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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir . 

- Pazartesi - 9 Ağustos 1937 

Rusya 
Amerikayayeni harp 
gemileri ısmarlıyor 

Fiati (100) Para 

~ Çin Toprakları Japonyaya Kaptırılm_ıyacak 
Çin İcab~nda yirmı~ beş mı·J~Ka~ın tay~a;~ci/ rr8kYa -manevralanni 

' Bukreş'e vardı h . t .1. 
k 1 b•ı k e Bükreş, 9 (Radyo)- Mariz e emmıye verı ıyor "on as er top ıya 1 ece tır Bastiye adındaki kadın tayya· • • • • l reci, dün buraya gelmiştir. Manevralara ıştırak edecek olan Iran as. 

Tayyaresi tamire muhtaç ol· kerı .... h t • _ı ı· t b f-1 b kl . 
Ç• • h f d • J 1 k d d ğ d s··k •t b' h f eye ı ae s an u aa e enıyor. 
ının er tara ın a ıane er top anma ta ır. k:d:~ ;:ı~ca~tı:~ş e ır ata -

Ve Japon mallarına boykot kararı verildi Dük Dükent 

· Japon neferleri mitralyöz başında 
Nankin, 9 (Radyo) -- Japon bulunan Japon ateşemiliteri, 

ttkanı harbiyesi, Şintang ha· Çinin, Japonya ile harp ede· 
~•lisinde Çinlilerin baskınına nıiyeceğini ve aksi takdirde, 
:tramamak için tertibat almış- Çin için bir felaket olacağını t Çinliler, bu havalide 150 söylemiştir. 
t 1~ k~şilik . bir kuvvet tahşid Çin ı . illi teşkilatı, Japon 
>' emışlerdır. mallarına şiddetli bir boykot 

Nankin hükumeti nezdinde açmış ve ayni zamanda, bütün 

Sıhhi yev;k.Ülınizgöçmen 
lerin vaziyetini iyi buldu --~efik Saydam, dün:Manisaya gittiler, 

oradan Ankaraya ~döneceklerdir. 
" gelmiş olan sıhhat \ ' <' i ~ tima 

muavenet vekili B. Refik Say
dam, dün Urlaya · gitmiş ve 
oradaki muhacirlerin vaziye-

tini tetkik ettikten !crıra, lz

mirc dönerek lzmiıpal2sta bir 

müddet istirahat etmiştir. 

B. Refik Saydam, dün öğ

led~n sonra, Manisa valisi B. 

Lütfi Klrdarla birlikte Mani-

saya gitmiştir. 

Sıhhat Vekili, oradan An

zenginleri yardıma davet ey· Varşova 9 (Radyo)- Düşes 
lemiştir. 

Şanghay, 9 (Radyo) _ Bü- ve Dük Dükent, Viyanaya ha· 
reket eylemişlerdir. Burada 

tün Çinde, halkın birleşmesi Dük Dö Vindsor'a mülaki 
ve hükumete yardım etmesi 

olacakları zannediliyor. 
için prapaganda yapılmakta- --
dır. milyon asker toplıyabileceğini 

Genç kızlar, asker ve mu· söylemiştir. 
hacirler için iane toplamakta- Nankin 9 (Radyo) - Çinli· 
dırlar. lerin, muhtelif cephelerde ve 

Hükumet de eski demirleri bilhassa Pekin cephesinde mu 
kabil bir taarruza kalkışmaları 

toplamağa başlamıştır. takarrür eylemiştir. 
Radyolarda, propaganda 

Vaşington 9 (Radyo)- Ame· 
için hükumetçe zaptedilmiştir. rikada Çine yardım için gö· 

Nankin 9 (Radyo)- General ··11·· 1 l t kk''l t v nu u a ay arı eşe u e mege Kahraman askerlerimiz 
Fen Yusyan, matbuat mümes- başladığı hakkındaki haberler fstanbul 9 (Hususi)-Trakya Diğer devletler Erkanıharp-
sillerine beyanatta bulunmuş, Amerika hükumetince tekzip - leri de bu hafta geleceklerdir. 
Ç. t ki h" b' dl b h b I J manevralarına_biı_'yük bi_r ehem-ın opra arının ıç ır zaman e i miş ve u a er erin, &· . • • Manevralar için başlıyan 
Japonyaya kaptırılmıyacağını, pon mahafilince uydurulduğu !~ıy~~ -;~ıhyor;_ - - __ hazırlıkları teftiş edecek olan 
Çin hükumetinin, icabında 25 bildirilmiştir . Manevralara iştirak ed~cek general kurumay asbaşkanı ge-

-------~ ........ ._. olan lran askeri heyeti burada neral Asım, teftişlerine baş· 

Amerikanın teşeb- bekleniyor. ._ ••• !:ı:~ Üzeredir. 

b .. .. . . k I d Fransa' da ltalya usu ıyı arşı an 1 Şiddetli sıcaklar hü. . Fransa ile de anlaş. 
Umumi bir konfe~:~s akdi hakkındaki küm sürüyor mak istiyor 

Paris, 9 (Radyo)- Fransa· 

teklife 3 7 devlet cevap verdi nın her tarafında şiddetli sı Paris, 9 (Radyo) - ltalya

nın bura sefiri B. Çeroti, dün 

başvekil B. Şotan tarafından 

kabul edilmiştir. 

E:' Ruzvel(ve kızı 
Vaşington 9 ( Radyo ) - Son gelen haberlere göre, 

Amerika hükumeti, dünya sul- Amerikanın bu müracaatına 37 
hunun tehlikeden kurtarılması devlet cevap vermiştir. Veri-
için bütün devletlerin iştirakilc len cevaölarda, dikkate şayan 
umumi bir konferans akdedil· 

caklar başlamıştır. 

Hararet, bazı yerlerde göl

gede 43 derecey~ kadar ç1k-

mıştır. ltalya sefiri, Fransa ile ye

ni bir mukarenet için görüş

müştür. 

.~~--~-----~~~· .... ~··-~~-~--~--~---
Havanın değişeceği hakkında 

bir işaret yoktur. 

Ih ti lal c ile r Satan dere 

bey an nameler attılar 
-------------

ihtilalci ispanya maliye nazırı, hükıime 
tinin paraya ihtiyacı olmadığını söylüyor 

karaya gidecektir. 
Sıhhat Vekilimiz, Manisaya mesini geçen sene teklif etmiş 

ve hatta bazı devletler nez

bir takım mütalea vardır. Ma-

ahaza, umumiyet itibarile Ame

rikanın teşebbüsü husnü su

retle telakki edilmektedir. 

hareketindene vvel Kültürparkta 
dinde de bu hususta teşebbü

yapılmakta olan sıhhat müze· 
B R l "k S d salta bulunarak fikir sormuştur. 

ag e ı ay am sini de tetkik etmiş ve mem-
e --·--umaertesi akşamı şehrimize nun kalmıştır. G d dd 1 • d h • 

h ----~· ~- • ı a ma e erın e ı-

9'USya Amerıkaya 1 · k" 1 k Id .... d .. 
gemi ısmarll11or e ar 1 a_ ı, yuru u 

~ Hilekarlar lzmirdedir, bunlar, hile kat-
--------------~-Bunun için Vafingtona giden Rus 

hey' eti müzakerelere başladı 
~ Moskova, 9 ( Radyo ) - heyet göndermiş ve ınüzake-
"'Ov t R A "k f b · relere başlamıştır. k Ye usya, merı a a n- Sovyet Rusyanın Amerikaya 

'1arında yapacağı büyük ısmarlıyacağı zırhlılar, 35 bin 
~1tbl l · · V · b' ( D 4 .. .. h ·ç_ d ) ı ar ıçın aşıngtona ır ıwamı uncu sa . ı1e e 

tıkları maddeleri götürüp civar pazar. 
larda temiz diye satarlar 

Birkaç gün evvel yazdığımız maktadır. 
veçhile, gıda maddelerine hile Bundan evvelki yazımızda, 
katarak halkı ızrar edenler ve civar pazarlardan alınmış bir 
ayni zamanda, sıhhatimizle oy· teneke yağın, eritildikten son
nıyanlar, günden güne çoğal· - Devamı 4 ncü sahifede -

Madridden 
Salamanga, 9 (Radyo) -

ihtilalci ispanya Maliye Nazı

rı Amado, ihtilalci hükumetin 
parcıya ihtiyacı olmadığını ve 
bir infilansyona lüzum görme
diği gibi, istikraz dahi yap· 
madığını, ihtilalci ispanyanın 
tedavildeki parasının hariçte 

.. 

kaçıyorlar 

dahi revaç ve itibar bulduğu· 
nu söylemiştir. 

Bilbao 9 (Radyo) - ihtilal
cilere mensup tayyareler, dün 
Satandere beyannameler at· 
mışlar ve halka teslim olma· 
sını tavsiye eylemişlerdir. 
- Devamı 4 ncü sahifede -
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.. Anasını Ciör \ IDünyada Olup Bitenleri -
ı, 1 Kızını Al Bütün akllh uslu insanlar 

üç günde 
Tayyare ile Lon

dra- Şanghay 

.. 

.. 

Yazan: Sermet Muhtar No. 51 
- Allah tarafeyne muhab· 

bet, geçim, bahtiyarlık ihsan 
etsin. Gelin, Hüda hakkı için 
pek güzel. Kul kusursuz olmaz 
derler ama; tazeciğin hiçbir 
noktasında kıl kadar kusuru 
yok. Düğününüzün bütün te· 
timmatıda tamam ve mükem· 
mel! dedikten sonra, etrafa göz 
gezdirirken birdenbire (Hiiil) 
dedi . 

Berikiler farkına varmadılar. 
Candarma madis feraceli ha 

nım, lavabonun mermer rafına 
konmuş olan kabine boyun· 
daki güveyin fotoğrafını gör· 
müş, kim olduğunu tanımıştı. 

Kim koymuş om.i oraya?. 
Allah iyiliğini versin, herhal
de Kemankaş olacak. Bu mü
barekte hiç sağı solu düşün· 
mek, tanıdıklardan bir gören 
oluverirde başıma iş açar de· 
mek yok mu? 

Maci feraceli hanımın o 
lahza levni dönmüştü. 

- Damat beyin fotoğrafı 
bu mu? Sahimi söyliyorsunuz 
Allah aşkına bu hali Demek 
güvey bu öyle mi? diye so· 
ruyor, ensesindeki Nergis: 

- Evet, ta kendisi kadınım 
diye cevap verirken karşısında 
ki büsbütün şaşkına dönüyor· 
du. Suratından düşen bin 
parça hale gelmişti. 

Bu (Hiiil) diye küçük dili 
yutuş, damat bu mu diye tek· 
rar tekrar soruş, şaşkına dö· 
nüş, surat asış, hiç te hayra 
alamet değildi. 

Akşam ezanları:okundu. Dü· 
ğün evindeki davetliler çoktan 
gitmiş, seyirciler de evlerine 
yollanmışlardı. 
Şahaba akşamı etmek ko· 

lay mı? Yatsıyı iplerle çekiyor 
idi. Can ciğerlerile beraber 
Çavuşun kahvesinde durmadan 
tavla, domino, dama atmış, 

masanın üstüne koyduğu saa
tine baka baka havanın karar· 
masını dört gözle beklemiş, 

müezzin minareye çıkınca kah
veden çıkmışlar, daha bir bu
çuk saat vakit olduğundan 

Yenikapıda Sandık burnundaki 
gazinoların birine damlamış· 
lardı. 

Bir kenara iliştiler. Arka-
daşları sıvırya rakı çekti. Şa· 
hap, beş, altı kadehten ileri 
varmadı. Dediğimiz gibi saat 
önünde; Müneccim başının 
takvimi de elinde.. Hiç de
ğilse, yatsıdan çeyrek saat 
evvel gitmedi düğün evine. 

Can ciğerler hatırı sayılır 

derecede İçmiş, yeni güvey 
ise çakır keyifliliğe yaklaşmış 
halde, kalktılar gszinodan .. 
Aksaray karakolunun önüne 
kadar, sıkı ayak yürüdüler. 

Böyle dolu .dizgin taban 
tepmenin, terlere bulanmanın 
hiç sırası değil.. Arabaya asıl 
şimdi binmek, şakır şukur 

kapı da şimdi durdurmak la· 
zım. 

Samur Eşref, caddeden ge· 
çen boş faytonlardan birini 
önledi. Atladılar içine; tuttu· 
lar yolu .. 

Samur gazinoda bir aralık 
tezgahı boylamış, cebine yarım 
okkalık düzü ve bir kese ka· 
ğıdı leblebiyi sokuşturmuştu. 
Arabanın içinde, gene öteki· 
lerin karşısına oturmuş, taban· 
caya davranır gibi pantalonu· 

,... ccox :O" 20? 

nun arka cebine el atıp şişe· 

nin başını gösteriyor. 
- Şahapcığım, diyordu, se· 

ni yengemizin yanına saldıktan 
sonra bizde bu geceyi gece 
edeceğiz. Çavuşun kahvesinde 
şuncağızın dibine bir darı eke· 
lim, alt tarafı kısmetime bağlı. 
Bakalım Macuncuya mı, Şe· 
kerci sokağına mı düşeriz?. 

Fayton düğün evinin kapı
sında durdu.. Tam vaktinde 
gelmişler, müezzin minarede; 
perşembe akşamı olduğu için 
(Esselat) vermede.. 
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Dört arkadaş daldılar eve; 
girdiler küçük odaya.. Samm, 
kapıyı iter itmez, Kemankaşın 
boynuna kolunu dolayıp doğru 
çekti. Öteki elile rakı şişesini 
çıkarıp ağzına soktu: 

- iki üç yutum çek baka· 
hm. Olmaz, vallaa dinlemem, 
illaki çekeceksin!. 

Rakıyı içtikten sonra leble· 
biden avuçlayıp avurtlarına 
doldurdu: 

- işte mezesi del. 
Karşıki minarede okunan 

(Esselat) kesilir kesilmez, kapı 
aralandı. Hamlacının Nergis .. 

Aman görmeyin ne halde. 
Öyle bir sürmüş ki paskal 
olup çıkmış. Kaşlarında yıkan
mışçasma rastıklar; gözlerinde 
de parmak kadar sürmeler; 
yanakları allıktan galibarda, 
suratı un çuvalına girmiş gibi 
düzgünlü •• 

Meşrepten bahsedilmez ya, 

onun da gözleri Cibalili de. 

Boy gösterdikten sonra, 
Şahaba: 

- Hadi aslanım, dedi, bu

yur artık yukarı; gir belalının 
koynuna! 
Şahap ayaklanmıştı. Samur 

Eşref kolu sıvayıp yumruğu 

sırtına yapıştıracağı saniye, 

(güm, güm gümmml), üç şed

dadi muşta, güvey beyin be· 

yin iki küreğinin ortasına bir 

balyoz gibi indi. Herifceğiz 

az kalsın yüzü koyun yere ka· 

paklanıverecekti. 

Boru değil, Cibalili Şemsi 
pehlivanın muşt~sı demişler 
buna .. 
. Keaıankaş oğuna oguna ve 
sendeliye sendeliye, peşindeki· 
ler de yumruları basa basa, 
sofayı buldtılar. 

Güvey bey merdivene atla· 
yıp sırtı kurtardı; yukarı çıktı. 
Üst sofada, alnına çatkı çat· 
mış, guya başı tutmuş olan 
Hafize, işaretle gelin odasını 

gösteriyor, Necibe ile İfakat, 
aşağıya bağırıyorlardı: 

- Y enganım, ayol gelsene 
b"urayal. 

- Neygisanım, neydesin 
kaydeş? 

Eda, artık usul ve adap din
lemiyerek oda kapısına gel· 
mış. 

- Beyciğim, girsene içeri!. 
diyordu. 

Sonu çapan oğluna çıkıyor •. 
Aşıkla maşuka birbırlerine 

kavuşalı tam bir hafta ol
muştu. Şahap, güvey girdikten 
sonra bütün hafta yeni evin· 
den çıkmadı; kalemine de git· 
medi. Her gün sabahtan ak· 
şama kadar, çifte kumrular 
gibi, Edacığile burun buruna 
oturdu. 

· Arkası flQT -

uzun ve .;ok uyurlarmış 
Şimali okyanusda munta· 

zam hava seferleri tesisi uzurı 

zamandanberi göz önünde tu· 

tulmaktadır. lngilizler, Londra 
ile Şanghay arasındaki seferi 
84 saate indirebilecekleriııİ 
ümid ediyorlar. 

lngilt~re~in tanı?mış as~eri ı verdiği, az uyumıya .. alışırmış. ı nen fakat, bu husustaki mü
tayyarecılerınden Jım Mohson Gene bu zatın mutaleasına taleasını başka türlü ifade 
uyku hakkında sorulan bir bakılırsa, bugünkü alemimiz eden Şekspir, bir münasebet· 
suale şu cevabı vermiştir: içindeki neşesizli, sinirlilik ça· le Sezan konuştururken, ona 
"Ben, harp esnasında da kendi Jışmaktan zevk almamak, hasılı şu sözleri söyletmiştir: 
ihtiyarımla saat 11 den evvel daha bir sürü aykırılıklar, hem Bırakın, benim etrafımda 
kalkmıyorum. Bütün uslu, akıllı haddinden fazla uyumakta ol· başları, traşlı, geceleri rahat 
insanlar, uzun uykucudurlar." maklığımızdan ve hem de uyuyan, sıhatları yerinde olan· 

Her ne kadar Amerikanın 

transkontinantal ve transpasi· 
fik hava müesseseleri bu i~ 
başarabilecek mevkide ise de, 
lngilter~. yeni bir imparator· 
luk hava hattı kurmak niye· 
tindedir. 

Bunu, Dresdendeki Bilgin vaktinde yatmadığımızdan ileri lar bulunsun. Kasiusun dalgın 
Stöckmann okumalı! Çünkü, geliyormuş. bir bak1ş1 var; o, fazla düşü
bu zat uzun uykunun aleyhinde Bu davanın karşısına, Mo- nüyor. Bu insanlar tehlikeli
olan bir bi]gindir. Yıllardan- lison tamamile ters bir iddia dirler. Yeni, fakat geÇ 
beri yapmakta o]duğu propa· ile koyarak, (Bütün uslu, akıl- Şekspir, Sezcıra bu tebarüz 

kalan bir keşif ganda ile, kendine, genç ve lı insanlar uzun uykucudurlar.) ettirmek istiyor: 
yaşlı, birçok taraftar temin diyor. Bir yanda, geceleri ra}at 
etmiştir. Acaba haklı olan hangisi· uyuyan insanlar diğer tarafta Bütün aramalara, taramalara 

rağmen, Amerikalı kadın tay
yareci Amelia Erhart bulun•· 
madı. Bu eoğukkanlı kadının, 
denize düşüp yanında taşıdığı 
can kurtarma vasıtalariyle bir 
müddet deniz yüzünde kalınlıf 
olduğuna hükmedildi. Fakat, 

araştırmalara çıkan tayyareler, 

ucsuz bucaksız denizlerin sat· 

hında ona rastlıyamadılar. 

Bu zatın fikrince, akşam dir ve kime uymalı? Doğrusu- tehlikeli olan kimseler bulu· 
saat yedi oldu mu, yatmalı ve nu isterseniz, insanı, hiç ol· nuyor. 
gece yarısı kalkmalı imiş. in- mazsa, uykusunu dilediği gi- Her halde, yatağında iyi 
san bu suretle birçok vakıt bi 11yumak hususunda rahat niyeti yasdık diye kullanan 
kaıanır. Ayni zamanda da, bırakmalı. insan, en rahat uykuyu uyu-
bilginin "tabii uyku,, adını Ancak, Molison gibi düşü- yan insandır! 

Şişmanlara 
Mahsus 
Bir mağaza 
Birleşik Amerikadaki elbise 

endüstrisi, kalitesi iyi, biçimi 
güzel elbiseleri seri halinde 
imal etmek suretile Amerika 
piyasasını inhisar altına almış· 
tır. 

Ancak ekonomik bir şekil· 
de çalışabilmesi için normal 
bazı boy ve ölçülere göre 
imalatını yapmak mecburiye
tinde olan bu endüstri, ırı 

yarı kimselerin ihtiyacını tat
min edememiş ve bu gibi 
kimselere de ısmarlama elbise 
yaptırmaktan başka çıkar bir 
yol bulamamıştır. 

Nihayet, bunun da bir ih· 
tiyaç olduğunu gören sermaye 
sahipleri geçenlerde Nevyork· 
ta "şişmanlar mağazası,, adı 
altında bir bonmarşe açarak 
bu eksiği tamamlamışlardır. 

Bu mağazada normal ölçü· 
de elbise yoktur. Buna muka
bil 120 ila 150 kilo ağırlığın· 
daki erkekler vücutlarına uy· 
gun elbise bulabilmektedirler. 
Anlaşılan, Amerikada şişman· 
lar epey bol ki, bu yeni ma· 
ğaza gördüğü rağbet karşı· 
sında stok bile bulundurama
maktadır. 

Dünyanın en 
genç pilotu 
Nevyork civarında bulunan 

Floyd Bennet tayyare meyda· 
nında bundan birkaç gün ev· 
vel on iki yaşında bir çocuk 
pilot imtihanı verdi. 

Büyük bir cesaretle yaptığı 
hareketleri alkış tufanile kar
şılanmış olan on iki yaşındaki 
çocuğun adı Edvard Somers' • 
dir. Babası L. Somers, cihan 
harbinde Fransız cephesinde 
tayyarecilik etmiş olan bir 
zattır. Tekmil Somers ailesi 
tayyare sporuna kendini ver· 
miştir. 

Dünyanın en genç tayya
recisinin on altı yaşındaki kız 
kardeşi ile on yedi yaşındaki 
erkek kardeşi de önümüzdeki 
günler içinde pilotluk imtiha· 
nmı vereceklerdir. Bu kardeş
ler içinde ·en istidatlısı r oldu· 
ğuna şüphe olmıyan on iki 
yaşındaki çocuk pilotluk im
tihanında tayyaresini bin met
rede idare etmiştir. 

imtihanları kon- 1

1

550 yıldanberi 
trolsuz ünivrsite işliyen saat 

Şimdi de, denize dü en tıf 

yarelerin yerlerini göstermeğe 
yarıyan bir keşfe dair haber· 

ler gelmeğe başladı . 

lngilteredeki Princeton üni· Hemen hemen 550 yıllık 
versitesi, hakiki bir terbiye ömrü olan bir saatin hala ku· 
enstitüsüdür . 

Princeton 'da tahsilini yapan 
bir kimse, ikinci bir aile ha· 
yatı yaşar. Tahsil sadece kup 
kuru bir ders hayatı takip et· 
mek ve seminarlara devam 
etmek değildir. 

Profesör, hususi görüşme· 
lerde spor ve yemek esnasın· 
da öğretmek istediği şeyleri 
talebelerine anlatır ve bu su· 
retle de talebesine korku de
ğil, sevgi telkin eder. 

işin en enteresan tarafı, im
tihana giren talebelerin kendi 
hallerine bırakılarak hiçbir 
kontrola tabi tutulmamalarıdır. 
imtihana girmiş olan talebe
ler, imtihan kağıtlarını teslim 

ederlerken, meali şu tarzda 

tesbit edilmiş olan bir ~ağıt 
imzalarlar . 

Bir centilmen olarak namu-

sum üzerine söz veririm ki . 
imtihan esnasında ne yardım 

gördüm ve ne de kimseye 

yardım ettim . 

Şunu da kaydedelim ki, bu 

üniversitenin 720 bin cildden 

mürekkep bir de kütüphanesi 

vardır. 

Pariste kız tica
reti yapan çete 

Paris polisi, uzun takipler· 

den sonra, kız ticareti yapan 

bir çeteyi yakalamağa muvaf

fak olmuştu. Çetenin adamla· 

rından biri Tuluzda ele geçi

rilmiştir. Bu adamın üzerinde 

bulunan bir telgrafın meali 

şudur: 

Alelade şartlarla teslim edi· 

lebilecek 200 tane gilzel pa

ketim var. 

Oran'a, Cezayir ve Buenos 

Aires'e kız sevkeden çetenin 
merkezinin merkezinin Pariste 
olduğu söylenmektedir. 

Önümüzdeki günler içinde 
Vendre limanından sevkedil· 
mek üzere olan 23 kızın hü
viyetleri tesbit edilmiştir. 7 
kız Orandan hareket etmek 
üzere iken kurtarılmış ve es· 
nada birçok çeteci de yaka· 
lanmıştır. 

sursuz işlemesi, seyrek görül· 

müş olan şeylerdendir. 

Jehan de Felain adında bir 

saatçinin eseri olan bu saat, 

550 yıldanberi esaslı bir ta· 

mire lüzum görmeden işle

mekte, dakika şaşmamaktadır. 

Bu saatin içini tetkik eden 

saatçılar çarklarının hiç aşın

mamış olduğunu tesbit etmiş

lerdir ki, bu da, F elainin müt

hiş bir sanatkar olduğuna de· 

lalet etmektedir. Yapılış tarihi 

1389 olan bu saatten başka, 
sat kulesinde, 1447 tarihinde 
yapılmış diğer bir dıvar saatı 

vardır. Bu saatm da acaipliği 

tek yelkovanlı oluşudur. Bun

dan başka, orta çağda olduğu 

gibi yalnız saat 21 de bir defa 

çalmaktadır. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

İzmir • Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Bu keşif, tayyarelerin uçuş· 

larda yanlarına aldıkları on 

kilo ağırlığında kimyevi bir 

maddeden ibarettir. Bu macl· 
denin çok büyük ölçüde bo• 

yama kabiliyeti vardır. Yeni 
keşfedilmiş olan bu maddeoİP 
bir gramı 20,000 metre nıik· 
ahı suyu parlak bir sarı)'• 
boyamaktadır. Denizaşırı uçoŞ 
yapacak olan tayyarelerin bun· 
dan böyle yanlarına alacaklar• 
on kiloluk mikdarla, 0,25 
kilometre murabbaı su sat· 
hını, mütemadiyen açık sarı 
bir parlaklıkta muhafaza ede· 
bilecek kudrettedir. 

Denizin sathındaki bu par· 
laklık, on beş kilometrelik bit 
daire dahilinde on iki saat 
müddetle görülebilecektir. Bu 
suretle, denize düşmüş olaf1 
bir tayyarenin diğer tayyare' 
ler tarafından görülüp buluP' 
ması da kolaylaşmış olacaktır· 

Ne çare ki, bu keşif AtJle· 
liaya yardım edemedi; eğer 
birkaç hafta evvel ortaya atıl· 
mış olsaydı, belki bu cesııt 
kadın bugün hayatta olacakt•· 
Keşif facilarının bu da başk• 
bir türlüsü? ~ 

iz mir tütün fabrikasından: 
Fabrikamızda mevcud ve eski gaz tenekeleri, bekci muşalfl' 

baları, kağıt kırpıntıları, eski zımpara taşları, kayışlar, daına' 
canalar, kola bidonları, hurda demir, pirinç curufu, çivi to~ 
baları, kola çuvalları, tahta parçaları, gürgen ve çam bob~ 
kazıkları, yanık makine yağları . 1 Eylül 937 Çarşamba gü~~ 
saat 14 de açık pazarlık satılacaktır. isteklilerin fabrika ınll' 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. / 

lzmir vilayeti muhasebei hustı" 
siye müdürlüğünden: 

Izmir muhasebei hususiye idaresinin 937 yılı ihtiyacı olafl 
ve evrakına merbut ihtiyaç listesinde miktar ve cinsi yaıı:ı 
bulunan 6200 lira bedeli muhammineli evrakı matbua ve de ' 
terlerinin tap ve imali 1·8·937 gününden itibaren 15 giifl 
müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Gere~ 
tap ve imal edilecek evrakı matbua ve defter nümunelerioİll 
ve gerekse şartnameyi görmek ve okumak istiyenlerin her giill 
lzmir hususi muhasebe müdüriyeti varidat kalemine ve pe1 
sürmek istiyenlerin ihale gününden evvel veya ihale günü 0111

11 

16·8-937 pazartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar depoıit~ 
makbuzlarile birlikte en son teklif mektuplarının vilayet daifll' 
encümenine tevdi etmeleri ilan olunur. 2665 
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~ .. ~~='!'li;ka-ye_. _____ "8 _____ J W. F. H. Van vapur acentası lzmir Yün Mensucatı 
Nazar her günkü gibi bu Geçmemiş güzelliğinden, Der Zee ROYAL NEERLANDAIS T k A .- S • k • 

stbahda pc mbe zarflı bir mek- genç kadınlığından bol bol KUMPANYASI Ü t• ll 0 f.1) ID . ) r e f} 
~up almıştı. Genç kadın zarfı istifade.. & Co. ' 
ııtr günkü gibi büyük bir he· Bu düşünce yarım dakika- "TRAJANUS,, vapurn 31 Halk k f b •k 
t~nla yırtmış, ve satırları dan fazla uzamadı, yanındaki DEUTSCHE LEVANTE LINIE Temmuzda limanımıza gelip apınar Umaş a rl aSI 
ır hakışta içer gibi oku- masanın başına oturarak zarif G. m. b. H. yiikünü tahliyeden sonra ROT· Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

ıtıuştu. bir stilloyu eline aldı ve sarı HAMBURG TERDAM, AMSTERDAM ve 
b Mektup, karşı evdeki çifte bir blokun üzerinde acele "KONYA,, vapuru 7 Ağus· HAMBURG limanları için yük 
ekarların birisinden geliyordu. acela oynattı. Bir dakika geç- tosta bekleniyor. ANVERS ve alacaktır. 

b· Nazan zengin, güzel, genç meden, bu beş altı kelimelik HAMBURG limanlarından yük "HERCULES,, vapuru 7 
ır duldu. Şövaleresk ruhu, mektup küçük, bir zarfa girdi, Agv ustosta limanımıza gelip yü-on 1 çıkaracak. 
u ev enmekten menediyordu! ve etli kızıl dudaklarile ko- --- künü tahliyeden sonra BUR. 
Bilhassa iki aydanberi karşı leyi ıslatarak zarfı kapadı. AMERICAN EXPORT LINES GAS, VARNA ve KÖSTEN-

al>artmana pansiyoner olan iki * * * THE EXPORT STEAMSHIP CE limanları için yük ala· 
genç fakültesi onu eğlendiri· Nazan, Kerime Filoryar:l;ı, CORPORA TlON caktır. 
tor~u. Mahallede bu iki genç adada randevii vermemişti, onu " EXT A VIA " vapuru 7 SVENSKA ORIENT•LINEN 
ı ekara "çifte bekarler,, diyor- bu gece evinde bekliyordu. Ağustosta bekleniyor. NEV- "BARDALAND., motörü 10 
t'tdı. Çifte bekarlar, hakika- Sıcak bir Temmuz gecesidi. YORK ve BALTIMOR liman- Ağustosta limanımızda bek· 
en güzel iki erkekti. Bunlar Nazanın apartmanının küçük 1 OTTE 

ie .. ldigvindenberı· Nazan gerçı· b d l arı için yük alacaktır. lenmel<te olup R RDAM, 
g antr(sine rizlerd~ki ante e- HAMBMRG ve ISKANDI-
~0nül eğlencesi bulmuştu. lerin oyalı gölgeleri dökül- PIRE AKTARMALI SEYRi NA VY A limanları için yük 
ınrna ayni zamanda da bu, müştü. SEFERLER 

on alacaktır. 
un için bir azabdı. Çünkü Genç kadın, büyük bir sa· "EXCALIBUR,, vapuru 30 SERViCE MARITIME ROU-

llıahallede Nazanın rakipleri bırsızlıkla onu bekliyordu. Temmuzda PIREden BOS· 
"•rdı. Genç kızlar.. Gece yansı.. MAiN KUMPANYASI 

TON ve NEVYORK için ha· "ALBA JULUA 12 
t 

Bi_lhassa iki ev o""ted-'-1", mu··. Nazan, aralık bıraktıgw ı so· · " vapuru 
k ~ reket edecektir. A ı· ı· e aıt bahriyelinin kızları, onu kak kapısının hafifçe gıcırda- ğustosta ımanımıza ge ıp 

göz hapsine almışlardı. Kim- dığını ve kapandığını hisseder "EXETER., vapuru 13 Ağus- MALTA, MARSIL YA liman-
&~den korkusu yoktu. Fakat de· etmez asağıya koştu. Elektrik- tosta PiREDEN BOSTON ve -

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur ·----yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR o~lu ..................... 

lan için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 1 
navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
ikinci Kordonda FRA TELLi 

-- - -- .. - -

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olu-
nur. 

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

Telefon 3452 

-------------• dıkodudan çekiniyordu. Yoksa, leri yakmamıştı. 
0nları çatlatırdı. Kerimin bir yere çarpma-

Nf.VYORK için hareket ede· 
cektir. 

. .. 
Kerim o kadar mektup yaz· ması için onu elinden tuttu. 

dığı halde bir türlü ona cevap Ellektriklenmişti. Genç adam, 
\'~remiyordu. Gencin besledi- onu, yol göstermesine mey· 
~ ataşli arzusuna yalnız bal- bırakmadan kucakladı, merdi
s~na çıkarak manalı tebes- venleri dörder dörder çıktı. 
.kUrnlerle mukabele etmekle Nazan, gözletini hiç açma-
1 tifa ·ediyordu. mıştı. Saadetten sarhoştu, bay-

Kerimin arkadaşı Lemi de gındı. Konuşmuyorlardı da. 
takışıklı drnç bir gençti. Fa- Kerim, onu antredeki şark 
at pek avare, pek ayyaştı. vari sedirin üzerine bıraktığı 

Nazan onu kaç defa gece ya· zaman gözlerini açmışh. 
tısı apartmanın kapısını bula- Nazan yanı başında oturan 
llıryacak derecede sarhoş gör· gencin yüzünü ayın perdeler· 
ltıuştü. Bunun için ondan nef· den süzülen alacalı ışığı ara
~t ediyordu. Kerim, tam baş· sında seçti. Fakat karşısında 

bir çocuktu. Ağır başlı, gördüğü Kerim değil, Lem'i 
tüvcnilebilecek bir genç.. idi. Hayretle gözleri açıldı 
. Pazar günleri, Nazan da Ke ve: 
tı.rn de apartımanlarının antre- A o· lda d - . .. ıye mırı n ı ... 
'
1nde şezlonglara uzanırlar, _ Ne var sevgilim .. 
~algın dalgın birbirlerini sü· - Şey hiç ... 
erlerdi. Amma kaş göz işa· Genç kadın ancak bu yan· 

tcti yoktu . lışlığın hakikatını sabaha karşı 
1 Çünkü ikisi de kaldırım aşık· anladı. Lemi anlatıyordu. 
~~ından hoşlanacak ruhta de· - Sana ne kadar kızıyor-
~ıldiler. dum Nazan. Bu kadar mek-

Nazan, boy aynasının kar· tuplarıma hiçbir cevap vermi· 
Şı~ı_na geçerek uzun uzun ken· yordu. Yalınız buna üzülmi· 
:1sıni süzdü. Elinde buruştur· yordum. Ayni zamanda Keri-
Uğu mektubu açtı, tekrar me yüz verişine.. Nihayet dün 

0
kudu ve okuduktan sonra bir mektubunu alınca o kadar se· 

d.aha aynaya baktı, O, bu va· vindim ki.. Akşamı nasıl bek· 
~tte birşey düşünüyordu: lediğimi bilmezsin!. 

... Türk Hava Kurumu-•• 

13iiyiik piyangosu 
4 ücü keşide 11 Afustos 1937 dedir 
büyük ikramiye50,000liradır 

Bundan başka: 75,000, 12,000, 10,000 liralık ik
"amigelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mü
kafat vardır. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARJTIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 

Temmuzda bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU· 
NA limanları için yük ala
caktır. 

JOHNSTON W ARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
" JESMORE .. vapuru ~ 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla· 
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BAALBEK,, motörü 24 
Temmuzda bekleniyor. ISKEN-
DERIYE, DÜNKERK ve NOR· 
VEÇ limanları için yük ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Olivier ve şü
rekası Limited 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü- vapur acentası 
Yük ve küçük!birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu 
Zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· Birinci Kordon Rees binası 
kinmeyiniz. Tel. 2443 

· - 1ıı• .. -• THE ELLERMAN LINESLTD. 
• "DRAGO" vapuru lOağus· 

1 • p k M t tosta LIVERPOOL ve SWEN-Z mır amu ensuca 1 SEAdan gelip yük çıkaracak. 

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 

"LESBIAN,, vapuru 211 ağus· 
tosta LONDRA, HULL 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 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük ,.t;a/epçiotlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bufun~ 1 
• • 

.. ' 
~ 

'r elgraf adresi: Bayrak lzmir • 

....., - edilmez. •İll ---··-----------------------------• ~0·• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekleı ı 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Erzurumda da modern ve büyük 
bir iplik fabrikası kuruyoruz 

ı Bu fabrika, lgdir pamukları için ·en yakın ve iyi bir 
ı satlş sahası teşkil etmiş Olacaktlr 

Erzurum 8 (A.A) - Erzu· ı yük işlerden ve ulu önderin eserleri kıskançlıkla koruya- ve adi süfli işlerde kullanılan 
rumda kurulması tasarlanan doğu kapısı olan Trabzonu cağı bu abidelerin başında bu büyük eseri layık olduğu 
büyük ve modern iplik fab- şereflendirmelerinin bölgeye çifte minare Lalapaşa, İbrahim yere yükseltmekle eski ihmal-
rikası için~ tetkikat yapmak bahşettiği dirliklerden tazimle paşa, Nağmanh camileri var· leri kadirşinaslıkla ödeyeceğiz. 
üzere Malatya fabrikası müdü- bahsetmiş ve görenek, telakki dır. B~ gü.zel tarihi ve mimari Geç kaldığımız bu işlerde 
rü ile iki mühendis şehrimize eseri tesiri altında tutan bü- ese.ılerı kırleten ve onların acele ediyoruz. Birçok asri 
gelmişlerdir. Eskiden merkezde .. k k tl d' ; güzelliklerini bozan ve yalnız ihtiyaçları yerine getireceğiz. 

yu uvve er ır. h . f 1 .. ·1 k B E 1 1 b l-· ve civardal yüzlerce iplik tez- . asıs men eat er gozetı ere ütün rzurum u arı e e-
gahı çalışan Erzurum'un iplik Bunu bir saz kaıdesi olarak etraflarını kapatan barakaları diyeye yardıma davet ediyo-
fabrikası, lgdır pam ları için kısmen kabul etsek bile fena kaldıracağız ve eserlerimizi rum. Şehir şehirlinin malıdır. 
en yakın iyi bir satış sahası görenek ve telakkilere artık temiz parklar ve yeşilliklerle Yapılan her iyi iş yalnız on-
olacaktır. yer veremeyiz. Buna tahammül çevreleyerek süsliyeceğiz. lar içindir. Ulu önderin ışıklı 

Dün akşam belediye salo· edemeyiz. Telakkinin ne bü- Eski yol ve şehir telakkilni yolunda emniyetle yürüyoruz. 
nunda çok kalabalık kadın yük fenalıklara sebep olduğunu artık bugünkü yaşayış ve mo- Yaptığımız büyük ve verimli 
ve erkek dinleyici önünde gördük. Erzurumda fazla yıkı- dem görüşümüzde yer alamaz- işler devam edecektir. Yeni 
umumi müfettiş bay Tahsin cılık yapıldığı görülüyor. Bu, lar. Bunlarla tahammul ede- inşaat Erzurum halkını kal· 
Üzer, uzun bir hasbihal yap- yeni Erzurum yapmak için za- meyiz, iki yıl sonra bize me· kındırdı. Bunu sevinçle görü-
mış ve sık sık sürekli alkış· ruridir. Şehirde medeniyet deni dünyadan ses ve refah yoruz. Büyük önderin işaret· 
larla karşılanan sözleri dinle- tarihinin öğünecek anatları ulaştıracak şimendiferlerimizi lerile kurulacak olan şeker ve 
yiciler iizerinde iyi tesirler hı- vardır. Erzurumu güzelleştiren yeni ve temiz doğu Erzurumda iplik fabrikaları doğuya refah 
rakmıştır. B. Tahsin Üzer has- ve bizi şanlı mazimize eski selamlıyacağız. Eski ve harap güneşini doğduracaktır. 

• 
bihalinde doğuda yapılan bü- medeniyetimize bağlıyan bu Erzurum fena idarelerin canlı Erzurumun parlak istikbali 
_____ __;;,____________________ bir eseri idi. Yeni Erzurum şimdiden bizi sevindiriyor. 

lktısad vekilimiz Fransada Atatürk yurdunun mureffeh ve Modern Trabzon limanı İran 
h el varlıklı bir mamuresi olacak· transit yolu yeni fabrika1ar her 

Fet iyeye oğru se. Ormanlar tır. şey yalnıza büyük kurtarıcının 
yahatına devam Çifte minareleri müze yapı- eseridir. Doğunu dili o olarak 

ediyor yanıyor yoruz. Orada Erzurumun canlı Çoğu gazetesi çıkaracağız. Yeni 

1 k Bordo' 9 (Radyo) _ Or· evrensel kahramanlık eserlerini Muallim okulunun dog"' u üni· ş bankası erkanile otra 
seyahatına çıkmış olan İktısad man yangını devam ediyor. teşhir edeceğiz. Türk medeni- versitesi olmasında Atatürkten 
vekilimiz Bay Celal Bayar, Arkason ile Jibrun de se- yetini eserlerile yaşatacağız. aldığım ilhamle müjdelerim. 
Çeşmeden F ethiyeye mütevec- kiz yüz hektar orman yan- Zaman zaman birçok maddi Demiştir. 
cihen hareket etmiştir. mıştır. Zarar çok büyüktür. 

Vekilimizin, bu meyanda 
Kuşadasına da uğramaları 
muhtemeldir. 

••••• 
Rusya Amerikaya 

gemi ısmarlıyor 
f Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede J 
ton hacminde olacaktır. 

Nevyork, 9 (A.A) - Nev· 
york times gazetesinin bildir· 
diğine göre bir Sovyet ko
misyonu halen 3 zırhlı inşası 
için müzakerelerde bulunmak
tadır. Şimdiki halde yalnız 
16 pusluk 9 toplu 35 bin ton 
hacminde bir zırhlının inşası 

müzakere edilmekte ise de 
Sovyet hükumeti cem'an 16 
pusluk 30 toplu 3 zırhlı satın 
almak tasavvurundadır ggçen 
ilkbaharda Sovyet hükumeti 
Amerika hükumetinden 2 zırh 
lı satın almak istemişse de bu 
talebi o zaman reddedilmişti. 
Halen pazarlık sureti mahsu-
sada teşekkül etmiş bir Ame
rikan kumpanyasının delaletile 
yapılmaktadır. Siparışın be
deli 100 ile 200 milyon do-
lar arasında tehaluf etmekte· 
dir. Ayni gazeteye göre satın 
alma keyfiyeti hakkında itiraz 
bertaraf edilmiştir. .. .. . . 
İhtilalciler Sadan., 
dara beyanname 

atılar 
....- Başı 1 inci sahi/ ede -

Paris, 9 (Radyo) - Avilla 
ajansı askeri harekatın Madrit 
cephesinde yalınız top ateşine 
inhisal' eylediğini haber ver
mektedir, 

Cebelüttarık, 9 (Radyo) -
ihtilalci İspanyanın, mütema
diyen İtalyadan asker ve mü-
himmat aldığı ve gelen askeri 
kuvvetlerin, doğruca Malagaya 
sevkedildiği bildirilmektedir. 

Gıda maddelerinde 
hillekarlık aldı 

yürüdü 
-Başıarafı 1 inci sahifede
ra onda bir derecesinde yağ 
ve mütebakisinin su çıktığını 
kaydetmiştik. 

Dün, Menemenden bir mik
tar yağ alan mülhakat muha
birimiz bay Yusuf, yağ diye 
aldığı mahh1tun, yüzde doksan 
derecesinde sudan ibaret ol· 
duğunu bildirmekte ve bu 
hususta alakadar makamların 
nazarıdikkatinii celbetmeınizi 
ilave eylemektedir. 

Muhabirimiz diyor ki : 
. - Yaptığım tahkikata göre 

gıda maddelerimize hile ka· 
rıştıranlar, İzmirdedir. Bunlar, 
mahlut maddeleri lzmirde ha
zırladıktan sonra, Menemen, 
Torbalı, Kemalpaşa, Seferihi· 
sar, Urla ve civar kazalara 
götürmekte ve orada hilesiz 
diye satmaktadırlar. Hatta, 
İzmirden bayat yumurta götü
rüp, civar kazalarda kurulan 
pazarlarda taze diye satmağa 
muvaffak~ olanlar az değildir . 
Binaenaleyh bu şebeke, İzmir
de takip edilmeli ve meydana 
çıkarılarak Adliyeye verilme
lidir. 

Muhabirimizin yazdıkları 
dikkate şayandır. Anlaşılıyor 
ki, hilekarlık, almış, yürümüş 
bir vaziyettedir. Buna bir çare 
düşünmek ve halkın yiyeceği 
maddeleri karıştıranlara çok 
ağır cezalar tertip etmek la
zımdır. Zira bu halin devamı 
halk için çok zararlıdır. 

Belediyemizin, bu hususta 
müessir tedbirler alacağını ku· 
vetle umarız . 

-·-· 
Çandarlı plajı dün 

törenle açıldı 
Adliye vekilimiz, plajları beğen
diler, bugün İstanbula dönüyorlar 

Adliye Vekilimiz B. Şükrü açılma merasiminde hazır bu-
Saracoğlu, dün vali B. Fazlı Iunmuştur. 
Güleçle birlikte Bergamaya Adliye Vekilimiz, bugün 
gitmiş ve oradan da Çandar- öğleden sonra İstanbula dö-
lıya giderek, Çandarlı plajının necektir. 

~~~~~----·---.-.~--~~~~~-

Fransa dahili bir istik

raz da~a yapacak. 
Cumhur reisi bay Lebrun vaziyetin 

iyi oldugunu beyan etmiştir 
Paris 9 (Radyo) - Fransa Başvekil B. Şotanda, Mon-

reisicumhuru B. Lebrun, dün 
Lonevile giderek yeni yapılan 
büyük stadyumu açmıştır. 

B. Lebrun, bu münasebetle 
verdiği bir söylevde, Fran· 
sanın salaha doğru yol aldı

ğını beyan eylemiştir. 

tarjı belediye dairesinde bir 
söylev vermiş ve Fransada 

mali meselelerin iyi bir halde 

olduğunu, yakında daha iyi 

olabilmesi için dahili bir istik
raz yapılacağını söylemişlir. 

lngiliz -ltalya mü
zakereleri eylülde ·-·--Müzakereler Romada cereyan edecektir. 

Yeni bir mukavele akdolunacaktır 
Londra, 9 (Radyo) - Röy

ter ajansına göre, f ngiliz·ltal
ya müzakereleri, Eylülün son 
haftasında Romada başlıya· 

caktır. 
lngilterenin Roma sefiri Sir 

Erik Drumun, eylül iptidasın· 

da Londradan dönecek ve 

müzakerelerde bulunacaktır. 
İngiltere - İtalya arasında, 

yeni bir dostluk muahedesi 
yapılacak ve eski (Centilmen 
Ağremen} mukavelesi hükm· 
den ıskad edilecektir. 

9 Ağustos 937 __ -· ·Bayan Vil 
Esrar Aleminden Bir Nebze 

Nakleden: F. Ş. Benlioilu 
- İngilizceden -- -2 

Bu ayrılık her iki Bayan 
için derin bir ıztırap mucip 
olmuştu. Ve bu ıztırap Bayan 
Bangreyde Biraz sonra azami 
haddi bulmuş idi. Çünkü Ba
yan Vil mektuplarının arkasını 
birdenbire kesmiş idi. 

Zavallı bayan Bangrey son 
iki mektubunun postadan ia· 
desi üzerine kendi kendisine: 

- Hiç şüphesiz Kardihen 
başka ve belki de uzak bir 
yere gittiler. Demişti. 

1932 senesi Eylülünün se· 
kizinci günü sabahı bayan 
Bangrey, evinde küçük masa 
başında nakış işliyordu. Yanı 
başında da küçük incili cildi 
duruyordu. Mutad üzere dü
şünceli ve dalgın idi. Sebebi
ni bilmediği bir iç sıkıntısı 

altında sinirleri tamamen ha
rekete gelmişti. 

Bir aralık dış kapıya bir 
fiske vurulduğunu duydu, ken· 
di kezdisine : 

- Acaba kimdir? Bu sa
atta misafir olur mu? Dedi . 

Kapıyı açmak üzere kalktı. 

Fakat kapıyı açar açmaz, 
dehşetli bir çığlık ile geri çe
kildi. Fakat bu çığlık korku 
dan değil, sevinçten geliyordu. 
Bayan Bangrey'in karşısında, 

açılan kapının eşiği yanında 
aziz dostu bayan Vil, amazon 
ziyafetinde duruyordu. 

Bayan Bangrey adeta göz· 
lerine inanmıyordu; iki buçuk 
senelik bir ayrılık ve uzun bir 
sükutten sonra sevgili Vil işte 

karşısında bulunuyordu. Fakat 
tuhaf şey .. Bayan Vilde garip 
bir hal, gözlerinde anlaşılmaz 
ve korkunç bir bakış vardı. 

Bu gözler sanki sun'i ve 
cam gözlerdi. Maamafih : 

- Ne saadet, ne saadeti 
Dedi. Sevgilim bukadar za
man birbirimizi görmedik; 
şimdi ne kadar mesudum bil
sen. Sen de öylesin değil mi? 

Ve bayan Bangray, sevgili 
dostunu kucaklamak ve öp
mek için eğildi. Fakat garip 
şey bayan Vil, yüzünü öpmesi 
için dostuna yaklaştıracağı 

İzmir üçüncü mıntaka tapu 
sicil muhafızlığından: 

Birinci Aziziye mahallesinde 
tabak Ahmed sokağında eski 
94 taj 96 numaralı bir bap 
hane İsmail kızı Hatice Atiye 
uhdesinde iken 331 senesinde 
vefatı ile veraseti kızı Neci
beye ve oğulları Hamza ve 
Recebe kalmış Hamza da 332 
de vefatı ile veraseti kızı Ay· 
şeye! R f>cep dahi 332 senesi 
ıııhayetinde vefatı ile veraseti 
oğlu Şakire münhasır kalmış 
olduğu ve bu kerre intikal ve 
satış için müracaat edilmiş ise 
de bu yerin tapuda kaydı bu· 
lunamadığından senetsiz tasar· 
rufat ahkamına göre muame
lesi yapılacağından bu yer 
hakkında tasarruf iddiasında 
bulunanlar varsa ilan tarihin
den itibaren en nihayet on 
gün zarfında İzmir üçüncü 
mıntaka tapu sicil muhafızlı
ğına veyahut tahkikat günü 
mahallinde bulunacak tapu me
muruna vesaiki tasarrufiyele
rini birlikte müracaatları ilan 
olunur. 

yerde geri çekti ve 
!erini kapayarak: 

- Kendi mi hiçte iyi bul· 
muyoruml dedi. 

- Sevgili Vil, kapıda dur· 
ma, içeriye gel. 

Bayan Bongrey, bayan Vil, 
elinden tutarak içeri aldı. Or· 
tadaki masanın başına kadar 
getirdi. 

Bayan Vil oradaki kanape· 
lerden birisine, ev sahibi de 
yanında bir kanapeye oturdu 
ve : 

- Birbirimizi son gördüğii· 
müz günden beri tam ikibuçuk 
sena oldu, değil mi? dedi. 

Bayan Vil, çok tuhaf bir 
halle : 

- Şimdi de çok 
gideceğim de onun 
dim. Hem de çok, 
uzaklara gideceğim. 

uzaklara 
için gel· 
pek çok 

- Çok tuhaf; İngiltereye 
çıkamazlar mı? 

- Bayan Vil, bir şeyler 
sormak istiyormuş gibi dostu· 

nun yüzüne baktı, ve: 

- Neden tuhaf buluyorsu· 

nuz? Diye sordu. 

- Çünkü, sen kardeşinden 

hiç ayrılmazsın; oda beraber 

gelmiyecek midir? Sizi pek 

çok sever! 

- Kardeşim mi? Ben onu 

yolda bıraktım. Maamafih beni 
olduğu yerde bekliyorl Ben de 

sizi son defa olarak görmeğe 
geldim! 

Biraz sustu, sonra: 

- Bu çok uzun seyahate 

çıkmazdan evvel sizi görmek 

istedim! Diye ilave etti. 

- Sevgili dostum .. Yanını· 

da çok zaman kalmıyacağın 

için çok müteessirim. 

- Hem, senden af talep 

atmeğe, özür dilemeğe de gel· 

dim. Çünki bukadar uzun za· 
man çok samimi dost oldu· 

ğumuz halde sizi aramadım· 

Eğer beni bu kusurumdan do· 

layı affederseniz, sizi cihanın 

en muhterem ve en en iyi 

' bayanı ad~edeceğim : 
Fakat.. Bayan Vilde ne 

vardı? Neden böyle madeni 

bir ses ile konuşuyordu. Bu 
ses, sanki "maverayi hilkzttan,, 

geliyormuş gibiydi. 

Bayan Vil, şişlenmiş gözle· 
rini, ev sahibinin gözlerine 
dikerek: 

- Beni affedecek misiniz? 
Diye sordu. 

- O .. Seni ne kadar çok 
sevdigimi bilmez misin? Se· 
nin için kalbimde zerrece kır· 
ğınlık yoktur! 

- Size hiç mektup yazına· 
dığım, sizi lhiç aramadığırJl 
için kim bilir benim için ne 
fikirlerde bulundunuz! 

- Samimi olmak ve haki• 
katı söylemiş bulunmak için 
fevkalade bahtiyarhğınız arıı· 
sında beni unuttuğunuzu san· 
dığımı söylemek mecburidir! 

Bayan Bangrey, dostunun 
ellerini tuttu, •hararet ve sa· 
miyet ile sıktı. Fakat bu el· 
ler ne kadar soğuktu; adeta 
donmuş idil 

(Arkası var) 


