
etmektedir . 

Gazeteler, hükumetin sür' 
atle müdahalesini istemekte· 
dirlcr. 

Hendaye 2 (A.A)- İrun cep 
hesindeki dünkü taarruzun za· 
yiatı meçhuldür. 20 bina yıkıl
mıştır. Epice ölü ve yaralı var-

~--~~--.......... ~·+•t .. ~~··--tı• .. ----~----~ 
Yunanistan' da bir Faşist 

partisi kuruluyor 
~------~-----------GeneralM etaksas, Yunan askeriniModern 

bir asker yapacacağını söylüyor 
Atina, 2 { Radyo ) - M. ket eden altı büyük sarraf 

Metaksas hükumetin bütün tevkif edilmiştir. 
mesaisinin Yunan askerini ci· Yeni matbuat kanunu dün-
hamn en modern askeri dere· den itibaren mer'iyet mevki· 
cesine çıkarmağa matuf oldu· ine girmiştir. 
A-unu söylemiştir. Atina, 2 (Radyo) - Finans 

Ayni zamanda deniz ve ha· bakanı muavini ile erkanı har· 
va kuvvetlerinin de mevcud biye reisi dün konuşmuşlar 
projelere göre çoğaltılacağını ve Yunan hava kurumu için 
ilave etmiştir. iane toplamağa başlanması 

Atina, 2 (Radyo) - Kam· hususunda mutabık kalmış-
biyo nizamatına muhalif hare- tardır. ________ ,..._..~--------------
Türkistan ve Kırım'da is-
yan çıktlğı doğru değil --------------
Molotof ve Bluherin tevkifi haberi de 

asılsız mış. TroçkiOslo'dan uzaklaştırıldı 
lstanbul, 2 (Hususi) - Av· sına siyasi cereyanların girme

rupa'nın muhtelif menbaların- sine meydan verilmemesi için 
dan verilen ve Rusya'da da· hükümetin nazarı dikkatini 
dahili karışıklıklar çıktığını celbetmektedirler. 
bildiren haberler tekzip edil- Paris, 2 (Radyo) - Troçki 
mektedir. taraftarları aleyhine yapılan 

Rusya' da kısmi seferberlik takibat devam etmektedir. Bu 
ilan edildiği, iki sınıfın askere mes'ele yüzünden Stalin'Je Lit-
almdığı, Mareşal Bluherin vinof arasında ihtilaf çıktığı 
tevkif ve Molotof'un mevki- söylenmektedir. Litvinof daha 
inden uzaklaştırılmış olduğu, basiretkarane hareket lüzumuna 
Baltık filosu amiralmın tevkif kanidir. M. Molotofun vazife
edildiği, Türkistan, Özbekistan sine nihayet verilmesinin se
ve Kırım' da isyanlar çıktığı, bebi, Stalin'in Kamenef dava· 
gürcü komünist partisinde bir sındaki siyasetini tenkid etme· 
ihtilal komitesi meydana çıka- sidir. Molotof Buharin ve Ra· 
rıldığı ve 40 kişinin yakalan· dek'in tevkifine muhalefet gös· 
dığı haberleri de Moskova lermiştir. 

hükumetince yalanlanmaktadır. Moskova, 2 (Radyo) - Sta· 
Moskova, 2 ( Radyo ) - lin'in, bugünlerde ağır hasta 

Hükumet 1914-1915 sınıflarını bulunduğu hakkında bir haber 
yeni kanun mucibj.nce silah çıkmıştır. (Tas) ajansı, neşret· 
altına almıştır. Bu suretle Rus tiği bir tebliğde, bu haberin 
ordusu 900,000 den 1,600,000 asılsız olduğunu ilan eyle· 
adedine baliğ olacaktır. miştir. 

Sovyet gazeteleri, asker ara- Oslo 2 (A.A) - Troçki ile 

Almanya' da 
Büyük bir faali

yet var 
lstanbul, 3 ( Hususi ) -

Berlin' den alınan son haber
lere göre, Almanya erkanı 
harbiyei umumiyesi, büyük bir 
faaliyet içinde bulunmakta ve 
Alman haxa kuvvetleri, müte· 
temadi hazulıklar yapmak
tadır. 

Alakadarların verdiği ma
lumata bakılırsa Almanya, 
Avrupa' da hüküm süren anor· 

mal vaziyete karşı ciddite dabir 
almış ve ansızın çıkacak olan 
herhangi bir hadiseye ne su· 
retle mukabele edeceğini ev· 
velden derpiş eylemiştir. 

iş kanunu 
tatbikatı 

fstanbul, 2 ( Hususi muha
birimizden) - İş dairesi reisi 
Enis Behiç, iki güne kadar 
Ege mıntakasına gidecek ve 
iş kanununun tatbiki için tet· 
kikat yapacaktır. -----------

Nahçivan 
Memba suları 

( Baştara/ı 2inci sahifede) 
lük istihsali 4 milyon litre 

kadardır. " 
Bulunan yeni maden sul~m 

arasinda, günde 220 bin lit
relık kuvuetc Darıdağ arse
nikli maden suyu ve gene 
günde 250 bin litrelik Nar· 
zan tipinde karbonatlı Dara
şamsk maden suyu bilhassa 
ehemmiyetli olanlarındandır. 

karısı bugün ikametleri için 
intihap edilen Oslo'nun 20 
mil kadar cenubunda~ kain 
Sudbyye gitmek üzre Hoene· 
fossdan ayı1lmışlardır. 6 polis 
otomobili ile bir kamyon ken· 
dilerine refakat etmektedir. 

1 
dır. Esirlere ne gibi muamele 
yapıldığı belli değildir. 

Rahat 2 (A.A) - Sevil rad· 
yosuna göre asiler son hare· 
katta Toje vadisini almış ve 
hükiimetçiler epice malzeme 
bırakarak çekilmişlerdir . 

Asi tayyareler hergün Mad
rid kışla ve Nazırlık binalarını 
tayyare meydanını bombardı

man etmektedir. Bu suretle 
hükumet tayyare kuvvetleri 
bir hayli zaiflemiştir. 

Gene asilerin iddiasına gö
re, lrun sivil ahaliden tahliye 
edildikten sonra, hükametçi· 
ler asi esirleri, bombalara en 
ziyade maruz yerlere yerleş· 
tirmişlerdi r: 

Londra, 2 (A.A) - Taymis 
gazetesine göre, beynelmilel 
ademi müdahale komitesinin 
davetinde ademi müdahale 
için esaslı temincst olsaydı 

Almanya daha az mütereddid 
davranacaktır. Keza bu teşeb· 
büsü Fransa değil, İngıltere 
Almanya'nın şehirleri daha az 
olacaktır. 

Londra 2 (A.A)- Yanlış ha· 
herler neşretmekle suçlu ol· 
masına rağmen Aetion Fran· 
caise gazetesi Başmuharriri 

lspanya'ya yapılan silah sev
kiyatı ale)hindeki neşr:yatına 

devam ediyor. 
Echo de Paris gazetesi Bar· 

slondan dönen sol cenaha men 
sup bir muhabirinin reporta· 
rını neşretınektedir . 

Muhabir, cehennemden kur
tulmuş olmak hissini besle 
mektedir. Gece ve gündüz 
siyasal düşmanlar kurşuna 
dizilmekle ve Barslon mezar
lığına her gün 40 kadar ölü 
getirilmektedir . --· .. ··---
Litvinof ile An
toneskoarasında 
Samimi telgraflar 

teati edildi. 
Moskova, 2 (A. A) - Ga

zeteler M. Litvinof ile yeni 
Romanya dışişleri Bakanı M. 
Antenesko arasında teati edi
len telgrafları neşretmektedir· 
ler. Sovyet Dışişleri Bakanına 
çektiği bir telgrafta Antone~
ko diyor ki: 

Vazifeme başlarken barışın 
temini ve menfaatlarımız ara· 
sında mevcut dostane müna
sebetlerin kuvvetlendirilmesi 
hususunda sizinle birlikte ça· 
lışmak imkanını elde etmenin 
bende uyandırdığı büyük se· 
vinci size bildirmek isterim. 

Vazifeme başlarken ekse· 
lansınızm kıymetli yardımların· 
dan mahrum kalmıyacağmı 
ümid ederim. 

Romen dış işleri bakanına 

yazdığı cevabi telgrafta M. 
Litvinof demiştir ki: 

- Barışın temini ve her 
iki memleketimiz arasında 
mevcut olan dostane münase· 
betlerin tevsii hususunda be· 
nimle teşriki mesai etmek 

- Osmanlı Tarihinde 
_...,,,...,.,........,_ __.....,,,...._ .. -

Ciirid Hadiseleri 
• -19-

Arap dinlemedi ve nihayet ge-
mi, tehlikeye doğru açıldı 

lbrahim çelebi de bu müta
laaları takviye etti: 
- Gemimiz bu halile, değil 

beş, altı düşman gemısıne, 

bunların bir tanesine bile karşı 
koyamaz, dedi. 

Sünbül ağa, birden köpürdü 
Padişahtan sonra bu büyük 
memleketin mukadderatına en 
fazla karışan bir adam, Sün· 
bül ağa sanki ahvvali alemden 
bihaber miydi? 

- Bire çelebi, yoksa harp 
ve darptan korkar mısın? Bu 
küffar güruhu benim bulundu
ğum bir sefineye taarruz ce
saretini gösterebilirler mi sa
nıyorsun! Diye bağırdı. 

lbrahim çelebi: 
- Ağa hazretleri, bizim 

gözümüz pektir. Korku nedir 
bilmezuk. Ve lakin gemimiz 
harp gemisi değildir. on iki 
toptan sade dördü var! Ar· 
malanmızı tamamlamağa, kafi 
derecede mühimmat almağa 
meydan vermediniz. Asker 
yerine de bir sürü acezeyi ge· 
miye topladınız. Limanda tah
kikat yaptım. 

Bu günlerde buralarda 
mevsimsiz olarak görünen, 
Malta gemileridir, hepsi yeni 
ve büyüktür. Armalan da 
yollu olduklarını gösteriyor. 
Biz, bunların önünden kaça-
mayız. Dedi. ~ 

- Kaçmak nereden aklına 
geliyor. Biz evelallah düşmana 
göğsümüzü gerer ve onu 
mahvü helak eyleriz! 

- Ağa hazretleı i; harb, 
sarayda padişaha kavuk sal
lamağa, sarayda bir sürü avratı 
idareye hiç benzemez. Harp
tan korkum yoktur. Şu yaşa 
gelinceye kadar yüz defa 
harbe girdim, on defadan fazla 
Azrail tarafından okşandım, 
Azraile şirin göründüm. Ölür
sem şehid olurum. 

Bundan başka istediğim de 
yok .. Fakat.. Harpte bir ga· 
ye vardır; harpte sade şehitlik 
istenilmez. Her harbe giden 
şehit olursa, halimiz nice olur? 
İhtiyat üzere hareket lazımdır, 
faydasız yere ölüme doğru yü
rümekte fayda yoktur. 

- Senin aklın bu gibi işlere 
ermez. Ben sana emrediyorum; 
hemen hareket edeceğiz. Bu 
sene hacce mutlaka yetişece· 
ğim. Hiçbir tehlike yoktur! 

Sünbül ağanın bu ısrarına 
karşı fazla birşey söyleyen 
olmadı. lbrahim reis te, yel· 
kenleri kaldınrken, ölüme 
doğru koştuğuna tamamile 
emin idi. 

* • • 
Rados'tan açılıp ta Girid 

önlerine yaklaştıkları zaman, 
hakkındaki arzunuzu büyük 
bir memnuniyetle kaydedi:to· 
rum. Dünya sulhunun kuvvet
lenmesi Bakımından bütün 
memleketlerle ve bilhassa en 
yakın komşularile iş birliği 
tesis etmek Sovyet Ru"syanın 
siyasasınm esasını teşkil etti
ğinden ekselansınızın bu ar
zusu bende büyük bir sevinç 
uyandırmıştır. Şimdiki bey· 
nelmilel vaziyet böyle bir iş 
birlikini elzem kılmaktadır. 

f brahiın reis tehlikenin taın•· 
men tahakkuk ettiğinı gen11 

halkına haber verdi. 
Geceleri, uzaklarda şüpheli 

fenerler görünüyordu. Bunlar, 
lbrahim reisin gemisini adet• 
adım, adım takip ediyorlardı· 
. Ve Girid'de Karfatos adası 
önlerinde altı Malta geırıisİ 
lbrahim reisin gemisini önün~ 
çıktılar. lbrahim reis, vaziyetı 
bir gemici ve bir kahraırı•0 

gözile tetkik etti; Malta ge· 
mileri büyük ve kuvvetli idi· 
ler. Günlerden beri süren bir 
takip neticesinde vaziyete efl 
hakim bir şekilde yol kes· 
mişlerdi. 

- Arkası ı1ar . 
---..··---

Filistin' de 
Çarpışmalar .. 

Kudüs, 2 (Radyo) - AraP
lann f ngiliz kuvvetleri aleyhine 
taarruzları Kudüs • Nabliİ5 

hattı üzerinde devam etmiştir· 
Yedi lngiliz askeri yaralıtn· 

mıştır. 

lngiliz'ler, Liska köyüııiİ 
basmışlar ve burada bir çok 
tevkifat yapmışlardır. 

Atina, 2 (Hususi) - Baş· 
bakan M. Metaksas Yunaııis· 
tan' da bir Faşist partisi kur•· 
caktır. ---···· Mogol.Mançuko ,,.a-
zakerelerine baş-

landı 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 
hadiselerin tetkiki için derhal 
bir muhtelit komisyon toplan· 
masını teklif etmiştir. 

Verdiği cevapta, Mançuk0 

hükümeti, şayanı kabul olrJ'll' 
yan bir takım dileklerde bu· 
lunmuş ve ancak bu dilekler 
kabul edildiği takdirde gÖ: 
rüşmelere iştirak edebilece8'i111 

sövlemiştir, maamafih bundtJI 
sonraki görüşmelerde Mançu· 
ko, evvelki şartlarından y-aı:; 
geçmiş ve konferansın 'l 
eylülde toplanmasında ırıut•• 
bık kalınmıştır. Her iki hiik~ 
met hadiselerine nihayet ver· 
mekte uyuşmuşlardır. 

Bir günde Nevyor~
tan Londra 'ya gı-, 

dip gelmek kabil ,,aı 
( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
rinde durmak kabil olacald;~ 

Diğer taraftan tayyare 
motörün ve bütün ağır aksa: 

·ııı 
mm üç saniyede söküiınesı . 
temin edecek tertibat alıfl 
mıştır. ~ı 

Bu suretle denizin sathın 
kalmak kabildir. ..r 

yolculukta tayyarenin sr •• 
ati saatte 160 kilometre 0 

caktır. bjj' 
Bu seyahat Amerikad• tır· 

yük bir alaka uyandırınıŞ re· 
Hatta bir milyoner, ta}')''go· 
ciye karısını da beraber e~· 
türmesi için 60 bin dolar bt 00 
lif etmiştir. Şüphesiz tJ sı' 
. . ·ı d ğ"I karı . ıstıyen mı yoner e ı ' ki"' 
dır. Hakikaten öğle yeıne ııs• 
Londra'da yeyip A~efİl1 
Nevyork'a dönmek her 
istiyecej'i bir şeydir. 
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