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~--------~-~-~--~ Çarşamba - 13 Birinciteşrin 1937 -----

Japon tayyareleri 
Nankin ve Şanghayı ıid

detle bombardıman etti
ler. 

Fiati (100) Para 

Manevralar bugün sona • 
erıyor 

Dün gece Aydını bombardıman eden mavi kuvvt er, 
kırmızıların ateşile ric' ate mecbur kaldılar 

Bugün büyük meydan muharebesi olacaktır 
Kırmızlların geceki taar~uzlan durduruldu 

... Ata'furk· .. ·aun· .. ·A·nrc~raya· .. 
avdet buyurdu 

Dün gece Aydın ordu evinde bir ziyafet verildi ~~~-----------~~-Vekiller heyeti de dün manevra sa· 
Manevra kritiği yarın yapılacaktır 

hasından: An karaya dönmüşlerdir 

Aydın, 12( Manevrayı takib 
eden arkadaşımızdan • Mah· 
mud Reşad Turgay ) - Şa· 
faldan evel harekete geçen 
zırhla liva, dükünden daha 
mühim bir akın macerasını 

lgöze kestirerek Aydın· Ger· 
mencik arasından kırmızıların 
gerisine sarktı. _ __ 

Sabahleyin kırmızı livasım 
arkadan vurarak dağıttı. Zırhlı 
livanm akıncı ve keşif zırhlı 
otomobilleri daha içerilere so· 
kularak gelmekte olan takviy~ 
kıt'alarma tesirli zararlar verdı 
ve bazı müfrezelerin ilerleyi
~ini birkaç saat geciktirdi. 
Dün akşama doğru Aydına 

yapılan mavilerin zırhlı oto· 
mobil taarruzlarını hak~m, 
Aydını su~ut ettirmiı mahi· 
yette kabul etmemiş, yalnız 

bu akının gerilerde bazı za
rarlar verdiğini tasdik eyle· 

f 

Orgeneral Asım 
niştir. Bu sabah erkenden 

.cephelerde harekat ve müsa
demc!er başladı. Mavi kolun 
taarruzları kat'i neticeyi elde 
etmek için bütün şiddetile de· 
1iam etmektedir. 

Mavilerin ilerlediği sahada 
ınübim ve hakim mevkiler 
vardır. Muharebenin çok çetin 
arazide devam etmesine rağ· 

ınen bütün tatbikat tam ma· 
nasile muharebe vaziyetlerini 
töstermektedir. Maviler, !ıt 
dınm şimalinde Germencığın 
farkındaki hakim, Abdurrah· 

Manevra intibalarmdan 
fak oldular. Mavilerin. yar- J 

dımcı kırmızı kuvvetler gelme
den neticeyi almak kararında 
oldukları anlaşılmaktadır. Kır
mızıların mühim taze takviye 
kuvvetlerinin öğleden itibaren 
cepheye gönderildiği haber 
alındı. Bu vaziyete göre. ya· 
rın her iki tarafın şiddetli ve 
belki de son ve kat'i bir mu· 
harebeye girmeleri beklen
mektedir. 

Yarınki harb mavi ve kır
mızıların kat'i mukaddaratmı 

tayin edecektir. Bu itibarla 
beklenen meydan muharebe· 
leri Ege manevrasının en bü· 
yük ve nihai safhasını teşkil 
edecektir. Bugüne kadar ma-
nevralarda hava faaliyeti şudur: 

Birinci günü akşamına ka· 
dar keşif ve bombardıman 

uçuşları yapıldı. Daha ilk gün 
tayyarelerle alınan raporların 
mavi ve kırmızı kumandanları 
karar almağa sevk eyliyecek 
derecede kıymetli olduklar.ı 
anlaşıldı. 

4 

ikinci gün Aydın · Nazilli 
istikametinde muvaffakıyetli 

gece uçuşları yapıldı ve umu· 
mi takdiri kazandı. 

Üçüncü gün yapılan uçuş· 
larda hava muharebeleri ve 
bombardımanlar daha şümullü 
şekilde cereyan etti. Hemen 
bütün gün muhtelif sahalarda 
fasılasız bir çok filolar uçtu· 
lar ve çok mühim vazifeler 
başardılar. muharebe meydan
larında ve gerilerinde azami 
tesirler yaptılar. 

Son iki günde Atatürk kızı 

fzzeddin, diğer komutanlar ve 
zevat manevra sahasını sabah-
tan akşama kadaar gezdiler 
ve dün gece şiddetli yağmur
lar yağmasına, ordunun açıkta 
kalmasına rağmen askerlerin 
nt!ş' e ve zindelikleri şaşılacak 
derecede yüksektir. 

Mareşal Çakmak ve refaka
tindeki zevat, Germencikte ku· 
rulan modern seyyar hastane
yi gezdiler. Burada görülen 
fenni ve bilhassa Türk tipi 
sedyeler çok mükemmeldi. 

lperit ve diğer gazlarla ya· 
Bugün de Başbakan Vekili ralananlara mahsus müteaddid 

Celil Bayar, Vekiller Heyeti, çadırlar. yatakhaneler ve Türk 
Mareşal Çakmak, Orgeneral /)P.uanu 4 nt·ü ~uhif~tl" -------·..... ................ ~ --
Japon tayyareleri ateş 

ve ölüm saçıyor. 
Bir filo Nankini, bir filo da Şang

hayı bombardıman etti. 

japon aıkcrleri siperde 

Şanghay 13 (Radyp) - Ja· tayyareleri, Nankini bombar· 
pon tayyareleri, dün de bom- dıman etmişlerdir. 

bardımanda bulundular ]ıle Çin tayyareleri, mütearriz 
büyük hasarat yapmışlardır. tayyarelerden birini düşürmüş-

Büyük Şef, Orgeneral lzzeddin Çalışların uerdiii izahatı 
dinlegib harekatı takib bugurarlarken 

Çamlık, 12 (ilosuu) - İki Ankaraya hareket etmiılerdir. 
gündenberi Ege manevralannı ta• Maamafih, yolda diğer buı 
kib buyuran Büyük Şef,J bugün istasyonlarda kuaca istirahat bo· 
Ankaraya müteveccihen hareket yurmalan da muhtemeldir. 

etmiolerdir. Atatürke Baınkil Ge· Germencik, 12 (A.A.) _ Ata· 
neral İıımet İnönü ve Profesör türk beraberlerinde tamet İnöntl, 
Bn. Afet refakat etmektedir. Vekiller olduğu halde uat 15 de 

Baıvekilel vekili B. Celil Germencikten Ankaraya hareket 
Baya r ve diğer Vekiller de bugün buyurmuolardır. 

·~~~~------~ .. -.·~·~··-.... ~-----~~~-::--
Tayyare piyangosu 

lstanbui, 12 (Hususi) 19020 19286 19365 19512 
Tayyare piyangosunun altıncı 19859 20023 20206 20261 
keşidesi bugün so.na erdi. 200 20530 20663 20812 21062 
bin liralık büyük ikramiye - Devamı 4 rıcü sahifede 
24411 numaraya isabet etti. 
Kazanan numaraları bildiri· 
yorum: ' 

24411 
iki yüz bin lira 

29750 
üç bin lira 

Negüs 
ita/ya aleyhine da. 

va açtı 

Japonlar, şimali Çinde iler· ler ve diğer ikisini de yara· 
lem('kte ve Çin ordularını lıyarak, bunları muhtelif yer· 1500 lira kazananlar: 
takip eylemek~edirler. lere inmeğe mecbur etmiş· 8464 27~93 28896 31637 

Naııkin 13 (Radyo) - a on lerdir. 1000 hra kazananlar: 
ve ilk kadın tayyarecimiz Bn. 
Sabiha Gökçenin gösterdiği 
muvaffakıyetler ordunun ve 
havacılığımızın gururunu artı· 

aıı1 - 2995 6533 10558 16521 • ııu··yu··k LI , ş~~·d·• 30299 35111 35680 

racak bir şekil gösteriyordu. 
Sabiha Gökçen, hem pilot, 
hem av tayyarelerinde enerjik 
bir şekilde mühim vazifeler 
başardı. Krokiler aldı yaptığı 
keşifler, Mavi kumandanlığın
ca takdirle karşılandı ve tes· 
bit etmiş olduğu malumat, 
mavi kuvvet için çok iıtif a· 
deli oldu. 

) l ava e 1 1 500 lira kazananlar: ---· .. ··· Hayri, dün merasimle gömüldü 
J\Ianevra sahasında vatan müdafaası gibi kudsi bir vazife 

çerçevesi içinde göklere yükselen kahraman tayyarecilerimizden 
Lir genci, evclki gece Aydın topraklan üzerinde şehid verdik 
ve bu aziz hava kartalını, dün İzmirde Kadi fekalesinde yatan 
gök çocuklarının yanıba§lna gümdük. Badiae, gece nçu~larında 
v•lrnbulmuotur. Şehid tayyarecimizin adı Hayridir. Kendisi ge· 
dikli baıçavuıudur. Bir bab~re göre Tekirda&lı, bir habere 

- Devamı 4 ncü ıahijede -

142 637 951 1068 
1482 1599 2304 3420 
3723 4201 4526 4896 
5977 6348 6822 6949 

• 
7400 7522 7895 8325 
8348 8527 8678 8921. 

10231 10240 10447 11444 
12004 12433 13306 13627 
14260 14371 14446 14495 
1 49 15721 17897 18162 

llabeş lmkaratorıı 'egü:. 

Paris 13 (Radyo) - Habeş 
imparatoru Negüs'ün, şimen· 
difer kuponları hakkında ltal· 
ya aleyhine açtığı dava, dün 
başlamış ve bazı sebeplerden 
dolayı başka bir ıüne talik 
olunmuıtur . 
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Anasını CiOr __ 
_ı_ı_Kızını Al 

I " Kukuleteli,, hay- Avrupa postası • .. -

Yazan: Sermet Muhtar No. 106 
ikincisi: Sesi güzel, sazı 

pişkin arkadaşları toplıyarak 

düşenler. Gelir gelmez, çilin
gir sofralarını kurup çakıştır

mağa ve zevki tutturmağa baş· 
Jıyanlar. 

Kimi, çatır çutur taksim 
geçen bir ut refakatile (Adam 
aman!) diye mani okuyor. Ki
mi, bostan dolabı gibi gıcır

dayan bir keman fasıla verır 
vermez, (Medet eyi) diye bir 
gazel meyani çekiyor. Kimi, 
darbuka ve zilli maşa ara 
nağmesi arasında (Efendim 
hu, nasibim şu, tecelli taksi
rat yahu!) diye semaiye gırı
şıyor. 

Ötede zurna ve çifte nara 
kıpti türküsünü tutturmuş: 

Ah doni doni, cum tika 
doni doni 

Daha ötede, krenete, kaba
dan çiftetellide. Vapur dumanı 
fesli, yanpan yırtmaç mintanli 
sarkık yün kuşaklı iki omuz
daş, ikisi de matiz, ( yallah 
yavrum!. yallah yavrum!) tem· 
polarite karşılıklı göbek kıvır· 
madalar . 

Beride, bir patırdı gürültü. 
Orospu bohçası oynıyan Uzun 
.çarşılılar. 15, 20 ağzın bir 
arada yaygarası, kahkahası .. 

Daha beride cırlak cırlak 
zurna, gümbür gümbür davul, 
güreş havasını tutturmuş. 
Orada da 20, 30 kişilik bir 
küme. Gene önlerinde dibine 
dan ekilmiş binlikler, meze 
artıkları. 

Hepsi de zom.. iri boy, 
takkeci kalıbı enseli, kara sa
kallı bir kalem mümeyyizi, 
setreyi, yeleği sırtından fırlat· 
mış. Etrafa meydan da oku· 
muş: 

- Çıksın benimle kapışa· 
cak delikanlı!. 

Bir Handehaneli: 
- Eyvallah Bey baba!. Di

yerek ortaya atılmış .. Öylesine 
tutuşmuşlar ki güreşin kıran 
kırana dedikleri .. 

Çayırdaki başka başka sı
malar, başka başka sesler ve 
nağmeler, başka başka dekor, 
daha bitmedi; arkası var. 

Macuncu, büğülü ile, baştan 
aşağı falsolu, Osman paşa 
marşını çalmada.. Laterna, 

gümbürtülü temposile yüz yıl· 

lık polkayı gürletmede.. Kuk

lacı, Ermeniden dönme şaşı 
Ahmet, (Hayya!) kumandala
rında; cambazi Habeş İsmail, 
sırtında bacaklarında pembe 
fanila ile don, perendeler at
mada, taklalar kılmada .. 

iskemle kuklacısı çıngene 
bağdaş kurmuş; yanında kırık 
kemaneli ve patlak tefli iki 
çalgıcısı, sözüm yabana arna
vutça, 

Kuti kupi, kuti more, ku
Jançeto. 
havasile kuklalarını zıplatıyor. 
San, kırmızı; mavi entarili , 
karakaş karagöz, sedef diş 
kıpti karıları kızları, çocukları 
oradan oraya seğirtiyor. Kart
ları: 

- Falcisl. Kukuruklu, may
danozlu fala b2karıml diye 
yayık yayık bağırmada.. Ta
zeleri: 

- Paşam, 
u sana bir 

at kuru· 

-c-------------
rayım! diye yanaşaklıkta. Ço
cukları: 

- Eeefeeendi, ver bir me· 
telik, bir hampur çekeyim! 
diye eteklere yapışmada. 

Satıcı seslerinin türlüsü: 
Sucular; limonatacılar; şer

betçiler; kağıt helvacılar; ho-
. roz şekerciler, mahallebiciler, 
fıstıkçı fındıklar, susamcı, dol
macı hacılar; misvak, kalemis 
yağı, tesbih satan hacı baba· 
lar. Arkalarında koca koca 
balyalarla: 

- Fes var fesssl diye sin· 
leri keskin keskin uzatan Tu
nuslular. 

Sailler, meczuplar, alelaca· 
yipler de dolu. 

Kollarından yedile yedile 
nait okuyan amalar.. Mekke, 
Medine ilahilerini geveleyen, 
kucakları, elleri çoccuklu. 
Akarap karılar. . Omuıundan 

) 

göğsüne ve arkasına beş altı 

çömlek sarkıtmış deli Salih .• 
Elinde sapsız bi maşrapa ile 
kırık ağızlı bir testi, (sebil, 
sebilullahl) diye dolaşan, çipil 
gözlü küçük Hüseyin .. Kirden 
muşambaya dönmüş hırkasının 
göğsü toplu iğnelerle dolu İğ
neli baba .. Hamamdan kaçmış 
kadar anadan doğma, bir çu
val parçasile yalnız avret ma
hallini kapamış, Çıplak Meh· 
med .. 

Ayak piyasasındaki tiplere 
de bir göz gezdirelim: 

Güvey tıraşlı, mavi gözlüklü, 
kolalı yakalıklı, yakası karan· 
filli, eli bastonlu veya şemsi· 
yeli şık beyler.. Billur yaş· 
maklı, saten dö liyon feraceli, 
eteklerinin arkası türnürlü, bö
cek kabuğu iskarpinli kış ha
nımlar .. Alpaka çeketli, pike 
yelekli, altın saat köstekli, ba
bayani tavırlı, kamil ve efendi 
halli kırantalar .. Kapalıca yaş· 
ınak feraceli, şemsiyeleri baş· 

larında, gözleri önlerinde, ka
dın kadıncık kılıklı, orta yaşla 
hatunlar. 

Hacı yağları sürünmü~, du
daklarında mütemadiyen (La· 

havle!. nesteizübillahl.. f nnal· 
lahemaassabirinl ) parmakla· 
rında 99 luk tesbih hocafen
diler.. Gurün mantin feraceli, 
veya koyu renk yeldirmeli, 
omuzları yüz atkılı hanım 
nineler .. 

Delikanlı tabakası arasında, 

göze en çarpanlar da şunlar: 
Zabit üniformasını henüz 

giymiş, kur'a çektiği kıt' asına 

yoJllanmak için harcirah bek· 

liyen, kolları beyaz sırma şe· 
ritli mülazımısaniler .. Harbiye· 
ye o senenin ramazan arife· 
sinde geçmiş ve kılıcı kuşan· 
mış, şakırdata şakırdata dolaşan 
Harbiyeliler .. Kalpaklı, lacivert 
ceketlerinin göğsü l oy boy 
harçlı ve üç sıra düğmeli 
topçu mektepliler .. Ayni biçim 
setrenin mavisini giymiş, kal
pak yerme fe~li, Baytar ve 
eczacı rüştiyei askeriyeliler ... 
Güvez kadife yakaları yılan 
işlemeli, kolları omuzlarına 
kadar sıra sıra şeritli Tıbbiye· 
liler.. Eni boyu bir fesli, ka
vuŞturma ceketli, bol paça, 
beyaz pantalonlu bahriyeliler .. 
Ayni elbisenin kaba cuhadan 
bantalmı sırtlamış, ceketleri 
kartal kanat omuzlarında, yün . 

dutların şövalyesi Devletler arasındakı mu· 
zakere hazıı·lıkla ı -..... 

Amerikaya döndüğü zaman yalnız bir ka
dın gazeteci ağzından sır kaptırdı 

Amerikadaki yüksek mah· 
keme divanına Cumhurreisi 
tarafından aza olarak tayin 
edilen Hugo Blackın meşhur 
Ku· Kluks-Klan cemiyetinden 
olduğu haber verilmiş ve bu 
haber etrafta büyük dediko
dular uyandırmıştı. 

Bu şayia üzerine,Pariste bu· 
lunan Black derhal Amerikaya 
gitmişti. Bunlar, Paristeki son 
karışıklıkları çıkaranların bu 
gizli cemiyete mensup adamlar 
olmasından henüz şüphelenme 
diği bir sırada oluyordu. Hal· 
buki bugün, Paristeki ve daha 
başka Fransız şehirleriedeki 
esrarengiz bomba hadiselerinin 
tahtelbahir kaçırmalarının ve 
diğer muammalı hadiselerin 
bu giıli cemiyet azaları tara· 
fından yapıldığı şüphesi kuv
vetli olarak mevcuttur. 

Fransada bulunduğu şüphe 
edilen bu gizli cemiyetin Ame· 
rikadaki Ku - Klus • Klan ce· 
miyeti gibi bir teşekkül 
olduğu zanediliyor. Herkesin 
bildiği · gibi, Amerikadaki bu 

meydanda, omuzdaşvari yan
piri yanpiri yürüyen Hadde· 
haneliler... Yemyeşil setreli, 
rengi bozuk, karii kuru Aşiret 
mektepliler... Elbiseleri aba
dan, eflatun kadifeler dikilmiş 
yenleri dışarıya kıvrık, yu
murta ökçeli, Zeytinburunlular, 
Tophaneliler, Demirhaneliler .. 

Sonra daha başka nümune· 
ler: 

Boru gibi fesli, uzamış traşlı 
buruşuk setreli alaylı zabit 
ağalar .. Tersane askerleri .. Yıl
dızdaki Arap ve Arnavut ta· 
burlarının neferleri.. Ağabani 
sarıklı, sakolu ve poturlu, sal· 
landırma köstekli, Trablus ku· 

şaklı kabzımallar . Fesine ye· 

meni, boynuna yazma mendil 

dolamış, saltalı ve şalvarlı taş

ralı esnaf.. Deniz mavisi elbi

seli, et ve yağ kokulu, konak 

aşçıları.. Boşta gezer uşaklar, 

arabacılar, bahçıvanlar .. 

Mahalle tulumbalarının omuz 

daşları, at hırsızı kılıklı külhan 
beyler; serseri makulesi ipsiz 
sapsızlar .. 

Şimdi, en mostralıklara ge· 
lelim : 

Koltuk nazenin ve şivekar· 

larının, Beyazıt, Y enicami yos

malarının envaı : 
Macuncudaki Fitnatın, Şe· 

kerci sokatındaki Kaymak ta· 
bağının, Benli Hürmüzün, Fa· 
tihteki Mumcu Ahmedin, Edir
nekapısındaki Paçası .. Zebranın 
en belli ·başlı sermayeleri. 

Fitnat, ev kahyası tKambur 
Esma ile beraber, en güven· 
diği beş altı malını yanına 

alıp gelmiş. Arabalardan in· 
mişler, bir ağaç altına otur· 
muşlar, etrafa seyirciler .. Ta
zelerin fıkırdaklıkları edep ve 
erkan dairesinde .. 
Kaymaktabağı, kupasının için· 

de. Değme kupaya da bine· 
mez, çünkü ~onu çekmez; 
bindiği zaman da herkes gibi 
oturamaz .. Adeti veçhile [dö
şemeyi kaldırtmış, yerine pufla 
bir minder koydurtmuş ve 
üstüne bağdaş kurmuş. 150 
okkalık bir [duba oluşu .. 

gizli cemiyet azaları başlarına, 
yüzlerini · bir maske halinde 
kapayan uzun kokuleteler gi
yerler. Bunun için kendilerine 
"Kokuleteliler,, denir. 

Pariste son zamanlarda, o 
esrarengız Hugo Black'ın 
vapurdan çıkacağı saatte rıh· 
tım gazetecilerle dolmuştu ve 
Paristen gelen kahraman ka· 
raya ayak basar basmaz et· 
rafını çevirdiler. 

Fakat, bu gibi hallerde 
ekseriya olduğu gibi, Hugo 
black gazetecilere, söyliyecek 
hiçbir şey olmadığı cevabını 
veriyor ve hemen otomobiline 
binip gidiyor. 

Bunun üzerine, Amerikan 
gazetecileri kendisini bulmak 
ve ağızdan bir iki kelime kap
mak ıçın birbirlerile yarışa 

giriyorlar ve adamı ellerine 
geçirmek için binbir tuzak ku· 
ruyorlar. 

Lakin, Hugo Black, bu 
mesele hakkında yalnız gaze· 
tecilere değil, en yakın arka· 
daslarına bile hiçbir şey söy· 
lememektedir. 

Vak'alardan sonra, böyle bir 
cemiyet bulunmuştur. Fakat, 
suikastlerin onlar tarafından 
yapıldığı tesbit edilemediği 
için bu gizli cemiyetin faaliyeti 
meçhul kalmıştır. 

Paristeki kokuletelileri hıra· 
kıp Amerikadakilere gelelim: 

Amerikalı "Kokuletelilere,, 
mensup olduğu söylenen ve 
Amerikan yüksek mahkeme 
divanı azasından bulunan Hu· 
ho Black'ın Paristen Nevyorka 
hareket ettiği haber verilince 
bütün Amerika ayağa kalk
mıştı. 

Herkes bu garip zatı heye· 
canla bekliyor ve hadisenin 
kendisi tarafından nasıl izah 
edileceğini merak ediyordu. 

Fakat, en nihayet kendi
sine kurulan son bir tuzaktan 
kaçamıyor. Çünkü, bu tuzakı 
kuran bir kadın gazetecidir! 

Nevyork'taki büyük gazete
lerden birinin muharriri olan 
genç bir kadın gazeteci birçok 
defa reddedildikten sonra ni
hayet Hugo Black'ın yanına 
girmeğe muvaffak oluyor. 

Şüphesiz ki, kendisine "Ko· 

kuleteliler şövalyesi,, adı veri· 

len mahut zat gazeteci kadına 

da hiçbirşey söylememek ar· 

zusundadır ve buna azmetmiş

tir. Fakat zeki kadın kendisine 

bir aralık şöyle bir sual soru
yor: 

- Vaşington senatosundaki 

vazifenize dönecek misiniz? 
Bunun üzerine Hugo Black: 
- Benim vazifem senatoda 

değil, yüksek mahkeme diva· 
nında, diyor: 

Gazeteci kadın, bu bir iki 
kelimelik cümlede, istediği ka
dar malumat bulmuştur. Esa· 
sen bu suali kendisine mahsus 
sormuştu. Hugo Blackın Va
şington senatosunda olmadı
ğını o da biliyordu. Fakat bu 
çapraşık suale cevap verirken 
Hugo Black onun kurduğu 
t~zağa düşmüştü: 

Bir kere, kendisinin yük
sek mahkemede aza oldu· 
ğunu hatırlatırken oradan ıs· 

- Devonu 3 ndi 5aJaif.U. -

·-·-· Japonyaya liarşı bo)1kot meselesi· 
Müstemleke istiyen Almanya 

Son günlerde Avrupada ha
raretli bir müzakere faaliyeti 
başlamak üzere bulunuyor. 

Habeş harbının hala sure
gelen ihtilafını halletmek üzere 
İtalya İngiltere ile çoktan 
anlaşmak istiyordu. Bu iki 
devletin anlaşmaları Akdeniz 
vaziyeti için de lazımdı. 

Diğer tara~an iptidai mad· 
delere ihtiyacı olan Almanya· 
nın da, geniş bir satıcı pazarı 
bulmak için, İngiltere ile dost 
olmak istediği meydandadır. 

Fakat, ltalya ile Almanya, 
İngiltereye ellerini uzatmadan 
evvel, haşhaşa konuşmağa ve 
müzakerelerde takip edecek
leri hattı hareketleri . kararlaş
tırmağa lüzum gördüler: Hit· 
lerle Mussolinin müıakatı bu 
noktadan mühimdi. 

Bugün, Almanya ile ltalya· 
nın bu görüşmede mutabık 
kalarak lngiltere ile müzake· 
relere hazır oldukları bildiri
liyor. 

Fakat (Roma-Berlin mihveri} 
denilen birliğe mukabil bir de 
(Paris-Londra mihveri) vardır. 
İngiltere, diğer devletler kar· 
şısında her ne kadar Fransa-' 
dan kat kat üstün bir nüfuza 
sahipse de komşusunun fikrini 
almadan hiçbir harekette bu· 
lunmak istemiyor·. 

ltalya ve Almanya ile gırı· 
şeceği müzakerelerde de, Lon· 
dra, Paris'in fikrini soruyor. 

Bu suretle Roma-Be~lin ile 
Londra Paris ikişer ikişer dört 
nokta halinde ortaya çıkıyor
lar. Bu itibarla, eskidenberi 
Avrupa siyasetinde mevzuu 
bahsolan dörtler misakının 
tekrar kurulabileceği düşünü· 
lüyor. 

Fakat, bilhassa Londra böyle 
bir misaka taraftar görünmÜ· 
yor. Onun ıçm, 0nümüzdeki 
müzakerelerde her ne kadar 
dört devlet bir araya gelip 
bütün Avrupa meselelerini ko
nuşacaklar ve aralarında hal· 
letmeğe çalışecaklarsa da, ya· 
pılacak olan şey bir dörtler 
misakı değildir. 

Diğer taraftan Italya, Al
manya, İngiltere ve Fransa 
arasında yapılacak olan bu 
müzakerelerde en esaslı nok· 
tayı İspanya meselesi teşkil 
edeceği içın, bu dört devlet 
arasında, karşılıklı menfaat- > 
lara göre ayn ayrı hal çare
leri bulmanın da kabil olacağı 
düşünülüyor. 

Avrupada sulh gayesiyle 
yapılan bu müzakere hazırlık
larına Amerikan cumhur reisi
nın son nutku büyük bir 
hamle vermiştir. 

Gerek Londra gerek Paris 
Ruzvelt'in sözlerini memnunı

yetle karşılamışlardır. 
Fakat, bazı Londra maha· 

filinde Ruzvelt'in nutku biraz 
müphem görülmüştür. Mesela 
Daily Telgraf gazetesi şöyle 

diyor: 
Ruzvelt, kendisinin dediği 

gibi, (harbın dışında kalmağa 
karar vermiş bir milletin) ba
şında bulunduğu halde nasıl 
oluyor da Amerika Birleşik 
devletlerinin. diğer devletlerin 
de iftirakiyle, sulhüo ve ada· 

letin istinat ettiği umdeleri 
müdafaa etmesini istiyor? 

Times gazetesi de şu mü· 
taleadadır: 

"Bay Ruzvelt'in tesbit ettiği 
bir program değil, bir vazi· 
yettir. Şüphesiz ki, gösterdiği 
gayeye varacak vasıtaları bir 
nutukta izah edemezdi . 

Japonyaya karşı 
boykot meselesi 
lngiltere hükumeti Japon· 

yaya karşı boykot yapılmasına 
katiyen muarız bulunmaktadır. 

Bu hususta lngiliz gazetele· 
rinden Daily Ekspressin dip· 
lomatik muhabir diyor ki: 

mü 
mo 

"Katiyetle söyliyebilirim ki, 
lngiliz kabinesi, Japonyaya ile 
karşı tıpkı Habeş harbınds dil 
Italyaya karşı alınmış olan 
(iktısadi zecri tedbir) lere ben· 
ziyen bir boykot hareketine 
iştirak etmeğe muhaliftir. 

üze 
lek 
bul 

ala 
tün 
ted 

lngiltere hükumetinin kanaa· 
tine göre, boykot, Japonyanın 
levazımı tükenmeden, biran 
evvel harbı bitirmek üzere uzak 
şarktaki faaliyetini tacil ve 
teksif etmesine sebeb olabilir. 

İngiltere hükumetinin yapa· 
bileceği yegane şey, Japon· 
yanın, Çin harbinde göster• 
diği ifratlara karşı Tokyo ha· 
kumeti nezdinde yapılacak 
umumi bir protestoya iştirak 
etmektir. 

İngiltere nazırları diyor ki: 
"Eğer böyle hareket edt-r· 

sek, Japoyaya, dünyada bir 
dostu olmadığını göstererek 
tesir yapmak mümkün olur. 
Bununla beraber, gerek sos· 
yalist gerek muhafazakar parti 
mensupları Japonyaya boykot 
edilmesi ıçın hükumet üze· 
rinde tazyik yapacaklardır. 

Hükumet mukavemet ede· 
cektir. 

Lakin, Amerika veya diğer 
bir hükumet önayak olur ds, 
kat'i harekete geçmeği teklif 
ederse, o zaman vaziyet dü· 
şünülecektir. 

Boykot aleyhindeki serdedi· 
len iddialardan biri de şudur: 
Henüz Avrupanın vaziyeti mıt· 
lfim değilken, şarkta bir takııtl 
belirsiz taahhütler ihtiyar et · 
mek gayrimakuldür . 

Müstemleke istiyetı 
Almanya 

Mussolini, Hitler'i ziyaret 
ettiği zaman Almanyanın müs· 
temleke taleplerine müzaheret 
edeceğini vaadetmiştir. 

~ 

Hitler de bu müzaharete g'J 
venerek bu sene halkı mür 
temleke istemek keyfiyetine 
eni kunu alıştırmak, onlıtrl. 
müstemleke fikirli yapmak içid 
her türlü propagandaya girİ· 
şilmesıni emretmiştir. 

Hitler bundan sonra he' 
nutkunda müstemlekeden bsh5' 
edecektir. 

Sar havzasını tekrar alma~ 
ve Ren havzasını askerilestir· 
meğe, Almanyayı teslih etme~ 
ve nihayet Versay muahede' 
sinden geri kalan kısmını dl 
yırtmak için nasıl bir inad .,,e 
sebat gösterdiyse, müstemle' 
keler için de aynı israr .,,e 
- Devamı 3 nciı 3ahifr.de 

tıu 

le 

Ce 

bü 
ta 
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.. HAMsuRG . rekisı Limitedi vapur acentca~ı lzmir Yün Mensucatı 

Kukuleteli 
haydutlar 

(Baş tarafı 2 inci sahifede) 
tifa etmek niyetinde olma-

. ~A~ALLA" vapuru 20 Bı- R'DYAL NEERLANDAIS ş 
rıncıteşrınde ROTTERDAM, vapur acentası KUMPANYASI Türk Anooim irkc i 
HAMBURG ve BREMEN 

"FAUNA" vapuru 16-10·37 dığını göstermiş oluyordu. Hal
buki, azasından olduğunun 
meydana çıkması üzerine mah· 
keme azalığından istifa ede
ceği şayiası dolaşmakta idi. 
Fakat, şimdi anlaşıldığınn 

göre, Hugo Black kendisine 
hayatının sonuna kadar ayda 
yirmi bin lira kadar bir para 
getirecek olan bir azalığı terk 
etmek niyetinde değildir. Ma
lum olduğu üzere, Amerikan 
yüksek mahkeme divanındaki 
azalar hayatlarının sonuna ka
dar aza olarak kalırlar.. Bu
gün bu divan azası hep pek 
fazt~ yaşlı kimselerden müte· 
şekkıldir. 

Hugo Black Nevyork'ta bir 
müddet durduktan sonra oto· 
mobille Vaşington'a gitmek , 
üzere ayrılmıştır. Halen mem- · 
leket sahillerinde bir seyahatte 
bulunan Cumhurreisi Ruzvelt 
ile telefonla görüşeceği zanne· 
dilmektedir. 

Hem siyaseti, hem polisi 
alakadar eden bu hadise bü
tün Amerikayı meşgul etmek
tedir. 

limanlarına hareket edecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"EXCHANGE" vapuru l 7 

Birinciteşrinde bekleniyor. NEY· 
YORK için yük alacaktır. 

"CARLTON" vapuru 26 Bi-
rinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXMINSTER,, vapuru 1 
ikinciteşrinde bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXT A VIA" vapuru 9 lkin
citeşrinde bekltmiyor. NEY· 
YORK için yük alacaktır. 

"EXHIBITOR" vapuru 19 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRETS" vapuru 26 ikin-
citeşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

.. OGONTZ " vapuru 28 

lkinciteşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
~-------- CORPORATION 
vrupa postası PiRE AKTARMASI SEYRi 

-Başıarafı 2 inci sahifede • SEFERLER 
taahhütte bulunaçaktır. •EXACAMBION. vapuru 

Fakat Hitler, harp esnasın- 23 Birinciteşrinde PlREden 
kaybedilmiş olan Alman müs- BOSTON ve NEVYORK için 
temlekelerini geri almak için 
şiddetli diplomatik harekete 
geçmiyecektir . 

hareket edecektir. 
"EXCHORDA., vapuru 5 

lkinciteırinde PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha

reket edecektir. 
Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 26 
Birinciteşrinde bekleniyor . 
KÖSTENCE, SULINA, GA-

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

ELLERMAN LINES 
LONDRA HATTI 

"POLO,, vapuru limanı

mızda olup 28 Eylüle kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"PHILOMEL" vapuru 29 
Ey1ülden 8 Birinciteşrine kadar 
LONDRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN,. vapuru 12 Bi· 
rinciteşrinde LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDINIAN" vapuru 29 

Eylülden 6 Birinciteşrine ka
dar LIVERPOOL ve GLAS· 
GOW için yük alacaktır. 

BRISTOL: LEITH ve NEW
GASTELE HATTI 

.. JOHANNE" vapuru 28 
Eylüle kadar doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE,. va-
puru 1 O Birinciteşrinde gele
cek LEITH ve NEWGASTELE 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. 

Zayi 
lzmir kollejinden 931 sene· 

sinde aldığım tasdiknameyi 
zayi ettim. Yenisini alacağLm· 
dan eskisinin kıymeti kalma· 
dığını ilan ederim. 

Güzelyalı 1162 No. da 
Mehmet Salahattin 

Satılık Ev 
Gnulyalı tramvay cad

desi 1027 numaralı ev 
tmtılıktır. Taliplerin mez

kur eve mftracaatları ı 
' ilin olunur. 

Onun yerine, Mussolini ile 
birlikte arkalannda 15 milyon 
halk olduğu kaide lngiltereye 
Ve d iğer milletlere, Avrupa 
rnes'elelerinin ancak her mil· 
letin musavat temin edebil
rnesile hallolunacağını ve bu
llun da Almanya'ya müstem
leke iade etmek demek ola· 
cağını anlatmağa çalışacaklar
dır. Hitler'in kanaatine göre, 
bu iddia, kuvvetli propagan· 
da ile birlikte, lngiltere hü
kumetine o kadar tesir ede
cektir ki, nihayet Avrupa sul
bü ile İngiliz arazisini yahut 
ta lngiliz mandası altındaki 

LA TZ ve GALA TZ aktar- -NA, GALA TZ ve IBRAIL Ji. 

DEN NORSKE MIDELHAVS-

ması TUNA limanları için manlarına yük alacaktır. 
yük alacaktır. 

lraziyi trampa etmeğe razı 
olacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE LINJE • OSLO 
DANUBE MARJTIME 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

11 DUNA,. motörü 23 Birin
citeşrinde bekleniyor, BELG
RAD, NOVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRATIS-

Kamçıoğlu LAVA, ViYANA ve LINZ 
ilt ve Tenasül lıasta/ılclar için yük alacaktır. 

ve elektrik tedavisi JOHNSTON WARREN LINES 
lzmir - Birinci beyler sokağı- LiMiTED - LIVERPOOL 

t-ı "JESSMORE" vapuru 31 
1::. hamra sineması arkasında 

Birinciteşrinde LIVERPOOL 
No. : 55 ve ANVERS limanlarından 

Telefon: 3479 yük çıkaracak ve BURGAS, 
V ARNA, KÖSTENCE, SULI· 

• 

.. BAY ARD,. motörü 25 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. DIEP
RE, DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki değişiklik
lerde acenta mesuliyet kabul 
etin ez. 

Daha fazla tafsil at için Bi
rinci Kordonda W. H. HENRY 
VAN DER ZEE Co. N. V. 
vapur acentalığma müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon No. 2007 /2008 

. ~~~ = .. 
Ucuz taze ve temiz iliç çeşitleri 
Başdurak büyük ,.'\alepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bufun~ I 
·~~~~~~~~~!!!!!!~~~~!!!!!!~~~~~· 

de ROTTERDAM, AMSTER-. Halkapınar kumaş fabrikası 
DAM ve HAMBURG liman· 
lanna yük alarak hareket ede
cektir. 

"DEUCALION" vapuru 26-
10-937 de ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanlarına yük ala
rak hareket edecektir. 

"HERMES" vapuru 27-10·37 
de BURGAS, VARNA ve 
KÖSTENCE limanlanna yük 
alarak hareket edecektir. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

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 F AHRI KANDEMiR o~lu 

••• 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi "BARDALAND" motörü 16-
10-957 de ROTTERDAM, 

HAMBURG, DANTZIG, GDY- •

1 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir' de Halkaa. 4rdadırr. 
NIA, DANiMARKA, ISVEÇ, Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
NORVEÇ ve BAL TIK liman- 1 Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
larına hareket edecektir. imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 

catına faiktır. 
" VIKINGLAND " motörü · 

2-11-937 de ROTTERDAM, Telefon No. 2211 ve 3067 
HAMBURG, GDYNIA, DANT- • • 
ZIG ve DANiMARKA, ISVEÇ Telgraf adresı: Bayrak lzmır 
ve BAL TIK )imanlarına hare- -
ket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.. ALBA· JUL YA" vapuru 11 • 
10·937 de MALTA, CENO
VA, MARSILYA ve ORAN 
limanlarına hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
ZEGLUGA POLKA S. A. 

•LEW ANT,, motörü 2-11 -37 
de ANVERS, GDYNIA ve 
DANTZIG limanlarına hareket 

edecektir. 

1 
İlanlardaki hareket tarihle

rile navlunlardaki değişiklikler
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk HastahklMı 

mütehassısı 

Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olu-
nur. 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 l 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 



Arabistanda Vaziyet karıştı 

Maveray1 şeria hudutlarına hücum eden Vaha· . 
bilere lbnissuudun oğlu kumanda ediyor 

Ingilizler, hu ayın sonunda Filistin'de geniş mikyasta bir 
tedbirler aldılar isyan çıkması ihtimaline binaen ihtiyati 

Kahire, 13 ( Radyo ) - İngilizler, bu ayın sonunda Filistinde geniş mikyasta bir isyan çıkacağinı nazarıdikkate alarak 
ona göre tertibat almıŞlardır. 

Son haberlere göre, Maverayı Şeria hudutlarına hücum eden Vahabiler, lbnissuudun oğlu Prens Suudun kumandasındadır. 
lbnissuud, İngiltere ile Maverayı Şeria arasında akdolunan muahedeleri tanımamaktadır. Bilhassa, Maverayı Şerianın Aka

be üzerindeki hukuku lıükümranisini hükümsüz addetmektedir. 
Hicaz Kralının bu hareketi, Arabistanda mühim hadiselere sebebiyet verebilir. 

............. 1 

B. Eden 
Fransa sef irile 

konuştu 
Londra, 13 (Radyo) - ln

giltere hariciye nazırı B. Eden, 
Fransanın Londra sefirini ka· 
bul etmiş ve Italyanın cevabi 
notası etrafında kônusmuştur. 

B. Eden, müteakıben B. 
Van Sitarla da mükalemelerde 
bulunmuştur. 

B. Edenin, bugün kabinede 
cevabi nota hakkında izahat 
vereceği söyleniyor. 

••••• 
Belçika - Almanya 

Ademi tecavüz 
misakı bugün 
neşrolunuyor. 

Paris 13 (Radyo) -Almanya 
ile Belçika arasında akdolu-

nan ademi tecavüz misakının 

metni, bugün gerek Berlinde 
ve gerekse Bürükselde neşr
olunacaktır. ...... 
Büyük hava 

şehidi 
- Başı 1 inci sahifede -
ıöre da İstanbulludur. 

Bundan dört sene evel İstan· 
bnlda Yeşilköydeki Gedikli mek· 
tahini bitirmiştir. Güzel, zeki, ce• 
ıur ve çok sevilmiş bir Türk de· 
likanlm olan şehid tayyarecimiz, 
Amerikad~ da tayyarecilik tahsili 
görmüş, geçen sene vatana dön· 
müştür. Manevrada kırmızı taraf 
kuvvetlerine meusub bulunuyor ve 
bir avcı tayyaresinde çalışıyordu. 

~ehid düştüğü gece, Aydın ufukla· 
rında uçmuş ve bilahare makineye 
lrız olan bir sakatlık nPticeeinde 
yere inmek mecburiyetinde kal· 
mıştır. 

Hadise, işte bu sırada vuku· 
bulmuı ve kahraman çocuk, ağır 
aurette yaralanmıştır. Bunun üzeri· 
ne hastaneye kaldırılmış, fakat iki 
taat ısonra gözlerini hayata yuma· 
rak şehidlerin ebedi ve nurlu iile· 
mine göçmüştür. 

Cenazesi İzmire getirilmiş ve 
dün, askeri merasiınle, arkadaşla· 

nnın kollan üstünde, uğrunda can 
TCrdiği bayrağa sanlarak kaldırıl· 

mıştır. Merasimde şehir muzıkala· 

nnnan biri ile asker, jandarma, 
polis, belediye zabıta müfrezeleri, 
General Seyfi, vali. muavini Bay 

Cavid, belediye reis vekili B. Reşad 
Leblebici, Parti ve Tayyare cemi· 
yeti murahhaelan ve büyük bir 
kalabalık bulunmuştur. 

Şehidin İstanbulda bir anası 
nrdır. Kendisi bekardı. Kahraman 
erdumuza, şehidin anasına, arka· 
daşlarma ve bütün millete taziyet· 
lerimizi sunarız. Biz faniyiz, gelir, 
geçeriz. Fakat bu gelip geçişte va· 
tan uğrunda ölmek gibi emsalsiz 
aaadet herkeıe nasib olmuyor. Çün· 
kil utanın temelta9lan, ıohid ke· 

Manevralar bugün 
sona eriyor 

Başı 1 nci sahifede -
tipinde altı kişilik İperit duş
ları, dünyanın en modern ve 
kullanışlı harb malzemeleri 
arasında sayılabilir. Mareşal 
Çakmak buradaki müşahede
lerinden çok memnun oldu, 
neşeli bir tarzda: 

-Hiç korkmayın artık; bun
dan sonra zehirli gazlardan. 

Dedi. 
Ziyaretçiler arasındaki Muğ· 

la valisi Recai de dedi ki: 
"- Bu eserler yalnız ordu

nun değil, milletin de mane
viyatını yükselten varlıktır.,, 

Manevra sahasında bütün 

kasabalar, köyler, işlerini güç
lerini bırakarak, dere, tepe 

dolaşıyor, harekatı azami has-
sasiyetle takip ediyorlar. Evlerde 
ihtiyarlar, kadınlar hatta me· 
medeki çocuklar, ovalara dö
külmiiştür. 

Son dakika: 

Kırmızıların saat on altıdan 
itibaren mukavemetleri artmış, 
Mavilerin almak istedikleri 
netice istihsal edilem~miştir. 

Mavi-Kırmızı filoiarı havada 
şiddetli bir muharebeye tu
~uşmuşlardır. Tabya bakımın
dan mühim olan Abdurrah· 

man tepenin bir kısmı Mavi

lerde, bir kısmı Kırmızılarda 

kalmıştır. Yarın harp taliinin 

hangi tarafa teveccüh edece-

ğini göreceğiz. Mavi tayyarele~ 

~y~ına_ bomba atmışlardır. 

Saat 21 de Ordu evinde 

ordu erkanına bir ziyafet ve

rilmiş ve Mareşal Fevzi Çak· 
mak ta bu ziyafette bulun· 
muştur. G. Çalışlar, ordu er-

kanına, davetlilere, gazete
cilere madalyalar tevzi et
miştir. 

Gazetemiz foto muhabiri-

nin manevra esnasında çekti
ği fotoğraflar iki saat içinde 

Aydın, 12 (Manevraları ta- ağrandisman edilmiş olarak 
kib eden arkadaşımızdan) - komutanlara takdim edilmiş, 
Mavi kuvYetler kumandanlığı- bu süpriz memnuniyetle kar
na General Mümtaz geçmiş şılanmıştır. 
ve öğleden sonra inkişaf eden Büyük manevralar yarın ne
harekatta motorize edilmiş ticelenecek, perşembe günü 
liva ile hava kuvvetlerine is- komutanlar manevranın kriti· 
tinad ettiğini göstermiştir. ğini yapacaklardır. --·--Fransa da 

Kaza intihabatı 
devam ediyor 

Paris, 13 (Radyo) - Fran
sada başhyan kaza intihabatı 
henüz bitmemiştir. Bazı yer· 
lerde, Radikallerle Sosyalist
ler ve Komünistler arasında 
şiddetli ihtilaflar çıkmıştır. 

Radikaller, yerlerini diğer 

partilere terketmemek için şid
detli mücadelerde bulunuyor
lar. 

9 lar konferansı 

Tayyare piyangosu 
-Baştarafı 1 inci sahifede-

21266 21536 21704 22383 
22826 23970 24079 24270 
24303 24395 24473 24523 
24703 25211 25432 26362 
26614 27263 27790 27876 
27949 27999 28022 28427 
28788 29355 30334 30494 

30952 31408 31444 
32189 33172 33266 

33817 33965 34211 

36783 38025 38748 

39202 39974 6968 

200 lira kazananlar: 
969 2133 5567 6320 

Bu ayın 25 nde Brük- ~~~~ 
selde mi toplanıyor? 10902 

7094 
8755 

12255 

7219 7833 
8756 10481 

12373 12926 
Tokyo 13 (Radyo)- Belçika- 13923 

nın bura sefiri bugün Japonya 18732 
Hariciye Nezaretine giderek 

19509 
Hariciye Nazırı bay Hirota'yı 
ziyaret etmiş ve Uluslar sos· 
yetesince toplantıya davet olu· 
nan 9 devlet konferansının bu 
ayın 25 inde Brükselde top
lanması hususundaki teklifin 

23531 
28289 
29763 
33693 
35059 
39665 

14200 

19099 

22381 

24062 
28374 
30181 
33787 
38011 

14778 16224 

19174 19341 

22600 23472 
28109 28118 
28574 29646 
32883 33481 
33839 34568 
38269 38275 

Belçikaca kabul edildiğini bil
dirmiştir. 

Sefir, Japonyanın bu husus· 
ta ne cevap vereceğini anla· 

Amorti kazananlar 
Sonları tek olan biletler, 

~ yirmişer lira amorti alacak· 

Karayan tu
tulmadı 

Beyrut 13 (Radyo)- Ame
rikanın bura konsolosunu öl
düren Ermeni Karayan, bütün 
gayretlere rağmen henüz tu· 
tulmamıştır. 

Katil, ehemmiyetle takip o-
lunnyor. 

Ingiiiz kralı 
Amerika eski muha. 
riplerini kabul etti 

Londra 13 (Radyo) - Kral 
altıncı Jorj ve kraliçe Eliza-
bet, buraya gelen Amerika 
eski muhariplerinden mürek
kep bir heyeti kabul etmiştir. 

{ ' Askere Davet 
1 - 332 Doğumlu ve bu 

doğumlularla muamele gören 
ve daha aşağı doğumlulardan 
olup ta her ne sebeble olur
sa olsun, sevkleri geri kal· 
mış (deniz sınıfı hariç) askeri 
yüksek ehliyetnamesi olan· 
lar 1. 2.inciteşrin 937 günü 
yedek subay hazırlık kıt'a· 
sında bulunmak üzere sevk 
edileceklerdir. 

2 - 936 • 937 ders yılın· 
da okudukları okulları ikmal 
ederek mezun olmuş ve ye· 
dek subay olmak hakkını 
kazanmış bulunanlar da sev
ke tabidirler. 

Kemalpaşa icra memurlu
ğundan: Dosya No. 935/366 

Yukarıkızılca kooperatifine 
913131 tarihli senetle 500 lira 
12/4/931 tarihli senetle 150 
lira 31/7/31 tarihlerinden iti
baren % 12 faiz vermeğe 

borçlu Yukarıkızılcadan buğ

daycı Ali oğlu Hasanın ika
metgahı meçhul olduğundan 
bu baptaki ödeme emrinin 
gazete ile ilanen icrasına ka· 
rar verilmiş olduğundan tarih 
ilandan itibaren 15 gün içinde 
bu hususta bir itirazı varsa 
beyan etmediği veya borcu 
bilriza ödemediği taktirde ka· 
nun yollarında istenen paranın 
cebren tahsil edileceği ilan 

nur. 
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Bunun için, Mark Antuvan 

kadehi aldı, göz bile kırpma
dan ve bir hamlede içerek: 

- Şeref ve saadette daim 
ol, güzel kraliçemi Dedi. 

Kleopatrada kendi kadehini 
içti ve aynı kelimelerle mu· 
kabelede bulundu. 

Küçük fakat çok derin bir 
sükut hasıl oldu. 

Bu sükutu gene Kleopatra 
Öozdu ve Antuvana: 

şarabı 
söyler 

betmiş bulunuyordu. Vakıa, 
Romanın mümessil ve kuman· 
danları Akdenizin çevresinde 
söz geçiriyorlardı. 

Fakat pek çok hadise ye 
meseleler bu nüfuzun artık 
son saatlarını yaşamakta oldu· 
ğunu da açık surette gösteri· 
yordu. Mark Antuvanın yaşıt· 
dığı nesil, büyük hadiselerinı 
uzun devirlerin doğurduğu has· 
talık mikroplarını tamamen 
taşımakta olan bir nesildi. 

Antuvan, kraliçe Kleopatra· 
nın güzelliği, cazibesi le ıya· 
feti karşısında bir Ro ku· 
mandanından ziyade K opat· 
ranın her gece isim ve milli· 
yetini değiştiren zevk esirle· 
rinden sonuncusuna benıe· 
mişeil. 

Bu ziyafet, bu ziyafet ge· 
cesi, Antuvan ile Kleopatrayı 
birbirine esaslı surette bağ· 
ladı. Bundan böyle beraber 
yaşamağa başladılar. Gerek 
Antuvan ve gerek KleopatrB 
için artık yeni ve parlak bir 
devir başlamıştı. Bu yeni de· 
virin ana hatlarının bir müza· 
kere ile mi, yoksa kendiliğin· 
den mi çizildiği meçhuldür! 

a 

Kleopatra Mısırı, Antuvand• 
Romayı unutmuş gibi idiler. 
Bütün mevcudiyetlerini en yük· 
sek bir aşk ve bu aşkın zevk· 
!erine bırakıvermişlerdil B 

Kemalpaşa icra memurlu
ğundan: 

Yukarı Kızılca kooperatifine 
22-5-932 tarihli senetle 150 
ve 19-3·932 tarihli senetle 300 
lira ile 31-7-932 tarihlerinden 
itibaren 100 de 12 faiz ver· 
meğe borçlu lzmirden Arapçı 
kızı Lezizenin ikametgahı meç
hul olduğundan bu baptaki 
ödeme emrinin gazete ile ila-
nen icrasına karar verilmiş 
olduğundan tarih ilandan iti
baren 15 gün içinde bu hu· 
susta bir itirazı varsa beyan 
etmediği ve borcunu bil riza 
ödemediği takdirde kanun yol
larında istenen paranın cebren 
tahsil edileceği ilan olunur. 
Dosya no. 935· 138. 

* * * r Bu aşk macerasında ga ıp 
tarafın Kleopatra olduğuna biç 
şüphe yoatu. er geçn gün, 
Antuvanın meclııbiyet ve ınağ· 
lubivetini artırdı. Ve biran 
geldi, ki Antuvan artık Kleo· 
patrasız yaşamıyacak bir bıtl 
aldı. Her gün KleopatraY' 
kıymetli hediyeler vermeğe 
başladı. Menkul heediyeleri 
köy ve çiftlikler, bunları d• 
şehir ve hatta memleketler 
hediyesi takib etti. Kleopatr• 
bu suretle Antuvanın idat' 
hükmü altında buluuan Ana· 
dolunun mühim bir kısmın' 
hakim oldu. 

... 
*"' Fakat.. Ebedi şekilde de· 

vam etmiş bir aşk ve saadet 
var mıdır?. Bu macerada, guıı 
geçtikce şiddetlenen bir ış1' 
macerası olmasına rağmen bir 
gün sona ermeğe mahkumdu! 

Antuvan, Kleopatra ile zev1' 
anlarından sonra, Romayı du· 
şünüyor, bazı tesebbüsat ilt 
vaziyeti düzeltmek istiyordu· 
Hatta bu maksadla RomaY' 
gitmek kararını · verdi. F akst 
Kleopatrada Antuvandan bİ' 
ran bile ayrılamıyordu. Anttı• 
vanın da Kleopatranın arı11 

ve emrinden dışarı çıkma51 

imkansızdır. 
Roma, bilhassa Romad• 

Oktav Antuvanın vaziyet "e 
haJlerinden çok müteessir ve 
şüpheli idi. . 

Nihayet bu macerayı Actl· 
undaki muharebe sona erdirdi! 

Actiunda Ogtav orduların' 
Antuvan mağlup oldu ve bun· 
dan sonra da atiyi çok karafl' 
lık gördüğünden hayntııı' 
nihayet verdi. 

* ... * 
Evet.. arz üzerinde akşaııı' 

olmıyan bir gün henüz do~· 
mamıştırl . 

Bitti 

o 


