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Satanderin sukutu 
Dahilden yapılan haince 

bir suikastın neticesidir. 

Fiati (100) Para 

Şark Meselesi lngiltereyi Şiddetle işgal Ediyor 
~-- ------ - - - - ------ --- ---,.:::;~=----------------

Japonlar, Çini yakıp ka Başvekilimizin ' ISantanderin sukutu bir 
teşekk~rleri.. zat er es~ri değildir 

vurmakta devam ediyor İstanbul, 26 (A.A.) - Bir Ş h. . .1 h f /• 
evladını kaybeden lnönü ai· e ır, sıvı mu a ız arın isyanı üzerine ve 

Ağır surette yaralanan lngiliz sefiri
nin sıhhi vaziyeti tehlikelidir. Çin 
sahilleri kısmen abloka altına alındı 

lesile valdesi ve kardeşleri hainler tarafından düşmana teslim edildi 

Japon hariciye 

Şanghay, 27 HRadyo ) -
~~nghayın şark istikametinde 

1 rnahalleleri, Japon askerleri 
larafından tamamem işgal 
tdilmiştir. Bu mahallelerde 
lllüsallah Çin müfrezeleri, Ja· 
~on kıtatına teslim olmuşlar· 
it, 

nazırı Bay Hirota 

İngilic sefirinin sıhhi vaziyeti, 
çok tehlikelidir. Doktorların 
ümidi azdır. 

Şanghay 27 (Radyo) -Dün, 
Şanghay üzerinde uçan bir 
Çin tayyaresi, Japon tayyare 
toplarının açtıkları ateş neti· 
cesinde düşürülmüştür. 

Çin tayyaresi, içindekilerle 
beraber parçalanmıştır. 

Londra 27 (Radyo) - Ja· 
h0 nlar tarafından atılan bom· 
~r neticesinde yaralanan 

G.Metaksas 
Tokyo 27 (Radyo) - Japon 

amiralı Ogas, dün bir beyan
name neşretmiş ve Çin seva
hilinin bin mil bahri imtida· 

Dan İtalya sef irile 
'taiihim bir mülakat 

yaptı 

~eneral Metaksas _ ..... 
~-~tina, 27 (Radyo) - Yu· 
~n Başvekili General Metak· 
~ ' dün İtalyanın Atina sefiri 
~ Boskaralıyı kabul etmiş ve 
~ lın müddet konuşmuştur. 
~~. konuşmalara ehemmiyet 

ılın ektedir. 

dmdaki kısmını abluka altına 
aldığını , Çin ordusuna silah 
ve mühimmat götüren posta 
vapvrlarının müsadere edile· 
ceğini ilan eylemiştir. Bu ha· 
ber, Londra ve Vaşington 
resmi mahafilinde panik uyan· 
dırmıştır. 

Şanghay 27 (Radyo} - Ja
pon topçuları, Kuan Tung şeh
rinin birçok mahallelerini topa 
tutmuşlar ve bu mahalleleri 
yakmışlar<lır. Bu mahalleler 
halkının dörtte üçü maktul 
düşmüş ve mütebakisi de an· 
kaz ve yangınlar altında kal· 
mıştır. 

Şanghay, 26 (Radyo) - Ja· 
pon orduları, Vojon şehrini 
baştanbaşa tahrib etmişlerdir. 

Japon tayyare filolarının, 
mütemadiyen Nankin - Ankeo 
hattını bombardıman etmek· 
tedirler. 

Tokyo, 26 (Radyo)-Japon· 
ya Başvekili Prens Konoye, 
bugün Japonların milli müşa· 
viri Prens Sayo~ciyi ziyaret 
etmiş ve Japonyanın aldığı 
bütün tedbirleri bildirmiştir. 

Prens Sayoşci, bu tedbir· 
leri tedkik etmiş ve muvafık 
bulmuştur. 

Tokyo, 26 (Radyo) - Ja
ponya başv !kili prens (Konoye} 
Amerika hariciye nazırı B. 
Korder Hullün son beyanatına 
karşı demittir ki: 

- Amerika, Japonyanın 

teselli ailesi lütufkar taziyet-

lerile acılarını paylaşan dost· 
larına Anadolu Ajansile te· 

şekkür ve minnetlerini su· 
narlar. 

\.. ..J 

Kontrol sistemi 
Ademi müdahale 

takib ettiği siyaseti bilmiyor, 
Biz Çini şiddetle ted ib etme· 
ğe karar verdik, ve bunu, 
herneye mal olursa olsun sür· 
atle yapacağız ve istediğimiz komitesi bugün 
neticeyi mutlaka elde edece· toplanacak 
ğiz ." Londra 27 (Radyo) - İs· 

Tokyo, 26 (A.A.) - Şang· panya işlerine ademi müdahale 
haydan bildirildiğine göre, dün komitesi, bugün toplanacak 
öğleden sonra bir Japon de- • ve B. Vandolün raporunu tet· 
niz tayyaresi Şanghayın üs- kik ettikten sonra, kontrol 
tünde iki Çin tayyaresile mu· sisteminin devam edebilmesi 
harebeye girişmiştir. Japon için lazımgelen tedbirler etra· 
tayyaresi iki Çin tayyaresinden fında müzakerelerde buluna· 
birini düşürmüş diğeri de kaç· caktır. 

mıştır. ------------
Tokyo, 26 (A.A.) - Tebliğ: 11 Ağustos gece yarısı Chian· 

.. Şimali Çinde Japon kıta· kiakovu işgal etmiş ve Çin 
'itı -il~riharekdl;rine - d;vam ordusunun hattı ricatını kes· 
ederek Seddiçini geçmişler ye meğe muvaffak olmuştur. 
Tchahar yaylasma varmışlar- Çin kıtaatı inhilal etmeğe 
dır. Bu kıtaat Pekinin 80 ki· başlamıştır. 
lometre ıimali garbiıinde kain Şangbaym ıimalinde kara-
Guailai şehrini işgal etmiş· ya çıkmış olan Japon kıtaatı· 
lerdir. nın bir kısmı 25 ağustosta 

Kuantung Mançuko ordusu - Devamı 4 ncü sahifede -......... _. 

Filistio anglika mümes
silini öldü r(iiiler 

imam Yahya, fevkalade komisere bir 
nota vermiş taksimi reddeylemiştir 

Paris 27 (Rad· 
yo)-lmam Yahya, 
Filistin fevkalade 
komiserine bir no
ta vermiş ve Fi· 
listinin taksimine 
kat'iyyen muteriz 
olduğunu bildir- 1 
miştir. 

Kudüs 27 (Rad
yo)- Filistindeki 
Angligan kilisesi 
yerli mümessili, 
dün Hayfa ile Ku- Filistin müftüsü katibi ile konuşurken 
düs arasındaki yolda meçhul şahıslar tarafından öldürülmüştür. 

-------~·~. ··~-------
Kücük antant 

• 
Devletleri arasında 

ihtilaf yoktur 
Yugoslavyada çıkan Sa· 

mootra gazetesinde küçük an· 

tant konseyinin toplantısı hak· 

kında mühim bir makale inti· 

şar etmiştir. Bunda küçük an· 
tantın Avrupa müvazenesindeki 
mühim rolu zikredilmekte, Bal· 
kan antantı devletlerinin de 
küçük antanta müşabih bir 
vaziyette bı.tılundukları işaret 

edilerek bazı Avrupa gazete· 
lerinde küçük antant devlet
leri arasında ihtilaf bulunduğu 
hakkındaki şayıalann asılsız 

olduj'u kaydolunmaktadır. 

Tetkik seyahatinde 
bulunan saylav/ar 

Şehrimizde bulunan mebus· 
larımızdan Bn. Benal Nevzad 
Arıman, B. Kamil, Rahmi 
Köken ve Sadeddin on gündür 
vilayetimizin kaza ve nahiye-
lerinde, her sınıf halkla temas 
ederek tetkikat yapmaktadır-
lar. Mebuslarımız Burnava, 
Kemalpaşa, Foça, Menemen, 
Urla, Çeşme, Alaçatı, Seferi· 
hisar, Kilizman, Ödemiş, Tire 
ve Karaburuna gitmişlerdir. 

Oralarının vaziyeti iktısadiye 
ve ziraiyesi hakkında köylü 
ile çok faydalı hasbıhaller 
yapmışlar, mıntaka mahsulatı 
üzerinde tetkiklerde bulun· 
mutlardır. 

lspanyol asileri 
Paris 27 (Radyo)- Santan- teslim edilmiştir. 

derin sukutu münasebetile Fran· Santander, böyle arkadan 
kocular ve Romadakiler şenlik bir darbe yimemiş olsaydı, 
yapmaktadırlar. Şehrin sukutu Franko kuvvetleri Santander 
bir hakikattır. Fakat Salaman• önünde günlerce meşgul ola· 
ga radyosunun verdiği haber cak ve belki de hedefine vasıl 
mucibince şehir bir hainlik olamıyacaktı. 
eseri olarak ve milislere karşı Santander cephesinin sukutu 
isyan eden bozguncular tara· Valansiya ve Barselona da elim 
fından isi ispanya ordusuna bir tesir husule getirmiştir. 

----------.... ~·-~-------
Çamberlayn, Eden ve 

Halifaks mülakatı 
/ngiliz kabinesi şeflerini hala en ziyade 

işgal eden Uzak Şark meselesidir 
Londra 26 (A.A)- B. Çem· ı 

berlayn Lord Halifaks ve bay 
Eden dünkü mülakatlarında 

Uzak şarktaki vaziyeti tetkik 

etmişlerdir. Bu zevat evvelce 

ittihaz etmiş oldukları kararı 

teyit etmişler, Şanghaydaki İn· 
gilizlerin hayatı ile lngiliz me· 

nafiinin himayesi için icabeden 

bütün tedbirlerin alınmasını 

kararlaştırın ışlardır . 

Hükumet, Şanghayın lngiliz· 

ler tarafından tahliyesini dt•r-

piş etm~mektedir. Hükumet 

şehrin muhasemat mıntakası 
haricinde bırakılmasını temin 
hususunda ısrar etmektedir. 

Hükumet muhasematın tatili 
için Amerika hariciye nazırının 
iki tarafa yapmış olduğu mü· 
racaatı müsai<l bir surette 
karşılamıştır. Nazırlar diğer 

devletlere bilhassa Fransa ve 
Amerika ile yapılmakta olan 
sıkı teşriki mesaiden memnu· 
niyetlerini izhar etmişler ve bu 

teşriki mesaiye devamın çok 

Lise izcileri 
İzmir Lisesi izcilerinin 30 

Ağustos zafer bayramı için 

Dumlupınara gideceklerint ha· 

b~r aldık; bu maksatla Lise 

izcileri bugün mekteplerinde 

bir toplantı ya;:'acaklardır. 

izcilerimiz 29 Ağustosta ha· 
re ket edeceklerdir. 

Çemberltiyn 
mühim olduğu mütaleasında 

bulunmuşlardır. 
Akdenizde ticaret gemile· 

rine tRarruzların artması me· 
selesine gelince, hükumet in· 
giliz ticaret münakalitını hi
maye etmek maksadile en azı 
bir torpido muhribi filosu ile 
daha iki harp gemisi mikta· 
rında bir kuvveti daimi surette 
Akdenizin garp havzasında 

bulundurmak niyetindedir. 



Sahife 2 (Uluaal Birlik) 27 Ağustos 937 

------------------------------------------------·--------------..-----------------------------------------------------------------------------------------
Anasını CiOr __ 
--·--_Kızını Al 

Yazan: Ser met Muhtar No. 67 
-Mumterem, mübarek bana 

bak yahu!.. . 
Yanında, yaradena yan ha· 

kışlı, geçkince bir adamla 
masanın başına donmüştü. 

Ve Ekmelden maada hep· 
sinin ağzından aynı sayha çık
mıştı: 

- Vay, Abdurrahmancığım!. 
Bu, Kör Abdurrahmandı. 

Derhal. gene ağızlar hep bir· 
den. vezir zadeye takdim et· 
mişlerdi: 

- Anamız babamız, canı
mız ciğerimiz, gözbebeğimiz 

hezreti Abdurrahmandır bu 
zatı şerifi •. 

Kör Abdurrahman Ekmele 
işte o akşam çatmı'(tı. Gökte 
ararken yerde bulduğu bu 
yağlı kuyruğun nenin nesi 
olduğunu anlayınca, selamüna· 
leyküm derdemez, o yağlı 
kuyruğun da anası babası, 
.canı ciğeri, gözbebeği oluver
mişti. 

Çilingir sofrasının başına 
her geçişte, sohbetin neye dair 
olacağı malum: Nazeninler, 
şivekarlar; •fstanbul koltukla
rındaki haspalar, yosmalar. 

Macuncudaki Fitnatın bü
yük Cenabı, küçük Cenabı, 
büyük AIJısı, küçük Allısı, 
Pamuğu, Tarandili. Şekerci 
sokağındaki Kaymağın büyük 
kanaryası, küçük kanaryası, 
Zarifesi, Tombul Asiyesi. Ben· 
li Hürmüzü, Sarı Müjganı, Ve
falı Sadiyesi, Paçası düşük 
Seniyesi, Sidikli Zehrası. 

Kör Abdurrahmana: 
- Çek Nurilyun ! . . diye 

sıcağı sıcağına rakı sunuluk, 
herif su içer gibi yarım bar
dak rakıyı devirir devirmez, 
Sidikli Zehrada kalmış olan 
kelam1 da duyar duymaz, şu 
edibane kantarlıyı savurmuştu: 

- Ey kadiri zişanl. Fitnat, 
Kaymak, Benli ve helümme· 
cera gibilerin mezbelegahların· 
da taaffün edegelen mahliik
ların ankarip zirizemine geçir 
yarabbi!. 

Tekgöz, Babıalinin Amedi 
veya Beylikçilik kalemindeki 
serhalifeler okutacak kıratta 
bir katip ve münşi.. Derakap, 
lisanı edep ve inşa dairesinde 
açmıştı çeneyi; 

Sa}rı1ıp dökülen şibhikariz 
mahallerdeki sermayeler güru
hunun ancak maşa ile tutula
bilecek ve denize giden mec
ralara atılacak iaşe makulesi 
nesneler olduğunu, bunların 
en bala ve ranasının Beyazıt 
V.enicami kaldırımlarında, kale 
harici. mezarlıklarda sürtmüş 
sürtünmiiş dudulardan farksız· 
lığını öne sürmüş. Etraftan: 

- Hay ağz nı öpeyim! \ 
- Y şşa, pir ol Abdurrah-

man çelebil. · 
- De · 'n ay ıi hikn-ı ,l ve 

hakkikattır n rum! 

Sesleri yükselirken, Ekmel 
bey, şimdiye kadar hiç rast
lamadığı, böylesini hiç hatıru 
hayaline getirmediği bir kurt 
oğlu kurdun karşısında, ağzı 
açık kalmıştı. 

Yekçeşim ardından gene 
girişmişti. Köşede bucakta 

' mahalle aralarındaki hiç um-
madığın evlerde, konak yav
rularında, hatta konaklarda 
ne ev tavukları ve e\· piliçleri 
bulund11ğunu 1 hunların yüzle 

hepsinin ferade ferade, hüsnü 
anda ve cazibe ve reftarda 
fevkaladeliğini ballandırıp bal
landırıp durmuş, yutkundukça 
yutkunan, küçük dilini yuta· 
cak hale gelen vezirzadenin 
gözünde öyle bir büyümüştü 
ki .. 

Etrafındakilerin de yutku· 
nuşu ve salya yalayışı, miras· 
yedi beyden aşağı değildi.. 

Durmadan, yayaştan yavaşa, 
fiskoslaşıyorlardı: 

- Ne domuzdur bu kör!. 
- Elimin altında kimbilir 

ne parçası var?. 
• I 

- Vallahi atmıyor doğru 

söyliyor. , 
Bir taraftan da e, bu yar

daklara belli etmeden, Ekmele 
işmarda, dürtükte... (Şunları 

başından dehle, bizbize kala
lım: bak seni ne mallara ka· 
vuşturacağım.) demek istiyor, 
fakat genç farkında değil. 
Üçüncü kadehten sonra kafaca 
kavşamış; bu yağlı ballı söz
leri duyı!ııca da aklı büsbütün 
terelelli olmuş. 

Cebinden kartvizitini çıkarıp: 
- Al m:rim, bu akşamki 

müşerref oluşumun bir hatı

rası kalsınl diyerek uzatıp ver· 
mişti. 

Kör Abdurrahman, içki sof
rasının harran gürrası arasında, 

· boşuna çırpınmağa lüzum gör· 
miyerek1 işi delikanlının ayık 

katalı ve etrafı kalabahksız 
za.nanına bırakmağı daha ha
yırlı görerek, müstacel bir 
mazeret göstermiş, çanak ya
layıcıların: (G>lmaz!.. Bırakma
yız!.. Bir yere gidemezsin!) 
Yollu ısrarlarına karşı, niha
yet: 

- A cancağızlarım, açıkça
sını mı söyleteceksiniz?. Zap· 
tiye nazır(paşamızla sözlüyüm; 
bu gece alemimiz var! Yala
nını kıvırarak, kalkmıştı. 

Bu içki ve cümbüş meclis
lerinin hepsinde Ramazan ağa· 
nın hazır ve nazır olduğunu da 
unutmıyalım. 

Şebinkarahisarlının ne gözü 
açıklardan idüğünü sezen Yek
çeşim, a!adan sıyrılırken, gizli 
bir işaretle onu çağırmış, biraz 
ileride buluşunca, 

- Yarın ikindi üstü, paşa 
zadenizi alıp Beyazıttaki Mer· 
kez kıraathanesine gel ve zin· 
har bu zırtapozlara haber 
verme lalafendiciğim! tenbihini 
geçerek basıp gitmişti. 

Kör Abdurrahmanın, Fitnat 
Kaymak, Hürmüz gibilerin 
güllerini yerin dibine batırma
sı numara idi. Onun başlıca 
aksatası oralardan çıkmadaydı 
fakat böyle ceb.i dolu bir ka
lantorla veya bir mirasyedile 
ilk tanışıp şerefyap !oluşunda 
karşısındakinin Macunculardan 
$ekerci .so~aklarından artık 
gına getirmiş olacağına hük
mederek ağız açıp göz yumar 
kendi gıradosunu yükseltir, 
bir k t daha (mahbubu ku
lup) o!urdu. 

Bu manevı aı buııca yıllık 
tecrübesinin, bu yollarda saç 
sakal ağırtmışlıkmın neticesi .. 
Kör, şeytana küllahı öyle ters 
giydirenlerden idi ki kandırdığı 
zendostlara, ekseriyetle gene 
o mahut koltuk yosm!llarından 
birini, teller pullar ve da-
yardı. 

vatandaşlar; Si-
lah Başına 1 · 

P ortekizi n Çekoslovak· 
yadan alacağı silahlar 

Yüz kırk 
Bastil 

sekiz sene evvel 
nasıl · yıkıldı 

El altından F ra;koya mı gidecekti 

22 Nisan 1369 yılında in- reterek depoyu sardı ve bir 
şaatına başlanan ve 1553 yı· kaç dakika içinde 28,000 tü
lında bitirilen Bastil sekiz fek, 20 top, birçok tabanca, 
metre derinliklerindeki zindan- kılıç süngü Bastili yıkmak is-
ları ile sayısız insanların ka- tiyenlerin ellerine geçti. Artık 
nını emen zulmun ve istipdadın beklenecek birşey kalmamıştı. 
mücessem bir timsali idi. Binlerce silahlı bu korkunç 

Ondan herkes korkuyor, zindana doğru akmağa baş· 
titriyor, ürperiyordu. 30-40 ladı. 
kadem kalınlığındaki duvarla· Bastil kumandanı: 
rın içi, güneş değil ışık gör· - Bastile hücum.. dedi. 
mez ve buraya fn latılanlar Paris sokaklarında bu ses 
sağır dıvarlara haykıra haykıra yayılmağa başladığı andan iti-
can verirlerdi. haren hazırlanmış birçok top-

12 Temmuz günü idi. ların avluya yerleştirilmiş, ku· 
Paris korku ve dehşet ıçın- lelere hücum edenlerin üzer· 

de ne yapacağını şaşırmış bir )erine atılmak üzere kaldırım 

halde bulunuyordu. ihtilal her taşları, gülleler, demir parça-
tarafta bütün şiddetile hüküm ları çıkartılmıştı. Alt k .ıt maz-
sürüyordu. gallarda herbiri birçok librelik 

O gün Kamil Demolen be· mermi atan büyük çapta tü-
lediye bahçesinde bir masa fenkler vardı . 
üstüne çıktı ve halka haykırdı: Bastile ilk hücumda en bü-

- Vatandaşlar, sil&h ba· yük rol bir arabacının idi. 
şınal Şan dü Mars meydanında Elinde bir balta ile mütehar-
toplanan Almanlar ahaliyi bo· rik köprüye kadar ilerliyen 
ğazlamak için bu gece Parise arabacı üzerine yağan kurşun-
girecekler .. Birer alameti mah· larla aldırmadan baltasını kal-
susa takalım. dırıp köprüyü tutan zincirlere 

Bir elinde kılınç, bir elinde vurmağa başladı ve birkaç 
tabanca ile haykıran bu genç saniye içinde zincırleri kesti. 
avukat dinliyenleri coştur· Yol açılmıştı. Binlerce insan 
muştu. birinci avluya doldu. Fakat 

Şimdi herkes: hiçbir şey yapılamıyordu. Ku· 
- Tiyatrolar kapasın, ba- lelerden yağmur gibi kurşun 

!olar kapansın, bugün matem yağıyordu. Halkın mukabelesi 
günüdür .. diye haykırıyordu. tesirsiz kalıyordu. 

Fakat çılıgınca etrafa sal· Belediye ateşi kestirmek, 
dıran Parislilerin içlerinde birçok günahsızların ölümüne 
garip bir endişe ve korku mani olmak için teşebbüse 
vardı: Bastil korkusu.. geçti, fakat tesiri olmadı. 

Orası vatan için çarpışan- İsviçreli muhafızlar 83 kişi 
ların bir mezarı idi. Serbest öldürmüşler, 88 kişi yaralan-
olanlar yarın orada inliyerek mışlardı. Fakat halk ölümden 
can verebilirlerdi. İsviçreli as· korkmuyordu. Bir tek insan 
kerlerin muhafazasına veril- kalıncıya kadar hücum edecek-
miş olan Bastil de bütün Pa- lerdi. Bunu herkes anlamıştı. 
risi havaya uçuracak kadar ~astilin Fransız .. muhafızları, 
barut vardı. Kulelere çıkarı· lsviçrelilerin Fransızları acımak 
lan toplar, mazgallardan baş- sızın öldürmelerinden mütees· 
larını uzatmışlar, sanki üzeri~ sirdirler. Nihayet muhafızlara 
ne gelecek her Fransızı öl- dokunulmamak şartile zındanın . 
dürmek için emir bekliyorlar- teslim edileceği bildirildi. 
dı. Halk verdiği sözünde durdu 

Bastilden duyulan korku Yalınız iki kişi muhafız ku-. 
bütün millette Bastili yıkmak mandam ile ticaret~ reisi baş-
hırsı (uyandırmıştı. Fakat bu larını kurtaramadılar. Birinin 
dışa vurulamıyordu. Bir gun başı mızrağa geçirildi. Diğeri 
bu da oldu: • bir kurşunla yere serildi. 

-Bastili yıkalım!. diye bağ- Bundan sonra binlerce Pa-
rıştılar. risli ellerinde meşalelerle Bas-

Ok yaydan çıkmıştı: Bastil tile daldılar. Höcreleri aramağa 
yıkılacaktı, Yalnız bunu söy- başladılar. 
liyenlerin silahları yoktu. Hal- Adım başında uzun sene· 
buki yapılacak iş silaha de>,· lerdenberi inliyen zavallı İn· 
yanıyordu. sanlara rastlanıyordu. Artık 

- Silah deposuna. hayat bulmaktan ümitlerini kes-

Evet, niçin silah deposuna miş, bu insanların insanlıkla 
gidip silahlanmıyorlardı. 30 alakaları kalmamış gibi idi. 
bin kişi Paris sokaklarını tit-

dur veya pinpon bir kocası 
vardır. Yeni yeni fingirdemeğe 
başladı!) diyerek mataı kendi 
elile getiri verirdi. 

Malum koltuklardan birine, 
yahut Salkımsöğütteki kara· 
kaş dudunun evine değil ha .. 
Önceden bir mahallebicide 
veya bohçacıda, kafesin arka
sında tanıştırır, sonra kırk 

dereden su getirirdi: 
-imkanı mutasavver değil, 

her yere ~idemez beğçeğizim. 
Pek yüksek bir ailenin kızıdır; 

meriyyülhatır bir zatı muhte· 
r.-min d~ mrnkôhasıdır. 

Saçları, sakalları ve tırnak- · 
lan uzamış, konuşuşları değiş· 
miş bir halde idiler. Silahlı 
Parislileri görünce başlarını 
rutubetli duvarlara daha ziyade 
gömüyor ve o hallerinde bile 
ölümden korkuyorlard ı. Çünkü 
gelenlerin kt>ndilerini öldür
mek için gelmekte olduklarını 
sanıyorlardı. Sokakları altüst 
eden gürültüden haberleri bile 
yoktu. • 

1789 yılı 17 temmuz günü 
Bastil yıkılmağa başlad ı ve 
bir müddet sonra zindand~n 
eser kalmadı. 

- ....... -.-- -
İki devlet münasebatının kesilmesin-

de gizli taraflar görülüyor 
Portekiz ile Çekoslovakya ğine hükmedilmişti. 

hükumetleri arasında, silah sa- Silahlar filhakika genera~ 
tışı dolayısil diplomatik mü· Frankoya gidecekse, bittabı 
nasebatın kesilmesi, şayam ademi müdahale prensibine 
dikkat bir safhaya girmiştir. muhalif hareket edilmiş ola· 

Karilerin malumudur ki Por· caktı. k 
tekiz hükumeti, Çekoslovakya Portekizliler, Çekoslovakyayı o 

fabrikalarına kendi ordusu na; silah göndermemeğe Sovyet v 
mına mühim miktarda silah Rusyanın sevkettiğini iddi3 d 
ısmarlamış, fakat Çekoslovak- ediyorlar. Fakat Sovyet maha· B 
ya bu silahları istenilen za· fili bu iddiayı cerhedecek tek· si 

d b 1 h zipler neşretmektedir. h 
man a vermemış, i a are ye- Diğer taraftan Almanya "e 
rine başka tipte silahlar ver- ltalya Portekizi haklı bulmak· 
mek istemiş, buna da Porte-

kiz hükumeti raz; olmamıştı. tadAlman gazeteleri, Portekizİfl 
Son gelen f ngiliz gazetele- k d l hl rıB azami mi tar a si a anması 

rinden alınan malumata göre, lüzum gördüğü cihetle silahl•' 
Çekoslovakyaya Portekiz hü- rın gitmemesini tcnkid ediyor 
kumeti tarafından ısmarlanan k d k. ve hulasa olara iyor ı; ~h· 
silahlar en yeni tipte 1000 "Portekizin yeniden sıla ~ 
makineli tüfekti . )anması bir zarurettir. Çün~ıı 

Fakat Portekiz ordusu bu Bolşeviklerin ispanya i~irı~ 
nisbette bir siparişi makul müdahalesi meselesi katıYe 
gösterecek nisbette büyük de- halledilmiş deg" ildir. . 

. ·ıı ı 
ğildir. Bu itibarla makineli Portekiz Pragdan sefırı 
tüfeklerin, hakikatte, Portekiz çekmişse de Çekoslova~r 
ordusuna değil de, İspanyol elçisi herşeye rağmen ha' 

dı 
hı 
bı 
ta 

lı 

asileri resi Frankoya gidece- Lizbonda bulumaktadır. ()) 
.-..~ .... -. ? lca 

Bir ölünün sesini işittiniz mi hiç· Bi 

Jan HarlOv 
Ilı 

Son fiimini seyred~~leri böyle korka~' 
bir sahne karşısında bıraktı ~et 

Ölümile sinema meraklıla- vela, bu filmde ]tan Harla; ~li 
rını ve uzaktan aşıklarını te· ile Mary Deesin birbirirıde. la,. 
essüre boğan Jan Harlovu farkedilip edilmiyeceğini ıııt,. 4 . ~ 
ölümünden sonra, bütün can- rak ediyordu. Sonra, yenı " 
lılığı, bütün güzelliği ve sesi tist eskisi kadar mı, yo~·ır 
ile görmek fırsatını bulanlar daha fazla mı muvaffak f ~ 
oldu. yordu? Ac~La, hiç muvaf 11

1 ~t~ 
Şüphesiz ki , ölmüş bir in- olmıyor da eserin sonu ftıl1 

san ne kadar s~vgili olsa da mı oynanmıştı?. 
arı 

karşımıza tekrar çıkacak olsa Fakat, bütün bunların pil 
tiiylerimizı ürpertir. Hele onun sında herkeste kim olar> ve 
sesini işitmek ne korkunçtur. his vardı: ·/ bit 

İşte, ölümünden sonra Jean Şimdi ölmüş olan bu artı; Ço 
Harlovu tekrar görenler bu tekrar karşılarında görüPct ~a 
korkunç sahne içinde titredi· yapacaklardı? ~r ~I' 
ler. Hatta bayılanlar, çığlık Fakat , bu heyecan ç.ok 5 I eri 
atarak kaçanlar oldu. medi, perde açıldı: Jean 11,., 

Pilatin saçlı artist öldüğü lov bütün güzelliği ile ort~ 
zaman, hısım akrabasına mil- ~ıkıyor ve dudaklarını aÇ9 

yonlarca lira bırakırken, ken- sö~ söyliyor. . i 
disini sevenlere de yarım kal- işte o dakikada, sıll 
mış bir film bırakıyordu. salonunda bir çığlık işitilii 

Beethoven (Bethofen) in "Bit- Duyduğu heyecan kar~ıst5 ~ilt 
memiş senfoniye,, si gibi.. kendisini zaptedemiyen bır ~it 

Belki J. Harlovun perestiş- yirci hınçkıra hınçkıra 8f 
karları onun yarım kalan fil. makta ve salondan dı 
mini öylece yarım bir halde koşmaktadır. 

görmek isterlerdi. Fakat sine- Bunun üzerine salonda B-~ 
ma müesseseleri o kadar ha- yan ve heyecandan bayıla~ 
yalperest değildir, daha ziyade birbirini takip ediyor. fa 
maddi insanlardır. Onun için seyirciler arasında bir I', . tı 
filmi yarım bir halde görmek çıkmasına mani olmak 15 • 

isterlerdi. F:akat bitirmek iste- sinema idaresi filmi kesıJl1 

diler. Lakin, bunun daha feıı' 
Günlerce araştırtıktan sonra tesiri oluyor : 

nihayet Jan Harlova b · nıiyen Herkesi korkulan bu h~ 
birisini buluyorlar ve filmin let, beyaz perdenin ü~erı 
ondan sonraki kısmını bu yeni hala konuşmakta, yür0 rJl 

artist: Mary Dees bitiriyor. ve hareket etmektedir. 
Film bu ay bitti ve ilk de- Nihayet rol icabı, Jarı ·I 

fa olarak Londrada gösteril- lov sahneden çekiliyor, f; 
di.. onsuz geçen tarafları bksŞ ;. 

Şüphesiz ki bu filmi gör- Bunun üzerine, hal 
mek için herkes acele ede- sükunet buluyor ve öleO 

8 

cekti. Nitekim öyle oldu ve tekrar sahneye çıktığı , 
filmin ilk gösterildiği gece ilk heyecan geçmiş ve g 
Londradaki sinema hıncahınç bu hayalete alışmıştır. . 
dolmuştu. Film bittiği zaman sı 

"Saratoga.. ismini ta~ıyan dan çıkanların yüzünde 
bu filmi herke· heyecanla ölü benzi sarılığı o1d 

. retme e hazırlanı ordu. Ev- s · yliyenler v rdı. 
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!:leler oluyor W. F. H. Van rekisı Limited vapur acentası iz ·.- Yün nsucatı 
IVapolyonu ziyaret DerCZee vapur acentası Rov~Ü~il~~~~~Aıs T"" rk Anooim Sirk eti 

edenler & 0. Birinci Kordon Rees binası "RHEA" vapuru 18 Ağus· 11 

Devam etmekte olan bü· DEUTSCHE LEVANTE LINlE Tel. 2443 tosta ANVERS (doğru) ROT- Halkapınar kumaş fabrikası 
Yük sergi dolayısile Parisi zi- G. m. b. H. LONDRA HATTI TERDAM, AMSTERDAM ve Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 
Yar.~t etmekte ' olan yabancı· HAMBURG "BORODINO" vapuru 28 HAMBURG limanları için yük 
lardan yirmi bini hergün Na· "ADANA,, vapuru 25 Ağus· Ağustosa kadar LONDRA ve alacaktır. 
Polyonun kabrini ziyaret et- tosta bekleniyor. ROTER· HULL için yük alacaktır. "GANYMEDES" vapuru 5 
lllekte imiş. DAM, HAMBURG ve BRE- "AD JUT ANT,, vapuru 28 Eylülde ROTTERDAM. AMS-
Aı d b • / k MEN için yük alacaktır. Ağustosta gelip 7 Eylüle kadar TERDAM ve HAMBURG li· 
""' esu ır mem e et LONDRA · k 1 k "CAIRO,, motörü 6 Eylülde içın yü 8 aca tır. manlarına hareket edecekti. 

Dünyanın en mesud memle- "MALVERNIAN GANY k bekleniyo", 12 Eylüle kadar " vapuru " MEDES,, vapuru 22 
eti, bir lngiliz dominyonu ROTTERDAM, HAMBURG 10 Eylülde gelip 17 Eylüle Eylülde BURGAS, VARNA ve 

olan cenubi Afrika birliğidir k d LONDRA HULL Kô ve BREMEN için yük ala· a ar ve STENCE limanları için yük 
Ve bu saadet uzun müddet caktır. için yük alacaktır. alarak hareket edecektir. 
devam edeceğe benzemektedir. "ANKARA,, motörü 21 Ey· "MARONIAN,, vapuru Ey· SVENSKA ORIENT LINEN 
Bu "imtiyazlı,, memlekette iş- tülde bekleniyor. 28 Eylüle lül iptidasında LONDRA, "BARDALAND,, motörü 
Sizlik olmadıktan başka, bil· kadar ROTTERDAM, HAM- HULL ve ANVERSten gelip elyevm limanımızda olup 12 ı 
hassa elektrik endüstrisinde BURG ve BREMEN limanla- yük çıkaracaktır. Ağustosta ROTTERDAM ' 
lllütehassıs işçi kıtlığı bile var· rma yük alacaktır. LIVERPOOL HATTI HAMBMRG ve ISKANDI-

bdır. Şehirler, işitilmemiş bir AMERICAN EXPORT LINES "OPORTO .. vapuru Ağus· NAVYA limanları için yük 
l"'la · k. f t k · tos sonunda LlVERPOOL ve alacaktır b·.. ın ışa eme te ve yenı THE EXPORT STEAMSHIP . 
ır takım şehirler yerden man· CORPORATION SWENSEAdan gE>lip yük çı- "VIKINGLAND,, motörü 23 

lar 'b· k k d karacaktır. Av t t ROTTERDAM gı ı çı ma ta ır. "EXPRESS,, vapuru 2 Ey- gus os a - , 
lt~ . r;e "OPORTO" vapuru Kara· HAMBURG ISKANDI raıyeci .r ıauveau. lülde bekleniyor. NEVYORK ve • deniz ve İstanbuldan av de- NA VY A limanlarına hareket 

nun karısı için yük kabul edecektir. tinde fiELFAST, LIVERPOOL edecektir. 
Fransada bir itfaiyeci Fau- "EXMOUTH,, vapuru 14 ve GLASGOW için yük ala· "GDYNlA,, motörii 2 Ey-

v Eylülde bekleniyor, NEVYORK caktır. lülde ROTTERDAM, HAM-
,_~au davası vardır ve bu ha· için yük kabul edecektir. 
ıclkat b" dA d D f BRISTOL: LEITH ve NEW- BURG ve 1SKANDINAVYA en ır ava ır. rey üs "EXlRIA., vapuru Eylül so· dA GASTELE HATTI limanlarına hareket edecektir. 
d:~asbı, dSkta

1 
viskib davası gibi nunda bekleniyor, NEVYORK .. JOHANNE,, vapuru Eylül SERViCE MARITIME 

I ı u a ı ve itip nihayet- için yük kabul edecektir. ROUMAIN 
ennıiyen bir dava.. ortasında doğru BRISTOL 

.. Bu adamın karısı birdenbire THE EXPORT STEAMSHIP için yük alacaktır. "ALBA-JULUA,, vapuru 16 
0lınüştür. Bir rivayete göre, CORPORATION "ARABIAN PRlNCE,, va· Ağustosta MALTA ve MAR-
Ld k PJRE AKTARMALI SEYRi puru Birinciteşrin ortasında SiL YA limanlarına hareket 
q ını, ocası zehirlemiştir. 
Sir d' SEFERLER LEITH ve NEWGASTEL için edecekt.ır. 

ığer rivayete göre, görün-
llıesi, bir başka rivayete göre "EXCAMBION,, vapuru 27 yük alacaktır. "SUÇEAVA,, vapuru 7 Ey-
de kend· . Ağustosta PIREDAN, BOS- DEUSTHCE LEVANTE-LINIE lülde MALTA ve MARSIL-

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

atış Yerleri 
Bi rincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMiR o~lu 

•• 
irPamukMensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

ler. 

1 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kal:: ul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 

1 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkkm 

mütehassısı 

Telefon 3452 Mes' 
1
151 

•• 
1 

d b . .. .. TON ve NEVYORK için ha· "MILOS,. vapuru Eylül İp· YAya hareket edecektir. 
e e, ay ar an erı surup . d d HAMBURG BRE i'İtrnkt d h k reket edecektır. ti asın a , · Yolcu ve yük kabul eder-

1 e ve en sonun a ta a . "EXCHORDA" 10 MEN ve ANVERSten gelip 
1 
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ıcuk et · . . . vapuru 
mıyen Y. enı yenı rıva· E lu"lde PIREden BOSTON ··k k k ~etler dolayısıle hemen her Y yu çı araca · 

a'ün bu··t- t l · "t ve NEVYORK için hareket Tarih ve navlunlardaki dcği· 
L un gaze e enn ~u un- d k . d • ı k b ı qıtın1 i l t ekt d. e ece tır. şiklikler en mes u iyet 'a u 
" şga em e ır. "EXCALIBUR,, vapuru 24 edilmez. 

lmunyada doğan Eylülde PIREden BOSTON alacaktır. 
Ve ölenler ve NEVYORK için hareket JOHNSTO_N_W_A_R-REN LINES 

. Almanyada yapılan ' bir edecektir. LiMiTED _ LIVERPOOL 
:a.hltistik şu merak verici ha- "EXETER,, vapuru 8 Birin-
ıttkatl " lNCEMORE ,, vapuru 29 

eri ortaya çıkarmıştır. citeşrinde PIREden BOSTON 
- Almanyada her üc sani- ve NEVYORK için hareket Ağustosta bekleniyor. LIVER· 

~Cde dört çocuk dokmakta edecektir. POOL ve ANVERS limanla· 
b~ her yirmi seniz saniyede Seyahat müddeti: rından yük çıkaracak ve BUR-
ır ölüm vuku bulmaktadır. PIRE-BOSTON 16 gün GAS, VARNA, KôSTENCE, 

\ocuk ölümünün kurbanları PIRE-NEVYORK 18 gün SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
:atte otuz beştir. iki saat SERViCE MARITIME limanları için yük kabul ede-
I r.fında üç Alman da kendi· ROUMAIN cektir. 
trıni öldürmektedir. BUCAREST DEN NORSKE MlDELHAVS-

• "DUROSTOR,, vapuru 29 LINJE • OSLO 
Birinci sınıf mutahassıs Ağustosda bekleniyor. KÖS· "BOSPHORUS"motörü 28 
h Ağustosta bekleniyor. DIEP-
ur. Demir Ali TENCE, SULINA, GALATZ PE ve NORVEÇ limanları 

ve GALATZ aktarması TU- için yük alacaktır. 
t'· Kamçıoğlu NA limanları için yük kabul "BAALBEK., motörü 23 Ey-
1lt ve Tenasül hastalıkla' caktır. lülde bekleniyor. DIEPPE, 

I tı~ elektrik tedavisi 
trnır - Birinci beyler sokağı· 

~lharnra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

• 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru 6 Eylül
de bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD, COMARNO, BU
CAPEŞTE, BRATISLAVA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 

DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manian için yük alacaktır. 

"Vapudarın isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri· 
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

- • .. 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük .Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 • 

TÜRKİYE 
CU.MHU RİYETİ 
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Santander'in zaptı ltalyada sevint; u
yandırdı. Her t~~~~a şenlikler var 

General Franko, dün Santander şehrine girdi. ispanyanın 
yarısından fazlası Frankonen elinde imiş 

Sen Jan Doloz 27 (Radyo) - Santander şehrinin işgalinden sonra, general Frankonun, 32 vilayet işgal etmiş bulunduğu ve 
Cumhuriyetçilerin elinde, yalınız onbeş vilayet kaldığı anlaşılmıştır. 

Paris 27 (Radyo) - Santanderden kaçan Cumhuriyetçilerle dolu beş posta vapuru, dün akşam Bayon limanına vasıl olmuş· 
tur. Fransız zabıtası, kaçanların üzerinde bulunan kıymetli eşya ve mücevheratı kalem kalem tesbit eylemiştir. 

Paris 27 (Radyo)- General Frankonun Santander şehrine girmesi dolayısile gerek Santanderde ve gerekse ltalyamn birçok 
şehirlerinde şenlikler yapılmıştır. 

••••• 
Romanya 

İtalyadan 15 tay
yare aldı 

M on go 1 harbiye na Şiddetlir yağmurlar 
ve tuğyan/ar başladı 

Bükreş 27 (Rad ) - Ro
manya Hava Nezareti, İtalya· 
dan 30 talim tayyaresi satın 
almıştır. 

Rus tayyareciler 
Moskova 27 (Radyo) - Ku· 

tuplardan tayyare ile Ameri· 
kaya gitmek üzere yola çıkan 
ve kaybolan Rus tayyarecile· 
rinin akıbetinden hala bir ha· 
ber alınamamıştır. Araştırma· 

larda bulunan tayyarelerin bir 
kısmı, hiÇbir netice elde ede· 
meden dönmüştür. 

Araştırmalardan vaz geçile· 
ceği söyleniyor. 

DünkiJ maç 

Alsancak :Ya
manları yendi 

zırını öldürdüler 
Nazırın, bir suikasta ugra 

dığı rivayeti vardır 
Moskova, 27 ( Radyo ) -

Mongol Harbiye Nazırı Ma· 
reşal Denid buraya gelirken 
Çaye istasyonunda hususi ko-

partımanmda ölü olarak bu· 
lunmuştur. 

Mareşalın, bir suikaste uğ· 
radığını söyleniyor. 

Cielecek ·sene yaş 
•• • •• uzum ihracı 

" --·~-Uzüm Kurumunun yeni tedbirlerile daha 
.. mükemmel surette yapılacaktır 
Uzüın Kurumu tarafından İn· istihsal zamanına kadar vekalet 

giltere ve orta Avrupaya, bilhassa tarafından Aleancakta büyük bir 
Polonyaya yaş üzüm sevk: ve ibra• soğuk: hava deposu da in§a ettiri· 
cma devam edilmektedir. Polonya· lecektir. Bağlardan kesilecek üzüm· 
ya sevkedilen üzümlerimiz, kilosu ler, bağ mıntakalarında tesis olu-
34 kuruş gibi mühim bir kıymet nacak soğuk hava depolannda işle· 

Dün Alsancak sahasında üzerinden satılmıştır. 

F k b k l 
Üzüm Kurumu, ya" u"züm, ka. nerek ambalajlandıktan ve üç gün 

uar upası müsa a a arına .. 
d 

vun, karpuz ve tomates ihrecatını, soğuk hava deposunda tutulduktan 
evam edilmiş ve dömi fina· ı gelecek sene fevkalade geniş bir sonra zmirdcki büyük depoya 

le kalmış olan Alsancak· Ya- loekilde yapacaktır. nakledilecek ve bu depoya yanaşa· 
manlar takımı arasında bir Bunun için bilhassa üzümlerin cak vapurlar, doğrudan doğruya 
maç yapılmıştır. yetiştirilmesinden itibaren çalışılma- mahsulü ambarlarına alarak Avro• 

Maç oldukca heyecanlı d :. ğa başlanılacak ve kurum bir çok pa limanlarına hareket edeceklerdir. 

vam etmiş, Alsancaklıların ha· bağları kiralıyacaktır. Üzümler, bu Gelecek sene, bu şekildeki tesi· 

k · b · b k ld bağlarda iyi bir bakım altında ve salla ya" üzüm ihracatı, büyük: bir 
imıyeti arız ir şe i e tes- '" fevkalade itina ile yetiştirilecek, ehemmiyet kesbedecektir. 

bit edilmiş ~ve Yamanlar 4 .--.Ht--.•-.------ -
gole karşı 1 golle mağlup 01- Gürbüz çocuklar mü
muşlardır. . • sabası bu akşamF uar 

Japonlar Çini yakıp gazinosunda yapı. 
kavurmakta devam lacaktır 

ediyorlar Enternasyonal lzmir fuarın· 
Baştaraf 1 nri sahifede da bugün gürbüz çocuk mü-

beynelmilel mıntakadaki Han· sabakası yapılacaktır. Müsa-
keoya vasıl olmuş ve Japon bakaya iştirak edecek çocuk-
donanmasından çıkarılan kıta- lar, isimlerini Himayei etfale 

kaydettirmişlerdir. Müsabaka 
at ile iltisakını temin etmiştir. 

Akıbetten emin olarak Şang· 
hayda kalmış olan Japon ko· 
lonisi Japon ordusunu hararet 
ve coşkunlukla alkışlamıştır. 

24 Ağustos gecesi saat 
21,30 da Japon deniz tayya· 
releri Nankin ve civarını bom
bardıman etmiştir. Bu ceve· 
lan Japon deniz tayyarelerinin 
şehir üzerinde yapmış olduk
ları sekizinci cevelandır. 
Şanghay Jaki Japon filosu 

başkumandanı Amiral Hesga· 
va ne cins olursa olsun bütün 
Çin gemilerinin Svatovla Yant· 
se nehri mansabı arasındaki 

680 millik meaafe dahilinde 
seyrüsefer etmelerinin memnu 
olduğunu ilan etmiştir. 

Pekin, 26 (A.A.) - Japon 
kıtaatı Nankeo geçidini tama· 
mile işgal etmiş değildir. Çin 
kıtaatının kuvayı külliyesi Ja· 
pon tayyareleri tarafından ta· 
kib edilmekte olduğu halde 
garba doğru ricat etmektedir. 

öğleden sonra saat on yedide 
fuar gazinosunda yapılacaktır. 

General Sikitiu 
Bükreşe döndü .. 

Bükreş, 26 ( Radyo ) -
Trakya manevralarında hazır 
bulunmak üzere Türkiyeye git-
miş olan Romanya Erkanı 
Harbiyei umumiye reisi Gene· 
ral Sikitiu, bugün İstanbuldan 
dönmüştür. . 

Liangciang mıntakasında 
Liaulho nehrinin garp sahille· 
rine hakim tepelere yerleşmiş 
olan Çinliler anudan'! bir mu
kavemet göstererek Japonla
rın ileri hareketlerini pek zi
yade batileştirmektedirler. 

Japonlar, Çinli başıbozuk· 

ları tardetmek suretile Pekin 
ve Tiyençin civarında tathir 
ameliyesine devam etmekte· 
dirler. 

Pekinden mitralyöz ve top· 
ların arkası kesilmiyen gürül· 
tült:ri işitilmektedir. 

Borsada 
H 

Uzüm fiatleri yük-
seliyar 

Üzüm piyasasında dün bir 
hareket görülmüş ve fiatlerde 
cüz'i tereffü kaydedilmiştir. 

7, 8, 9 numaralı üzümlerde 
onar para, 10 numarada 20 
para, 11 numarada bir kuruş 
yükselme olmuştur. • 

Alakadarlara gelen haber· 
lerde, Londra üzüm piyasa
sında da fiatlerin yükseldiği 

bildirilmektedir. Cihan üzüm 

rekoltesinin kat'i olarak tesbit 

edilmiş bulunması ve bu sene· 
ki rekoltenin umumiyet itiba
rile noksan olması Londra 
piyasasında tesirini göster· 
miştir. Yunanistan üzüm re
koltesinin de, geçen seneye 
nisbetle çok noksan olması, 

fiatlerin yükselişine amil ol· 
muştur. -.... 
Göçmenlerın sevki 

devam ediyor 
Son defa Bulgaristandan 

memleketimize gelmiş olan 

göçmenlerin, Urla tahaffuzha
nesinde sağlık muayeneleri ve 

sevk muameleleri ikmal edil
miştir. Bugünden itibaren göç· 

menler, vilayetimizde iskan 
edilecekleri köylere sevkedil· 

Romanya, Bulgaristan, Ma
ristan ve Polongada büyük 

zararlar var 
Peşte, 26 (Radyo) - Yağ· 

murlar yüzünden husule gelen 
tüğyanlar korkulacak bir hale 
gelmiştir. Nehirler taşmış, bir· 
çok arazi sular altında kal
mıştır, maddi zararlar çoktur. 

Sofya, 26 (Radyo) - Yağ
murlar şiddetle yağmakta ve 
tuğyanlar devam etmektedir. 
Beş çiftçi sular altında kalmış 
ve boğulmuştur. 

Bükreş, 26 (Radyo) - Şi
mali Romanyada yağmur ve 
fırtına yüzünden birçok zarar· 
lar olmuştur, birçok evler 
yıkılmıştır. Nüfusça olan zayi· 
atın miktarı henüz tesbit edil
memiştir. 

Varşova, 26 (Radyo) - Ha· 
valar yağmurludur; nehirlerin 
taşması üzerine birçok köyler 
sular altındadır. Vistol nehri· 
nin tuğyanı korkunç bir hal 
almış, birçok yerlerde müna· 
kal at kesilmiştir. 

Türkiye-Belçika 
Klering anlaşmas 

Hususi takas işleri hakkında 
dün Türkofis Ankara merke· 
zinden şehrimiz Türkofisine 
bir emir gelmiştir. 

Buna göre umumi mevzuata 
ve Türkiye-Belçika klering an· 
(aşmasının hususi takaslar 
hakkındaki hükümlerine göre 
ıürkiye-Belçika arasında her 
hangi bir takas muamelesi 
yapılabilmek için merkez ban 
kasından izin alınacak ve mÜ· 
tekabilen işin takas tetkik 
heyetinden geçirilerek tekem· 
mül ettirilmesi temin edile· 
cektir. 

Sonbahar koşuları 
Sonbahar atyarışlarmın üçün

cüsü, muhasebei hususiyanin
dir. Vilayet yarış heyeti tara
fından hazırlanan program, 
bundan evel tetkik için yarış 

ve ıslah yüksek encümenine 
~önderilmişti. Programda, bir 
günde altı yarış yapılması mu· 
vafık görülmüştü. 

Encümen, altı koşuyu beşe 

indirmiş ve iki yaşındaki saf 
kan lngiliz tayları için göste· 
rilen 300 liralık ikramiyeyi 600 
liraya çıkarmıştır. Yarışlar 
12 Eylulde başlıyacak ve üç 
hafta sürecektir. 

meğe başlanacaklardır. 

Göçmenlerin beraberlerinde 
getirdikleri inek ve öküzler 

Plevne ırkından ve iri cüsse
lidir. İçlerinde damızlık evsa

fını haiz olanlar da vardır. 

Nandalar da çok iyidir. 

_, 
1 Muzaff~~ıe~~?.?.~e~ğlu 

Bu Normandiya ordusunun 
lnhilteredeki macerasını tarih
ler Uzun uzadıya yazmışlardır. 
Fakat en mühim hadise, dük 
Giyyomun İngiliz topraklarına 
gemiden inerken ayağının kay· 
masıdır. 

Bu hadise, asker arasında 
uğursuzluk ve mıJvaffakiyetsiz· 
lik alameti addedildi . Fakat 
Giyyom çok zeki bir adamdı, 
bu hadiseyi hemen başka ve 
iyi şekilde tevil için, yere dü
şer düşmez avucu kumla dolu 
bir halde ayağa kalkb ve as· 
kere hitaben: 

- Korkmayınız, diye bağır· 
dı. Bu hadise fenaya değil, 
hayra alamettir. Görüyorsunuz 
ki İngilterede ilk işim, bir iki 
avuç İngiliz toprağı almak ol· 
muştur. Bunun manası, bütün 
İngilterenin tarafımızdan zapt 
edileceğidir. 

Giyyomun bu sözleri, asker 
üzerinde lazımgelen tesiri hu
sule getirdi. Tarihte Heyotirig 
harbı adı ile maruf meşhur 
muharebel başladı. 

İngilizler, inat ve cesaretle 
müdafaadp bulundular. Harold 
da kafi derecede şecaat ve 
meharet gösterdi. Normandi
yalılar bu harpte hiç olmazsa 
15,000 kişi kaybettiler. Fakat 
Giyyom nihai harbı kazandı. 
Son harbın Normandiyalılar 
lehine neticelenmesi üzerine 
lngılizler her hangi bir muka· 
vemet teşebbüsünün artık fay· 
dasız ve manasız olduğuna 
hükmettiler . 

Londra yolu bu suretle açık 

Tashih 
21 Ağustos 937 tarihli ga

zetemizin üçüncü sahifesinde 
ikinci icra memurluğunun 
37/4530 dosya numaralı ve 
Kabasoğan sokağında 18 nu· 
maralı evin satışına müteallik 
ilanında bu baptaki artırma 

şartnamesinin 14/9/937 tari· 
hinden itibaren herkese açık 
bulunacağı ciheti sehven ya· 
zılmamış olduğu malum olmak 
üzere tashihen ilan olunur. 

Nazilli asliye hukuk hakim· 
liğinden: 

Nazillinin Azizabat köyün· 
den Eşmeli oğlu Mehmet kızı 
Ayşenin kocası müddeialeyh 
Elmalı kazasının Haliden ma· 
hallesinden kara İbrahim oğul

larından Durmuş oğlu İbrahim 
hakkında açtığı boşanma da· 
vasının muhakemesinde: 

Müddeialeyhin yeri belirsiz· 

liğinden ilanen yapılan tebli
gat üzerine mahkemeye gel· 
memiş olmasından kendisine 
muamelesiz gıyap kararının 

ilanen tebliğine ve mahkeme· 
nin muallak bulunduğu 22 
Eylül 937 Çarşamba günü 

mahkemeye gelmesine aksi 

takdirde cezayı nakdi ve gı· 

yap masraflarile mahkum edi· 
leceği gibi bir daha mahke· 
meye kabul edilmiyeceğine 
karar verilmiş olduğundan key· 
fiyet ilan olunur. 2992 , .. 

kaldı. Giyyom hiç vakit kay·"' 
betmeden Payıtaht üzerine yü· 
rüdü. Giyyom, İngilizlerin mü· 
sellah olduklarını biliyordu. Fa 
kat danların uzun süren haki· 
miyeti altmda bu millet muha· 
riplik hasletlerinden birçoğunu 
kaybetmiş idi. 

Giyyom evvela Dover üze· 
rine oradan da Londraya yü· 
rüdü. lngiliz Lordları ve kilise 
erkanı Giyyoma lngiltere taÇ 
ve tahtını teklif ettiler. Giy
yom bu teklifi hemen kabul 
etmedi; evvela Ingiliz halkının 
kendisini ne dereceye kadar 
istediğini anlamak istedi. Bir 
kaç tecrübe ve tahkiktan son· 
ra İngiltere taçını kabul etti 
ve taç giyme merasimi içiıı 

de en müsaaddır olmak üzere 

Vestministre seçildi. 

Bu sıralarda 1066 . senesi 

Kanunuevvelinde bulunuluyor· 

du. Giyyom, halkın idarele· 

rinden bizar olduğu nazır. 

papas ve idare memurlarını 

hep değiştirdi; yerlerine ınii· 
nasip kimseleri tayin etti. sıı 
sayede İngiltere de halk istik· 

halden daha fazla ümid "'r 
ve emin oluyordu. Memlekette 

baştan başa bir imar faaliyeti 

başlamıştı. l-İer tarafta binalar 

ve yeni köyler vücude getiri· 

liyor, binlerce insan iş bulıJ' 
yor, bu suretle memlekette 

refah ve servet artıyordu. 13~ 
sıralarda . da Milad Isa yort~· 
ları yaklaşıyordu. İngilizler b~ 
yortuya fevkalade bir ebeJll' 

miyet verirlerdi. Aslen Roııı'' 
lılardan kalma bir yortu ~· 
masma rağmen Milad lsa yot' 
tuları İngilizlerin milli adetleri 

arasına girmiş idi. 
Bu yortularda dostlar biri· 

birlerine hediyeler verirler ve 
bu hediyelerde ekseriyetle 

canlı hayvanlardan veya ıtfl' 
yattan ibaret olurdu. Yortuls' 
yaklaştığı zaman, zengin ~ 
fakir bütün İngilizler pazarlsr 
koşarlar, yortu hediyesi haııt' 
lardı. 

· Arkası var-····-Ankara da 
' 

Bağcılar kongrest 
açılıyor ı 

ı' 98 
3 Eylulde Ankarada ır 

Vekaletinde bağcılık kooı'zr 
toplanacaktır. Bu kongreye ıi· 
raat Vekaletince lzmirdefl ~· 

.. dl . rı1 raat muca e e ıstasyonu f 
dürü Bay Nihad lribozla ~:i~ 
cılık enstitüsü şefi Bay rJLl 5' 

O ••tc:b~ naran ve bağcılık mu 1·,. 

d·IJ11' 
sısı Bay Şemsi davet e 1 1,ı 
lerdir. lzmirden bazı bağcı~· 
da kongreye iştirak edece 
lerdir. ~~· 

Kongrede, bağların filo.~ 
radan korunması tedbirle''"*· 
orta Anadolu istihsal ını~t' ~i 
larında da bağlar yetiştirıl~,. 
meseleleri de görüşülec;• 

Ozel Yusuf Riza ANA ve iıt 
okulu direktörlüğünden: ·( 

ANA ve iLK kısımlar için talebe kaydına ~1 

EylOlden itibaren başlanacaktır. ,~ 

1 
Müracaat saatları : Her gün sabah dokutd 

onyediye kadardır. 
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