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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 9 Birinciteşrin 1937 

Japonların vaziyeti 
Çin mukavemeti endi

fe verecek kadar artmıı
tır • 

Fiati (100) Para 

Manevralar Bütün Şiddetile Devam Ediyor 
Büyük manevralar, kızll kuvvetlerin 
hi imiye i altı da devam ediyor 

önümüz eki alı günü mavi ve kızıl kuvvetler~ 
arasında ~bir m·eydari riluhcirebesi -Olacakt.r.~ 

Manevralar bilfiil başlamış· almaktadırlar. 
hr. Bununla beraber hazırlık· Donanma mavi kuvvetlere 
lar vasi mikyasta devam aid olarak Kuşadası ve Balat 
etmektedir. mıntakalarını ihraç mihrakı ad· 

piyade fırkasile bir motörlü 
topçu kıt'ası, bir istihkam 
taburu ve bir motörlü livadan 1 

mürekkeptir. Büyükmenderes 
ağzile Kuşadası cenubundaki 
- Devamı 4 ncü sahifede 

-----..-·~ ......... _____ _ 
Atatürk, başvekil general detmiştir. 

1smet İnönü ve bütün kabine Askeri vaziyet 
erkanı, saylavlar bugün Nazil-
liye vasıl olacaklar, akşam 
\İzeri de manevra sahasına 

ikinci ordu manevralarının 
meselesi şudur: 

Denize hakim düşman bir 

devlet, mefruzen İzmir cenu· 

Pekin civarında bü 
yük muharebeler 

geçeceklerdir. 
Manevralara Orgeneral lz

~edrlin irbm>cinrlf'dir. KorO't>
tıcral Abdurrahman Nafiz Gür· 
tnen de başhakemdir. 

Kuşadası bölgesinde Çetin· 
kıyı mevkiinde harb başlamı~ 
bulunmaktadır. Mefruz mavı 
kuvvetler sahile ihraç hareketi 
Yapmaktadırlar, harekatın ter· 
tibine göre mavi kuvvetler 
sahilde tutunmuşlardır. 

Fakat, kızıl taraf, mavilere 
karşı kuvvetli bir cephe kur

rnu~tur. 

Bu, klzıl taraf hesabına şim· 

hnnsa .ı:.~)rf>r rıL-ı:ıtm•c•ı .. k" .......... . 
kuvvet bunları Karşı amış, ve-

rilen harbde düşman, kırmızı 

cepheyi yaramamış, Seferihi· 

sardan Küçük Menderes neh· 

rine kadar denize muvazi ve 

ve karşılıklı bir cephe kurul
muştur. Bu muvaffakıyetsizliği 

gören düşman, kırmızı taraf 
cephesini, cenup kanadından, 

sol cenahından çevirip sök
mek istemiş, Kuşadası ve ci
varına asker çıkaı mışttr. Butün 

bunlar mefruzdur. 
Bu ihraç edilen kuvvetler 

hakikatte daha evelden orada 

diden bir muvaffakıyet addo
lunabilir. Kızıl kuvvetler, mavi 
tarafm sol cenahını şimdiden 
tehdit etmektedirler. toplanmış 

Kızıllar da, maviler de mü- denizden 

kıt' alardır. Yani 
karaya çıkış da 

temadiyen takviye kuvvetleri mefuzdur. 
~~--~~----..- ·-· 

Ispaı ya o ene 
~ 

~ -4"-~~-

Mavi kuvvet, iki 

M ağ IU p vaziy,•h' d~şen lt~ı~yaular 
3 fırka ile takvıye erlıh)'OI" 

lspangolların Faslı kıtalarından ~iri : . 
Salamanka, 81( Radyo ) - sını işgal eylemışlerdır. ıkı ta· 

ihtilalci general (Aranda) nın raf arasında vukubulan çar· 
kumandasındaki askerler, Lion ~pışma çok kanlı olmuştur. 
cephesinde (Montemintao) te· Paris, 8 (Radyo) -:- İtalya· 

D 4 .. salıı rede 
pcleri ile (Kastelyon) kasaba- - evamı ncu ı· 

---·---
Çinliler, 200 bin ki_ş!li!t_ !l_l! 
ua u ... aa...,. ••·----- - J 

Bir Japon zabiti . . 

P · 9 (R d o) - Japon rini şimalden zaptetmışlerdır. 
arıs, a Y f ··h· l 

"' d p k' ·1 Ankeo Heriki tara tan mu ım te e· or usunun, e ın ı e 
arasındaki şimendifer hattı fat vardır. . . . 
·· · d b" ··k b"ır harbe Çeting şehrının askerı ehem· 
uzerın e uyu . . .. .. ~ h" 
başladıkları haber veriliyor. mıyetı buyu~tur. Bu ş.e ır: 

ık. ·· b"n kişilik bir Çin Japonların elıne geçerse şımah 
ıyuz ı . . . d .... 

ordusu müdafaa etmekt~dir. Çın vazıyetı tamamen egıf· 

Japon orduları, Çeting şeh- miş olacaktı . 
r~~==~~~---~----·-----~ 

ANADOLU 
-~~---------~-Hep in iz in en seveceği, en beğe-

neceği bir gazete olacaktır 

Yakında 12 sahife 
Sahife, renk, resim, şekil, haber, tenevvü . itibarile 

en büyük Türk gazeteleri gibi mükemmel hır gazete. 

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

....._.... ..... 

Bay Ruzveltin 
kongreyi· daveti 

~~~-----~--~~-
Bazı siyasi mahafile göre 

mühim bir hadisedir 
Vaşington, 9 ( Radyo ) -

Cumhurreis B. Ruzvelt, dün· 

y,a vaziyetini müzakere etmek 

üzere gelecek ay içinde kon

gr~yi toplamak niyetinde bu· 

lunmaktadır. 

Paris, 9 (Radyo)- Amerika 

kongresinin içtimaa daveti Pa

ris mahafilinde büyük hır alaka 

uyandırmıştır. Birleşik Ameri· 

kAnın, Japonya ve diğeı bazı 
devletler tarafından muahede· 

lere karşı gösterdikleri lakay

diye nihayet vermek istediği 
Bag Ruzflelt 

sanılmaktadır . 

--~~~-----......... ~·~·-------~~~~-

Bir Fransız vapurunun 
başına geJenler 

•••• 
Kasidoni vapuru, zorla Pal-
ms. )j'l'l't!anw ... ~ -!::f.!!_.!!I. ____ !.! ..-.~----- .. 

doni adındaki Fransız vapuru ise de kapatanın itirazı üzeri· 
dün general Frankoya men· ne solgorikler bırakılmıştır. 
sup tayyarelere tesadüf et- Vapur, Fransız konsolosu· 
miştir. Tayyareler, evvela işa· sunun protestosu üzerine ser-
ret vermişler ve Mayorkaya best bırakılmıştır. 
doğru yol almasını vapurun Salamanga, 9 (Radyo) -
kaptanına bildirmişlerdir. Va- General Frankoya ait silahlı 
pur kaptanı, verilen işaret nakliye gemileri tarafından 
üzerine yobnu değiştirerek dün tevkif olunan iki İngiliz 
Palma l i manına yol almış ve vapurıınun, İngiliz bandrasını 
geceleyin limana varmıştır. hamil oldukları halde bıtka 

Vapur yoluna devam eder· memleketlere mensup bulun· 
ken, ltalyan bandıralı bir tor- duklan ve cumhuriyetçi lspan· 
pidonun, kendisini takip etti- yaya silah taşımağa hasredil-
ğini müıahade etmiştir. dikıeri anlaşılmıştır. 

Fransız vapuru, Palma li- Bu vapurlar, Santamariyaya 
manında araştırılmış ve hamu· sevkolunmuştur. 
lesi meyanında araştırılmış ve 

hamulesi meyanında bulunan Pariste 
B. Tataresko 

Mühim bir söylev 
verecek 

Bay Tataresko 

Beşyüz kişi birden 
yakalandı 

Paris 9 (Radyo} - Bomba· 
lar hadisesinden dolayı zabı
tanın bir müddettenberi baş
ladığı tahkikata devam olu· 
nvyor. 

Dün, beşyüz kişi yakalan
mış ve hepsinin isticvabına 
başlanmıştır. ----

Amerika 
Fabrikalarının bir 
aylık silah ihracatı 

Nevyork 9 (Radyo} - Ame· 
rika silah fabrikaları, Eylül ayı 
zarfında muhtelif memleketlere 
18 milyon dolar kıymetinde 
silah ve mühimmat ihraç e'/· 
lemişlerdir . 

Bükreş 9 (Radyo) - Baş· Bu ay zarfında bir milyar 
vekil B. Tataresko; Harbiye 28 milyon dolar kıymetindede 
nazırı general lgnatiye~iç ve altın ihraç edilmiştir. 
hava nazırı general lrıtesko t --. _--:;_-----....... ~
ile birlikte garp hududlarına 

1 
teftış ettıkten _so_nra, Ra~ya: 

h k t d kt. maroda çok muhım ve ııyaaı · are e e ece ır. . 
Başvekil, burada hududları bir söylev vereccktır. • 
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Anasını CiOr __ 
__ l_Kızını Al 

Azıh haydutlar 
Amerikada bulunanların hepsi ha

pishaneye atıldı .. 

Filistin'de Araplar 
~~~-----------~~ lngiltere hükômetine karşı "cihadı 

mukaddes"e mi hazırlanıyorlardı? 
Yazan: Sermet Muhtar No. 103 

Filistin' de son günlerde ce· 
Hapishaneden yeni çıkan bir haydut, na. reyan eden çok karışık hadi-

20 Arabın tahliyesi için Arap· 
lar; lngiliz makamlarına bir 
nevi "Ültimatom,, vermişler ve 

İngiliz makamları bu ültimato· 
mu reddetmiştir. 

- Hadi paşacığım, bana 
müsaade et. Yanıma birini 
koy, en emniyet ettiklerinden 
her kimi istersen onu. Mese· 
la Cemalifer kalfayı. Onu 
tercih edişimin sebebi, Allah 
için mülümandır kadıncağız, 

beş vaktine beş katar; abdes· 
siz yere basmau. Yanıma mu· 
safı da alacağım. Kabrin ba· 
şında yasini şerifi okurken 
hızlıca okurum; kalfa da ağ· 
zımdan alıp tekrarlar. Baba· 
cığıma çifte yasin göndermiş 
olurum. 

Cemalifer kalfayı seçişinin 

asıl sebebi var. Gözlerinin 
tavukkaralılığı; kulaklarının da 
duvarlığı. 

Vezir zadenin içine, önce 
kurt girmedi. Bu kadar safi
yane söyleyişle bir dalavere 
olamaz .. 

Sordu: 
- Erken gidip erken dö

nersin değil mi, gül goncam?. 
- Elbette.. O halde geç 

vakitlere kalmıyayım; ziyare· 
timi edip gelivereyim .. 

Ekmel Bey, hemen pence· • 
reyi kaldırdı: 

- lbraaam, çabuk arabayı 
hazır lal.. 

Eda, şüpheyi davet etme· 
mek için, fazla tuvalet yap· 
madı. Yalınız leylaki feracesini 
giydi. Alabora bir yaşmak) ör· 
tündü, kaşla göz arasında san· 
dıktaki papazi yaşmağını kü
çük bir bohçaya koydu, ete· 
sini göğsünün içinin bir tara. 
fına zümrüt yüzüğünü, yüzgö
rümlüğü boroşunu, diğer mü· 
cevherlerini de öbür tarafına 
soktu. 

Odasından çıkarken, elinde 
bir mushaf ... Öpe öpe; başına 
koya koya merdivenlerden 
indi. 

Aynıhayat karşısına dikildi. 
Manalı manalı bakmada. Bir 
taraftan da lisanını idarede: 

- Güle güle git, babacı· 
ğının kabrini ziyaret et; güle 
güle dön gelinciğim!.. 

Gelin hanfendi bir kuyruklu 
yalan daha kıvırdı: 

- Arabacı, bul. Bana bak· 
sana ağacığım, babacığım zi· 
yaretten evvel dadımın evine 
evine de uğrasak, onu da be· 
raber alsak. 

İbrahim ağa, Vezirzadeden 
sıkı sıkı tenbihi ve emri almış 

- Dos-doğrul Eyübe gide· 
ceksin. Haremim, pederinin 
kabrini ve Eyüp: sultan haz
retlerinin türbesini ziyaret ede· 
cek. Gene dosdoğru dönecek
sin. İbrahim ağa bu sözleri 
işitmemezliğe gelmede .. 

- Arabacı başıcığım, rica· 
mı kırma. Cerrahpaşanın öte· 
sine, Avratpazarına kadar bir 
çıkıversek ne olur iki gözümı> 

Bu (arabacı başıcığım, iki 
göz) hitapları üzerine arabacı 
ağa da hoşafin yağl kesildi. 
Vezirzadenin emri değil a, 
Sultan Hamidin iradesi olsa 
vız gelecek .. 

- Baş üstüne! .. yi savurdu 
ve hemen beygirleri sola çark
ettirdi. 

·-·--
m us ve doğruluk en iyi siyasetmiş' seler hakkında dünkü posta 

ile gelen İngiliz gazeteleri taf· 
geç anladım, diyor • . silat vermektedir. 

Amerikada haydutluk iflas te bir diğerini yok etmeğe Daily Expres gazetesinin Ku 
ediyor. Beynelmilel bir tabir çabalardı. Fakat 1922 senele· düs muhabiri diyor ki : 
haline gelmiş olan Gangster rinde bütün çete reisleri, kuv· "Filistin, bundan üç gün ev· 
kelimesi artık sönmektedir: vetin birleşmekte olduğunu vel gözünü açtı~ı zaman, bü-

Haydutluğun ocağına incir anladılar. Amerikada ilan edi- tün hudutlarının göz altında 
dikiliyor, köküne kibrit suyu len içki memnuniyeti onların Kudüs' e giden bütün yolları· 
dökülüyor. ekmeğine yağ sürdü. Kaçak- nın kapalı ve telefon hatlarının 

Bunu, son zamanlarda Ame· çılığa başladılar. Boyuna pa· baştan başa kesilmiş olduğu· 
rikadan İngiltereye gelmiş olan ra yığıyorlardı. nu gördü . 

eski bir Gangter söylemek· Bunlar şimdi nerede diye Anlaşıldığına göre, Filistin· 
tedir. Londra gazetelerinde soracaksınız? Size söyliyeyim: deki tedhişçi faaliyetini orta· 
neşrettiği bir makalede, di· Çoğu hapishanededir. Bazıları dan silmek için, fogiltere ka· 

yor ki: da ölmüşler, geri kalanlar ise, binesinin verdiği karardan son· 
"-inanınız ki hakikat böy· korku içinde gizleniyor, sesleri ra bu yolda harekete geçil· 

ledir, Amerikada haydutluk soluklarını çıkarmıyorlar. miştir. 
iflas ediyor. Bunu, benden iyi Bugün ortada ancak birkaç Son zamanlarda Londra ile 
bilecek yoktur.,, çete çardır. Kudüs arasında hayli uzun 

Şimdi ıslahı hal etmi~ bu- Amma diyeceksiniz ki, on· müzakereler cereya~ etmekte 
lunan bu eski haydud, maka· lar, bir suç işledikten sonra 'd· 1 1 • 

lesinde kendi hayatını anla· derhal otomobillerine atlayıp Bugüngü hadiseler genış ıı· 
tırken, bundan yirmi otuz sene sıvışıyorlardı! Evet sıvışıyor· yecek olursa, idarei örfiye da-
evvel İngiltereden hicret etti· lardı. Fakat şimdi, merkez hi ilan edilecektir. 
ğini söylemektedir. zabıtasının telsizle teçhiz edil· Mısır' a gitmek üzere bulu· 

Avratpa?arına geldiler. Ara· Orada evvela küçük bir hır· miş otomobil müfrezeleri elin- nan bir kısım İngiliz askerle· 
ba, Hafizenin kapısında durdu. sızlık yapmış, sonra büyük den birşey kurtulmıyor. rinin Filistinde kalması tekar· 
Koca karı, gelenin kim ol- bir çetenin teşvikile bir mü· Bu zabıta evvela, ateş edi· rür ettiği gibi, Mısırdaki fngi· 
duğunu görünce dört nala cevherci dükkanı soyanlar yor, hepsi de, birinci nevi )iz askerleri de icabında der·:! 
kapıya koştu: arasına katılmış. Polisçe yaka- nişancıdırlar. hal Filistine çağırılmak üzere 

- Kız ayağına sıcak sumu lanmışlar, beş sene hapis ye· Mesela, Con Dillingerin aki· hazır bulunmaktadırlar. 
dökeyim, soğuk sumu?. Cici" miş. Fakat hapishanede iyi betini ele alınız. Herif, sine· Bütün İngiliz zabitlerine ge· 
annen demek sağmış, demek hareket ettiği cihetle kendini madan çıkar çıkmaz kendisini rek sivil, gerek üniformalı ol-
dünyadaymış öyle mi? üç buçuk sene sonra bırak· nasıl yakaladılar. Dillinger, sun rovelver taşımak hususun· 

Eda da, arabacıyı ve ara· mışlar. kendisini kimin vurduğunu da talimat verilmiştir. 
banın içindekini işaret ederek Fakat kendisi henüz ıslah bilemeden gitti. İşte bu za· Büyük rütbedeki zabitler, 
(sus!) diye fısıltı.. Berikinde olmamışken, gene büyük hay· mandandır ki Amerika hay· kışlalardan ikişer ikişer ayrıl-
hala tutturduğu ağız: dud çetelerine iltihak etmiş. dutları, ' artık saltanatlarının makla mezundurlar. Ancak 

- Kafir karı neıeden ak· Eski haydud, o zamanlar yıkılmış olduğuna kanaat 2'e· A,0,renn8aelr,lae•s'ftı·r"te'"r"" . ...ı .. ~ .. --L-
o -····'"'..s..... ua,;,u u:ııez- uıan naycıutıar salt t ·· 1 B m b "I tt' ? H ana ını şoy e ugün en zorlu Amerı"kan zu e ın · angi kurt o'"Idu··. l t k d A b k d k 

an"a ma ta ır: haydudu bile zabıtadan u"r· rap an asının ire törü "Ardından da iltifat! Vefasız H d ı olup h "A ay ut ar, zırhlı oto· küyor. er sene rap yüksek 
kaltak!. mobillerde geziyorlardı, kral- B ·· A k komitesi,, ne 100 bin Sterling 

Ag" zı d ·· k ugun meri ada hala cina- k nı açıp oşenece ken lar gibı· yaşamaktayd la o· ti ld verere siyasi, m· add"ı mu .. za· 
Ed ı r, ı· ye er ~ yapı ıg" ını go··ru··yoruz. a taşlığa girdi. Daha evvel .. b" b 1 ı b 
d ger ır ta ir e anlatayım:Bun- Fakat bunların hakikaten eskı· ııerette ulunan Hilmi paşanın 

avranarak, kocasından, kay- la ' k" d · ı · k k f 
r, ees ı evır erın orsan usul haydut çeteleri tarafın· tev i ine gidildiği zaman, HiJ. nanasından başlayıp konakta· kapt 1 'b' "d"l k 

an ı gı ı ı ı er, san i ba· dan ika edildig" i İsbat oluna· mi paşa bulunamamıştır. kilerin hepsine en yakası açıl· .. b d 1 
su a e mevte uğramışlar, ye· maz. Bazı çılgın delikanlılar Bununla beraber, banka di-madık küfürleri veriştirmeğe nid d J k 

b en aramız a yaşayor ardı.,, bu cinayetleri işliyorlar. Bazı re törü tevkif edilmişler ve aşladı. Artık canına tak de- 1910 ~ · d A 

İnanıldığına göre, Filistin 
polisi, Suriyeye kaçmış olduğu 
söylenen ve Kura namını ta· 
şıyan bir Arap mültecinin ya· 
kalanmasını Suriye makamla· 
rından rica etmiştir. Bu Arap 
Filistine silah kaçırıyordu. 

* * * Ayni lngiliz gazetesi birinci 
sahifesinde büyük harflerle şu 
izahatı vermektedir : 

"Arap yüksek komitesinin 
lngiltere hükumetine karşı ci· 
hadı mukaddes ilan edilmesi 
yolunda Arapları teşvik etmesi 
şüphesidir ki Fıfüıtindeki AraP 
liderlerine karşı bu derece he: 
yecanlı harekete geçilmesin• 
mucip olmuştur:. 

Binnetice, Arap Yüksek ko· 
mitesi gayrikanuni bir teşek· 
kül ilan edilip, aral(lrında Ku· 
düs belediye reisi Dr. HüseyİJ1 
Halidi de bulunduğu halde, 
birçok Arap aza, tevkif edile
rek Hind denizindeki SeyçeleS 
adasına nefyedilmek üzere 
İngiliz bandıralı "Suseks,, kru· 
vazörüne alınmış bulunuyor.,, -... -
Fırtına temenni edet1 

tayyareciler 
Amerikanın Boston şehrin· 

den Masaçusets şehrine uç~· 

cak olan iki tayyareciye bıÇ 
ümit edilmedik bir temennide 

ken· 
bulunulmuştur. Giderlerken 
.l:l~-=~-· 

-inşallah bir 
demişlerdir 

Neden mi? 

fırtına çıkar, 

Zira bu iki tayyareci, Ame· 
rikanın iki şehri arasındaki 
hava tahavvüllerini tetkik et· 
mek ve müşahedeler kaydet· 
mek üzere bu uçuşu yapıyor· 
lardı. Bu itibarla kendileri 
için en berbat havanın te· 
menni edilmesi pek tabii idi. · senesın en mütareke· budalalar..... Eski devı'rlerde rap komitesine verilen para-diğini, akşama sabaha başını k d l 

1 ye a ar çete erin arasında haydut çetelerinin cinayet cı'na· ların nereden geldiğinin anla- De/ı"g"'e gı·ren yıla"tı a '.P konaktan kaçacag" ını. ye· kan d 1 ·· ··1·· H ' 
. ava arı goru ur. er çe· yet üstüne işleyip sıvıştıklarını şılmasına yardımı olacag" ı sa-mınlerle, ahitlerle tekrarladık- Cenubu Afrikada bir amele, 

tan sonra:: ha var ha yok kabilinden, ara hatırlıyan bazı sersem gençler nılan mühim vesikalar ele ge· bir deliğe bir yılanın girdi· 

H d . k lk bacının Çırpıcıya gideceg" imiz- bugün d.e aynı şekilde yakay; çirilmiştir. Bütün gün muhte- .. . . .. k k k 
- a ı a , çabuk hazır- k t b l k )'f t 1 gını gorere , çı artma iste· 

1 den haberi yok. Eyu'"be, me· ur ara ı ece lerini düşünerek 1 araş ırma ar ve tevkifat ya· · d 1 k 1 an; Çırpıcıya gidiyoruz! dedi. b I b I mış ve e iği azmağa baş a· 
H zarlık ziyaretine gideceg" iz sa- aş arını elaya sokuyorlar. pı mış ve polisin ihtarını din-

- Allah kabul etsin, bugün 
niyetliyim de ... Babacığımı ziya
rete oruçlu gitmek arzu ettim. 
Alluh kabul etsini. 

afizenin sevincine payan A .k d k l . b' A , mıştır. 
k nıyor. Sen kandırıver herı'fı·. men a a vu ua gelen ci- emıyen ır rap,~ hemen öl- Bütün gün kazmakta devam yo ; zıp-zıp zıplıyor ,· ı b d .. ··ı · 

H f nayet erin ir hesabını çıkarı- uru miıştür. t 'k d -Hınzır ka·· rı akl J a ize, gene sokak kapı· G B k e tı ten sonra ara ığı yılanı 

. 
Eda, "Beuder,, markalı altı 

camlı kupaya girip köşeye 
yerleşti; Cemalifer kalfa da 
karşısına geçti.. Konağın cümle 
kapısınnan çıktılar. Kamçı şak
ladı: 

Deh Marko, yürü Fın
dıki. 

Tramvay yolunu bulunca 
lbrahim ağa, beygirlerin başını 
sağa döndürürken .• Eyübe Ba
hkpazarı yolundan gidecek • 
Eda, parmaklarının tersini ca· 
ma vurmada.. Altı camlı ku· 
pda, arabacıya ses!enecek las
tik boru var amma farkın
d mı?. 

-. Cemalifer kalfacığım, adı 
neydı bu arabacı herifin?. 

. :- . Pekala zevciğim, pede· 
rım zıyaret ederiz; sonra da 
Eyüp sultan hazretlerine ... 

Araba, hemen hemen Çem· 
berlitaşa yaklaşmak üzere .. 

Eda pencereden başını çıkar· 
dı: 

, ın a yaşa; d nız. öreceksiniz ki cı·nayetı· ugün ü vaziyetin şöyle bı·r b 
bugün de tam .. ·· Ô l sın an başını çıkardı·. . l h"d ulmuştur ama, o zamana ka· 

gunu.. Y e ya, K ~ş iyen kimseler, ekseriya 17 a İseden doğduğu anlaşılmak dar, kazdıg" ı yerdtn çıkan ve 
önümüzdeki haftadan sonra - apı yoldaşım, içim ra· ıle 25 yaşları arasında bı"r ta· tadır. 
artık Çırpıcı V 1. f d' hat etmiyor bir türlü. Kahve· k derhal öldürülen diğer yılan· 1 e ıe en ı pay- 1 k ım gençlerdir. Kolay para Geçenlerde Mısır' da Ingiliz · dostur. eri arşı karşıya içelim; beş k h ll ların sayısı kaça varmış bilı· 

Kakavan Cemalifer kalfayı d k.k k 1 azanmak ve sevgililerile do· ma a i komiserinin öldürül- yor musunuz? 
a. ı acı o sun gir şu taşlığa. laşmak isteyorlar. Bir tabanca• mesinden sonra hapsedilen 

unutmuş, gitmişler. O, hala lbrahim ağayı içeri aldı; 1 • --~;--::----:~-----T_a_m_l:_4:.:6:.:0:_:a~l -----
kupa .. d k k k k a ıyorlar. Tenha bir yolda bı"r N __. nın ıçın e; u umav .. Za- arşı i odaza götürdü. Eda da f •• d •• ı •• "' •• J 
vallıyı hatırlayabildiler. Hafize yanlarına girdi. Kocakarı dam- otomobil içinde bekleyip yol 8 18 mu Ur U gun en: 
eve aldı kadını.. Elini öptu·· d d.. b kesiyorlar, yahut bir dükkanı (17 40) r (72) k 

' an uşer gi i girişti: basıyorlar. Fakat ne halt et· ıra uruş açın tutarı Bergama müze kurag" ında 
küçük odaya soktu. Ônu··ne A 1 ya t 1 k h - s anım, makamı keri· t'kl . . b 1 p ırı aca yazı ane yapısı 15 gün müddetle açık eksiltmeye sa~ 1 · d k 1 erını i mezken zabıtanın k ld d 

" maoga ı getır i; ahve mem küçük hanfendinin de, kuvvetli ellerile yakalanıyorlar. onu uğun. an isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıya· 
cezvesini sürdü. ben hemşirenin de senden bir B ca. kl_arı temınat ve müteahhitlik ve Ticaret odası belgelerile 
Ş. d" d d d k ugün Amerikada kaçakçı· b 1 k ım ı e, ışarı a ine piyaz: rıcamız var. l k d ır ı te 15 Birinciteşrin 937 cuma günü saat 11 de Nafıa 
- Arabacı ağacıg"ım, mu· İb h. 1 ı a . kuvvetini kaybetmiştir. d l 

d ra ım, göz erini Edaya Çünkü içki memnuniyeti kalk· mü ür üğünde müteşekkil komisyona başvurmaları. 3408 
ta ın az şekerli mi, çok şeker- dikmiş, 32 diş meydanda, fes 
li mi aslanım? Tu""tu··n tabaka- d k k mıştır. Artık, kim ister odun· T•• k ff 

e yı ı • cıgara dumanlarını d k 1 ·--· ur ava K sını da uzattı: savurmada: a~ çı arı mış viskiyi? urumu--· 
fk· .. içki nıemnuiyeti sıralarında B •• •• k • - ı, uç cıgara sar şeke- - ~ele, hale; o ne biçim Uyu p 

rim; kapı yoldaşı sayılırız. laf o? lrica da ne oluyormuş o berbad içkiden bir yudum ı••angosu 
(B 1 temin edebilmek için dünya- , uyur taş ığa ) diyeceğim ve sanki? Söyliyiverin, neymiş 6 • • k 
l~kin,. maaşallah. maaşallah, bey bakalım? istedüğünüz atla nın parası veriliyordu. Ve dün- ıcı eşi de 11 Teşrinievel 193 7 dedir 
gırlerın yaman. iyi.si mi başla- deveye mi ki? yanın parası verildiği için B .. Ü k . k • 200 O 

d 1 gizlice istihsal edilerek kuytu uy ı ra }J ye • ~ 00 liradır rın an ayrı ma biraderciğiml - Yiğitin, aşikaresini şim· · 
Ed 1 . meyhanelerde batakhanelerde Bundan. başka: 40,000, 25,000, 20,uuu ,~.5,000, a a tın zıncirle boynuna di ~ana söyliyeyim. Bugün 

asılı toparlak saatı·ne baktı. satılıyordu. 1.0,000 .Zır.alık ikramiyelerle (200,000 ve 50,000) 
yavrucuğum, ehlinden merhum A k l [ k k d 

S t d h k meri ada, yalnız, keyif ve· ıra ı ı ı a et müktif at vard1r. aa a a er en; Çırpıcının paşa pederinin kabrini ziya· 
civcivli zamanına vakit var. rici zehirler kaçakçılığı devam .. Ayrıca: .. (~,00~) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü· 

C . . d rete müsaade almış. Almış etmektedir. Ancak, kaçakçılık yuk ve kuçuk bırçok ikramiyelerle amortı'lerı· havı· olan bu - ıcı anne, edi, kakavan amma. 
esamisi okunurlardan değil; . Arkası da eskisi kadar değildir, Ame· z~ngin .p~andan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· 

ILJlll,. _____________ ..:__....:.:....:.:.__:==.:::.~~~~2._!._ ___ ~~~~~fl~a~r~---J__:~P~ev~a~m~ı~3~nc~üG,a~h~ifj~e~d~e.=:_ll kınmeyınız. 
- -- - ~ -



Sahife 3 (Ulusal Birlik) 

Azılı haydutlar \oEuTscHE LEVANTE LINIEI O livier ve şü-1 !ı'~-:a-t~e-;1-;:li~S;;p-e_r_c_ol4il#iliiiiiiiiiiiiziiiioı-ı~ı·,. -·u··· -ı-1'11-•D•S•l•l•C•a•t•ı•~ 
( Baştarafı 2 inci sahifede) ~-A~Bt·R~· kA L• •t d f ~ lfl 
rikaya. şimdi en ziyade kaçırı· " . re ası ımı e vapur acen C&~l 

9 Birinciteşrin 937 

lan zehir, kokain, yahud pro- THESSALIA,, vapuru 6 Bı· 1 ~~YAL NEERLANDAIS T 911 1 A ~ S • 'I ~ 
fesyonel tabirile "kar,, dır. rinciteşrinde bekleniyor. HAM- Vapur acentaSJ. " KUMPANYASI U 'l{ IJ00Jlll • lrb cİi 

Kokain kaçakçılığının tama- BURG ve BREMEN Jimanla- s· . . K d R b. DEUCALION ,, vapuru 
d k ık ·.. ırıncı or on ees ınası 10-10 gelip yükünü tabii- Halkapınar kumaş fabrı·kası men ort~ an a ~mamasına rından yuk çıkaracaktır. Tel. 2443 yeden sonra BURGAS, VAR-

sebep, nısbeten naklıyatı kolay "ARKADIA,, vapuru 6 Si- NA KÔSTENCE r 1 Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 
olmasındandır Çünkü hafif ELLERMAN LINES . . v:k 

1 
k ıman an 

· rinciteşrinde bekleniyor, ROT- ıçın yu a aca tır. 
bir şeydir. Kokain, Amerikaya TERDAM, HAMBURG ve LONDRA HATTI " DEUCALION " vapuru 
en ziyade Büyük Okyanus sa· "POLO,, vapuru limanı· 26-10 da ROTTERDAM, 

BREMEN limanları için yük 
hillerindan giriyor. Ekseriya mızda olup 28 Eylüle kadar AMSTERDAM ve HAM-
Çinden getirilmektedir. alacaktır. LONDRA ve HULL için yük BURG limanlarına yük •ala-

Kokain, Amerikaya geldik- AMERICAN EXPORT LINES alacaktır. rak hareket edecektir. 
t k k ı . . . THE EXPORT STEAMSHIP "PHILOMEL" vapuru 29 "JUNO,, vapuru 16· lO da en sonra aça çı ar, ıçerısıne, ROTTERDAM, AMSTER-
gayet ince öğütülmüş tebeşir CORPORATION Eylülden 8 Birinciteşrine kadar DAM ve HAMBURG liman 
ve mühim miktarda şeker ka- "EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle LONDRA için yük alacaktır: lanna hareket edecektir. 
tarlar. Bu suretle tozu hayli bekleniyor, NEVYORK için "LESBIAN., vapuru 12 Bi- SVENSKA ORIENT LINEN 
çoğalttıktan sonra pek yüksek yük alacaktır. "BIRKALAND,, nıotörü 4-

1 rinciteşrinde LONDRA ve O 
;::ıta:~le gizlice piyasaya çıka· "EXAMELIA,, vapuru 3 Bi- HULL için yük alacaktır. ~~~~ R ~~~~?:.M, ~:~~ 

Benim Amerikada bulundu- rinciteşrinde bekl\!niyor. NEV- LIVERPOOL HATTI MARK ve BALTIK limanlarına 
ğum zamanlarda fiatler şöy- YORK için yük alacaktır. "MARDINIAN,, vapuru 29 hareket edecektir. 
leydi: "EXECUTIVE,, vapuru 10 Eylülden 6 Birinciteşrine ka- "BARDALAND,, motörü 

Mesela bir kilosunu 15 Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- dar LIVERPOOL ve GLAS- 16-10 da ROTTERDAM, ı 
dolara aldılarsa, tebeşir ve YORK için yük alacakfır. GOW için yük alacaktır. HAMBURG, DANTZIG, GDY· 
Şeker kattıktan sonra bir kilo- 'EXCHANGE 18 NIA, DANIMARK, NORVEÇ 

' " vapuru BRlSTOL: LEITH ve NEW- ve BAL TIK limanlarına hare-
sunu 100 dolara satmaktay- Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- GASTELE HATTI k d k 
dılar. et e ece tir. 

YORK için yük alacaktır. "JOHANNE,, vapuru 28 " VIKINGLAND ,, motörü 
Amerikayı kokain iddia 

edildiği gibi öyle dolma ka
lemler, saat mahfazaları, ayak
kabı ökçelerinde girmezdi. 
Onlar, büyük valizler içinde 
geliyor ve ev eşyası dolu gi
bi duran vagonlar içerisinde 
naklediliyordu. 

"CARLTON,, vapuru 22 Si- Eylüle kadar doğru BRISTOL 2-11 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN-rinciteşrinde bekleniyor. NEV

YORK için yük alacaktır. 
için yük alacaktır. ZIG ve DANiMARKA, NOR-

"ARABIAN PRINCE" va- VEÇ ve BALTIK limanlarına 
"EXMINSTER,, vapuru 28 puru 10 Birinciteşrinde gele- hareket edecektir. 

Birinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

cek LEITH ve NEWGASTELE SERViCE MARITIME 

Fakat, yukarıda da işaret 
ettiğim gibi keyif verici zehir
ler ticareti de aşağı yukarı 
hızını kabediliyordu. 

Bir çok sunturlu kaçakçılar 
yakalanmıştır. Şimdi Amerika
ya kokainle, eroin gibi zehir
ler Meksika hududundan gir
meğe başlamıştır. 

Fakat ben artık o işlerden 
el çektim, Amerikanın ve ka· 
nadanın hapishaneleri nasıl 
yerlerdir biliyorum. Tekrar 
oralara lgirmek de istemem. 
lhtiyarlayorum. Namus, doğru· 
luk en iyi siyasetmiş. Geç an
ladık, fakat ziyanın neresinden 
dönülse kardır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
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 . 

• KÖSTENCE, SULINA, GA-
Birinci sınıf mutahassıs LA TZ ve GALA TZ aktar· 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
izmir · Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

mas1 TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru .18 Birin
citeşrinde bekleniyor, BELG
RAD, NAVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRATIS
LA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük ~alacaktır. 

lllıiııiiiii!iiiiiii~iiiiiijiiiiiiıj~iiiiiii JO HNSTO N W ARREN LINES 

Gnzelynh tramvay cad-
desi 1027 numaralı ev 
satılıktır. Taliplerin mez

kur fWC nıilra••aatları ı 
'.!itin olunur. 

LiMiTED - LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru 10 

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

için yük alacaktır. 
Tarih ve navlunlardaki deği· 

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

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

DEN NORSKE MIDELHA VS

UNJE • 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 

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

ilanlardaki hareket tarihle· 
rilc 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 .. 'ialepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

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

ROUMAIN 
"ALBA-JULYA,, vapuru 10-

10 da MALTA, CENOVA, 
MARSIL YA ve ORAN liman
larına hareket edecektir. 

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

"LECHISTAN,, vapuru 8-
10 da ANVERS, GDYNIA 

--Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni y;;tıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

... ~ .. ~. lf. • ' ' • • f' • • • • 

• • 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halka., al'dadırr. 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
_Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

ve DANTZIG limanlarına ha- ı 
reket edecektir. 

İlanlardaki hareket tarihle
rile navlunlarda ki değişiklikler- ' 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. . 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk HastalıklMı 

mütehassısı 

Daha fazla tafsilat ıçın 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 1 

İkinciBeylerSokağı No. 681 
Telefon 3452 

....... ı ............ .. 



Birleşik Amerika hiikUmeti reisinin 
nutku derin akisler yapıyor 

Mareşal Çan-Kay-Şek, Japonya muahedelerin 
fevkinde bir kuvvet olmıyacaktır diyor. 

Şanghay, 7 (Radyo)-Gaze
telere beyanatta bulunan ma· 
reşal Şan-Kay-Şek demiştir ki: 

Ruzveltin Şikagoda ver· 

diği söylev, bütün Çinlileri 
derin surette mütehassis et
miştir. Bu nutuk yalnız istik
lali ve hürriyeti için çarpısan 
Çinlileri teşci ile kalmamış, 

B. Leon Blum 
9 lar konferansında 

Fransayı temsil 
edecek 

Paris, 9 (Radyo) - 9 dev· 

let konferansı Vaşıngtonda 
toplanırsa, Fransayı, devlet 
nazırı B. Leon Blum temsil 

edecektir. Sebebi, Fransanın, 

henüz Vaşingtona yeni sefir 

göndermemiş olmasıdır. 

Bir i\']acar h~y'eti 
ltalya askeri mües
aeselerini geziyor 

Milano 9 (Radyo) - Kont 

Genes adında bir Macar gene 

ralinin riyasetindeki askeri 

hey' et, buraya gelmiştir. Bu 

hey' et, muhtelif İtalya mües

seselerini tetkik edecek ve Pi

yemontiye giderek, orada da 

tetkikatta bulu~acaktır. 

Paris sergisi 
Tayin olunan müd

dette kapanacak 
Paris, 9 ( Radyo ) - Paris 

sergisinin, tayin olunan müd

detten fazla açık bulunduru

lacağı hakkındaki haberler 

tekzi9 olunuyor. 
Hükumet, sergiye iştirak 

eden devletlere müracaat et· 
miş ve pavyonlarım muhafaza 
edip etmiyeceklerini sormuştur. 

İspanya işi gene 
karışıyor. 

/ Baştara/ı 1 inci sahifede J 
nm, General Frankoya gön-

derilmek üzere üç fırka asker 

hazırladığı bildiriliyor. Bu 

kuvvetler, bugün, yarın hare
ket etmek üzere bulunuyor. 

Valansiya, 8 (A.A.) - Kı
taatımızın Aragon cephesin
aeki ileri hareketi devam et
mektedir. Osen ve Casbas De 
Jaca'yı işgal ettik. 

Şimal cephesindeki Sak 
mıntakasında asiler 602 ra· 
kımlı tepeyi işgal ettiler ve 
müteakıben Santrso Ortigosa 
vadisine girerk 430 rakımlı 
tepeye hücuma teşebbüs etti
ler. Düşmanı ihata ve 200 
maktul bırakarak kaçmağa ic
bar ettik. 

Gijon cephesi: Düşman per· 
şembe günü sabahtan akşama 
kadar taarruzuna devam et
miştir . Cumhuriyetçiler asilere 
500 telefat verdirmişlerdir. 

şüphesiz ki sulh seven ve is
tiyen büyük, küçük bütün 
devletleri sevindirmiştir. ,, 

Mareşal sözlerine şöyle de
vam etmiştir: 

- Japonycı kendisini bey
ndmilel muahedelerin fevkin-

sini güdüyor. Harb için gös

terdiği esbabı mucibeler, mem

leketimizde haydutluk yapmak 

istediğini açıkça meydana çı

karmaktadır.,, 

Şan-Kay-Şek, beyanatını şu 

de zannediyor. Asyayı zaptet· sözlerle bitirmiştir: 
mek, emri altına almak gaye· - Çin, mücadeleye sonuna 

••• ........... W-4 

kadar devam edecektir. 
Fakat dokuz devlet konfe

ransı toplandıktan sonra da bu 
mesele hakkında bir karar 
veremezlerse, Asyada harp 
durmıyacaktır. Ancak bu dev
letler, Çini mahvetmek husu
sunda Japonyaya yardım et· 
miş olacaklardır. 

Italya Fı~aııko '"faymie gazetesi 

Bugün yarın ce

vap verecek 

. Bazı Şartlar altında 
Fastan yenı kuv- Almanyaya müstem-

, ·e1ler celbetti leke verilmeli diyor 
Milano, 9 ( Radyo ) - İs

panya işleri hakkında üç dev· 
Jet arasında bir konferans 
akdı için Fransa ve İngiltere 
tarafından vukubulan müra· 
caata İtalya bir cevabi nota 
hazırlamıştır. Bu nota, Al
manya ile istişare edildikten 
sonra kaleme alınmıştır. No
tanın, bugün- yarın İngiltere 
ile Fransaya verileceği söyle-
nıyor. 

B. Hirota 
B. Ruzveltin söyle
vine cevap verecek 

Tokyo 9 (Radyo) -Japonya 
Hariciye nazırı B. Hirota, 

bugünlerde siyasi bir söylev 

verecek ve Amerika Cumhur· 

reisi B. Ruzveltin söylevine 
cevap vereceği gibi, Uluslar 
Sosyetesinin, 9 devletin işti

rakile bir konferans toplan
masına dair olan kararma 
karşı japonyanın nazar nok
tasını bildirecektir. 

••••• 
Avam kamarası 
Bu ayın 26 sında 

toplanıyor. 
Londra 9 (Radyo} - Avam 

kamarası, bu ayın 26 ıncı günü 
toplanacak ve kral nutkunu 
ıradedecektir. 

Cebelüttarık, 9 (Radyo) -
Dün ispanya Fasından geldiği 
rivayet olunan beşbin kişilik 
bir kuvvet Elcezireye çıkmış

tır. Bu kuvvetle beraber bir 
kaç bataryada top çıkarıl· 
mıştır. .,...__ __ 

Fran~a'rla 

25 köy su altında 
bulunuyor 

Paris 9 (Radyo) - Aryeter 
havalisinde vukubulan fırtına
lar, büyük hasarat yapmıştır. 

25 köy sular altındadır. Mü
nakalat, tamamen kesilmiştir. 
Bazı yerlerde sular bir buçuk : 
metreye kadar yükselmiştir. 
Binlerce halk yardıma muhtaç 
bir haldedir. 

Hükumet, halkın yardımına 
koşmuştur. 

---~··.---

Makedonya 
Manevralarının 
ikinci saf hası 

Atina 9 (Radyo) - Make
donyada başlıyan manevraların 
ikincı safhası bitmek üzeredir. 

Yunan kralı, bizzat manevra 
sahasında bulunmaktadır. 

Ecnebi devletler ataşemili
terleri, manevraları takip et
mektedirler. 

Şanghay 9 (Radyo)- Hava
lar düzelmiş, Japonlar hava
dan ve denizden derhal faali
yete geçerek bombrdımana 

başlamışlardır. Japonlar biraz 
ilerlemişlerse de esaslı hiçbir 

Avam kamarası; muhalif par
tisi lideri B. Etlinin teklifi 
üzerine ayın 25 inde ispanya 
mes' elesini müzakere ede
cektir. mevzi elde edememişlerdir. 

-~-~------~·__. .......... _,,..,.. ..... __ ~~~--
Muza f far adlı bir 

/ 

ge.n~ par~alandı 
••••• 

Bu gencin tren altında nasıl 
kaldığı henüz meçhuldür 
Dün sabah Menemen civarında 

Balatçık ve Çiyli istasyonları ara· 
sında feci bir tren kazası olmuş· 
tur. Sabahleyin l\lanisadan İzmire 
gelmekte olan 1106 numaralı yolcu 
katarıoda devlet demiryolları staj· 
yer memuru olarak çalışan H. 
Muzaffer adında bir genç, tren 
süratla yol alırken nasılsa raylar 
arasına d~şmüş, tekerlekler altında 
parçalanmıştır. Zavallı gencin feci 

ölümü üzerine tren durdurulmuş· 
tur. Hadiseden Mı:nemen müddei· 
umumiliği haberdar edilmiştir. l\fe. 
nemen müddeiumumisi hadise ye· 
rinde tahkikat ve tetkikat yaptık· 

tan sonra trenin yoluna devamı 

için müsaade etmiştir . .Fakat lzmir 
cumhuriyet müddeiumumiliği kaza. 

dan haberdar edilmiş ve tahkikata 

müddeiumuıpi muavini B. Nadir 

Ener tarafından el konmuştur. 
B. Muzafferin trenden raylar 

arasına nasıl düşlüğü henüz anla
şılamamıştır. Rayların üzerinde et, 
kan ve k• mik parçaları görülmüş, 

toplanmıştır. Kaza kakkında maki· 
nistin ve ateşçilerin ifadeleri dün 
ak:tam alınmı9tır. Tahkikata devarıı 
olunacaktır. 

Londra 9 (Radyo)-Taymis 
gazetesi, hugün bir makale 
yazmış ve bazı şartlar altında 
Afrikada Almanyaya müstem
leke verilmesi lüzumundan hah 
setmiştir . 

Taymis gazetesinin ileri sür· 
düiü şart, Almanyanm alaca· 
ğı müstemlekeleri, başka dev
letlere karşı da daima açık 
bulundurması iktiza ettiği mer· 
kezin dedir. .. .. . . 

Kadikse İtalyan as
keri gönderilmemiş 

Londra 9 (Radyo) -Niyüz 
Kronikel gazetesi, geçen hafta 
15 bin kişilik bir Italyan kuv
vetinin Kadikse muvasalat 
ettiğini yazıyor. 

Roma mahafili, bu haber· 
leri tekzip ediyor. 

Büyük manevralar 
-JJaştarafı 1 inci sahifede-

Samsun dağı arasında Karine 

iskelesine çıkarıldığı mefruz

dur. Ve Sökeye doğru ilerli

yecektir. Bu livada zırhlı oto

mobiller, tanklar, kamyonet
lere bindirilmiş piyade vardır. 
Maksadları, denize muvazi 
olarak kurulan mefruz kırmızı 

taraf ceph~sinin kanadını 
kuşatmaktır. 

İlk taarruzda karşılarına iki 
alaylı bir dağ livasile bir sü
vari alayı, yani hafif bir kuv
vet çıkıyor. Kırmızıların hakiki 
kuvvetleri, bu dağ livasile sü
vari alayından başka iki pi
yade fırkası ve diğer bir sü
vari alayından mürekkeptir. 
Bu kıt'alar, Aydın kasabası 
civarında kısmen toplanmış, 

kısmen toplanmaktadır. Buraya 
Dersim mıntakasından Cum
hurriyaseti muhafız alayı da 
takviye olarak nakledilmek· 
tedir. Yani demiryollarımız da 
büyük bir kıt'ayı şarktan gar· 
be naklile manevraya iştirak 
etmektedir. 

Kırmızı taraf, toplanmasını 

bitirinceye kadar ileri mevzi· 
lerde zayif kuvvetlerle müda
faasını yapacak ve toplantı 
biter bitmez harekete geçerek 
mavi tarafın ilerilemesine ve 
mefruz kırmızı cephenin sol 
kanadını çevirmesine mani ol
mıya ve mümkünse denize 
dökmiye çalışacaktır. Kırmızı 
tarafta bindirilmiş kuvvet yok-

tur. A. B. 
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Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

9-
Kleopatra, kahkahalarla 

güldü: 
- Hayatımda en gülür.ç 

bir cümleyi şimdi duymuş olu
yorum. Bir devlet adamının, 
büyük bir generalin de nükte· 
perdazlık ettiğine gene haya
tımda ilk defa rastlıyorum An
tuvanl Yorulmadın mı? Otur
sana .. dedi. 

Kleopatra, yer göstermiş 
olmak için çevik bir yürüyüşle 
yumuşak tüylerle doldurulmuş 
kadife sedir üzerine kendisine 
mahsus cazip bir şekilde yan 
yattı. 

Genç ve güzel Kraliçe, ne· 
dimelerine, traçada bulunan 
esir ve hizmetkarlara uzaklaş
malarını, saray tabirile "hal· 
vet olmasını" emretti. 

Mark Antuvan fevkalade 
gevşiyen sinirlerine hakim ola
mıyacak bir hale geldi, derin 
derin esnedi ve gerindi. Fakat 
kendisini çabuk topladı, genç 
kadının yanına yumuşak şilte

nin üzerine oturdu. Kleopatra 
arkasını döndü ve başını altın 
sırma işlemeli bir yastığa da
yadı. Öyle bir vaziyet aldı ki 
Mark Antuvan artık bu kadı
nın karanlık gözlerinin ne de
mek istediğini mükemmel su
rette okuyabiliyordu. 

Mısırın kraliçesinin gözle
rinden derin bir ihtiras ve 
şehvet ateşi fışkırıyordu; vü· 
cudu bu ateş altında kıvrım 

.kıvrım kıvranıyordu, ve. Kleo· 
patra bu halde en güzel halini 
yaşıyordu!. Dayanılmaz bir 
güzeldi, yumuşak sedir üze
rindi! yanan bu kadın .. Daya
nılmaz bir güzeldi! Mark An-

ı tuvanda, buraya geldiği an· 
danberi biribirini takib eden 
can sıkıcı hadiselerden doğan 
hiddet ve teessürünü tamamen 
unuttu. Artık kendisini bu şark 
güzelinin yanından ayıracak, 

bu şark dilberine şiddete sev
kedecek bir kuvvet kalmamış 
idi. Antuvan artık yanındaki 
bu kadından başka hiçbir şey 
alakadar edemiyordu. 

Ne ılık, ne asabı gevşetici 
hava içinde bulunuyordu. Ve: 

- Ah, Kleopatral Nılin 
korkunç, fakat munis yılanı, 
Nilin zehirli fakat cazip renkli 
çiçeği 1 dedi. Zehirin damar 
larındaki kanlara karıştı, bu 
kan damarlarından bir an ek
sik olmıyacak. 

Kleopatra, güzel gözlerini 
kırıştırdı ve : 

( Arkası var ) 

ladei ziyaret 
Budapeşte 9 ( Radyo ) 

Macaristan Hariciye Nazırı B. 
Dekanya, Almanya Hariciye 
Nazırı Von Nörahta iadei zi· 
yaret için yakında Almanyaya 
gidecektir . 

Berlin 'den haber verildiğine 
göre, general Göring te Avus· 
turya Hariciye Nazırını iadei 
ziyaret ıçın Viyanaya gidecek· 
tir . __ _.. ........... --
Bay Stoyadinoviç 

Paris'e gidiyor 
Paris, 9 (Radyo) - Yugos· 

lavya Başvekili bay Stoyadino· 
viç, yarın Belgraddan hareke 
edecek ve Pazar günü buraya 
muvasalat etmiş bulunacaktır. 

• •••• 

Meşhud ciiriil'l'.ller 
hakkında rapor 
Cürnıü meşhud kanunu çok i~·i 

nelit~eler 
3005 Numaralı meşhut suçlar 

kanununun mer'iyet ·mevkiine 
girdiği 1 Teşrinievel 936 tari
hinden itibaren 30 Eylfil 937 
tarihine kadar bir sene zar
fında şehrimiz Sulhceza mah
kemelerine 1063 m~şhut cürüm 
hadisesi gelmiştir .. 

Bundan 1057 tanesi karara 
bağlanmış, 6 sı istilamlara ce· 
vap gelmediği için için Teşri
nievel ayına devredilmiştir. 

Gelen bu evrakı aylara tas
nif ettiğimiz takdirde; cürmü· 
meşhut hadiselerinin hangi ay
larda az ve hangi aylarda çok 
olduğunu anlıyabiliriz: 

Cürmümeşhut kanununun 
mer'iyete girdiği Teşrinievel 

ayında 86 iş gelmiş 85 i ikmal 
edilmiştir. 

Teşrinisani ayında 71 evrak 

gelmiş devredilenlerle beraber 
72 si neticelenmiştir. 

Kanunuevelde yalnız 63 dos
ya gelmiş, hepsi karara bağ· 
lanmıştır. 

Kanunusani ayında gelen 75 
işin 72 si bitirılmiş üçü Şubata 
devredilmiştir. 

Şubat ayında gelen 91 
dosyadan devirle birlikte 94 
karar çık-mıştır. Mart ayında 
89 cürmümeşhud hadisesi 

• 
verıyor. 

tesbit edilmiş, 83 ü netice· 
lenmiştir. Nisan ayında 79 
evrak gelmiş, 83 Ü ikmal edil· 
miştir. Mayısta gelen 93, ha· 
ziranda 83, temmuz ayında 
121 dosya tamamen netice
lendirilmiştir. Ağustosta 90 
evrak gelmiş, 82 si karara 

bağlanmıştır. Eylul ayında 118 
evrak gelerek devirle beraber 
125 i karara bağlanmıştır. 

Gelen bu evrakın duruş· 

malan neticesinde 415 suçlu 
hakkında muhtelif müddetlerle 
hapis kararı verilmiştir. 

Bu 1063 dosya içinde aidi· 
yet ve para cezaları ile tecil 
kararları da bulunmaktadır. 

MalUm olduğu üzere şehri· 

mizde üç Sulhceza mahkemesi 

vardır. Üç hakim, münavebe 
ile ve onar gün olmak üzere 
cürmümeşhut hadiselerile uğ· 
raşmaktadır. Gt•ç vakit gelerı 
cürmümeşhud hadiselerinin du· 
ruşmaları gece yarılarına ka· 
dar devam etmektedir. 

Dar bir kadro çerçivesı 

içerisinde ahkamı umumiyeye 

1 
aid işlerden başka cürmümeş· 
hud hadiselerinin hemen h~· 
men hepsini neticelendirıniŞ 
olan hakimlerle memurlarıil 

gayretlerini takdir ederiz. 

le 

"e 
li 


