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Cumartesi - 21 Ağustos 1937 ------

Yuna~ donanması 
Girid açıklarında büyük 

manevralar o başlamıştır. 

Fiati (100) Para 

Marmara va Bir Tahtelbahir Girmis .. 
----- ' ~---===:-::::::==========:::z:=z:~~~~=::;:s~==:~~:::3~~~~=:.=:_=:=:::.=:==:::=:.:~:::zSE~~ 

Trakya manevraları dün 

Fuarımızı, ıktisad:vekilimiz 
1 

B. Celal Bayar açtı 
~----~·~.--------~~~ Iktisad Vekilimiz; daimi sergi sarayı bina-~ 

sının lüzumundan bahsetti. Belediy~ lı 
reisi de bir söylev verdi. 

Yedinci Enternasyonal fua

rımız dün iktisat Vekili Bay 

Çelal Bayar tarafından aç1I· 

r ' 8. C. Bayarın · 

mıştır. Fuarın açı ışı munase· 

betile şehir baştan başa dona· 
tılmıştır. 

Açılma merasimi saat 18 te 
istiklal marşı ile başlamış ev-

vela Belediye reisi B. Behçet 

Uz bir söylev vermiştir. 
lktısad Vekilimiz B. Celal 

Bayar, Lozan meydanını dol
duran binlerce halk tarafından 

sık-sık alkışlanan nutkunu irad 

eyledikten sonra, .. Uğurlu ve 

hayırlı olsun,, diyerek kurde· 
layı kesmiş ve fuarı açmıştır. 

Vekilimiz fuarı açarken şu 

söylevi vermiştir: 

Sayın vatandaşlarım; 
Hükumet reisi Büyük ismet 

İnönü İzmir fuarına hususi 

bir ehemmiyet atfetmektedir· 

)er. Bizzat aranızda buluna· 

madıklarından fuarın açılma
sını, bu şerefli ve kıymetli 
vazifeyi bendenize tevdi etti-

Devamı 2 ncı sahifede· .............. 

gece sona ermiştir 
---------Atatürk, ecnebi devletler erkô:nıharplarına madal

yal<ır verdiler. Askeri heyetler, kahraman ordu-
muzdan hayranlıkla bahsediyorlar .. 

Büyük geçid-resmi ;yarındır 

1 ata nb o 1, 21 (Hususi) - Ata· 
türk manevra sahasından 1atanbula 
avdet ettiler. 

Çorlu, 21 (Hususi) - Peisicum 
bur Atatürk. manevralarda büyıik 

bir faaliyet gö~teren tayyart-leriıni· 

zin harekatıoı yakıodan takib eder· 
lerken, tayyareci Bayan Sabiha Gök· 
çen içiu: 

- Ta oı b i r Hker oldu. 
Sözlerini söy· lemi~lerdir. 

Çorlu, 20 (Hususi) - Atatürk; 
man evrala nrn ızı.la hazır bulunan 
devletler erUoıbarblcrile ate~e· 

militerlerine madalyalar verdiler. 
Bu madalyalar, manevralann ba~

lachğı ta ribi ve kentli imzalarını 

ihtiva ediyor. 
Çorlu, 21 (liusuıi) - Kır· 

mızı kuvvetler, bugün S~ray kaza· 
sını işgal ettiler. 

Kırmızılann tayyare ve tank· 
lan ka?'§ısında dayanamıyan mavi· 
ler, rical halinde bulunuyorlar. 

Bugün, iki taraf arasında müd· 

1 
b~~ çarp1emalar olmuştur. Salı~ble
yıo, tekrar manevra sabasına gıden 
misafir Hkeri heyetler, orada ha· 
kiki muharebe sahnelerine şahid 
oldular. Misafirler, öğle yemt!~İni 
Tekirda~ı ' limanında demirli hulu· 
nan lr.nıir vapurunda yediler. 

Ecnebi uUnıbarb hı·yetlni 
öğleden sonra 9irket vapurile .Mü· 
refteye bir gezinti yaptılar. 

Mnneno harekatı, bu gece 
neticelenecek ve yarın kritiği ya· 
pılacaktır. 

Y ogoslavya erkanıharbiyci umu· 
mive reisi: 

· - Bu mancHD, Türk ordusu
nun kıymet ve kudreıi hakkındı 

~imdiye kadıır olım bildiklel'imizi 
teyid cylemi~tir. 

Deı·m111 ı ru·iı snhi/~·de -

_,_~------ ·------------
M uso li n i söylüyor 

Gazete~ize mühim 
beyanatı 

fktısad Vekilimiz B. Celal 
Bayar, fuarda yaptığı tetkiklerden 
sonra, intibalarını gazett'mize fU 
suretle ifade etmialerdir: 

Marmarada dolaşan mec;
hul bir tahtelbahir .. 

- Sergi, gtçen senelere na· 
zaran daha iyidir. Her sene iler. 
lı.mekte olduğunu gördüğümüz 
İzmir enı~rnasyonal fuarı, gele· 
cek seneler İl;in de c;olı.: ümid 
Vericidir. 

Buranın, nutkumda da işaret 

ettiğim veçhile hir hususiyeti var· 
dır ki, sadece bizim ekonomimize 
hizmet etmek.le kalmıyor, sosyal 
vazife de görüyor. 

Sergide bu sene nazara çar
pan yeni şeylerden birisi de yeni 
ve kıymetli yerli mallarının teş· 
bir edilmiş olmasıdır. Devlet fab· 
rikalarının, bu ubi teşebbüslerin 
Yeni milli hayatımıza getirdikl~ri 

eserlerinin ilk defa olarak burada 
gösterilmesidir. 

Memlekette sınai \ 'C ilı.tısadi 

hayat yük elclikçc, hrnir erıter· 
llasyonal fuarı da ihti~amım art
•ırı) or. 

~u halde memleketin iktı~a
diyatındaki terakki hamlesini 
görmek istiyenler için, lzruir 
fuarım ziyaret ve tetkik icabeder. 

Sergi için c;alışaolara şu da· 
kikada takdir hissi besliyorum. 
llalkımızıo, burada yerli eserleri 
Ve ayni zamanda dosı memleket· 
le__rin tetbir ettiklt:ri eşyaları 
gornıelerinde hı'iyük fayda müJa. 
haza ettiğim içio herkesi Jzmir 
enternasyonal fuarını ziyarete da· 
•et ediyorum. 

Hamidiye Kruvazörünün önüne çıkan deniz
altı gemisi, Selimiye önünde demirli bulunaaı 

lspanyol vapurunu bahracakmıŞ~~ 

--

Hamidige mektep gemisi 
İstanbul, 21 (Husuei) - İki bulunduğu söyleniyor. 

gündenberi Marmara denizinde bir İspanyol vapuru, muhakeme 
yabancı denizaltı gemisinin dolaş· bitinciye kadadar dt:mirli bulun• 
tı~ı, bunun geçenlerde bir İtalyan 

duğu Selimiye açıklanndan, her 
vapuruna çarparak onu b)ltıran ve ihtimale karoı Halice alınmıotır. 
halen haciz altına alınarak Selimiye fstanbul, 2 ı (Hususi)_ fspan· 
açıklannda demirli bulunan İspan· ya maslahatgüzarı, hükdmetimiıe 

İspanyol gemilerine Franko yahud 
İtalyan denizaltılan tarafından ya· 
pılan tecavüzleri protesto ederek, 
buna kareı tedbir alınmasını rica 
eylemiştir. 

1stabul, 20 (Buıuai] - Hami· 
diye mekteb gemisi, İzmirden ge· 
lirken, Marmara denizinde meçhul 
bir denizaltı gemisi görmüş ve 
işaretle hüviyetini eormuetur. 

Denizaltı gemisi, llamidiyenin 
işaretine cevab vermeden kaybol· 
muttur. 

l\leçbul denizaltı gemisi, aran· 
maktadır. Görülürse, hemen takib 
edilerek batırılacaktır. --···· .... ---

Londrada 
Şiddetli zelzele 

hissedildi 

_,.,,...._ __________ ..,;/ yol vapurunu batırmak için tıkipt11 bir nota nrmiı ve ıulanm11dı, 

Londra, 21 (Radyo) - Dün 

gece lngilterede şiddetli bir 

zelzele hissedilmiştir. Zelzele· 

nin merkezi, Filipin adalan· 

dir. 

Mussolini nutuk söylerken 
Palermo, 20 (Radyo) -ltal- dostuz. 

ya Başvekili B. Mussolini, bu İsviçre ile son derece sami· 
gün saat 17,45 te siyasi nut· miyiz. F ransaya gelince, bu 
kunu irad eyl~miştir. devletle aramızda herhangi :>I 

İtalyan radyoları, bütün di· müessif bir halin zuhuru için 

ğer memleketler radyolarile bir sebeb yoktur. Gerçi, Fran· 
irtibat temin ederek B. Mus· sa ile olan münasebatımız, 

çok daha ıyı olabilirdi. Ne 
çare ki, on beş senedenberi 

Fransada yer bulan zihniyet, 
hala hakimdir. Bu zihniyet; 

solininin söylevini yaymıştır. 
B. Mussolini, ltalyanın da· 

hili vaziyetinden bahsederken, 

Sicilyanın, diğer ltalyan şehir· 
leri gibi kemiğe kadar Faşist 

olduğunu söylemiş ve Anti 
Faşistlere hücum eylemiştir. 

B. Mu11olini, ikinci Roma 

faşistliğin bir gün iflas ede

ceği ve ltalyada statukonun 
değişeceği merkezindedir. 
- Devamı 4 ncü sahijede -



Sahife 2 

Anasını CiOr __ 
_____ Kızını Al 

Yazan: S?.rmet Muhtar No. 62 
- Kız, buna devlet kuşu 

derler, her başa konmaz. Aman 
vakit geçirmiyelim, şu kağıdı 
biran evvel birine okutalım .. 
Sonra giyin, kuşan, düş önü
me. Sırmakeş hanımın önün
den geçelim. Kör şu saatte 
bile bekliyordur, şıppadak kar
şımıza çıkacaktır. O ne kör 
Abdurrahmandır o, bana sor. 
Herifle bir bohçacı yahut ma
hallebici dükkanında konuşu
ruz, bu işi bitiririz. 

Sütten ağzı yanan, yoğur
du üfler derler. Eda bir daha 

Hafizeyi araya sokar mı? 
- Bana bırak cıcı anne, 

sen araya girme! dedi. 
İlk yapılacak olarak şunda 

karar kıldılar: 
Yukarıdaki püsküllü belayı 

bir ayak evvel evden savmak. 
Gecikmek niyeti mi var, da
marına basacak lakırdı yakası 
açmak ve nefyağını sürmek .. 

anne, oynatırım vallahi!. 
- Tamamen iyileştim, bir 

şeyciğim kalmadı desene .. Hem 
de artık fazla vakit geçirme. 
Damarıııa mı basacaksm, neft
yağı mı süreceksin, her ne 
yapacaksan yap da cehennem 
olsun dışarı .. 

Şahap, bir elinde ıhlamurla 
hatmi kaynattığı ikilik cezve, 
ötekinde çay fincanı, odaya 
girmişti. Eda gayet asık bir 
çehre ile, damdan düşer lafı 
dayadı: 

- Şahap bey, beni. diJckatle 
dinle. Hazır cıcı annem de 
buradayken, yanında söyliye
yim. Zavallıcığın başımıza ge· 
lenlerden haberi yok; sonra 
hepsini ona uzun boylu anla· 
tacağım. Bak, diyeceğim şu : 
Darılma, gücenme, insafın var 
ise biraz da hak ver .. Ben bu 
hayata artık tahammül ede· 
miyecf!ğim. 

Yukarıdan bir öhö öhö; ar· Adamcağızda renk menk 
dından bir ses: gitmiş, el ayak ta bırakmıştı. 

- Sultan, aşığıda mısın? Eda devam etti: 
Cevabı Hafize verdi: - Üç gece evvel camla-
- Sabah ' şerifler hayrol- rımız taşlandı. 

sun evlatçığım. Şimdi ben Hafize çığlığı kopardı. 
geldim de · karıcığın bana ka- - Aman sus, yüreğime ini-
pıyı açmağa indi. Merak et- verecek!. 
me yanımda, kimseye kaptır- Eda, devamda: 
marn ben onu. -Bu gece kapımızın önün-

Yukarı çıkınca şu yolda gi- de nara atıldı. 
rişti: Hafızenin ikinci çığlığı ... 

- Böyle horozu başıma - Mabeyinci Mehmet Bey 
bağlayıp gelişimin sebebi, mi, Mahmut Bey mi her kim 
Rabbim hayırlar versın, bu ise ona da gittin. Guya der· 
gece öyle güzel bir rüya gör- dini yandın.. Sonu ne çıktı?. 
düm ki ... Ucu bucağı bulun· Hava civa ... 
maz bir çimenzar. Üstünde Kemankaşın boğazında bir 
renk renk çiçekler; ortasından tıkaç. Nefes alacak, imkanı 
da billur gibi bir dere akıyor. yok alamıyor. Laf söyliyecek, 
Derede altından mı diyim, dili sanki ağzının içinde bü-
gümüşten mi diyim, saltanat yümüş, tek -~ kelime söyliye-
kayıklarından balater bir ka· mıyor .. 
yık... İçinde kim, biliyor mu- Eda, daha ciddileşti: 
sun? Sen .. Başrnda eski pa· - Şahap bey, bu cam çer-
dişahların kavuklarında olduğu çeve taşlamalar, kapı önlerinde 
gibi kocaman bir sorguç. AI- nara atmalar (simitlere sopa 
nında, gözler kamaştıran bir sokulmasından, kapıya kalyon-

lar yapılmasından haberi yok) 
şimşirek taşı. Göğsünde sır- ~:kfuıi~ ın~-;:if~ti - biliy~~~su~? 
malı nakışlar, mücevherli nı· Ben biliyorum. Sizin Süleyma-
anlar ... (Eh, gözümüz aydın~ niyedeki kaynana hanımların 

benim damatcığım, yakında marifeti . 
paşa rütbesi alacağım diyordu, Hafize derhal atıldı: 
muhakkak o 'rütbeyi aldı) de- - Hay hay, ona ne şüphe. 
dim; . yel yeperek yelken kü- O Nefise ile Şekure cadıları· 
rek, koştum buraya. nın ne mal olduklarını ben 

Kemankaş, gayet memnun·, b·ı· · ı ırım. 

Teşekkür ederim, duan bere- Eda, nihayet dananın kuy-
katile, ankarip o rütbeye de ruğunu kopardı : 
nail oluruz inşallah! diyerek, - Bak Şahaap Bey, iki 
üstelik bir el de öptükten karpuz bir koltuğa sığmaz. 
sonra, karısına diyordu ki: Sığmasına s1ğar ve sığdıranlar 

- Yo, külahları değişiriz var amma o size göre değil.. 
ha, sultan. Boğazı ağrıyan Görüyorsunuz a, aklım ba· 
adam aşağılara inmez, odasın- şımda olarak konuşuyorum ve 
dan bile çıkmaz. Neye beni insaf dairesinde söylüyorum. 
dürtüp uyandırmıyorsun? Ben Ya onlarda geç, yahut da 
senin ebedi benden, ezeli kö- ~enden, demiyeceğim.. Ben 
len değil miyim? , neyİfl? ki, size. göre 'kaç gün· 

Gözü karısının gözü içinde: lük adamım ki? Onlar bunca 
- Boğazının ağrısı biraz senelik karınız, kaynanalarınız, 

hafiflediya gülüm!. sübyanlarınıü. iyisi mi, vaz 
Eda, kaşlarını kaldırdı. geçin benden; ben de başımın 
- Dur öyleyse, şimdi ıhla- çaresine bakayım. Hiç değilse 

murla hat mı kaynatayım; bir rahat yürekle, helecansız ve 
gargara et, ağrının hepsi pı· çarpıntısız yaşayım .. 
lı pırtıyı toplasın! Bu kadar çizmedan yukarı 

Haydi dört nala aşağı . çıkış haritada yoktur. Verilen 
Odadakiler fısıldaşmadalar: karar, damara basacak bir la-
- Seni rahatsız diye bu kırdı yakası açmak, eve olan 

püsküllü bela bugün kalemi tecavüzlere Süleymaniyedeki-
serecek, akşama kadar bur da !eri sebep göstererek fitili ve· 
ekşiyP-cek galiba. rip Şahabı bir yak evvel, 

- Ağzını hayra aç cıcı Süleyınanıyeye dehlemelcti. 

(Ulusal Birlik) 

_Fuarı B. C. Bayar açtı 
- Başta raf 1 nci sahifede -
ler. Kendilerinin namlarına 

fuarı açmakla hususi bir zevk 
ve şeref duymaktayım. 

İzmir enternasyonal fuarı 
sadece lzmire has iktısadi bir 
eser değildir. Bütün m le· 
ketin her şubesini faaliyete 
sevkeden büyük bir amil ola
rak tanınmıştır. lktısadi ele· 

manlarımız arasında fuarımızı 
bizi daima terakkiye götüren 
bir kuvvet olarak kabol edi
yoruz. Fuarların milli hayat· 
taki rol ve vazifelerini izaha 
hacet yoktur. Fakat biz biri
cik beynelmilel fuarımızı göz
den geçirdiğimiz zaman go
rüyoruz ki, her yıl bize yeni 
terakki nümuneleri vermekte· 
dir. Her sene hayat ve milli 
iktısadiyatımıza karışan bu nü
muneler göğsümüzü kabarta
cak, bize şeref verecek şekil
dedir. İzmir fuarının iktısadi 
cephede temin ettiği bu mu
vaffakıyet ayni zamanda sos· 
yal cebheden de ehemmiyet· 
lidir. 

Kültürparkın altında terbi
yevi tesirlerini de ihmal et· 
mek elbette doğru birşey de
ğildir. Bu hususları temin eden 
Vali B. Fazlı Gülecin kıymetli 
himmetlerinin yanıbaşında kıy
metli Belediye reisi Dr. Bay 
Behçet Uzun ve onun faal 

O bir defa oraya gitsin, 
kafi. Elbette şamata kopacak; 
saçsaça, başbaşa gelinecek; 
belki de karakolluk olunacak. 
Kemankaş Bey yakayı kurtar
mak için Yıldızlara, Mehmet 
yahut Mahmut Beylere koşup 
dursun, gece yarıları olsun; 
onlar da rahat rahat işlerim 
yoluna koysunlar. 

Fakat, evdeki pazar çarşıya 
uymaz. Eda zaten dolmuş, taş
mağa yer arıyor. Birden coş· 
muş, birkaç gün sonra söyli
yeceğini, vakti gelmeden söy
lemişti. 

Şahap kekeliyordu: 
- Su su sultan, be be beni 

dinle.. E e elindeki şu cı cı 
cıgaranın ateşi gö gö göz nu· 
rumu yaksın ki. 

Sur hiyi yakalad1. Titriyen 
elile bardağa suyu korken yer 
lere taşırdı. Bir iki yudum içti. 

- Şimdi ben onlara gos
teririm !.. Diyerek fesini, elbi· 
selerini alır almaz, palas pan
dıras dışarı .. 

Odadakiler, pencere önünde 
bir müddet beklediler.. Olur 
a, acele ile belki birşey ufıut
muştur da döneceği tutar. 

Eda gene o eski yeldirmeyi 
giydi; yüzünü gözünü sımsıkı 
örttü. Öteki zaten hazır .. Kartı 
sandıktan aldılar. Her ihtimale 
karşı, basılmış tarafını, veıir
zadenin adını bıçakla kazıdı
lar. Yavaşçacık merdiveni ka
pıyı araladılar. Sokağa kay· 
dılar. 

Mahalle içine doğru ne gi· 
diş, ne gidiş. GuyA arkaların
dan atlı kovalıyor. 

Tevekkül hamanına varma· 
dan, ilk sokağa girdiler. Ha
fize, soluk soluğa, parmağını 
şakağına koydu: ' 

- Bu musibeti, imdi ki· 
me okutalım? 

Duvarın dibine çömeldi. 
Bir sigara sarıp yaktı; iki ne
fes çekti: 

- Buldum. Hamamın kar· 
şısındaki aktara, Zühtü efen· 
diye! 

Edada cevap yok; b kıp 
duruyor. (Aktar okum;ı ne 

. A,ftası .,,,. 

arkadaşlarının himmetlerini de 
görüyoruz. Onları takdirle 
anar ve onlar.a teşekkür et
meği kendime bir vazife sa
yarım. Fuar muvaffak olmuş
tur. Ve muvaffakıyeti tevali 
etmektedir. Ve hiç şüphe et
miyorum ki, bu muvaffakıyet 

daima ilerliyecek ve temadi 
edecektir. 

İzmir Fuarını şimdi hep be
raber gördüğümüz zaman tak· 
dirle eserlerini müşahede ede· 
ceğimiz milli müesseselerimiz 
ve hususi tesebbüslerimizle 
beraber Fuara gelen kıymetli 
ecne .>ilerin teşhir ettikleri asar 
ile de zevk duyacağız. Bilhas
sa bu meyanda üç dost dev
letin resmen iştirakinden bü· 
yük bir haz duymaktayız. Fu· 
arın her sene gösterdiği teka· 
mülü temin eden mahalli ça
lışmanın yanıbaşında hükume· 
tin yardımlarını zikreden be
lediye reisine diyebilirim ki, 
bu yardım lzmir için olduğu 
kadar bütün memlekete şamil 
bir menfaat için de her vakit 
devam edecektir. 

fzmir Fuarının her sene ile
rlediğini kaydettim. Ve bu 
ilerlemenin devama mazhar 
olacağını ilave eyledim. Fakat 
fuarın arzumuz veçhile tam 
ve kamil bir şekle getirilmesi 
için muhterem belediye reısı · 

nin nutuklarında dediği gibi 
mükemmel bir sergi sarayının 
bir an evel inşa edilmesi key· 
fiyeti vardır. Yakında bu sa· 
ray inşa edildiği takdirde sergi 
tam arzumuza muvafık müte· 
kamil bir şekil alacaktır. Bu 
hususta da yakında muvaffak 
olacaklarını ümit ederim. 

İzmirin kıymetli çalışkan 
belediye reisi; 

Şüphesiz vatanperver temiz 
İzmirlilerin hissiyatına tercü
man olarak bana hükumet 
hakkında ve bilhassa Büyük 
Şefimiz Atatürkümüzün yüksek 
şahsiyetleri hakkında söyledik
lerinizi kendilerine aynen söy· 
lemeği milli ve vicdani bir 
vazife addedeceğim. Ve bun· 
dan yüksek bir şeref duyaca
ğım. İsmet İnönü hükumeti 
memleketin en küçük derdiyle 
en yakından alakadar büyük 
işleri başarmağa alışmış oldu· 
ğunu bilirsiniz. 

Büyüle Şefimiz Atatürke ge· 
lince, bu mümtaz şahsiyeti 
sadece Türkiyede değil bütün 
cihanda takdir etmiyen bir ferd 
yoktur. O bize hurafelerden 
kurtarılmış hür ve müstakil, 
münevver bir vatan hediye 
etti .. 

Biz Atatürkün şahsi kıyme
tini ancak vatanımızla ölçebi
liriz. Atatürk bizim nazarımız· 
da vatan kadar kıymetlidir. 

Sergiyi hep beraber gez· 
meğe, milli ve beynelmilel 
eserleri zevkle temaşaya hepi-

nizi davet ederim. Bu kabil eser· 
lerin muvaffakıyeti hakiki re· 
fahın memleketl doğmasına 
vcsilr. olacaktır. Bu e erın 
doğmasına çalı anları ve fuara 
iştirak edenleri bütün kalbi-
mın samimiyetile tebrik ve 
takdir ederim. 

iktısad Vekili B. Celal Ba
yar, fuarı açtıktan sonra pa· 
viyonları ayrı ayrı dolaşmış, 
ekspozanlarla konuşarak ihti· 
yaçlarını, isteklerini sormuş, 

sabş vaziyetleri ve mııbtelif 

mahsullerimiıin rekolteleri hak
kında mahimat almış, paviyon 
ahiplcrin hayıı lı satı,.laı le· 

menni eylemiştir. 

21 Ağustos 937 ., 

Glaskovda tüyler ürper
• • 

tıcı hir • 
cınavet 

.; 

~~~---------~ Bir Mısırlı, karısını, kaynanasını, baldız,ıtıt 
kendi cocuğunu ve şoförünü öldürdü 

, a· 
Bundan birkaç gün önce ge- ve Mısırlıyı dişçinin apartIJl 

len ajans telgrafları, Glaskovda nına kadar takip etmiştir· 
feci bir cinayet olduğunu ve Bisvas, şoförün arkasından 
bir Mısırlının kendi çocuğu ve geldiğini anlayınca arkas1?8 

karısı da aralarında olmak dönmüş, ona da ateş etmişttr· 
üzere altı kişiyi öldürdüğünü Şoför, can acısile iki büklÜ.ıJl 
haber veriyordu. biraz dolaşmış ise de sonra 

Son posta ile gelen Deyli yere kapanmıştır. 
Heral gazetesi bu korkunç ci- Silah sesini duyan iki po· 
nayetin tafsilatını şöylece an- d b. · rnir lis memuru a maya gır 
!atmaktadır: d ·· atle ler ve merdivenler en sur 

- Dün gece Glaskovda 6 k b l şlar· yukarıya çı ma~a aş amı .., 
kişi, Mısırlı cimnastik öğret- 1 d b · ta•" dır. Bun ar an ir tanesı 
meni Upandra Ramjan Biswas k k etiş· 
isimli bir adam tarafından öl- şoför yere apanır en y 

miş ve adamcağızı tutmuştur· 
dürülmüştür. B. . d. l d n tır· 

Öldürülen adamlardan biri- ır tanesı mer ıven er e va· 
sini katil, bundan evvel hiç manınmışsa da o kapıya rt· 
görmemişti. Bu katili cinayet- nncaya kadar Mısırlı apa 
ten alıkoymağa uğraşan bed- mana rgirmiş ve arkasındsfl 
baht bir şofördür. kilitlemiştir. 

Polis tahkikatı, cinayetin Bisvas burada dişçi Milla;;. 
kıskançlık yüzünden işlendiğini bir yarda mesafeden ateş 
meydana çıkarmıştır. miş onu da öldürmüş, sonr: 

Glaskovda yüzlerce mekteb baldızı Joan'ın bulunduğu nı~r 
talebesinin gayet iyi tanıdık- fağa koşmuş, onu da v 
ları katil esmer, yakışıklı bir muştur. di 
adamdı. ilk öldürdüğü insan, Daha sonra oda da ke0 •. 1, 
en ziyade öldürmek istediği çocuğunu görmüş, onu da 0 

karısı 17 yaşındaki Alma ol· dürmüştür. da 
muştur. Artık biitün apartımanlar 

b8Ş' Bu kadıncağız Glaskovun kızılca kıyamet kopmağa 
1 

meşhur dişçilerinden birisinin lamıştı. Kiracılardan bir kısrtlk 
kızı idi. Koyu renkli Bisvas ne olup bittig" ini öğrenme 

b'r ile bu kızın yaptığı muhtelif için dışarıya çıkmışlar, 1 

izdivaçta iki taraf anlaşama- tılBfl 
kısmıda birbiri ardınca a d 

mışlar sonra birbirlerinden silahlardan korkarak içer e 
ayrılmıslardı. • 

Ayrıldıktan sonra Alma, iki kalmışlardır. d }c· 
Sıhhi imdad arabalar•.'. eode aylık bel eğini yanına alarak b lg 

tekrar anasiyle babasının evine torlar çağrılmış ve 0 0 
bil· 

bulunan bütün polis otom0 .1, dönmüştü,· orada oturuyordu. verı 
lerine tehlike işareti İşte korkunç cinayete bu 

sahne olmuştur. 
Bisvas'ın cinayetine kurban 

gidenler şunlardır: 
Karısı. 
İki aylık kız çocuğu. 
Kaynanası Grant Millar. 
Baldızı ve dişçinin kızı ba-

yan Joan Millar. 
Evli bir adam olan şoför 

Thomas Straw Bridge. 
Cinayet akşam üzeri saat 6 

da vukua gelmiştir. Önce Bis· 
vas, kendisini görmeğe gele
ceğine dair dişçiye telefon et
miş, ondan sonra Stravbrid· 

miştir. e 
--- yeP 

Hemen yapılan bir mua bir 
neticesinde vurulanların 

1
, 

kısmının öldükleri: bir kı~ıtlıı· 
nın da ölüm halınde bu u 
dukları anlaşılmıştır. 

0 
Mi.ll~r ile kı~~ v~. Mısır!•"~ii 

kendısı derhal olmuşlerdır. ,;lr 
.. t $Pb 

ç.ük bebek ile şoför henu 1csl· 
olduklarından hastahaneye 

dırılmışlardır. . \eri 
Katil, bütün bu c.ınayetdır 

soğukkanlılıkla ve bırkaç ~rıs 
kika içinde yapmıştır. Y~~kol· 
cebinden bazı kurşunlar do 

gede taksiye binmiş, sonra bir müştür. ..0jrı 
apartmanın medhaline girmiş- Katil, Jordanhil k~~l~J~Ja' 
tir ki karısı burada bekliyordu en iyi talebelerinden bırısı e 

b d 1 d . b. dere' ve ura a ara arın a ne geç- rak tanınmıştı. iyi ır * 
tiği malum değildir. ile mezun olunca, cirnnsst· 

Bisvas, birdenbire Vebley muallimi seçilmişti . ·det 
tabancasını çekmiş, karısının Bir takım mekteplere ~ rsİ 
üzerine ateş etmiş, zavallı ka- ve oralarda jimnastik e 
dm da derhal yere yıkılmıştır. · d" 

verır ı. sofl' 
Sil~h sesini duyan şoför, Karısından ayrıldıktan . de 

hemen arabasından atlamış, ra madam Sipiers isrtı1;or· 

üziim satışı 
Bu yıl üzüm rekoltesinin 

noksan olması, alivre satışlar 
üzerinde tesirini göstermiştir. 

İhracatçılar, geçen sene zarar 
gördi.iklerinden diisiik fiatler
le alivre satışlar yapmamışlar 
ve vaki teklifleri kabul etme· 
mişlerdir. 

Son zamanlarda rekoltenin 
tahminden daha noksan oldu· 
ğu tesbit edildiğinden, Avru
palı ithalatcılar alivre satışlar 

için fiatleri yükseltmışlerdi r. 
Son olarak gelen teklifler, 
100 kilosu sif Hamburg 22 
Türk lirasıdır. Bu fıat, geçen 
; enedcn iki lira fazladır ve 
kilo ba~ına iki kuruş kadar 
I rketmekt~diı. Y ni teklif 
üzerinden salı lar başlamıştır. 

bir kadının evinde . ?turıı 50rı 
du. Bu madam, katılın . di· 

k. geçır 
gecesini gayet sa ın . "i: 

l . d miştır . 
ğini söy emış ve e arık• 

- Bugün de her zartl pc 
. . G"d rkeJl gibi çıkıp gıttı . ı e dllJ'll· 

d v• • sor 
zaman önecegını ozak· 
Bana ccvab vermeden 

laştı, gitti. Mil' 
Dişçinin karısı mada~ et· 

b l verıŞ · lar, saat eşte a ış ' trtıişt~· 
mek üzere çarş1ya . g~örıdiı' 
Bedbaht kadın, gerı tdırıl' 

dl ka . 
ğü zaman cese er bır 

·d· ı·k. og"lu · mak üzere ı ı . ı d' pı· 

kır gezintisine gitmişler değil' 
ğer iki kızı da evde 

diler. \af· sa 
Apartmanda bulunan ,,ret· 

d 
. ., . ces .. 

me elede göster ıgı tıJJİŞ' 
ten dolayı poli i tebrik c 

lerdir. 
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Liselerle 
-------~--~--------------_;..(U_h_ıaa~l_B_l~rlı~'k~)----~------------------------------~2~1~A~tu~R~oa;;;_~93~7---

lzmir ikinci icra memurlu· V N. c:'. ll • S 
ortaokullarda 

•• ve ıu-ğundan: • • 1 rrate ı perco vapur acentası IOiivier 
Mahcuz olup satılmasına ka· W • F. ff. VAN- ROYAL NEERLANDAIS NAVYA limanlarına hareket 

111 
Ortaokullarda ve kız oğret

-tn okulunda talebe kayıd 
~kabulüne dünden itibaren 
"1.lan~ıştar. Kayıd muamele
~ •ı:ı ılk günü olmasına rağ· 
IQ~ll dün bütün ortaokullar 
"ı lcaJabalıktı. Şimdilik yal
'1 talebe namzedi kaydedil· 
~ktedir. Kayıd muamelesine 
'- E:ylule kadar devam olu· 
J etle ve 1 Teşrinden itibaren 
•ersı 

rar verilen lzmir Hurşidiye ma Der ZEE & CO. KUMPANYASI edecektir. 
hallesinin Kabasoğan sokağında DEUTSCHE LEV ANTE "RHEA,, vapuru 18 Ağus· "GDYNIA,, motörii 2 Ey-

rekisı Limited 
18 yeni ve 16 eski numaralı LlNIE tosta ANVERS (doğru) ROT- tülde ROTTERDAM, HAM-

ve kadestroce 557 ada 55 par· G. M. B. H. HAMBURG TERDAM, AMSTERDAM ve BURG ve ISKANDINA VY A 

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 

l ere başlanacaktır. 
~, lkokuHarda talebe kayıd 
~abulüne 1 Lylülde başla
~I k ve 15 Eylulde son ve-
tcektir. ---Bir lise daha! 
Bu sene müracaat 
I pek çoktur 

,, lrtıir liselerine bu sene fazla 
;acaat vukubulacağı nazarı 
~kate alınarak her ihtimale 
~ı bina tedariki muvafık 
\ lrnüştür. Bu takdirde fz. 
"lı erkek lisesinin bir şubesi, 
~d ayrı lise teşkil oluna· 
~ •r. Vekalet, liselerde bin
- fazla talebe bulundurul
~aıını sağlık ve tedrisat nok
r nazarından da muvafık 
otınemektedir. 

~hır hayvan sergisi 
~ Eylulde Bucadaki sergi 
~ ında açılacak olan ehli 
' an sergisi için kayıt mu
\'tlesine, şehrimiz baytar 
Udiirlüğünde başlanmıştır. 

Doktor 
Ali Agih 
Çocuk Hastalıkl~rı 

selinde kayıtlı haneye 700 lira 
kıymet konulmuştur. Birinci 
artırması 27 /9/937 tarihine mü 
sadif Pazartesi günü saat 15te 
İzmir ikinci icra memurluğun· 
da yapılacaktır, bu artırmada 

gc-yrimenkule takdir olunan kıy 
met yüzde yetmişbeşini buldu
ğu takdirde en çok artırana 

ihale olunacaktır. Yüzde yetmiş 
beşi bulmazsa en çok artıra· 
nın taahhüdü baki kalmak 
şartile 12-10-937 salı günü 
aynı saatta en yüksek bedelle 
talip olan müşteriye ihale olu· 
nacaktır, ihale bedeli peşindir, 
ihale edilen kimse bedeli ver
mediği takdirde icra ve iflas 
kanununun 133 ncü maddesi 

tatbik olunacaktır. Bu gayri men· 
kul üzerinde herhangi bir hak 
iddiasında bulunan tarihi ilan
dan itibaren yirmi gün zar
fında vesaikile birlikte icra 
dairesine müracaat etmelidir
ler. Müzayedeye iştirak için 
% 7 buçuk pey akçası veya 
milli bir bankanın teminat 
mektubu vermeleri lazımdır, 
daha fazla malumat almak 
istiyenler 37 /4530 dosya nu· 
marasile memuriyetimize mü
racaat etmeleri ve dellaliye 
resmi ile ferağ harçları müş
teriye aid olacağı ihbar olunur. 

• Birinci sınıf mutahassıs 
~ mütehassısı 1 
llciBeylerSokağı No. 681 Dr. Demir Ali 

Telefon 3452 

• Kamçıoğlu 
Zayi Cilt fJe Tenasül hastalıklar 

\ &.6.937 tarihinde nüfusumu ve elektrik tedavisi 
f -.keri tezkeremi zayi ettim. İzmir - Birinci beyler sokağı· 
tııi . . k 
~~ını ?.ı r~~ağımdan es· Elhamra sineması arkasında 
J~ ın hukmu kalmadığını 
~h d . e erım. 

No.: 55 

327 doğu:nlu Hasan oğlu Telefon: 3479 

Yaşar Get Boğa • 
........................ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiili 

lzmiı· Yün M.ensucatı 
Türk Anooim Sirk eti 
l-falkapınar kumaş fabrikası 
~sim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

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

~- Satış Yerleri 
~~ıncı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 

1tnar Kemaleddin caddesinde F AHRf KANDEMiR oklu 

... 
l~mirPamukMensucatı 

. Türk Anonim Şirketi 
YŞırkctin Merkez ve Fabrikası: lzmir'dc Halkapınardadırr. 
C cr)j pamuğundan At, Tayyare, Köpek baş, Değirmen 
. eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
ıtl'la) eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
~lına faiktır. 

l'elefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

" ADANA ,, vapuru 25 
Ağustosa bekleniyor. ROT-
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır 

"CAIRO" motörü 6 Ey
liilde bekleniyor. 12 Eylule 
kadar ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 

"ANKARA" motörü 21 
Eyliilde bekleniyor. 28 Ey
lı11e kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN 
limanlarına yuk alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LI
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXPRESS" vapuru 2 Ey· 
lulde bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul edecektir. 

"EXMOUTH" vapuru 14 
Eyluldc bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul edecektir. 

"EXlRIA" vapuru Eylul 
.sonunda bekleniyor. NEV-
YORK için yük kabul ede· 
cektir. 

THE LlPORT STEAM· 
SHIP CORPORATION 

PiRE AKTARMAU 
SEYRi SEFERLERi 

"EXCAMBION,, vapuru 
27 Ağustosta PlREden BOS
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

"EA'.CHORDA" vapuru 10 
Eylulde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALIBUR" vapuru 24 
Eylfılde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXETER,, vapuru 8 Bi
rinciteşrinde PIREden BOS· 
TON ~NEVYORK i~nh~ 
reket edecektir. 

SEYAHAT MÜDDETi 
PiRE - BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. KÔS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU-
NA limanlarına yük alacaktır. 
STE ROYALE HONGRO-
ISE DANUBE MARITIME 

"DUNA" vapuru 6 EylCıl
de bekleniyor. BELGRAD, 
NOViSAD, COMARONO, 
BUDAPEŞTE, BRATISLAVA 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"INCEMORE,, vapuru 29 

ai"ustosta bekleniyor. LİVER
POOL ve ANVERS limanla· 
rından yük çıkaracak ve BUR-
GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
SULİNA, GALATZ ve İB
RAIL limanları için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE 
OSLO 

"BOSPHORUS,, ınotörü 
28 Ağustosta bekleniyor. Dl
EPPE ve NORVEÇ limanları 
için yük alacaktır. 

"BAALBEK,, motö ü 23 
Ey)ulde bekleniyor. DlEPPE, 
DÜNKERK v~ NORVEÇ li· 
manian için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir tnahhüde girişi
lemez. 

HAMBURG limanları için yük limanlarına hareket edecektir. 
alacaktır. SERViCE MARITlME 

"GANYMEDES,, vapuru 5 ROUMAIN 

Eylülde ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG li
manlanna hareket edecekti. 

"GANYMEDES" vapuru 22 
Eylülde BURGAS, VARNA ve 
KÖSTENCE limanları için yük 
alarak hareket edecektir. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

"BARDALAND,, motörü 
elyevm limanımızda olup 12 
Ağustosta ROTTERDAM , 
HAMBMRG ve ISKANDI
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

''VIKINGLAND,, motörü 23 
Ağustosta ROTTERDAM , 
HAMBURG ve ISKANDI-

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

"SUÇEAVA,, vapuru 7 Ey
lülde MALTA ve MARSIL-
YAya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder-
ler. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olu· 
, • • : ' ( 'f ' ~ ' 
:.ı "7( • \ ı..'İ. \.' ~· ' 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"DRAGO,. vapuru 10 a~us· 

tosta LIVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN" vapuru 20 ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LlVERPOOL 
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 ,. 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük .. 'ialepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 

Kum..., 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

l 

,, 



·i 

(Ulusal Birlik) 

ihtilalciler, Satandere iki cephe
den hücum ediyorlar 

Satanderin tahliyesine başlandı, şehirde panik alametleri 
başlamıştır ve vaziyet te çok endişelidir 

Henday 21 (Radyo) - ihtilalciler, Satandere doğru ilerlemektedirler. 
Franko kuvvetleri, iki cephed~n ilerlemekte devam ediyorlar. 
Son haberlere göre, Satanderin tahliyesine başlanmıştır. Vaziyet son derece endişelidir. Şehirde panik alametleri belirmiştir. .............. 
lngiliz do
nanması 

Yunan sularında 
Atina 21 (Rad ' ) -Malta

dan alınan son haberlere göre, 
lngiliz filosu, bu ayın 23 nden 
28 zine kadar Yunan denizle
rinde bulunacaktır. 

Mussolini 
lüyor 

•• soy-

-Baştarafı 1 inci sahifede

Fransa, diğer taraftan da 
Cenevreden zehirlenmekte de· 
vam ediyor. 

İngiltere ile olan münase· 
batımız, tam bir anlaşamamaz· 
lık içinde idi. Bunun sebebi, 
ltalyan kudret ve kuvvetinin, 
olduğu gibi kabul edilmek 
istenmemesidir. 

Kanunusanide İngiltere ile 
akdettiğimiz anlaşma, vaziyeti 
bir dereceye kadar aydınlat· 
mıştır. 

iki devlet arasında müsait 
bir müstemleke siyaseti takib 
olunacağından eminim. 

Diyorlar ki, Uluslar sosye· 
sinin, ltalya imparatorluğunu 
tasd.iketmesini istiyoruz. Bu, 
tamamen yalandır. 

On altı aydanheri, ortada 
tefessüh etmiş bir cesed var· 
dır. Bu cesedin, sıhhati umu· 
miye için gömülmesi lazımdır. 
Bu cesed, Habeşistandır. 

İtalya imparatorluğu, bugün 
bir emrivaki halini almıştır. 

Uluslar sosyetesi, bu impara· 
torluğu tahiatile kabul ede· 
cektir. 

Berlin-Roma mihverinin bu
günkü vaziyetine gelince, hiç
bir devlet, Berline uğramadan 
Romaya başvuramaz. Keza1 

hiçbir devlet, Romaya uğra· 

madan Berline başvuramaz. 

Demek isterim ki, bu iki sta· 
tuko, hiçbir suretle biribirin· 
den ayrılmıyacak kadar sağ· 
lam ve müessestir. 

ltalya Başvekil, bu sözler· 
den sonra, yüzünü denize çe
virerek kat'i bir ifade ile de· 
mişlir ki: 

- Bolşevikliğin, Akdeniz· 
de yerleşmesine hiçbir zaman 
müsaade etmiyeceğiz. . 

Bütün devletlere hitap,ede
rek diyeceğim ki: 

ltalya, sulh için müsterihtir. 
Bu sulhperverane hitabımın 
işidilmesini ve layık olduğu 
veçhile karşılanmasını dilerim. 
Aksi takdirde, f tal ya, herşeyi 
karşılıyadak kadar kuvvetli
dir.,, 

Söylevini verirken B. Mus· 
solininin etrafında bulunan 
İtalyan nazırları, hepsi askeri 
elbise ile giyinmiş bulunuyor· 
!ardı. 

Kürsünün ön tarafına asılı 

l"'in-Japon harbi git Yunan torpi-
~ tol arı 

tike;e biiyüyor Girid açıklarında 
Ç• UI -1 S t • d h• manevralar yapıyor 

ID, US ar OSye esin en iÇ Atina, 21 (Radyo) - Fali· 

bir şey beklemiyor muş, bom· rundan hareket eden Yunan 
torpitoları, dün Giride varmış 

bardıman devam ediyor ve manevralara başlamıştır. 
Bu manevralarda, zabit sıfatile 

Cenevre 21 (Radyo) - Çin 
hükumetinin, Uluslar sosyetesi 
nezdindeki murahhası, mat· 
buat mümessillerine beyanatta 
bulunmuş ve Uluslar sosyete· 

sinin, Mançuri meselesinde 

vazifesini yapmadığını, Çinin, 

artık bu müesseseden hiçbir 

şey beklemediğini söylemiş ve 

dört bin senedenberi yaşayan 
Çin gibi bir devletin, kolayca 
imha edilemiyeceğini ilave ey· 
lemiştir. 

Şanghay 21 (Radyo) - Ja· 
pon harb gemileri, dün Yança 
nehri üzerindeki bütün Çin 
romorkörlerini batırmışlardır. 

Şanghay 21 (Radyo) - Çin 
tayyareleri, dün akşam saat 
19 da Ankeodaki Japon ka· 
rargahını bombardıman etmiş

lerdir. 
Şangha, 21 (Radyo) - Ja· 

ponların, bu hafta içinde bu 
hafta içinde bir taarruz yap· 
mak teşebbüsünde bulunduk
ları söyleniyor. 

1 
Vonko cephesindeki Japon 

kuvvetleri, Çinlilar tarafından 
·tazyık edilmektedir. 

Vonko civarında, büyük İn· 
giliz müesseseleri mevcuddur. 

Londra, 21 (Radyo) - İn· 
gilterenin, kendi menafi ve 

tebaasını vekaye etmek üzere 

Hindistandan Çine yeni kuv· 

vetler göndermeğe başladığı 

bildirilmektedir. 
Şanghay, 21 (Radyo) - Çin 

istihkamatı, Japon harp gemi· 
lerine karşı şiddetli ateş aç· 
mışlardır. Mermiler, ecnebi 
harp sefinelerinin üstünden 
geçmektedir. 

Son bir habere göre, Çin 
iopçularının attıkları obüs 
mermilerinden biri, Amerika 
amiral gemisine düşmüş, mü· 
rettebattan birini öldürmüş ve 
on sekizini yaralamıştır. 

Amiral, imtiyazlı mıntakaya 
girmek istiyecek olan Çin ve 
Japon tayyarelerine derhal ateş 
edilmesini emretmiştir. 

~~~~-----... ....---.~.-.----~~~~~ 
Çekoslovakya gazeteleri hü-

cum ediyorlar. 
Prag, 21 (Radyo) 1- Çekoslovakya gazeteleri, Portekizle 

Çekoslovakya arasındaki siyasi münasebatm inkıtaa uğramasın· 
dan dolayı şiddetli neşriyat yapmakta ve bu mes'elede düş
man parmağı göründüğünü ilave eylemektedirler. ........... 
Taymis mu

habiri 
Bugün Berlinden 

ayrılıyor 
Berlin, 21 (Radyo) - Tay· 

mis gazetesinin bura muhabi

ri, Almanya Dahiliye nezare

tinin emri veçhile bugün ak· 

şam üzeri Berlini terkedecek· 

tir. 
Berlin ecnebi matbuat bü-

rosu, bu meseleden dolayı 

Almanya· Hariciye Nezaretine 

bir muhtara daha vererek 

protestoda bulunmuştur. 

bir levhada "Akdeniz, başka

ları için bir yol ise, İtalya için 
hayat memattir,, cümlesi yazılı 
idi. 

Palermo 21 (Radyo)-İtalya 
Başbakanı B. Mussolini, refa
katinde nazırlar olduğu halde 
dün gece Pola kruvazörüne 
binmiş ve Napoliye hareket 
etmiştir. 

Fırtına ve seylap 
Rangon, 21 (Radyq) - Bu

rada vukubulan şiddetli fırtına 
ve kasırga neticesinde yağan 
şiddetli yağmurlardan büyük 
rnrarlar husule gelmiştir. Bo
ğulanlar çoktur. 

--·•H• ... +9--
Köstence transit 

yolu 
Türk • Rumen Köstence tran· 

sit anlaşmasının navlun tarife· 
lerinde bazı değişiklikler ya· 
pılmıştır. Tarifenin: 

A: Tütün, kitre, yumurta, 
halmumu, tuzlu bağırsak, balık, 
ham deri, halı ve afyona aid 
asgari 10-15 tonluk olanları, 

B: Taze ve cenub meyva· 
ları, zeytinyağı, yün, pamuk, 
sebze, taze patates, peynir, 
palamut, kemiğe aıd asgari 
25 tonluk olanları ilga edil
miştir. 

Tayyare hangarı 
Cumaovasındaki tayyare 

meydanında toprak tesviyesi 
sona Mmiş ve dün tayyare 

Yunan veliahtı prens Pol da 
hazır bulunmaktadır. 

Trakya manevraları 
dün gece sona erdi 

{ Baştara/ı 1. incisalıifede J 
İntizam, bilhassa takdirlere 

~ayandır. 
Türkiyenin dostu sıfatile birinci 

derecede memnun olduk. 
Dedi. 
Yunan crkanıharbiyei umumiye 

reisi General Papagos ta: 
- Bizce Türk ordusu, çok 

mütekamildir. Bu teakmül, bize 
zevk verdi. 

Demiştir. 

Alman ateşemiliteri: 

- Ben, umumi harbde Türk 
ordusunda idim. Türk ordusunun 
kıymet ve kudretini, ben çok iyi 
bilirim. 

Dedi. 
Rus erktinıharbleri, tayyare ve 

tank teşkilatımızla çok alilkadar 
oldular. 

Bulgar ateşemiliteri: 
- Ordunuzu çok modern bul· 

dum. Sulha amil olacaktır. 
Dedi. 
Amerika ateşemiliteri de tak· 

diratta bulundu. 

Çorlu, 21 (Hususi) - Man· 

evraların sona ermesi münasebe

tile,bütün komutanlarla misafirle 

rimiz,yarın Edirneye gidecekler, 

umumi müfettiş General Ka

zım Dirik tarafından şerefle· 

rine verilecek ziyafette hazır 

bulunacaklardır. 

Seyyah gelecek 
Fuar münasebetile, bu ay 

limanımıza bazı seyyah gemi· 

leri gelecektir. Haber verildi

ğine göre, 2 Eyliilde bir Fran

sız ve 9 Eylulde de bir lngi· 

liz gemisi, iJk seyyah kafilele

rir i getireceklerdir. Fuar ko

mitesi, ranseyeman büroları 

vasıtasile seyyahlara hertürlü 

kolaylıkların gösterilmesini te

min edecektir. Bugünlerde Yu

nanistandan da bir seyyah 
vapuru beklenmektedir. 

hangarının temel atma mera
simi yapılmıştır. Temel atma 
merasiminde vali muavini ve· 
kili B. Seyfi, Nafıa Vekaleti 
müdür ve memurları bulun· 
muşlardır. 

Yakında yolcu salonunun 
da temel atma merasimi ya· 

pılacak ve eyh1lde lzmir-lstan
bııl • Ankara · Adana arasında 
bava seferlerine başlanacaktır. 

Bu sırada Lilden Narman· 
diya hudutlarına kuvvetli bir 
kıt'a asker de sevkedildi. 

Vakıa resmen bir harp ilan 
edilmedi, resmen de harp ol· 
madı. Fakat hudutlarda birçok 
kanlı müsademeler oldu, niha 
yet iki taraf ta bu hareketin 
manasızlığını anlıyarak sulh 
teşebbüsünde bulundular, iki 
dukalık murahhasları resmen 
ihlal edilmemiş olan sulh esas· 
larını yeni bir mukavele ile 
tahkim ettiler; bu mukavele 
mucibince her iki dukalık hu· 
dudlardaki fazla askerleri geri 
alacaklar idi. 

Mtırahhaslar işi bitirmiş ol
duklarından artık ayrılmak 
üzere idiler. Tam bu sırada 
Normandiya murahhaslarından 
birisi heyete bir kağıd uzattı; 
bu kağıd, prens Matildin prens 
Giyyom ile izdivacını istiyen 
resmi bir teklif kağıdı idi! 

Bütün murahhaslar bu tek· 

lif karşısında adeta dondular 

kaldılar; hepsi de kulaklarına 

inanmıyorlardı! Halbuki bu 

Akdeniz de 
Meçhul denizaltı 
gemilerirı in son 

hareketleri 
Londra 21 (Radyo)- Akde· 

nizde dolaşan meçhul denizaltı 
gemilerinin, soni zamanlarda 
rastladıkları posta vapı:.ırlarını 
torpillemeleri üzerine, İngiliz 
sigorta şirketleri, Akdenizde 
seyahat eden vapurların hamu· 
lesinden almakta oldukları si· 
gorta ücretlerini tezyide baş· 
lamışlardn . 

Valansiya 21 (Radyo)- Cum 
huriyetçi ispanya kabinesi, 
dün gece toplanmış ve son 
hadiseler etrafında uzun müd· 
det müzakeredetbulunmuştur. 
Bu toplantıdal, Akdenizde 
meçhul denizaltı gemilerinin 
son hareketleri görüşülmüştür. 

Kireçlikaya 
• • 

cınayetı 
Kireçlikaya mevkiinde bak

kal Cemali öldürmekle maz· 
nun Yusuf oğlu Esad ve ar· 
kadaşlarının muhakemesine 
dün şehrimiz Ağırceza mah· 
kemesinde devam edilmiştir. 
Bu celsede maznun E~ad, El
mas ve Nezir adında iki mü· 
dafaa şahidi göstermiş ve 
bunların dinlenmesini,. ayni 
zamanda hadise yerinde mah
kemece keşif yapılmasını iste· 
miş ve demiştir ki: 

- Cemalle aramızda kavga 
çıkmı~tı. Bazı şahidler, benim 
acele eve gittiğimi ve bir bı
çak alarak geldiğimi, Cemali 
yaraladığımı söylüyorlar. Bı

çak benim yanımda idi. Bu 
şahidler, yalan söylüyorlar. 
Çünkü kavganın vukubulduğu 
yerden benim evim görülmez. 
Keşif yapılırsa hakikat mey· 
dana çıkacaktır. 

Mahkemece, müddeiumumiye 
mütaleası soruldu. Müddei· 
umumi muavini Bay Hulusi 
Çağın: 

- Bu keşfe lüzum yoktur. 
Maznun isterse kendi hesabına 
bu keşfi yaptırsın. 

Dedi. Mahkemede keşfi 
kabul etmedi, muhakeme, mü
dafaa şahidlerinin celbi için 
başka bir güne kaldı. 

murahhaslar buraya, anC8~'. 
Matild • Giyyom yüzünden çı 
mış feci bir muhasamaıııP 
sulhnamesini imza için topl~' 
mışlrdı; yalnız bu sebep boY

1 

bir teklif ve talebi iınkaıısfı 
kılabilirdi! Bu teklifin verdi* 
hayret, biraz sonra korkıı~~ 
tahavvul etti. Çünkü bu te~s· 
muhasematın yeniden bııŞ 
lamasına sebep olabilirdi! 

de~ 
Murahhaslara riyaset e 

Kont Baldvin bu teklifi 0~~ 
k.dd t. . .. ptetl' yunca, ı e ını guç za d 

Ellerinin titrediği, sesinin~ ~ 
ğiştiği sarih surette g?rıı~ 
yorlardı. Kont, Matildııı 1 

teklifi şiddetle red ve. f~1 
bir tahkir addedeceğirıı 

muhakkak görüyordu. ~ 
Fakat asıl hayret, bu ten· 

lifi Matildin görmesinden 5~0 
ra başladı. Matild, doğr~0,0 doğruya Giyyom tarafııı ~~· 
yapılmış olan bu teklifi .ı. 

d hJO 
yunca, ne hayret, ne ı e 111 
dat eseri :göstermedi, Y8 ~1~ 
yüzünde hafif bir perıbe ~· 
dalgalandı ve büyük bir 

5 

kiinetle: 
deı 

- Dok Giyyoma beıı. iı1 
selam söyleyiniz ve kend15 ~ 
zevç olarak kemali iftib•\ 
kabul ettiğimi de 5öyle

01 

Dedil p 

Kont Baldvinin bu cev:~ 
Üzerine ne kadar derin .,ı· 
hayret içinde kaldığını ~ 
mağa lüzum yoktur. Kont ·ti~ 
nın şuuruna halel geJdıtM 
sanmak istedi; fakat rJ• S' 

bu hususta hiçbirşey sorııl~ 
sına meydan bırakmadall 0~ 
basının yanına geldi, bab851~ 
sakaJlarını öpdükten 500

eP 

adeta koşarcasına fakat ~ 
ve şatır dışarı çıktı! ~00t 

Bir müddet sonra, ·oı 
kızındaki tahavvülün sebeb;~ 
anladı. Matild, bir zaJJ1811 

0
• 

Riç diye reddettiği delik'~ 
1 G. l" b' ının, ıyyomun ma uıJJ f 
kulade hareket ve... hıık 'f 
tinden sonra ruhi bir Je 
şiklik geçirmişti. ~e' 

Giyyoma karşı bu bsl'~f 
tinden dolayı nefret bes~~p 
ceği yerde derin bir inC' ... c 

·ııcıY" 
duymağa başlamıştı. Bu 1, ,f 
son zamanlarda delice b1

' 

halini almıştı.. ~ 
Kont Baldvin, kızınırı b\i~ 

rını aynen murahhaslara te 1 
etti ve kızını civarda ç~~ bit 
nelerdenheri görülmeJJl1ş etti: 
cihaz vereceğini de ilave 

* .~ *"' ·w 
Matild ile Giyyom'uıı 111 Oi 

ve düğünlerinin meşbılr V' 
şatosunda • daha doğrllsıı ve' 
lesinde· yapılmasına karsr 
rildi. bt'' 

Giyyom bu kalenin • 111 e'e~ 
)arını eline aldığı anda, g rti 
gündüzlü çalıştı ve aı ~r ~I 
içinde kaleyi tanınınaı . 

1 di 
soktu, evvelden bir _ııo~ 
andıran kale, şimdi bır if 
h~li almıştı. Burası artık 5iıl 
mahkumların ıztırap ve Jt' 
çektikleri baykuş yuvası 
ğildi. p,•~ 

Giyyom bu şatoda rn~: etti: 
bir saray heyeti teş~ı f11sl1 

.. •. 1 .. ünıfof ef zamana gore sus u ş'I 

muhafızlar, zabitler v~ b~ şf 
ler hazırladı; Matildı 
kilde kabul etti. Jiıı'e· 

Matild, ebeveyni ve Pf 0;. 
lerile birlikte şatoya ge "') 

(Ar/c.aSI 


