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Büyük manevralar 
Hazırlıkları umumi bir 
şevk içinde devam edi • 
yor. 

-----, --------------~ 

Meçhuf Tahtelbahir Yeni 
Fiati (100) Para 

--~-~~~~--~--~~ ---~~-~----------------

Taarruzlarda 
Garbi Anadolu büyiik Sonbahar ma
nevraları faaliyeti devam edİ)'Or 

B.Delbos 
lngiliz aef irile 

konuftu 
Paris 6 (Radyo) - Fransa 

Hariciye nazırı B. Delbos dün 
Papanın mümessili ile lngilte
renin Paris sefirini kabul etmiş 
ve uzun miiddet konuşmuştur. 

·-·-· 6ovok ,,, Şefimiz, 

Kamutay 
bakanlar ve askeı·i heyetlerle 
azası heklenmektedirler 

Büyük Şef imizle Mareşalimiz 
Biiyük Garbi Anadolu manev· 

ı atıı için baolıyan ukeıi faıtliyet, 

tam bir ailrat ve intizam içinde, 
ayni umanda kahraman Mehmed· 
ciklerimizin oeoeli, zinde ve keo· 
diaine baı teuhürleri ile dolu ola· 
rak devam ediyo~ 

Manena Nhaaına aid hazırlık· 

lar aüratle ve muayyen samandan 
evel tam bir muvaffakıyetle biti· 
rilmiotir. Şimdi de karadan yürü· 
fGtün ve trenle nakliyatın c o ha· 
:raretli günlerindeyiz. Bu faali)et, 
aon haddini bulmak üzeredir. Kuv· 
Yeder diinden itibaren kendi ku· 
mand11 heyetlerinin teabit eımiı 

oldtJAu tecemmü maballtrinde bi· 
rikmege baılamııtır. Kıt'aların ha· 
rekAta geçi§ aoandaki kendi do· 
rumlarını almıı olmalan günün 
ıoeaeleıidir. Manevra sabaııına gi· 
den yollar, kıt'alarla doludur: 

Piyadeler, topçular, motörize 
kunetler, ağır birlikler ilh .. 

Ve yukanda ipret etti~imiz 
veçhile, bütün eder canla, neoeli 
ve keyiflidirler. Yollardaki halk, 
Tmk vatamnıa aamuı ve haysiyet 
bekçiıi olan kahraman evliidlarını 

•evci ve harart"tle alkıelamıktadır. 
Dün büyük mikyasta hava 

hareketleri baılamııtir. Filolar ma· 

Yunan ma
nevraları 

Yanan kralı ikinci }orj 
Selinik, 6 (Radyo) - Yu

nan manevraları Makedonya· 
da devam etmektedır. Kral 
ikinci Jorj, veliahd prens 
Pavlo, baıvekil Metaksas ve 
trkimharbiyei umumiye reisi 

l•qeral Papaıoı, manevralar 

nevra sahasını uzun uzadıy11 tetkik 
etmiılerdir. 

Manevra komutanlık Jı;uargihı 
dün sabahtan jıibarcn f zmirde ı;a· 
lışmağa bıışlamııtır. Manevr1t ko· 
mutanı Orgeneral f zzeddin Çalışlar 
ve Erkanıharbiye Reisi Geoeral 
Rüşdü ile maiyeti, dün komutanlak 
karargihıoda mev<'ud vaziyet üze· 
rinde meogul olmuılardır. 

Manevralano baıbakemliğine 

tayin edilmit bulunan Orgeneral 
Abdurrahman afiz GQrmırn \e 

maiyeti erkioı, dün ak~am oebri· 
mize ıelmiı ve Basmahane istH· 
yonunda mera1imle karıılanmıılar· 

dır. Manevraya yilzü mütecaviz 
yüksek ve tanınmış şahsiyet da· 
vetlidir. Atatilrküo lzmiri rn ora· 
dan da manevra sahasını teırif leri 
kat'idir. Vekiller Heyeti, Ali As· 

keri Şılra ve Genel Kurmay erkanı, 
.Milli Müdafaa mümeHilleri ve Ka· 

Musul petrolları 
Boruların muhaf a-

sahası olan Serezde bulunu· 
yorlar. 

Farazi harp, şiddetle devam 
ediyor. 

Veliahd prens Pavlo, dün 
bütün gününü karargahta ge· 
çirmiştir. 

Umumi hakem, general Pa
padimastır. 

Başbakan general Metaksas 
manevralardan sonra Ankara· 

ya hareket edecektir. 

mutaydan 12 kişilik bir sayJn he· 
ıi ı]e gelecek ve kahraman ındu · 

muzun misafiri olacaklardır. --·..-····--
!ngilizler 

Yeniden bir torpito 
ile iki tahtelbahir 

yaptılar 
Londra, 6 ( Radyo ) - ln

gıl ttre deıı iz bakanlığı , Moad 
' adında yeni bir to rpito ile 

iki tahtelbahir d enize indir· 
miştir. 

...... 
B. Ruzvelt 

Yer mahaulleri için 
yeni bir kanun çı

karacak 
Vaşington, 6 ( Radyo ) 

Amerika cumhur reisi B. Ruz· 

velt, ikiyüz ellibin kişilik bir 
kalabalık huzurunda bir söylev 
vermiş ve yakında yer mah
sulatı için yeni bir kanun tek· 
lif edeceğini vadeylemiştir. 

~----·---·~·1·~----~~~~-

1 n g iliz iş~i partisi-
nin bir kararı --

lleçileı·iıı, komOni8tlerle hirleşmesil 
hakkındaki teklif reddedildimıı 

işçi partisinin toplandığı Londradan bir görünüş 
Londra 6 (Radyo) - lngil· reyi muhalife karşı, bir milyon 

tere İşçi partisi kongresi, dün- beşyüz bin reyle rededilmiştir. 
kü içtimamda komünistlerle Kongre, lngilterenin silah-
işçilerin birleeşmesi hakkındaki lanma programını muvafık 
teklifi reye koymuş ve 63 bin bulmuştur. 

~~~~----··~·~•~1••--.~--------~~-

J a p on mallarına 
karşı boykotaj --Dün, Londrada bir miting akdedil

di, (Taymis) in mühim bir makalesi 
Londra 6 (Radyo)- Japon Japo~ya, böyle bir hareketi, 

mallarına boykotaj ilan edil· ilanı harp gibi karşılıyacaktır. 
mesi ve Japonyaya şiddetli bir - -- - ·•· - - --

protesto gönderilmesi için ter· Bir ~., rausız tor
tip olunan miting, dün akşam 
Arberhul' de akdedilmiştir. 

Mitinge, bizzat Kanterburi 
1 kilisesi Başpiskoposu riyaset 

etmiştir. 

Taymis gazetesinin buna dair 
yazdığı bir makalede denili· 
yor ki : 

"Japon mallarına karşı boy· 
kotaj tavsiye edecek olanlar, 
herşeyden evvel Japonya ile 
harbı röze almahdırlır. Zira 

pi tosu 
Batırıldı diyorlar 
Londra, 6 (Radyo) - Nis

ten haber veriliyor: 
(Zakar) adındaki Fransız 

torpitosunun, meçhul bir tah· 
telbahir tarafından torpillene· 
rek batırıldığı söyleniyor. Maa· 
haza bu haber, Pariste teyid 
edilmem ittir. 

Bulund 
---~ 

Çin-Japon harbı 
vam etmektedir 

--··,..····----
J apon kuvvetleri olduklerı yerlerde 

kalmış vaziyete düştüler 

Pekin 6 (Radyo) - Japon 
orduları, Tiyen-Çin cenubunda 

ilerliyerek Tiyen·Cado şehrini 

işgal eylemişlerdir. Bu cephe· 

deki Çin ordulara, geri hatlara 

çekilmişlerdir. Maahaza, Çin 

kuvvetleri, ekser cephelerde 

siddetli surette mukavemet iÖS· 

termekte devam edi) orlar. 

Tokyo 6 {Radyo) - Jopon 

tayyareleri, Şapey mınhkasını 
bombardıman etmekte devam 

r 

ediyorlar. Hasarat mühimdir. 

Bombardımanın, bu hafta 

içinde daha şiddetli bir şekil 
alacağı söyleniyor. 

Şanghay 6 ( Radyo) - Ja· 
ponya askeri kumandanhtı, 

gümrük kaçakçılığına mani ol· 
mak için sahilleri bekliyen Çin 
romörlcörlerine ilitilmemeai için 
lizımgelen emirleri vermiştir. 
Bu emir, Çin gümrüklerilc ala
kadar olan lngilterenin tesirile 
istihsal olunmuştur. 

"ANADOLU,, 
-----·-----

Yakında lzmirin en bü-
yük gazetesi oluyor 

--- - ------
Her gün _ 12 büyük sahife 

(ANADOLU) yakında büyük rotatif makinesini 
işleterek çok mütekamil bir şekilde kari/erinin kar· 
şısına çıkacak 'ır. 

En salahiyetli kalemlerin yazıları, çok mülıim 
tarihi, edebi tefrikalar, zabıta, macera romanları, 
nefis hikayeler, Jıkralar, muhtelif sütunlar, en hol 
t1e en doğru haberler. Halasa, tam bir gazete!. 

8. Mossolini 
Frankoyu tekrar 

tebrik etmif 

General Franko 
Roma 6 (Radyo) - ltalya 

Başvekili B. Mussolini, general 
umum kumandayı derubde et· 

Mareşal Peten 
Dört bin kişilik bir 

ziyafet verdi 
Paris, 6 (Radyo) - Mare· 

şal Peten, dün Amerikan ge· 
len dört bin eski muharip şe· 
refine mükellef bir ziyafet 
vermiştir. 

Yeni bir teklif 
Londra, 6 ( Radyo ) - is

panya iş inin halli için ademi 
müdahale komitesinin bundan 
sonraki müzakerelerine ltalya, 
lngiltere ve Fransa hariciye 
nazırlarının da bulunması, hak
kında lngiltere tarafından yeni 
bir teklif yapılacaktır. 

tiği günün yıldönümü müna· 
sebetile Frankoya bir tebrik 
telgrafı daha çekmiş ve son 
muvaffakıyetlerinden dolayı ken· 
diıini tebrik eylemiıtir. 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) ----------------------------_ _::::::_: ____________________ , __ --:::--:::----:---::--:--:-';'"-; d 1 d bir ıçinde gıda maddeleri vı-

Anasını Ciör __ 1 Madrid ikinci Ver on o u sikz~.:;:.:~u. bir sıra teş· 
' b d kil ederek nöbet bekliyorlar. 

-_____ Kızını Al Asiler 00 iki aydanberi ura a Bazanbubekleyişler,altı yedi 
saat sürüyor. Eğer, böyle bit 

Yazan: Sermet Muhtar No. 100 d ı d · nöbet sırasının yanı başın• bir a ım atamamış ar ır mermiler düşmeğe başladıını, 
Camın önünde, eğilmiş bir 

erkek kafası. Bir delikanlı ki· 
tap okuyor. Şunun başını kal· 
dırmak, yüzünü ~görmek. Dı

şarı baktıracak bir bahane. 
Tesadüfen hırkasının cebine 

soktuğu eline, sekiz on leble· 
bi değdi. Bir iki tanesini pen· 
cereye atıverse. Sokak karan· 
lık, kim görecek. Bir duvar 
duvar dibine de saklanıverir. 

Ve uzatmadan, pencereye 
iki lleblebi fırlattı. Camın 

önündeki eğik baş birden do· 
ruldu; ne oluyor diye dışarı 
baktı. Lambanın aydınlığı yü
züne vurdu. 

Aman Allah öyle bir civan 
ki bir içim su. Tam Edanın 
istediği gibi, istediğinden de 
balater. Dört kaşlı, beyaz, 
endamlı. Biaynihi sülün. 

Aynıhayat, dakika geçirme· 
den kapının simitine yapıştı. 

Ostüste, telaşlı telaşlı, üç kere 
vurdu: Çat, çat, çat!. 
Cumbanın camı kalktı. Yaşlı 

bir kadın sesi: 
- Kim o? 
- Biraz aşağıya gelir misin 

valdanıml • 
- Kimsin sen? 
- Hele kapıya bir gel, 

hemşiranım. 

60, 65 lik bir kadın, kapıyı 
araladı: 

- Kimi istiyorsunuz, Ha
nım?. 

- Mahdumunuz mu, toru· 
nunuz mu, her neniz ise, bu 
evdeki delikanlıyı biraz yollar 
mısınız bana? Biraderim, ha
zinei hassa başkatiplerinden 

Sezai Beyin mahdumu Şem· 
settinimin rüştiye arkadaşı imiş. 
Bu akşam bu semte misafir 
geliyordum, Şemsettinim: (Ku
zum halacığım o tarafa gidi· 

yorsun. Sınıfı refikime müsta· 
cel bir mektubum var, kendi 
eline ver) diye pek çok yal· 
vardı; evi de tarif etti. Bu 
sebeple rahatsız ettim!. 

Koca karı şüphede Kaşa
riko, tetiği bozmamada: 

- Sınıf refikliği kardeşlik· 
ten ileridir, malum. Şemset· 
tinciğim müstacel diye çok 
yalvarmasaydı gece vakti, bu 
saatte baş ağrıtmazdım iki 
gözüm: 

Yukarıda, lambalı odanın 
camı kalktı; delikanlı başını 
sarkıttı ;t 

- Hanım teyze, kimi soru· 
yorsun uz? 

- Seni yavrucuğum. Biraz 

' teşrif eder misin buraya!. 

Delıkanlı, lamba elinde ka· 

pıya indi. Aynıhayat, genci 
görünce pelteleşti. 

19, 20 yaşlarmda, duru be· 
yaz üstüne kumral: bıyıkları 

henüz terlemekte, boylu cüsseli 
kalıplı.. Ferhat gibi bir tosun. 

Meraklı meraklı sorguda: 
- Hangi arkadaşımın tara· 

fından geliyorsun hanım tey· 
ze?; Adı ne?. 

- Şemsettin. 
Göz kırpmada, fakat oğlan 

farkında değil.. Ardından ko· 
lunu dürtmede, tosun gene 
oralı değil. 

- Şemsettin, Şemsettin?. 
Kocamustapaşadan mı, yoksa 
Beyazıt Merkezden mi? 

Aynıhayat, usulcacık bile
ğine bir çimdik attı. Beriki ışı 

ancak sıranın son ucunda bu· Haminne, hadi sen çık 
ynkarı. Hava serin, üşürsün. 

Koca karı hiç kıpırdamıyor: 
- Neye çılrıyormuşum yu· 

karı.. Kağıd mı alacaksın, ne 
alacaksan al da artık kapıyı 

sürmeliyeceğim. 

• •Jd M d •dd b• k h lunanlar kaçıp bir yere sığını· G. Mola, 20 Teşrini evve e a rı e ır a - yorlar. Diğerleri bir lokma 

Delikanlı öfkelendi: 
- Gitsene be koca 

çık yukarı diyorum 
Hadi bas!.. 

karı, 

sana .. 

- Koca karı basar basmaz, 
Aynıhayat havai mavi zarfı 

dayadı: 
- Al, yavrucuğum! 
Sesini alçattı: 

- Oku cevabını da gecik· 
tirme tosunum! 

Delikanlı, zarfı yırtıp ka· 
ğıdı çıkardı; okudu: 

- Gelişi ne taraftan tey· 
zanım? 

- ? ? ? 
- Oğlan kan kırmızı; sa· 

yıyor: 

Vefa yokuşunun üst başın· 
da, bozacının karşısındaki ko
naktan mı? Çukurçeşmede, 
turşucuya bitişik evden mi? .. 
Ha anladım, Kıztaşındakiler· 
den.. Allasen vaz geç teyza· 
nım, şimdi cevabı mevabı geç .. 
Bu akşam, yarın akşam, hatta 
öbür akşam da gelemem. Her 
zaman papaz pilav yemez .. 
Bakalım hafta içinde uğra· 
mağa çalışırım.. Elçiye zeval 
yok, onlara böyle dersin; bir 
de selam sarkıtırsın .. 

Şaşkınlığından dili tutulmuş, 
ayı kaval dinler gibi dinle
mekte bulunmuş olan Aynı· 
hayat, kendine geldi: 

- Tosunum, ben, dediğin 
tarafların hiç birile alakadar 
değilim. Karşıki konaktan ge· 
liyorum, merhum Abdülveh· 
hap paşa konağından "sesini 
gayet yavaşlatarak:,, Mektubu 
size gönderen gelin hanfen· 
didir. 

Genç, bir (Y aaal) çekti. Bu 
işe pek memnun olduğu, ağ· 
zının kulaklarına varışından 
belliydi. 

-Peki, öyleyse baş üstüne; 
cevabını yazarım! dedi ve dü
şünür gibi oldu: 

- Cevabını nasıl, kiminle 
göndermekliğim muvafık. Gene 
siz mi zahmet edersiniz? 

Her ne düşündüyse düşün· 
müş olacak ki birden, şöyle 
kesip attı: 

- Hayır, hayır, siz zahmet 
etmeyin .. Cevabımı en makul 
ve tehlikesiz bir surette irsal 
eyliyeceğiml. 

* * * Bir gün, iki gün, üç gün .. 
Kan kırmızı tosundan cevap 
yok.. f şin garibine bakın, çık· 
maz sokaktaki kemani genç, 
çarpık damlı evdeki yalabuk 
katip de pencerelerinde görün-1 
mez olmuşlar .. 

Eda, artık son derece sıkıl· 
mistı. Bunalıyordu. Bütün sinir· 
leri mütemadiyen ayakta, tam· 
bura teli gibi gergin.. Kona· 
ğın içinde her an hiddetlenme; 
çıngır çıngır bağırma; ter ter 
tepinme .. 

Her gün, konaktakilerden 
birile,- besleme, halayık, kalfa, 
hatta uşak - bir harazadır 

çıkarıyor, durup dururken 
çatıp can damarlarına basıyor, 
isyan ettirip ağızlarını açtırın· 
ca da, 

ve içeceğini Cihana ilin etmişti, fakat.. :!':e;ki~~~n n:;:~:r~~~;.:yb;:: 
Madridde başlıca mesele, ralanmağı bile göze alıyorla!· 

hiç şüphesiz yiyecek meselesi· Madrid ahalisini yegane eg· 
dir. 250 mil mesafe ötedeki lencesini sinema teşkil etmek· 

Madridden bir görünüş 

Oniki aydanberi Madrid, 
asi İspanyolların hücumuna 
maruz bulunuyor ve canını di· 
şine takarcasına mukavemet 
ediyor. 

Fransızlar, Verdundan öteye 
kimseyi geçirmiyeceklerine ah· 
tetmişlerdi. Şimdi de İspan
yollar, ayni surette Madridden 
öteye kimseyi geçirmiyecekle· 
rine ahtetmiş bulunuyorlar. 
Madridden Londraya henüz 
dönmüş bulunan lngiliz gazete 
muhabiri Philij H. Saint, za· 
vallı Madrid ahalisinin ve 
Madridin vaziyetini şöyle tas· 
vir ediyor: 

Geçen Sonbaharda lspan· 
yol asi kuvvetleri, Madrid üze· 
rine bir girdap gibi çöktüğü 

zaman, general Frankonun en 

gözde kumandanı general 

Mola, Madrid şehrinin baş· 

lıca meydanındaki Puerta del 

Sol isimli kahvede, Teşrinev· 

velin 20 inci günü bir fincan 

kahve içeceğini dünyaya vadet· 
miş bulunuyordu. 

Halbuki Madrit ahalisinin 

fikri başka id.i General Mola· 
ya bu fırsatı asla vermiyecek· 
lerdi. Bununla beraber, şaka 
olsun diye, Madridin büyük 
meydanındaki kahvenin masa· 
larından birine, "Generali Mo· 
laya tahsis' edilmiştir" diyerek 
bir kart koydular. 

Aylarca sonra General Mo· 
la, bir hava kazasında öldü. 
Binnetice Madrit kahvesinde 

• Birinci sınıf mutahassıs 
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Mesela, bütün harcıalem ah· 
retlikler gibi bacak kadarken, 
aşcı başının delaletile Men· 
genden gelme, kel başına ay· 
)arca kel takkesi giydirilmiş, 
uyuzuna haftalarca kükürt mer· 
hemi sürülmüş, nihayet adam 
arasına karışıp işe yaramağa 
başlamış olan beslemeleri par· 
mağına doluyordu: 

verdiği randevuya da gelemedi 
O zamandanberj hiçbir arka· 
daşı da gelip o kahveyi içe· 
memiştir. 

12 aydanberi Frankonun ku
vetleri Madridin kapılarını dö· 
vüyor. Gece gündüz bombar· 
dıman ediliyor. Valansiya ile 
Madrit arasında (250 mil) bo· 
yundaki yolu keserek Madridi 
açlıkla tehdit etmeğe kalkıyor. 

Bununla beraber, Madridin 
meşhur kahvesindeki masa, 
hala, gelecek asiye tahsis edil· 
miş olarak bomboş durmakta 
devam etmektedir. 

Madritliler, alay için şöyle 
diyorlar: 

"General Molanın içemediği 
kahveyi belki Franko istiyor.,, 

Bu zamanlarda Madrit'te ya· 
şamanın ne kadar tehlikeli ola 
cağını tahmin edebilirsiniz ? 
Belki de Madritliler, hala boş 
duran kahve masası etrafında 
nükteler yapmakla avunuyor. 
Onunla neş' elerini muhafaza 
ediyor. 

Madrit üzerine yapılan bom· 
bardımanlar kesildiği zaman 
şehire sükunet avdet eder mi 
sanıyorsunuz? Hayır. Madritte 
asla sükun yoktur. Çünkü asi· 
)er, şehrin hemen yakınında 
bulunuyorlar. Şehirden 20 da· 
kika yürüyecek olsanız, asile· 
rin karargahı ile karşılaşırsınız 

Cepheler biribirine bu ka· 
dar yakın oldukça, her zaman 
için mavzer ve kılıç şakırtıları 
işitmek İşten bile değildir. 

Bununla beraber, mermiler 
ve kurşunlar arasında Madri· 
din hayatı tabii surette cere· 
yan ediyor. Şerapnellerle ya· 
ralanmış tramyaylar vızır vızır 

isl~mektedir . 
Eğer tramvay yoluna bir 

de bomba düşerse derhal İŞ· 
çiler faaliyete geçerek açılan 
rahneyi birkaç saat içinde dol· 
duruyor, yeniden güzel bir 
hat döşeyorlar . 

Dükkanlar açıktır. Gazete, 
pul, elbise ve kumaş alabilir· 
siniz. Hatta Madridin an' anevi 
ayakkabı boyacıları bile sokak 
köşelerinde san' atları devam 
ettirip gitmektedirler. 

Ancak, şehir içerisinde bir 
yere gönderdiğiniz bir mektup 
hazan birgün, hazan bir hafta 
sonra yerine varıyor. Mektup· 
ların yerlerine varması, bom· 
bardımanların şeraitine bağlı· 

Valansiya şehrinde bol mik· 
tarda yiyecek mevcud amma, 
aradaki hayati ehemmiyeti haiz 
yol, asiler tarafından tehdit 
edilmedikçe bir fayda temin 
ediyor. 

Y o) tehlikeye düşünce, şe-

tedir. 
Şehir içinde kırk dört sine· 

ma vardır. Her gün saat beş· 
ten dokuza kadar açıktır. Ve 
yüzlerce ahali buraya dolu· 
yorlar. 

- DPtıamı 3 ncü rnhifeth -

• • • • 
Marlen Ditrih 

Pariste gazetelerin bttynk 
hatası ile karşı Janrlı 

bir 

Birkaç ay evvel, yazı geçir· 
mek için Amerika'dan Avru· 
paya gelmiş olan sinema yıl
dızı Marlen Ditrih şimdi gene 
Holivuda dönmek üzere bulu-
nuyor. 

Viyanadan Parise gelen Mar 
len Ditrilı, tabii büyük bir he· 
yecanla karşılaşıyor. Fakat, bu 
heyecanın tesiri ile büyük bir 
hata işleniyorf. 

Ertesi sabah çıkan gazete· 
ler, Holivudun meşhur yıldızı· 
nın Pariste olduğunu haber 
veriyorlar ve artistin, yanında 
daha genç bir kadınla bera· 
her alınmış bir resmini bası-

:rorlar. Resmin altında da şöyle 
yazılmıştır : 

"Marlen Ditrih ve kızı,, 
Bu resme bakan evveli bi· 

raz şaşırıyor. Çünkü: Marlen 
Ditrihin küçük bir kızı oldu· 
ğunu hepimiz biliyoruz. Hatta 
Lindbergin çocuğu haydutlar 
tarafından· kaçırıldıktan sonra 
Marlen Ditrih kendi kızının da 
böyleJ bir hadiseye kurban 
oltttasından korkmuştu. Bina· 
enaleyh, Marlen Ditrihin kızı 

herkesin bildiğine göre fazla 
fazla 12 • 13 yaşında buluna· 

lcaktı. 
Halbuki, resımde, artistin 

sol tarafında ve koluna gir· 

m iş olan genç kız en aşağı 
18· 19 yaşlarında görünüyordu. 

Bununla beraber, bunun bir 
yanlışlık olacağı kimsenin ak: 
ima gelmemiş, herkes kendı 
malumatının eksik olduğunu 
zannederek gazetelerin yazdı· 
ğına inanmıştı. 

Hakikaten, Marlen DitrihİP 
yanındaki bir kızı olduğunu 
kimse bilmiyorsa bile bunuP 
kendisinin ya kızı, ya kız kat· 
deşi olduğu~a hükmederdi. 

Bu garip hadisenin karşı· 
sında herkesin gözleri bir~ı 
durduğn gibi, Marlen Ditribırl 
de gözleri saplanıp kalıyor ve 
kızı hakkında yapılan bu ys~· 
lışlığa fena halde hiddetlerıı· 
yor ve hiçbir şekilde gazete· 

. o cilere beyanat vermıyen 

sükiiti Marlen Ditrih, bu sefer 
kendi elile gazetelerin kapısını 
çalarak, beyanatta bulunuyor: 

Diyor ki: 
- Bilseniz bu yanlışlığa ne 

kadar kızdım. Fakat gazetel~· 
rin düştüğü bu hata benı, 
onlarla alay etmek fırsatını 
bulduğum için, ayni zamand• 
o kadar memnun etti kil 

Benim kızım oniki yaşın• 
henüz 6 ay geçmiştir. Bu sefer 
benimle beraber getirmedim: 
- Devamı 3 ncü sahifF:de _/ 

Nafia müdürlügv ünden; 
C dil 

(8115) lira (94) kuruş açın tutarlı bulunan ~mao~asıPtle 
yaptırılacak Tayyare istasyon kurağı yapısı 15 gun mudde 
açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yas' 
ahkamına göre hazırlıyacakları teminat ve müteahhitlik ve 
ticaret odası belgelerile birlikte 15/Birinciteşrin/937 Cu~~ 
günü saat 1 lde vilayet nafia müdürlüğünde müteşekkil koını5 

yona başvurmaları. 3406 / 

Nafia müdürlüğünden: 
(996) lira (95) kuruş açın tutarlı Emrazı sariye hastanesi lağı~ 

çukurları yapısı 15 gün müddetle açık eksiltm.~ye konulduğok· 
dan isteklilerin 2490 sayılı yasa ahkamına gore hazırlıyac~r· 
lan teminat ve müteaahhitlik ve ticaret odası belgelerile b; .. 
likte 15/Birinciteşrin/937 Cuma günü saat 1 lde Nafia müdür d' 

ğünde müteşekkil komisyona başvurmaları. 340~ 

·--Türk Hava Kurumu~· 

Büyük piyangos~ 
6 ici keşide 11 Teşrinievel 1937 dedıf 
Büyük ikramive 200,.000 liradı r 

Bundan başka: 40,000, 25,000, 20,00V iJ,oOOJ 
10,000 liralık ikramiyelerle (200,000 ue 50,000 
liralık iki adet mükafat vardır. . 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bil' 
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan b~ 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe 
kinmeyiniz. 



• 

Sahife 3 (Uluaal Birlik) 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

6 Birinciteşrin ~37 

Madrid ikinci 
Verdon oldu 

ıoEuTscHE LEVANTE uNıEIOlivier ve şü-1 Frate/li S erco 1# _ _, __ 
ı G. m. b. H. p 1 • 

HAMBURG kA L. •t d ~'apu acent'- ~ı ZIIl ı~ 1"nsucatı 

( Baştara/ı 2 inci salıi/ede) 
Resmi makamlarda cereyan 

eden hadiselere gelince, pro· 
paganda tezahüratı ayrıca bir 
harpla meşguldür. Harbiye ne
zareti, cephelerde kurşun ve 
mermi ile yapılan dövüşü idare 
ederken propaganda nezareti 
kelimelerin harbini idare et
mektedir. 

ispanya hükumeti, şimdiye 

kadar asilerin elinde bulunan 
şehirlere muhtelif yollarla 37 

milyon el kitabı dağıtmıştır. 

Bu kitaplar, Almanca, lspan
yolca, ltalyanca ve Fas dili 

"THESSALIA 6 B"· re ası ımı y T .. ~ 
"vapuru ı R')YAL NEERLANDAIS 

rinciteşrinde bekleniyor. HAM- vapur aCeDf 851 KUMPANYASI 
BURG ve BREMEN limanla· " DEUCALION " vapuru 

d "k k k Birinci Kordon Rees binası 10-10 gelip yükünü tahli-
rı~ an yu çı araca tır. . Tel. 2443 yeden sonra BURGAS, VAR-

ARKADIA" vapuru 6 Bı- ELLERMAN LINES NA ve KôSTENCE limanları 
rinciteşrinde bekleniyor, ROT- LONDRA HATTI için yük alacaktır. 
TERDAM, HAMBURG ve " DEUCALION " vapuru 

•POLO" vapuru limanı- 26·10 da ROTTERDAM, BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXIRIA" vapuru 28 Eylüle 

bekleniyor, NEVYORK için 
yük alacaktır. 

"EXAMELIA" vapuru 3 Bi-

mızda olup 28 Eylüle kadar AMSTERDAM ve HAM· 
LONDRA ve HULL için yük BURG limanlarına yük •ala· 
alacaktır. rak hareket edecektir. 

•PHILOMEL" vapuru 29 .. JUNO" vapuru 16· lO da 
ROTTERDAM, AMSTER· 
DAM ve HAMBURG liman· Eylülden 8 Birinciteşrine kadar 

LONDRA için yük alacaktır: farına hareket edecektir. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

"BIRKALAND" motörü 4· 
10 da ROTTERDAM, HAM-

üzere yazılmıştır. Her birinde rinciteşrinde beklt!niyor. NEV· 
okuyanların asilerden ayrılmağa YORK için yük alacaktır. 

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

LIVERPOOL HATTI 
BURG GDYNIA, DANI
MARK ve BALTIK limanlarına 
hareket edecektir. 

m \:111 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar -
Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 

erleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR o~lu 

Türk Anonim Şirketi 
hükumet kuvvetlerine iltihak "EXECUTIVE" vapuru 10 
etmeleri temenni edilmektedir. 

"MARDINIAN". vapuru 29 
Eylülden 6 Birinciteşrine ka· 

Birinciteşrinde bekleniyor. NEV· dar LIVERPOOL ve GLAS· 
"BARDALAND" motörü 1 

16-10 da ROTTERDAM, ı 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halka.. ""rdadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip mensu
catma faiktır. 

Bu meyanda, Madrit'te az-çok 
normal bir hayatın devam ede· 
geldiği izah olunuyor. 

Zira asiler, Madridi mahvet· 
tiklerini sanıyorlar. Nitekim 
isi kuvvetlerden, hükumet as· 
kerleri eline esir düşenler, Mad 
rilte sivil ahalinin hala yaşa· 
dıtını görmekle hayret içinde 
kalmaktadırlar • 

Marlen Ditrih 
-IJ~tarafı 2 i1'ci Jahijede • 

(Lozan) da okuyor ve bil· 
hassa Fransızca öğreniyor. 

"Gazetelerde benimle bera· 
her resmi çıkan kadına ge· 
lince; bu benim bir arkada
şımdır. Kendisi Rustur. Avus
turyada tanıştık, Parise bera· 
ber geldik.,, 

Bu suretle kendisile görüşü
len Marlen Ditrihin ağzından 
daha başka sırlar da almak 
kabil oluyor. 

Marlen Ditrih Avusturyada 
sakin bir yaz geçirdikten sonra 
şimdi, Pariste, bir müddet ka
lacağını ve tekrar Amerikaya 
döneceğini söyliyor ve istik· 
halde yapacakları hakkında da 
diyor ki: 

- Amerikaya gider gitmez 
yeni bir film çevirmeğe başlı· 
yacağım. Film lngilizce bir 
piyesten çevrilecek. ismi "Göz 
yaşlan olmayan Fransız. dır, 
Mevzuu şöyle başlıyor : 

•Fransadaki küçük bir ka
sabaya birkaç lngiliz genci ge· 
liyor ve orada Fransızcayı öğ· 
renmek için, yaşamağa başlı· 

yorlar. Ben onlara evimi kira
ya veriyorum . 

Bundan sonrasını da filmde 
seyredersiniz. Yalınız şunu 
söyliyeyim ki benim bu filmde 
aldığım ev sahibi bir köylü 
kadın rolü çok hoşuma git· 
mcktedir. 

YORK için yük alacaktır. 

"EXCHANGE" vapuru 18 
Birinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"CARLTON" vapuru 22 Bi-

GOW için yük alacaktır. 

BRISTOL: LEITH ve NEW
GASTELE HATTI 

• JOHANNE" vapuru 28 
Eylüle kadar doğru BRISTOL 

rinciteşrinde bekleniyor. NEV- için yük alacaktır. 

YORK için yük alacaktır. "ARABIAN PRINCE" va· 
"EXMINSTER" vapuru 28 puru 10 Birinciteşrinde gele

Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- cek LEITH ve NEWGASTELE 
YORK için yük alacaktır. için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP Tarih ve navlunlardaki deği· 
CORPORATION ıikliklerden mes'uliyet kabul 

PiRE AKTARMASI SEYRi edilmez. 
SEFERLER 

"EXETER,. vapuru 8 Birin· 
citeşrinde PlREden BOSTON 
ve NE.VYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 26 
Birinciteşrinde bekleniyor . 
KôSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve GALATZ aktar· 
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

•DUNA" vapuru 18 Birin· 
citeşrinde bekleniyor, BELG
RAD, NAVISAD, COMAR· 
NO, BUDAPEŞTE, BRATIS· 
LAVA, ViYANA ve LINZ 
için yük 'alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"DROMORE" vapuru 10 

Birinciteşrinde bekleniyor . 
LIVERPOOL ve ANVERS 
limanlarından yük çıkaracak 
ve BURGAS, VARNA, KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAIL limanları için yük 

alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"ESPANGNE" vapuru Ey
lül sonunda bekleniyor, AN· 
VERS için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LlNJE • OSLO 

"BAALBEK,. motörü 27 Ey
lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ 
umum limanları için yük ala· 
caktır. 

"BAY ARD" motörü 24 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. DIEP-
PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

ARMEMFNT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"MARlTZA" vapuru 28 Bi
rinciteşride bekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

ilanlardaki hareket tarihle· 
rile navlunlardaki değişiklik· 
lerde acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

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

Telefon No. 2007/2008 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük ,.Ça/epçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bufunur 1 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~~· 

, ;'?. .... --. •• . . . 

HAMBURG, DANTZIG, GDY
NIA, DANlMARK, NORVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına hare
ket edecektir. 

" VIKINGLAND " motörü 
2-11 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN
ZIG ve DANiMARKA, NOR
VEÇ ve BAL TIK limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.. ALBA-JULYA" vapuru 10· 
10 da MALTA, CENOVA, 
MARSIL YA ve ORAN limar.· 
)arına hareket edecektir. 

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

•LECHISTAN" vapuru 8-
10 da ANVERS, GDYNIA 

Telefon No. 2211 ve 3067 
_Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

. -. - . . ·- .. ~ ·. :: . . . ~ .. , . . - . . 1 
ve DANTZIG limanlarına ha· ıı 
reket edecektir. 

İlanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki değişiklikler
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Doktor 
Ali Agilı 

Daha fazla tafsilat ıçın Çocuk Hastalıkl~rı 
ikinci Kordonda FRA TELLi mütehassısı 

S~ERCO vapur .ace~tahğına l lkinciBeylerSokağı No. 681 
muracaat edılmesı rıca olu· Telefon 3452 
nur. ı 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 ._..__, _______ _ 

Kum 

Pür.en aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 ı 
• ~J,.y 



Filistin meselesi ve Ardb - Yahudi - lngiliz ihti
lafı eı had hır devreye girdi 

Arab komitesi Arablıktan yardım istemekle 
beraber kat'i ve korkunç bir tedhiş 

hareketine de başlamıştır 
Kahire, 6 (Radyo)- Filistin'de vaziyet azami nezaket ve memleketlerden hatta Mısır'dan Filistin Araplarına büyük yar· 

vahamet kesbetmiştir. Şimdiye kadar bazı İngiliz-Arap, ekse· dımlar yapılmaktadır. 
riya Arap-Yahudi ihtilafı şekillerini gösteren bu mes' ele, ha- Arap çeteleri, Musul petrol borusunu patlatmışlar ve civar· 
len Arap-İngiliz, Arap-Yahudi ihtilafı halini almıştır. da büyük bir yangıy çıkarmışlardır. Ayni kuvvetler Yafa. Ku-

Araplar bütün mevcudiyetleri ile İngilizler ve Yahudiler aley düs hattını muhtelif yerlerden kesmeğe muvaffak olmuşlardır. 
hine çalışmağa karar vermişlerdir. Ramleden hareket eden bir treni uçurmak üzere vücude ge· 

tirilen tertibat meydana çıkarılmıştır. Birçok yerlerde Yahudi
Arap komitesi, halen tamamen gizli bir komite şeklinde ça-

lere taarruzlar vuku hulmuştur. İngiltere hükumeti, vaziyetin 
lışmaktadır. Bu komite Hicaz, Irak, Erden ve Suriye' den yar· vahameti hasebi le gerek asker ve zabitlerin ve gerek polisle-
dım istemiştir. Salahiyettal olanların söylediklerine göre, bu rin mezuniyetlerini tamamen kaldırmıştır. 

• ... . . • ••+1• ......... ~·----=------

Yeni Celil Bay r llngiherenin · ara vedeniz 
kabinesi.. kuvvetleri .• 

Manevralardan sonra kat'i şe· 
kilde teşkil edilecektir. 

İstanbul 6 (Hususi) - Alı·· 
nan son haberlere göre B. 
Celal Bayar yeni kabinenin 
kafi şeklini garbi Anadolu 
manevralazından sonra tesbit 

edecektir. 
Bazı yeni bakanlıklar ihdas 

edileceği hakkındaki şayialar
dan hiç birisi henüz teyit 
olunmamıştır. 

Yirmi iki yaşın
da bir kız 
~~~---------..-.----~~~ 

Bir tabanca kazasına 
kurban gitti 

Dün gece ICarşıyakıtda ölümle 
ııeticelenen ve herkesi teessüre 
dtiıüren feci bir hadise olmuştur. 

Vek'aoın kurbanı, fzmirin çok 

rakmdım tanıyıp sevdiği Dede 

Remzi Zeytinin yirmi, yirmi iki 

yaolarındnki kızt Bn. Nerimaııdır. 

HAdise, B. Remzinin, Salih 
paoa caddesinde, 5 namarada ve 

Karşıyaka iskelesinin tam karşrnna 

isabet eden evinde vukuLulınu~tur. 

Bayan Neriman yalnız bulun

dugu oc.lada can sıkıntısı ile biraz 

ldtab okuduktan sonra, babasının 

tabancasını alarak kurcalamağa baş· 
lamıotır. 

Tam bu sırada, bir silah eeei 
duyulmuş ve eeasen muttasıl kah
Yebane ve İ9kele önünde oturan 
n gezinmekte bulanan Karşıyakalı· 
lar, telaşla sesin geldiği tarafa 
teveccüh etmişlerdir. Evdekiler, 

Bn. Nerimanın bulunduğu odaya 
koşunca zavallı kızı, başından al-
dığı korkunç bir yara ile kanlar 
içinde yerde yatarken bulmuş ve 
bittabi vaziyetin dehşeti ile acı 

çıglıklar atmağa başlamışlardır. 

Silah sesi Vf\ çığlıklar, çarça· 
bak, feci bir hadisenin cereyan 
ettiğini herkese anlatmış ve gerek 
Dede Remziyi, gerekse Bn. Neri
mam tanıyıp sevenler koşuşmuş, 

toplanmışlardır. Zabıta derhal faa· 
li yete geçmiştir. 

Varılan netice, biçare k!zıo, 
gı·nç yaşta bir kazaya kurban git· 
tiğini göstermiş, muhitte büyük bir 
teessür doğmuştur. Neriman, vurul· 
dııktan biraz sonra gözlerini hayata 
yummuştur. Hadiseyi, biz de büyük 
bir heyecan ve toessürle karşıladık. 
lhtiyar yaşında, böyle umulmadık 
ve beklenmedik bir felaketin altın· 
da kalan doııtunıuz Dede Pemziye 
ve ailesine taziyetlerimizi sunarız. 
Allah tesellilerini versin. ........ ______ _ 

YugO~ avya kabiııesin
,feki ebecJ ü lat 

~~----------~-------~-Bay Stoyadinoviç kabinesine 
yeni unsurlar aldı. 

l'aris, S (Radyo) - Yugoslav· 

ya Bat ve Dıt Bakanı B. Stoyadi· 
doviç, Fransız hükumetinin daveti 

üzerine bugünlerde buraya gelecek 

ve resmi bazı tema11larda buluna· 
caktır. 

Alakadar ınehaf il, bu seyahate 
ehemmiyet vermektedir. B. Stoya· 
dinoviç, bu seyahatten istifade 
ederek, bitmek üıere bulunan 
Fransa-Yugoslavya muabf!desini ye· 
oilettirecegi zannolunuyor. 

lklgrad, 5 (Radyo) - Yugoı· 

lavya kabinesinde bazı tadilat ol· 
muştur. Bu tadilat, B. Stoyadinoviç 

kabinesini biraz daha kuvvetlen· 
dirmiş bulunuyor. 

Belgrad, 5 (Radyo) - Samovt· 
• 

ra gazetesi. B. Stoyadiooviç kabi· 

nesinde yapılan tadilattan bahse· 

derken rni kabinenin vazifesini 
görmeğe her cihctçc muktedir ve 
lrnvvctli olduğunu kaydediyor. 

Kabinedeki tadilat, dıt politi· 
kanın takYiyeıi makHdilıt yapıl· 

mııtır. 

••• 
iki höyük devletin kııvvetlerine 

müsavi olacaktır. 
Paris, 5 (Radyo) - Havas 

Ajansının verdiği haberlere 
göre; ihtilalciler, Asturya cep· 
hesinde 50, 51, 53 ve 800 
rakımlı tepeleri işgal eylemiş
lerdir. Bundan başka, Peneya
relli ve İnkasas köyleri de 
inal edilmiştir. 

~abahtanberi devam eden 
muharebede, her iki taraftan 
mühim zayiat kaydedilmiştir. 

Cephenin birçok yerleri ce· 
ıedlerle doludur. Havalar son 

derece fırtınalı ve yağmurludur. 
Paris, 5 (Radyo) - General 

Frankonun, yakında umumi 
bir taarruz hazırlamağa baş
ladığı söyleniyor. 

Valansiyadan gelen haber· 
ler, cumhuriyetçi ispanyanın 
da yeni hazırlıklara başladı· 

iını bildirmektedir. 

Paris, 5 (Radyo) - ihtilal· 
cilerin, havaların müsaadesiz
liğine rağmen ilerlemekte ol
duklarını ve Asturya cephe
sinde yeniden dört köy aldık
larmı iddia ediyorlar. 

Barselon, 5 (Radyo) - Ga
zetelere mevzu sansör, bu ge
ceden itibaren kaldırılmıştır. 

Barselon, 5 (A.A.) - Ka
talonya vatanperverlerinin en 
eski cemiyeti olan La Falo 
lrlanda delegasyonunun mil
letler cemiyetindeki hattı ha
reketini protesto eden bir 
mektubu İrlanda başvekili Dö 
Valeraya göndermi,tir. 

Bu mektupta mezkur cemi
yetin ötedenberi lrlanda mil
leti lehinde hareketlerde bu
lunmuş olduğu ve bu yüzden 
birçok gençlerin hapiııı de edil-

diği hatırlatılıyor ve deniyor ki: 
"B. Dö Valeıa, siz ne merd, 

ne de cesaretle hareket etme· 
diniz. Sizin hareketiniz bizim 
milletimiz gibı bir millete asla 

Sen-Jan·Doloz, 5 (Radyo) -
Fransadan ihraç olunan İspan
yol milliyetçilerinin bir kısmı, 
general Franko İspanyasına 
gitmek arzusunu göstermiş· 

lerdir. yaraşmaz." 

-~~-~--~ ..... ·~·~·---!--~~~~~~ 
Nüfus muame
leleri hakkında 
Yeni ve mühim bir 

tamim geldi 
Evlenme suretile yapılacak 

nüfus ve yer değiştirme işleri 
hakkında Dahiliye Vekalefin· 
den vilayete bir emir gelmiş
tir. Talimatnamenin Evlenme· 
ler fıkrasının (B) maddesinde 
yazılı evlilikte kadının erkeğin 
yanına nakli esas olduğundan 
bu nakil için muhtar ve ihti· 
yar heyetlerinin veya belediye
lerin verdikleri pulsuz evlenme 
ilmühaberlerinin kafi olduğu 
ve bu ilmühaberler üzerine bir 

taraftan evlilik muamelesi, di
ğer taraftan yer değiştirme 
muamelesinin birlikte ikmal 
olunacağı hakkındaki kaydın 
bazı nüfus idarelerince yanlış 
tefsir edildiği görülmüştür. 
Hatta bu muamele, ayrı ka
zalar halkından olan çiftlere 
de teşmil edilmiştir. Talimat· 
namede kayıt, bir nüfus me· 
murunun, memuriyet havzası 

Varşovada 
Bir yolcu tayyaresi 

dUştU 

Varşova, 5 (Radyo) - Bu
gün bir yolcu tayyaresi kazaya 
uğrayarak düşmüştür. Yolcu
lardan dört kişi ölmüştür. 

dahilinde müseccel çiftlere 
aiddir. 

Tarafları başka başka kaza· 
lar halkından olan evlenme 
muamelelerinin tescilinde ka
dının kocasının yanına veya 
erkeğin kadının hanesine, ya· 
hud tamamile başka bir hane
ye nakli için ötedenberi oldu· 
ğu gibi pullu bir değiş\İrme 
ilmühaberi alınması lazımdır. 
Yer değiştirme suretile nüfus 
artış ve eksilişlerinin istatistik
lere tesiri vardır. 

İlmühaberlere tescil sırasın
da beş kuruşluk harç pulu 
yapıştırılacaktır . 

Ayni kaza dairesinde bulu
nan nakil m1;1ameleleri, istatis· 
ler üzerinde bir artma ve ek· 
silme arzetmiyeceği cihetle bu 
gibiler için ayrıca yer değiş· 
tirme ilmühaberi alınmasına 
lüıum yoktur. 
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Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

Kleopatranm füsunkar göz
leri, Mark Antuvanı büyülemiş 

gibi idi. Bu büyü, muzaffer 
Romalıyı esir dergesine indi· 
recek kadar müessir idi. Ayni 
gözler Jül Sezarı da esir et· 
mişti . 

Antuvan bu son hakikati 
de aklına getirince adeta tit
redi. Sezar bu kadinın haki
kati şekilde ve muhakkak 
surette aşıkı id. 

Şu halde? Sezarın sevdiği, 
vuslatından istifade ettiği Ar· 
zın bu en güzel gözlü ve en 
güzel vücutlu kadındır. Ken
disi de istifade etmeli idil 

Mark Antuvan bunları dü· 
şünürken Kleopatraya seri bir 
göz attı . 

Kleopatra kadife sedirde 
en cazip şekilde yaslanmış idi. 

Vücudu çok güzeldi, vaziyeti 
çok cazipti, gözleri ise.. Hem 
yakıcı hem de çekici idi. 

Kleopatra, gözlerini Ma.rk 
Antuvana dikmiş, belki de za· 
ferinden emindi . 

Bu vaziyet çok az sürdü. 
Çünkü Mark Antuvan yıldırım 
çarpmış gibi birhalde idi. Kle· 
opatra'nın derin ve siyah göz· 
!erinde müstehzi bir dalga 
peyda oldu. Ayni şekilde bir 
tebessüm ile eğildi ve nedi· 
melerinin kulaklarına bir iki 
kelim fısıldadı ve iki güzel ne 
dime, gülmeğe başladılar. 

Kleopatra, gıcıklayıcı ve gü
zel bir hareketle yerinden 
kalktı, Antuvana doğru yürü
dü ve: 

- Eğer efendimiz arzu ve 
heves gösterirlerse kendilerine 
bazı eğlenceler arzetmek iste
rım. Biz vaktimizi bunlarla 
hoşça geçiririz. dedi. 

Mark Orel, belki de ihti
yarsız olarak : 

- Sizin gibi bir3 Kraliçesi 
olduktan sonra arzın herhangi 
bir kıt' asını eyalet adetmek 
mümkün olamaz. 

Dedi. Bu sözleri söylerken 
Mork Antuvan, Kleopatranın 

kendisine • şimşek .gibi çakan 
seri ve şehvet dolu bir şekil· 
de • baktığını farketti. Bu ih· 
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hazırlıkları 
Bu yıl cumhuriyetin ilanı 

yıldönümünde şehrimizde fev
kalade merasim yapılacaktır, 
Cumhuriyet bayramı hazırlık
larına şimdiden başlanmıştır. 

Zengin bir program hazırla· 
nacaktır. Parti himayesindeki 
işçi ve esnaf kurumlan birliği 
tarafından 200 fakir çocuk 
sünnet ettirilecektir. Bu ço· 
cuklara elbise ve ayakkabı 
tevzi olunacaktır. 

3-
tiraslı kadının gözlerinden 
sanki cehennemlerin şehvet 

ateşleri fışkırıyordu. Ne garip· 
tir ki bu bakışı, müstehzi bir 
bakış takip ediyordu. Kleo· 
patra: 

- Asil zat.. Bana göster· 
diğin cemileye teşekkür ede· 
rim. Fakat ne kadar teessüre 
layıktır ki ben cemile topla· 
mağa henüz çıkmadım, haki· 
katler benim için herşeyin üs· 
tündedir. Balıkçı, balık avla· 
mak için çalışır. Ben de öyle, 
acaba sen de bu ava iştiraki 
kabul edecek misin? dedi. 

( Arla.ısı uar ) 

C. H. P. 
Tar af ından okutula· 
cak çocuk imtihan

ları bugün 
Maarı f Cemiyetinin Talebe 

Yurduna bu ders yılı için 
masrafları Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından verilmek şar· 
tile alınacak talebenin imti· 
hanları yarın saat 16,30 da 
Dumlupınar ilkokulunda yapı· 
lacaktır. Talebe Yurduna ka· 
bul için müracaat müddeti, 
dün akşam sona ermiştir. Mü· 
racaat eden talebe pek çoktur. 

Yurd ücreti Parti tarafından 
verilmek suretile lzmirdeki 
muhtelif okullarda tahsili te· 
min edilecek talebenin, aile· 
leri fzmirde olurmıyanlard•fl 
tercih edilmeh:ri kararlaştırıl: 
mış gibidir. Çünkü lzmirdekı 
aileleri nezdinde oturan talebe, 
nasıl olsa mektebe devam et· 
mek imkanını bulmaktadırlar. 

Kız Talebe Yurdu, bu yıldı 
açılmıştır. Yurd direktörlüiü 

vazifesini Cumhuriyet Kız Eoı· 
titüsü öğretmenlerinden Bn. 
Aliye Doğan deruhte etmiştir. 

Parti tarafından Yurdda 20 
kız himaye edilecektir. Aile· 
lerinin fakrü halleri sebebile 
tahsile devam imkanını bul•· 
mıyan bu kızlar, · Yurda alına· 
rak tahsillerine devam ede· 
ceklerdir. 

---··----
~ . 

1 al ebe kasketler• 
Bu yıl lise ve ortaokul tale· 

besinin giydikleri kasketlerin 
kokartları, kasket talimatn•· 
mesinin 7 inci maddesinin C 
fıkrasındaki izahata uygun ol· 
madığı, talimatname hilafına, 

başka şekilde kokart taşın· 

makta olduğu görülmüştür· 
Kültür direktörlüğünden, okul 
direktörlüklerine, yapılan teb· 
ligatta talebenin talimatnameye 
aykırı kokart taşımamaları bil· 
dirilmiştir. ilkokullar talebesi 
de kep yerine kasket a-iyeıni
yeceklerdir. 

Lise ve Ortaokullar satın al
ma komisyon başkanlığındao 

Kızılçullu Öğretmen okulu elektrik tesisatı 8.10.1937 cuın• 
gün saat 16 da Kültür yardirektörlüiü odasında toplanacalc 
komisyonumuzca pazarlıkla üsterHecektir. 

Muhammen keşif bedeli 4945 lira 40 kuruştur. 
Teminat pazarlığı müteakip ihale bedeline iÖre kat'i teın1 • 

nat alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenler Nafıa bakanlıiının ehliyet rubs•t· 

namesini haiz olması şarttır. 
Mütaahhit bu mikyasta işler yaptığına dıir vesika ibraıın• 

mecburdur. Bu işe ait resim, ketif, fenni ve mali ıartnııne 
heriün Kültür direktörlüiündc iÖrülebilir. Şirketler 2490 .,. 
yılı kanunda yazılı veailca ile bu ite iirebilirler. 3 5 6 7 -
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