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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 14 Ağustos 1937 

Dört devlet 
Japonyaya Çin hak· 
kında bir nota verdi
ler. 

Fiati (100) Para -- ------------------

S uri vede Dahili Vaziyet f(arısılitır 
~' '=:-- ~--~-----~--~-_______ ___.;;.__.;..~---'----------;.,.;_~---

Japonlar, Çin köylerini to! ~~:k~:~=:~: 
k d d • 1 Almanlar 

pa tutma ta evam e ıyor ya~~r~o:k~~~:~ii~1.~0~1~~~: 
lerde Moskovada tevkif olunan 
Almanların serbest bırakılması 
için Rus hükumeti nezdinde 
teş ·bbüsatta bulunmu~tur. • 

Şanghay civarındaki mahalleler ateşler içinde 
)'anıyor, Şapey civarında iki köy harap oldu 

Japon 
Şanghay, 14 (Radyo) -

Japon kıtaatı, Şanghay şehri 
tivarmdaki Çin mahallelerini 
bombardıman etmiılerdir. Bu 
.IQa.halleler, ateşler içinde ya· 
ıııy01. 

Pekinde de harp devam 
tdiyor. Üçüncü Çin ordusu, 
Pekinin cenubunda Japonlarla 
Çtrpışmaktadır. 

b Çinliler, ovaya inip meydan 
lrbı vermekten çekinmekte 

Ve yüksek tepelerde mevziler 
'1oıış bulunmaktadır. 

Yetmiş bin muhacir Pekinde 
lllahsur bir haldedir. 
Şanghay ile Pekin arasın· 

dtki muhaberat inkıtaa uğra· 

topları 

mış bulunmaktadır. 

Şanghay 14 (Radyo) - Şa
pey etrafında şiddetli muha
rebeler devam ediyor. Japon· 
lar, Pago Çay mahallesini 
yakmışlardır. 

Gömberlayn adındaki lngiliz 
torpitosu, Şanghaydaki İngiliz 
tebeasını muhafaza için Hon· 
gondan hareket etmiştir. 

Çin hükumeti, iki büyük 
vapur batırarak Y ançe neh· 
rinin medhalini kapatmıştır. 
Nehre, ayrıca da torpiller dö· 
külmüştür. 

Şanghay Çin bankası, mu-
amelatını terketmiş ve mora· 
toryum ilan eylemiştir. 

Bekir Sıdkı paşanın 

ölümü meselesi 
Irak hükumeti, bu husustaki 

tahkikatı gizli tutuyor 

Gazi Evuel 
~· 8atdad, 14 (Radyo) - Be· 

~ Sıtkı paşa ile hava komu-

1 Ali Cevadın öldürülme· 
li ilden dolayı batlıyan tahki· 

kat devam ediyor. 
Hükumet, katilin kimlerle 

alakası olduğunu tesbit etmiş· 
tir. Tahkikat, sonderece gizli 
tutulmaktadır. 

Kral birinei Gazi katillerin 
behemehal cezalandırılmasını 
emretmiştir . 

Musul' da birçok zabitler or· 
tadan kaybolmuşlardır. Bun
ların Bekir Sıtkı paşa cinayeti 
ile alakadar olduklaı ı anlaşıl· 

mıştır. ____ __.. . ..--- -

1 n g il tere 
Çin .Japon hareka
tını takib ediyor 
Londra 14 (Radyo) -İngiliz 

siyasi mahafili, Çin-Japon as· 
keri harekatını dikkatle takib 
etmektedir. 

Harbın, yalnız şimali Çinde 
kalması için araya girileceği 
söyleniyor. Maahaza bu hu· 
ıuıtaki ümidler çok zaiftir. 

1 

1 

Tokyo 14 (Radyo)- Kabine 
fevkalade bir toplantı yapmış 
ve Şanghay<la vaziyetin fena· 
!aşma ·ı sebebile Çin lıükumc· 

tılt· müzaker<'yt karar vermiş 
tir. Harbiye, Deniz ve Haric iye 
Naz;rl<Jrı. harbırı ilan ediime· 

de topa tutarak · harabeye çe· 
virmişlerdir. 

Şanghay 14(Radyo) - Ja
pon kıtatı, bugün saat 13 
raddelerinde Nankeo şehrini 

işgal eylemişlerdir. 
Çin ordusu, şehirin yüksek 

sini istemektedirler. Kabinenın tepelerinde müdaıaa ediyorlar. 
Japon kıtatı, Reddiçini ge· 

yarın, harp ilanına karar vt r· 
nıı·.;i çok muhtemeldır. çerek kalkan Tiyen Çin şimen 

diferini işgal etmek istiyorlar. 
Şangcıy 14 (Radyo) - Japon Son gelen haberlere göre, 

orduları, Çinde birçok köyleri Japon harp gemileri Vovzon 
topa tutmuşlardır. istihkamatını bombardıman 

Şangay ile Vozden şümcn· için tertibat almış görünüyor. 
düfer hattı arasındaki sahada Şanghay 14 (Radyo)-Harp 
kanlı muharebeler cereyan e· Şanghay civarında anudane 
diyor. Japonlar, Şapey civa· devam etmektedir. Hastaha· 
nnda iki köyü baştan başa nelt!re külliyetli yaralı getiril· 
yakmışlar ve diğer:ı iki köyü miştir. ___________ ..,..~.~·~··-·~-~----------
Sovvet ., 

leri ne 
siyasi mahf el
düşü nü yor? 

Japonyanın Çin siyaseti hakkında Mos. 
kovada mühim bir vaziyet yarattı 

Kremlin sarayı 
Londra 14 (Radyo)- Japon· Moskova mahafilinin Çin 

yanın Çin 'i iş~al siyasetinin hakkında ne düşündükleri he· 
tatbikine başlandığı şu sırada nüz kat'i surette anlaşılma-

mıştır. 
her türlü tahminlerin hilafına Rusyanın henüz resmi bir 

olarak Moskova' da sükunet nota vermemiş olması da na· 
vardır. zarıdikkati celbetmektedir. 

Ti rt~dt~ 

kanlı 

bir sarhoşun 

marifetleri 
---------~~------~-l ki kişiyi yaralıyan Abdurrahman, jan-

darmaya da karşı durdu .. 
Tire [Hususi] -Evvelki ak· yaralamıştır. Hatice de hafifce 

şam İstiklal mahallesinde kanlı yaralanmış ve kaçmak suretile 
bir sa~hoşluk vak'ası olmuştur. ölümden kurtulmuştur. 

Vak anın kahramanı 30 yaş· 
l d Al . ğl Abd h Abdurrahman bu defa atına 
arın a ı o u urra · 

man isminde bir Gevgil mu· binmiş ve her tarafa saldır-
haciridir. mağa başlamış, hatta teslim 

Abdurrahmanın metresi, Ha· olmak teklif eden jandarma· 
tice Şahende isminde bir ka· ya da meydan okumuştur. Ma· 
dının evine gitmiştir. Abdur· amafih bu azılı aşık çabuk 
rahman da Şahendeyi taban'ca tutulmuş ve adliyeye veril-
kabzasile başından ağır ıurette miştir. 

Ha tayda gene ne
ler oluyor? 

7 kardeşimiz fildürülmüş, 41 
de yaralı vardır. Bunun so

nu neye varacaktır? 

lskenderundan 
Jatanbul, 13 (Hususi) - Son 

gelen haberlere göre, Hatayda ka· 
nııklık.lar çıkmııtır. Bu müna e· 
betle Antakya kordon altına alın· 
mıı ve Türklere ,·aki tecavüzün 
önüne geçilmesi için tedbirler alın· 
mıo ise de fenalık durdurulama· 
mııtır. 

bir görünüş 
edenler binden fiızladır. .Miilteci· 
ler, eon derece feci bir halde hu· 
lunuyorlar. 

İstanbul, 13 (Husu~i) - Ha· 
tayda çıkan kanşıklık, giuikçe ge• 
uişlemektedir. Türklere karşı, ea· 
kisinden daha ,iddetli bir tazyik 
başlamıştır. 

Türk mahallelerine açılan atet 
neticesinde 41 kişi yaralanmıo, ye· 
di ki~i ölmüştür. 

İstanbul, 13 (Hususi) - IAn· 
tak yada ôrf i idare ilan edilmiştir. 

Halk mümessilleri, gördüklt>ri taz· 
yik yüzünden hııdudlarımıza iltica 
etmeğe baılamışlardır. 

Antakya Halkevi ba811mı§ ve 
Halkevinde bulunan gençler dö· 

Bugün akeama kadar iltica vülmüolerdir. 

------------... ~-·--~-----------

1 s p an ya dahili har-
bı yeni bir safhada 

--~---------------Bandır asız, hüviyeti meçhul 
tayyareler ve tahtelbahir
Ier ortalığı karıştırıyorlar 

Asilerin Faslı askerleri 
Valansiya, 14 (Radyo ) - Nasyonalist tayyaralerinin uç 

ispanya Cumhuriyetçi hüku· ticaret vapurunu bombardıman 
meti, dün resmi bir tebliğ ettikleri hakkındaki haberler, 

neşretmiş ve meçhul tahtelba· tekzip edilmektedir. 

birlerin, iki İspanyol harp ge- Valansiya, 14 (Radyo) -
misini torpillediklerini, Curato 
adındaki torpidonun, kullanıl· 
mıyacak hır hale konduğunu, 
mürettebattan üç kişinin öldü· 
ğünü ve 9 kişinin de yaralan
dığını bildirmiştir. 

Valanıiya, 14 (Radyo) -

Kartajen açıklarında bir takım 

denizaltı gemileri, cumhuriyet 

harp gemileri üzerine hücum 

etmişlerdir. Bir gemi, kısmen 

hasara uğramış, üç kişi ölmüş, 

7 kişi yaralanmıştır. 



• 

Sahife 2 

ı Anasını CiOr __ 
___ Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 56 
Kemankaşa kaynanaların ya

pacağı manevralar vız gelmeğe 
başlamıştı. Kabadayılaşmıştı 
bile. Atıp tutuyordu: 

- Ateş olsalar cürümleri 
kadar yer yakarlar. Bsni daha 
kızdırmasınlar, kim olduğumu 
gösteririm o cadalozlaral. 

Yemin yemin, aht: 
- Daha ötesi var mı, bir 

daha ayağımı atmıyacağım o 
Süleymaniyedeki eve.. Atar
sam namerdim, dürzüyüm, 
kodoşum. 

içmek, yine içmek, şişeler 
devirmek istiyordu. İlk rastla
dığı arabayı durdurdu: 

- Hemşerim, çek Langaya, 
Maksuda!.. 

Maksudun meyhanesinde ka
fayı çekti çekti. (Battı balık!) 
deyip yedi sekiz sene evvelki 
demleri kadar içti .. Sallanıyor, 
yıkılıyordu; elinde. sigara, ağ
zını bulamıyordu.. Yine bir 
arabaya bindi; doğru Tevek
kül hamamı .. 

Eda, kocasının halini görün
ce dona kaldı. Karşıladı ama 
ağzını açıp tek kelime söyli
yemiyor. Nutku tutulmuş .. İçin· 
den: 

- Cici annem keramet sa
hibiymiş. Kemankaş Bey ma
rifetlerini göstermeğe başladı! 
diyordu. 

Şahap, eve girer girmez, 
küçük odanın kapısına bir tos 
vurdu. Yıkılırken tutunayım 
dedi, yakaladığı tokmağı kö
künden kopardı. Duvarlara 
çarpa çarpa, kendini abdest
haneye dar attı. 

Öyle bir ötüş ki ortalığı 
çınlatıyor. Eda, elinde havlu, 
tiksine tiksine bakıyordu: 

Tahammül edilir mi buna?. 
Şahap, ayakları dolaşa do

laşa küçük odaya dönebildi; 
minderin üstüne yıkıldı kaldı. 
Gelsin horul horul horultu .. 

Edada o akşam yemek, me
mek arama Ağzını habbe ta
nesi koyacak kudreti yok. Şa· 
kaklarında zonk zonk zonkla
ma; yüreğinde sımsıkı bir el; 
avuçlarının içinde soğuk so
ğuk ter. 

Kocasını minderirı üstünden 
kaldırıp yukarı götürmeğe 
davranıyor. Sesleniyor, dürtü
yor, elbiselerini çekiyor. Hep
si boşuna; top atsan faydasız. 

Edacık dokunsalar ağlıya
cak haldeydi. Gözyaşlarını 
zor tutuyordu. Şimdi de o, 
sarhoş gibi sallana sallana, 
yatak odasına çıktı. Daha 
yatsı b,ile okunmamış. Karyo
laya girdi. 

Saatler geçmede, bir türlü 
uyku tutmaz da tutmaz. Ya
tağın içinde bir taraftan bir 
tarafa dönüyor, doğrulup otu- · 
ruyor, gene uzanıyor, akla ka· 
rayı seçiyordu. 

Gözleri, kafesin üstündeki 
perde aralığından dışarıya kay
dı. Ne güzel bir mehtap var. 
Hava o kadar durgun ki çıt 
bile yok. Komşuların hiçbiri 
daha yatmamışlar, hepsinin 
lambaları yanıyor. Karşıkiler de 
ut çalmıyor, tatlı bir kadın 

sesi şarkı söylüyor. 
Gel beni vuslunla şadet, kıl 

kerem 
Gün bugün, saat bu saat, 

dem bu dem. 
Nohudi boyalı evde, ninni 

ağzile yanık yanık bir türkü: 
Ben de gittim bir geyiğin avına 
Geyik çekti beni kendi dağına 

Aşı boyalı evdeki sarıklı 

hocafendi bile aşka gelmiş; 
ilahiyi tutturmuş: 
Gözüm ki kana boyandı, şa· 

rabı neyliyeyim 
Ciğer ki otlara yandı, kebabı 

neyliyeyim. 
Mescide bitişik meşruta ku

lübede bile bir gürültüdür gi
diyor. (Bacak kozu kır!. ikili
yi çık!. Beyi bas!).. Altı kol 
iskambil oynuyorlar. , 

Eda, yatağın içinde azap 
çekerken bir şangırr... Yüreği 
ağzına gelip yeı;inden havaya 
sıçradı. Başından aşağı cam 
kırıkları yağmur gibi yağıyor, 
ev taşlanıyor. 

Karyoladan kendini attı. 
Korkusundan diz dizbağları, 

gevşemişti. Merdiven başına 
kadar güç gidebildi. Kesildi 
ve yere oturuverdi. Kesildi ve 
yere oturuverdi. Aşağıya hay
kırıyordu: 

- Beeeyl.. Şahap beeeyl 
Baksana neler oluyor? 

Kim duyuyor?. Şahap Bey 
horultuda .. 

İkinci bir şangırrr ve güm
bedek içeri koskoca bir taş .. 
Eda, yarı baygın halde alt 
kata indi. Küçük odanın ka
pısını açtı: 

- Şahap Bey kalksana, 
camlar taşlanıyor!. 

Şahap, gözlerini aralaya
bildi: 

- Su su sultan, nerdesin?. 
Ge ge ge gel yanıma! 

- Ayol, durmuyor musun, 
camlar, çerçeveler başımıza 
• • 1 
ınıyor .. 

Herifçi oğlu hala farkında 
değil: 

- Ci ci ciğer köşem, ne 
ne buyurdun? 

- Evimizi taşlıyorlar: 

Şahap kendine gelir gibi 
oldu. Minderin üzerinde kal
kıp oturmuştu. Kelle kaşıyor, 
parmağını dudaklarının üstü
ne koyuyordu: 

- Sus, sesini çıkarma.Gös
tertirim onlara beni 

Eda kocasına tam numarayı 
şimdi verdi. İş bu pereseye 
gelsin; evin camları, çerçeve
leri taşlansın, aşağı indirilsin; 
bu addm (Sus, sesini çıkarma!) 

desin, korkusundan yerinden 

bile kıpırdamasın, öyle mi? 

Şahabınkisi de pek boşuna 

telaş değil.. Vakıa bu gibi 

pencere taşlamışlar, cam, çer

çeve alaşağı etmeler lstanbul
da olagan şeydir. Çapkının 
biri sokağın karanlığından ve 
tenhalığından istifade ederek 
iş olsun diye, yahut kedi uza
namadığı ciğere mundar de
me kabilinden, bu haltı ede
bilir. Açmıyalım eski defter
leri. Cahilliğinde, Kemankaşın 
da bu yolda bir iki vak' ası 
vardır belki .. 

F akati var.. Bu halt edilme
sine edilir, fakat gece yarısın· 
dan, el ayak ortadan çekildik
ten sonra. Bu saatte, mahalle 
daha uyanıkken, bu cüreti gö· 
ze almak aftospiyos bir ada
mın harcı değil. Bu cüretkar 
olsa olsa on ikilerden· biri .. is
ter misin Arap Abdullah, ya· 
hut Kahraman bey olsun?. 

· Arkası var -

(Ulusal Birlik) 

Aşk uğrunda 
Tacından tahtır~dan vaz ge

çenlerin serisi 
1937 .. prenslerin ve pren

seslerin aşk uğruna her şeyi 
terkettikleri yıldır. Hele İngil
tere tacına, bir aşk yüzünden 
feragat, tarihin şimdiye kadar 
kaydetmediği bir peri masa
lından daha mübalagalı oldu. 

Filvaki bundan bir yıl evvel, 
evvel zaman içinde, kalbur 
saman içinde.. bir varmış bir 
yokmuş, bir fngiltere kralı, bir 
kadına aşık olmuş ve tacını 

tahtını bu kadın uğruna ter
kederek diyar diyar onu ara· 
mış, deseydik.. ammada mu
hayyelesi kuvvetli muharrir 

-.derlerdi. Halbuki şimdi bu 
bir vakıadır. 

Aşkın gözü kör olduğu için 
herşeyi yaptırır. Bunu bir ta
rafa bırakalım da asaleti, ser
veti, tacı, tahtı terkedeelerin 
listesini yapalım: 

Bunların en mühimini Vind
sor Dükü. Artık bunun hika
yesini bilmiyen, duymıyan kal
madığı için tekrara lüzum 
yok. 

ikinci derecede olan eski 
İspanya kralı Alfonsun oğlu 
şimdiki ismile Graf de Cova
donganın hikayesidir. Babasın· 
dan ayrı yaşıyan ve ayda 500 
dolar maaş olan sabık veliaht, 
Amerikada yaşamıya başladı. 

Nevyorkta bir gün yüksek 
bir sosyetede Kubalı bir diş
çinin kızı olan Marta Roca
forta tesadüf etti. Kıza aşık 
oldu. Kendisine soranlara ay
nen şunları söyledi: 

- Marta, o kadar hoşuma 
gidiyor ki: Kendisile ilk görüş
mede bir yemeğe davet ettim. 
Yemek yerken onun cazibesi 
karşısında hayran olmuştum. 

Fakat Marta, bana, bir kızı 
anlamak için bir yemek kafi 
değildir, dedi. Sonra onu gün
lerce tetkik ettim ve nihayet 
şunu anladım. Matmazel Mar· 
tayı bir deli gibi seviyordum. 
Onunla evlenmekten başka 

çare bulamazdım. 
Filvaki kız da onu sevdi ve 

iki ay evvel düğünleri oldu. 
Matmazel Marta da Madam 
kontes de Covadonga oldu. 

Yeni kontes ile konuşan 
gazetecilere sabık matmazel 
Marta şunları söyledi: 

"Kocamla kat iyen balayı 
seyahati yapacak değ-iliz. İki
miz de çalışarak hayatımızı 

kazanacağız. Ben gene eskisi 

gibi radyoda Marta Rocafor 

ismile şarkılarımı okuyacağım. 

Kocam da bir iş bulabilirse 
ne ala. Olmazsa kendisine uy· 
gun bir iş buluncaya kadar 
beraberce otelde yaşayacağız. 

O da iş bulduktan sonra her 
ikimizin de saat içinde yaşa
yacağımız muhakkaktır." 

Bu da üçüncü: 

Danimarka Kralının yeğeni, 
Danimarka prenslerinden Erik, 
Kanadaya giderek ziraat ha
yatı üzerinde etüd ler yapacak
tı. Orada Kanadalı bir odun 
kralının kızına aşık oldu. Kız 

asil değildi. Hatta akrabaları 
Kanada dağlarında odun kes
mekte idiler. Fakat aşk .. Prens 
Erik kızdan ayrılamadı. Gün
ler, aylar geçti. Bereket ver
sin Danimarka kralı işi biçi· 
mine getirdi ve kızı boşattı da 
Prens Erikin asaletten atılma
sına mani oldu. 

Bu da dördüncü: 

6 yıllık mücadeleden sonra 
Romanya kralı Majeste Karo), 
erkek kardeşi Prens Nikolaya 
son ültimatomu vermişti: 

- Ya kadın, ya prenslik. 
Prens Nikola sevdiği Ro· 

manyalı dilber Lucia Dumit
resenden ayrılamadı. Herşeyi 

ayak altına aldı. 

Hatta Nisan 1937 de Bük
reşte toplanan kraliye şura· 

smda kadını terkedemiyeceğini 
bildirince prenslik kaldırıldı 
ve Nikolavi Brana ismi ta
kıldı. Eski prens şimdi karısı, 
daha doğrusu maşukası ile 
birlikte dağ, deniz, otomobil 
sporları yapmaktadır. 

Bu da beşinci, altıncı, ye
dinci: 

İsveçli Prens Lennart, bir 
artiste sevdalandı ve prensliği 
terkederek saksafon çalmakla 
hayatını kazandı. Gene İsveçli 
prens Kari, Rozel ismindeki 
bir kızla evlenmek istedi. Mu
vafakat cevabı alamayınca 
kızdı. 

Bunlardan en mühimmi İs· 
veçli prens Sigvardın hareke· 
tidir. İsveçli bir tacirin kızına 
aşık olan prens kızla birlikte 
kaçarak Berline geldi, Vil
helmsdorfta kızla nişanlandı. 
Prensliği atarak Holger ismile 
(Ufa) rejisör muavini oldu. 
Hatta (Bir prensin aşkı) isimli 
filmde baş rolü aldı. 

Muvaffakıyet gösterdiği için 

Amerikalilar prensi derhal Ho
D,mamı 3 ncü sahif Pd1> -

Bir doktor 
Tayyarede mü-
him bir ameli

yat yaptı 
Paris gazetelerinde okun

muştur: 

Arjantin muharrirlerinin ver
diği malumata göre 7 5 yaşla
nnda, tanınmış Arjantin tacir· 
}erinden Fernando Grellonun 
apandisiti vardı. 

Doktor profesör Rabello 
bu teşhisi koyduğu vakıt ihti
yar tacire, derhal ameliyat 
yapmasını teklif etmiştir. Fa
kat ihtiyar tacir bunu reddet· 
miş ve üzerinden de bir ay 
geçmiştir. 

Tacir, ava çok meraklı ol· 
duğu için o günlerde Arjantin 
steplerinde yabani hayvan 
avına çıkmış ve birkaç gün de 
avlanmıştır. 

Ancak birdenbire sancısı 
tutan ihtiyar tacir derhal ci
varda bir doktor aramış, bul
muş, bu köy doktoru kendi
sini:ı apandisit ameliyatı ya
pamıyacağını söylemiştir. 

Bunun üzerine tacir profe· 
söre telgraf çekerek her ne 
pahasına olursa olsun gelme· 
sini istemiştir. Doktor da alet 
ve edevatını alarak stepe gel
miş, hastayı tayyareye yatır

mış ve hemen tayyarede ame· 
liyat yapmıştır. 

İlk defa olarak böyle mü
him bir ameliyatın tayyarede 
olması bütün doktorları ala· 
kalandırmış ve profesör de 
bütün arkadaşlarına (tayyare
de ameliyatı nasıl yaptım?) 

mevzulu kşnferansında anlat
mıştır. 

· Doktor diyor ki: 
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Almanyanın moda 
diktatOrU Pariste 

--------------------
Bayan Helo Strehl, yeni Alman modası 

hakkındaki fikrini anlatıyor. 
Almanyada dört yıllık pla

nın tahakkukuna Mareşal Gö
ring'in memur edildiği gibi, 
Alman kadınına has, tipik ve 
güzel bir moda vücuda getir
mek işine de 25 yaşında genç
ve güzel bir kadın olan Hela 
Strehl memur edilmiştir. Bay 
Hitler, Bayan Hela Strehl'e 
şu talimatı vermiştir : 

"- Berlinden kalkıp gidin, 
dünyayı dolaşın, kafanızı işle
tin ve canınızın istediğini ya
pın. Fakat iki sene sonra Al
man kadını dünyanın en şık 
kadını olacaktır. Haydi baka· 
hm!,, 

Bayan Hela Strehl de aldığı 
emri hemen tatbik ederek yola 
çıkmış ve tabii ilk önce kadın 
modasının beşiği olan Parise 
gelmiştir. Bayan Strehl şimdi 

Parisin bütün büyük terzilerini 
dolaşarak kumaşları ve mo
delleri gözden geçirmekte, açık 
mavi gözlerile zarif · Parisli 
kadınlara bakarak Fransız şık
lığı hafızasına nakşetmeğe ça
lışmaktadır. 

Hela Strehl kendisine ha-

ranslarda bir Alman kadınının 
nasıl giyinmesi, oturması, ko· 
nuşması lazım geldiğini de an· 
!atıyorum. Alman kızları, vü· 
cudlarının "çizgi,,sini muha· 
faza için Fransız hemşireleri 
gibi yemek rejimleri seçecek· 
leri yerde sporla meşgul olu· 
yorlar ve sıhhatlerine itina 
gösteriyorlar. 

Saç meselesine gelince, ba.ıı 
kimseler Alman kızlarının saç· 
larını uzun örgüler halinde 
uzattıklarını söylüyorlar. Bll 
tamamen doğru değildir. Esa· 
sen ben şahsan kısa saç ta· 
raftarıyım. Çünkü kısa saçlar 
kadını, baş tuvaletiyle daha 
yakından meşgul olmağa sevk· 

eder." 
Alman modasının diktatörÜ 

olan Helen Strehlin vazifesi 
göründüğünden çok daha giW 
tür. O vakıa bunu itiraf etme
mekte ise de insan buıı11 

müphem bir surette hissetme~· 
tedir. Onun vazifesi, yeni b~~ 
nesle şuhluğa kaçmadan zarı 

olmayı öğretmektir. Bu hoş 
bir iş ama, sanıldığı kadar 

vale olunan vazifenin mahiye· kolay da değil.. . 
tini bir gazeteciye şöyle an- Hela Strehl, deruhte ettiği 
latmıştır: mühim vazifeye rağmen, beyst 

- Alman kızlarının yalnız pikeden bir jaket ve koyll 
vücut ve maneviyal bakımın· renk bir jüp, beyaz hasırdal1 
dan mükemmel olmaları kafi bir şapka giymiş bulunmakt• 
değildir. Onların ahenkli ve idi. Kendisiyle konuşan Fraıı· 

l b k ld sız gazetecisi onun bu sade 
güze ir şe i e giyinmesini tuvaletinde, Almanlığa has nt 
bilmeleri de şarttir. Biz, haki- bulunduğunu sormuştur. 
katen modern bir Alman mo- O zaman, Alman moda di~' 
dası yaratmak istiyoruz. Fran- tatörü bunun üzerine boynuıı· 
sız modasında bulduğumuz ku- daki kocaman bir fiyangoY\I 
sur ikide birde maziye dön- göstermiş ve demiştir ki: 
mesidir T erzilerinizin yaptığı - Gördüğünüz bu fiyans0: 

·ııı roblarla otomobilin, tayyarenin tamamen Alman şahsiyeti 
ve modern hayatın icaplarının temsil etmektedir. Benim tsf 
nasıl bir arada yaşıyabildikle- yörümü herhangi bir kadıfl 
rine hayret ediyorum. Benim giyebilir. Ona şahri bir ın•' 

· fikrimce moda işinde, maziyi hiyet vermek için yakanı' 
düşünmeden mütemadiyen ileri böyle bir fiyango koyııı8~ 
gitmek gerektir. düşündüm. işte bizim istedi' 

Alman moda enstitüsünün ğimiz, her Alman kadını~ 
direktörü olduğum için müte· kendi tuvaletinde böyle b1

' 

madiyen seyahat etmekteyim. buluşla hususi bir ton yaratS' 
Bu vesile ile verdiğim konfe- bilmesidir.,, 

-------~--.. ~~· ···-·~-.. --~-------
Bir Hint masalı değil! 

--------- ' 
Pırlanta, zümrüt ve yakutlarla süslü bıf 

filin üstünde 5,6 milyon var •.. 
Hindistanın harikulade ha- Ben mermer saraylarda d~: 

zineleri ve servetleri hakkında varları altınla işlenmiş salol' 
ötedenberi çok şeyler dinle- lar, işlemeli dibalar ve pıb~ 
miştim. Fakat bunların hepsi- biçilmiyecek kadar kıyıne:lı 
ni birer masal diye telakki halılar gördüm. Başı sar~ • 
ediyordum. Fakat bugün Hin- Hükümdarların boynunda d" 11

, 

distanda bir müddet kalmış yada nadir tesadüf edilen ~~· 
ve büyük mihracclere misafir metli taşlar RÖrdüm. Bu r 
olmuş bir adam sıfatile işit· kümdarlann, harikulade :era 
tiklerimin bin bir gece masal- vetlerinin hu tarzda tezah0

01 
lannda olduğundan ziyade heni büyük bir te ir altın ıı· 
inanılmıyacak birer hakikat bıraktı. Gördüğüm birçok 011

01 
oldug"unu anladım. tulm~z manzaralar ara5111 .. ı. 

. b ··ytJ" 
"- Ameliyat çok iyi geçti Gani nehrinde yapılan u d• 

· · d h fııaıJ1 Yalınız biraz fazlaca motör merasını en zıya e 8 ııt 

gürültüsü oldu. Biraz da hava yerleşti. Hindistanın Ud~YPİ,. 
. h . . . t d t dılıı> " dalgalarına tutulduğumuz için şe rını zıyare e ave e b' 

sallandık. Maamafıh tayyareci tim. Bu şehir gölleı i ve JJl;0,. 

usta bir adam olduğundan teşem saraylarile meşhur·tdi' 
M.h . 'T l .. ı11ı bı ameliyat yaparken biraz ya- ı racenın a ıcenap ıg ırıeJl 

vaşladı. Rahatca işimi bitirdim ğim için uzaklığına raJdsf 
Hasta gelirr gelmez hasta- Udaypur yolunu tuttum· eıı 

haneye yatırılmış. Bir hafta pur mihracesi Hindista11.ıoolıJ1 
b.. "k H"k" d "lalesı .. sonr da sapasağlam evine dön· u~u ~ ,. um. ar su ir Bo sll: 

miiştür . Raıput sl!lalesındend · ··neşı 
ı"l H' d. d x.an gu Hayatını kurtarn doktora a e ın ıslanın o~ . 'eiJe ,,,, 

büyük ikramiye vermiştir. - Devamı 4 ncü sahı~ 

' " 1 
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Aşk uğrunda N. V. Fratelli Sperco vapur acentası 
(8 w. F. H. v an ROYAL NEERLANDAIS NAVYA limanlarına hareket 
1. aştara/ı 2 inci sahifede) Margarita ismindeki bir yel- KUMPANYASI 
~~uda davet etti. İşin çok kenli gemi ile seyahate çıktı. Der Zee "RHEA" vapuru 18 Ağus-

edecektir. 

~evJeneceğini gören İsveç Cenubi Arnerikada dolaştı. Fa- & C 
1 

. alı, prensin kızla evlenme- kat yalnız değil ha .. Sevgilisi O. tosta ANVERS (doğru} ROT-
~e muvafakat etti. iş te de beraberdi. Uzun maceralar· DEUTSCHE LEV ANTE LINIE TERDAM, AMSTERDAM ve 

"GDYNIA., motörii 2 Ey
lülde ROTTERDAM, HAM-
BURG ve ISKANDINA VY A 
limanlarına hareket edecektir. 

IOiivier ve şü
irekisı Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 

r 

bas edildi. dan sonra memletine döndü. G b H HAMBURG limanları için yük 
8 İnci: · m. · · 
25 sene evvelki en büyük Ve hayatının son günlerini HAMBURG alacaktır. 

lfk k' sakin geçirdi. 11 YALOVA" vapuru!25Ag" us- "GANYMEDES,, vapuru 5 
d . va ası ve tam 25 sene • • 
~edıkodusu süren aşk masalı tosa doğru bekleniyor. RO- Eylülde ROTTERDAM, AMS-

vusturya -Macaristan im para- Birinci sınıf mutahassıs TERDAM, HAMBURG ve TERDAM ve HAMBURG li-
~luğu prenslerinden Yuhan BREMEN için yük alacaktır. manlarına hareket edecekti. 

lvatora aittir. Dr. Demir Ali AMERICAN EXPORT LINES "GANYMEDES" vapuru 22 
b Bu zat, Viyananın tanınmış THE EXPORT STEAMSHIP Eylülde BURGAS, V ARNA ve 
aletlerinden Mili Strubel is- Kamçıoğlu CORPORA TfON KôSTENCE limanları için yük 
~indeki bir kıza aşık oldu. Cilt oe Tenasül hastalıklar .. EXHIBITOR. vapuru 18 alarak hareket edecektir. 
ıı 11 

çok güzeldi. Aslında, yal- fle elektrik tedaflisi Ağustosta bekleniyor. NEV- SVENSKA ORIENT LINEN 
~11 Prens değil, bütün Viyana YORK ve BAL TIMOR liman-
•ta aşıktı. İzmir - Birinci beyler sokağı· "BARDALAND" motörü 

ları için yük alacaktır. 
Prens, balet artisti ile evlen· Elhamra sineması arkasında EXPRES vapuru 3 Eylülde elyevm limanımızda olup 12 

:ek istedi. imparator Fran- No. : 55 Nev York için yük alacaktır. Ağustosta ROTTERDAM , 
va Jozef, buna razı olma- HAMBMRG ve ISKANDI-

~llca prens te kızdı . Asaleti Telefon: 3479 PiRE AKTARMALI SEYRi NAVYA limanları ıçin yük 
~arayı da terkederek Sanla • SEFERLER alacaktır. 

Milli Emlak Müdürlüğünden: .. EXETER" vapuru 13 Ağus- "VIKINGLAND,. motörü 23 
G" 1 O lb k · tosta PiREDEN BOSTON ve L . uze yalı çkuyular mevkiinde şarkan Hamına aşı en- Ağustosta ROTTERDAM , 

-qı Muhsine zeytinlik ve mer'ası garben kısmen Giritli Osman NEVYORK için hareket ede· HAMBURG ve ISKANDI-
~inlik ve mer'ası ile kısmen Murat ve Hasanın zeytinlikleri cektir. -
~lllalen Abidin bağ ve tarla ve zeytinliği ile kısmen Hoca Seyahat müddeti: 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA·JULUA., vapuru 16 
Ağustosta MALTA ve MAR
SIL YA limanlarına hareket 
edecektir. 

"SUÇEA VA" vapuru 7 Ey
lülde MALTA ve MARSIL
Y Aya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder
ler. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin

den acenta mesuliyet ka~ ul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olu-

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"DRAGO" vapuru 10 ağus

tosta LIVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yük çıkaracak . 

"LESBIAN,, vapuru 20 ağus
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

"LEGRIAN,, vapuru 15 
ağustasta LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

nur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

'-la~nın tarla ve bağı cenuben Giritli Osmanın zeytinlik ve PIRE-BOSTON 16 gün 
er ası ile arsalarını tefrik eden bir duvar mevcuttur. Mec- PIRE-NEVYORK 18 gün 

~llu 225 dönüm mukabili 207 dekar zeytinlik harap bağ ve 
-.rla ve mer'a arazı üzerinde 2500 ili 3000 zeytin ve badem SERViCE MARITIME 
~hcı kule, ahır, ev kuyu ve havuzu mevcut olan bu gayr~ ROUMAIN 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük "Ça/epçioğlu hanı karşısında 

8 
cnkul (13762) lira (50) kuruş muhammen bedelle ve bedelı BUCAREST 

11 
•ene ve sekiz müsavi taksitte ödenmek üzere kapalı zarf "DUROSTOR" vapuru 29 

•ulü ile ve 15 gün müddetle satışa çıkarılmiştır. Ağustosda bekleniyor. KÖS-
% ihalesi 23·8-937 pazartesi günü saat 15 tedir. Alıcıların TENCE, SULINA, GALATZ 
d 7,S teminat yatırmaları ve kapalı zarflarını yevmi mezk~r- ve GALATZ aktarması TU-
)' saat 14 de kadar Milli Emlak müdi.irlüğünde satış kom ıs- NA limanları için yük ala-
~ riyasetine tevdi etmeleri. 2733 kt 

~ ca ır. 

lımir Viliyeti Muhasebei Hu- sTE ~~-:-~B-Li-M-~-~1N-T~:~ısE ı 
•11 • ••d•• ı••v•• d 11 Siye mu Ur UgDD en: "BUDAPEST,, motörü 13 A-
\td l' b k ğustosta beeleniyor. Belgrad, 
easaıı . 

Seneliği Yeri Cinsi Novısad, Comaono, Budapeş· 
lira K. te, Bratislava, Fiume ve Linz 
3 00 Narlıderede eski mezarlık 4 dönüm tarla liman lan için yük alacaktır· 

mevkiinde. 
S 00 Emrezde 15 dönüm tarla 

~idareyi hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsleri 
a:ılı bulunan tarlalar 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere 

~j11iden ve 15 gün müddetle temdiden açık artırmaya çıka· 
lrlıştır. 

~ ~artları öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi muhasebe 
I ~ıdat kalemine ve kirasına talip olup pey sürmek istiyen
jtın de ihale günü olan 26·8-937 perşembe günü saat 10 dan 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED • LIVERPOOL 
.. INCEMORE " vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla-
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IBRAIL 2 Ye kadar depozito makbuzlarile birlikte daimi encümene 

ı.ıa ı IA 1 2788 limanları için yük alacaktır. racaat arı i an o unur . ... ~ ............................ . 
lzmir Yün Mensucatı 
Türk Anooim Şirk eti 

halka pınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
t_ni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

·satış Yerleri 
~~incı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
ırnar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR o~lu 

- .. 
l2mirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

\'erli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
~cyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
ırnal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
C.tına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

ARMENET H.SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG" vapuru ~7 
Ağustosa doğru bekleniyor. 
Roterdan, Hamburg ve Bre· 
men için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS"motörü 26 
Ağustosta Dieppe ve Norveç 
limanları için yük alacaktır. 

" BAALBEK ,, motörü 23 
eylülde bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerk ve Norveç limanla
rına yük alacaktır. 

.. Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-
şilmez . ., 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Doktor 
Ali Agah 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bufun~ 1 
-~~~~~~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~ 

~ '\ ~ • .. • ' • ' • • •• ' • • • • "!,- """"' .. ~,.: • 

; liürı· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 ı 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Sahife 4 -• Bayan ViI · 
Bi leşik Amerika ve üç büyük Avru Esrar Aleminden Bir Nebze 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

pa devleti <;inin Japonyaya yuttu- -=: Vil'in kardeşinin ~.-1 

rulmıyacağını ilan ettiler ~:~~::g~~?;.me~!:::7.;.~S!: 
Amerika, lngiltere, Fransa ve Italya Çin üzerindeki tarihi göstermek, böylece kendisine 

bir kıymet vermek istemekte-

Ve siyasi haklarını japonyaya ihtar ettiler dir. Kendi şerefini ve kıyme-
tini - kendi boş kanaatine göre· 

Paris 14 (Radyo) - Japonyanın Çin harekatına verdiği yeni Japonyanın askeri harekatı hakkında birisinin Amerika, İn-
i yükseltmek için zavallı bir ka-şekil Çinde menafii olan Amerika ve Avrupa hükumet erini giltere1 Fransa ve İtalyanın ayni mealde bir protesto verdik-

dını hortladı diye göstermek endişeye düşürmüştür. leri söylenmektedir. 
japonyanın gizli istila planı hakkında elde edilen malumat doğru olur muydu? 

Bu dört devlet, Çin mes' elesinin Japon silahları ile değil, Bayan Vil'in kardeşi, bu 
bu endişeyi büsbütün artırmıştır. 

Japonya nihayet 12 sene içinde Çin'i Japonyanın himayesi beynelmilel bir konferans tarafından halledileceği bildirilmek- mes'ele açıldıkça: 
altında birleşik hükumetler şekline koyacaktır. tedir. - Kadın mı? Kadın öyle 

Bu plan, Uzak şarktaki Amerikan V;) Avrupa menfaatlerini Japon mahafilinde bu nota hakkında derin bir ketumiyet anlaşılmaz, öyle garip bir 
ilga etmeği de istihdaf ediyor. muhafaza edilmektedir. mahluktur ki .. Yerine göre de 

~~~~~~~~~··~·~·~·~t~4t~••H·~·~~~~~~~~~~ bir s~ü hayaller gö~rk~ 

B ··yük Trakya Suriye dahili vaziyeti d•t:,~~~··· :yd"'"'1"" 
manevraları çok karanhktlr ga~~e:.~:r:! ~i!e~::k:i:;;; 
----.- - .---;- --~-·--- Dirizordaki isyan hareketi he- bayan Bangrey'i ziyarettim. 

Yunan heyetı reısı G. Papago- .. b t ı d .., ·ıd· Bayan Bangrey henüz iyileş· 
d•kk b DUZ 88 iri mlŞ egı Ir memiş, hasta idi. Vakıa ara-

sun Şayanı 1 at eyanatl ı dan birkaç gün geçmiş olmak· 
stanbul; 14 (Hususi) - Su· ğillerdir. Suriye hükumetinin 

Jstanbul, 13 (HusuE<i) - Trak· manevrasında bulunacak olan riyede ani olarak bir isyan isyan mıntakasına gönderdiği la beraber bayan Vil'in görül· 
memiş bir şekilde ziyareti ha· 

ya nıanevralarında bulunmak üzere heyetlerden Yunarı heyeti bu- h k k h k d motörlü kıtalar, asilerin sadece 
bugün şehrimize gelen dost ve 15 30 

d R are eti çı tığı ak ın a ha- yan Bongrey'in asabı Üzerinde 
, gün saat , a omanya herler vardır. ssaklanmalarını mucip olmuş· b . ..k b' . k d müttefili memleketlerdrn Yunanis· iıyu ır tesır yapma ta e-

vapurile şehrimize muvasalat tur. 
tan askeri heyeti, fevkalade a~kerı D. d ·· ··k vam ediyordu. Ben

1 
·bayanın 

t · t. ırzur a gumru ve posta- A ·ı · b k b k b' merasimle kar .. 1lanmıQtır. e mış ır. sı erın aş a aş a ır kl~ · d b'l k k 
.. ~ y d l ı k h b l d a ı vaziyetın en ı e or tum Yunanistan erkanıharbiyei umu· unan or u arı gene ur- ane ina arını yağma e en şekilde h ırekette bulunncakları 

b k l P Bu korkumda haksız değil-miye reisi General Papagosun riya· may aş am genera apago· asiler, henüz teslim olmuş de- tahmin edilmektedir. 
ııetinde bulunan heyet, Galata rıh· sun başkanlığında genel kur- • ._, •• • •• _. a dim, bayan Bongrey görüşür· 
tımına ayak basarken Yunan ve may ikinci başkanı general M d l k • ken birdenbire duruyor, göz· 
Türk marşları çalınmış ve büyük Melisinos ile yubay Manidkis, I a n a ar o rn 1 şy on u •... -
bir kalabalık, heyeti hararetli su· binbaşı Korozisden mürekkep BerJindekİ 
rette alkışlamı~tır. olan Yunan heyeti Rıhtımda • • • • b • • d • 

General Papagos, doğruca Dol· Mareşal Çakmak namına ge· ffl esa) s} n) ) t J r ) Yabancı matbuat 
mahahçe sarayına gitmiş ve hususi nel kurmay ikinci başkanı 
deftere ismini yazmıştır. Korgeneral Asım Gündüz, İs· - ----"-·------ mümessillerinin 

Matbuat mümeıısiUcrini kabul Filistin meselesi için bir rapor hazırla. 
eden General Papagos şunları söy- tanbul mevki kumandan vekili müracaatı 
ıemiştir: Korgeneral Cemil Cahid Toy- mak üzere bir heyet teşekkül etti Berlin 14 (Radyo) - Al· 

- Gördüğümüz hüsnü kabul· demir, genel kurmay yarbaş· Cenevre, 14 (Radyo) - Fi- lemek üzere üç kişilik bir he- manyada bulunan yabancı mat· 
<lı·n çok müteşekkirim. Türkiyeyi kanı Tümgeneral Veysel Ünü- ı· · l · · k"k l k k l l · 'h buat mu··messı'llerı· b·ırlı·g~ ·ı, du··n 

ıstın mese esını tet ı ey eme yet ayırara ce se erme nı a· ikinci bir vatan sayarız. var, İstanbul merkez komutanı 
Hükumetimden başlıyarak, en üzere toplanmış olan uluslar yet vermiştir. Almanya Hariciye Nezareti 

son Yunanlıya kadar Cumhurreisi- Tuğgeneral ihsan Ilgaz ve · d k · T · dl k l nezdinde teşebbüsatta bulun-sosyetesı man a omısyonu, anzım e i ece o an rapor, 
niz Atatürküu eserine ve Türk heyet refakatına memur edilen muşlar ve yabancı matbuat 

d l meseleyi tetkik etmiş ve bu yakında toplanacak uluslar sos· 
hükumetine karşı tak ir his eri mihmandarlar ile protokol mü- mümessilleri için ileri sürülen 
b l . K d" · · · ·1 d hususta bir rapor tanzim ey- yetesi konseyine verilecektir. es ıyoruz. en ımızı, aynı aı e en dür muavini Kudret, Yunan l 1 d 

d · ------• ...... .-•~•~ı•------ ithamatı redey emiş er ir. sayarız. Çünkü kar eşız. maslahatgüzarı, Jeneral kon-
Ziyaretimiz; kahraman Türk 

ordusunun, kıymetli şeflerinin ku- solos, konsoloshane erkanı, 
mandası altında tahakkuk ettirdiği ateşemiliteri tarafından karşı· 
terakki ve inkişaflan bir kere da- !anmışlardır. 

da yakından görüp takdir etmemi· Muzika Yunan ve Türk marş-
ze vesile teşkil edecektir. !arını çalmış, askeri kıtalar 

Yunan askeri heyeti, Perapa· ihtiram resmini ifa etmiştir. 
lasa misafir edilmiştir. Yarın [bu

Bayan Papagos ve Melisigün J Irak ve Afgan askeri heyetleri 
de bekleniyor. nos zevçlerine refakat etmek-

İstanbul, 13 (A.A.) - Cum- tedirler. Misafirler kendilerine 
huriyet hükumetinin daveti tahsis edilen otomobillerle 
üzerine yapılacak büyük ordu Perapalas otellne inmişlerdir. 

~-~-----~-.----------
yeni bir betonarme 1 

iskele .. 
Konak betonarme iskelesi 

inşaatı ilerlemektedir. Beton 
kazıklar üzerine inşa edilecek 
ıskele binasının, mukaveleye 
göre bu ayın sonunda tamam
lanması lazımgelmektedir. Hal
buki binanın inşa edileceği 

betonarme zemin henüz dö
külmemiştir, kalıpları yeni h~

zırlanmaktadır. 

İskelenin inşaatındaki bu 

teahhurun sebebi, vaktile sığ 
zannedilen denizin, fazla de
rin çıkması ve buraya çakılan 
15 metre uzunluğundaki beton 
kazıkların boşa gitmesi, bun
ların otuz metre uzunluğunda 
çok biiyük kazıklar yapılma· 

sına mecbm iyet hasıl olmasıdır 

Haber aldığımıza göre, Li
man işletme müdürlüğü, Al· 
sancakta, şimdiki ahşap iske
lenin yanıbaşında betonarme 

Fuarda inzibat 
Fuar esnasında inzibat vesair 

işlerle meşgul olmak, ziyaret-
cilere rehberlik etmek ve ko-
laylık göstermek Üzeıe fuar 
sahasında ve civarında (40) 
polis memuru vazife görecek
tir. Bu polisler, tefrik edilerek 
kendilerine tebligat yapılmış· 
tır. Fuar için ayrılan polisler 
ayın 18 inden itibaren fuar 
sahasında vazife görmeğe baş-
lıyacakla.rdır. Diğer vilayetler

'den ayrılan ve fuarın devamı 
müddetince İzmirde çalışacak 
olan 21 polis memuru ile üç 
komiserde bugünlerde gele
cektir. 

bir iskele binası daha yap
tıracaktır. Bu iskele, mefsuh 
Rıhtım şirketinin Alsancak
taki deniz banyosu binasının 

ittisalinde yaptırılacak, şimdi 

deniz sporları yurdu olarak 

kullanılan banyo binası da 
ıslah edilecektir. 

E ir J int masalı değil! 
---------------

Pırlanta, zümrüt ve yakutlarla süslü bir 
filin üstünde 5,6 milyon var ... 

(Baş tarafı 2 inci sahifede J 
adile tanınmıştır . 

Gani nehrinde yapılan me
rasımın en mühim parçası, 

şehrin sokaklarından geçen 
alaydır. Görülen manzara ha
kikaten latiftir. Simballer ve 
gonglar güneşten parlıyor, 

yapraklar dalgalanıyor ve par
lak renklik elbiseler giyinmiş 
olan halk dans ediyordu. Mih
race, mükellef surette süslen
miş filin üzerinde bulunduğu 
halde şehrin sokaklarından 

geçtiği sırada halk alkışlıyor, 

çılgınca bağırıyordu. 

Hükümdarın bineceği fili 
hazırlamak için hizmetçiler bir 
gün sabahtan akşama kadar 
meşgul olmuşlardır. Mukaddes 
filin süslenmesi uzun ve ol
dukça bir merasime tabidir. 

Hayvan evvelce yıkanır1 son
ra vücudünün muhtelif yerle
rine kırmızı, mavi ve yeşil 
boya ile bircok sembolik re
simler yapılır. Derisine kokulu 
bir yağ sürülür. 

Bundan sonra hayvanın bir 
çok kıymetli taşlar ve maden· 
lerle süslenmiş koşum takımı 

vücudüne ve başına yerleşti· 

rilir. Hayvanın azı dişleri altın 
bir mahfaza içine konmuştur. 
Filin alnına altın ve gümüşten 
yapılmış ve kıymetli taşlarla 
işlenmiş olan devletin arması 
konulmuştur. Armanın üstünde 
ergovan renginde bir çuha 
mevcuttur. Bu çuha altın yal· 
dızlarla süslüdür. Fili idare 
eden adamın önünde, sağ ve 
sol tarafında, altından yapıl
mış iki aslan vardır. Filin boy
nuna bir altın zincir geçirmiş
tir. Bu zincirin üstünde ıncı
ler, yakut ve zümrütler sark
maktadır. 

Bu hakikaten gözleri ka · 
maştıran bir manzara idi. Ne 
olduğunu, neye uğradığını bil-
miyen altınlar, inciler, elmas, 
pırlanta, zümrüt ve yakutlarla 
süslenmiş olan bu haıvanın 
üzerindeki kıymetli eşya altı 
milyon beş yüz bin frank kıy-
metinde idi. A. E. ...... 
Bay Litvinof 
llıcalara gitti 

Viyana 14 (Radyo) - Rusya 
Hariciye Nazırı bay Litvinof, 
dün Baden-Baden ılıcalarına 
müteveccihen hareket etmiştir. 

Liman idaresi 
Yeni bir vapur 
satın alıyor 

Liman işletme müdürlüğü 

tarafından Londradan satın 
alınacak olan vapurun mua
yenesi için işletme fen şefi 
Londraya gönderilmiştir. Bu 
vapur, evelce de yazdığımız 

gibi 1936 yılında inşa edilmiş1 
güzel bir yolcu vapurudur. 

Yeni vapur İzmir-Karşıyaka 
arasında işletilecek ve son 

pazarlığa göre 181500 İngiliz 
lirasına satın alınacaktır. 

Yapılacak muayenede vapur 

İzmir-Karşıyaka seferleri ıçın 
muvafık görülecek olursa va

pur, derhal satın alınacak ve 

Eyliil sonunda İzmire getirile
cektir. ----....... ·----.. 
Uç kazada arazi 
tahriri sona erdi 
Foça ve Kuşadası kazala

rından sonra Seferihisar kaza· 
sında arazi tahrir işleri sona 
ermiştir. Vazifelerini bitiren 
arazi tahrir komisyonları, ara· 
zisi geniş olan kazalarda ça
lışmaktadırlar. Karaburun ka
zasında çalışan komisyonun 
da vazifesini iki ay sonra bi
tireceği haber alınmıştır. 

- İngilizceden -

lerini bir noktayadikerek, 0 

da sanki birşeyler görüyorııı 
gibi dikkatlice bakıyordu. 

Kendisine: 
- Rica ederim bayan, 

dim, bayan Vil'i gördüğÜO 
zaman elinizi eline değdirıt 
olduğunuza emin misiniz? 
hususta şüpheniz yok mu? 

- Bu hususta kat'iy 
şüphem yoktur. Elini tuttu 
Buna şüphe edemem; şifll 
o imiş gibi biliyorum ve ~ 
sediyorum. Elbiselerini tel 
ettim ve "Ne güzel tuval 
niz var. Bu size hakkile Y 
şıyor,, dedim. 

ipek kumaşı da tuttu 
mu? 

Tabii.. Güzel , yum 
bir kumaştı . 

- Bayan Vil tabii bir 
mi aru.diyordu? 

- Evet; gözlerinin şiş 
olmasından ve korkunç bD 
şından 1 başka bayan · \fil 
gayri tabii hiçbir hal yoktıl 

Bayan Bangrey biraz durt 
daha doğrusu gözlerini rıı 
ayyen bir noktaya dikti ! F,~ 
birdenbire: 

A ... dedi. Size söylenı · 
unuttuğum bir nokta var: E, 
bana bayan Vilin, öldüğü 
lenmemiş ve isbat edilme 
olsaydı, evime gelenin se" 
dostum olduğuna, şimdi b 
ladığına inandığımdan ziY 
inanacaktım! 

Bayan angrey 
çıkardı; sonra gene 
devam etti: 

- Cihanın dört tarafın 
birçok kimseler bana geliy 
ve bu hususta malumat i 
yorlar; ben de bunlara ce" 
veriyorum. Halbuki cevap 
memek lazımdır! Çünkü bO 
}ayanlardan bahsetmek güP~fı 
setmek günahtır. Allah \lı 
taksiratını affetsin. 

Fakat, insanlar neden 
larlar?. Siz ki çok okumuş JI 
zatsınız1 bana bunu izah e ~ 
mişiniz?. Bir insan hortlaJll 
için hayatında çok günah ' 
işlemelidir? 

lhtiyarsız olarak gülü.J. 
dim: 

Anlıyorum Bay .. s5 
bunları siz benim hayali İ 
husule gelmiş şeyler farı~ 
yorsunuz. Yanlışınız var. ~ 
aldanıyorsunuz. İşte te~,, 
ediyorum. Bayan Vil, öldiir'~ 
den sonra buraya geldi. s;~. 
oturduğunuz koltuğa otı> ·ıV 
benimle görüştü ve $f 
Bunnda kat'iyyen aldan~1,~ 
rum. Gözlerimle gördll~ 
birşeyden nasıl şüphe ede 
lirim. b,; 

Bayan Bangrey yeniden bo 

çıkardı; ve Bayan Vilin rıt t 
için uzun bir dua okuıtl' 
başladı. 

* * * .. ii? 
Evet, bayan Bangrey 0~1i~ 

bulunan dostu bayan ıS' 
kendisini ziyaret ettiğinde JI 
rar ediyor. Acaba bu ısr'J,r? 
ne dereceye kadar hale~• ;di? 
Bayan Bangrey bir deli rnı b'' 

Bilmiyorum .. Ve zate~ b~ 
yalet görenlerin hepsi içırı e'I' 
iki şüphe ayni derecede fili 
cuttur. 

Bitti 


