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Çinde müdhiş kolera 
•• •• hüküm suru yor 
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Bir hafta içinde yüzlerce musap 

ve vefiyat kaydolunmuştur 
Harp şiddetlendi. Japonlar şimali Çine asker yığıyorlar. 

... faa hattında bulunan Çinlilere 
ilthak etmek üzeredir 

Tokyo, 12 (A.A.)-Çinlile· 
rin Japonlar tarafından Ma· 
changın istilasından sonra baş· 
l~mış olan rie'at hareketleri 
inhizama tahavvül etmiştir. 

Japon askeri mütahassıslarına 
göre, muhasematın bidayetin· 
denberi Çinlilerin Singhiyda 
uğramış oldukları zayiyat 30 
bin maktul ile 20,000 mecru· 
ha baliğ bulunmaktadır. 

Mazarik 
Ölüm düşeğinde 
Prag, 14 '( Radyo) - Çe· 

koslovakyanm büyük kurtarı
cısı Mazarik, ölüm düşeğinde
dir. Kalbin darabani 124, kan 
tazyiki 11 O göstermektedir. 
Verilen doktor raporunda bü
yük adamın hayatının hergün 
sönmek tehlikesi bulunduğu 

bildirilmektedir. 
Cumhurreisi Dr. B. Benes 

ile Başbakan B. Milim Hodza 
geceyi, B. Mazarikin başı 
ucunda geçirmişlerdir. 

Hind şairi 
Ölmek üzeredir 
Kalkôta 14 (Radyo)- Hin· 

distanın en büyük şiiri Rabin 
Dragor, ölmek üzere bulunu· 
yor. Büyük şairin köşğündeki 
doktorlar, ümitlerini kesmiş 
bulunuyorlar. 

Aydın manevraları çok 
muazzam olacak 

.na~..,.. 

Donanmamız, ihraç harekatında buluna. 
~cak. Hazırlıklara devam ediliyor. ~ ~ 

Torpitolarımızdan biri 
.ıetanbul, 14 ( Hususi ) - Oı-. miyet atfolunmaktadır. Bu manev

ralara, bava kuvvetlerimizin de ioti. 
raki takarrür eylemi§tir. 

Fuar kupası finali 

domuzun, Garbi Anadoluda yapa· 
cağı büyilk manevralar için hazır· 

lık.lara devam olunuyor. 
Manevraların cr.reyan edeceği 

sahalar, Genel Kurmayca tcabit 
edilmiı ve bu hueueta lizım gelen 
talimat verilmiıtir. 

Manevralar, csnamnda, ccbhe 
geri&inde de geni§ bir faaliyet bfi· 
idim Bilrecek ve seferberliğin btiUln 
icaplan tatbik olunacaktır. 

Şanghagın büyük 
londra 14 (Radyo) - On· 

'°rıdan alınan haberlere göre, 
. da da kolera baş göster· 
~tir. Bir hafta içinde 524 
'ıtaap görülmüş ve bunlardan 

o) ; \yüz on dokuzu ölmüştür. 
'I' L§anghay civarında da bir 

. ~ ~ içinde koleradan ikiyüz 
ıl' "tı ölmüştür. 

dDI 

~Japon sıhhat heyeti, geniş 
dbirler almıştır. 

kapılarından biri . 
Şanghay, 13 ( Radye ) 

Havadan ve denizden vuku· 
bulan şiddetli bombardıman· 
dan Niyan-Miyandan Vozun
ga kadar olan bütün mıntaka, 
Çi~lilerden tahliye edilmiştir. 

Çin, orduları, ikinci bir 
müdafaa hattı tesis etmeğe 
çalışıyorlar. 

Yüz bin kişilik bir Çin or
dusu, yardımcı olarak müda-

e b~ 
ytf 

vdet' 
Nurenberg kon

gresi diin bitti 
8. Bitler, uzun bir söylev vermiş, 
Rusya~_.ile I~giltereye çatmıştır 

Bay Hitler, kongrede söylev t1eriyor 
Q Nurenberg, 14 (Radyo) - ayni zamanda kimseden de 
· Hitler, dün Leopold mey- fenalık görmemelidir. Aksi 

danında büyük hir geçid resmi takdirde, bütün kuvvetleri· 
~-~an nasyonal sosyalist genç· mizle mukabele etmek mec· 
tıni teftiş etmiştir. buriyeti bizim ıçın zaruri 

B. Hitler, müteakiben gaze- olur. 
ltcb ileri kabul etmiş ve uzun Berlin, 14 (Radyo) - Nu· 

renberg kongresi, dün sona 
tyanatta bulunmuştur. ermiştir. Kongreden sonra yüz 

t 8. Hitler, cihan vaziyeti et· bin kişilik büyük bir geçit 
lfında vukubulan beyanatında resmi olmuş ve bunu mütea
~iinıle demiştir ki: kip, B. Hitler uzun bir söy
lttc-.. Almanya, kimseye fena· lev vermiştir. 

etmek istemiyor. Fakat B. Hitler, bu nutkunda bol· 

~~~--------~~-
Garbi Anadolu manevralan, 

Trakya mancvralanndan daha mü· 
bim ve efimullü olacağı için, geoit 
tertibat alınmıı ve ordu komutan· 
lan, ona göre hazırlıklara bati•• 
mıotır. 

Ankara - lzmir muhtelitleri Garbi Anadoluda yapıla('ak 

bugün karşdaşıyorlar 
ordu manevralanna hfiyilk ehem· 

General Kizım 
Dirik geldi 

lzmir muhteliti (Üstte) 
Fuar kupası maçlarının final 

bugün 16,30 da lzmir-Ankara 
muhtelitleri arasında yapıla
caktır. 

Pazar günü 1stanbul'a karşı 
beklenilen oyunu gösteremiyen 
lzmir muhtelitinin, oldukça 
kuvvetli bulunan Ankara takı· 
mına karşı alacağı netice, kat'i 
olarak kestirilemez • 

Fakat Pazar günü çıkarılan 
takımda bazı değişiklikler ya
pılır, for hattındaki oyuncular 
arasında anlaşma temin edi
lirse, lzmir muhtelitinin maçı 

Balkan güreşleri 
Balkan güreş müsabakaları 

için İstanbul güreşçileri yarın 
şehrimize geleceklerdir. Yunan 
güreşçileri de beklenmektedir. 

şevikliğe şiddetli bir hücum 
yapmış ve ltalya ile Alman· 

yanın ispanyada bolşevikliğin 
tesisine mani olduklarını söy
lemiştir. 

B. Hitler, mali cephede Al· 

manyanın enerjik ve ciddi bir 
teşriki mesaiye amade oldu· 
ğunu beyan ettikten sonra, 
Almanyanın, artık silahsız ol
madığını söylemiş ve Alman 
milletinin, kuvvetli ve bundan 
dolayı mağrur bulunduğunu 
kaydetmiştir. 

B. Hitler, f ngiltereden de 
bahsetmiş ve Alman gemileri 
taarruza uğrarken hareketsiz 
görünen lngilizlerin, Akdeniz 
hadiselerinde fazla telaş gös· 
terdiklerini kaydeylemiştir. 

Ankara mulıteliti (Altta) 
büyük farkla kazanması fuar 
kupasını alması kuvvetle muh· 
temeldir. 

Trakya Umumi müfettişi ve 
eski lzmir valisi General Ka
zım Dirik, dün akşamki Afyon 
trenile şehrimize gelmiş, istas
yonda dostları tarafından kar· 
şılanmıştır • 

Şehrimizde dört gün kala· 
cak ola:ı general, dün gece 
Fuarde Trakya paviyonunu 
gezmiştir. 

İetanbut, 14 (Hoıoet) - Garbi 
Anadoluda yapılacak btiyilk ordu 
manevralarına dooanmamıZJ.11 da 
i§tirak etmesi takarrür eylcmiotir • 

Donanmamız, manevra eabaaıo· 
daki eahiJierimize taarruz edecek 
ve manevra plfioını tatbik ederek, 
bu eahillerc asker çıkarmak t.ı>· 
hüsünde bulunacaktır. 

Garbi Anadolu manevnlınnda 
Ba§vekilimiz General İsmet İnönü 
de bulunacak ve maoevralan ni· 
hayete kadar tak.ib edecektir. 

l\laoevralara ne zaman baılaoa• 
cağı, yakında bildirilecektir. 

Akdeniz konferansı bu 
gün tekrar toplanıyor · 

"Bu günkü içtimada, verilen karar mucibince 
biitün protokolün imzalanması mukarrerdir 

Roma, 14 (Radyo) - Ce· 
nevreden alınan son haberlere 
göre1 Akdeniz konferansı, bu 
ğün toplanacak ve Nyon pro· 
kolünü imzalıyacaktır. 

İtalya hariciye nezareti ma· 
hafili, Nyon konferansının var· 
dığı neticeyi çok soğuk kar· 
şılamıştır. 

ltalyanın, kendisine verilen 

vazifeyi kabul etmek isteme· 
diği ve çünkü, Akdenizi kendi 
evi diye telakki etmekte olduğu 
söyleniyor. 

Berlin 14 (Radyo) - lngil· 
tere ve Fransa sefirleri, dün 
Almanya Hariciye nezaretine 
giderek nazır Von Nörahtı 

ziyaret etmişler ve Akdeniz 
konferansının vardığı netice 
hakkında malUmat vermiş
lerdir. 

Romadan alınan haberlere 
göre, İtalya Hariciye nazırı 
Kont Ciyanoya da İngiliz ve 
Fransız sefirleri vasıtasile ayni 

Bay Eden 
şekilde malumat verilmiş ve 

Rusyanın, kontrole dahil ol-

madığı bildirilmiştir. 
Gerek ltalya ve gerekse Al

manya, Akdeniz konferansınca 
ittihaz olunan kararlar hakkın· 
daki fikirlerini derhal konfe· 
rans riyasetine bildirmişlerdir. 

Roma1 14 (Radyo) - Stam· 
pa gazetesi, bugün neşreyle· 
diği bir makalede1 Akdeniz 
konferansının kararını mütalea 
etmekte ve bu kararın, hiçbir 
netice vermiyeceğini kaydettik
ten sonra; cumhuriyetçi lspan· 
yaya mütemadiyen silah ve 
mühimmat gönderildiği bir za· 
manda general F ranko aley· 
hine alınacak tedbirlerin mües· 
sir olamıyacağmı ileri sürmek
tedir. 

Paris, 13 (Radyo) - An
karadan haber veriliyor: 

Türkiye cumhuriyeti Vekiller 
Heyeti toplanmış ve Akdeniz 
konferansının verdiği karar 
hakkında Türkiye Hariciye 
Vekilı B. Tevfik Rüşdü Arasın 
Niyondan gönderdiği malümab 
tetkik eylemiştir. 

Akdeniz konferansının ver· 
diği karar, Türkiye cumhuri
yeti Vekiller Heyetince tasvib 
- Devamı 4 ncü ıahijede -
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Anasını Ciör_I_ 
___ Kızını Al 

!Hitler 
bir 

ve 1\f ussolini A vru paya karşı! 
•• • 

numayış mi hazırlıyorlar? 

Yeni bir dü
ğün adeti . '~ 

lngilizl~rin meşhur tellif " 

şampiyonu Mis Raund g~ il" 
gün evlendi. Mis Raund eli' 
ğün merasiminde eski bir 

•• 
Yazan: Sermet Muhtar No. 81 Boton ltalya, Mussolininin Berline yapacağı seyahatı 

tarihi bir hadise olarak telakki etmektedirıç - Kız ne bu?. Bu derecesi 
edepsizlik, şirretlik. Bakalım 
ne diyecek, kulak versene bir 
kere!. 

Abdurrahman çeneyi işlet· 
meğe başladı: . 
Soğanağadaki kırk odalı ko· 

nağın Çırağan sarayını göl· 
gede bırakışını, Rumelihisarın

daki yalının 
1

Mısır Hidivinin 
sahil saraylarile omuz öpüşü· 
şünü, sayısı altmış yetmişi ge· 
çen irat ve akarları demir ka· 
sadaki küflüleri, ahırdaki sal
tanat arabalarından farksız 

kupaları ve faytonları, has 
ahır beygirlerinin eşi Macar 
kadanalannı, Arap kısrakla
rını, yani bütün küllü çörekleri 
sayıp döküyordu. 

Edada, daha fazla çırpın· 
ma: yatağın içinde bir yandan 
bir yana deli gibi kendini 
atma: 

- Birinde gözüm yok, hiç· 
birini islemem. Hepsi müba· 
rek olsun ona.. Yanına çık· 
mayacağım işte .. Daha üstüme 
vararsanız (yangın var) diye 
bağınrım, bütün mahalleyi bu· 
raya toplarım!. 

Abdürrahman, şimdi de Ha
fizenin eline, eteğine varıyordu. 

- Abla, peygamber aşkına 
bir mushaf bulup getir. Elini 
üstüne basayım da inansın. 
Vallahilazim ve billahilkerim 
delikanh bir haftadır nizante
riden yatiyordu; durmadan 
helaya taşınıyordu. İnsaf edin. 
Küçük bir ishal, hafif bir 
müshil adamı ne kılığa sokar 
malum. Bir de bir hafta mü
temadiyen devam eden kanlı 
basuru düşünün. Oğlancağızı, 
eritti, bitirdi. 

Bir tarafta'n da, gene Hafi· 
zeye, gizlice: (Sen de söyle
sene; yardım etsene bana; kızı 
kandırsanal.) Yollu kaş göz 
oynatmalar, böğrüne dürtükler 

parmaklarile para işaretleri. 

Koca karı da girişti araya: 

Bir haftada nizanterinden 

mi yatıyordu?. E buna akar 

sular durur. Delikanlı tevekkeli 
keli 'değnege dönmemiş, kara 
derilere sarılmamış. Canını 
kurtardığına ne nimet.. Ayağa 
kalkabilip buraya kadar gele
bildiğine hayret.. Sürre emini 
Hacı Eşref paşanın hamfendi, 
o dubalar gibi kadın, çeki taşı 
ağırlığındaki hatun, iki gün 
kanlı basur çekti idi de dal 
gibi kaldı idi. 

Duur, dahasını söyliyeceğim.. 
Beytülmal kassamı, kadıasker 
Safiyettin Mollanm l Ortemea· 
nım keza .. 

Hırvat karıları onun yanında 
işkemle kuklası gibi kalır. Ôy· 
lesine boylu, iri yarı.. Bıldır 
kanlı basura uğramıştı. Çok 
değil, ya üç gün, ya da dört 
gün sürmüş. Görünce, tövbe 
olsun tanıyamadım, başkası 
sandım. O kapılardan sığma
yan, kar beyaz kadın üflesek 
yıkılacak hale gelmemiş mi? .. 
Rengi Habeş harem agalarının 
örneği olmamış mı?. 

Abdurrahman da, Hafize 
de, Edanın etrafında, yere çö· 
melmiş, gene ellere, eteklere 
varıyorlardı. 

- Şeytanıq ayağını kırıp 
odaya giriver fyavrucuğum!. 
Bir safa geldin deyip sandal-

llJIEl:li'le iki "kacık · 

Ter biye, nezaket, kibarlık sen· 
de kalsın evlatcığıml .. 

Kör artık kendini tutamadı. Bütün İtalya, Mussolininin akis bu anlaşma, Avrupada 
Son kozu ortaya koymak için Berlin seyahatini ve Hitler ile bir teşriki mesai vücude ge
kulağa eğildi: mülakatta bulunmasını tarihi tirmekten ibaret olan diğer 

- Sana en doğrusunu söy· bir hadise olarak telakki et· itilafı takviye etmiş olacaktır. 
liyeyim mi Edacığım? Bir ke· mektedir. Bununla beraber Gayda, Fransa hakkında 
re şu oğlanı elde et. Bir müd- Romada bu mülakatın Avru· diyor ki: 
det dişini sıkıp yüzüne gül. paya karşı bir nümayiş ma· "Fransa, ispanya işleri do-
Pırlantalara, mücevherlere kon. hiyetinde olmadığı ve vaki layısile bugün, ltalya ve Al-
Üstüne iratlar, akarlar çevrit. olacak mülakatın iki hükumet manyaya aleyhtar bir hareke· 
Sırtında yumurta küfesi mı şefi arasında mühim bir isti· te girİ.Jmİştir. Bolşevizme kar· 
var? Canının istediği gün, şare mahiyetinde bulunduğu· şı gösterildiği müsamaha, ltal-
atla dilediğin yere; beğendi- nun tebarüz ettirilmesine ça· ya ve Almanyanın Bolşevikli· 
ğin gibisile, gel keyfim gel, lışılmaktadır. ğe al~yhdar politikasını Av-
gününü gün et. Artık buna Gayda, Jurnale Ditalyada rupa sulhunu tehdit eder ma· 
da diyeceğin var mı a kafir? yazdığı bir makalede çok kuv· hiyette göstermektedir. Fran-

Bu sön sözler Edayı biraz vetli olan iki hükumet reisle· sa, Bolşevizmin Akdeniz sahi-
yumuşatır gibi olmuştu: rinin fikir ve İradelerinin kar· linde yerleşmesini arzu etme· 

- Çenenize hırsız taşı be. şılaşması mevzubahs olduğunu mektedir. Çünkü bu, Akdeniz· 
Anladık işte. Şimdi savulun beyan etmektedir. Bu karşılaş· de yegane ve hakiki bir teh· 
başımdan; biraz yalnız kala- madan maksat, çalışma birliği dit teşkil edeceği gibi hürri· 
yım, bakalım belki gelirim. etrafındaki anlaşmayı tekem· yet prensiplerini, Londrada 
HaJa tepemdeler. Yeter artık, mül ettirmek ve bunu beynel- çok istenmiş olan emniyet ve 
okso bre; gönlünüz rahat ol· milel vaziyette vuzuh husule muazeneyi tehdit altında bu-
sun geleceğim işte!. getirmek için inkişaf ettirmek· lunduracaktır. 

İçeride mecelleşmeler de· tir. ispanya meselesi 
vamdayken, karşıki odadaki Burada söylendiğine göre, Santander zaferinden sonra 
Ekmel bey de dört gözle ka· ftalya ve Almanya yeni milli· İtalyanın ispanya işlerine olan 
p1yı kolJamada. Taha paşa yet sistemlerini müdafa'aya az· müdahalesi adeta resmi bir 
kerimesi Seza hanımın gelme· metmişlerdir. Fakat münferit şekil almıştır. Denildiğine göre 
sini iplerle çekmede.. bir siyaset takip etmek niye· Mussolini bununla Guadala· 

Abdürrahmanla Hafize, sa- tinde değillerdir. Ayni zaman· yarra ölülerinin intikamını al-
vine sevine Ekmelin yanına da Avrupanın demokrat hüku· mak istemiştir. Fakat Musso-
gittiler. metlerile samimi münasebetler )ini, bundan başka masa üze· 

- Sizi fazlaca beklettik ga· tesis etmeyi arzu etmektedir· rine bir yumruk indirmek ve 
liha, affet paşacığım! deyıp ler. ltalya ve Almanya, yalnız ecnebi memleketlerde bir te· 
oturdular. ' bir tek hükumetle birlikte ça- sir husule getirmek istemiştir. 

Edanın ğönlü olup gelme· lışmak istemiyorlar ki, bu da Mussolini istediğini yapabil-
sine kim bilir ne kadar vakit Sovyet Rusyadır. miştir. Bu sebeple faşist aleyh-
var. Uf lazım ya, koca karı İtalya ve Almanya Roma • darlarile birçok kimselerin 
başladı çene çalmağa ve çam· Berlin mihverine hüsnüniyet hiddetini kendi üzerine cel· 
lar devirmeğe: besliyen bütün hükumetlerin betmiştir. 

-Rabbim kabrini nuretsin, yaklaşabileceğini beyan etmek- Mussolini, diğer taraftan, 
beni esirci lbrahimclen sabn tedirler . resmen reddetmeden, Akde· 
alan rahmetli paşafendim, da· Gayda, makalesinde diyor ki: nizdeki torpilleme hadisele· 
dılık ettiğim yavrucuğun pe- "Şunu tavzih etmek lazım· rinde İtalyanın itham edilme-
deri, ne paşaydı, ne paşa. dır ki ltalyada lngiliz muhibbi sine karşı da bililtizam göz 
Acaba üstüne var mıydı onun? bir veçhe ile Alman muhibbi yummuştur. Hatta Rus resmi 
Beş vakit namaıında; 30 Ra· bir veçhe arasında tercih yap- matbuatı tarafından İtalyaya 
mazan orucunda; üç aylan mak gibi bir mesele mevcut hareket edilmesine de meydan 
bile tutar. içki miçki şöyle değildir. bırakmıştır. Filhakika, Musso· 
dursun; tütünü bile yok; mek- Bu devletlerden birile ya- lini hakikatte suiniyet besleme· 
ruhtur diye cıprayı tellendir- pılacak bir anlatma, diğerile diği halde kendisini suiniyet 
mekten bile korkardı. Erzurutn anlaşmaya mani değildir. Bil· sahibi göstermiştir. Şimdi, Hit-
valisi Tahir paşa deyince cümle • • •• • •• • • 
alem .. 

Kurşunla vurulmuşa dönen 
Abdürrahman, bu pot kınşı 
gürültüye karıştırmak için, var 
kuvvetile ve boğulurcasına, 
öksürüğü tusturdu; keser kes
mez atıldı: 

-Ôyledi ya ablacığım, mer· 
k~di pürünur olsun, rahmetli 
Taha paşamız, sancak muta
sarrıfları arasında yektadı; cildi 
sanisi yoktu ve bir daha da 
gelemez. Şimdi nerede o haz
retler?. Ekmel beyf endi veli· 
nimet zadem .. belki sizlerin de 
mesmuu aliniz olmuştur ya, 
Taha paşayı müşariinnileyh o 
rütbe mümin, mütteki, musalli, 
mert dürüst, bir zatı mübarek 
idi ki.. ' 

Hafize, bu kttlak büküıün, 
paşanın Tahir değil, Taha olu
şunun farkında bile değil. Bir 
dakika evvel, ağzından çıkanı 
da unutmuş: 

- Ne diyorum?. Erzurum 
valisi Tayyar paşa denildi mi .. 

Kör, gene öksürüğü tut· 
turdu .. Bu sefer ki boğmaca· 
dan heter .. Al çuha kesilerek, 
gözlerinden yaşlar gelerek, 
araya aksırıklar tıksınklar da 
karıştırırken, gene hiç oralı 
ol~azan kocakarı ötmede: 

.l... v.ı· . 

Q"ndeki harekat.siyah ej 
der ıdare ediyormuş 

Cemiyet reisi, Japonyanın Rusya ile an· 
ltıfmaaına imkan yoktur, diyor. 

Japonyada hükumetin umu· Mutsuru, japonyanın şayanı 
mi siyaseti üzerinde amil olan dikkat bir simasıdır. (Siyah 
siyasi fırkalardan başka bir ejder) cemiyeti, kararlarını 
takım hafi cemiyetler de var· bazen cebrü şiddet göster-
dır. Bu cemiyetlerden biri si· mek ve hatta kan dökmek 
yah ejder cemiyetidir. Bu ce· suretile tatbik etmektedir. Çin 
miyetin reisi olan T oyama deki harekat bu cemiyet tara-

paşanın ismi anılınca, bütün 
İstanbul halkı parmakla gös
terirlerdi. işte sadrıazam ola· 
cak vezir budur, derlerdi. Bir 
tanecik kerimaciği yavrum Leyla 
hanım da .. 

Kör, baktı ki, öksürükten 
boğulsa, ciğerleYi ağzına gelse 
faydasız. Kocakarı daha de· 
vam ederse tüyü değil, tuğu 
dilCecek .. 
Ayağa fırladı. Dudaklarını 

birbirine yapıştınp avurtlınnı 
şişira:rek, ıkınıp fıkınıp yüzü
nü kıpkırmızı ettikten sonra 
gene öksürüğü tutacakmış da 
güç zapteôiyormuş gibi, ağzı
na mendili tıkadı. Başsız ho· 
roz gibi zıplıyordu: ,. 

fından idare edilmektedir. 

Toyama Mutsuru üstadıazam . 

unvanile anılmaktadır. Japon

yada büyük bir nüfuz sahibi 
olan bu adam, bir gazeteciye, 
Siyah ejder cemiyetinin mak
sadı hakkında şayanı dikkat 
beyanatta bulunmuştur: 

- Siyah ejder milli bir zih· 
niyet ve ferdin, imparatorun 
mukaddes şahsında temsil 
edilmiş olan devlete mutlak 
surette itaat etmesi esası üze· 
rine kurulmuştur. Biz Japon
yanın ananevi olan temizlik ve 
sadeliğine avdet etmek istiyo· 
ruz. Garp medeniyetinin taklit 
edilmesini istemiyoruz. 

Biz Garplıların işte göster· 
~ve ~ 

ler ile mutabık kalarak sulh 
hakkında görüşmek üzere Ber· 
line gidiyor. 

iki diktator Berlinde, teşriki 
mesai politikasını tasrih ede
rek yeniden bir Palerıno nutku 
irat e leceklerdir. 

İki diktatör, umumi bir teş· 
rikimesai vücude getirilmesi 
için beyanatta bulunsalar bile 
bununla da iktifa etmiyecek
lerdir. Çok muhtemeldir ki bu 
mülakattan tedafüi bir itilaf, 
komünizme karşı bir müdafaa 
itilafı, yani Japonya ile Al
manya arasında akdedilmiş 

olan anlaşmıya benzer bir 
anlaşma yapılmış olsun. 

Bundan başka iki hükumeti 
arasında ekonomı ve kültür 
sahasında bir teşriki mesai 
vücude getirilmesi meselesi 
yeniden tetkik edilecektir. · 

giliz adetini tekrar ortaya 
karmıştır: 

Gelin düğün merasimİP 
o adete göre: (eski bir ş~ 
giymişti: Arkasındaki elb~ 'r 
eski bir entarı idi. (Ma\'İ ~ f.f . tı· 
şey) olarak iç çam~sırı?ı ı~ ) Ye 
hap etmişti. fY enı bır ş Y 
olarak duvağı, ayakkabıl 
vardı. (rlaşkasından alınlll1' 
bir şey) de annesinin elııı" 
l "d' ~ arı ı ı. be' 

Bu adetin az zamanda 4 
kes tarafından tatbik edilece' bq 
ğ'i zannolunuyor. aıJı d 
~ Bu adetin en cazip t .. 1• 
düğünde (eski bir şey) .if1tf () 
mesidir. Düğünde gelıoı t 
damadın eski elbiselerini~ 
bilmesi moda olsa, hiç . ttl' 
sa füzuli bir masraftan k 
lurlar değıl mi? . ..ıl 

Hem yeni elbiseye ne b'V' 
gene eskiyecek olduktan ,,, 
ra! ... 

~---------------··--..... ·---------------
Erkek dişi, dişi d• 

erkek oluyor 
·-·-Horoz tavuk, tavuk 

roz yapılabilecek . 
Cerrahi, fenni hergün yeni sür'atle kesilir. Sterelize: ~ 

yeni tekamül safhaları geçiri· miş bir saat camı altına 
yor. Bu tekamülün son misa· nur. 
lini beynelmilel Paris sergisi Horoz bu suretle açıkta 
gösteriyor. Sergide "Keşifler lır, bundan sonra tavuğa 
Sarayı,, denilen hususi bir şu· gelir. Bunun da yan tar ifJ' 
be bulunduğu malumdur. Bu- rozda yapıldığı gibi açılıl ça· 
rada Port Moliter denilen vuğun yumurtalığı çıkarıif' ..-.d 
mevkiin yanında sakin bir yol kanlan yumurtalıklar h~ 
üzerinde dünyanın en hariku- tatbik edilir. Diğer ~r 
iade bir tavukçulvk müessese· horozdan çıkarılmış olaJI f' 
si kurulmuştur. Burada evvel· keklik guddeleri de tavui' r' 
ce tavuk iken şimdi bir cer- pıştınlır. Ondan sonra i·Jif· 
rahi ameliyesi sayesinde er· ile güzelce bu uzuvlar e' 

kekleştirilmiş olan horozlar Bundan sonra yapılan ~ 
ötmektedir. Gene burada ev- liyatın neticesi beklenir: rfl 
velce horoz iken sonradan dan onbeş gün geçince ~ 
dişileştirilmiş tavuklar "gıd zun ötmek adeti kesilir. . il 
gıdı,, diye eşinmektedirl gün sonra hayvanın tabia~ 

işte bu tavukçuluk müesse- görülen değişiklik dab bD' 
sesindedir ki meşhur Kollej dö bir _şekil alır. Yavaş ya\'at iif'' 
Fran~ profesörleri Doktor Pe- rozun tepeliği gevşer, d bil 
rard ile arkadaşları tarafından bozulur. Tepelikte görüle#. 
açılmış olan tecrübeleri takip değişiklik hayvanın tab ... ~ 
ve tatbik etıhektedir. deki değişikliği takip ,1 

Bu ameliye nasıl oluyor? için çok canlı bir miyar iti' 
Burada madeni bir masa eder. Sonra gene horozu~~..t' 

üzerinde bir Ligorn tavuğu, leri dairevi bir şekil ~~ 
tavuğun yanında ayni cinslen başlar. Nihyet horoz, tJ 
bir de horoz vardır. Bunların olur. ıı• 
vücutlanndan yan taraftaki Tavuğun horoz ol~e~ 
tüyleri biraz yolunmuştu. Sonra gelince: Bu horozda 1'1'-eJi· 

tezahüratın aksinedir. }tf1J • ., 
hisleri ibtal olunmuştur. prt v 

yattan birkaç hafta so.. .Jifl' 
Bu sayede hiç zahmetsizce vuk ötmeğe başlar. ruylİ~t· 

istenilen cerrahi ameliyesi ya- deki dairevi şekil lca)'~_hl 
pılır. Operator horoz:ın yan Tepeliği daha sert olur• "';-
tarafından açtığı bir ceriha ile _. 
hayvanın etinil yarar, horozun ziyade büyür. Daha sor-o--...J 

vuğun bacaklarında hot"".!.ol 
böbrekleri ile erkeklik gudde· mahmuzları görinür. r- .kf 
lerini meydana çıkarır. Bunlar t ' rengi değişir. Nihaye. ~ 

takdir ediyoruz. 
- Bana, Siyah ejder ce· 

miyetine mensup azanın mik
tarını takribi olarak söyleye· 
bilir misiniz?. 

- Azanın miktarı hiçbir 
yerde mukayyet değildir. Fakat 
şeflerinin bir sözü ile onlar· 
dan yüzlerce ve binlercesi se· 
ve seve hayatlarını feda eder
ler. 

tavuk tamamen yeni bır 
roz olur. jt,e' 

Tavuklar ile horozlar .. ,. 
rinde yapılan bu ameli)'f fdi· 
termiştir ki erkeği, dit~:fdif· 
şiyi erkek yapmak k~ ~f.f 
Acaba henüz yeni bir 1~· 
devresinde bulunan bu .. bıl 
beler neticesinde bir gi'ltbİ 
ameliyat insanlara da : ı,it 
olunarak bir kadın e~~~1~e 

- Hedefinize vasıl olmak erkek te kadın yapııau"'. 
midir? işte Paris ıergiaiJSI 
zerken bu daireyi .. 

için gayri meşru vesaite müra· 
caat eder misjniz ? 

Dev..-. 3 ncii salıifı 
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. (8,,#tara/ı 2 inci sahi/ede) HAMBURG rekisı Limitedj vapur acentccsı iz 
e~ lai- H_~yır. Daima ~eşru ve· ".~ACEDONIA" vapuru 11 . ROY AL NEERLANDAIS T •• 
ç ~ te muracaat ederız. Eylulde ROTTERDAM, HAM- Vapur acent __ ..... ..._ KUMPANYASI 

nsucatı 

S"rkc-ıi dır - Bana lütfen Çang·Kay· BURG ve BREMEN için ha-
Jr ı._, ile olan münasebatmızdan reket edecektir. 
r/ ~seder misiniz? "ANKARA" motörü 21 Ey-

- Evet, Çang • Kay-Şek'i lülde bekleniyor. 28 Eylüle 
inde 1-nırım. O benim dostum ve kadar ROTTERDAM, HAM
şeYl ltlebemdir: Onu imparator Sun BURG ve BREMEN için yük 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

ELLERMAN LINES 
LONDRA HATTI 

"MALVERNIAN,, vapuru 

b~ Yat Sen zamanından tanırım. alacaktır. 
1
• ti· fiatta onunla aramızda kan AMERICAN EXPORT LINES 
ın y) Yemini vardır. THE EXPORT STEAMSHIP 

1 O Eylülde gelip 17 Eylüle 
kadar LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

şle rt - Eğer yanılmıyorsam, CORPORA TION 
~ş \ang·Kay·Şek, sizin şimdi o· •EXPRESS" vapuru 9 Ey· 

r turduğunuz eve gelmiş. O za· lülde bekleniyor. NEVYORK 
ıns illa 'kt'd k'' · ı· l n ı ı ar mev nnı e ıne a · iÇin yük alacaktır. 

"MARONIAN., vapuru Ey
lülün ortasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracaktır. 

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

!!ıı K - · 1 1 .. bef ş ve omunıst ere muca· .. EXMOUTH vapuru 22 
ect' ~eleye giriş~işti. Kendisine Eylülde bekleniy~r, NEVYORK 

u yolda nasıbatlerde bulun· için yük alacaktır. 
aralı dunuz mu? "EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle 
·yil• (} -Bun

1
larm he~si doğr~~ur. doğru bekleniyor, NEVYORK 

LIVERPOOL HATTI 
"MARONIAN,, vapuru 16 

Eylülden 22 Eylüle kadar Ll
VERPOOL ve GLASGOW f " na şun arı tavsıye etmıştam: · · ··k la kt " t . ıçm yu a ca ır. 

. ....e' ~ve]a Japonyanın yardımıle 
s•ı Çini modem bir hale getir· THE EXPORT STEAMSHIP 

için yük alacakbr. 

--ek. Saniyen komünizme .karşı CORPORATION 
" \inansız bir mücadeleye giriş· PJRE AKTARMASI SEYRi 

cf. llıek.. SEFERLER 

"MARDINIAN,, vapuru 17 
Eylülde LIVERPOOL ve 
SWENSEAdan gelip yük çı· 
karacak. 

• ıı· - Talebenizden memnun •EXCHORDA" vapuru 10 
sO llıUsunuz?. Eylülde PIREden BOSTON "MARDINIAN" vapuru 29 

Eylülden 6 Birinciteşrine ka
dar LIVERPOOL ve GLAS· - Evet memnunum. Bütün ve NEVYORK için hareket 

edecektir. e llhiri görünüşlere rağmen ta- "EXCALJBURn vapuru 24 
lebemden memnunum. Zira Eylülde PIREden BOSTON 
bugünkü şarait dahilinde Ja- ve NEVYORK için hareket 

GOW için yük alacaktar. 
BRISTOL: LEITH ve NEW

GASTELE HATTI 

~onyaya düşman kimseler tara- edecektir· 
b "EXETER., vapuru 8 Birin-
ndan ihata edilmiş olmakla citeşrinde PIREden BOSTON 

- beraber eski hocasını memnun ve NEVYORK için hareket 
ttınek için elinden gelen her edecektir. 

"JOHANNE,, vapuru Eylü
lün ortasında doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE" 'va· 

ftyi yapmışbr. Seyahat müddeti: 
edil· - Rusya ile bir anlMma PIRE-BOSTON 16 gün 
~o· Yapılması mümkün oldujuna PlRE-NEVYORK 18 gün 

p,uru Birinciteşrinin onbeşinde 
LEITH ve NEWGASTEL için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

kail misiniz? 
- Hayır, Sovyetlerle dövüş· SERViCE MARITJME 

llıelc, hatta mümkün mertebe ROUMAIN 
&üratle dövüşmek lazımdır. BUCAREST 

- Fakat Rusya ile mi, yok- "BUCAREST" vapuru 15 
la IComünizm ile mi harp et- Eylülde gelerek ayni gün KÖS- Dr. Demir Ali 
inek istiyorsunuz? TENCE, SULINA, GALATZ 

- Yalnız komünizm ile. Ben ve GALA TZ aktarması TU-

Birinci sınıf mutahassıs • 
er tecavüzlerden ve adaletsizlik- NA limalllarma bareket ede· 

.. .,s• len nefret ederim. Komünizm, cektir. 

Kamçıoğlu 
Cilt ve Tenasül lıastalıkla1 

,,.r "DUROSTOR" vapuru 27 
jğtle ~s itibarile adaletsiz bir re- Eylülde bekleniyor. KÔSTEN-

t1e elektrik teda'Uisi 

ki}ir· !İmdir. Fazla olarak Moskova CE, SUL1NA, GALA TZ ve 
biikumeti japonyava karşı mü- Elhamra sineması arkasında ,ıııe- J · GALA TZ aktarması TUNA 

lzmir • Birinci beyler sokağı-

A(f' tecaviz davranıyor. Onu yık· k No. : 55 
:rO' llıak lazımdır. limanlara için yük alaca tır. Telefon: 3479 

otııı z • STE ROYALE HONGROISE • 
· .. de 8 yı DANUBE MARITJME citeşrin iptldalarmda bekleni-tı•· 

stil Kemer caddesinde, içinde .. SZEGED .. motörü 20 Ey· yor, ANVERS için yük kabul 
~ır tekaüt beratım, maaş cüzda- tülde bekleniyor, BELGRAD, edecektir. 

"•an, tatbik mührüm, hüviyet NAVISAD, COMARNO, BU- DEN NOR_S_K_E .... M-ID ... ,_ ELHA VS-
llüfus cüzdamm, bir on, bir DAPEŞTE, BRATISLAVA, L1NJE • OSLO 
beş ve bir de bir liralık evrak ViYANA ve LINZ için yük .. BAALBEK,, motörü 25 Ey-
nakdiye 9285 numaralı tayyare alacaktır. lülde bekleniyor. DIEPPE, 
bileti, seksen Jiralık iki maliye JOHNSTON WARREN LINES DÜNKERK ve NORVEÇ li-
llıakbuzu bulunan bir zar- LiMiTED - LIVERPOOL manian için yük alacaktır. 
fı, zayi ettim. Evrak nakdi· .. AVIEMORE,, vapuru 26 "BOSPHORUS,,motörü 24 
Yeın işbu zarfı bulana aid Eylülde bekleniyor. LIVER- Birinci teşrinde bekleniyor. 
olınak üzere gösterdiğim ad· POOL ve ANVERS limanla- DIEPPE ve NORVEÇ liman-
tcse evrakımm teslimini veya rından yük çıkaracak ve ,BUR- ları için yük alacaktır. 
Posta ile gönderilmesini insa- GAS, VARNA, KÔSTENCE, "Vapurların isimleri, gelme 
tıiyet rica ederim. SULINA, GALATZ ve IBRAIL tarihleri ve navlun tarifeleri 

Basmane postanesinde Ber- limanlarına yük alacaktır. hakkında hiçbir taahhüde giri-
gama posta memurluğundan ARMEMENT DEPPE şilmez." 

mütekaid Osman Faik ANVERS Birinci Kordon, telefon 
Ünalkızılırmak "ESPAGNE,, vapuru Birin· No. 200- 2008 

·~~~~~~~~~~~~~~~~-~~· 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıtlurak büyük .. 'talepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
1 bulunur 11 
-~~~~~~~~~~~~~~· 

"HERMES,. vapuru 31-8-37 
gelip BURGAS, VARNA ve 
KÖSTENCE limanlan için yük 
alacaktır. 

"MEROPE" vapuru 5-9-37 
de ROTTERDAM, AMSTER· 
DAM ve HAMBURG liman· 
larına hareket edecekti. 

"HERMES,, vapuru 20·9-37 
de ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG liman· 
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Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
:f.. eni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Y rleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 

}arı i~n yük alaca~ı~ 1 ~~mM~immH•~K~e~m~al~e~dcdi~n~c~adad~e~~~n~d~e~F~A~H~R~l~K~A~N~D~E~M~IR~o~i~lu~ 
SVENSKA ORIENT LINEN ı• t• 

"GDYNIA" motörü 2-9-37 

de ROTTERDAM, HAM- ir a nsucatı 
BURG, DANTZIG, GDYNIA 

BALTIK ve DANIMARK li- Türk Anonim Şirketi 
mantarına hareket edecektir. 

..VASALAND,, motörü 17-
9-37 de ROTTERDAM, HAM
BURG, DANZIG GDYNIA, 
NORVEÇ-BALTIK ve DANl
MARK limanlarına hareket 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapat bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 edecektir. • 

"BIRKALAND" motörii 2- Telgraf adresi: Bayrak lzmır 
10-37 de ROTTERDAM, HAM- • 
BURG DANTZIG, GDYNIA 
DANIMARK limanlarına ha· 
reket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki değişiklikle· 

rinden acenta mesuliyet kabul 
"SUÇEAVA,, vapuru 10-9- etmez. 

37 de MALTA ve MARSIL- Daha fazla tafsilat ıçın Çocuk Hastalıkl~ra 
YAya hareket edecektir. ikinci Kordonda FRATELLI mütehassısı 

Doktor 
Ali Agilı 

ZEGLUGA POLKA S. A. SPERCO vapur accntalığına l lkinciBeylerSokağı No. 68 
.. LEWANT t·· ·· 8 9 37 müracaat edilmesi ricn olu-,, mo oru · · Telefon 3452 

de ANVERS, DANTZIG ve nur. 
GDYNIA limanlarına hareket Telefon: 4111/4142/2663/4221 • 1:11 

Kum~ 

h •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 
rur CD 8 aprahatsız r1e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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Filistin in Taksimi Mes'elesi 

Arap komitesi, Uluslar sosyetesi ge
nel sekreterliğine protesto gönderdi 

Arap Çeteleri Dağlara Çekilmiş, lngilterenin Kararinı Beklemek
tedirler. Hayfada Grevler Devam Ediyor. 

Roma, 14 (Radyo) - Ku
düsten bildirildiğine göre, Fi
listinde vaziyet çok naziktir. 
Arab komitecileri, çeteler ha
linde dağlara çekilmişler, ha
rekete hazır vaziyette lngilte
renin kati cevabını 'beklemek-

Dün Kudüsün garb mahal- aynidir. Limanda hergün hadi
lerinde Yahudilerle Araplar seler vukubulmaktadır. Liman 
arasında bir arbede vukua amelesi, sık-sık grev yapmakta 
gelmiş, İngiliz polisi de çar- gemilerde iş görmek kabil 
pışmalara karışmıştır. Araplar, olamamaktadır. 

riyasetinden gönderilen pro

testoyu almış ve aid olduğu 

komiteye havale etmiştir. 

Arap kongresi, Filistinin 

taksimini tanımadığını kaydet-

tedirler. 

Yahudileri bırakarak İngiliz Cenevre, 14 ( Radyo ) -
polislerile mücadeleye giriş- Uluslar Sosyetesi genel sek
mişlerdir. Hayfada da vaziyet reterliği, dün Arap kongr(.si 

mekte ve lngilterenin taksim 

projesini redeylemektedir. .............. 
Seyit Riza da E zincan

da dehalet etti 
---------

Günlerce dağlarda aç dolaşan serker
de, adaletin pençesine teslim edildi. 

İıtanbul, 14 {Hususi) - Tunceli 

hldiBelerinio elebaşısı Seyid Rıza, 
hdkdmetimizin aldığı esaslı tod· 

etmiştir. İfadesi alınan Seyid Rır:a, 
Elazize eevkedilecektir. Orada 
muhakeme edilerek cezasını hula· 
cak olan bu şerir, aveneeioden 

birler neticesinde bir tarafa kaç· iki kişi ile epey zaman dağlarda 
mak imkanı kalmadığını anlamış aç dolaştıktan ııoora nihayet teıı• 
Te Enincanda hdk.dmete dehalet lim olmuştur. 

~~~~------~~~·.-...··-~~-----~~~~-
I logilizler 

ispanya sularındaki 
donanmalarını tak. 

viye ediyorlar 
Paris 14 (Radyo)- ispanya 

sularında bulunmakta olan 31 
İngiliz harp gemisinden başka 
bir filonun daha kontrola tah· 
sis olunacağı, Londradan ha· 
ber veriliyor. ,. ...• 
lngiliz fil osu 
Selaniğe vardı 

Selanik 14 (Radyo) - Ma
laya adındaki İngiliz amiral 
gemisi, dün birinci tahtelba
hir fırkası ve bir hastahane 
gemisile buraya gelmiştir. 

lngiliz donanması merasimle 
karşılanmıştır . 
----~ .......... __ 

Akdeniz konfe
ransı bugün tek-

rar toplanıyor 
- Ba~taraf 1 nci sahifede -

olunmuş ve Bulgristanın Bal

kan antantını teşkil eden dev

letlerle beraber yürümesi, An

kara siyasal mehafilince de 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

lstanbul, 13 (Hususi) - Ve
killer Heyeti, bugün (dün) de 
toplantısına devam etmiştir. 
Üç göndenberi toplanmakta 
olan Vekiller Heyeti, mühim 
meseleleri müzakere etmekte· 
dir. lstanbuldan Ankaraya gi
den Genel Kurmay Başkanı
mız Mareşal Fevzi Çakmak 
da bugünkü Vekiller Heyeti 
toplantısına iştirak etmiştir. 
İstanbul, 13 (Hususi)-Başba-

kanımız ismet İnönü, üç gün
denberi toplantılantılarına de
vam eden Vekiller Heyetine 
riyaset etmektedir. Başbaka
nımız, her gün Cenevrede bu
lunan Hariciye Vekili Dr. B. 
Riiıtü Arasla telefonla gö
rüımektedir. 

Prens Sisiho 
Bugün Japonyaya 

hareket ediyor 
Berlin 14 (Radyo)-3 gün

denberi burada bulunmakta 
olan Japonya imparatorunun 
kardeşi Prens Sisibo, dün Ja
Japonyanın bura sefiri ile bir
likte tayyare ile Nurenberge 
gitmiş ve yapılan geçit resmini 
seyretmiştir . 

Prens Sisibo, hava istasyo
nunda Bay Hitler tarafından 
karşılanmıştır . 

Prens Sisibo,: bugün Ham· 
burgtan vapura binecek ve 
memleketine gitmek üzere yola 
çıkacaktır . 

Faşistler 
Jimnastik yapmışlar 

Roma 14 (Radyo) - 26 bin 
Faşist genci, dün Roma stad
yumunda B. Mussolininin mü
vacehesinde jimnastikler yap
mışlardır. Bu jimnastiklere 400 
Hitlerci Alman da iştirak et
mişlerdir. 

••••• 
Kaymakamlar 

toplantısı 
. Vilayetimiz dahilindeki kaza 

~aymakamları, dün vilayette 
Vali B. Fazlı 5Jülecin riyase
tinde bir toplantı yapmışlardır. 

Kazalara ait muhtelif işlerin mü 
zakeresi için yapılan toplantıda 
Vilayet Jandarma komutanı 
binbaşı B.Huliisi ve muhtelif 
daire müdürleri de hazır bu· 
lunmuşlardır. Kültür, ziraat ve 
bayındırlık işleri hakkında gö
rüşülmüş, yapılacak mühim 
işler üzerinde kararlar alınmış
tır. Göçmenlerin vaziyeti ve 
yeni iskan edilecek göçmen 
evleri meselesi de görüşülmüş
tür. Bazı yerlerde olduğu gibi 
göçmen yerleştirilen yerlerde 
de en kısa bir zamanda göç
men evleri inşasına derhal baş
lanacaktır. 

ihtilalcilerin ileri hare-
keti devam ediyormuş 

General Franko gemileri, cumhuriyetçi 
ispanyaya ait üç vapuru zapt ettiler 
Salamanga 14 (Radyo) - pelerinde kısmen imha edil

Ihtilalcilerin ileri harekatı de- miş ve kısmen de esir olarak 
vam ediyor. götiirülmüştür. 

Armagones kasabası ile Paris 14 (Radyo) - Gene-
Robyalesi tepeleri, general raf Frankoya ait harp gemileri 
Franko kuvvetleri tarafından Cumhuriyetçi ispanyaya (men· 
zaptedilmiştir. sup ve silahlı üç posta vapu· 

Son haberlere göre, cum- runu yakalamış ve ihtilalcile
huriyetçi ispanya kuvvetlerin- rin elinde bulunan limanlara 
den üç tabur, Robyalesi te- göndermiştir. 

Çimento fiatleri yükseldi 
Eski fiatlere nazaran bir buçuk 

lira fark vardır. 
Çimento satış fiatleri, yeni

den tesbit edilmiş ve eski fi
atler biraz yükseltilmiştir. Bu
nun sebebi son zamanlarda 
İstanbul-İzmir arasında çimen
to ve kömür nakleden vapur
ların; ecnebi memleketler li
manlarına fazla miktarda kö
mür nakletmeleri, fazla işten 

nakliye tarifelerini yükseltme
leridir. 

çimento satış fiatlerini yeniden 
tesbit etmek lüzumunu hisset
miştir. 

Bugünden itibaren portland 

çimentoları ton başına 22,5 
ve supe çimentoları 25,5 lira-

ya satılacaktır. Bu fiatler, eski 

fiatlere nazaran birer buçuk 
lira fazladır. Sömikok kömür 

fiatleri de yine bu tarife me-

Tarifelere yapılan zam, çi- selesi yüzünden yükselmiştir. 
mento fiatlerine de teşmil Sömikok ta 23,25-23,50 lira
edildiği için çimento satış fi- ya, yani eski fiate nazaran 7 5 
atlerinin tesbiti hakkındaki ka· kuruş fazlasile satılacaktır. Bu 
nun mucibince İzmir Ticaret fiatlerden fazlaya satanlar hale· 
ve Sanayı odası, İzmir için kında takibat yapılacaktır. ............ 

Köy muallim 
mektebi 

Alınacak talebenin 
tesbitine başlandı 
Kızılçulluda açılacak köy 

Öğretmeni okuluna kay1d ve 

Başvekil 
Karabüke gidecek 
İstanbul, 13 ( Hususi)-Baş

vekil ismet İnönü refakatinde 
lktısad Vekili B. Celal Bayar 
olduğu halde yarın akşam 
trenle Karabüke gidecek, çe
lik ve demir fabrikası inşaatını 
teftiş edecektir. Oradan oto-kabul edilmek için bir çok 

talebe, şimdiden Vilayete ve mobille İneboluya geçecek 
Kültür direktörlüğüne müra· olan Başbakanımız, vapurla 
caat etmektedirler. Halbuki İstanbula dönecektir. 
bu mektebe alınacak çocuklar 
için böyle bir müracaata lü
zum yoktur. Vilayetimizden 
bu okula alınacak ( 40) çocuğu, 
İlktedrisat Müfettişleri köyler
den seçeceklerdir. Bunun için 
fıktedrisat Müfettişleri, köylere 
çıkarak zeki, müstaid ve çalış
kan talebeyi tesbite başlamış
lardır. Bu çocuklar için Mü
fettişler tarafından fişler dol
durulacak ve bu fişler, Kül
tür Bakanlığına gönderilecektir. 

Bakanlık, bu fişleri tedkik 
ederek okula alınacak talebe-

General Kazım 
lımir mebusu General Ka

zım lzmire gelmiş, dairei in
tihabiyesi dahilinde tetkikatta 
bulunmuş, partiyi ve belediyeyi 
ziyaret etmiştir. 

leri tesbit eyliyecektir. Okula 
alınacak çocuklar, köy okul
larının üç, dört ve beşinci 

sınıflarını bitirmiş olacaklardır. 
Yalnız bu çocukların aileleri 
tarafından okul idaresine otuz 
lira veya o kıymette ayniyat 
verilecektir. 

__________ 1_4_Eylul 937_, 
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· Klod'un bu üç ihtiraı üze
rine verdiği malumat Martel 
ve Brison' da iyi tesir husule 
getirmedi; iki arkadaş adam
cağızın deli olduğuna hük~et
tiler. 

Mari Fransa gelince: Enfes 
bir kızcağızdı. Sarışın mavi 
gözlü, güüel olduğu kadar 
zeki, altın renkli saçlı endamı 
çok mükemmeldi. Ve ... bizim 
Martel, ilk görüşte kızcağıza 
aşık oldu! Arkadaşı Brison 
bu aşkın bir yıldırım gibi 
Marteli çarptığını hissetti. Bu 
sebeble kızın babası Klod'ı 
fazla meşğul etmeğe savaştı. 
Bu sayede Martel ile Marı 
Frans bol, bol hissiyat teatisi 
dikkatini bulabildiler. 

iki bahriye zabiti, muhteri 
Klodun evinden çıktıktan son
ra, epeyce bir zaman sükut 

ettiler, bunun sebebi şu idi: 
Martel, Mari Fransa delice 

aşık olmuş, Brisan 'da başından 
şiddetli bir baş ağrısı hisse
diyordu. 

Ertesi gün Brison Klodun 
nezdine gitmekten istinkaf 
etti, bunun için de Martel 
Mari Fransa yalnız gitmeğe 
mecbur kaldı. Eğer sorarlarsa 
birşeyler unuttuğunu söyliye
cekti. Fakat Mari Fransı gö
rünce Martel hazırladığı sebebi 
unuttu, bereket versin ki di
ğerleri de ziyaret sebebini 
sormadılar. 

Şimdi, bu "deniz kaplum
bağası işi" nin ikinci safhasına 
geliyorum: Klod, kendisini bü
yük bir hiddete kaptıran bir 
mektup aldı. Klod bir müd
det evvel Fransız Bahriye 
Nezareti ihtiralar dairesine 
torpilinin planlarım göndermiş 
ve satmak teklifinde bulun· 
muştu. Kendisine; " icadının 
henüz ciddi telakki edilecek 
mahiyet. almadığıllbildiriliyor 
idil. 

Mari Frans, babasına her 
zaman zehir olurdu. Bahasının 
Bahriye Nezaretine giderek bir 
skandal çıkaracağını hissetti 
ve planları bizzat gidip ala
cağını temin etti. 

Ertesi günü, güzel kız, elinde 
bir cüzdan bulunduğu halde 
Bahriye Nezareti ihtiralar dai
resine müracaat etti. Maattees
süf - daha doğrusu maalmem
nuniye! - dairenin kapanacağı 

sırada büroya varabildi. Nö· 
betçi zabit bir ihtiyat zabiti 
idi. Genç kıza ertesi gün gel
mesi lüzumunu bildirdi. Tabii 
yapacak başka bir iş yoktur; 
genç kız cüzdanı koltuğu al
tında bahriye dairesinin büyük 
kapısından çıkarken bir adam 
koluna çarptı; ayni zamanda 
boş olan cüzdanıda çarparak 
kaçtı. Herif o kadar çabuk 
kaçtı, ki arkasından yetişmek 
imkanı olmadı. Maamafih boş 
bir cüzdan için de bu herifin 
arkasından koşmak lüzumsez 
demekti! 

* • • 
Aradan bir ay kadar zaman 

geçti; bu müddet esnasında 

geçti; bu müddet esnasında 

Martel ziyaretlerine devam 
etti. Klod Janin, torpili işi ile 
daha fazla uğraşmağa koyul
muştu. Bunun da sebebi, Man· 
çurili bir bahriye zabiti olan 
ve deniz manevralarında bu
lunmak · üzere hükumeti tara· 
fından Liyona gönderilmiı 
bulunan Osiki Tamaronun ter 

vik ve takdirleri idi. Bu zabitı 
Klodun dostluğunu, kendisiııİ 
filan amirale tavsiye edece' 
ğini vaadederek kazanmıştı. 
Filvaki bu amiral Klodu çok 
samimi surette kabul etıniŞ, 
fakat planını bürosuna havale 
etmekle iktifa etmiş idi. 

Netice ne olursa olsun, Tı· 
maro ailesinin en büyük dost: 
ları arasında yer almıştı. Marı 
Frans bile bu yabancı zabiti 
babasına olan teveccühü h•· 
sabile iyi surette karşılamak• 
mecbur kalmıştı. Bu aralı'4 
Mart el ile Mari F rans kendi· 
lerini nişanlanmış f arzedecek 
kadar iyi giyinmiş bulunuyor 
lardı. 

* • • 
Şimdi gelelim üçüncü badi· 

seye; bu ilk iki hadisede' 
mühimdir. Amirallığın verdif 
baloya davetli bulunan M" ' 
Frans, erkenden geldi ve M,,. 
teli aramağa koyulu. F akl' 
ilk olarak yabancı zabit T•' 
maro ile karşılaştı. Konuşur 
larken Martel kendilerini gör 
dü. Hayretten olduğu yerde 
kaldı; çünkü nişanh ile btı 
kadar teklifsiz görünen ~ 
Mari F ransın gülereh konuı· 
tuğu bu adam, lbundan evvel, 
yani birinci hadisede Dört 
kardeşler sokağında gece vaktİ 
garib bir halde rastlamış ol· 
duğu ve o zaman elinden kJ• 

" çırdığı adam idi. 
Ani bir hiddet ve biraıdl 

kıskançlık hascbile kendilerio' 
kadar yaklaştı ve Tamartf 
karşı: 

- Bu müsyüyü evvelden ti' 
nımak şerefine malikim. Ktl 
disini Dört kardeşler soli 
ğında, çamur içinde ve dii)I° 
rim altında bulundurdu~ 
sırada kaçmış, fakat bana bit 
hediye bırakmıştır. Yani ıniil' 
yünün sigara tabakası bendr 
diri Dedi. 

- Arka.tı oa~ 

Tekirdağh 
Başpehlivan olda 
lstanbul, 13 (Hususi)- Tii: 

kiye serbest güreş başpeblr 
vanlığı için yapılan güreşte 
Tekirdağlı Hüseyin; Müliyidl 
pehlivana karşı çıkmış ve 111ii· 
sabaka çok çetin olmuştur. 

Tekirdağlı Hüseyin bakiJll 
oynadığından sayı hesabil0 

galib sayılmış ve Türkiye baf 
pehlevanhğını " tekrar kaz"' 
mıştır. 

Fuarı zi
yaret edenler 

İzmir Enternasyonal Fuarıll~ 
ziyaret edenlerin umumi sa'/11 

490,961 e çıkmıştır. YallJ~ 
Pazar günü akşamı ziyate 
edenlerin miktarı 30810 dur· 

Fuar açıldığındanberi lzıııirt 
ecnebi memleketlerden p ..... 
portla gel er ek fuarı gezenle!! 
miktarı 1733 dür. Türk•r 
dahilindeki memleketlerle hl: 
riçten lzmire gelenlerin uın&Jdl' 
sayııı 124,959 dur. 

Pazar günü lzmire Ro111# 
yalı turistler gelmiş, fuarı ı" 
mişlerdir. ----
Paraşütle atlı# 

yan gençler 
61 

Fuar sahasındaki par•J-1• kulesinin noksanları ikmal e 1 
• İSi 

miş oldutundan gençlel'llll • 
paraşütle atlama ıporuna ~ 
lamışlardır. Bu spor, ~lj""" 
İmiz UUIDda alıb yirim ' 


