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Devletlere Nota Verdili. 
Kara sularımızda cereyaıl eden hadi Tütün r~kolete~i 22. ~il-

1 h kk d .k. d.k yon kllo t~sbıt edlldı Se er a ın a ) ) nota Ver ) Çek, Avusturya ve Fransız ~rejileri de 
bu yıl bizden tütün alacaklar 

Marmaraya girdiği söylenen tahtelbahirin imhasi için emir 
\'erilmiştir. Torpillenen vapurlar bakında tahkikat yapılıyor 

1'/ il 

~ ................... ... 
26 Ağustos Za-

fer güneşi 
---··.---

Büyük başkumandan 
15 yıl evvel bugün 
Türk ordusuna" Yü
ra!,, emrini vermişti. 

Büyük Türk inkılabının yük
sek binasının yüksek banisi 
Atatürk, yeis ve fütur derya· 
sından çekip çıkardığı, hayat 
ve enerji ile yoğurduğu kah
raman Türk ordusuna 15 yıl 
evvel bugün: 

Yürü! 
Kumandasını vermişti. Çelik 

ordu, kendisine düşen büyük 
iıin ağırlık ve mes'uliyetini 
tam bir şuurla anladı. Başko· 
ınutanından aldığı emri, büyük 
bir liyakatle; tarihin o vakte 
kadar kaydetmediği şecaatle 
ifa etti ve Atatürkün askeri 
olduğunu cihana gösterdi. 

istiklal savaşı, ne fütuhat ve 
nede istila için açılmış bir 
savaştı. O mücadele, koca bir 
lllilletin kurtuluşunu istihdaf 
etmekte, şuur ve inanla idare 
edilmekte idi. 

26 Ağustos, Türk tarihinde 
başlı başına bir fasıl, daha 
doğrusu tarih içinde bir tarih· 
tir. Onun hakiki manasını ya· 

lınız Atatürk bilir. 
26 Ağustosu tasvir etmek, 

nasıl ki hiçbir kalemin harcı 
detilse, bu mukaddes günün 
lllabiyetini idrak ve ihata eyle 
inek te hiçbir kafa için müm· 
kün dej'ildir. 

26 Ağustos; Büyük Önderin 
dedikleri gibi: "Her safhası dü 
IÜnülmüş, ihzar, idare ve za· 
ferle intaç edilmiş harekatın, 
l'ürk ordusunun, Türk zabitan 
Ve kumanda hey' etinin yüksek 
kudret ve kahramanlığım, ta· 
ribte bir daha tesbit eden mu· 
lzzam eserdir. Türk milletinin 
hürriyet ve istiklal fikrinin öl
lllez abidesidir. 

26 Ağustos, yer yer düş· 
illan istilasına uğramış bir va· 

tanın kurtuluş müjdesidi.-. Yıl· 

dırım kuvetile dağlar aşarak, 
lzmire ve bütün vatana zafer 

tacını giydiren Türk ordusu· 

nun ve bugün başkomutanın 
ilk emrini telakki ettiği zaman 

•ınacını tayin etmiş ve şeca· 

at)e yürümüştü. Bu mukaddes 
tünün ondördüncü yıldönü· 
ltlünü kutlularken, Büyük Ön· 
derin yüksek huzurlarında, 
laygı, sevgi ve minnetle eği
lir. Kahraman ordumuz :ve 
9nun yüksek komutanlarını 

imkanını farzettirecek şüpheli 
birşey gördüğünü farketmiştir. 

Tahakkuk etmt:miş bir mü
şahede mevzuubahs ise de Tür· 
kiye Hükumeti Cümhuriyesi, 
şüpheli mıntakalarda deniz 
tayyareleri vasıtasiyle istikşaf. 
lar yapılması için lazımgelen 
tedbiri almı~tır. Araştırmalar 

hiçbir netice vermemişse de 
boğazların içerisinde bir ya· 

hancı denizaltı gemisinin vü· 
cudu tahakkuk ettiği takdirde 
Cümhuriyet Hükumetinin as- Bir tütün tarlası 
keri kuvvetleri gerek beyne)· Bu yılki tütün rekoltesi, ala· almağı kararlaştırmışlar, mü-
milel boğazlar mukavelesi ge· kadarlarca kat'i olarak 25 bayaat için memurlarını da 

Rüştü Aras Numan Ri/atla birlikte rek hukuku düvel kaidelerini milyon kilo tesbit edilmiştir. göndermişlerdir. Şehrimizdeki 
Ankara 26 (Hususi)- Ana· sına mensup bir gemi Mar· GeÇen sene 37 milyon kilo Amerikan kumpanyalarının da 

ihlal eden bu geminin derhal 
dolu ajansı bildiriyor : mara denizinde, bu namdaki ı· 1 olan rekolteden, 500 kilo stok ihtiyacı on mı'lyon k'ılo old·--

t tes ım o masını talep etmeleri .. -
Haber aldığımıza göre, s· ada yakınında yabancı bir ı daha şimdiden mukarrerdir. kalmıştır. Tütün müstahsilinin ğundan, bu yıl tütün mahsu· 

panyol gemilerinin torpillen· d 1 ı l' 1 eniza tı gemisinin mevcudiyeti - Devamı 4 ncü sahijede geçen yı e ıne geçen para, ünün iyi fiatle satılacağı ve 
mesi ve bir denizaltı gemisinin ... • •• •• 22 ·ı ı· d mı yon ıra ır. stok kalmıyacağı tahmin edil· 
Marmaraya girmiş olmasından N • ı ı • f b • k 29 T 

azı 1 a rl asi eş Çek ve Avusturya rejilerile mektedir. Mahsul bu sene az 
şüphe edilmesi üzerine Hari· • 

Frana&Z rejisi bu.1ene Türlciye· olmakla beraber, kalite itib 
ciye Vekaletince Ankaradaki • • ld açılacaktır den mühim miktarda tütün rile çok nefistir. 
sefaretlere iki nota tevdi edil· rı n ıevve e 

--------·~·~·~· ... ··-~~~~~------
miştir. Bu notaların metinleri -----...~------ ""ı•takaı• 
berveçhi itidir: Montaj _ işler! bitmiştir. 15 Eylülde 1 • ı 

Hariciye Vekaletinden 24/ 
memnua 

da ne arıyorlardı? 81937 tarihinde ecnebi sefa· büyük tecrübelere başlanacaktır 
retlere gönderilen notanın ter· 
cümesidir. Hariciye Vekaleti, 
bu ayın 15 inci günü Bozca. 
adadan 15 mil kadar mesafede 
tabiiyeti meçhul bir denizaltı 
gemisinin Kadiks adındaki İs
panyol ticareti gemisini batır· 

dığını ve mürettebatının kur· 
tarılabildiğini Türkiyedeki dip
lomatik hey' etlerın ıttılaına 
arzetmekle kesbi fahreyler. 

Cümhuriyet hükumetinin ic· 
raatı kazazedelere karşı insa
niyetperverane alakasını gös
termekten ibaret kalmıştır. 
Diğer taraftan Türkiye maka-

Nazilli basma ve dokuma 
fabrikasındaki inşaat sona er• 
mek üzeredir. Makinelerin 

montajı bitmiş, Almanyadan 
beklenen parçalar da geldi
ğinden yerlerine konmuştur. 

Şimdi bazı ufak tefek mon· 
taj işlerile uğraşılmaktadır. 
F abrikamn ara yollan ile de
kovil hattı da kısa bir za· 

matına gelen malumata göre 

18 Ağustosta Bozcaadaya 2 
milden az bir mesafede ikinci manda yapılacaktır. 
bir hasmane hareket vukua Nazilli kombinasında 15 Ey· 

lulde büyük tecrübelere baş
ielmiş, tabiyeti meçhul bir }anacak, Birinciteşrinin ilk 
denizaltı gemisi Armora adın· gününde de, bir heyet buzu· 
daki lspanyol gemisini Türkiye runda son tecrübe yapılacaktır. 
kara sularında batırmağa te· Kombina, 29 Teşrinievel 
şebbüs etmiş ve mezkur gemi Cumhuriyet bayramında büyük 
Bozcaada sahiline yarım mil merasimle açılacaktır. Resmi· 
mesafede karaya oturmuştur. 

Türkiye cumhuriyet hükumeti ltalyan tay
bu bapta resmi tahkikat ya· 

pılmasını emretmiştir. Neticesi yarecı·ıerı• 
diplomatik hey'etlere bildirile· , 

cektir. Romada tezahüratla 
Marmara da görülen karşılanmışlar 

tahtelbahir Roma 26 (Radyo) - Paris· 
Hariciye Vekaletinden ec· Şam ve Şam·Paris uçuş mü· 

nebi sefaretlere gönderilen sabakasını kazanan ltalyan 
ikinci notanın tercümesidir: Ha- tayyarecileri, dün buraya gel
riciye Vekaleti Türkiyedeki mişler ve B. Mussolini, Kont 
diplomatik heyetlere aşağıdaki Ciyano, general Vale ve daha 
hususları bildirmekle kesbi birçok rical ve ecnebi devlet· 
fahreyler. Şöyle ki: ler ateşemilitcrleri ile halk .. 

küşadın, General ismet İnönü 
tarafından yapılması muhte· 

meldir. 

Ecnebi tebaasından yedi kişi ile bir 
Türk dün Adliyeye verildiler 

Geçen gün Urla civannda ve Nureddin, uzun isticvab· 
askeri memnu mıntakada av· dan sonra adliyeye verilmiş· 
lanırken yakalanan ltalya te- lerdir. Tahkikata göre, mem· 
baasından tüccar B. Alyoti nu mıntakada yakalananlar, 
ile Recyo, Atriko oğlu Edvard, Urla jandarma komutanına 
Korpi, Solori, Jorj, Françsko - Devamı 4 ncü sahifede -.............. 

Uzak şarkta vaziyet vahimdir 

Mareşal Voroşilof tayyare 
ile <;in hududuna ·gitmiş .. ------Rusya, Çine tayyare, top, cephane gönderiyormu 

son harpte 10 bin çinli maktül düşmüştür 
Londra 26 (Radyo)- lngil· -

tere hükumeti, Şanghay ile 
Honkona yeni kuvvetler gön· 
dermeğe karar vermiş ve der· 
hal sevkiyata başlamıştır. 

Bir Fransız taburunun da 

Şanghay limanına çıkarıldığı, 

dörtyüz kişilik bir kuvvetin de 

yolda bulunduğu bildirilmek· 
tedir. 

Nankin 26 (Radyo) - Çin 

hükumeti, resmi bir tehliğ neş· 
rederek, askerlikten kaçacak 
veya Japonlara teslim edilecek 
olan Çinlilerin derhal kurşuna 
dizileceklerini ilan eylemiştir. 

Nankin 26 ( Radyo) - Çin 
hükumet merkezi, buradan 

van bavalilinde lciia 

Çin süvarileri 

husustaki emri, alakadarl 
tebliğ edilmek üzeredir. 
- Devamı "ncü .ahif""'-



Sahife 2 

Anası ı Ciör __ 
_, __ Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 66 
Ramazan ağaya da gün do· 

muştu. Her gün, öğle yemeği 
savulup saat alatürka sekiz, 
buçuğu bulur bulmaz araba 
hazırlanıyor, delikanlı ıçıne, 

Ramazan ağa köşe başını dö· 
nünceye kadar arabacının ya
nına, sonra beyin soluna geçi· 
yor, Galatada dama diyor· 
lardı. 

Önce, bir boy büyük Ay· 
nalı. Gene lalafendinin önayak 
olusile, gidiş daha açılmıştı. 

Kemeraltı, Arkadi, Zürefa, 
Şerbethane gibi balçık ve ça· 
mur içinde, duvarlarının dibi
ne süprüntüler, pırasa ve la· 
hana kcıpukları yığıl ış, mun· 
dar, müteaffün sokaklar sıra· 

lanmağa başlandı. 

Acemi çaylak, kanat alıştıra 
alıştıra, uçuşu ustalandıracak 
değil mi ya?. G:ılatanın ve 
Yüksekkaldırımın yerine yu· 
karının Derviş, Timoni, Çiçekçi 
sokakları kavança edildi. 

Gittikçe, kademe yüksel· 
mede: Tepebaşındaki Venedik, 
Glavani; ~ogazkesenin üst 
başındaki Y eniçarşı; Beyoğlu 
Balıkpazarındaki Çeşme, Sü· 
loğo; Kalyonculuğundaki Çu
kur, Sağsol, Taksim talim
hanesine bitişik F eridiye so· 
kakları .. 

Vezir zade, bir ayın içinde 
öyle bir kabak çekirdeği ol· 
muştu ki siz de şaşın, cümle 
alem de şaşsın ... 

Bu yolun yolcusunun kıla· 
vuzu çok olur. Hele o yolcu 
böyle dünyalık tutar bir mi· 
rasyedi ise ... 

Ekmelin peşind~n koşanlar, 
yolunu kestirf'nler de tümen 
tümen: Düşeşci Avram (1), 
Tüysüz Haçik (2), Horoz Cor· 
ci (3) vesaire ... 

Kar topunun yuvarlandıkça 
büyümesi kabilinden, bizim 
mirasyedimizin zevk ve safa 
düşkünlüğü de artıkça artmıştı. 
Beyoğlu dar gelmeğe, İstanbul 
yakasına aşmağa başlamıştı. 

Etrafında dalkavukların çe· 
şidi. Başı arakiyeli, sırtı aba
lı davudi sesile meşhur, bil· 
mem ne dergahı zakirlerinden 
filanca dede. Nekre, ve, kol 
çengi, Kavuklu Hamdinin or
ta oyununa kaç kere çıkmış, 
Kereste gümrüğünde k .. atip fa. 
lanca efendi. En namlı me<l· 
dahları solda sıfır bırakacak 
derecede taklitbaz, Çiftelli 
oyununa uyar uymaz Şehre

maneti {Kulei zemin) kalemin· 
de mukayyit feşmekan. Ve 
saire ve saire. 

Ekm~l beyin etrafı erbaası 
dolgun. Artık Beyoğlu semtine 
ayak atmıyor, arabayı Sirkeci
deki istasyon birahanesinin 
önünde durdurup, etsafındaki-
lerle atlıyordu bahçe.. , 

Bir iki saat çakıştırılıp yatrı 
savulduktan sonra gene ara
baya dolup ver elini Aksaray. 
Kimi akşam Şekerci sokağı; 
başında Kaymak tabağının evi 
yahut dört beş kapı aşağıda· 
ki Benli Hürmüz .. Kimi akşam 
Çapa çeşmesinden dönülerek 
Macuncudaki Fitnat .. Kimi ak· 
şam Fatihteki Mumcu Ahmet 
Edirne kapısındaki Şazıye, T e· 
kirsarayındaki Sırım Safinaz .. 

Yani en belli b~şlı koltuk
ları sıralama.. Bir iki 
mesini haber alır al 

Peki, delikanlının bu ap
ansızın baştan çıkışını, dün 
etek dibinde bir kız ğibi iken 
bugün ele avuca sığmaz bir 
acar kesilişini, annesinin gözü 
görmüyor mu? 

Kadıncağızın ağızsız dilsiz
liğini, uyuntuluğunu, vurdum· 
duymazlığını biliyoruz. Biricik 
oğluna fazla düşkünlüğü, gö· 
zünün üstünde kaşın var diye· 
miyeceği de malum .. Bir nokta 
daha var. Melek gibi, kız gibi 
olan evlatçığının üstüne öyle 
kötü huylar yorar mı, · to'z kon· 
durur mu o?. 

Valde hatuna böyle dıyelim, 
ya ba.,bilgit;, baş' akıl hocası 
Ay.,ıhayat hanım; ne guna du
ruyor?. Ondn olsun bir ses 
çıkarma yok mu? .. Mırın kırın 

da mı yuk? 
Vez:r zade rakıyı ağzına ilk 

koyut-"' konağa döndüğü ak· 
şanı, kahyanım derhal işin 

farkına varmıştı. Gencin zayıf, 
nahif, çöp gibi olmasından 
ötürü: 

- Eyvahlar olsun, belaların 
mübareği çattı başımıza. Mu
hakkak yavrucağı bir baştan 
çıkaran oldu. Bak durduğu 
yerde gözleri kapanıyor, pel· 
teye dönmüş; nefesi de içki 
kokuyor. Dal gibi gençceğizin 
canı ne, dermanı ne? .. İşrete 
tahammül edebilir mi o?. Diye 
düşünerek, lahzada kadınının 
kulağını bükmemeli mi idi? .. 
Sonra oğlanı çağırtıp yüzüne 
gülerek, yalvarıp yakararak, 
hatta ellerine eteklerine vara· 
rak: 

- Vaz geç bu sevdadan 
yavrucuğum! deyip gozunu 

korkutmamalı mıydı o cahil 

çocuğun? Anneciğinin tarafın
dan. 

- Bu zıkkımı bir daha ağ· 

zına korsan bir mememden 
emdiğin kan, bir mememden 

emdiğin irin olsun! Dedirtmek 
de mi yoktu? 

Aynı hayatınkisi de başka 
hesap .. 

Vezir zade biraz kendisine 
gelip gafillikten uyansın; genç· 
liğini bilsin; adam arasına ka

.rışsın. Onun başlangıztaki bu 
hızlı gidişine bakma. Dört 

nallayı tutturup senelerce 

usanmadan . sürdürenler, hızı 

arttırdıkça arttıranlar, başka 

yaradılışta, tahammüllü, acar 
delikanlı lardır. 

Abdülvehhap paşanın cılız 

oğlu bugün değilse yarın, ya· 
rın değilse öbürgün bu ko· 
şuştan elbette yorulacak; tap 
\.e tüvanı kesilecek. Artık din· 
leneyim deyince de eskisi gibi 
kö~e minderine . ieçip koca 
karıların etek diplerinde pinek
lemez gayri.. Gözü açılsın bir 
kere .. 

- Anneciğim, Aynıhayat 
Hanımcığım, artık beni evlen· 
dirini. diyeceği yüzde yüz .. 

K&hyanımın kaç senedir fın
dıkkurdu gibi bir gelinden, 
papağan gibi bir odalıktan, 
yahut konaktakilerden Ebrü· 
keman veya Dilaşupdan kapı 
açması, tamamile ağız ara· 
maktL 

(Ulusal Birlik) 26 AA-ustos 937,,,,,,,,,; 

Kimler Türkiye- Bugünün casusları nasıl 
? çalıışıyorlar .. 

ye giremez• Bu casusun göz çuk;;rundan Mojınotları-
y b 1 -- r·· k. planlarını gösteren kağıtlar çıktı a ancı arın ur ıyeye Avrupanın bugünkü karışık tehassıs doktorların muayen:· 

gl·rı·ş ve ı·kamet şartı vaziyetinden kimler istifade sinden geçirilirken, bir g~ı 
ediyorlar biliyor musunuz? Ca· tabibi çocuğun sol gözünuıı 

Kamutayın son toplantısında kabul edilen, "yabancıların suslar! takma olduğunu anlamış "e 
Türkiyeye giriş ve çıkışları, ikamet ve seyahatları,, hakkındaki Avrupanın dört büyük dev· gözü oyuğundan çıkartmışt~· 

leti İspanyadaki menfaatlerini Göz çukurundan bükülrnuŞ 
kanun önümüzdeki ay başından itibaren yürülüğe girecektir. ı· 

korumak için bütün gözlerini bir kağıt çıkartılmış ve ~~. 
iç bakanlığı çok mühim esasları ihtiva eden bu kanunun k d b" uk ve düşüncelerini oraya çevir- lınca bir istida ağı 1 uy .. 

hükümlerini açıkça anlatan ve yabancılara yapılacak kanuni b l 1 V h A IA ~ ·· d ld ~ h ti no· miş u unuyor ar. e, atta ugun e o ugu ayre e ok 
muameleler hakkında mufassal bir izahname hazırlamıştır. Vi· çarpışıyorlar. Fakat, acaba rülmüştür. Üzerinde birço 
)ayetlere tebliğ olunan bu izahnameye göre yabancılara tatbik çarpışanlar onlar mı? Hayır! yazılarla birhkte Majinotlarııı 
olunacak muameleler şunlardan ibarettir: Bu dört devletin casusları da planlarına rastlanmıştır. 

Türkiye cumhuriyeti konso· cumhuriyetinin meniyetini veya cephe gerisinde birbirleriyle Kendisini sorguya çekell 
loslarına pasaportunu vize et- umum\ nizamını bozmak veya savaşıyorlar. Nitekim bu son S. R. amirine: 
tirerek Türkiyeye gelen ya· bozmak istiyenler yardım et- 1 d A h G" .. .. k tan•11 

ay aı a vrupanın er tara· - ozumu anca va 
hancılar ikametlerı' müddetine mek maksad·yıe geld'kl · Al f d · de-1 ı erı se- fında casus yakalanmakta ol- manya için e a ettım. 
göre 5 veya 2 lira vize harcı zilenler, fahişelerle kadınları d ı d k · · 
öderler. İkametleri gayrı' mu· f h k d k . uğunu gazete er e o uyoruz. mıştır. k 

u şa sev e ere geçınmeği Bilhassa, bu son aylarda. Fran· Bu iiçüncü vak'a daha çol 
ayyen tüccarlara kolaylık gös· meslek edinenler, hükumetten sa hükumeti bunlarla çetin bir enteresandır. Bir Avustur)'81 

terilir. Diplomatik pasaportlar müsaade almadan menşei mem mücadeleye girişmek için S. seyyah Paris otellerinde otur 
için istisnai hükümler vardır. leketlerine bir daha dönmemk R. teşkilatının kadrosunu ve maktadır. Fakat, hal ve etvarı 

Polis kontro'ünü kolaylaş· fikrile ve Türkiyeye göçetmek bütçesini artırmıştır. şüpheli görüldüğünden tarıs· 
tırmak için pasaportlara birer niyetile gelenler Türkiyeye Her memleket, bu ele avu· sut altına alınmıştır. . 
fiş rabtolunmuştur. Yabancılar girmezler. Türkiyeye girmiş te ... • · l G ı kt l t tk'k edl' ca sığmamaga :azmetmış o an e en me up ar e ı . 
bunları fotoğraflı olarak dol- olsalar teb'it olunurlar . mikroplara karşı şiddetli ted- liyor; hiçbir şey meydana ~· 
dururlar ve hududa girince Türkigede ikamet birler. almış ve almaktadır. ka·r· mak im kant olmıyor. Liki1.k~ Pasaportla birlikte polise ve· Her yabancı ı'lk geceyı' ge h ı ı d h d · Bugi.ın Avrupada casuslar mute assıs ar pu u a a .. 
rı'rler. ç' d"" · d 24 t · · d b"tU11 

ır ıgı yer e saa ıçın e arasında adeta rekabet eder· katlice gözden geçirince u 
Vizesiz ve kontrol fişsiz en yakın polı's veya ı'anda ma h ı kA l ... · ı rlıt· r cesine bir mücadele göze çar· i e ar ıga aşına o uyo .. 

memlekete gelenlerden şüphe karakoluna bizzat veya kaldık· pıyor. Hele İngiltere, Fransa, Mektup muhteviyatı çok gU} 
edilmediği takdirde hudud po· lan müessese vasıtasile beyan- ve İtalya gıbi devletler de. zel; fakat pulun tırtılları (Mo~6 

lisleri muvakkat fişler tanzim nameye müracaat edecekler,bu Son yıllarda bunlara karşı alfabesi şeklinde kesilmiştır· 
ederler. vaziyet yabancıya 15 günlük alınan tedbirler, bu afacanları Seyyah mektubu okuyarık· 

Müşterek pasaporlarla ge· seyahat ve ikamet hakkı ver- çahşmayacak vaziyete düşür- gayet soğuk kanlılıkla cehille 
lenler de vize yaptırmak mec· mektedir. Müşterek pasaport· müştü. Fakat, bunların da bo· indirmekte iken yakalanmıştı!· 
buriyetindedirler. Bunlar her lulara mahsus "turist beyan· şuna gayret1er olduğu, artık Görüyoruz ki, beşeriy~tıı~ 
şahsa ayrı ayrı değil, müşte· nameleri,, polis karakollarında meydana çıkmıştır. Dünya si- muzır olan bu insanlar gu 
rek fişlerle işlerini görürler. 15 kuruş mukabilinde satıl- yaseti ve orduları hakkında den güne başka başka çare' 

Kimler ·memleketimize maktad k d ı ır. malllmat toplamak ıçın bir lcre baş vurma ta ır ar. _,, 
giremezler? On beş günden fazla kala· zamanlar engizisyon mezalimi 

Muntazam pasaportlu olsa· caklar için ikamet tezkeresi ismini verdiğimiz iskencelere 
lar da, dilenciler, serseriler, almak mecburiyeti vardır. Bun· bile katlanıyorlar. Bakınız na· 
delilik ve bulaşık hastalık ile lar iki aylık ve bir seneliktir. }? Si •• 

malul olanlar, bir cürüm do- Birincis! 3, ikincisi beş liradır. Bir insan gözünü bile bile 
layısile ağır cezaya mahkum Bu tezkerelere iş güç sahibi çukurundan oydurarak çık~rır 
olmuş ;bulunan, yanlarında, olmayan aile efradı da yazıla· mı? Saçlarını ustura ile kaz· 
Türkiyede 15 gün kalıp tek· caktır. Vaziyetlerinde değişik· dırıp kızgın iğne ile başına 
rar gitmelerine yetişecek ka· lik olan yabancılar 24 saat yazı yazdırır mı? İşte bu gibi 
dar para bulunmıyanlar, Tür· içinde keyfiyeti beyanname haller, şu son aylarda yakala· 
kiyede kendilerini maddeten verdikleri yere bildireceklerdir. nan casuslarda görülmüştür. 
himaye edecek yakın akraba- Gayri menkul Bilhassa Alman casuslarında 
ları bulunduğunu veya Tür· Ecnebiler kan:ın ve nizam Fransanın s. R. teşkilatı ·bu 
kiyede :yabancılara kanunla dahilinde ve mütekabaliyet gibilere aman verdirtmemek 
menedilmiş olan işlerden bi· şartı ile Türkiyenin kendilerine için çok çalışmaktadır. 
rmı tutmıyacaklannı ispat memnu olmayan ve belediye s. R. teşkilatı beş ana kısma 
edemiyenler, transit olarak teşkilatı bulunan her yerinde ayrılmıştır. Her kısım da ye-
Türkiyeden geçmek için gel· gayri menkul sahibi olabilirler. dişer kola ayrılan istihbaratçı 
dikleri halde yanlarında kafi Belediye teşkilatı olmayan yetiştirilmiş zabitlerdir. Bun· 

1 1 köylerde ecnebiler mülk sahibi para veya vasıta arı o mıyan· ların içleride en mütehassıs 
olamazlar. Ecnebiler ikamet lar ile gidecekleri memleketler doktorlar dahi bulunmaktadır. 
tezkeresi aldıktan sonra ilk için vizesi bulunmayanla;, Tür· Son avlarda seferber edilen 

k d d verdikleri beyannameye göre iye en sınır ışı edilmiş olup S.R. teşkilatı Erbes Mayir is· 
mülkiyet hususunda husule ta avdetlerine izin verilmemiş minde bir Alman avukatını 

b gelecek değişiklikleri de üç 
ulunanlar, herhangi bir şekil· yakalamıştır. Fakat üzerinde 

T k d ı k gün zarfında en yakın polis 
Ür vatan aş ığını aybetmiş b 1 suçunu tevsik edecek hiçbir 

olup ta geri dönmelerine mü· ve u unmadığı takdirde jan· 
saade edilmiyenler, Türkiye darına karakoluna bildirmeğe vesika da bulamışlardır. Çok 

ve yeni birer beyanname dol· müşkül bir vaziyete düşen S. 
etmekti.. durarak imza etmeğe mecbur· R. memurları nihayet avukatın 

t 

Ekmel beyin her akşam dal· 
kavukları etrafına tophyarak 
Sirkecideki birahane bahçe· 
sinde rakı parlattığı, ardından 
arabasına binip lstanbul ya· 
kası koltuklarından birine düş
tüğü sıralardı . 

O günlerden birinde, bir ak 
şam çilingir sofrasının başına 

oturulduktan biraz sonra miras 
yedi bey daha ikinci kadehte 
çakır keyf olduğu hengamda 
başı arakiyeli, sırtı abalı, da· 
vudi sesli tekke zakiri, birden 
yerinden sıçramıştı. 

istasyon ·bahçesinin parmak· 
lığına doğru koşmuş, yolda 
uzaklaşmış 1 ir adama seslen· 
mişti : 

durlar. başını ustura ile kazmışlar; 
Alıcı radgo cihazları kellesi meydana kabak gibi 
Hükumetçe tayin olunan çıkınca G.Z.A.B. harfleri ile 

askeri mıntakalar haricinde birçok ta satırlarla karşılaş-
ecnebilerin alıcı radyo cihaz- mışlardır. Mütehassıslar hay· 
larını kul1anmaları vatandaşlara retle, kızgın iğneye tahammül 
tatbik olunandan ayrı bir mu· etmek suretilc yazılan bu ya· 
ameleye tabi · değildir Ecnebi· zıları çıkarmağa muvaffak ol· 
lerin askeri mıntakalarda bu muşlardır. 

cihazları kullanabilmeleri Da- Erbes Mayer, saçlarının bü-
hiliye vekaletinden alacakları yüyerek, bu yazıları örtmesi 
müsaadeye tabidir. Vilayet Em için uzun müddet dairesinden 
niyet makamları vasıtasile ya- dışarı çıkmamıştır. 
pılacak bu müracaatlara veri· Yalanı için gözünü çıka-
lecek müsait cevaplaı• "dahili ran casus 
çerçeve anten kullanmak 11 şar- S. R. Pariste tahsilde bu· 

t 

tına mi.istenit olur . 
Seyahat 

Yabancı memnu mıntaka· 
Jard ae abat edemez!eı» Bu 

Zabıtada: 

Kulag\J ından yaralad' 
f>,b' Karşıyakada Bostanlıda, . 

d Ca"'t' met oğlu 7 yaşın a ti' 

Mustafa oğlu 3 yaşında M 
harremi taşla kulağından Y'' 
raladığından yakalanmıştır. 

Dükkana taarraı . 
Kuyumcular çarşısında te~ 

Ahmed, sarhoş .. old~ğ.u ha\~ 
Ahmed oğlu Huseyının du 
kanına taarruz ettiğinden Y9

' 

kalanmıştır. 

Esrar satmak 
Mimar Kemalettin cadd; 

sinde Zeynel oğlu Ahnıe ; 
Osman oğlu Mustafaya esr• 
satark~n yakalanmışlardır. 

Şakalaşırken ·ı~ 
Kemeraltında Süleyman og' di 

Ziya, Ahmed oğlu MehrPedı· 
şaka neticesi çakile yarals 

. ğından yakalanmıştır. 

Hakaret 
0 

Birjncikordonda, Süley~'. 
v J H A . b' . iit1111 

og u . vnı, ır ış Y t 

den Ahmed oğlu Hamıa ~~ 
'ğ' de Mirzaya hakaret ettı ın 

yakalanmıştır. ~'' 
Bayraklıda bir va 1~ Bayraklıda Mustafa o~vt 
Said, Muhsin oğlu lshk 1 
Harun oğlu Emine hakare 
ettiğinden yakalanmıştır. 

Dövmek d' 
Yeni Kavaflar çarşısırı,Ali 

Abdullah kızı Kezziban,_ del' 
karısı Mahideyi dövdüğün 
yakalanmıştır. 8 Hırsızlık teşebbiJS. 

Karsıyakada Menemen c~, 
desinde Hüseyin oğlu . e 
Yaşar oğlu Mustafanın eV~ 
girerek eşya çalmak teşeb 
sünde bulundu undan 

... 
/( 

(/j 
ııu, 

Yol 
oir 
lar 
alıı 

1 

bir 
haı 
lat 
llıe 
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Unla beraber muayyen transit Der Zee t ROY AL NEERLANDAIS Tu·· k 

Yollarından izin almağa hacet Vapur aCeD aSI KUMPANYASI 
~lrnaksızm geçebilirler. Bura- & Co. Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 

1ot1im Sirk eti 
~rda fotoğraf, resim ve kroki 
a 1nrnası menedilmiştir. 
b· Bir vilayetten diğer vilayete, 
~r kazadan diğerine gidenler 

1 reket ve muvasalat nokta
arında zabıtaya malumat ver· 
ltıek mecburiyetindedirler. 

Türkigeden çıkış 
ka Turistler 15 günden fazla 
ta l~ayanlar hiçbir muameleye 

bı olmadan memleketi terk
:1ebilirler. ikamet tezkeresi 

anlar emniyet makamlarına 
lllüracaata ve tezkelerini bırak
ltla" t ga mecburdurlar. Kanunda 
h':.~.~r geri dönecekler için de 
ll Umler vardır. 

istisnalar 
'Yabancı asker ve sivil me· 

~Ur~arfa, talebe! ve yoksullar, 
ukumetçe gösterilecek lüzum 

ke alınacak karar üzerint: Bal
~n konferansına, Balkan haf· 
d larına iştirak edecek Balkan 
evletleri tebaası ve diğer bey 

~elrııilel konferans ve kongre· 

1ere İştirak için Türkiyeye ge
Ccek veya Türkiyeden geçe· 
c~k murahhaslar, hükumetçe 
'1nacak karar üzerine Türki
jede kurulacak sergi panayır-
ltla yapılacak şenliklerden 
~e ınevcut banyo, hava tebdili 
~tasyonlanndan istifade etmek 
lı~ere gelecekler ve gazete ve 
•ıans muhabirleri mütekabiliyet 
'-rtiyle vize harcı ödemezler. 

Konferanslara, beynelmilel 
~rgiJere ve kongrelere, milli 
. ayram ve spor şenliklere, 
l§tirak maksadiyle Türkiyeye 
Relen yabancılar iki aylık ika· 
ltıet tezkeresi almazlar. 
t Talebe sıfati ile Türk mek
b~Plerinde okumak veya sırf 
.
1
1r makamın tavsiyesi üzerine 

ı rn~ 
d 1 araştırma ve çalışmalar-
! a bulunmak maksadiyle ge· 
enlerle yabancı mütehassısla-
tın .k 

ı amet tezkeresi parasız 
Verilecektir. 

Kanunun meriyet mevkiine 
~iteceği 1 EylUJ tarihinden 
once ikamet tezkeresi almış 
<>lanı 'I" · k ar vı ayet emnıyct ma-
l anılarına müracaat edecek
trdir. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"ADANA,, vapuru 25 Ağus· 
tosta bekleniyor. ROTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

"CAIRO,, motörü 6 Eylülde 
bekleniyor, 12 Eylüle kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala· 
caktır. 

"ANKARA" motörü 21 Ey
lülde bekleniyor. 28 Eylüle 
kadar ROTTERDAM, HAM
BU RG ve BREMEN limanla
rına yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXPRESS,, vapuru 2 Ey

lülde bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul edecektir. 

"EXMOUTH" vapuru 14 
Eylü!de bekleniyor, NEVYORK 
için yük kabul edecektir. 

"EXIRIA,, vapuru Eylül so
nunda bekleniyor, NEVYORK 
için yük kabul edecektir. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 

''EXCAMBION,, vapuru 27 
Ağustosta PIREDAN, BOS
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

"EXCHORDA" vapuru 10 
Eylülde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALJBUR,, vapuru 24 
Eylülde PIREden BOSTON 

· ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXETER., vapuru 8 Birin
citeşrinde PlREden BOSTON 
ve NF.VYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PlRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 29 
Ağustosda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 

LONDRA HATTI 
"BORODINO,, vapuru 28 

Ağustosa kadar LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"AD JUT ANT" vapuru 28 
Ağustosta gelip 7 Eylüle kadar 
LONDRA için yük alacaktır. 

"MALVERNIAN.. vapuru 
10 Eylülde gelip 17 Eylüle 
kadar LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır . 

"MARONIAN 11 vapuru Ey· 
lül iptidasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracaktır. 

LlVERPOOL HATTI 
"OPORTO,, vapuru Ağus· 

tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEAdan g<'"lip yük çı
karacaktır. 

"OPORTO ,, vapuru Kara· 
deniz ve İstanbuldan avde-• 
tinde BELF AST, LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala· 
caktır. 
BRISTOL: LElTH ve NEW

GASTELE HATTI 
"JOHANNF..,, vapuru Eylül 

ortasında doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE,, va· 
puru Birinciteşrin ortasında 
LEITH ve NEWGASTEL için 
yük alacaktır. 

DEUSTHCE LEVANTE-LINIE 
"MILOS,, vapuru Eylül ip· 

tidasında HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

alacaktır. ---JOHNSTON WARREN UNES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
" INCEMORE ,. vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve lBRAIL 
limanları için yiik kabul ede
cektir. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE - OSLO 

ve GALA TZ aktarması TU-
Kamçıoğ f u NA ıimanları için yük kabul 

C>ı 1 t t:e Tenasül hastalıklar caktır. 

"BOSPHORUS,,motörü 28 
Ağustosta bekleniyor. DIEP
PE ve NORVEÇ limanları 

için yük alacaktır. 
"BAALBEK., motörü 23 Ey-

lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 

ve elektrik tedavisi 
h · B. · b ınır · ırınci eyler sokağı-

~lbamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"DUNA" vapuru 6 Eylül
de bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD, COMARNO, BU-

i CAPEŞTE, BRA TISLA VA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 

manian için yük alacaktır. 
"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• : .. ..., "~.,. " -~ -... , ı." - : . . ... ,_-r - . •. ~ . 

• • Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 1 

Başdurak büyük .. 'ialepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar , ,, 

Sıhhat Eczahanesinde 
bulunur 

.. 
Hal apınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

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

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHR.I KANDEMf R o2'lu 

.. --~~'2EmT::?m!!~--!llP.I----------------------·· • 
1 
lzmirPamukMensucatl 

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 mallan Avrupa'nın ayni tip mensu· 
cntına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 306/ 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir - .. 

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· 

TÜRKİYE . 
CUMHU RIYETI 

• 

1 
1:1 • 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastahklt-rı 

• 



E_lli bin asi (Satander) şehrine gir
mek Üzeredir harp şiddetlendi 

ihtilalcilere göre, cumhuriyetçiler, kafile kafile 
Franko kuvvetlerine teslim olrilağa başladılar 
Paris 26 (Radyo) - fhtilalcilerin, Satander etrafında ter· Cumhuriyetçiler, kafile kafile teslim olmaktadır. 

tibat alarak Cumhuriyetçilerin kaçmalarına mani olmağa Santander Havas ajansının muhabiri bildiriyor: Asi kuvvet-
çalıştıkları söyleniyor. leri Santanderin 12 kilometre cenubunda çadır kurmuşlardir. 

Satandere girmek üzere bulunan ihtilalciler, elli bin kişilik Kumandan bu kıt' alarm Perşembe günü Santandere girecek-
bir kuvvettir. !erini tahmin etmektedir. Asiler Santanderin tahliyesi için 

Paris 26 (Radyo) - İhtilalcilerin, bu sabah Santander şeh· kullanılabilecek yegane şimendifer hattını kontrol altına almış· 
rine girmeğe karar verdikleri söyleniyor. tardır. 

H*+•~··~·~ .. ~---t• .... ----~--~---
Lizb nda suikasd 1 Dubrovink kumandanı 

Portekiz başvekiline bir sui
kasd daha hazırlanmış 

Lizbon, 25 (Radyo) - Dün ile geçerken bir bomba ata-
Başvekil Bay Olivar Salazar caklardı. Bu bomba yeni ter-
aleyhine yeni bir suikast mey· tip bir el bombasıdır. Bu se-
dana çıkarılmıştır. heple dört dişi tevkif edilmiş 

Suikastçılar, Başvekile araba ve tahkikata başlanmıştır. 
~-----------.-·~·~··-~~-... --~-------
Milasta bir infilak 

~------.... -~------~ 
Belediye dairesinin çatısı uçtu. 

Reisi de ağır yaralıdır. 
Milas, 25 (Hususi) - Bugün, belediye deposunda yangın 

çıkmış ve depodaki dinamitler patlıyarak, binanın çatısını 

olduğu gibi uçurmuştur. Yangın yerinde bulunan Belediye 

reisi, infilak neticesinde ağır surette yaralanmıştır. 

Fransada 
Yanan cam or-• 

manları 
Bordo, 26 (Radyo) - Bir 

haftadanberi Fransanın muh
telif ormanlarında çıkan yan· 
gınlardan trenler seferlerini 
değiştirmiş ve nakliyat, adeta 
sekteye uğramıştır. 

Yanan ormanlar, üçbin hek
tar kadardır. Bu ormanlarda 
hep çamlar vardı. Zarar, bü· 

yüktür. 

Ingilizler 
Çindeki askerlerine 

tayyare gönderi
yorlar 

Baltimor, 26 (Radyo) - Bir 
İngiliz tayyare gemisi, dün 
buraya vasıl olmuştur. Gemi, 
buradan Çin sularına hareket 
edecek ve oradaki İngiliz kuv
vetlerine harp tayy Jreleri gö
türecektir. 

Belgradda 
Papasları tevkif 

ettiler 
Belgrad 26 (Radyo) - Yu· 

goslavya hükumeti ile Papalık 
makamı arasında akdolunan 
Konkurdatoya muhalif olan 
Patriklik Sensinot meclisi azası 
hükumet tarafından verilen 
emir üzerine tevkif edilmişler
dir. 

Romen mektep ge-
misi Selanikte 

Selanik 26 (Radyo) - Di
mitreski adındaki Romen mek
tep gemisi, lstanbuldan buraya 
gelmiştir. 

Fransız kabinesı 
Dün toplandı ve uzun 
müzakerelerde bu

lundu 
Paris 26 (Radyo)- Fransız 

kabinesi, dün Eliza sarayında 
cumhur reisi B. Lebrunun ri· 
yaseti altında toplanmış ve 
uzun müddet müzakeratta bu
lunmuştur. 

Bu toplantıda, başbakan B. 
Şutanla Hariciye Nazırı Bay 
İvon Delbos, harici vaziyet 
hakkında izahat vermişlerdir. 

Maliye Nazırı B. Jorjl Bone 
yeni mali tedbirler hakkında 
bazı projeler vermiş ve kabi· 
neye tasdik ettirmiştir. 

Yugoslavya 
tuz alacak 

Çamaltı memlehasında tuz 
istihsal mevsimine girilmiş ve 

suyırma ameliyesine geçerek 
boşalan cetvellere tuzlu sular 
alınmağa başlanmıştır. 

Şimdiye kadar tuz ihtiya· 
cını İtalyanın Valtera memle
halarmdan temin eden Yu· 
goslavya, bundan böyle Çam· 
altı ınemlehsından tuz almağı 
kararlaştırmıştır. Yakında mü
him bir par.ti tuz, Yugoslav· 
yaya ihraç edilecektir. 

Reşadiye 
Otobüsleri ucuzladı 

Konak - Güzelyah arasında 
işliyen otobüslerin sahipleri 
belediyeye müracaat ederek, 
Reşadiye · Konak bilet ücret· 
iP.rinde bir kuruş tenzilat yap
tıklarını bildirmişlerdir. Dün
den itibaren Konak - Reşadiye 

arasında halktan bilet ücreti 
olarak beş kuruş alınmağa 

başlanmıştır. 

-Abideye çelenk koydu. Dolmabahçede 
def teri mahsusu imzaladı 

lstanbul, 26 ( Hususi ) - la selamlanmışlardır. 
Dün limanımıza gelen Yugos- Dolmabahçe sarayına gide· 
lavyanın Dubrovnik kruvazörü rek defteri mahsusu imzalıyan 
kumandanı, bu sabah valiyi kumandan, öğleden sonra L>an· 
ve kumandanı ziyaret etoıiştir. 
Bu ziyaretlerde deniz kuman- do muzıka ve Yugoslav bah-
danı da hazır bulunmuştur. riyelilerinden mürekkep bir 

Vali ve istanbul kumandanı, müfreze ile Taksime gelmiş 
Dubrovnik kruvazörüne gide· ve Cumhuriyet abidesine bir 
rek iadei ziyaret etmişler, top- çelenk koymuştur. 

~~--------... -..-.~ ...... -----~-------
(Acı bir kayıp' Memnu mınta

kada ne arıyor 
Başvekilimizin kü- I d ? 

çük kardeşi öldü ar 1 
İstanbul, 25 (A.A.) - Başve. { Baştara/ı 1 incisahi/ede} 

kil İsmet fnönünün küçük kar· 
deşi B. Hayri Temelli dün akşam 
Heybeliadada denize girmiş ve 
bir aralık uğradığı bir kalb sek• 
tesi neticesinde yapılan bütün 
ihtimam ve tedavilere rağmen 

vefat etmiştir. 
Anadolu Ajansı, muhterem 

Başvekilin büyük kederine bütün 
varlığile iştirak ederek en derin 
taziyetlerini arzeyler. 

Ulusal Birlik: Bu acı ka-
yıptan dolayı Başvekilimizin 
kederlerine bütün kalbimizle 
iştirak eder, kendilerine ve 
merhumun ailesi erkanına en 
derin taziyetlerimizi sunarız. 

\.. ..) 

Filistin Müftüsü it
tihadı İslam kongre· 

si hazırlayor 
Kudüs, 25 (A.A) - Filisti· 

nin taksimi, projesine karşı 
Araplar tarafından yapılan iti
raz fiili bir şekle girmektedir. 
Kudüs müftüsü, Filistinin yeni 
statusuna tetkik etmek ve kat'i 
bir karar ittihaz edilmekten 
evvel müşterek bir protesto 
hareketi hazırlandığını Millet
ler cemiyetine bildirmek üzere 
bir ittihadı İslam kongresi ter
tip etmektedir. 8 Eylülde top· 
!anması mukarrer olan kongre 
Şamda faaliyete geçecektir. 
Ecnebi memleketlerde de mu
halefet artmaktadır. Müftü 
Hind Müslümanlarından Filis· 
tin müdafaa komitesinden, 
Mekkeden vesair mahallerden 
tesanüd telgrafları almıştır. 

Bıçak taşımak 
Mezarlıkbaşında Mehmet 

oğlu Mehmedin üzerinde bir 
bıçak bulunduğundan yaka-
lanmıştır. 

Oğlur. u tehdid etmiş 
Karşıyakada Ankara paza

rında İsmail oğlu Osman, 
oğlu Kemali biçakla tehdit 
ettiğinden yakalanmıştır. 

müracaatla avlanmak için mü
saade aldıklarını söylemiş· 
)erdir. 

Kanun mucibince ecnebile· 
rin, ikinci memnu mıntakaya 
da girmeleri yasaktır. Birinci 
memnu mıntakaya ise kimse 
giremez. B. Alyoti ve arka· 
daşları kanuna aykırı olarak 
ikinci memnu mıntakaya gir· 
dikleri için adliyeye verilmiş· 
lerdir. 

Dün Sulhceza mahkemesine 
sevkedilen maznunlar, hakim 
tarafından isticvaplarını müte
akıp, tevkifleri için bir sebep 
görülmeğinden serbest bırakıl
mışlardır. 

Hakim, maznunlar hakkın· 

daki tahkikata, gayrimevkuf 

olarak devam edilmek üzere 

evrakı müddeiumumiliğe gön
dermiştir. 

Müddeiumumilik, evrakı tet· 

kik ettikten sonra, birinci sor
gu hakimliğine vermiştir. Sor 

gu hakimliğince tahkikata 
devam olunacaktır. Gene tah-

kikata g<!.!e_ maznunların üz~ 
lerinde fotoğraf makinesi ve 
dürbin bulunmamıştır. 

Sıtma müca
dele reisi 

Manisa sıtma mücadele teş
kilatı reisi Dr. B. Şevket, sıt-

ma mücadel~ mıntakasına yeni 
alınan Çiyli, Karşıyaka ve 
Bayraklı bataklıklarında tetki
kat yapmak üzere şehrimize 
gelmiştir. 

Dr. Şevket, bugün sıhhiye 
müdürü Dr. Cevdet Saracoğ
lu ile birlikte bataklıkların va· 
ziyetini gözden geçirecek ve 
mücadele mıntakası hududunu 
tesbit ederek derhal faaliyete 
geçilmesini temin eyliyecektir. 
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Spor: 
Yamanlar - Alsan

cak ma~ı bugün 
-------------------

Rumen Teniscileri geliyor. Pazar 
günü final maçı var. 

Gelecek haftalarda şehri- de Pazar günü lstanbuldal1 
mizde mühim Tenis maçları şehrimize gelecekler ve burs· 
yapılacaktır. Rumen amatör da maç yapacaklardır. 
milli tenis takımı oyuncuları Bugün futbol maçı var 

Bugün Alsancak sahasıod3 

ile Macar teniscileri 6 Eyliilde Jı· fuar kupası dömifinali yapı 
izmire gelecekler ve Alyans caktır. En kuvvetli takunlarr 
kortlarında İzmirli teniscilerle mızdan olan Yamanlar ilt 

Ja· karşılaşacaklardır. Alsancak spor takımı karşı 
Bundan başka İtalyan, Yu- şacak, bunların galibi de P•: 

nan ve Bulgar teniscilerinden zar günü Ateş takımı ile fiııB' 
mürekkeb 14 kişilik bir kafile· maçını yapacaktır. 

-----------·----~·~··-·~-... --~-------
Uzak şarkta vaziyet 

-Baştarafı 1 inci sahi/ ede-

T okyo 25 (A.A)- Eski Ha
riciye Nazırı ve eski Çin se
firi Arita bu ayın sonunda 
Çine gidecektir. Misi-Misi ga· 
zetesi, bu seyahatin resmi ma· 
hiyette olmamakla beraber Ari 
tanın Çin ve Japon ricaliyle 
olan münasebetleri eski Nazı· 
rın Japonyanın Çin siyasetine 
müteallik mühim bir vazife ile 
tavzif edildiği kanaatini verdi· 
ğini yazmaktadır. 

Tokyo 25 (A.A)- Kara ve 
Deniz askeri makamları, Çin 
tayyarelerinin Vangasaki üze
rine akın ettikleri hakkındaki 

haberi tekzip etmektedirler. 
Şanghay 25 (A.A) - Do

mel ajansı bildiriyor: 
Dün saat 21,30 da Nankin 

üzerine sekizinci defa olarak 
şiddetli bombardıman dahaa 
yapılmış ve şehrin mahallerini 
ve c merkezin bombardıman 
edere bir çok Çin tayyareleri· 
ni tahrip etmişlerdir. 

Paris, 26 (Radyo) - Şang· 

haydan alınan son haberler, 
vaziyetin çok nazik ve vahim 
bir safhaya girdiğini bildiriyor. 

Japon donanması, Voşon 
ile Larkfon arasındaki bütün 
Çin sahillerini topa tutmuş ve 
muhtelif yerlerde yeni kuvvet· 
ler ve bataryalar çıkarmıştır. 

Japon tayyareleri de, An· 
keo ile Koton havalisini bom· 
bardıman etmişler ve büyük 
tahribat yapmışlardır. 

Japonyanın Londra sefare· 
tinden intişar eden resmi bir 
tebliğe göre, son harbde Çin-

lilerden on bin kişi maktul 
düşmüş ve on beş bin kişi de 
yaralanmıştır. 

Şanghay, 26 ( Radyo ) -

Kara sularımızda 
- Baştaraf 1 nci sahifede -

Bz talep neticelerini tayin et
mek Hükumeti Cümhuriyeye 
ait bulunacaktır. Türk memur· 
ları talebine derhal itba et-

Dört yüz bin kişilik bir Çi· 
ordusu; 30 fırkaya ayrılJ1111 

olduğu halde Pekin ile TieP' 
çin hattı üzerine yürürnek

1
te 

d 
. ~ t 

evam edıyor. Bu kuvve·. 
Japonlar arasında büyük bıf 
meydan muharebesi olacs~ 
söyleniyor. 

Paris, 26 (Radyo) - Japofl' 
k f' ların (Lioyo) ya asker çı 8 

dıkları ve cenuba doğru sark' 
mağa başladıkları TokyodSP 
haber veriliyor. 

Solayı şimendifer hattı uıe· 
rinde büyük muharebelere bsf 
landığı söyleniyor. 

Şanghay, 26 (Radyo) ~ 
Japon mahafilinin verdiği h9 

Ç·ııı 
bere göre, Rusyadan 1 

1 ·ıo birçok top, tayyare ve P1 

gönderilmiştir. a· 
Mareşal Voroşilof ta taY1. 

re ile Çin hududuna gitnıişll~: 
Şanghay, 25 (A.A.)- Se!l 

1 
ral Nevs Çin Ajansının hab~ 
verdiğine göre, Nankeu gev'' 
dinin arkasında mevzi al90 

Çin kuvvetleri garb istikarııe· 
·.1e 

tinde sonra de cenubu şarkı,. 
doğru bir çevirme hareketı 

• e 
yaparak Japonları yan ateşııı 
maruz bırakmışlardır. 

BelediyenİJI 
cevabı 

Sarayı Delet karar' 
ve diğer teklif /er· 
Belediyenin, Güzelyalıda ot~; 

ranlardan yeni yol inşası p~rs~ 
almakta olduğunu ve Şursb· 
Devlet kararına rağmen tB , 

silata devam etmekte b~l~t 
duğunu gazetemize vakı . 
şikayet üzerine dünkü nüsh

9 

mızda yazmıştık. ~ 
Dün bu hususta belediyede r 

tahkikat yaptık. Salahiye~~s 
bir zat bize şunları söyled1~, 

- "Yol parası tahsilatı, 
devam edildiği doğrudur. şııe· r c, 
rayi Devletin kararına ge ııı ~-
bu karar yalnız dört kişi bB e' 

mediği takdirde geminin ceb· kındadır. Ve tahsilatın, ıııe~ e 
ren tevkif ve ihtimal ki imhası lenin halline kadar tehir10

1
, 

ıçin emir verilmiştir. dairdir. Kararın diğeı: nıiike 
Hariciye Vekaleti, yukarı· leflere şümulü yoktur.,, 11 

daki hususların hükumetlerine Bu cevaptan, herkesin BY
81 

iblağını diplomatik heyetler· ayrı Şilrayi Devlete müracBııı· 
den rica ederek yüksek say· etmesi ve karar alması laıı 
gılarını sunar. . geldiği anlaşılmaktadır. .... 

'Özel Yusuf Riza ANA ve iL1' 
okulu direktörlüğünden: 

ANA ve iLK kısımlar için talebe kaydına bir 
Eylülden itibaren başlanacaktır. 

1 
Müracaat saatları : Her gUn sabah dokuıdaf1 

onyediye kadardır. 
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