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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

ltalya hükumeti 
İspanya harbını kendisine 

aid bir harp gibi telakki 
ediyor. 
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Amerika Çin Meselesine Müdahale Edecek Mi? 
Japonya hükômeti, Çin lllesele~ini lngiltere.Ve Ameri_ka, bi-

k d. .. h il h J rer nota verdıler en ) arZUSUna gore a e 3ZJr andı Veriler. notalard"";'(ç;ntao)da askeri 

Çinin sahilleri abloka edildi, merkezi ve bü- harekat yapr/m~==i~:eri!~t~~~~arar gö-

yük şehirleri de bomba yağmuru altlndadır ··~r!:~ b~~~~7~~.'.•'di~u•iy•n 
şehı ini zaptetmişlerdir. 

Çin askerleri siperlerde 

Tokyo, 28 (Radyo) - Ja· 
Ponya hükğmeti Çin mesele
sinin kat'i şekilde halli için 
hazırlanmakta devam etmek
tedir. Çin sahillerine yeniden 
tsker gönderilmiş ve Mogol 
~ıtalarıda harekete getiril· 
l!ıiştir. 

Paris 28 (Radyo)- Çin se· 
'-'ahilinin, Japon donanması 
tarafından abloka altına alın
~ası keyfiyeti, Avrupada de· 
tın akisler uyandırmıştır . 

Japon resmi mahafili, Çin· 
Japon ihtilafının bir an evvel 
halli için Çine silah ve mü
hiınmat gönderilmemesini · ala
k.dar devletlere bildirmiş, Çi· 
lıin bütün siparişlerini satın al
lnağa hazır bulunduğunu ilave 
eylemiştir. 

Alman bandıralı Renivet va· 
Puru, Çin hükumeti için Şang 
hay limanına getirdiği silah 
Ve rnühımmatı, Japonların mü· 
dahalesi üzerine Kobe limanı· 
lla götürüp orada tahliye ve 
Ja~onlara teslim eylemiştir. 

Londra 28 (Radyo)- Japon
'-

Amerika 
Nazırlar meclisi 

toplandı 

Bay Ruzvelt 
A. Vaşington, 28 (Radyo) -
~ ~erika nazırlar meclisi,' dün, 

a eısicumhur B. Ruzveltin riyaer ih !~de toplanmış ve Çin·J ı pon 
lılafı etrafında mühim mÜ· 

~erelerde bulunmuftur. 

yanın bura sefiril Bay Yuşida 
dün İngiltere Hariciye Neza· 
retine giderek Bay Eden'i zi· 
yaret etmiş ve İngilterenin 
Nankin sefirine vaki taarruzdan 
dolayı hükumeti namına tees· 

sürlerini beyan eylemiştir. 
Paris 28 (Radyo)- Dün, 12 

Japon tayyaresinden mürekkep 
olan bir hava filosu, Çinin 
hükumet merkezi olan Nankin 

Stoyadinoviç 
Bugün Bükreşe 

gidiyor 

Bay Stoyadinoviç 
Belgrad, 28 (A.A.) - Bay 

Stoyadinoviç dün öğleden 

sonra kral naibi 

kabul oiunmuştur. 

B. Stoyadinoviç 

tarafından 

küçük an· 

tant devletleri Hariciye Nazır· 

!arının içtimaında bulunmak 

üzere cumartesi günü akşamı 

Sinayaya hareket edecektir. ---·-----
Lord Roçild 

Dün öldü 
Londra 28 (Radyo) -lngil· 

terenin en büyük bangerlerin· 

den Lord Roçild, 69 yaşla· 
rında olduğu halde ölmüştür. 

Lord Roçildin halefi, 26 
yaşlarındaki oğludur. 

şehrini bombardıman etmiştir. 

Atılan bombalardan müteaddit 

yerlerde yangınlar çıkmışt-;;
Çin topçularının iki J1pon 

tayyaresi düşürdükleri söyleni· 
yor. 

Lontlra, 27 (A.A.) -Siyasi 

mahfiller hu kukan Çinde • hali 
harp mevcut olmadığını ve 
yoldan geçen bir sivil arabanın 
bombardımanı mazur görüle-
cek bir hadise olmadığını 
ehemmiyetle kaydetmektedir· 
ler. 
- /)eııamı 4 ncil Mılıifede -

lngiltere krah al
tıncı Corc 

-~------·--·~·~·--~------~-lngiliz sefirinin yaralanmasından 
dolayı çoklmüteessirdir 

lngiltere Kralı ve Kraliçesi 
Londra, 28 (Radyo) - in· Sefirin sıhhi ahvali, bir de· 

giltere kralı altınct Jorj, Japon receye kadar iyileşmiştir. 
tayyarelerinin attıktan bomba· Sir Hov, sefirin hastalığı 

lardan yaralanmış olan İngil· müddetince sefaret umurunu 
terenin Nankin sefiri Sir Yunga tedvir etmek üzere buradan 
bir telgraf çekmiş ve teessü· tayyare ile Çine hareket ey· 
rünü beyan eylemiştir. !emiştir. 

---------~---~-~491-------------

r ' Büyük bir kayıb 
Namık Kemal zade B. 

Ekremi de kaybettik 
lstanbul, 27 (Hususi)

Bir müddettenberi rahatsız 
bulunan Namık Kemalin 
oğlu büyük ediblerinıiz

den Ali Ekrem, bugün öl
müştür. 

Ali Ekremin cenazesi 
garın (bugün) merasimle 
kaldırılacak ve aile kab· 
ristanına de/nedilecektir. 

Ali Ekremin ölümü, 
/stanbulda büyük bir le· 
euür uyandırmıştır. 

~------------------Faşist meclisi 
Birinci Teşrinde 

toplanacak 
Roma, 28 (Radyo) - ltal· 

ya Faşist meclisi, İlkteşrinin 
bidayetlerinde burada topla· 
nacaklır. 

Büyük Faşist meclisinin, 
mühim meseleler etrafında mü
z~kerelerde bulunacağı söyle· 
nayor. 
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Alman - Türk 
Ticaret müzakeresi 

! tekrar başlıyacak 
f~anbul , 28 [llusuei] ·- lktı· 

sad \'t>lı.alcti Genel Sckrt>teri Bay 
.Feik Kurdo~lu , bugün lktısad Ve. 
kili B. Celfıl Bayarla tekrar ko. 
nuşmuştur. 

Vekilimiz Celal Bayar 
B. Faik Kurdoğlunun, talimat 

alarak yakında berlioe gideceği ve 
hülı:ılmetimizle Almanya arasında 

başlamışken muvakkaten duran 
kliriog ve ticaret ıolıımılınaa de-

Lord Eden 
Londra, 28 (Radyo) - İn· 

giltere ve Amerika Hariciye 

Nezaretleri, gerek Japonyaya 

ve gerekse Çine birer nota 
vermişler, Çintao şehrindeki 
askeri harekat yapılmamasını 
rica etmişler ve zira buradaki 

----··---
Ademi mü-

dahale 
Komitesi toplandı 
Londra 28 (Radyo) - Is· 

panya işlerine ademi müda
hale komitesi; dün, Lord Pli
motun riyaseti altında toplan· 
mış ve İspanya sularında 
yapılmakta olan aı aştırmalara 
son verilmesi hakkında Hol· 
landa murahhasının verdiği 
raporu tetkik eylemiştir. 

Komite, şimdiye kadar para 
vermemiş olan aza devletlere 
birer muhtara gönderilerek 
komitenin maaş ve sair mas· 
rafları için hisselerine düşen 
mikdan tediye etmelerini ten· 
sip eylemiştir. 

-----------·~··•1•-e .. .,_. _____ _ 
Suriyedeki isyan 
kabineye karşıdır 

·-·-· _Son bir habere göre, suriye -- -===-=.~==-~-~--~----.:: 

kabinesi istifa edecektir 

Suriye nümayişçileri 
lstanbul 28 (Hususi)- Şam· berlere göre, hükumet tayyare 

dan ve Beyruttan alınan ha- lerinin şiddetli bombardımana 

Bay Sandler 
Bay Bekle uzun 
müddet konuştu 
Varşova, 28 (Radyo) - Dün 

buraya gdmiş olan lsveç ha
riciye nazırı Bay Sandler, Po
lonya hariciye nazırı Bay Bekle 

uzun bir mülakat yapmış ve 
iki memleket arasındaki müna
sebatı tetkik eylemiştir. 

Bay Sandler, Bay Beki Stok· 
holma davet eylemiştir. 

vam edt>ceği söyleniyor. 
Şehrin birçok mahalleleri Çin 

topçusunun atl"şi ile yannııoıır, Şe· 

birde ıivillerden ;ki maktul ve bir· 
çok yaralı vardır. 

rağmen isyanlar bastırılmış de

ğildir. isyanların saiki dahili 

idarenin karışık ve bütün Su· 

riyeliler in temayüllerine aykırı 

olmasıdır. Kabinenin zaafı, ta· 

rafgirliği isyanı Şama kadar 

getirmiştir. 

Dün ve evelki gün Şamda 
birçok hadiseler ve nüm~yişler 
yapılmıştır. Vaziyeri islaha ça
lışan polis kuvvetleri halk 
üzerine ateş etmişler ve bu 
sebeple iğbrar daha fazlalaş· 

mıştır. 

Kabinenin bu vaziyet kar· 
şısında istifa ı;necburiyetinde 

kalacağını anlaşılmaktadır. 



Sahife 2 

Anasını CiOr_._ 
___ Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 68 
Anen feanen, bahri zevkte 

şinaverlik ediyorsa da pek 
gizliden gizliye ediyor. Sizi 
meşrife muvafık buldu; gönlü 
çekti; binaenalazalik ruyu rıza 

gösterdi. Bakalım bir fırsat 
elversin, muvafık bir mahalle, 
ya halasının, ya da çırak çık
mış kalfalarından birinin ha
nesine düşürüveririzl. 

Halasının veya çırak çıkmış 
kalfalarından birinin hanesi 
dediği de Hobyardaki kendi 
evi; kız kardeşinia Etyemez
deki evi.. rıununla beraber, 
herifin ev tavuklarını ve piliç
lerıni baştan çıkarışı, bu yol
lara sevkedişi de çok vaki. 

Kör Abdurrahman, ertesı 
gün Beyazıttaki erkez kıraat
hanesinde buluşmağı kararlaş- I 
tırdığı Lalafendiden ayrıldıktan 

1 

sonra Yenikapıdaki selatin 
meyhanelerin birine düşmüş, 
tenha bir tarafa oturup önüne 
rakıyı getıı t niş, salim kafa ile 
düşünmeğe başlamıştı . 

Abdülvehap Paşazadeyi um· 
duğundan çok ziyade avucunun 
içine alacağı, istediğinden faz
lasına dünyalık sızdıracağı mu
hakkak . 

Zira · oğlan, paşazade miras 
yedilerin yüzde doksan dokuzu 
gibi, yalnız görgüsüz, toy, ca
hil ve cahilliği icabı gidişatı 
müvazenesizlerden değil, ser· 
sem, avanak, mis gibi ahmak. 

Böylesine hangi yosmayı 
yutturamaz?. Gel gelelim, et· 
rafında, zevk ve safa alemle
rının ıcığını cıcığını görmüş, 

çapkınlıkta daniskalaşmış kurt
lar var .. Her malı sürebilir mi 
öne? 

O kaşarlanmış çanak yala
yıcılar: 

- Aman Çelebim kendine 
gel, ne yapıyorsun yahu?. Bula 
bula beyimize bu kaknemi mi 
buldun?. Diye atılıp kaknemin 
ıeceresinden tutturdular mı bir 
çuval incir berbat oldu gitti. 

Abdürrahman, rakıyı fası· 
lalı ve yudum yudum içerek 
düşünmüş düşünmüştü. Pek 
yeni türemelerden ve adı sanı 
pasaporola olmamışlardan, 
birkaç sene evvel ortadayken 
töbekar olup :kocaya varmış 
ve gene tövbekar olup koca· 
ya ".armış tek durmamağa baş· 
lamışlardan, bir kimse tarafın- · 
dan kapatılmış ve usanıp es
ki hale avdete karar vermiş
lerden kimler var, kimler yok. 

Y ekçcsim bu güruhun hep
sini gözünün önünden geçir
miş, hepsine bir kulp bulmuş, 
hiçbirinde karar kılamawıştı. 

Maksadı, mümkün olabileni 
yapıp avaidini yetiştirmek, ke· 
sesının yuzunu güldürmek. .' 
Böyle ender ele geçer bir mi
rasyediye öyle birini sunmak 
ki, zaten biçare olan aklrnı 
büsbütün şaşırsın; ceplerine 
elleri daldırıp liraları, beşlik 
banknotları toka etsin .. 

Abdurrahman, selatin mey· 
hanede 50 dirh~m kadar ra· 
kı demlendikten sonra, azıt· 
madan vazgeçerek evine git
meği, işi karısına açmağı ta· 
sarlamıştı. 

Karısı da kocasına tanı ta· 
tamamına uygunlardan. O da 
zanaat ehli; çekirdekten yetiş
me .. 20, 25 yıl evvelin me!ii· 
burelerinden, adlı sanlı Arap 

Arap denilmesi, aslen Arap 
oluş·ından değil; fazla esmer· 
liğinden.. Otuz, otuzbeşine ka· 
dar geçirmediği macera kal· 
mamış, sürünmüş, yuvarlanmış 

civalı düzgünden dişleri kap· 
kara kesilip suratı buruştuktan 
sonra körün üstüne yıkılmış. 
Hımhımla burunsuz, birbirlerini 
bulmuşlar; nikahlı karı·koca 
olmuşlar ve ayni zanaatj tut· 
muşlardı. 

( Ark.ısı fJar ) 

Z .bıtafla: -----Kurşun çalmışlar 
fkiçeşmelik Kocatepe oku

lundan, sütçü Mustafa oğlu 
8 yaşlarında Rifat, 9 yaşında 
Ferhat ve 11 yaşında Sabri, 
mekteb helalarmdan kurşun 

boru söküp çalarken yaka
lanmışlardır. 

Yankesicilik 
Basm&hıtne istasyonunda, 

Kasab ..... Rıfat oğlu Mehmed, 
Osman oğlu Yahyanın yelek 
cebinden ~aatini yankesicilik 
le çalmıştır. 

Para çalmış 
Dolaplıkuyu mevkiinde, Ha· 

san oğlu amele Mustafa; kö
sele tüccarı Ahmed oğlu Sü
leymanın evinde kimse bulun· 
madığı bir sırada içeri gire
rek beş lira para çalmıştır. 

8 yaşındaki hızsız 
Türkpazarında Apdullah 

oğlu 8 yaşlarında Haydar, 
Avram oğlu manav Salamo
·nun dükkanı çekmecesinden 
21 lira çalıp kaçarken yaka
lanmıştır. 

Esrar içmek 
Çeşme kazasının Ilıca mev

kiinde sabıkalılardan Arif oğ
lu Ali, esrar içerken yakalan· 
mış ve cebinde de 4 gram 
esrar bulunarak alınmıştır. 

Kahvehanede hır. 
sızlık 

ikinci.kordonda 111 sayılı 
kahvehanede, sabıkalılardan 
Musa oğlu Recep; kahveci 
Şevki oğlu İbrahimin kahve 
götürmek üzere dışarıya çıktığı 
bir sırada iki çay kupasile bir 
kahve fincanını çalarak kaçmış 
ve yakalanmıştır. 

Tirede yangın 
Tire kazasının Bahariye ma· 

hallesinde İbrahim Gedizlinin 
evinde yangın çıkmış ve ev 
tamamen yandıktan sonra sön· 
dürülmüştür. Zarar 1100 lira 
tahmin edilmektedir. 

Hırsızlık 
Çeşme kazasının T oğoğlu 

mahallesinden Mehmet oğlu 
Mustafa, ayni mahallede Salih 
oğlu Neşetin evinden 116 kilo 
buğday çaldığı~dan yakalan-

• 
Birinci s·ınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklaı 

ve elektrik tedavisi 
izmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
TE>IPforı: 3479 

'ha __ _.J ________ _ 

(Ulusal Birlik) 28 AA-ustos 937 

Yüz elli sene ev
velki çapkın 

Ruhun esrası 

Kafa tasımızda 
deka alametleri ---------

Mezarını hala kadınları 
~~--------~-~ 

ve genç kızları çekiyor Girintiler ve çıkıntıları 
mühim rolü var Kazanova adını şüphesiz ki, 

işitmişsinizdir. Dünyanın en 
büyük ve en mahir kadın av· 
cısı olan bu adam bundan 
150 sene evvel ölmüştür. Bu
nunla beraber Kazanova adı 
hiçbir zaman unutulmamış ve 
bu isim altında birçok aşk 
maceraları ve efsaneleri uy
durulmuştur. 

Bohemyada Düks mezarlı
ğına gidecek olursanız orada 
bir mezar taşı üzerinde şu 
cümleleri okursunuz: 

Jakob Kazanova 
Venedik 1725 

Düks 1798 
Burası, Kazanovanın hatıra

sını ölümünden sonra . da ya· 
şatan bir yerdir. Senelerce 
muhitindeki kadınları kendisi-
ne esir etmiş olan bu kadın 

avcısının mezarı, bugün bir 
çok kadınların ziyaretgahı ol
muştur. 

Kazanova Kimdi? 
Kazanova 1725 senesinde 

Venedik'te doğmuştur. Ailesi 
seyyar bir komedi kumpanyası 
teşkil etmişti. Kazanova çocuk
luğunu hastalıklarla geçirmiş
tir. Bilahare tedavi edilmiş, 
evvela aptal gibi görünen bu 
çocuktan yaramaz bir genç 
meydana çıkmıştır. 

Kazanova 25 yaşında iken 
bir gün şehirde dolaşırken bir 
zabitle refakatinde bulunan bir 
bir sivil görmüştür. Gencin 
çehresi, teninin rengi ve zara
feti nazarıdikkatini celbetmiş 
ve bunun bir kadın olduğunu 
anlamakta gecikmemiştir. Ka
zanova bu kadını hkip etmiş 
bir saat sonra kim olduğunu 
anlamıştır. Meğerse Henriette 
adında bulunan bu kadın bir · 
manastıra götürülüyormuş. Ka
zanova bu kadına kendisini 
kurtarmayı teklif etmiş ve bu 
suretle Henreitte Kazanovanın 
ilk sevgilisi olmuştur. Bu aşk 
dört ay sürmüştür. 

Bir gece Kazanova sevgili
sile beraber bir baloda bulun
duğu sırada Henriette'in ak
rabasından birisi kendisini 
tanımış ve yanına sokularak, 
ebeveyninin bir mektubunu 
v rıniştir. Bu mektupta Hen
riettein evine dönmesi emre
diliyordu. Kazanova sevgilisini 

Ceneceye kadar götürmüştür. 

Aşıklar orada göz yaşlarile 
biribirlerinden ayrılmışlardır. 

Kazanova, bundan sonra 
sergüzeşt arkasından koşmıya 

başladı. Pariste kaç kadınla 
tanışmış ve kolları arasında 

kaç kadınla mest olmuştur?. 
Bunların sayısını belki de ken· 
disi bilmezdi .. Pariste bilhassa 
artistler arasında yaşamış, za· 
manın ne kadar tanınmış, gü· 
zel artisti varsa hemen de 
cümlesi Kazanovanın sevgilisi 
olmuttur. Fakat 1752 sene
sinde Pariste bir şövalye ile 
aralarında çıkan bir kavga yü
zünden Venediğe dönmiye 
mecbur olmuştur. 

Kazanova, Venedikte eski 
sevgililerinden meşhur Silvia· 
nın kızı .Manon Balettiyi iğfal 
ederek henüz pek kiiçük yaş· 
taki bu güz,·! kızı elek et~ 

mıv .. mnvaff11k nlmıı~tnr. K:ı · 

zanova önce bu kızı sevdi
ğine zahip olmuş, hatta 
genç kıza izdivaç vadinde 
bulunmuşsa da bilahare bu kız
dan da vazgeçerek Holandaya 
gitmiştir. 

Kazanova burada bir gün 
sokakta bir kuyumcu mağa
zasının camekanına dikkatle 
bakan 13 yaşında bir kız gör
müş Vf! buna yaklaşarak bir 
çift küpe hediye etmiştir. 

Kazanova biraz sonra bir 
mücevherat işine girmiş ve 
bir miktar para kaybetmiştir. 

Bu mücevheratın bedeli Char
pillon adını taşıyan üç kadın 
tarafından ödenecekti. Fakat 
kadınlar arandığı halde bulu
namamış, Kazanova da parayı 
tahsil edememiştir. Kazanova, 
bu hadise ile genç k z ara
sında bir münasebet olduğunu 
hatırına bile getirmemiştir. Fa
kat biraz sonra Londrada bu
lunduğu sır~da dostlarından 
şövalye Govdar kendisini tanı
dıklarından bir kaçına takdim 
etmek istemiş ve mükellef bir 
evin salonunda Madam Char
pillonlarla tanışmıştır. Bunlar 
arasında vaktile bir çift küpe 
hediye etmiş olduğu genç kız
la da karşılaşmıştır. Genç kız 
büyümüş ve güzel ve cazip 
bir kadın olmuştu. Bu kadın 
evvela Kazanovaya yüz vermiş 
ve fakat bilahare ansızın or
tadan kaybolmuştur. 

Fakat Kazanova genç kızın 
peşinden ayrılmamış, lakin 
genç kızın babası süsünü ve· 
ren bir adamın teşebbüsü üze
rine ·namuslu bir aileyi ölümle 
tehdit etmek cürmünden do· 
layı hapse atılmıştır. 

Kazanova sihirbazlığa kalk
mış ve bu uğurda birçok 
ihtiyar k~dınlarla düşüp kalk· 
mıştır. 

Kazanova fakra düşmüş, ih
tiyarlamış, Viyanaya gitmiş ve 

orada İtalyan sefirinin hizme· 

tine girmiştir. Sefarethanede 

verilen bir ziyafet esn1sında 
Kont Valdstein adında bir 
Avusturyalı zengin kendisini 
Düks'tek şatosuna gelmesini 
teklif etmiştir. Kazanova bu 
teklifi reddetmiş ve fakat bir 

Başınız, riyaziyeci başı mı· belirmiş olan kemikler fe~ 
dır? Şair, ressam, musikişinas 1 temayüllerin mevcudiyetine d 
veya gazeteci olarak mı doğ· ı lildir. Bu temayüller de tB 
dunuz? Sizde tiyatroya veya ripkarlık, riyakarlık ve hırsı 
zabıta işlerine karşı müstesna lık gibi şeylerdir. 
bir istidat var mıdır? Hafıza· Bu kemikler insanın karii 
nızda vak'aları, isimleri veya teri üzerinde mühim bir t 

tarihleri tutabilir misiniz? oynamaktadır. 
Bunları anlamak isterseniz Kulak deliğinin hazan ç 

kafa tasmızın veya alnınızın aşağıda bulunması alnız d 
şeklini yahutta buradaki çıkın- olan kimselerd ::: en fena teııı 
tıları tetkik ediniz. Bu çıkın· yüllere delalet eder. 
tılar sizde nelere karşı istidat Alnın yukarısında ve o 
mevcut olduğuna ve çukurlar· smda iki çıkıntı arasında ııı 
da böyle bir istidattan mah· kayese kabiliyeti bulunur 
rum olduğunuza delalet eder. bu da her şeye layık oldıl& 

Hiçbir kafa tasının diğeri- yeri vermiye hizmet eder· J 

ne eklen benzemediği Dr. Gali buna deha çıkıntısı il-> 

Gali ve Lavater adında iki vermektedir. 
alim tarafından tetkik ve keş· . Kaşların köklerinin üstiifl 
fedilmiştir. ressam için üç budu ~ı~ııı 

Dr. Gali evvela zekavetin kabiliyeti ve kumandan ıçaıı 
dimağdan geldiğini, çıkıntılı harbin panoramasını kavraıJI 
alınların yaratıcı bir kabiliye· kabiliyeti bulunur. Kaşlıı 
te, yüksek alınların teşkilatçı- orta'Sından kulaklara ~-
lara, hakimlere, ~mağrur şefle· olan yerde gıda almak . 
re, düz alınların zalimlere ve liyeti vardır ki, bu çok i11~11 

manen mes'uliyet hissinden etmiş bir halde bulunduğıl 
mahrum olanlara ait olduğunu yanaklarda geniş~edi~i ııı ı 
tesbit etmiştir. Dimağçe, aşk oburluğa ve hatta pıs b0 

faaliyetinin merkezidir. Kalkık lığa delalet eder. 
kaşlar re.ssamlara, dört köşeli Büyük adamlardan b.ı1 
alınlar musikişinaslara aittir. rının yukarıya koydu°' 

Kulağın üstünde ve arka- resimleri bu nazariyeye 
sında göze çarpacak surette men tevafuk etmektedir. 

~~~~~--••H•--•~•~~ 

Bir hapishane kaçağ111ı 
oynadığı oyun ve ons 

oynanan oyun ... 
·- • -- ds Amerikada bir hapishane binmiştir. Fakat bu sıra ğ1 

firarisi sinema filmlerine yakı· herif peyda olmuş, kaza I 
şan bir macera oynamıştır. Ne altından koskoca bir rove 
yazık ki, bu maceranın kadın çıkardıktan sonra tayY'~ 

l · ·1 ta · kahramanı yoktu. Bu macera yanına ge mış ve pı o 
Birleşik Amerikanın T eksas - Ben hapishane k~ 

B · h MekS' eyaletinde Rcsenburg şehrinde yım. em emen 

B h. götür!. Demiştir. ~ 
oynanmıştır. u şe ır tayyare . h tt 

Genç pılot ayatının 
meydanına günün birinde 19 k d ld u •• u··0 ce e e o ugunu gor 0 yaşında, güler yüzlü, sportmen d .. .. ·· b' d f .. . a ama sozunu ır e .. 
bir genç gelerek hır tayyareye t k tt• · ı·· um r10 e rar e · ırmıye uz b ., 

sene sonra sefir ölünce şatoya den tayyareye :kabul etrtJh 
nakletmiştir. 

Kazanova son 
burada yaşamış ve 
müştür. 

hemen havalanmıştır. ~~ 
senelerini Sergüzeştin birinci sa 1 

burada öl- bu ... İkinci sahnesi de hav~ 

lzmir Emrazı sariye hastaha
nesi Başhekimliğinden : 

oynanmı tır. Pilot, bir t~~86 
uçuyor, diğer taraftan duş 
yor .. Acaba ne yapın9h' 

1 
haydudu nasıl başt&n a~.~e 
Bir aralık hayduda do 

Hastahanenin 937 Mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, 
miktar tahmini fiat ve eksiltme şeklile muvakkat teminatları 
yazılı 5 kc.lem erzak vesaire 18 Ağ-ustos 937 tarihinden 3 
Eylül 937 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konul-
muştur. 

Şartnameler hastahanede başhekimlikte hcr~ün görülebilir. 
Eksiltme 4 Eylül 937 Cumarte i g ·· nü eat 11 de- Tepecikte 

Emrazı sariye hastahanesinde tc ckkül eden k misyon huzu· 
runda yapılacaktır. 

''Dikkat" 
Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak 

komisyonca alınamayacağından bunları vermek istiyenler ihale 
gününden evvel teminatlarını İzmir malsandığına yatıracak-
lardır. 18 23 28 3 2867 
Tahmin edilen Muvakkat 

fi at Miktarı teminat 
Lira K. Kilo Lira Kr. Cinsi 
845 62 8250 63 42 Birinci ekmek 

2025 00 4500 • 151 87 Koyun eti 
495 00 4500 37 12 Süt 
37R 00 2700 28 3 YoğJJrl 

1120 00 40000 84 ()() Kok komürü 

diyor ki: 0 
- Düşünmemiştim. HLI 

k ı .. ~-varma ıçın uzumu 

benzinim yok.. 
~ 

Hapishane kaçağı bıJ 
inanmış ve ağız dolusll ~ 
lcr savurduktan sonra: 

- Öyle ise beni h51İ 
yere indir. ' 

Pilot bunu kabul etr1'i: 

bir müddet sonra, hali 
.d · b"yti~ arazı e penceresız u . 

binanın önünde karaya 1~ 
tir. Tayyare karaya irıef 
mez kasketli bir takıın ' 
lar etrafını almışlar ve '1' 
dun üzerine atılmışlardıf· 
sırada genç pilot gülef 
resife tayyaresinden irııl' 
Meğerse pilot bir ha 
önunde kara a inmi 



......._ Sahife 3 ---------------(~U_lu_sal Birlik) 

Pul meraklısı 
bir otelci 

N. V. jOiivier ve şü-j Fratelli Sperco 1 

W • F • H. Van rekası Limited vapur acentası 
•• a 1 nsııcatı 

~m Sirketi Londranın en işlek yerinde 
bir otelci vardır. Bu adam 
müthiş pul meraklısıdır. Otele 
i'elen her müşterisinden mu· 
hakkak surette memleketinden 

Der Zee vapur acentası RoY AL NEERLANDAıs 
KUMPANYASI 

& Co. 

bir pul ister. 
Bu pulları deftere yapıştınr 

ve kolleksiyonu tamamlar. 50 
•enedir bu işde olan ve şimdi 
70 yaşlannda bulunan plcu
nun milyarca pulu vardır. 

Geçenlerde pul meraklısını 
f ~Yar':.t eden bir pul alıcısı 
. rn uç ay otelcinin yanına 
f ~dip_ gelmiş, her gün pullara 

ır fıat tesbit etmiştir. 

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
BURG ve BREMEN limanla-

3 aylık çalışma neticesinde 
~ncak ~ de bir nisbetindeki 
0lleksıyona kıymet takdir 

~den pulcunun şimdiye kadar 
esapladığı rakam nedir biliyor rma yük alacaktır. 

lllusunuz? 
Ta 300 b' 1 . . . AMERICAN EXPORT LINES 

yani m. . ın n~ılız_ l~ras~.. THE EXPORT STEAMSHlP 
Yon ~ız:m. para _ıle ıkı mıl- CORPORATION 
d Tuk lırası. Hıç yorulma· "EXPRESS" va uru 2 E -
an, yalnız ahbaplıkla ve ya- p y 

\laş yavaş milyoner olan bu lülde bekleniyor. NEVYORK 
~damın . tekm!l kolleksiyonu içi~ yük kabul edecektir. 
enıeJc kı 6 mılyon lira tuta- EXMOUTH,, vapuru 14 

tak. Eylülde bekleniyor, NEVYORK 

li Otelci bu rakamı duyduk
b n sonra demiş ki: - Acaba 
~n 50 senedir bu otelde bu 

dar para kazandım mı? 
Bir adam tutmuş ve 50 se-

b:de ~fi kar olarak ancak elli 
•n hra kazandığını gör-

rnüşt·· ur. 

Milyo;~~: kızına 
neden kızıyor? 

Londrada herkesin dilinde 
dolaşan hadise şudur : 
- Milyoner Benn, kızını mi

rasından mahrum edecek mi 
ttrniyecek mi? ' 
b· Bunun ne olduğunu tabii 
I dınezsiniz, size hikayesini an
&~lım. Londranın tanınmış 
~ılyonerlerinden Benn 'inin kızı 

lara bu yaz Fransada Rivye
ra sahillerinde dolaşırken Ma-
Car baronlarından Anton Dirs· 
itb·y~ tesadüf etmiş, iki genç 
ırıb· 1 · ,. k ır erme aşı olmuşlardır. 

Nihayet evlenmekten başka 
(:e bulamı~a~ bu iki genç 
M"ndraya gıtmışlerdir. Londra 
ılyoner Benn kızının bir ec· 

~ebiye varmak istemesinden 
.olayı çok kızmış ve kızını 
Şıddetle azarlamıştir 

Fakat kız barondan ayrıla
lllıyacağını söylemiş, babası da 
tehdit makamında : 

- Ben de seni mirasımdan 
~.ahrum ederim. demiştir. Bu 
.Soz •· · k t Uzerıne ız, babasının evini 
erk edip, baronun oturduğu 
otele gitmiştir. 

b ~ Milyoner bu vaziyetten büs
ur· h"d 

k un ı detlenmiş ve sureti 
at.. d ıyye e kızını mirasından 
~ahrum etmiştir. Fakat araya 
&'ırenler babayı tatmin ederler. 

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-
citeşrindc PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PJRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 29 
Ağustosda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TU
NA limanları için yük kabul 
caktır . 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

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

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"BORODINO,, vapuru 28 
Ağustosa kadar LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"AD JUTANT,, 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. 

"MARONlAN,, vapuru Ey
lül iptidasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTl 
"OPORTO,, vapuru Ağus

tos sonunda UVERPOOL ve 
SWENSEAdan gelip yük çı
karacaktır. 

"OPORTO,, vapuru Kara
deniz ve İstanbuldan avde
tinde BELF AST, LIVERPOOL 
ve GtASGOW için yük ala· 
caktır. 
BRISTOL: LEITH ve NE\V

GASTELE HATTI 
"JOHANNE,, vapuru Eylül 

ortasında doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

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

DEUSTHCE LEVANTE-LINIE1

1 
"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 LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
" lNCEMORE ., vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, V ARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanları için yük kabul ede
cektir. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE - OSLO 

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

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

lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li-
manları için yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• • 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 1 

Başdurak büyük ,.Çalepçioğlu ~anı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
1 bulunur 1 
•:!!!!!!~~~~~~~~~~~~~· 

"RHEA,, vapuru 18 Ağus· 
tosta ANVERS (doğru) ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 5 
Eylülde ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manlarına 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 1 

Ağustosta ROTTERDAM , ! 
HAMBMRG ve ISKANDI
NA VY A limanları ıçin yük 
alacaktır. 

"VIKINGLAND" motörü 23 
Ağustosta ROTTERDAM , 
HAMBURG ve ISKANDI
NAVY A limanlarına hareket 
edecektir. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

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

"SUÇEAVA,, vapuru 7 Ey
lülde MALTA ve MARSIL
Y Aya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder· 

HAYIJ.f WiN 
Çİtlll 

no 
" 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

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

atış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMiR o~lu --- -· . _.., .... • - ... ~_,,,. ';".,..; • ,,..,r; • . ... • • •• 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez veFabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
.. Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

... ~ :: . •. .... 1 
ler. 

1 İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Doktor 
Ali Agih 
Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

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

Telefon: 4142/4221 /2663 1 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 -• • .a trr =rrt' 

TÜRKİYE 
CUJV'M İVETİ 

f>ürı· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekleı 1 

rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



(Ulusal Birlik) 

Santanderin sukutu hasebile ltalyan gazetelerinin 
yaptıkları neşriyat endişe uyandırmaktadır 

Bay Mussolininin General Frankoya verdiği cevab, siyasi 
usullerin tamamen hilafında ve mütecavizane bir cevaptır. 

Paris 28 (Radyo) - Ademi müdahale komitesinin resmen bay Mussolininin general Frankoya gönderdiği cevabi telgraftır. 
ve tamamen inhilal etmemiş olduğu şu sırada, Satanderin İtalya, resmi ve gayri resmi ağızlarla İspanyadaki dalıili 

harpte ytri ve müdahalesi olduğunu söylemekte ve müdahale· dahilden bir hiyanet neticesinde sukutu yeni ve beynelmilel 
lerine de devam etmektedir. 

bir hadise daha doğurmuştur. Bu hadise, İtalyan gazetelerinin Bay Mussolininin telgrafı, Akdeniz tahtelbahir hadiselerine 
Satanderdeki harp dolayısile Habeş harbindeki maktul ve de yeni bir şekil vermiştir. Bu şekil "Meçhul tahtelbahir,, ta· 
mecruhlardan bahseder gibi zayiat listeleri neşretmeleri ve biriniP bir daha kullanılmamasını icap ettirecektir. 

1 ....... 

Mülteciler Katalonya-
• I 

ya gönderilecek ·-· .... Santander m.. ecileri, 29 bin kişiye ba. 
liğ oldu. Fransa bunları kabul etmiyor 

Paris 28 (Radyo) -Santan· Fransa, mültecilerin, Kata· 

derden gelen mülteciler ço· lonyaya gönderilmesi için ter· 
ğalmaktadır. Üç gün içinde tibat almaktadır. 
gelen kadın, çocuk ve mül- Silah kullanabilecek olan· 
tecilerle yaralılar, 29 bine larda Fransada alıkonula-
baliğ oluyor. caktır. 

-~~~-----~.-...~··-· .. ·--------~ 
Maarif Vekaletinin •• gu-

\ 

zel bir karar) 
Orta mektep ihtiyacı tama

men karşılanacaktır. 
Buyıl, Ortamektehlerin bi· 

rinci sınıfına kaydedilen talebe 

fevkalade çoktur. Onun için 

şehrimizin muhtelif yerlerindeki 

Ortaokulların yalnız birinci 

sınıfları için yeniden 30 kadar 
şube açılacak ve talebeler, 
buraya alınacaktır. 

Vaziyet ve ihtiyaç, vilayet· 
ten Kültür Bakanlığına bildi· 
rilmiş ve gelen cevabta yeni 
açılacak Ortaokul şubeleri 
için münasib bina bulunarak 
kiralanması, ne kadar tahsisat 
lazımsa derhal verileceği bil· 
dirilmiştir. 

Vekalet, kira bedeli için ne 

kadar istenirse tahsisat gön· 
derileceğini bildirmekle, öğ-

retmen tahsisatını da vere

ceğini ihsas etmektedir. Veka· 

Jetin, evladlarını tahsil ettir· 

mek istiyenlere karşı göster

diği bu kolaylık takdire şa
yandır. 

Kültür direktörlüğü, Orta· 
okul ihtiyacını karşılamak için 
lüzumu kadar yeni okul açmak 
üzere okul ittihazına elverişli 
bina aramaktadır. 

ilkokullarda kayıt ve kabul 
muamelesine 1 Eylülde baş
lanacak, 15 Eylülde son veri· 
lecektir. ------------· ·-Tayinler 

Orman müdürlüğünün yeni 
kadrosu Ziraat Vekaletinden 
gelmiştir. Yeni kadro ile or· 
man müdürlüğü Vilayet orman 
Başmühendisliğine kalbedil
miştir. 

Ormanların koruma vazife· 
sini deruhte edecek olan ef· 
rad ve zabıta memurları, 1 
Eylulden itibaren yeni vazife· 
lerine başlıyacaklardır. 

Tüccarlara . 
Lisan dersi 

Şehrimiz Ticaret lisesinde 
bir akşam kursu açılmıştır. 
Kursa istiyen memurlar ve 
tahsili noksan tüccarlardan 
arzu edenler devam edebile· 
ceklerdir. Kursta muhasebat, 
muhaberat, stonografi, F ran· 
sız ve lngilizce lisan dersleri 
verilecektir. 

.Bir Yunan vapuru 
Atina, 27 (A.A.) - İngiliz 

bandralı Bandrof yük gemisi 
Barselondan Pireye gelmiştir. 
Geminin kaptanı Barselona 
yirmi mil mesafede milliyeti 
meçhul bir tayyarenin vapura 

IKömür buhranı 
Kışın. vaziyet daha 

fena olacak 
Son günlerde kömür fiat· 

!erinde yeniden bir yükselme 
görülmüş, ortada hiçbir sebeb 

yokken kilosu 5,5 kuruşa ka
dar çıkmıştır. 

Alakadarlar, ihtikara mey

dan vermiyerek, fiatleri yük

seltenler hakkında takibat 
yapılmasını kararlaştırmışlardır 

Orman idaresi, yeni sene 
için orman keşfiyatmı ikmal 
etmiş ve kesim müsaadeleri 
hakkındaki mukaveleleri ha· 

. zırlamıştır. Bu sene kömür 
buhranına sebebiyet verilme· 
mesi için kesim mıntakası 
geniş mikyasta tutulmuş, la
zım gelen tedbirler alın· 
mıştır. 

Yeni orman kanununun tat
bikine başlandığından beri 
kömür kaçakçılığı yüzde 7 5 
azalmıştır. Kaçakçılık yapan· 
ların bütün vesaiti müsadere 
edilmekte ve satılmaktadır. 

hücum ederek beş bomba at· 
tığını ve bombaların denize 
düştüğünü söylemiştir. 

Çin -Japon 
Diğer tflraftann Japonların 

Çinin cenubi garbi sahilini 
abluka etmek fikrinde olduk
ları hakkındaki haber Londra-
da nahoş bir tesir uyandır· 
mıştır. 

Londra mahfilleri, haliharb 
olmadıkça abluka teşebbüsü
nün gayri meşru bir hareket 
sayılacağını ve her ablukanın 
icabatından olan gemileri ara· · 
ma hakkının hiçbir zaman 
Japonlara verilemiyeceğini be· 
yan etmektedirler. 

Bu haber teeyyüd ettiği 
takdirde İngiliz ricali me~eleyi 
tetkik etmiye başlıyacaktır. 

Tokyo, 27 (A.A.)- Domei 
Ajansı bildiriyor: 
.Şanghaydan bildirildiğine 

göre, Japon kuvvetlerile bir· 
likte hareket eden Mogol kıt'a· 
ları Çin kıt' alarmı her rasgel· 
dikleri yerde bilhasa Şangha-
ym yüz kilometre cenubi gar· 
bisinde kain Vansunanda ve 
Kalkanın 70 kilometre gar· 
binde inhizama uğratmışlardır. 

Kalganı zapteden Kuang· 
tung ordusu Pekin • Suiyan 

9Eylülbayramı 
Bu sene geçen sene

den daha parlak 
olacaktır 

9 Eylul kurtuluş bayramı 
programı, Parti başkanlığınca 
zengin bir şekilde hazırlan
mıştır. Busene, kurtuluş bay
ramı fevkalade parlak bir şe· 
kilde kutlulanacaktır. Sabah· 
leyin Şehidlerde, İzmirin is· 
tirdadı esnasında ilk defa şeh
re girerken şehid düşen kah
raman askerlerimiz için diki
len abide önünde ve Karşı· 
yakada Atatürkün validesi Bn. 
Zübeydenin mezarı ön~nde 
tören yapılacak ve öğleden 
sonra büyük bir zafer alayı 
tertib olunacaktır. 

Şehidlerde yapılacak mera· 
simde öğretmen B. Ziya Şolen 
ve Karşıyakada Atatürkün an
nesinin mezarında yapılacak 

ihtifalde kız öğretmen okulu 
öğretmenlerinden Bn. Vedide 
taraflarından nutuklar irat edi· 
lecektir. Ayrıca • bazı zevat 
daha nutuklar söyliyecek ve 
öğleden sonra Atatürkün hey· 
keli önünde de söylevler veri· 
lecektir. 

Zafer alayı, öğleden sonra 
Basmahaneden hareketle bütün 
çarşıyı dolaşacak ve heykel 
önüne gelecektir. 

9 Eylul kurtuluş bayramı 
münasebetile taşradan gelecek 
heyetlerle bando muzıka ta· 
kımları için şehrimizdeki yatılı 
okullarda yatak temin oluna· 
caktır. Buseneki kurtuluş bay
ramı, geçen yıllara nazaran 
çok üstün olacaktır. 

mes'elesi 
şimendifer hattı üzerinde bu· 
lunan Hsunan Hua ve Hsin· 
paoon da Çin kıt' alarmın ba
kiyesine taarruz etmiştir. 

Japon tayyareleri ricat et· 
mekte olan Çin kıt'alarını 
izaç etmektedirler. 

Pekinden bildirildiğine göre, 
Japon kıt'aları dün Narıkvant· 
sun mıntakasında umumi bir 
taarruza geçerek Çin kıt' ala
rını mevzilerinden tardetmiş· 

lerdir. 

Han kov Geçidi, 27 (A.A.) -
Domei Ajansının muhabiri, Ja· 
pon kıt'alarının dün Hankov 
geçidine 8 mil mesafede kain 
Pataling şehrini işgal ettikle
rini haber vermektedir . 

Tsinghai, 27 (A.A.) - Ja· 
ponlar dün Tsingha\ye girmiş· 
lerdir. Çinliler 500 telefat 
vermişlerdir. Bin kadar da ya· 
ralıları vardır. Japonlardan 50 
kişi maktul ve 70 kişi yara· 
lan •. ıştır. 

Japonlar, Mankouastsun mm· 
takasındaki Çinlileri mevzile
rinden çıkarmışlardır. 

Tokyo, 28 (Padyo) - japon• 
lar Paosiyang limanına asker çı• 

karmııılardır. 

Nankin, 27 (A.A.) - Ja· 
pon tayyareleri dün gece şeh
rin üzerine bir akın yaparak 
birkaç bomba atmışlar ve 
muhtelif yerlerde yangın çıkar· 
mışlardır. Sivil ahaliden birçok 
kişiler yaralanmıştır. 

Tokyo, 27 (A.A.) - Ami· 
ral makamından neşredilen 
bir tebliğde, 14 den 25 Ağus· 
tosa kadar geçen zaman zar-
fında Japon bahriyesine men· 
sub tayyarelerin 110 Çin tay
yaresini tahrib ettikleri, 66 sını 
düşürdükleri ve 25 hangar 
tahrib ettikleri bildirilmektedir. 

Japonlar 16 tayyare kaybet· 
mişle-rdir. 

Mogollar da Japonlarla 
beraberdir 

Mukden, 27 (Radyo) - Ja· 
ponyaya dost Mogol ordusu, 
yirmi bin kişilik bir kuvvet 
halinde Japonların idaresi al· 
tında ilerlemektedir. Mogollar 
Nanke üzerine doğru yürü
mektedirler. Mogolların bu 
yardımı, istiklallerinin Japonya 
tarafından tanınmış olmasın
dan doğmuştur. Yeni hüku· 
metin adı "Mogol Suo" ola· 
caktır. 

Londra, 27 (A.A.) - Çin· 
deki lngiliz sefirinin yaralan· 
ması hadisesi hakkında hü· 
kumetin ne gibi tedbirler 
alacağı henüz malum değil 
ise de Şanghaydaki Japonla
rın sadece teessür izhar et
meleri meselenin halledilmesi
ne kafi gelmiyeceği tahmin 
edi mektedir. 

Muzaffer Giyyom 
Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 
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Yortu hazırlığı derecesinde 

bir hararetle Giyyomun taç 
giyme merasimi hazırlığı da 
devam ediyordu. Muzafferler 
ve mağluplar, emsali pek az 
olmakla beraber, adeta kar
deşlaşmış idiler. Normandiya
lılarla hakiki İngilizler ara
sında bu kadar derin bir 
dostluk hüküm sürmkte idi. 

Eski idarenin yanlış ve za· 
limane hareketleri, İngilizleri 
bizar etmiş idi. Zeki Narman· 
diya dükü, bunların aksine 
hareket etmekle, çok iyi neti· 
celer alıyordu. İngilizlerde, 
rahat ve emniyet içinde, istik· 
hali hal gibi tehlikesiz goru· 
yorlardı. 

* *. Matild tarafından soysuz ve 
piç sıfatile tahkir edilen Giy· 
yom, Normandiya dükalığın· 

da büyük muvaffakıyetler ka
zanmış bir adamdır. Cesur 
ve azimkar olması onu birçok 
muvaffakıyetlere kavuşturmuş· 

tur. 
Türklerin bir çoğuna göre 

Giyyom lngiliz tacını başına 
25 :kanunuevvelde geymiştir. 

Bu merasimin ancak miladi 
yoktnsunun ikinci günü yapıl· 
dığı pazarlar bu ikı rivayetten 
hanginin doğru olduğunu 
araştırmak ve tesbit etmek 
bizim mevzuı.ımuz dışındadır. 
Esasen aradaği bir aylık müd
detin tarihin umumi sırrıdır 

zerrece kıymeti yoktur. 
Hakikat şudur ki; Norman

diyalılar, lngiliz tacının kendi 
dükleri başına giydirilmiş ol· 

vaffak olmuşu; muzafferdi; fa· 
tih idi. Fakat bunların şll 
anda Giyyom gözünde hiçbir 
kıymeti yoktu. Biran için dii· 
şündü: 

- Bu ağır şeyi başıın• 

~iymek için mi onbinlerce in· 
san kanının dökülmesine se· 
bep oldum?. Dedi. Ve aklın~ 
Matild, Matildin güzel çehresı 
geldi; yeni bir his ile: 

- Ne olurdu?. Benim bil 
büyük zaferimin hu en büyük 
netice Matild de görseydi·· 
Dedi. Gene Jüşündü ve: 

- Evet, ben genç yaşını· 

danberi her istediğimi yapınağ' 
muvaffak olmuş bir hükümd8' 
rım; istedim, korkmadım, yo· 
rulmadım, mutlaka hedefe 
vardım. Fakat... Bütün bunlarııı 
bir kadın için, bir Matildifl 
göünde kıym~t kazanmak içi~ 
yapıldığını da itirafa mecbıı: 
rum. Matild de benim ebed1 

h"'k" . ' d d' a ımım.. e ı. 

, . 
Ve sanki kilisenin munıls'' 

söndü, Papasın sesi kısıldı, 
herşey, tacü taht gözündefl 
kayboldu. 

Bitti 
••• 

Çinli profesör 
Tetkikat yapmak üzere şeb' 

rimize gelmiş olan Çinli pr0' 

fesör Pean mihmandarı doktor 
Bay Remzile birlikte dün ~·: 
nisaya gitmiş ve Moris Şirı•11 
hastanesile daha bazı müesSe
seleri gezerek tetkikatta bil' 
lunmuştur. 

ması dolayısile İsa doğumu Mekteplerde ··~ 
yortula.rıdı. Daha büyük şen- San'atlar mektebinde dıı 
likler yaptılar. leyli-meccani imtihanı yapıl~'t 

Giyyomun lngiliz krallık 108 talebe imtihana iştır• 
tahtına geçmesi alayı hariku- eylemiştir. imtihan sualleri. v.~ 
iade bir şekilde yapılmış ve kalet tarafından gönderilmıştd 
binlerce asker, korkunç harp imtihan evrakları Ankar• 

8 

kıyafetleri ve silahları ile bu tetkik edilecek, muvaffak ol•; 
merasimde yer almıştı. Londra talebenin hepsi de alınacaktd. 
halkı içinde bu kadar muaz· Lise ve ortamekteplerde .;. 
zam bir alay gören ve hatır· leyli ve meccani imtihanı j,'. 

Eylul Perşembe günü yapı 
lıyan hiç yok idil Bununla be-
raber, iri ve kuvvetli bir at caktır. , t1ı' 

ikmal imtihanlarına San 8 

üzerinde Giyyom göründüğü mektebinde 6 Eylulde J)S~ 
vakit Londralılar samimi ola- k 7 EY ve ortame teplerde de 
rak yeni krallarını alkışladılar, lulde başlanacaktır. Evvela tB' 

hem de şiddetle! rih imtihanları yapılacak ~~ 
Giyyom, halkı selamlıyarak tarih muallimleri büyük tarı e 

Vestministre kilisesine girdi knrultayına iştirak etmek üıer 
1 

ve doğruca lmihrap onune lstanbula gideceklerdir. lk~:r 
gitti. York baş papas Aldred imtihanları 22 Eyliile kt 
yeni kralı mihrabın yanında bitirilecektir. 
karşıladı; merasimde yer al· Mekteplerde kayıt ve kadb~. 
mış olan lngiliz asilzade ve işlerine devam edilmekte 1 

lordlarına Normandiya dükü Busene Ticaret lisesiıı ! o~:; 
Giyyomu kral olarak kabul mektep mezunlarının da kB r· 
edip etmediklerini sordu. Ay· edilmesi Vekaletçe alaksd9 

ni suali Normandiyalı ordu lara bildirilmiştir. ___..,,. 
erkanına da sordu. Her iki • • • j' 
taraftan muvafakat cevabını Belediye mezbaha 
başpapas Giyyomu kral ola· teslim aldı .. LI •• ,,. 
rak tes'it etti. " 

Ruhani merasim uzayordu, Mezbaha şirketi, salı gu~ıjtl 
kilisenin içi hınca hınç dolu den itibaren belediye teşk• 
idi; yeni kral, Normandi dü- ile işletilecektir. Mezbah~~ 
kn, içinin fena halde sıkıldı- şimdiki idare kadrosunda 'ı 
ğını hıssetmişti. değişiklikler yapılacak, nıe'°,~ 

Papazın başına koyduğu in- lar gene vazifelerinde kal•' 
11
• 

giliz tacını, sanki kaldırılması belediye memuru olarak çl 
güç bir yük sandı. Evet .. Mu- şacaklardır. ,,-

, Özel Yusuf Riza ANA ve iLf. 
okulu direktörlüğünden: ır 

ANA ve iLK kısımlar için talebe kaydma 11 
EylOlden itibaren başlanacakbr. ~ 

MUracaat saatları : Her gUn sabah dokutd' 
onyadiye kadardır. 

Kestelli caddesi: No. 76 Telefon: 2914 


