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Çin hükiimetinin ansızın Japon 
yaya harp ilan edeceğf .söyleniyor 

Çinlilerle Japon ordusu arasında ( Ankeo ) 
civarında kanlı muharebeler başladı 

Nankin 7 (Radyo) - Çin 
kabinesi, dün toplanmış ve 
bazı nazır laı ın çekilmes ) l .: 
Yerlerine komünistlerin geçme· 
sini kararlaşt ırın ştır. 

Nankin şehrinin tahliyesine 
devanı olunuyor. 

Japon tebaası kaçmıştır. 
Hükumet, nakil vasıtaları· 

tıın ınühim bir kısmını ınüsa· 
der · · e etmışlır. 

Şangay, 7 (Rc.dıu) - Jtı.· 
ton harp gemileri, dün An
beo limanına varmış .ve der· 
l\ asker çıkararak cıvar ka· 
~baları işgal eylemi~lerdir. 

Son alınan haberlere göre 
tPon donanmasının 11 inci 

1. btelbahir fırkası da Ankeo 
1ıtıanına gelmiştir. 
~-Burada bulunan Japon te· 
~sı, harp gemilerine alın· 
llııştır. 
b· Bcrlin 7 (Radyo) - Çin' de 

1ıınet gören askeri Alman 
lllduallimler geri çağırılacaklar

ır. 

Nankin 7 (Radyo) - Dün 
~lteşal Şan·KarŞek'in riyase
~tıde büyük bir meclis toplan
ıştır. Bu mecliste, vaziyet 

~ı . . fL uzadıya tetkik edilmiş ve 

, Celal Bayar 
Pethiyeye hareket 

ediyor 

Celal Bayar 
'" 

0nn akşam lpar kotrasile Çeş· 
~i;l!8 gelmiı oloo lktısad Vekili· 

1 ~ • Celıll Bayar, bu tıalıalı iş 

~tt l' 1• umum müdürü B. Muam· 
~t~t ·fı' \'e rcfok.atinJe bulunan 

Ç ıevatla birlikte gene kotra 
'••~ ~Otneden Fethiyeytı hareket 

~11;lir. 

~·lilt~rimizde bulunan İktıead 
~İ)~ ~~1 siyasi müsteşarı B. Ali 

f' 0rel ve Türkof is müdürü 
•tQı 

•l \' al Ziya, dün Çeşmeye gide-
ı.·f ~kilimiıJe görüşmii~ler, muh· 
"'lı 1. •lttısadi meseleler hakkında 

1. 

;
1ne izahat vermişlerdir. 

~ij • Celal Bayarın, (< etbiyeden \ t~ lzmire uğramaeı muhte· 
~tİ fluısad Ve"ilimiz, ayın 17 

•taobulda bulunacaktır. 

1 

_'j Çin süvarileri yürüyüş halinde 

alınacak askeri tedbirler tes
hil olunmuştur. 

Tokyo 7 (Radyo) - Japon· 
yanın Nankin sefiri Bay Kava-

go, dün Nankirı'e gelmiş ve 
hükumetinden almış olduğu bir 
notayı Nankin hülcumetine ver 
miştir. Bundan da, Sahar ve 

Hopey'in muhtariyeti tasdik 
edilmek şartile Çin hükumetilt 
sulha yanaşılacağı bildiıilmek· 
te<lir. 

Şanghay 7 (Radyo) - Çi
nin, ansızın Japonyaya ilanı 
harp edeceği h"tber veriliyor. 

Arıkeo civarınJa dünden· 
beri kanlı muharebelt•r ba~la-

mıştır. 

Vaşington 7 (Radyo} -Çin 
hükumeti, Amerikadan 100 
milyon dolarlık bir istikraz 
akdetmek üzere Amerika hü· 
kumetile müzakerelere giriş
miştir. Bu haber, Tokyoda 
fena bir tesir uyandırm1ştır. 
Japonyanın, Amerikadan bu 
hususta izahat istiyeceği söy· 
leniyor. _____________ ..... ___________ _ 

ihtilalciler bir lngiliz harp 
·ı ı~ 1rgeiiıisini topa'. ~tuttular 

Dün Madrid üzerine şidd~tli bir top ateşi 
8Çtıı8r, haSai-at büyüktür. 

Madrid 7 (Radyo) - Madrid 
0

muhafızı general Miyaha, ku· 
mandayı terketmiştir. Yerine, 
general Ferinad tayin edil

miştir. 

Londra 7 (Radyo) - İngiliz 
harb gemisi Vriti Skorporal, 
ihtilalciler tarafından Almeriya 
açıklarında topa tutulmuştur. 

Geminin telsiz telgraf cihazı 

harap olm11ştur. 

Madrid 7 (Radyo) İhti -
lalciler, dün müthiş bir bom· 
bardımanla tekrar taarruza 
geçmişlerdir. Atılan top mer· 
mileri, büyük tahribat yap· 
mışrır. 

Sen· Jan·Doloz, 6 (Radyo)-
Beş Rus vapuru Odesadan 

mühimmat ve silah yüklü ola
rak Valansiya ve Barselonda 

beklenmektedir. 
Hususi bir heyet, gelecek 

harb aletlerini kurmak üzere 
hazırlanmıştır. 

Bclgrad, 6 (Radyo) - Mad· 

Antonesko 
Dün sefirimizi 

kabul etti 
Bükreş, 7 (Radyo) - Ro

manya hariciye nazırı Bay 
Antonesko, dün Türkiye sefiri 
Bay Hamdullah Suphiyi kabul 
etmiş ve uzun müddet konuş· 
muştur. 

Milis kıt'alan 
ridden gelen haberlere göre, çuk saat devam etmiş, yüz· 
Nasyonalistler bugün sabah- lerce bomba şehri tahrib ey-
leyin saat 8,30 da Madridi lemiştir. Telefat pek çoktur. 
yeniden bombardıman etmiş· Madridin büyük bir kısmı 

lerdir. Bombardıman bir bu· alevler İçinde yanmaktadır. 
~-------... --·~·~·~ ... ----------

Anverste 1 Keriman Halis 
Büyük bir evlendi 

lstanbul, 7 (Hususi) - Gü
zellik kraliçesi Bayan Keriman, 
Doktor B. Orhanla bugün ev· 
lenmiştir. 

yangın 
Anvers, 7 (Radyo) - Dün 

burada büyük pazar cadde· 
sinde müthiş bir yangın çık

mış ve büyük bir ada, kami
len yanmıştır. 

itfaiye ile beraber askeri 
kuvvetler de yangının ltafası· 
na çalışmıştır. Bir itfaiye ne· 
feri yanmıştır. 

•• 
Avusturyada Nazi
ler takip olunuyor 

Viyana, 7 (Radyo) - Hü
kumet, Nazilerin tahrikatına 
mani olmak için yeni tedbirler 
almaktı devam ediyor. 

Manevralar başlamak üzere 

Ecnebi Erkanıharplergel 
meğa başladılar .. ------Ayın 15 inde ordulcır, kendilerine verile-

cek vazifelere göre harekete geçec~klerdir 

Mareşalımız Fevzi Çakmak Hamidiye güvertesinde 
leıanbul, 7 (Ilususi) - Ordu lik kabiliyetini t;ü -ıcrecek ve ci-

omuıanlan, Trakya manevrala- hanın en miitekamil ordularındau 

rıoa iştir.ık edecek olan kıtaatı oldu~unu ispat edecektir. 

teftişle meşguldürler. Manevralarımızda hazır Lulu. 
Hu ayın on beşinde ordular, nacak olan ecnebi devletler erkli· 

kendilerine verilec•k vazifelere nıbarbleri, peyderpey hutaya 

göre harekete geçeceklerdir. Bil· geliyorlar. 
ba888, motörtü fırkaların yapa· Dost ve müttefik devletler er-
e.aklan manevralara büyük ebem· k :luıharbiyei umumiye reisJ~ri de 
miyet verilmektedir. beklenmektedir. ErkGıu harbiyei 

Türk ordusu, milıtef ik dev· umumiye reisimiz 1\Iareşal Fevzi 
letler kurmay başkanları önünde Çakmak, manenaları bizzat idare 
ecdadından mevru11 yilksek aeker- edecektir. 

--------·--·~·~·~ .. -----------
Bayraklıdaki yangın tahkikatı 

Yörük lbrahim de 
meydanda yok .. 

------------Gaz depolarında yangına karşı 
tertibat alınması emredildi. 

Bayraklıda Anadolu Türk 
Petrol limited şirketine ait 
benzin ve petrol deposunda 
çıkan yangın tahkikatına müd· 
deiumumilikce devam edilmek· 
tedir. 

Facia kurbanlarının sayısı, 

17 dir. Burnavanın Narlıdere 

köyünde oturan Bn. Gülistan 
adında bir yörük karısı, müd· 
deiumumiliğe müracaat ederek 
lrocası lbrahimin bu depoda 
çalıştığım ve yangından sonra 
eve gelmediğini söylemiştir. 

lbrahim hakkında hiçbir ma· 
lumat alınmamıştır, kendisinin 
ne olduğu belli değildir. Ka
zadan kurtulmuş olsa idi evine 
dönmesi lazımdı. Yörük ibra· 
himin yananlar arasında bu· 
lunduğu zannediliyor. 

Tahkikatımıza göre yanan 
depoda yangın söndürmeğe 
mahsus cihazlar ve tesisat 
çok noksanm1ş. işçiler, bu 
noksanlığı açıkça söylemişler
dir. Yanan depo ve içindeki 
petrol ve benzinler 29 bin 
liraya Viktorya dö Bcrlin ve 
Mağdeburker sigorta kumpan· 
yalarına sigortalı idi. 

Bu sigorta kumpanyaları, 
depodaki zararın miktarını 
yakında tesbit edeceklerdir. 
Bunun için keşif yapılacaktır. 

İtalyan hastanesinde tedavi 
- Dernmı 4 rıcii salıijede -

Merkezi Avru
pada vaziyet 

Von Nörahtın seya. 
hatine ehemmiyet 

veriliyor 

Von Nöraht 
Paris, 7 (Radyo) - Alman 

hariciye nazırı Von Norahtın 
Avusturya hariciye müsteşarı 
ile yapacağı mülakata ehem· 
miyet atfedilmektedir. 

Gazeteler, Macar hariciye 
nazırının da iştirak edeceği 
görüşmelerde, merkezi Avrupa 
siyasetinde tebeddüller husule 
getirecek kararlar verileceğini 
yazmaktadırlar. 
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• Yazan: Sermet Muhtar No. 50 
Biimem ne paşaların ha

tunları, derhal yerlerinden fır
layıp anahtar deliğine atılmış
lardı. 

Hafize: 
- İş artık maskaralığa 

döndü. Yolu erkanı ve iz' anı 
onlar ayak altına aldıktan 

sonra bizlere göre hava hoş! 
dedi ve tokmağı yakalar ya
kalamaz kapıyı ·araladı: 

- Size fersah fersah izin, 
seyredin hanfendicikleriml. 
Kemankaş derlenip toplan

mıştı. Fazlaya gittiğinin far
kına varıp yerinden kalktı. 

Eda da duvağını yüzüne örttü. 
Gene kolkola girdiler. Kapı 

önündekiler, köşkapmaca oy
nar gibi eski yerlerini kap
mağa koşuşurlarken, (Hami· 
diye marşı) tekrar başladı. 
güveyle gelin odadan çıktılar. 

Bir şangırtı, ardından bir 
gümbürtü ve toz dumana ka
rışış. 

Şahap, pantalon cebine el 
daldırıp avuç avuç kuruşlar, 
yirmilıkler, onluklar serpiyor, 
etraftakiler üst üste, biribirle
rini ite kaka, didikleye didik
leye, srpintileri kapışıyorlar, 

kadınlar: (Ezildim!.. Çiğnen 
dırnl.. Helak oldum!..) Diye 
çıngır çıngır bağırıyor, çocuk
lar ciyak ciyak haykırışıyor
lardı. 

Has ahırlar nazırının hare
mile baldızı bile, (Gelin parası 
uğurludur) diyerek eteklerini 
havalayıp ve zıppadak ortaya 
sıçrayıp bağdaş kurmuşlar, 
altlarında kalan paraları top
lıyorlar, vali paşanınki, kurum
luca idüğünden ötürü, bu ka
darına yanaşmayıp yalnız aya
ğının önüne düşen tek kuruş
cağızın üstüne iskarpinini ba
sıp, gözleri güveyde gülümsi
yordu. 

Şahap, faytonda gene ar
kadaşı Akgerdc..nın sağına geç
miş, beygirlerler kamçılanarak 
tırısı tutmuştu. 

Davetliler, mertebe sırasile, 
takım takım sofraya oturtul
du. Terbiyeli düğün çorbasını, 
tarçınlı düğün k\zartmasını, 
Nemse böreğini, tırtıl bakla
vayı, pilavı, zerdeyi yediler. 

Şaka bertaraf, buna, şöyle 
böylesine değil, mükemmel 
düğün yemeği derler.. Daha 
ne olacak, zülbiye mi eksik? 

Yemek patırtısı ortadan kalk
madan sokak kapısı herkese 
açılmış, seyirciler bastırmıştı. 
Öylesine ki evin içi bin bir 
ayak .. 

Kalabalıktan, havasızlıktan 
bayılan bayılana, ayılan ayıla
na. Bahçe üstündeki pencere
lere koşup başlarına, tepele-· 
rin snlar dökenler: yüzlerini 
ıslatanlar; göğüslerini, bilek
lerini kral suyile uğuşturanlar 
limonlar koklıyanlar. 

Eda bile gelin kanapesinde 
baygınlıklar geçirmiş, kaç ke-
re safrası kabarmış helaya 
gidip desturun kay etmiş, 
benzi mumya sarısına dön
müştü. 

Girdiği halı, gelin odasına 
yığılan seyirci kadınların ağ
zından dinleyin : 

- Güzeller güzeli, tasvirler 
tasviri bu hafta köşeye oturu
yor diye adı çıkmiş olan kız 
bu mu?. Yüzüne iğneyi batır, 

Gözleri kuyuda, dudak
larında kanın damlası yok. 
Dağlara taşlara ince hastalıklı 
mıdır, nedir? 

- Baksanıza ağzı mütema
diyen açık, soluk soluğa.. Za
vallıcık göğüs illeti, tıknefes 
herhalde .. 

Göğsünün, yanlarının 
topluluğu kamilen sahte. Dol
durmuş içine bez parçalarını, 
kırıntıları, eski mendilleri, ço· 
rapları, bohçaları. ; 

- Hele şu kem suratlığına 
bak.. Bu kız, kocası olacak 
heri~i beğendise, qnda zerre
nin zerresi gözü varsa, üç ay 
oturursa 'ben kellemi veririm!. 

Alemin ağzı torba değil ki 
büzesin. Hem efendim herke
se, bilhassa kadın kısmına de
dikodu lazım. Onsuz hangibi
ri rahat eder ki? 

Gelin odasındaki bu laflar 
düpedüz geline duyuracak 
sesle söyleniyor, zaten bitik 
bulunan Edacığın halini bir 
kat daha berbatlaştırıyordu. 

Artık kanapesinde durama
dı. Kalkıp yatak odasına git
ti. Orası da tıklım tıklım. 

Nergis yetişti. Gelinceğizin 

betekrar solup sarardığını 

gorunce kalabalığı dağıttı. 

Edayı içeri soktu ve sezlon
üzerine oturttu; kulağına ya
naştı: 

- Aman dişini sık, gayret 
et; memnun, güler yüzlü dur 
yavrucuğum. Sonra ne demez
ler? Bu tazenin mutlaka bir 
sevdiği, dostu postu var der· 
ler!. 
Düğün evi bu .. Yatak oda

sının kapısı büsbütün kapa
nır mı?. Herkes girecek. Oda 
takımını, çeyizi çimeni, şabah-

lığı, paçalığı, yediliği, güvey 

çamaşırlarını görecek. 

Nergis, karyola ile kapının 

arasına bir sandalye çekip 

üstüne çökmüş, girmek isti

yenleri tepeden tırnağa (nez

zare)ye çektikten sonra düz
günce kılıklıları içeri sokuyor, 
geri tarafına çemkiriyordu: 

- Hanımlar, ayak turabınız 
olayım, üst üste dolmaym. Cüm-

. lenizin başına gelmiştir ve 

sizlere ayandır. Kallavi taç 

gelinin yarım baş ağrılarım 

kaldırdı; şakakları zonk zonk 

zonkluyor. Merhamet yok mu 

sizlerde? Biraz soluk alsın, ağ
rısını dindirsin tayecik!. 

Tam o esnalarda, jandarma 
mavi feraceli, yaşmağının sol 
şakağa tesadüf noktasında pa
patya, bir elmas iğne, elinde 
güderi bir çanta ile bağa saplı 
lacivert bir şemsiye bulunan 
kirk beşlik bir kadın, peşinde 
böbrek dudakh, kalem kalem 
yarık yanaklı · bir Arap lhala
yıkla kapı önünde belirdi. 
Nergise: 

- Müsaade et gkzüm, de
di, yatak odasını da görüp 
çıkalım. Fazla durmıyacağını; 
evimiz dünyanın öbür ucunda, 
ta Beylerbeğinde. 

Böyle kibar kibar, üsluplü 
üslUplü konuşuşa can mı da
yanır? .. 

Nergis, 
- (Buyurun kadıncığım 1 ) ı 

basıp hatunla Arap halayığı 

odaya aldı.. Kadın: 

- Arlca.tı var • 

retle işletilecektir --·-- bir Avrupada çok 1 karii Hele zamanımızda petrolün 
ehemmiyetinden ne kadar bah
sedils~ azdır. Kaç sene var. ki 
bay Hitler Almanyayı hariç
ten gat: getirtmek ihtiyacından 
uzaklaştırmıya uğraşıyor. Al· 
manya kendisinin muhtaç ol
duğu böyle yakılacak madde
lerin yerine kullanılacak baş· 

ka maddeler arıyor. Bu sene 
nihayetine kodar ise yapılan 

hesaplara göre, Almanlar buna 
muvaffak olacaklardır. Rusya 
ile Amerika müstesna olarak 
bugün hiçbir memleket yok 
ki, petrol gibi yakılacak mad
deleri hariçten getirtmek ihti
yacından kendini kurtarabilsin. 
Fakat eğer Almanlar buna id
dia ettikleri gibi muvaffak 
olurlarsa dünyada herkesin 
nazarı dikkatini Üzerlerine cel
bedeceklerdir. Almanyada 
kaç senedir petrol aranmış 

yeni kuyular açılmış ve bun
lardan istifade çareleri azami 
hadde çıkarılmıştır. Bugün 
Almanyanın senede çıkarabil
diği ham petrol en aşağı 430 
bin tondur. Şimdiye kadar 
tam 1,264 yerde petrol kuyusu 
açılmıştır. Eğer ihtiyaç olursa 
bu gayret daha artacaktır. 
Lakin bunlar tabii olan pet
roldur. Fakat Almanyada ya
pılan sun'i esansları unutmı· 

yalım: Bilhassa şu son on 
senedenberi Alman alimlerinin 
işi gücü bu esansları bulmak, 
terkip etmektir. Hep uğraşı

yorlar. Elde edilen netice şaşı

lacak gibidir. Bugün Alman· 
yada belli başlı onbir büyük 
fabrika vardır ki, bunların işi 

gucu, sun'i esanslar vücude 
getirmektedir. Geçen sene bun 
ların istihsalatı toptan yekun 
1 milyon tondan fazla olmuş
tur. Fakat daha ba.şka yapıl

makta olan fabrikalar vardır 
ki, bunlar da bitince istihsata
tın kimbilir kaç milyonu bula
cağı şimdiden tahmin edile
miyor. Alman petrolleri de 
diğer birçok; memleketlerin 
petrolü gibi, bugün tayyare
cilikte o kadar ehemmiyetli 
olan hafif esans istihsalinde 
pek az işe yarıyabilmektedir. 

Sebebi de, tasfiye usullerinin 
daha öyle istendiği kadar mu· ,. 
vaffak olamayışıdır. 

Bugün tayyareciler için sür'at 
ve yükselmek en büyük ihti· 
yaçtır. Fakat bunun için lazım 
olan tazyiki yaparken adi 
esans bir çok kazalara yol 
açmaktadır. Halbuki sun'i 
esanslarda bunun önüne ge
çilmiştir. Onun için Almanlar 
bu uğurda birçok zahmetlere 
ve masraflara girmişlerdir ki, 
bugün artık faydalarını elde 
ediyorlar, demektir. 

Almanya bir de otomobil
lerin kullandığı maddelerin 
yerine de sun 'i maddeler koy
maktadır. Onun için mesela 
ispirto gayet elverişli gorül
müştür. Patatesten ve pancar
dan çıkarılan ispirto senede 
tam 4 milyon kektolitreyi bu
luyor. Yüzde 50 tashih edil
miş ispirto, yüzde 30 esans 
ve yüzde 20 benzol bugünkü 
Almanyanın en çok kullandı
ğı bir terkiptir. 

Bu gidişle Almanya, sulh 
zamanı için muhtaç olduğu 

bu maddeleri kafi derecede 
bulmuş olacaktır. Fakat Al
man a ayni zamanda bir müd-

dettenberi birçok da petrol 
mevaddı ithal ediyor. 

Bu da harp hazırlığı için
dir. Almanyada görülüyor ki, 
hiç bir şey tesadüfe ve talihe 
bırakılmış değildir. Her şeyi 
saati saatine hesap ederek ça· 
lışıyorlar. 

iş halini almıştır 

Almanyadan bahsedilirken 
Berlın-Roma mihveri dolayı· 
sile İtalyayı hatırlamamak ka
hil değildir. Habeşistan mu
harebesi İtalya için büyük bir 
ders oldL1. İtalya için büyük 
bir ders oldu. İtalya, 1936 
senesinin ilk altı ayı içinde 
büyük bir proğramla ortaya 
çıkarak elindeki mevaddı ip
tidaiyeye göre kendi başının 
çaresine bakmıya koyulmuş
tur. 

Dünkü posta ile gelen The 
People gazetesinin Fransanın 

Toulause şehrindeki muhabi
rinin yazdığına göre şehirde 

2000 den fazla kadın ve kı-
zın ticaretini yapmış olduğu 

sanılan bir (beyaz kadın tica
reti) şehekesi meydana c;ıka
rılmıştır. 

Çiçek ticareti yapan itibarh 
bir mtiessese gibi hareket eden 
bu çete belli başlı bir şifre
nin yardımı ile hareket edi
yordu. 

Gene böyle şifreli bir tel
graftı ki, bunların merkezleri
ne polisce bir baskın yapıl

mak imkanını vermiş ve eski
den Cezayirde devecilik yap
mış olan İlmi Azra isminde 
birinin riyaseti altmda beş ki
şi tevkif edilmiştir. 

Telgraftaki şifreli yazı şöyle 

idi: 

tedarik eden bir çok mühim 
ve şayanı itimat kimselerin 
isimleri olduğu öğrenilmiştir. 

Polis tahkikat başlangıcın· 
danberi, bu müşterilerden bir 
çoğu, Fransayı terketmek ter· 
ketmek yolunu tutmuşlardı. 

Polis şimdi, belki de mem· 
leket dışına çıkmamış olan 
diğer İngiliz "gül konceleri,, nin 
izlerini bulmağa çalışıyor. 

Müteaddid kadınların, Paris 
mıntakasında olduğu anlaşıl· 
mıştır. . 

Vaziyetleri ise tahkik edıl· 
mektedir. 

Diğerlerinin de şimali Afri· 
ka şehirlerinin haremlerinde 
olmasından korkuluyor. 

Çünkü şimali Afrika şey~· 
lerile bu müessese hayli ış 

görmüştür. ~ f· 
Bu münasebetle, şimalı A 

rika emniyet direktörlüğünÜll 

f talyanın en çok güvendiği 
petrol madeni Arnavt.t'uk
tadır. Fakat bu madenlerin 
istihsalatından ancak yüzde 35 
derecesinde esans çıkarılabi
liyor. ftalyada da Almanya gibi 
benzin ve esans gibi şeyleri 
azami derecede tasarruf için 
mesela otomobillerde, vesaiti 
nakliyede bunların yerine an
cak petrol kullanılmıya baş
lamıştır. İtalya böylelikle ha
riçten muhtaç olduğu bu 
maddeleri getirtmez olacağı 
ümidindedir. 

"Yarın iki 
bekleyiniz!,, 

İngiliz koncesi de yardımı i~tenmiştir. 

İngiltereye gelince; bu dev
let dünyanın en çok petrol 
madenlerine maliktir. İngiltere 
dünyanın en birinci donanma
sına malik olduğu kadar, en 
birinci hava kuvvetlerine de 
malik olmıya karar vermiştir. 
Onun için lazım olan esansı 
çıkarmak için birçok fabrika· 
lar yaptırmaktadır- Yalnız bir 
fabrika senede tayyareler için 
150,000 ton esans çıkartmak
tadır. 

İngiltere bu uğurda çalış
tıkça çalışmaktadır. Bugünkü 
kimyanın akıllara hayret veren 
harikalarını tatbik ederek is
tikbalde tayyareleri için, do
nanmesı için ne lazımsa temin 
etmiye uğraşıyor. 

İngiltere de kendisinde ol
D<>vamı 3 rıcü ~rıhi (pr/p -

Zabıta, derhal bu gibi mu· 
haberatın aslını araştırmağa 

gir:şmiş ve tevkifatı yaptıktan 
sonra, "Gül koncesi,, denilen 
şeylerin iki kız olduğunu öğ-

renmiştir. 

Bu kızların Londradan gel· 
mekte olduğuna kanaat geti-

rilmiştir. İsimleri şimdiki halde 
gizli tutulmaktadır. 

İddia edildiğine göre, İbni 
Azra, son iki seneden beri 
sahte bir müessesenin direk
törü sıfatile, bütün Avrupada 
seyahat ederek, guya nadide 
çiçekler arıyordu. 

Hakikatta ise aradığı "çi
çek,, in ne olduğu maliim. 
Fakat aradığı "nümune,, ferin 
mahiyeti henüz anlaşılamamış-
tır. 

Elde edilen kadınlar ve 
kızlar ya Fransada bir mües- • 
seye yerleştiriliyor veya diğer 
yerlere gönderiliyordu. 

Bu çetenin tutmakta oldu
ğu defterlere bakılınca, bu 
müesseseden güzel arkadaşlar _________ _....__ ______ _ 

Suriyeli omşularımızın 
• • • 

garıp v·ızı yetı 
•• 

Eski Osmanlı sarayları yetiştirmeleri 
yeni Türkiyeden neden korkuyorlar? 
Şam - Bir müddet evvel caat ederek kendilerini yazdı-

Milli Müdafaa Vezirinin riya· recaklardır. Bu müddet önü-
setinde teşekkül eden bir ko- müzdeki 15 Ağustos ayından 
misyon, müstakil Suriye or· başlayarak gelecek sene 15 
dusunun kadro esaslarını ha-
zırlamak Üzere yaptığı tetkikatı 
bitirmiş ve bu husustaki rapo-
runu vermiştir. 

Haber verildiğine göre, Su
riye-Fransa muahedesi mu
cibince, ordunun Suriye hü· 
kiımetine devrine yakında 

başlanacaktır. 

Önümüzdeki Eyhil ayı içinde 
bir kısım kıtaatın Suriye hü· 
kumeti emrine verilmesine in
tizar edilmektedir. 

Suriye hükumeti. mektum 
nüfusları cezasız nüfus kütük
lerine kaydetmek için hazı'r· 
ladığı kararnameyi neşret
miştir. Bu kararnameye göre 
mektum nüfuslar parasız ve 
cezasız olarak bir sene nıüd· 
delle nüfus dairelerine müra-

Ağustosa kadar devam edc
crktir. 

Nüfus işlNindl•n anlıyan 

mütehassısların sözlerine göre, 
Suriyede en az 50 ile 60 bin 
arasında mektum nüfus vardır. 
Şamda çıkan Lezeko gaze

tesi Suriyedeki matbuat hür
riyetinden bahseden bir ya~ı 
neşretmiştir. Enteresan gör
düğüm bu yazıya aynen ter
cüme ederek aşağı alıyorum: 

Matbuat ve fikir serbesttir. 
Bu serbestlik 1937 senesi 

Suriye Anayasasında da ilan 
edilmişti. Binaenaleyh Anaya
sada büyük harflerle yazılan 

bu teminat üzerine biz de is
lcdiğimizi yaı.nıakla serbestiz. 

Mesela bizde de gazeteciler 

-.. 
Yarım asırlık 

sabır 
Bir kadın tam elli . ' sene koca beklemıŞ· 

Bugünlerde Streatham şeh: 
rinde, bundan elli yıl ev~eı 
bir genç kızın vermiş oldugıı 
kararın neticesini teşkil ede 

11 

bir evlenm~ yapılmıştır· 
9

• 

Bundan elli yıl evvel 20 Y t 
şında olan Delorah Orne 

hu· 
adında bir genç kız, her 

susta kusursuz bir erkekle el/' 
fakBt len meyi aklına koyuyor· 

k .. "l d'g"'ı erke' ızcag" ız gonu ver ı 
·ıe 

ğin kendisine ayni duygud.1ği 
mukabele edeceğini. bekle ~i· 
bir anda başka hır kııl~ h • 

l d . .,·nı 
3 

liseye giderek ev en ıgı .. ··~ 
ber alıyor ve tabiatiyle buyıı 

" '101· bir hayal inkisarına ugrı, rı 
Bundan sonra artık B3Y

3

9
_ 

d b. . a kur 
Ornet, mesu ır yuv. k cB 

cak olan mükemmel bır 0 
et 

d. or11 
bulmıya karar ver ı. . . de 
gençti; genç olduğu ıçırı a~ 
k d. .. . d Anc en ıne guvenıyor u. ys: 
yıllar geçtikçe, hayalinde ıtı•' 
şattığı gayeye kolayca v~r ot· 
nın imkanı olmadığını an ıYelli 
Beş, on, on beş, nihayet 

11
etifl 

yıl sabrettikten sonra, Or rııii' 
mukadderatını tayin eden ~ı· 
kemmel koca meydana çı 

yor. v·ıısr' 
Geçenlerde komşu 1 

.. ~· 
b. ra•· 

Core Hevit a~~nd~ ır ço~ 
ye taşınıyor. Uzerınderı dis;Ie 
geçmeden Ornet kerı Jii' 
nişanlanıyor. Bugünlerde hıtıde 
ğünleri yapılacak. Her 50rır' 
elli yıl araştırmadan ıııel 

"kcıJ'I 
keşfedilmiş olan nıu d .. ;1,ııll 

k 
. . ıJ~ 

kocayı görme ıçın . bıl' 
· cı 

töreninde pek çok scyır 

lunacaktır. ~ 
- ıysrı 

ve edipler taze beıe jsJI• 
' trıl1° yağda nasıl kızartıldı2' ı;ııifl 

d k. ah• t 
Atlan tide kıt' asın a 1 e.;et' 
medeniyetinden, ayda ~9bıe: 
medeniyeti hazıradan 

1
,1 

der ve münakaşasını d~ il1 1 
biliriz. Sokak köpekle~i~e ı-: 
çabuk ve ucuz bir şekı 11 fi 
balarını, adam oğullarırı1rıı .;c 

I lllrı 9t kin bir hayatta o ma d' hBY 
yahut cemiyetteki c~c 1 ı-Jıtt• 
bcrtafsil yazabilirsiııız: -.J' 
- /Jeı•umı 4 11cii t1t.1hı/ 

,. 
k • 

1 

B 
tnar 
Oda, 

dan 
tiş 

so:-ır 

ıste 
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0 1 K l ' N. V. I F ratelli Sperco ı~-1-Z---:r. Hikage ra ve marangoz W. F. H. Van ı 

vapur acentası ür M nstıcatı 
nooim Sirk eti 

Büyük Friydrih, bir gün bir 
marangoza snraymın oturma 
0dalarından biri için mahon· 
dan mobilye sipariş etti. Sıpa· 
tiş ettiği mobilye yapıldıktan 
Sonra, yapılanı beğendi, amma 
Istcnilen fiatı fazla buldu. 

- Bu partryı ödememi 
Kral, hesabı görmeğe gelen 

llıarangoz ustasına, sesinde 
~erjik bir tonla böyle dedi. 

arangoz ustası, fazla bir 
Para istemediğine ikna yollu 
\'e tekrar tekrar birçok söz 
f' 1 oy edi. Haşmetmeap, kara· 
tında musırdı: 

- Ya fiat kınlır, yahud 
da hiç para ödenmez; ikisin· 
den biri! 

k Marangoz ustası, içinden 
•rılmış bir halde, saraydan 

Çıktı. 

Kısa bir müddet sonra, ih
tar yollu bir müracaatı da se· 
llleresiz kalmca Friydrih ta
~~fından kurulmuş olan Has· 
'lakyerine başvurdu. 

liakimler, dava mevzuu 
~~şkil eden meselenin halinde 
k~taz güçlüğe uğradılar; çün· 
u, hakimlerden hiçbiri, saray 
0dası için yapılan mobilyeye f8ha biçemiyordu. Bu itibar
la, ehlivukuf olarak işten an
b~an biri seçildi ve paha 
•çrne hususu, buna havale 

'dilerek, reyi soruldu. 
Bu adHm, şu cevabı verdi : 

k -;: Marangoz ustası Kolman 
Q~t ... ı~en fazl.a ~iat istememiştir. 
lakıs belırtılen fiat gayet 

llıutedildir. 
~ Bu mütalaaya göre de Has 

akyeri, Kralın, marangoz us· 
~sı tarafından istenilen fiyatı 
~demesi icap ettiğini kesenkes 
"-ararlaştırdı . 

liaşmetmeap, bunun üze· 
t' 
•ne marangoz ustasını çağı· 
tarak şöyle söyledi : 

ltı - Beni adamakıllı mahcup 
kaevkide bırakmak haf Bana 
l" tşı böyle hareket eden, bü
d:n ~~şka . müşterilerine karşı 

boylemı hareket ediyor 
~caba? 

~ - Haşmetmeap gibi borç· 
~!tını ödemek istemezlerse ... 
~te. 

p;a 

- O halde böyle hareket 
eden bir marangoz ustasına 
bir daha birşey ısmarlamaktan 
kendimi sakınacağım! 

Marangoz ustası Kolman, 
~iddi bir tavırla, ~şu mukabe
lede bulundu: 

- Böyle daha iyi olur; hiç 
değilse emeğim hakkı olan 
parayı dava açarak elde etmek 
külfetine katlanmaktan kurlu· 
!urum! 

Büyük Friydrih, gülerek, 
marangoz ustasına elini uzattı: 

- Marangoz ustası, üzün· 
tüye kapılmasın. Ben, sadece 
kendisini denemeği düşündüm 
Dürüst ve cesur olup olmadı· 
ğım anlamak istedim, kendi· 
sine ısmarlıyacağım daha bir 
çok şey var, bundan böyle o 
benim sarayımm mobilye mü
teahhidi olacaktır. Ben, aslın· 
da pazarlıktan hoşlanmam . 
Zaten birisine tam değeri gö
rünen fiat, diğerine ucuzdur 
bile! 

Arnavudluk pet. 
rolları 

( Baştara/ı 2 inci sahifede J 
mıyan bir takım maddeleri 
hariçten getirtmek mecburiye
tindedir. Fakat istikbalde bir 
harp olunca bunları bulamıya· 
cağını düşünerek o da şimdi· 
den bunların yerine başka 1 

şeyler koymak için kimyanın 
yeni terakkiyatından istifade 
etmektedir. İngilizlerin gece 
gündüz düşündükleri şey, dün· 
yanın birinci sınıf bir tayyare 
kuvvetine malik olmak ve bu 
tayyarelerin istikbal harplerin· 
de muhtaç olacağı maddeleri 
şimdiden bol bol hazırlamak· 
tir. Ondan sonra yakmak için 

Der Zee ROYAL NEERLANDAıs T·· ,k 
& c KUMPANYASI 

O. "TRAJANUS., vapurn 31 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE Temmuzda limanımıza gelip 

G. m. b. H. yiikünü tahliyeden sonra ROT-
HAMBURG TERDAM, AMSTERDAM ve 

' 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

"KONYA .. vapuru 7 Ağus- HAMBURG limanları için yük '""i ___ S_ağlam, Zarif ve Ucuzdur 
tosta bekleniyor. ANVERS ve alacaktır. ·-
HAMBURG limanlarından yük "HERCULES,, vapuru 7 Yeni ~tıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

çıkaracak. Ağustosta limanımıza gelip yü- Satış Yeri erı· 
--- künü tahliyeden sonra BUR-

AMERICAN EXPORT LINES GAS, VARNA ve KÖSTEN-
THE EXPORT STEAMSHIP CE limanlan için yük ala- Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 

CORPORATION caktır. Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMİR o2"lu 
" EXTAVIA .. vapuru 7 SVENSKA ORIENT LINEN 

Ağustosta bekleniyor. NEV- "BARDALAND., motörü 10 
YORK ve BAL TIMOR liman- Ağustosta limanımızda bek-
ları için yük alacaktır. lenmekte olup ROTTERDAM, 

HAMBMRG ve ISKANDl-
PIRE AKTARMALI SEYRi NAVYA limanları için yük 

SEFERLER alacaktır. 
"EXCALIBUR,, vapuru 30 SERViCE MARITIME ROU-

Temmuzda PIREden BOS- MAiN KUMPANYASI 
TON ve NEVYORK için ha· "ALBA-JULUA,, vapuru 12 
reket edecektir. Ağustosta limanımıza gelip 

"EXETER,, vapuru 13 Ağus· MALTA, MARSIL YA liman-
tosta PiREDEN BOSTON ve -

-ları için yük alacaktır. 'I 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mesuliyct kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur accntalığına 

müracaat edilmesi rica olu-
nur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

• 

• 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkl~rı 

NE.VYORK için hareket ede
cektir. 

Seyahat müddeti: 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU
NA limanları için yük ala
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
" jESMORE ., vapuru ~ 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla-

Başdurak büyük ,'ialepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
i bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

- . ~ . ' - . 
~ . . . . - ... - .~ . - . .. 

zamanını beklemek. 

Birinci 

• rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 

sınıf mutahassıs 
SULINA, GALATZ ve IBRAIL 

Dr. Demir Ali limanları için yük alacaktır. 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

İzmir · Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BAALBEK,, motörü 24 
Temmuzda bekleniyor. iSKEN· 
DERiYE, DÜNKERK ve NOR· 
VEÇ limanları için yük ala· 
caktır . 

rııımııııı.....Türk Hava ·Kurumu.- .. 

büyük piyangosu 
.. Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez." 

Birinci b ücü keşide 11 Ağustos 1937 dedir 

üyük ·ikramiye50,000liradır Olivier ve şü-
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik-

Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

'°Qm igelerle r20,ooo ve 10,000) liralık iki adet mü- rekası Limited 
~ô.f at vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü- vapur acentaSJ 
Yük ve küçük o birçok ikramiyelerle amortileri s havi olan bu 
~ Birinci Kordon Rees binası k·engin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· Tel. 

2443 

~· n•m•eııiıyi•n•iz •. --·-----------1-- THE ELLERMAN LINES LTD. t• 
l:zmirPamukMensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf ad esi: Bayrak lzmir 

"DRAGO,, vapuru 10 ağus· 
tosta LIVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN,, vapuru 21J ağus· 
tosta LONDRA, HUI..L ve 

ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

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

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

TÜRKİ)"E . 
CUMHU RIYETI 

•• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbrekle1 ı 
UrjeD a aprahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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lngiltere - ltalya müzakerelerine 
yakında Romad~ başlanacaktır 

Kont Ciyano bugünlerde lngiltereye gidecek ve iskoçyada 
lngiltere başv~kili_ B. Nevil .Çemberlayna mülaki olacaktır 

Londra, 6 [Radyo] - Grandi- ı lngiliz · ltalyan müzakereleri nun mülakatı gibi tezahürat ve nazArlar Parise tevcih edil-
\ ansitar mülakatında, İngiliz bari· Romada cereycm edecektir. dolayısile hissetmekte olduk· mektedir. Paris şimdi bir meç-
ciye müsteşarı, Kont Cianonun son B. Grandi Sir Vansinar ile ları memnuniyeti gizlememek- hul teşkil ediyor. 
beyanatından dolayı beyanı mem· ' t d" 1 F'l k' b I la ak olan 

b"t" w l"k l l . e ır er. ı va ı aş anı c 
nuniyet etmiştir. Bu beyanat, iki u un mug a mese e erın H .. .. l d k d .. h" 

iç şüphesiz yolun yarısı goruşme er e o a ar mu ım 
de,·lct münasebetlerinin inkişafına tedkikinde mutabık kalmıştır. l l .. k mevz nu 

katedilmiştir. Fakat bu daha mese e er muza ere uu 
yardım edecektir. R 6 (AA) R A b 

oma, · · - esmı şimdiden müsbet bir takım teşkil edecektir. Fransanın u 
Son haberlere göre, Kont Ci· makamat İngiltere ile ltalya 

ano Londraya _gelecek ve oradan itilafnamelerin tanzim edılmek görüşmelere karışması bir za· 
iskoı;yaya giderek B. Çemberlayn arasındaki münasebatın yeni üzere olduğu manasını tazam· ruret halini alacaktır. 
ve ll. Eden ile mülakat y~acaktır. istikameti hakkında, ketumiyet mun etmez. İngiliz siyasetinin Paris 7 ( Radyo) - İtalya 

Roma, 6 ( Radyo) - Lon- muhafaza etmektedir. Bununla müsbet zihniyetini bilen Ro- Hariciye Nazırı Kont Ciyano-
dradan alınan haberlere göre beraber Grandi - Çemberlayn mada işltrin psikoloji bakı- nun, İskoçyaya giderek İngiliz 
bay Grandi, dün Sir Rober mülakatı, Duçe ile Çemberlayn mından hadiselerin gösterdiği ricalile konuşacağı söyleniyor. 
Vansinar ile uzun bir mülakat arasında mektuplar teati edil- dereceden daha ileri gitmiş Bu konuşmalara büyük ehem-
yapmıştır. Bu görüşme neticesi mesi ve nihayet Kont Ciano- olduğu mütaleası yürütülmekte miyet verilmektedir. .............. 

Kral Karol Korkunç bir cinayet ltalya 
Belgrad'da karde · d İngiliz gazetelerinin 

sine misafirdir 8 yaşında bir kızı kirleten a a- İta/yaya girmesine 
Belgrad, 7 (Radyo) - Ro- mı kazığa oturttular.. müsaade ediyor 

manya kralı Karol bugün 
Belgrada gelmiş ve merasimle fstanbul, 7 (Hususi) - Üs· 8 yaşında bir kızcağızı kirletti- Roma, 7 (Radyo) - Italya 
karşılanmıştır. Kral Karol, kar- küdarda, Merdiven köyünde ğinden, meçhul kimseler ta- hükumeti lngiliz gazetelerinin 
deşi valide kraliçe Marinin müthiş bir cinayet olmuştur. rafından kazıklanmak suretile tekrar ltalyaya girmesine mü-
misafiri olarak Mepluçer köş- Ramazan adında bir adam, öldürülmüştür. saade etmiştir. 
künde ikamet etmektedir. ._. ........ ~ ........ __ _ 

Kral Karol ve valide kra- Rüşvet hadisesi Suriyeli komşuları-
liçe Mari, bugün öğleden evel 1 mızın garip Vaziyeti 
Çetineye gitmişler v: m~zeyi: şı·rket mu··du··ru·· mese e 
kral Aleksandrın dogdugu evı • (Baş tarafı 2 inci sahifede) 

ziyaret etmişlerdir. den haberdar degv ,. ' lmı·ş b~raz da~a ileri giderek aşçı· 
~ lıga, hey ete ve buna benzer 

J a p on yad a mes'elelere dair herşeyi yaza-
A. Zarfın içinde çıkan 11 lira rüş- bilir ve bu hususta hürriyeti· 

S e Y 1 a P nize hiçbir taraftan müdahale 
vet olarak mı verilmiş? edildiğini görmezsiniz. 

Tokyo, 7 (Radyo) - Sekili İzmir otomatik telefon şir· Rap, şirketin müdürü olduğu Başka sahalarda hürriyeti 
mıntakasında müthiş seylaplar ketinin umumi mükaleme köşk- için yalnız şirketin idare işle- matbuatı ayni şerait tahtında-
olmuş, birçok köyler sular leıinde vukubulan hırsızlık rile meşgul olduğunu, masraf dır. Bu sahada her şeyden 
altında kalmış ve 200 kişi hakkında tahkikat yapılırken işlerinin fen şubesi amirliği bahsedilebilir. Amma bir fa-
bogv ulmuştur. I f d .. ·ı l" kat var. 

kış mevsiminde zmir • Karşı- tara ın an gosterı en uzum 
· b d ·1 ·1d· · · Mesela: Bize yakında kuca-

Bayrag~ a sevgı· yaka arasındaki deniz kablo- üzerıne or ro ı e ven ığını 
.. h" d' · d h b · gv mı açacak olan o muazzam sunun koptuğu sırada bir kap· ve ruşvet a ısesın en a erı 

ve saygı 
Başbakanlık vilayet. 

fere bir tamim 
gönderdi 

Yeni bayrak kanunu ile ne 
zaman nerelere ve ne şekilde 
asılacağı ve nasıl saygı gös
terileceği hakkındaki hüküm
ler tayin ve tesbit olunan 
şanlı bayrak ve sancağımız 

hakkında Başbakanlık ve Milli 
Müdafaa Bakanlığı vilayetlere 
mühim bir tamim gönder-
miştir. 

Milli kültürün ve yurdsever
liğin en güzel bir tezahürü 
olan bayrak ve sancağa sevgi 
gösterilmesi hakkındaki Baş· 
kumandanlık emrinde denili· 
yor ki: 

"Bayrak ve sancağa karşı 

gösterilmesi elzem olan sevgi 
ve saygı hislerini artırmak ve 
bu yoldaki kusurları gider
mek için · bilumum okullarda 
ve Halkevlerinde dersler ve 
konferanslar verilmesi hakkın
da Milli Müdafaa Vekaletin-
den yazılan tezkere sureti ili· 
şik olarak gönderilmiştir. 

Bayrak, vatan ve milletin 
istiklal ve hürriyetinin şerefli 

bir timsali olmak itibarile 
bütün vatandaşların bu kıy· 
metli vediaya layık olduğu 

heyecan ve hassasiyetle saygı 
göstermesi milli ve vataai 

1 d w .. 1 · d f Milletler cemiyetile şakaya tana rüşvet verildiği hakkında o ma ıgını soy emış, son e a 
bir mesele daha meydana çık· umumi mükaleme köşklerinde gelmez. 

1 h l k b ·1 Irak, istikbalde bizim en mış ve adliyece bu mesele yapı an ırsız ı münase etı e 
t hk'k t ld w d k yakın müttefikimiz olacaktır. üzerinde tahkikata başlanmıştı. a ı a yapı ıgı sıra a en· 
d . · b" 1 b' .. Hatta onun hariciye nazırı Verildigy i iddia edilen rüşvet ısıne oy e ır ruşvet mes· 

Naci El' asile mükellef bir zi· 11 liradır. Dün rüşvet meselesi elesinin de haber verildiğini 
hakkında telefon şirketi mü· söylemiştir. Adliyece tahkikata yafet bile verdik. Ona da 
dürü B. Rapın alakadar sıfa· devam olunacaktır. dokunamayız. 

dd 1 k 1 Türkiye, bir maddei infila-tile mü eiumumi i te ma u· Yaptığımız tahkikata göre 
d l B kiyeye benzer. Sakın elinizi mahna müracaat e i miştir. . rüşvet hadisesi maznur;ıların-

Adliye Vekili 
Bu sabah Bergama. 

ya gitti 
Tire ortaokulunun temelatma 

merasimine Tireliler tarafından da· 
vet edilen ve merasimde hazır hu· 
lunan Adliye Vekilimiz B. Şükrü 
Saracoğlu, dün refakatinde bulunan 
vali B. Fazlı t;üleç ve müddeiu· 
mumi B. Asım Tuncay ile öğle 
üzeri otomobille Bayındıra gelmiş 

ve , öğle yemeğini Bayındırda ye· 
dikte~ sonra Torbalıya hareket et· 
miş ve orada bir müddet kalarak 
akşam üzeri İzmire gelmiştir. 

İzmirpalasa misafir olan Ad· 
liye Vekilimiz, bugün Bergamaya 
gidecek ve yarın şehrimize dönerek 
pazartesi günü İzmir vapurile İstan· 
hula hareket edecektir. 

bir borçtur. Bu itibarla bilU· 
mum okullarda ve Halkev
lerinde buna daha fazla ehem-
miyet yerilerek esaslı dersler 
ve konferanslar tertibini şehir 
ve köylerde de halkın bilgi 
ve saygılarını yükseltecek 
tedbirler alınmasını ehemmi· 
yetle rica ederim.,, 

dan, şirket İşçilerinden Bay 
Cemal Tükez bu mesele hak
kında karakolda ve adliyede 
şu ifadeyi vermiştir: 

- Deniz kablosu koptuğu 
sırada tamir işinde çalışan 

işçilere fazla para vermek la
zım geldi, çünkü güç bir işti. 

Gidip idareden işçilerin pa
ralarını istedim, bir zarf ver
diler. Alıp gittim, işçilere 

tevzi edecektim. Bir de bak
tım, zarftan 11 lira fazla çıktı, 
bu paranın neye aid olduğunu 
öğrenmek için tekrar daireye 
geldim, o sırada memur B. 
Cemal Talu önüme çıktı: 

- Zarftaki fazla parayı ba
na ver. Dedi ve 11 lirayı al
dı. Bu mesele, böylece ka· 
pandı. Şimdi bu paranın ne 
olduğu sorulunca bir kaptana 
rüşvet olarak verdiğini söy· 
lüyor. 

Eğer mesele, B. Cemal Tü
Kezin dediği şekilde ise rüş

vet vak'asının da musanna ol· 
ması muhtemeldir. 

sürmeyiniz. 
Filistin, 

müttefikidir. 
müttefiklerimizin 

Mısır Suriyelilere en büyük 
misafirperverliği gösteriyor. 

Şehinşahların İranı bizim 
vasıtamızla transit muamelesi 
yapıyor. Lübnan çok narin 
bir eşyaya benzer. Çabuk kı· 
rılır. İlişmeyin İsveç bize ka
ğıt. ve kibrit gönderir. 

Italya Mussolinidir. Barut· 
tur 

Amerika birleşik cumhur
reisi Ruzveltin tebessümü bi· 
zedir. Dolarları vardır. Belki 
bir gün istikraz yaparız. 

Mekke, emakinimukaddese· 
dendir. 

Gazeteciler ve eli kalem 
tutanlar: Görüyorsunuzya! Bizde 
hürriyeti matbuat ne kadar 
geniştir. Amma isterseniz Çin-
den, 400 milyon halkından, 

Budasından, Himalayasından, 
Anehri ile kollarından ve saire 
ve sairesinden evirip çevirip 
istediğiniz şeyleri yazınız kim
se ilişmez çünkü hürriyeti 
matbuat vardır. 

-· · Bayan Vil 
Esrar Aleminden Bir Nebze 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 
- İngilizceden -· - . _ 1 

Bayan Vil, çok sevgili dos-
tum bayan Bangreye, hem de 
öldükten sonra görünmüştür. 

Benim buna karşı hiçbir şüp-
hem yoktur; çünkü, bayan 
Vilin öldükten sonra nasıl 
göründüğünü bana bizzat ba
yan Bangrey anlatmıştır. Bun
dan başka bu kadına benim 
büyük ve hususi bir hürme
tim vardır. Bu zavallı kadının 
izdivaç hayatında çok talihsiz 
olduğunu kabul lazımdır. 

Çünkü titiz, hırçın bir adamla 
evlenmiştir. 

Bu adamın kötü huylarına 

tamamen mütehammil imiş ve 
bu kötü huyları kendi güzel 
ahlakı, büyük sabır ve tabanı· 
mülü !:e düzeltmeğe çalışmış
tır. Evlilik hayatı onun için 
bir cehenpem hayatı olmuştur. 
Buna rağmen de ben ki en 
samimi dostlarındanım , bir de· 

facık olsun kocasından şikayet 

-nemi hayat, bayan da sinir 
buhranları yaratmıştır. 

Mevzuu bahsolan hadisenin 
olduğu zamanlarda bayan Ban· 
grey 40 yaşlarında: dostu ha· 
yan Vil de ancak 35 yaşla
rında olduğu halde ölmüştü. 

Bayan Vil çok asabi bir ka· 
dmdı, bu sebeple birçok ga· 
rip halleri de göze çarpardı . 
Allahtan çok korkan bu genç 
kadm kardeşile beraber Kar
dif'te yaşıyordu . 

Bugün bayan Vil artık ha· 
yatta değildir; ve hortladığı 
hakkında haberi kardeşi du· 
yarsa, hiç şüphesiz hiddet ve 
asabiyet ile tekzip edecektir; 
fakat bayan ViJ hakkındaki 
haber ve iddia maalesef çok 
doğrudur. 

Gerek bayan Vil ve gerek 
bayan Bangrey, kızl ık hayat· 
larında çok ıstırap çekmiş· 
lerdir; çünkü her ikisinin de 
babaları mutaassıp ve sert 

ettiğini duymadım. Bu cehen· adamlardı. Bayan Vilin çok 
sinirli olmasının belkide belli 

Yörük İbrahim de başlı sebeblerinden birisi bu 
meydana yok haldir. Talihsizlik Vili ve ar· 

kadaşı bayan Bangreyi müte· 
- Başı 1 inci sahifede - madiyen takip etmiştir. Bu 
altında bulunan yaralılardan bedbahtlık arkadaşlığı hase· 
gümrük muhafaza memuru B. biyle bayan Vil, bayan Ban· 
Zühtünün de öldüğü hakkında greyi pek çok sevmekte ve 
bir şayia çıkmışsa da bu şayia daima: 
asılsızdır. Bay Zühtünün yara· - Sen benim sade en iyi 
ları iyileşmiş vaziyettedir ve ve büyük dostum değil, fakat 
kendisi hastane içinde gezin- en büyük ve cihanda tek te· 
meğe başlıyan Bay Zühtüye selli vasıtamın; bizi biribiri· 
yemek müsaadesi verilmiştir. mizdeu hiçbir şey, hiçbir 
Bay Zühtünün yaralarındaki kuvvet ve hadise ayıramaz! 
tehlike zail olmuşsa da bu Der, dururdu. 
memurun nazik bazı uzuvları * • • 
yangında kısmen yanmıştır. Bayan Vil, ölümünden iki 

Dün yanan deponun vazi- buçuk sene evvel, kardeşinin 
yetini yakinen bilen bir zat yeni bir vazifeye tayini hase· 
bize verdiği malumatla, depo· bile Kardife gitmiş ve bu su· 
nun tek kapısının ancak 70 retle Bayan Bangreyden uzak· 
santmetre genişliğinde ve çok !aşmak ve ayrılmak mecburi· 
dar olduğunu söylemiş, hal· yetinde kalmıştı. 
bu ki bir metreden geniş ol- (Ark.ası var J 
ması lazım geldiğini bildir- F d tJ 
miştir. Diğer mevaddı müşteile ranSlZ Or US 
depolarının etrafı birer metre Manevralara başladı 
derinlik ve genişliğinde hen- Paris, 7 (Radyo) _ Fransız 
denklerle çevrili olduğu halde ordusu, manevralara başla• 
bu deponun kenarında hendek 

d mıştır. 
açılmamış bulunuyor u. 

Manevra sahası, Romidi ve Müddeiumumilikçe bugün 
de tahkikata devam olunaca~ Senfen havalisinde cereyan 

etmekteqir . • 
ve yangından yegane kurtulan 
ve yaraları iyileşen B. Zühtü. 
nün İtalyan hastahanesinde 
ifadesi alınacaktır. 

Faciada Cllenlerin ailelerine, 
şirket tarafından tazminat ve· 
ri leceğini yazmıştık. Haber al· 
dığımıza göre, facia kurban
larının ailelerinin istiyecekleri 
tazminatın mühim bir yekuna 
baliğ' olacağı söyleniyor. 

Dulıilige Vekaletinin tamimi 
Dahiliye Vekaleti vilayete 

gonderdiği bir tamimde, me
vaddı müşteile depolarında 
muhtemel tehlikelere karşı ted
b ·rler alınmasını, ilk teftişlerde 
noksanları görüleceklerin tec· 
ciye edilmesini ve ikinci tef
tiştede taaliyetten mennolun
masını bildirmiştir. 

• ·; . • ~ ·~ . ' f 

Askere davet 
1 - 332 Doğumlu ve bLJ 

cioğumlularla muamele görerı 
ve daha eski doğumlulardall 
olup da her ne sebeple olurs8 

olsun sevkleri geri kalmış oları· 
lardan (deniz sınıfları hariç) 
askeri tam ehliyatnamesi olan· 
!ar 1 Eyliil 937 günü yede~ 
subay okulu hazırlık kıt'asınd9 
bulunmak üzere sevkedilecek' 
lerdir. 27-8-937 Cuma gürıÜ 
mektep şehadetnameleri, ehli' 
yetname ve nüfus cüzdanl,.rile 
şubeye müracaatları. 

2 - 1 Eylul 937 de haııt' 
lık kıt' asında bulunmıyaııls' 
hakkında kanuni muamele ys' 
pılacağı ilan olunur. _,,,,,,! 

lzmir 
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