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Irakta 
Kralı devirmek, cumhari • 

yet ilan etmek istiyen bir 
cemiyet meydana çıkarıldı 

Fiati (100) Para 

Alideııizde l(ontrola Başlandı 
Sonbahar manevraları j Saylavlar Ankaraya çağırılıyorlar 

kıyılarına Meclisin fevkalade içtimaında, başveBüyük ve Küçük Menderes 
asker ihracına çalışılacak. t kil mühim bir söylev verecek 

-· Kahraman ordu; kudsal topraklarımıza sokulabil
firsatını kazanmış farzedilennldüşmanı boğ

mağa~.;:ve tlıkoğm3ğa!Jçalışacaktır. 
rnek 

----------' Balkan güreşleri ·· 
yarın başlı yor 

Bugün yüzme müsa
bakaları yapılacak 

Hariciye Vekilimiz, içtimada hu· 
Junmak Ozere Cenevreden 

tayyare ile~1"'geldi 

Kendi tarihi \'C milli HrasNi 
ile beraber modern ,.e tekuik as
kerliğin bütilo kem11liui kendi nef· 
Iİlııde toplamıı olun çelik ve kah· 
l'toıao ordumuz, yakında Garbi 
4ıa.dolu manevralarına başlıyacak· 
ltr ve bu haber, bütün Ege ruınta· 
kaeıoda büyilk bir sevinç ve allka 
i~ kartılaumııtır. Çünkü mukad· 
de. anayurd topraldarıoı çelik bir 
kale gibi çevreleyen orduııunu, da· 
.. yakından görecek, onun eriıti~i 
'ekinıtıl ve kudreti bir daha kav· 
l'l11ıak imUnını bulacaktır. 

Trakya manevrasına ni11betle 
"kert bakımdan daha geoit tutu· 
'- bu manevra hakkında dftn 
9'a eaulı mal6mab aldık: 

Harekat, hüyülc ve kftçflk Men· 
dereı nehirleri araeında sahil kıı· 
mında bir ihracın munf fakıyetle 
vukuu kabul edilerek yaptınlacak· 

tır. Bu harekit neticeıünde, ma· 
kaddeı topraklanmızda herhangi 
bir ııokulma fıreall kazanıldığı tak· 
dirde, taarruzun ne ıuretle bogula· 
cağı ve mütearnzın ne ııuretle ko· 
vulacağı eaaelan Ozerinde durula· 
caktır. 

Manen.tarda, eahillerimiae •• 
.ker ihracı ve topraAa çıkıt vazife· 
ııini uhdel~rine alacak olan askeri 
katlar, çıkıt ve ilerleyip kolayla19 
tınlacak blttln imUolar lzerinde 
çalıemaktadırlar ve ha ııuretle mftm· 
kfta ve muhtemel bltiıl müdafaa 

~--~------·.-···~~~----~~-~ 

Çin tayyareleri, Japon 
gemilerini bombaladllar ________ ,_ 
Japonlar, Pekin; Tiyençin ve Mongolis
tanı ihtiva etmek üzere bir hükumet 

tesisini düşünüyorlarmıf. 

Bir Japon n6/eri 

Tokyo 16 (Radyo) - Ja· 
l>onya bava manevraları, dün 

baflamlfl1r. Bu manev· 

ralarda, bir milyon gönüllü, 
hava taarruzlarından nasıl ko· 
runacağını halka öğretecek· 
lerdir. 

Şanghay 16 (Radyo)- Çin 

ordulara, Liyogo ve Tatyan 

mıntakalarmda geri çekilmeğe 

başlamışlardır. 
Şanghay 16 (Radyo)- Japon 

generallerinden Teroşi, şimali 

Çin-Japon ordulara umum ku· 
mandanlığına tayin edilmiştir. 

Şanghay, 16 ( Radyo ) ~ 
Japon donanması, Yan Neceto 
nehrinde, Çin mültecilerile 
dolu bazı romörkörleri bom· 
bardıman ederek batarmış· 

lardır. 
Denize düşen yediyüz mül

tecinin dörtyüzü boğulmuştur. 
Şanghay, 16 ( Radyo ) -

Kolera, bütün şiddetile de· 
vam ediyor. 

Dün 444 musabdan 60 şı 
ölmüştür. 

Şanghay, 16 (Radyo} - Çin 
Ajansı haber veriyor: 

Japonyanın; Pekin, Tiençin 
ve dahili Mongolistan havali
sini ihtiva etmek üzere tama· 
men muhtar bir Çin hükumeti 
tesis etmek tasavvurunda bu
lunduğu söyleniyor. 
- DnanN ' nCll aalaif tıde -

,.e mukabele imkinlımoı mefliiç 
ve imUn111z bir bale getirebilmek 
yolunu endirekt olarak araıtırmak· 
tadırlar. Yani, bir taarruı eııaııı 

vardır, bir de bu taarruza tama· 

mile ak.im bırakıp mntearnzı de

nize dökmek .. 

Topraklanmızın ebedi ııelimeti 

ve emniyeti uAranda, h~r fedakar· 

lığa aeve aeve atıluı Tilrk mille~ 
kendi kahraman ordaaunua mQ • 
kemmel kamanda heyetleri ve oa
lann büynk dimağlan ııayeııinde 

eriıtigi muvaffakıyete ka111 derin 
bir ıükranla mltebauiıtir. Ordu
mu gflnden gilae diıiplini, intiu· 
mı, harb kabiliyeti, kumanoaola
nna ııevgi ve hürmeti, talim Te 

( Dnamı4 üncü sahifede) 

Be~inci Balkan giireı mOeaba· 
kalanna yann akşam baolanacak· 
tır. Müsabakalar gece yapılacağın· 
daıı stacl) omda elekırik tesisatı 

\ ilcudt" setirilmiı. bir de muvak· 
L:nt trilıüıı inta eılilnıiştir. 

H.ılkaıı güreşlninc-, 'fürk. Y n· 
µo.la''• Ruown Vt> Yunan güreşçi· 

teri iştirak edt"rc-klerdir. 
Yug•ı~Jav milli güreş takımı, 

dün gece Handarwa postasiJe şch· 
rimize gelmiı, iıtaııyonda ıporcular 
ve l'ürk milli güreıçileri tarafm· 
dan istikbal edilmiılerdir. 1stas· 
yonda bando muzıka da bulunmuı, 
Tfirk • Yugoelav milli ma11lan01 
çalmııtır. Yugoslav gürqçiler trf'D• 
den iaüıce kendilerine bir buket 
verilmiı ve kendilerini karplamaAa 
gelen ıporculara takdim edilaıit-
lerdir. Yugoelav gftretçileri. Anka· 
rapala• inmiılerdir. 

Y wıan Yil Rumen glntÇileri 
de bugtlıı tebrimiu gelecekler Ye 
ayni meraıimle kartılanaeaklardır. 

GUre,çilerlmlzln dUnkU 
gezintileri 

Eni.ki giıl tehrimize gelen 
gtre1Çilerimiz, din öğleden evel 
belediye reiııini ziyaret etmiılerdir. 
Dr. Behçet Uı, gilre1Çilerimizi mee• 
lill ııalonunda kabul eylemiı, ken• 

Kamııtag biJUUı 

Ankara, 16 ( Hususi ) - ı Cenevre, 16 (Radyo) -
Camarteei günl ııababı, Parti Türkiye Hariciye Vekili 8. 

Gruba Te mlteakıbeo B. ıı. Mee- Tevfik Rüştü Araı Büyük 
liai toplaaacakbr. M"ll t M ı· . . c' . 

B M M 1. . . . b. il ı e ec ısının umarte11 
• • ec ıa ıçlimaı, ır g n .. k. f k l"d I 

114ncek Te Baıbakaoımız General gun u ev a a e top antıaın-
llmet laônil, mlbim bir eöyleY da bulunmak üzere bugün 
nrecektir. tayyare ile Ankaraya müte• 

dilerile haebıbalde balunm111tar. 
• •• 

Yüzmeler 
Türkiye yQzme birinciliklerine 

de bagda ııaat 10 da Karııyakada 
banyolar araeında baılanacaktır. 

veccihan hareket etmiftir. 
B. Tevfik Rü~tü Aru, ge

lecek hafta tekrar buraya 
dönecektir. 

Dahilige Velc4letinin t.hlill 

Akdenizde kontrol 
Ankara, 16 (A.A.) - Da· 

biliye Vekili ve C. H. P. Ge
nel sekreteri B. Şükrü Kaya, 
Umumi müfettişliklere, Va
lilere, Kaza kaymakamlarana 
aşağıdaki tamimi gönder
miştir: 

Harb gemilerimiz ve deniz tayyare
lerimiz de kontrola başlıyor 

Iogiltere, Akdeniz donanma~ını takviye etti. ~..,raosa 

da hava kuvvetlerinin bir kısmını kontrol işine ayırdı 

lngiliz alır bo~bardıman taggareleri 
Londra 16 (Radyo)- Nyon cek hafta vukubulacağmı iddia 

konferansının, Cuma günü top· ediyorlar . 
lanması ihtimali zaiftir. Cenevre, 16 ( Radyo ) -

Alikadarlar, içtimaın, ıelc- Nyon konferanıı ebperler ko· 

mitesi, dün lngiliz amiralı Go
dokovanm riyasetinde toplan· 
mış, teknik bazı hususat etra
fında müzakerelerde bulun· 
muştur. 

Roma, 16 (Radyo) - Tür
kiye cumhuriyeti Büyük Mil-
let Meclisi, cumartesi günü 
toplanacak ve Niyon proto· 
koluna tasdik edecektir. 

Türkiye, Niyon protokolu 
mucibince, kendi kara suları 
içinde karakol vazifesini göre· 
c~k olan harb gemilerine de· 
niz tayyareleri de terfik ede· 
cektir. 

Parie, 15 [ Radyo ] - Niyon 
protokoluau imzelamıı olan 9 dev• 

leı, yanndan itibaren faaliyete -g7." 
çerelc, r.rntokolon abkimını tatbik• 
bqlıyouar. 

1' ranııa, Akdeniz ııulanna iki 
fırka deıtroyer, 4 fırka torpido 
muhribi ve bir tayyare gemiııi ·ile 
Uf i miktarda deniz ıayyıtreııi gön
dermiıtir. 

Londradan haber verildiğine 

göre, lngilterenin Gero kruvazörü 
ile 8 inci torpido muhribi fırkaeı 
bugln Ak.denize hareket etmiıtir, 

Allkadar devletler delegaıyon· 
lan, poata •e yak npurlannın 
- Deuamı 4 ncü ıahifede -

1 - Türkiye Cumhurreilİ 
Atatürkün yüksele teblitleri 
- Devamı 4 ncü ıahijede -

B. Stoyadinoviç 
l'raga gidiyor 

Bag Stogadinoviç 
Belgrad, 16 (Radyo) - Yu· 

goslavya baş ve dış bakanı 
doktor Miliın Stoyadinoviç, 
Mazarik cenaze merasiminde 
bulunmak üzere, Praga fide
cektir. 

Belgrad gazeteleri, büyük 
vatanperverin ölümü münue· 
betil~ uzun ve staşkirane ma• 
kaleler yazıyorlar. 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 16 Eylul 937 

Anasını Ciör 
1 

HAYATIMIZ 30 senedet4sr~ma'!razan 
--- 50 yaşındakı lngılız! 

az • e Kızını Al . Li~~!>ergi~ icat et- E.F. Oppenhaym. 
Yı an. Serm t Muhtar No. 83 tıgı sun'ı kaıp Roman gazmağa plansız başlıyor, flak'anın müteak_il, 

Abdurrahman, Edadaki ba- ipipullah, sivrikülah kalır. Pa- Safhalarda nasıl bir seyir takibile inkişaf edecel•
111 

rit duruşun fazlalaşmağa baş- ra tutanlarındaki mevcudun bilmiyor ve "ilham perisi,, sonradan gelmekte nazalanmıgof 
ladığını görünce gene bir mik- kaffesi haramından.' 14 Sesini L1udberg tayyareci olarak unu- Bu yazıda 30 senede 145 kalemle kağıda geçirerek; işi• 
dar yem oynatmak lüzumunu daha yavaşlatarak,. Dubaracı- tulsa bile SUD 'i kalbin roman yazan bir fngilizden ni bu suretle görür. Katibe-
hissetti. Cafcaflı ve tesirli ol· lık manitacılık, çalıp çırpma; m ll· bahsedecektir. lngilterenin ta- sinin yazdıklarını akşamları 
sun diye, gene lugatler para- Türkçesi hırsızlık.. Cİ li eJarak kalacak nınmış romancılarından Edvard bizzat gözden geçiren ro· 
lıyarak, Abdulvehhap Paşadan Hafize, kahve dövücünün Filips Oppenhaymdenl mancı, kendi el yazısile lü• 
tutturdu: hık deyicisi: Lindbergin, doktor Karel Kendisi, daha ancak 50 ya- zumlu gördüğü tashihleri yapar 

- 14 Fani dünya hoştur ama - Hayhay, ona ne şüphel ile beraber, suni kalp yap- şındadır. Bu yaşta 145 roman Serbest kaldığı başka zaman· 
akıbet mevt olmasa ... ". "Baki -Abdülvehhap paaşaa, ve· mağa muvaffak olduğu evvelce sahibi olan bu muharrir, bun- larda da balık tutmaktan, yel• 
kalan bu kubbede bir hoş kar, haysiyet ve mevkii mu- yazılmıştı. Son defa olarak dan başka bir de sahne eseri ken açmaktan ve... tenbel 
sada imişi,. .. Ey vezirzadem, allasını bihakkin korur, fevka bildirildiğine göre, g~rek dok- yazmş bulunuyor. Daha ilk tenbel oturmaktan hoşlanır. 
o yattıkça Tanrım sana ömür rnayetesavver ehli tabiat, eli tor, gerek Lindberg bu icad- eserile büyük muvaffakıyet Yangelip oturarak, rehavetirı 
versin, babacığın ne , muhte- tabak gibi açık bir zatı sütude lan üzerinde çalışmalarına elde etti. Umumiyetle macera zevkini doyasıya tatmaktanl 
rem, ne ali himem, ne keri- sıfattı. Bunca senedir dakki devam etmektedirler. En son mevzuları seçer. Bütün roman· Ve böyle çalışmasına rat 
müşşiyem bir zatı melek has· babı ettiğim So'X-anağadaki larının mevzuları, maceradır. men, hemen hergiin 3000 ke: 

'~ yapılan tecrübelerde, suni kal- ef1 
Jetti. Vükela ve viizerayı Os- konağın,- Allah kem gözler· Hep cinai maceraları tercih limelik yazı yannaktan g 
maniyan içinde onun kabına den irak etsin; içinde evlat- bin, hakiki bir kalp gibi işle· ederek ortaya koyduğu roman· kalmaz. Muhakkak ki, bir mu· 
e İşebilmiş olanı gösterenin larının, torunlarının mürüvvet- diği ve şimdiye kadar düşü- lan yüz binlerce nüsha olarak harrir için fazla birşey değili 
alnım karışlarım. Bisud zah· lerini görürsün işallah paşa nülen bütün mahzurların önüne basılmakta, kapış kapış satın Bununla beraber, 10 sahifeye 
met. Nerede ol rütbe akil fa- zadem- ve müştemilatının in· geçildiği görülmüştür. alınmaktadır. Ve her eserı, sığan bu kelimelerle bir sene 
tin, karı aşina, müdebbir, şasma merhumun sarfettiği Tayyareci Lindberg Lindbergin kendi elile yap- sıcağı sıcağına tam 25 lisana zarfında 5-6 roman vücud• 
Aristo tedbir bir veziri zişan ?. meblaği bana sorun da söyle- Bundan on sene evvel At- tığı sun'i kalp küçiik bir ma· çevrilmektedir. Garpta böyle gelir. Eğer tahayyül kabiliyeti 

Daha dün merhabalaştığı yim. Kalemi kalemine 8500 las okyonusunu ilk defa geçe· kinedir ve ölmüş bir insanın bir romancının sırf romancı· atalete ve çalışması arıdY• 
oj'luna karşı bile yalanları adet liray,ı Osmani gittiğini rek, tayyare su-ratı"le meşhur k b d kd d lıkla milyoner olduğunu kes- uğramazsa! 

b 
al i yerine takıl ığı ta ir e b .. Je ara asile atmada: firdevs aşiyanın ağzından duy- 1 tirmek, müşkül olmasa gerek! Fakat, Oppenhaymın ı 

o an tayyareci Lindberg tarihe onu derhal diriltmektedir. ·1 - Merhum, abdi ahkarı ne dum. Rumelihisarındaki yalı· Evet, milyoneri Fakat, meş· şeylerden korkttsu yoktur. ka1 
• 

d ismini başka bir muvaffakı- S •· k lb" · t · k • erece severdi, ne derece ga· nın, daha çatı katı derdesti , un ı a ın msana emın hur ve milyoner olduğu halde hassa bir nokta, kor uya 
riki iltifatı ederdi, tarif ede- ikmal iken, mimarı Ohanes yeti ile bırakacak gibi görü· ettiği hayat ebedi değildir ve de, gayet mütevazi, sade gi- pılmamasmda rol oynar. Keır 
mem .. Her pazartesi ve Çar- kalfa, makbuzat de~erini bu nüyor. pek kısadır; böyle bir kalple yinmiş, gösterişsiz, ufak tefek disi, romanlrına evveli pli• 
şamba akşamları, yani Meclisi acize göstermişti. 6865 ade- Hakikaten, Lindbergin icad insan, hakiki ölümden sonra ve tıknaz bir adam! Yusyuvar- nını hazırlıyarak başlaınaı; 
vükela dönüşleri, Babıaliden dini, kuruş değil ha, sarı lira, ettiği suni kalp, herhalde in- ancak birkaç ay yaşıyabiliyor. lak bir çehresi var ve bu çeh- bilakis tamamile hazırlıksız! O 
çıkıp arabasına binince, Sul- bu gözlerimle gördüm. sanlığa, Okyanusları geçmek- Fakat, şüphesiz ki nihayet resi var ve bu çehreye daimi kadar, ki vakanın müteakip 
tan Mahmud türbesinin köşe- Ekmel Bey, ağzında bütün ten daha büyük bir yardım bulan bir hayata altı yedi ay neşesi, sevimlilik veriyor.Nük· safhalarda nasıl bir seyir takİ" 
sinden sağa sapacak devlet· sigara varken, bir tane daha teşkil edecektir. - DMmmı 3 ncri rnlıifedP - te yapmasını sever, konuşma- bile inkişaf edeceğini, roınaıP 
hanesine yollanacak değil mi?. yaktı. Gene dile geldi: G • • • sı, yerinde sarfettiği isabetli söyliyerek yazdığı sırada kell" 

Hayır; arabasını sola, Sulta· - Yalıya '7800 lira gitmiş. İİ m rü k 1 erde O geıP.i ri 1- nükteleriyle tatlılaşır, hususi· disi de bilmez. Ve "ilbal' 
nahmed tarafına kıvırtır .. O Sonra, boruyw da almışlar, yu- ~ yetlenir! perisi", o dikte ettikçe k 
zamanlar ben, Divanyolundaki karıki köşkü yapmışlar; onlar Edvard Filips Oppenlaym, diliğinden gelmekte he 
Arifin kıraathanesinin gedik-· da cabası.. ID iyen sevdalılar Var görünüşte ufak mikyasta tica- hiç nazlanmaz! Bu usul -v 
lisi.. O nadirülvücut veziri Eda, kıpırdanmayı kesmiş, ret yapan bir iş adamı ·gibi- usulsüzlük! - bu romancının bf 
alişan, kıraathanei mezkurun gene yerine yerleşmişti .. Ab- dir. Her şeyden ziyade sükii- hassa kayde değer bir husd" 
ya biraz gerisinde, veya ileri· durrahman devamda: Hudut boyundaki Yugoslav tu ve inzivayı tercih eder. siyetidir. 
sinde kupasını durdurtur. Ara· - Ne arzediyorum?. Dedi- Ter temiz evinin dört duvar Bu ciheti kendisi anlabrkeO 

bacısının yanındaki ispiri he· ğim eski vezirler, ne durbin ve Avusturya köylüleri arasını, şömine yanını ve hah· gülümsemiş ve şöyle demiı~ 
men salar. Fakire bir haber: ne akıbet endiş kimselermiş. çe manzarası karşısını! Bu iti- - Yeni bir kitap yazlll 
(Bekliyorum, serian gelsin!..) Yalnız fi zemaninayı düşün- kız al~p Veriyorlar barla da Ermel kanalındaki istediğim zaman, ikinci babıll 

Derhal emre icabet ederim·, mezlermiş; her umur ve hu· f ·ı Guernsi adacığına çekilmiştir. nasıl olacağını evvelden fit" 
ngı iz gazetelerinde okun- leri cihazı hiçbir zaman para 

kupada karşısına geçerim. sustan akdem, evlat ve ensal- Juğuna göre, Avustury ile Yu· olarak vermezlermiş. Ancak Ailesiyle birlikte, adada ufa· men hiç bilmem. Başlar~~; 
Hafize ulu bilgiç degv il mi !erinin refah ve saadetini der- ı h d ,_. cık bir evde yaşar. dramtik bir vaziyet tasavv-go avya u uaunda garip bir toprak, çiftlik, bağ ve saire 1cter 

ya, derhal araya burun sok- piş eylerlermiş.. Buyurun ba- takım izdivaçlar aktediliyormuş gibi daima bakılması, işlen- Çalışma tarzı, bir parça eski ederim. Merkezinde kbara
1 

iP 
mada: kalım, işte Abdülvehhap paşa Yugoslav hududunun Avustur- 1 1 d tarzdadır. Mesela, gene cinai istik bir kahraman u un mesi azım o an, üzerin e ça· b b• 

- Pek doğru. Kaç kere misal.. Galatada Tünel met- yaya komşu olan havalisinde lışmak iktiza eden çeşitten ve· macera mevzulu romanlar yaz- böyle bir vaziyetle işe h~I 
sizi karş~ karşıya görmüşlü- halinin karşısına müsadif kos· Si l mış olan Edgar Vallas'la mu- yarak, ondan ötesini ta a,-oven er vardır. Bunlar zen- rirlermiş. Çünkü para olarak 1 c-
hi>m var. Hatta bir defasında, koca adadaki mağazalar, dük- · d 1 - kayese edilecek olursa, arada kabiliyetime bırakırım. Ça 

1~ 
au gın a am ar, toprak ve çiftlik verilen drahomaların az zaman· cı 
hiç unutmam bugünkü gibi kanlar... Nuru aynim Ekmel h"b" k 1 1 ki bu vaziyet derhal göze çar· ma tarzıma dair anlatabile " sa ı ı öy ü erdir. Bu zengin da yeni damat tarafından ye- ....er 
gözümün önünde, bir kurban Beyciğim, orada ba tapu mu- 'ft ·1 l k par. Bir müddet evvel ölen ğim şey, bundan ibareı..-:' çı çı er güze ızlarına dolgun nip bitirildiği tecrübelerle an- ô d rıl' bayramı arifesiydi. Beyazıtta tasarnf olduğun ebvabın adedi da cihaz veren adamlardır. öteki, büyük şöhret elde ettiği nceden sağlam esaslan 

1 

b d d d b d k t ? laşıldıg" ı için akıllı Sloven köy· h 1 k 1 b" l" manlarılll111 
ara ayı ur ur unuz; en e aç ı. . Lakin köylülerin dikkat ettik- sa aya gazeteci i yo undan mı~ ır p anın, ro . 
bir kenarcıkta, karşıdan bak· Ekmel bey anlıyamadı. Bel- birşey vardır: Kızlarına verdik lüleri kızlarını kocaya verirken erişmişti. Yazılarını makineyle vak'asının hareketli ve d~· 
madayım.. Önde rahmetli pa- bel bakmada ve sormada: çift çubuk vermeyi daha mu· tesbit ettirmek itiyadındaydı. şikliklerle dolu bulunmastll' 
şa, arkasında sen, koyun sü· - Ne buyurdunuz, kavra- bir kahkaha koyverdi: vafık buluyorlar. Halbuki bu, ilk romanlarını engel olacağından daima eJ" 
rülerinin arasına daldınız. yamadım! - Kusura bakma Vezirza- Gene İngiliz gazetelerinin bizzat ve kalemle kağıt üzeriiıc dişelerim. Dolayısile de tcalt· 
Merhum, yalanım olmasın ama, -· Galatada, Tünel mahal- dem, atalar sözü yerine gele- yazdığına göre, son zamanlar- geçirdiği gibi şimdi de dakti- ramanlarımın maceralarıniıl 
40 kurban mı, 50 burhan mı li karşısında, gelir aldığın cek. "Zenginin parası züğürdün da dikkat edilmiş ki Sloven loyla uğraşmağa alışmış bulu- cereyan şekli, beni de, so'b• 

ıd A 1 
kaç mağaza ve dükka"n mev- çenesini yorar,,.. Asiyanım köylüleri kızlarınacihaz olarak nuyor. radan karilerimin düştüX.ü h•Y~ 

a ı. rnavut celep er de: (Mo· l5 • 
re, paşa böylesine derler işte!) cut, tosunum? Rhemşiremin dediği veçhile, en ziyade hayvan vermekte· Diğer taraftan Vallas her retten daha az hayrete dOşib' 
d. k f 1 .Küçük bey, cevabı cakalıca abbim hepsini sana bağııı.la- dirler. Orada çok hayvan ye· d mez ıyere es erini yere vurdu- Y yer e roman safhaları dikte · 
lardı.. verdi: sın; a1teşten, yanağından koru- tişmekte ve Sloven köylüleri ettiği halde, - hatta otomobilde Edvard Filip Oppen)j fi: 

- Yedi mağaza, dokuz sun.. nşallahütaala karıcığın la ihracat yapmaktadırlar. bugün dünyanın en velud ill 
Eda kıpırdanıyordu.. Belli, ve tayyarede! - , Oppenlaym, 

1
. k dükkan.. evlatların ve torunlannla, to- Hariçten bir adam gelip te 1 · d d h 1 elliflerinden biridir. Roma~ll· • 

e ı uyruğunda; kalktı kalka- • evın e ve a a az ça ışır, in-
cak, dışarı savuşuverecek. Kör Hafize, kendini tutamadı: runlarının torunlarile yüz yıl Slovenlerin kız isteyecek olsa . tizamı da kendisine göre an· rının mevzularında beynel 

. kk I - Allah bağışlasın; ateşten muammer ol da gelirlerini ona kızları beraber hayvan • lar. Bı" r ı ka~ tı"be tutmuştur. casusluklara, Çalınmış vesi 
yemm o a ısını oynatmağa d k ı k başladı : yangın an orusun çe ; babacığına fatihayı eksik veren köylü babaların şimdiye Daktilo değil, katibe! Bu ka- lara, lüks otellere, akıl ç.t 

- Efendim, nerede şimdi 
o Sultan Mecit, Sultan Aziz 
vezirleri?. Nerede öylf! servet 
ve saman, mal mülk ashapları 
Nerede bir Abdülvthhap pa· 
şaa daha? Müşarünileyhinin, 
mahza evlat ve ayal kaygusu 
fliderek bir tarafa koydukları 
nukut, edindikleri emlak de 
alın teri semeresi; Padişahla· 
nııa fatrı sadakatlerinin, din 
ve devletlerine hidematı ha· 

mukabili.. Kaffesi 
helali 

tarak,, 

Kör, sanki bu akarlar ken· etme. Krallar, şehzadeler, pa· kadar işleri çok iyi gitmekte tibe, onun evinde, her gün güzel kadınlara ve ekzotik Ç! 

dininmiş kadar mağrur, fesi dijahlar gibi yaşa.. imiş. Yalnız Avustıırya hükii- öğleden evvel iki saat ve öğ· lıyan isimlere bol bol ra 
yıkmış, üçü beş, hatta sekiz, Şimdi de dilen gelen Eda: meti, hariçten girecek hayvan- leden sonra bir saat olmak nırlar. Kendisi, çok sey• 
on yaparak, mübalağaya bo· ....:.. Abdurrahman · amcacı· !ardan çok gümrük resmi al- d k etmiş bir muharrirse de, 11l•rYI üzere, i te ettiği pasajları 
ğarak, berd8vam: ğım, zahmet olacak amma makta idi. az maceralı geçeni seyahı 

- Sonra, Balıkpaİarında, açar mııın şu pencereyi?. Yok Avusturya hududunu aşarak vergi almıyacaktır. hakkında tek bir kitap Y 
Asmaaltındaki, o şeddadi, onu değil, hava biraz rüzgar- Slovenlere gelen damatlar, ka· Gôrülüyor ki, Slovrn hudu· mağı yeter görmüştür· 
topla yıkılmaz mağazalar.Kan· lıca; beyfendi terli galiba. yın babalarından aldıkları hay· dunu geçip t • oradan vakti Kısa bir müddet önce 
tarcılar e Taşçılardakı depo· Ekmel, hemen yerinden vanları böyle ağır vergilerle hali yerindr bir kız alan bir york'a gitmişti. Nevyork'• 

1 

lar, ardiyeler. Sirkecide, eski kalktı, kalkınca da duraladı. huduttan aşırmakta zorluk çek- Avusturyalı, ayni zamanda pek defa vaki olan bu gidi,. 
Meyvahoşun karşısındaki be· Ne düşündüyse duşündü.Ôbür mektedirler. Lakin Avusturya karlı bir iş görmüş oluyor. orada hususi bir meraklı 
kar odaları . . Mahmutpaşada köşeye geçmeden, Edaya doğ- hükumeti memlekette hayvan Bu suretle yapılan izdivaçlar şılanmış ve etrafını alan 
hamama bitişik han. Çarşı· ru yürüdü. ihtiyacım nazarıdikkate alarak evvelki senedenberi artmak· zeleciler, muvaffakiyetinin . 
kapısında, Makasçılarda, Bal- Abdurrahmanla Hafize, he- bir istisna koymuştur. Sloven· tadır. On beş, yirmiden baş· rmı öğrenmek için kendi 
mumcularda, Leblebicilerdeki lecanla bakmadalar. DeJikanlı !erden kız alarak beraber hay· }ayarak bu sene sekseni bul· sual üstüne sual sormu 
boydanboya dükkan. bir şey yapacak amma nedir? van da getiren Avusturyalı Aşkın gümrük tarife- Fakat o, çekinıren bi 
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olaa, tekrar hayat katmak 
.. bir nimettir. 

8.ından başka icadın baş· 
ı olan bugün, elde edilen 

llıuvaffakiyet istikbal için 
.fazla ümit vermektedir. 
.~ten Lindbergin sun'i 
1 ıle bugün birkaç ay uza· 

O" ilen insan hayatı acaba, 
ü• sonralan, bu icadın te-
ar Glü ile, ebedileştirilemez 

Bu, üzerinde cidden du-
l}· k bir mes'eledir. 
•ter taraftan, bugün için 
bergin icadının en büyük 

lllıniyeti ölmüş bir vücu
' sun 'i kalble, tekrar can
tıldıtı gibi, çürümrkten 

Li tırtanlmasıdır. 
tıdber bu icadını ortaya 
0tu zaman, ölen bir in
\t\icuduna mihaniki suret· 

"ıı verebileceği, fakat vü
n çürümesine mani ola

ğı söyleniyordu. Vücu
ÇÜrümesine mani olama· 
~ da, kalbin hiçbir kıyme

nuyordu. Çünkü, kalbi 
en fakat bütün uzuvları 

1 
en bir vücudun nekıyme-

o •bilirdi?. 
lindberg suni kalple ilk 

lı tecrübelerde belki ha
n bu mahzurlann önüne 

b e~işti. Fakat, suni ~al
ugun vardığı netice ile 
viicudun çürümesinin de 
e geçilmiştir. Artık, ça-

' duran bir kalbin yerine 
ı kalp talcılınoe, vücud 

uzuvlan tekrar hayat~ 
tarak, bütün canlılığı He 

li Qıağa başlıyor. 
~ ~dbergin bu icadında ken

de beraber çalışhğı doktor 
~I hu muvaffakıyetin çok b oldufunu söylemekle 
. er, bu işteki kendi his-
1 çok az görmekte ve 

la davranarak, bütü~ 
" muvaffakıyetini Lind-

ŞG de bul~akta~ır. 
Peliz kı, sunı kalbin ima
, bir mühendis olmak 
le Lindberg nasıl mihanik 
1 ·ı 

• 1 e çalıştı ise, doktor 
•
11 

l de bir hekim olarak 
Ltıbbi cihetile uğraşmıştır. 

~ik alde, insanlığa büyük bir 
olacak olan bu suni 

P, rnevcudiyetini Lindbergle 
ele ayni derecede borçlu 
r lctır. 

ıilf ~icat, doktor Kare!, bulun
; ~I ?ir beyanatta, yukarıda 
i&" "ı edığimiz gibi, bütün mu

\ ~ıyeti Lindberge vermekte 
- .. toyle demektedir: 

\ Belki birgün Lindbergin 
'defa olarak Atlas okyano
~ geçen adam oldutun 
~b· l~r. Fakat onun suni 
'-1- 1 •cad eden insan olduğu 

unutulmıyacaktır. 

HAMBURG rekisı Limited vapur acentccsı lzmır Yun M 
"MACEDONIA" vapuru 11 

nsucatı 

Türk Aııooim Şirkcıi Eylülde ROTTERDAM, HAM- vapur acent .. R')YAL NEERLANDAIS 
BURG ve BREMEN için ha- -- KUMPANYASI 
reket edecektir. Birinci Kordon Rees binası "HERMES,, vapuru 31-8-37 

•ANKARA., motörü 21 Ey· Tel. 2443 gelip BURGAS, VARNA ve Halkapınar kumaş fabrikası 
tülde bekleniyor. 28 Eylüle ELLERMAN LINES KôSTENCE limanları için yük 
le d ROTTERDAM H M LONDRA HATTI alacaktır. 

Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

a ar 1 A . "MALVERNIAN" vapuru 
BURG v BREMEN.. "k "MEROPE .. vapuru 5-9·37 Sag.,lam, Zarı·r ve 1 'cuzdur e ıçın yu 10 Eylülde gelip 17 Eylüle V~ 
1 kt de ROTTERDAM. AMSTER-

a aca ır. kadar LONDRA ve HULL ı,•----- d 
AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXPRESS" vapuru 9 Ey· 

lülde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

•EXMOUTH" vapuru 22 
Eylülde bekleniyor, NEVYORK 
için yük alacaktır. 

"EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle 
doğru bekleniyor, NEVYORK 
için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCHORDA" vapuru 10 
Eylülde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALJBUR,, vapuru 24 
Eylülde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXETER,. vapuru 8 Birin
citeşrinde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"BUCAREST" vapuru 15 
Eylülde gelerek ayni gün KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU
NA limaolarına hareket ede
cektir. 

"DUROSTOR,, vapuru 27 
Eylülde hekleniyor. KôSTEN
CE, SULINA, GALATZ ve 
GALATZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

.. SZEGED" motörü 20 Ey
lülde bekleniyor, BELGRAD, 
NAVISAD, COMARNO, BU
DAPEŞTE, BRATISLAVA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. ---JOHNSTON WARREN LINES 

LiMiTED · LIVERPOOL 
.. AVIEMORE" vapuru 26 

Eylülde bekleniyor. LIVER-
POOL ve ANVERS limania
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"ESPAGNE., vapuru Birin· 

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. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARONIAN" vapuru 16 

Eylülden 22 Eylüle kadar LI· 
VERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

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

"MARDINIAN,, vapuru 29 
Eylülden 6 Birinciteşrine ka· 
dar LIVERPOOL ve GLAS· 
GOW için yük alacaktır. 
BRISTOL: LEITH ve NEW -

GASTELE IiA TTI 
"JOHANNE" vapuru Eylü

lün ortasında doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE" va
puru Birinciteşrinin onbeşinde 
LEITH ve NEWGASTEL için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt 11e Tenasül hastalıklar 

ue elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

citeşrin iptidalarında bekleni
yor, ANVERS için yük kabul 
edecektir. ---DEN NORSKE MIDELHAVS-

LINJE - OSLO 
"BAALBEK" motörü 25 Ey

lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li
manları için yük alacaktır . 

"BOSPHORUS"motörü 24 
Birinci teşrinde bekleniyor. 
DIEPPE ve NORVEÇ liman
ları içi~ yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

DAM ve HAMBURG liman- Yeni yapttra~ağınız e lbıseler için bu mamulatı tercih e iııiı 
lanna har~ket edecekti. 

"HERMES .. vapuru 20-9-37 
deROTTERDAM. AMSTE~ 
DAM ve HAMBURG liman
ları İçin yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINEN 
"GDYNIA., motörü 2-9-37 

de ROTTERDAM, HAM-
BURG, DANTZIG, GDYNIA İ 
BALTIK ve DANIMARK li· 
mantarına hareket edecektir. 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR ofzlu -- ,. 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

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

"VASALAND" motörü 17-
9-37 de ROTTERDAM, HAM
BURG, DANZIG GDYNIA, 
NORVEÇ-BAL TIK ve DAN i
MARK. limanlarına hareket Telefon No. 2211 ve 30~7 
edecektir. • f • 

cntına faiktır. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.. SUÇEA VA" vapuru 10-9-
37 de MALTA ve MARSIL
y Aya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLKA S. A. 
"LEWANT" motörü 8-9·37 

de ANVERS, DANTZIG ve 
GDYNIA limanlarına hareket 

edecektir. 1 
İlanlardaki hareket larihle

rile navlunlardaki değişiklikle
rinden acenta mesuliyet kabul 

Doktor 
Ali Agih etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 
Telefon: 4111/414212663/4221 

Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

1 
İkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 ----

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıduralı büyük ,.Çalepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
bulunur 1 

~~~~~~~~~~~~~~~· 
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Filistinde vaziyet gene karışıyor. 

Uluslar sosyetesi Filistinin taksimini 
esas itibarile kabul etmiştir. 

Taksim işiyle, mandater devlet olaıi lngiltere meşgul olacak. Arap 
ali komitesi, c:enevreye yeni bir protesto gönderecek. 

Paris 16 (Radyo) - Kudüs· meşgul olmasına karar veril- hazırlamıştır. 
ten bildiriliyor : mesi, bütün Filistinde heyecan Roma, 16 (Radyo) - Ku· 

Uluslar sosyetesi assamble· uyandırmıştır. düsten Stefani ajansına bildi-
riliyor: 

sinin son toplantısında Filisti· Arap ali komitesi derhal Filistinde vaziyet gene ka· 
nin esas itibarile taksim edil· toplanarak Cenevre kararını rışmıştır. Çeteler isyan halin· 
mesıne ve bu işle mandater müzakere etmiş ve Arap mil· dedir. Arab ali komitesinin 
devletin doğrudan doğruya Jetine hitaben bir beyanname sabaha kadar devam eden 

-------· ........... 1 

içtimaı çok gürültülü geçmiş, 
Cenevreye bir protesto gön· 
derilmesi kararlaştırılmıştır. 

Ali komite, Arap devletle· 
rine de birer mektupla vazi· 
yetin bildirilmesini ve bu dev· 
letlerden yardım istenilmesini 
kabul etmiştir. 

Asiler, Fr3nsız vapurunu Asi bir general teh-
bombalamak istediler did savuruyor 

Cumhuriyetci l~p·anya tayyaı~eleri, Cumhuriyetçilere erzak getirecek gemi. 
asilerin btı teşebbüsüne mani oldu ' ler derhal batırılacakmış! 

Paris 16 (Radyo) - ispanya 
ihtilalcileri, Korbo bombardı· 
manandan sonra bir Fransız 
posta vapurunu bombardıman 

Paris, 15 (Radyo) - Astur- olan posta vapurlarının şid-
riyetçi ispanya hava kuvvetle· d · k b 1 d 

ya a ısyan çı mış ve e e iye detle takib olunacağını ve 
rinin mukabil hücumile karşı

laştıklarından buna muvaffak 

etmek istemişlerse de, Cumhu· ı olamamışlardır . ......... 
ırakta cumhuriyet ilan 
etmek istiyorlarmış 

Kral S. M. Gazievveli devirmek istiyen 
bir cemiyet meydana çıkarıldı. 

Bağdad, 16 (Radyo) - öldürülen erkanıhabiyei umumi· 
Son dakikada alman haber· ye reisi Bekir Sıdkı Paşanın 
)ere göre, Irak Kralı Gaziyül· evinde bazı araştırmalar yap· 
evveli düşürmek ve Cumhuri· mış bir takım evraklar elde 
yet ilan etmek istiyen bir ce· etmiştir. 
miyet yakalanmıştır. Şüpheli görülenler yakala-

Zabıta, geçenlerde Musulda narak tevkif edilmişlerdir. 
•••••• '411• 

Amerika 
Bitaraf kalmak 

istiyor 
Vaşington, 16 (Radyo) 

Vitika vapuru, Çine götürül· 
mek üzere almış olduğu mü· 
himmatı sevketmekten men 
edilmiştir. 

Hükumet Çin · Japon mes· 
elesinde sureti kat'iyede bita· 
raf kalmak istediğinden, Çine 
mühimmat ve silah sevkiyatı· 
nı yasak etmiştir. 

VonPapen 
Roma sefaretine 
tayin edilecekmiş 
Berlin 16 (Radyo) - Al

manyanın Roma sefl.retine Von 
Hasel yerine, Viyana sefiri . 
Von Papenin getirileceği söy· 
)eniyor. 

Von Papenden inhilal ede." 
cek olan Viyana sefart"tine 
kimin tayin edileceği belli de· 
tildir. 

Fransız frangı 
Yeniden düşüyor 
Londra, 16 (Radyo) - Fran· 

sız frangı, dünkü piyasada ye· 
niden 6 punt kaybetmiştir. Bir 
lngiliz lirası, 144 Fransız frangı 
mukabilinde alınmıştır. Bu fia· 
tın, 145 kadar çıkacağı söyle· 
niyor. 

Romanya ka
binesi 

Dün toplandı, Bay 
Tataresko Praga 

gidiyor 
Bükreş, 16 (Radyo) - Ro· 

manya kabinesi, dün B. Ta
tareskonun riyasetinde toplan· 

mış ve bazı meseleler etrafında 

müzakerelerde bulunmuştur. 
Başbakan B. Tataresko, Çe· 

koslovakyanın banisi Mazari

kin ölümünden bahsetmiş, 

Romen ordusile mekteplerinde 

matem tutulduğunu beyan ey
lemiştir. 

Mazarikin cenazesinde, biz· 

zat B. Tataresko ile ayan ve 

mebusan reisleri bulunacak· 

lardır. 

Sonbahar 
Manevraları 

-Baştarafı birinci sahifed~

terbiyesi, edindi~i modern teçhizat, 
yeni teknik vasıtaları ve motörize 

oekilleri ile bugün birçok milletler 

seviyesini çoktan agmı~, geçmi§, 

hatta Trakya manevralannda bariz 

bir gıpta ve takdirle karvılanmıştır. 

Bu vaziyet, Atatürk milletinin 

göğsündeki emniyet ve gururu git· 

tikçe artırmaktadır. 

Kahraman ordumuzun yapaca. 

ğı manevra hakkında her gün Fransa maliye nazırı, bu va· 
ziyet karşısında yeni tedbirlere 
baş vurmak üzeredir. 

okurlanmıza mahlmat 

I biı de zevk duyacagız. 
•ermek.!• 

-- ~ -~.- -

dairesi işgal edilmiştir. Bu 
hangi devletin bandırasını ha

isyanda general Frankonun 
eli olduğu söyleniyor. mil olursa olsunlar, batınla· 

Yihon Rus konsolosu, dağ· cağını söylemiştir. 
lara iltica etmiştir. Perpinan, 15 (Radyo) - iki 

Sevilla, 15 (Radyo) - Ge· asi tayyare, dün öğleden 
neral Franko ordusu kuman· sonra (Foryo) şimndüfer · hat· 
danlarından General Kepo tını bombardıman etmişler ve 
Delyano cumhuriyetçi lspan· köprüleri yıkarak, Fransa ile 
yaya benzin, petrol, erzak ve olan muvasala yolunu kesmiş· 
mühimmat götürmek istiyecek lerdir. 

~~~------••M•~•H-• ... ••-••• .. ._------~-
lstanbuldaki yangın 

Zarar, bizim paramızla yarım 
milyon liradır. 

lstanbul, 16 ( Hususi ) - Fabrikalar, muhtelif sigorta 
Yedikulede, Gazlıçeşme mev- şirketlerinde 12 milyon Fran· 
kiinde kain üç kösele fabrikası sız frangı için sigortalı idi. 

Zarar, bizim para ile yarım 
dün gece çıkan şiddetli bir milyon raddesindedir. Zabıtaca 
yangın neticesinde yanmıştır. tahkikata devam olunuyor. .............. 

Çin tayyareleri Ja. Torino yolunda feci 
pon gemilerini bir otomobil kazası 
bombaladılar Nevyork, 15 (Radyo ) -

Hollandadan 2 milyon franklık 
mücevherat kaçıran bir Hol
landalı, bugün Torino şosesinde 
bir otom~bil kazasına uğramış 
ve otomobilile beraber parça
lanmıştır. 

Baş taraf 1 nci sahi/ ede - . 
Onkon, 16 (Radya) - Ja· 

pon donanması, bugün Kap· 
lan körfezini bombardıman 
etmiş ve Çin istihkamatı, şid· 
detli bir mukabelede bulun· 
muştur. 

Çin tayyareleri, Kanton açık· 
larında vukua gelen deniz 
harbine iştirak etmiş ve Ja· 
pon harb gemilerini bombar
dıman etmişlerdir. 

Şanghay, 16 (Radyo) - Ja· 
pon generali f roga, bugün, 
ecnebi matbuat mümessillerini 
karargahına davet etmiş ve 
beyanatta bulunarak, Japon 
ordularının, icabında Şençu· 
vanı i~gal edeceklerini söyle
miştir. 

Tokyo, 16 (Radyo) - Kan· 
ton üssü bahrisi, bugün Japon 
tayyareleri tarafından şiddetli 

bir ıurette bomba~dıman edil· 
miş ve mühim hasarat yap· 
mıştır. 

F ransı~ ticareti 
Yolunda deOil 

Paris, 15 (Radyo) - ikinci 
kanundan Ağustos nihayetine 
kadar Fransa umumi ticaret 
plinçosunda, 11 milyon 961 
bin Franklık bir açık kayde· 
dilmiştir. 

Hollandalı, büyük bir mü· 
essese namına hareket etmekte 
ve mücevhertı, satmak üzere 
ltalyaya sokmağa muvaffak 
olmuş bulunmaktaydı. 

Mücevheratın sahibi olan 
müessese müdürlerinden biri, 
faciayı haber alınca, tayyare 
ile buraya gelmiş ve mücev-
heratı, Torino yolu üzerinde 
dağılmış bir vaziyette ve ltal· 
yan zabıtasının nezareti altın· . 
da bulmuştur. 

Akdenizde kontrol 
-Baştarafı 1 inci sahi/ e<le
geçecekleri yolu bugün sarih bir 
şekilde teebit edecekler ve derhal 
bülün devletlere bildir c;ceklerdir. 

İtalyanın ·bütün ısrarlara rağ· 
men· Niyon protokoluna dahil ol. 
mak ıztırarını duyacağı söyleniyor. 

İyi maldmat alan mehafil, Ni· 
yon konferansıoın, cuma günü tek· 
rar toplanacuğı iddia olunuyor. 

İngiltere; vazife aldığı takdirde 
İtalyan donanmasının Malta sula· 
nna girmesine müsaade etmiye• 
cektir. 

Alman gazeteleri, Niyon pro· 
tokolunu be&enmemekto H bu pro
tokolun tadilini iıtemektedirler· 

Türk - lngiliz kooperad 
• 

çilerinin teşriki mesaisi 
lngiliz ticaı·et heyeti memnun ay· 

rılıyorlar. Mühim işler yapa· 
caklarını söyliyorlar 

Şehrimizde bulunan lngilte· detçe gerek resmi makaDJ•tl' 
renin maruf yedi kooperatif ve gerekse hususi müesteft' 
şirketi mümessilleri, dün tek· lerde gördükleri hüsnü kat>ol 
rar Türkofis müdiriyetini ziya· ve yüksek alakadan pek ziY' 
ret etmişler, Aydın incir mm- d "t h · ld ki nı be' e mu e assıs o u an 
takasında yaptıkları seyahatin 1 . 1 fkt d v~ yan ey emış er; ısa 

kendilerinde unutulmaz inti· B C l .. l B k ol · .. . e a ayara artı 
balar bıraktığını, Turk koope- . .. . . ricJ 

t 'f ·ı · ·1 .. .. ı · · denn hurmetlerının arzını ra ı çı erı ı e goruşme erının 

çok faydalı olduğunu, Türk 
ve lngiliz kooperatifçileri ara· 
sında teşriki mesai edilebile
ceği kanaatine vardıklannı 
söylemişlerdir. 

Ofis müdürü, muhtelif mah
sullerimizin vaziyetleri ve üzüm 
kontrolü nizamnamesi hakkın· 
da kendilerine izahat vermiştir. 

İngiliz kooperatifçileri, mem· 
lcketimizde bulundukları müd· 

• •• 

etmişlerdir. 
Piyasadan bir miktar üıii" 

ve incir almış bulunan fpgilİ' 
mümessilleri, yann La~
vapurile ve lstanbul Yo~ 
Londraya gideceklerdir. lrıf 
liz kooperatifçileri, meınle~ 
]erine döndükten sonra OY 

esaslı faaliyete geçebilece~ 
rini, mühim işler yapacakları 
bildirmişlerdir. 

30 senede 145 roman yazaJI 
50 yaşındaki lngiliz! 

- Baştarafı 2 inci sahijede • ı jinal şeyler düşünen ADJ~~ 
tavrile mukabele etmiş, sus- kalılardan biri, bu iki ini'. 
muş ve omuz silkmişti. edebiyatçısını aralarında ~ 

Ve israf edilmesi üzerine müıabakaya davet ederek,~~ 
de, anlattığı bir hadisecikle, fikri bir kitapta işlemek P" 

kendi şahsiyetini kitaplarında lifini ileri sürmüş. 
olduğundan çok daha açık Vallas, bu teklifi kabule bl 
iışa etmişti. Kendisi, bundan zırmış, mükafat olarak Ö~ 
birkaç sene evvel Nisde bu· cek paranın miktan kifı~~ 1 
lunuyormuş. Büyük rakibi Ed- recede fazla olmak ıarta 
gar Vallas da oradaymış. Ori· Oppenhayme gelince, o "itf! 

derhal reddetmiş. Böyle b' ;· .. ~ 
izzetinefsi rencide edici D"' Saylavlar Ankara· 

ya çağırılıyor 
/ Baştara/ı 1 incisalıi/ede J 
ikinci maddededir. 

2 - Niyonda, devletlerle 
yaptığımız mukaveleyi tetkik 
ve tasdik etmek üzere Tür· 
kiye Büyük Millet Meclisini 
18/9/1937 cumartesi günü 
saat 14 de içtimaa davet edi-
yorum. 

Türkiye Reisicumhuru 
K. Atatürk 

3 - Bu tebliğ, Anadolu 
Ajansı ile neşir ve tamim 
edilmiştir. 

4 - Bu tebliği alır almaz 
elinizde ve emrinizde bulu
nan resmi ve hususi her va· 
sıta ile keyfiyetin Vilayetiniz· 
de bulunan Saylavlara biz
zat ve şahsen iblağını ve 
sayın Saylavların o gün iç· 
timada bulunabilmelerini te· 
mjn edecek bilcümle vesaitin 
emirlerine ihzar edilmesini 
ve hazır bulundurulmasını rica 
ederim. 

S - işbu emri aldığınızı 
ve hükumlerini ifa ettiğinizi 
ve hangi saylav arkadaşlara 
tebligatta bulundunuzsa bun
ların adlarını telgrafla ma· 
kine batında bana bildirme· 
nizi dilerim. 

6 - Müfettişi umumilere, 
bütün valilere teblij' edil
miştir. 

7 - işin müstaceliyetine 
binaen ve ihtiyaten bu teb· 
liğin bir sureti bütün kayma· 
karolara da verilmiştir. 

Dahiliye Vekili 
C.H.P. Genel sekreteri 

Ş. Kaga 
Saglavlarımız tidigorlar 

Tatil münasebetile şehri· 
mizde bulunan saylavlar, Bü· 
yük Millet Meclisinin fevkali· 
de içtimamda hazır bulunmak 
üzere yann sabahlci-ekapresle 

doğu için 1 •• 
Bu hadisenin hikayesi, ~ 

de lngiliz olan bu nı~ 
muharrirler arasındaki ~~. 
ve düşünüş farkının ifadefl~.A 
iki İngiliz arasındaki bii\111" 
zıddiyetinin belirişi r 

Edgar Filips Oppenb•f"'' 
zengin tahayyülleri ve üıl' 
nun canlılığı ile sayısız.. ; 
sürüklediği gibi birçok nıuj.., 
kit tarafından da takdir o ~ 
maktadır. Yazış tarzının Alıı..~ 
sandr Dümayı hatırlattıJ .... 
söyliyenler de vardarl deP 

Yaşadığı müddetçe t50 ~ 
fazla eser ortaya koyan fi 
gar Vallasın yerini ehliyet~ 
liyakatle doldurduğu ki ti 
edilen Edgar Filips OpP 'fJ 
haym, 50 yaşına kad9'...,111 
senede 145 roman yazdıı,.." 
göre - ileride ne olaca11 ~e' 
olmıyacağı hiçbir zaman 

11
, 

ıenkes· bilinemezse de - ~'" 
dan sonra yaşayacağı t• ıı 
içerisinde yazacağı rom•"1''ıt 
ötekinden daha fazla yaıtD 
olacaktır: ihtimali. ,,,,,,/ 

Ankaraya gideceklerdir. 

B. ~li Rıza. Miil' 
lktısad Vekaleti Siyası dfJ' 

teşarı B. Ali Rıza Törel, "1' 
de Türkofiste meşgul ol~ tit· 
tedkiklerine devam etoı•f" 
B. Ali Rıza Törelin, Y"'._, 
hükumetinin daveti ü~~of 
Seliniğe gideceği haber• 
ru değildir. tJJ' 

B. Ali Rıza Törel, cıı f' 
günkü ekspresle An~~jJ· 
hareket edecek ve Büyuk ~· 
let Meclisinin 18 Eyliil fe~ ıı'' 
iade içtimamda hazır bulıl 
caktır. Blf 

Belediye reisi doktor fll. 
Behçet Uz, dün yubtl ~ 
hallittaki yol ve litım i! 'df' 
teftiş etmiş, faaliyeti ıOJ 
pçirmiıtir. 


