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- Cuma - 17 Eylul 1937 

lngiltere ve Fransa 
Alıdenizde Fiili ve a•
lıeri bir İf gal teaia etti
ler. 

Fiati (100) Para 

l{oııseyde O hstrüli.sİ yon Var? 
Kamutayın yarınki fevkalade top

lantısında hariciye vekili de 
hazır bulunacaktır 

ı Atatürk lbtililciler, Madridi yeni 
Ankaraya hareket et 
tiler,6niJmiJzJekihal den topa tuttular 

ta lzmire ıeref 
vereceklerdir 

lstanbul, 17 ( Hususi ) -

1'aavekil ismet Inö.i'ff · ;{yasi vaziyet üzerine Büyük Şefimiz Atatürk, Tarih 
Y kurultayına iştirak için gelmiş 

gayet mühim bir sÖyleV verecektir bulunan tarih profesörü Pit· 
- tari dün öğle yemeğine ı.lı· 

Başvekilimizin segalıat intibaları 

11 
.. ~olr.ara, 16 (Huıuı1) - Büyük narak mflukereaine batlınacaktır. 
~et Meclilinin Cumartesi gftnkü Aliktdır mehafılden aluıan ma-
'--nda, yaluıs Niyon protokolu lumaıa göra, Hariciye Vekilimi• 
"'-kere edilecelr.llı. · Bay Tevfik Rftıttl Arat, Ceneneden 

Protokol, evveli Hariciye En· hareket etmek Gıere iken g6rillen 
--enine havale edilecek ve müte- la.um IMrlae Ankanya gelmekten 
~ heyeti umumiyeye iade olu- earfmazar etmiıllı. Bu mtınuebetJe 

~~~~----••M•-.•~•~•·--·~---~--~~~-

U 1 uslar sosyetesi koo-
• • sey ıçtınıaı 
-~·-· Koçok devletle.. mOmessillerin· 

den hiçbirisi söz almadı 

Dr. T. Riiftü ArfU 
Belgrad 17 (Radyo) -Tür· 

~Ye Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
'tiitdü Araı, asamble ve kon· 

lty müzakerelerinde hazır bu· 
lunaıaaı hakkında Ankaradan 
eı..ir almış ve Cenevrede kal· 
"'ıttır. 

Türlciyr Büyük Millet Mec· 
liıinin Cumartesi günü yapa· 
Ctjı fevkalade içtimada, Baş
~lcil igeneral ismet lnönü, 
. Yon muahedesi hakkında 
'~hat verecek ve bu münase· 
~ttlede mühim siyasi bir nutuk 
''•t eyliyecektir. 

Cenevre, 16 (Radyo) 
Uıualar sosyeteıi konseyi, bu

ötleden aonra toplan· 

mıştır. Reis, Cumhuriyetçi Is· 
panya Başvekili B. Negrin, 
müzakere edilmekte olan is
panya meselesi hakkında söz 
söylemek üzere riyaset kürsü
sünü terketmiş ve uzun müd· 
det beyanatta bulunarak, Ge· 
neral Frankonun, Almanya ve 
ltalyadan gördüğünü, Alman 
donanmasının Almeriyayı ne 
suretle bombardıman ettiğini 
bertafsil izah eylemiştir. 

B. Negrinden sonra, Çin 
murahhası Vetinkonko da be· 
yanatta bulunmuş, asamblenin 
dünkü toplanbsmda verdiği 
söylevi konseyde 4e tekrar 
etmiş ve acele tedbir ahnrTI•· 
sını istemiştir. 

Konsey, Çin muhtırasını, ali· 
kadar komiteye havale et· 
miştir. 

Konsey, bundan ıonra Fi· 
listin meıeleıini de tetkik ey· 
miştir. 

Cenevre, 16 ( Radyo ) -
Uluslar Sosyetesi asamblesi, 
bugün de Ağa Hanm riyase· 
tinde toplanmış ve fakat, ruz. 
namede yazılı meseleler hak· 
kında söz söyHyecek hatipler 
henüz hazırlanmadıklarından 

asamble, yarın tekrar toplan· 
mak üzere dağılmıştır. 

Cenevre, 16 ( Radyo ) -
- Devamı 4 nca tahiJede -

Mecliste, Niyon protokolu hakkındı koymuşlar ve akşam saat 21 
Hariciye \'ekaleti ııiyasi mü&tefarı 
B:ıy Numan l\fenemeocioğlu izalıat de hususi trenle Ankaraya 
verecek ve ondan aonra, birçok hareket buyurmuşlardır. 
bnıipler söz alarak berıoatta hulu· Büyük Şef, önümüzdeki haf· 
nııcaklardır. ta lzmiri ~ereflendireceklerdir. 

Ba§\ ekilimiz Gcnt>ral İıımet in· 
ihıii, f'n sonra kı1rııil}e gı•lecck ve 
ı:ok nıOlıirn bir &Ö) lev n :rel•f!ktir. 

Anknra, 16 (H11A11!1f) - l\lecfüln 
Cıımnrtrııi ~iinlil içtimnında ha:ı:ır 

Luluomuk üzere nıuhıelıf 'ilayet· 

lrrdcn dli Saylıı'i gdıııi,ıir. Sayla\· 
)arın en çoğu. yıırııı hekleııiyorlar. ----···--Sovyet icra komite. 

sinin bir kararı 
Moskova 17 (Radyo) -Sov· 

yet sosyalist Cumhuriyetleri 
ittihadı Moskova icra komi
tesi, adliye harp komiserini 
vazifesinden affetmişti~ 

••• 
N\100 itilafuamesi 

"' 
Zeylin, bugün imza
lanması bek leni yor 

Cenevre 17 (Radyo) - in· 
giliz ve Fransız eksperleri, 
Nyon anlaşm~sı esaslan da
hilinde bir program tanzim 
eylemişler ve iş taksimi yap· 
mışlardır. Bu proje, Nyon mu· 
ahedesini imzalayan 9 devlet 
mümessillerine verilmiştir. 

Zeylnameninde bugün imza
lanmuı beklenmektedir. ···--Çin orduları, Japonlara 

mukavemet edivorlar 
el ________ , ________ __ 

Lansiyan muharebesinde Ja
pon orduları hayli sarsıldı 

Japon aslerleri.Jj ~ 
P,ekin 17 (Radyo) - Çin harbe tutuşmuılar ve Japon 

ordulan, Lansiyan cephesinde kuvvetlerini ehemmiyetli ıu· 
Japon ordularile şiddetli bir rette sarsmıılarsa da, bilihara 

aeri çekilmişlerdir. 
Çinlilerin, bu muharebede 

külliyetli zayiata utradıklan 

söyleniyor. 

Uluslar sosyetesi konseyi, öi· 
leden sonra B. Nerrinin riya

ıetinde toplanmış ve Türkiye 

Hariciye Vekili B. Tevfik 

Rüşdü Arasın, silahsızlanma 
Şanghay, 17 ( Radyo ) -

Çin generalı Fen Güsyanın 
hakkında verdiği notayı nazarı kumandasındaki ordu, Şapeıi 
dikkate almışhr. cephesinde Japon ordusunun 

Reis B. Negrin, tekrar kür
süyü terketmiş ve sözüne de· 
vam ederek, cumhuriyetçi ls
panyamn Niyon konferansında 
hazır bulunması lüzumundan 
bahıeylemiı, ispanyada vuku
balan kanlı muharebeleri teırih 
etmiş ve icil tedbirler ahnm· 
- Devamı 4 nc4 salaifttde -

ihraç hareketine mani olmak 
istemişlerse de Japonlar tara· 
fından püskürtülmüşlerdir. 

Şanghay, 17 ( Radyo ) -
Japon donanması, dün Reva· 
no şehrini bombardıman et· 
miş ve binaların çotunu tah
rip eylemiıtir. Zarar çok mü
himdir. 

~~--.,......;~-~--~~~ 

Esir edilen cumhuriyetçi zabitlerden 26 
ıını idama mahkum ederek kurıuna dizildi 

Asilf.rin Faslı askerl•rİ 
Madrit 17 (Radyo) - lhti· Valansiya 17 (Radyo) -ih-

lalciler. dün sabah tekrar top tililciler, Mayorkadan tahrik 
ateJİ açmışlar, eski sarayı Krali ettikleri bir tayyare filoaile 
ile Monkloa mahallesine yüz- Valansiyayı bombardıman et· 
lerce mermi atarak hasarat mişlerdir. 

yapmışlardır. Atilan bombalardan mühim 
Santander 17 {Radya)- lh- zararlar husule gelditi söyle

tililciler, Santanderin iıgalin- niyor. 
de esir ettikleri zabitanı harp Paris 17 (Radyo) - lst.or
divanına vermişler, bunlardan yadaki kuvvetlerin, milialeri 
26 sına idama mahkGm ederek ihata ederek bazı yerler iıpl 
kurtuna dizmi•lerdir. ettikleri haber verilmektedir. . .,. ......... . 
Ciiireşlere. bu ak
şam başlanıyor 

Dk güreşlerin çok heyecanlı 
olacağı tahmin ediliyor 

Bqinci Balkan güreıçiler, hu· ı lunank Tdrlt takımuıın çok kav• 
gtın saat 17 ,;>0 da Alean('ak ıtad: veıli old~unu, iyi neticeler alaca• 
yomnnda baılıyıc-.akbr. Gftre,len @ım s6ylemiıtir. 
görmek ic;la ei•~ Til&yet ft kaaı· Misafir garqçiler, iıtaeyondaa 
lanmıadan lamıre geleoler de A k 1 1 · 1 rd" B ber 
vardır. o arapa aea ge mıı e ır. a 

aldığımıaa göre, Rumen takıma gel• 
Yunan mlllt gftreı tıkımı da _ Devamı 4 ncü ıahifed. _ 

dftn eaat 16 da Bındarma ekepre· 
Bile f 1tanbaldın gelmio, Baemane 
iıtaayonunda parlak bir tekilde kar· 
ıılanmııtar, 

İataayondı belediye reis muı· 
vini B. Suad Yurdk.oru, kua bir 
nutuk irıd ederek f ımire gelen 
doıt Y unın gtreıçilİ ve idarecile· 
rini aellmlamıı, buna Yunan gü· 
reoçileri kaf ile.t reilİ cevab ve·: 
rerek.: 

- TGrk •Yunan doetlutunun 
levaliai yolunda ha gibi temular 
iyi neticeler nrir. Kendimw, Tllrk 

topratında. doıtlınmıs araıında 

görmek. hepimi& için tereftir. 
Demiı, alkıolanmııtır. 1 Doat 

memleket gGretçilerine bir buket 
verilmiıtir. Dıaba evel İamire gel· 
uıit olan Y ugouavya milli gilrq 
takımı bf ile reiıi ve Tilrk milli 
gdret takımı auu da iıtuyonda 
yapılan iııtikbalde hanr bulunmut
lardır. Bu meranmi miteakıb i• 
tuyonda hanr bulanan ıClel mun· 
b tarafından eneli Y wıan, eonn 
Tdrk millt marılan ÇMlınmıf. 1' D• 

aan güretçileri: 
- Zito! 
Diye bığırmıı, Yunan ıporcu· 

lannı istikbal eden Tftrk ıpor· 
culırı da: 

- iagoll 
Mukabeleainde balunmuılırdır. 

Y onan mllll gftreı takımı kafile 
ftili, glntler ifia tabmialercl• ba-

Doktor Şahı 
ltalya maliyecilerile 

konuşacak 

Doktor Şalıt 
Ceneve, 17 (Radyo) - Al· 

manya maliye nazın doktor 
Şaht, dün buraya gelmiıtir. 

Doktor Şabt ltalya mal~ 
cilerile konutıcaktır. 
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Vezirzade, parmağına el Ekmel ile elele idiler. Daha 
attı. Nohut büyüklüğündeki destleri busetmeden, Eda, sanki 
zümrüt yüzüğü çıkardı; Edaya ö11ü dar gelip çıkmış da nefes 
doğru yürüdü. Yanına yakla· almağa bırakmıyormuş gibi, 
şınca durdü. Sarhoş gibi sal- arkasındaki sabahlığın göğ
lanıyordu. Halbuki o sabah sünü araladı. içerideki yakası 
atzma ispirtonun katresini çok dekolte, ipek gecelik 
koymamış; akşamdan kalmalı· gömleğinden paliize sinesi gö· 
ğı da geçmiş. ründü. 

Delikanlı hareketlerine ha· Guya kanının oynamasından 
kimlik göstermeğe muvaffak kaşınması da tutmuş. Sabah· 
oldu. Gene yerlere kadar eği· lığın yakasını boynundan yana 
lerek, sözüm yabana alafran• çekti; omuzbaşma kadar açtı. 
galak tasladı; mahut reveran· Ne çabuk aamimiyetleşme ve 
sını yaptı: senli benli olma. inanılır gibi 

- Oriste mavromatyamuf. değil ama mübalağaya sebep 
Ardından, k1Z1n sağ elini yok. Yavaşça : 

yakalayarak, artık şaşkın ve - Beyeiğim, dedi, rica ede 
kusuru da affedilir tabii, ga· rim acele etmeyiniz, ne derece 
vur parmağına yüzüğü taktı. perişan bir vaziyette olduğu· 

Odadakilerin hepsinde, çıl· görüyorsunuz. Bir dakilca mü· 
gıncaıına ve ayrı ayrı ne el saadenizi rica ederim. 
çırptılar, ne alkışlar: Boyalı bıyıklı ile acuze 

- Benim, güzellerin şahı ayakta beklemedeler; sırıtıyor· 
aslanların padişahı evlatçığım! lar; dudakları da boyuna oy· 
Yedi göbek vezir zade, topu· nıyor; 
tuna kadar asil ve kibarım, - Fetebarekallahü ahsenül· 
en doğrusunu yaptın şimdi. halikin. Oğlumuz ıehzade, kı· 
iıi kesip attın Nişan yüzüğü zımız sultani.. 
böyle takınır işte. Aklınla bin - Sernüvişti saadet ve hah· 
yaşar tiyarı, ıntnkıbelürrahman nasi· 

- Velinimet zadem, Ah· yelere yazılmış ise esbabı işte 
dülvehhap paşayı cennetmekan böyle kolaycacık tahassül eder 
mahdumu necibi, bu budur ve neticei mes'ude ve mübarekesi 
ötesine diyecek kalmamıştır.. de böyle encame erer .. 
fki darp iki müsavi durunca· Eda, Ekmele, omuzunu aba
sına keyfiyeti mübarek ve müs· nırcasma yaklaşmış, kıvrık 
tebaseneyi hal ve fasleyledin. kirpikli ahu gözlerinin hançe· 
Bu hüsnü harekete, en can ~e relerini delikanlının gözbebek· 
yürekten şapaş ve tahsinler, lerinin içine, bir mil gibi 
sathezar aferinler kafi gelmez. sokarak karıştırdıktan ve citere 
Olsa olsa buna bir söz vardır, kadar işlettikten sonra, onda 
"-tkuı yoktur. Pardon, deru· artık iler tutar yer bırakma· 
nu kalpten pardon. mıştı. 

- Gayet hafiften, fakat - Hadi öpelim cici anne-
•fevkalide memnuniyete müı· min ve amcamtn ellerini!. dedi. 
tağrak bir vaziyette:" Mersif. Elleri ptüler. Abdurrahman• 

Bu da, Edanın mukabelesi. da ve Hafizede gene. çeneler: 
1nceliği ve alafrangalığı Ve· - Dü desti uadetinizi 

zirzadeden örnek almış olacak. öpenler müzdat olsun evlat· 
Ekmel Bey, nohut büyüktü· larl. 

tündeki zümrüt yüzüğü par· - El öpenleriniz çok olsun. 
mata taktıktan aonra Edamn Evlat, gelin, damat, torun, 
elini bırakmadı. Sımsıkı yaka· cümlesine el öptüre öptüre 
lamrşb; sıktıkça sıkmada; sı- usanç gelsin sizlere .. Artık bı· 
karken de evvelkinden daha kın da illallah deyin .. 
fazla irpannuzda... Vezirıade, eli bU"aktı. Gene 

Alt tarafına inanmıyacakıı· ayaklan biribirine dolaşmada .. 
mz; umulur mu o alık safaki- Oturduğu kanapeye dokru ge· 
den diyeceksiniz. Halbuki ol· lirken gene durdu. Artık sö· 
duğu gibisini söyliyeceğiz. külmeğe kararı vermiş. Maa· 

Küçük bey, pamuk gibi mafih, mahcupluğu üstünde .. 
tombul eli, kuru kemik, kıllı Hafizeyf. hitap etti. Ne candan 
elinin içinde tutarken, gayet hitap ediş: 
kibar ve nazik bir tavırla: · - Dadıcıfım, 16tfen biraz · 

- Seza hanfendi, dedi, nezdime teşrif et .• 
litfen ve mürüvveten kalkın. Kocakarı, eteklerini kavrar 

Genç kadın, oturuyor değil kavramaz, Maliye veznesine 
ki, zaten ayakta. Ne diyecek saldırmışcasına ayaklandı: 
diye emre amade. - irade senin arslanım, 

Emir, estağfurullah rica, geldim iştef. 
ıöyle çıktı: - Etekleridi ayaklarını öpe· 

- Besme çekerek evvela yim dadıcığım, l<:usura bakma 
atktnıyaz (aşkıdil adını unut· bugünlük naçizane olarak şun· 
muş), namı diker Atiye (Asi· cağızı takdim ediyorum. An· 
yeyi de unutmuş), namı diğer karip mabadını da. veririm. 
bacımu:, sonra da A.A.A.A. iki adet beşlik banknôtu 
(kekeleyip sonra bulabildi) avucuna sıkıştırdı. Abôurrab· 
Abdurrahman hey amcamızın mana döndü: 
deatlerini pus edelim ve hayır - iki gözüm amcaağım, 
dualannı alalım. Onların dua· biraz takarrüp .,uyur. B~günkü 
ları bizlere berekettir!. saadet günümün küçük bir ha-

Şaşarıınız değil mi?. Eda, tırası .. 
emre muti ve amade .. Ne der· Üç adet beşliği de onun 
ıiniz, halin<le de o derece yelek cebine sokuşturdu. Ab
neş' e, sevinç, yüz gülme var ki dülvehhap paşa zade artık 
sanki gıdıklamyormuş da ken- cerbezelenmişti. Kanapeye otur
dini tutuyormuş gibi... Kar du. Altın tabakasından etrafa 
gibi difleri meydanda: yanak· sigalar dağıttı. Naz eden, 
lannda ifUll•kr; göjıünde -Beyfendiciğim, emin olun 

• • "p fırlama.. bfç kullanmam, vallahi kat'· 

1
Rokfellerin torunu aşkı 

milyarlara tercih etti 
190· milyon dola

rın sahibi yok. 
Genç kız, sevdiği bir tüccar katibine Bir milyoner paras~nı bankaya 
kaçtı, ailesinin 8ÖZÜD0 dinlemedi rakmış, sonra unutmuş .. 
Bütün Amerika bugünlerde 

Rokfellerin isminden bahset· 
mekle meşguldür. Amerikanın 
bütün yüksek sosyeteleri de 
bu ismin etrafında müthiş de· 
dikodu yapmaktadır. 

Bunu geçenlerde ölen Rok
fellerin, mirasından ortaya çı· 
kan bir hadisenin dedikodusu 
zannetmeyiniz. Yahud malları 
bölüşemiyen mirascıların bir 
gürültü ile başlarını, gözlerini 
yardıklarını tahmin etmeyiniz. 

Ne o.. Ne bu.. Rokfellerin 
ismi etrafında dönen hadise 
bir aşk hikayesidir. 

Rokfellerin torunu olan Mis 
Galdis Rokfeller, dedesinden 
kalan büyük servet ile bütün 
Amerika delikanlılarının dik· 
kat nazannı çekmiş hakikaten 
güzel bir kızcağızdır. 

Son günlerde kızda müthiş 
bir durgunluk vardı. Babası, 
annesi kızlannın bu halleri 
karşısanda merak etmişler, 
hasta olup olmadıklarını sıkı 
sıkı sormuşlardır. Kız· (bir şe· 
yim yokr) Diyerek bütün sor· 
guları atlatmış ve bir gün al· 
dığı mektup, birdenbire neşe· 
sini yerine getirmiştir. 

O günden sonra kızda bir· 

denbire değişiklik olmuş ve 

bir sabah yatağından kalkan 

ev halkı Mis Galdiıi yatağında 
bulamamıştır. 

Bundan sonra etrafa haber· 
ler gitmiş, zengin kızın bir 
haydut çetesi tarafından dağa 
kaldırılmış olduğundan endişe 
edilmiş ve polise de haber 
vermekte gecikilmemiştir. 

Nihayet iki gün sonra meı· 
ele anlaşılmışbr. 

Açık göz Amerikan gaze-

tecileri, Mis Galdis gibi Rok· 
feller ailesinden bir kızın kay· 
bolduğunu görünce etrafa da
ğılmışlar ve kızı Baltimorda 
ufacık bir kilisede Mistr Edi 
Endirgil ismindeki ufak ma· 
aşlı bir tüccar katibi ile nı· 
kihlarını kıydırırken yakala· . 
mışlardır. 

Gazeteciler hemen Mis Gal· 
diıin etrafını almışlar, çektik· 
leri fotoğrafları gazetelerine 

gönderirken bir taraftan da 
mülakat istemişlerdir. 

Kız, nihayet mülakat vermi; 
ve demiştir ki : 

- Mister Andirgille sevişi· 
yoruz. Onunla evleniyoruz. Ser 
vet mal mülk gözümde yok. 
Ufacık bir para ikimizin de 

iyyen mutadım değildir!. diyen 
Eda bile, mecburen sigarayı 
aldı. 

Ekmel bey artık işi azıtmış. 
Göz süzerek, baygın bir ha· 
kışla, titreyen parmaklarındaki 
sigarasını uzattı: 

- Kalbi vıranımı yakan 
ateşime yan, -meleğimi. 

· Eda Vezirzadenin 
konağında 

- Allahımdan bulsun, işal· 
I 

lahım i.şallahım yerimin dibine 
girsin o kahbe de bir daha 
da çıkamesml 

Peltek peltek, dişsiz bir 
ağızdan çıkan, haları, kaları 
genizden, keskin keskin talif· 
fuz eden bir ağızla, bir Çer· 
kes ıwesile söylenmiş bir mı· 
rıltıydı bu. 

bayatını kazandırabilir. 

Fakat kızın ailesi yani Rok
felle ailesinden hiçbiri kızları· 
nın böyle bir adam ile evlen· 
melerine razı değillermiş. Am· 
ma, kız evlenmiş, nikahı da 
olup bitmiştir. Ancak kız, ai· 
lesile dargındır. 

••••• 
lngilizce lisanı 
neden zordur? 
Bu lisanın z,orluğu .. 
na sebep olan mes. 

,uller aranıyor. 
lngilizce deyip de geçmiye· 

lim. İngilizler de itiraf ediyor
lar ki bu lisanı konuşmak sade 
yabancılar için değil kendileri 
için de pek zordur. 

lngiliz gazetelerinde okun· 
duğuna göre Curzon ismindel 
bir lngiliz alimi tetkikat yap· 
miş, şu neticeye varmış: 

İngilizler eskiden beri çok 
tütün içerler, yani pipo. Hal· 
buki çok pipo içen adam çok 
lakırdı etmeği istemez. Çok 
lakırdıya dalamaz. Çünkü pi· 
posu sönerse tekrar yakmak 
lazımgelir. Halbuki yeni yakılan 
piponun tadı yoktur. Onun 
için lngiliz lik1rdı etmeli sev
mez, edecek olsa da çok kısa 
cümlelerle söz söyler. Çok 
defa cümleyi de bitırmeğe lü
zum görmez. işte asırlnrberi 
bu hal böyledir. 

Tütün içmiyenler de az la· 
kırdı etmiye alışmışlardır. Du
daklan sıkarak telaffüz etmek 
te pipodan kalmıştır. Dil il· 
mile uğraşan adamlartn çok 
defa şakacı oldutunu söyler
ler. Acaba bu lngiliz ilimi de 
kendi vatandaşlarile şaka mı 
ediyor? Demek ki lngilizcenin 
zorluğundan mes'ul olan pi· 
podurl 

•• 
Yolda boşaıımıya _ 

karar verenler 
Geçenlerde pasaportlarında 

kan koca oldukları yazılı olan 
lskandinavyalı bir çift Parise 
gelmişler ve bir otele ınmış• 
lerdir. Otelci de bunlara bir 
oda göstermiştir. Fakat biraz 
sonra çiftler, otelciye müraca-
ederek her biri ayrı ayrı oda· 
larda yatmak istediklerini söy· 
lemişlerdir. Bunun üzerine 
otelci hayrete düşmüş ve oda· 
nm konforlu ve havadar ve 
yatağın oldukça geniş olduğu· 
nu söylemişse de yolcular ay· 
rı oda istemekte ısrar etmiş
lerdir. Otelci hayrete düşmüş 
ve . pasaportl&Tın1 tekrar mua· . 
yene ederek: 

- Bakalım, sizler hakikaten 
evli misiniz? 

Diye sormuştur. 
- Evet, evli idik. Fakat .. 
Mes' ele biraz sonra anlaşıl· 

mıştır. Meğerse bunlar mem· 
leketlerinde hakikaten evli iken 
Parise gelmek için bir pasa
port çıkarmışlar, fakat yolda 
kavga ettiklerinden boşanmağa 
karar vermişleı dir . 

Fakat boşanma davasını 
memleketlerine dönüşte ikame 
edeceklerinden şimdilik ayni 
pasaportla seyahate devama 
vegiüikleri yerde ayni otelde 
oturm~a karar vermiılerdir. 

Amerika gazetelerinde okun· 
duğuna göre, yem dünyada 
birçok para sahipleri vardır 
ki, bankalardaki paralarım 

unutmuşlar, bankalara yerleş· 

tirdiklerini oralarda bırakarak 

bir daha aramamışlardır. Böy· 
lelerin miktarı aşağı yukarı 1 
milyon kimse imiş. Bunların 

unutarak bankalarda bıraktık· 

ları paranın yekünu ise 190 
milyon dolara baliğ oluyormuş 
Gene Amerikan gazetelerinin 
verdiği tafsilattan anlaşılıyor 
ki bu suretle bankalara para 
koymuş olanların bıraktıkları 
miktar hakikatte çok azdır. 
Fakat o küçük paralar birike· 
rek büyük bir yekuna varmış· 
tır . 

olduğu para büyük bir ye 
tutmaktadır. Bunların p~ 
rınm yekunu 50,000 dolardır· 
Bankadaki parasm1 aranıı 

cak kadar ihmal edenler a 
sında maruf kimseler de 
dır. Mesela, Nevyorkun şimdi 
Belediye Reisi Gardi ~ 
Banka tarafından kendi•1 

mektup yazılarak parasııı 
faizini alması bildirilmiş ise 
Belediye reisi verdiği ce\'IP 
bundan on dokuz sene e 
böyle bir hesap açmış ise . 
bunu unuttuğunu bildirınİ~ 

Amerılcada şimdi yeni b 
kanun hazırlanmaktadır. 

hipleri tarafından 
verilerek yirmi sene 
aranmamış olan paralar 
rudan doğruya devlet bltli#" 

Yalnız 65 kişinin bırakmış sine alınacaktır. 

·~· ... 
Uyku hastalığı mı? 

Bir papasın 
şına gelenl 

-------
• bacaksızın yapbğı 

Fransanın Bordo civannda 
köçük bir ita.abada oturan 
Dupouy adında bir papas ga· 
rip bir 111aoera geçirmiştir. Pa· 
pas Dupouy Bordo civannda 
tanınmış ve iyi ailelerin çok 
y•amaz çocuklarmı terbiye ' 
etmekle meşguldür. Bu sene 
papasın tahtı idaresinde biri 
15, diğeri 17 yaşında olmak 
üz~re iki çocuk vardı. Fakat 
papasa 6 aydanberi garip bir 
hal iri& olmuştu. Dopouy mut· 
tasıl uyumaktadır. O kadar ki 
talebesile meşgul olacak vakit 
bulamamaktadır. Papaı ötle 
yemeğini yer yemez sofra ba· 
şında uyumakta ve akşam ye· 
metini de henüz bitirmeden 
uykusu gelmektedir. Bununla 
beraber papaı ilk önce bu 
gayritabii halin farkına var· 
mamışhr. Günün birinde evin· 
deki kuyunun suyunda bir kü· 
kürt kokusu hissetmiş ve bunu 
hayra alamet addederek : 

- Y akmda zengin olacağız. 
Burada bir kaplıca membaı 
vardır! 

Demiştir. 

Bu haber etrafa yayılınca, 
civar halk papasın kuyusile 
alakadar olmıya başlamıştır. 

Papas gene bir gün balko
nun duvarı üzerinde bir çiçek 
resmi üzerinde yazılmış bü· 
yücülükte meşhur olan Banot
nun ismini bulmuştur. Papas 
buna da ehemmiyet vermemiş 
ve: 

- Kabaca bir şaka! diye
rek bunu da hoş görmüştür. 

Geçen Mayıs ayı zarfında 
papas kendisinde büyük bir 
yorgunluk hissettiğinden ter· 
biyesini deruhte ettiği çocuk· 
ları ailelerine iade etmiy~ mec
bur olmuştur. Bu sırada kü· 
meste bulunan tavuklardan bir 
çoğu esrarengız bir şekilde 
ölmüştür. Çocuklar gittikten 
sonra da ayni haller, bilhassa 
eski uyku iptilası devam et· 
miştir. Papas biraz sonra 
gribe tutulmuş ve ciğerlerinde 
siyü lekeler görülmü,ştür. 

Nihayet ~ün birinde dost· • 

tarından biri kendisine ,. 
siyede bulunmuştur. 

- içtiğiniz .-.hı 
ettiriniz, belki 
hirlenmiştir. 

Filhakika yapılan tahlil. _j 

ticesinde papasın mahze~ 
mevcut fıçılar dolusu f8HI""~ 
nn Tatola denilen müthif 
zehirle zehirlenmiş old~ 
anlaşılmıştır. Bu insanı ~ 
uzun müddet zarfında öl ·ııt 
bir zehirdir. Bunun ü-'1 ~ 
iş adliyeye aksetmiş ve .,b 
kata başlanmıştı. . 

iki çocuk isticvap ediJOIİfl 
geceleri sokağa çıkabillll -
için şaraba tatola koyduklat' 
ve bu suretle papası u~~; 
ya muvaffak olduklarını ıoY dl 
mişlerdir. Papasın yanıll ~ 
çalışmakta olan genç bir f t1, 
yanın da çocuklara zehir t 
darik ettiği anlaşılmıştır. J 

Bu hadisenin civarda d "' 
ko fusu dal budak salaılf 
köylüler bundan birkaç ~ 
evvel o civarda: bir çiftçJll 
buna benzer bir tehlike f 
çirdiğinden bahsedilmiye :fa 
lam ıştır. 1928 senesinde • tf 
zaşlarında oldukça güçlü ~"' 
vetli . bir lspanyol tarl.,lfl"' 
çalışıyor ve ara·sıra kili~ 
büyücülere devam ediyordl 

1 
Bu adam o zaman pal"", 
bugün sahibi bulunduğu ~ 
zide çalışıyormuş. lspanyoJ · 
gün dostlarından birine 1 ~ 
frank parasının 'Çlllmd~~~.J 
ara-sıra görüştüğü biT bfi7!~' 
den şüphe ettiğini söyle~ 
Bundan biraz sonra lspPT_~ 
hastalanmiş ve vücuduoe ~ 
gunluk arız olmuttur. o _.k 
dar ki, zavallı çalı,am..Y~ 
bir hale gelmiştir ve a~r~. 
ölüme doğru gitmete tlfi'-

m ıştır. . ııetJ' 
Bunun üzerine lapanyol • .. ~, 

disini nazara aldıklarına bil 
metmiş ve bundan dolayı f~ 
sayı terkederek ispanyaya Jr 

miye karar vermiştir. 
Fakat lspanyolu tanıy•~ 

rın iddiasına göre zavallı .. ~..,. 
İspanyaya gidememi, ve ..,.-' 
disini bulmak için yçılııt 
tırmalar semereşiz kal 
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1938 de donya 
cQceleri kongre 

yapıyorlar 

loEuTscHE uEVANTE LINIE!Olivier ve ~ü-1 Fratelli Sperco 1 G. m. b. H. 'X' 

rekisı Limitedi 
vapur acentası 

I 

HAMBURG 

17 Ev1QI 937 -lzmir Yün M usucatı 
Tiiı·k Anooim Şirke i 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Bütün dünya cüceleri 1938 

de Peştede büyük bir kongre 
akdedeceklerdir. 

Bu kongreye bütün dünya· 
daki milletlerin, din, ırk farkı 
olrnadan bilumum cücelerin 

r iştiraki için uğraşılmaktadır. 
Kongreyi hazırlıyanlar bütün 

dünya dillerile gazete çıkar
l?ıağa karar vermişlerdir. 

Gazetenin ilk sayısı Fran· 
sızca, Almanca, lngilizc~ ola· 
tak yakında çıkacaktır. 

iki k erre ölOp 
dirilen adam! 
Amerikalı büyük bir mil· 

Yonerin oğlunun ciğerlerine 
~eJç gelmesi üzerine F redSnite 
ısmindeki bu genç. kendisine 
doktorlann yapbğı sun 'i ci· 
~erler - yani elektrikle işle· 
Yen ve ciğer gibi hava alıp 
Veren makineler - içinde ya· 
Şayor. Bu makineler adamın 
bütün vücudunu kapladığı için 
bu ağırlık altında, ayakta du· 
ramıyor, yatmış bir vaziyette, 
araba ile götürülüp getiriliyor. 

Bu garip şartlar içinde ya· 
tıyan gencin hayatı hakikaten 
çok acıklı ve meraklıdır. 

F red Sn itenin ilk bastalı
kındanberi hususi hasta bakı· 
cılığını yapan Mis diyor ki: 

"'Fred iki kerre ölmüş ve 
dirilmiştir! ilk defa olarak 
Peltinde bir tayyare kazasınd~ 
başına bu felaket gelmiş, ci· 
ferleri, kaza neticesinde, felce 
Uğramııtır. Hayatını kurtarmak 
İçin kendisine sun'i teneffüs 
Yaptırmışlardır. Fakat, biraz 
nefea alan zavallı genç, az 
ıonra tekrar l'e tamamile ölü
Yordu. Nihayet kendiıine ,.sun'i 
ciğerler yapıldı ve bu suretle 
tekrar hayata çıkanldı. 

"'Fredin ikinci defa ölmesi 
Sangbayda oldu: 
Şanghaydan vapura Jconu· 

lup Amerikaya naklolunacaktı. 
Biliyorsunuz ki, Pekindeki ka
tıdan sonra kendisine takılan 
sun"i ciğerler, vücudunun et
rafında büyük bir cendere teş· 
k~I ed!yordu; d_eğil ayakta yü
rumesı, araba ıle nakJediJm~si 
bile müşküldü. 

Vapura yükletilirken maki· 
n~yi ~uvakkat bir zaman için 
vucudunden çıkarmak lazım 
geliyordu. işte, Fredin o za
man :ikinci defa olarak öldü
ğünü gördüm. 

Ciğerleri çıkarılan adamca· 
ğızın birdenbire nefesi .kesil· 
di ve ölü gibi - belki gibisi 
fazla tamamiyle ölü olarak -
uzandı. Bu suretle, kendisini 
sedye ile vapura götürdük. 
Orada tekrar ricudüne maki· 
nesi takıldı ve hastamız der
hal canlandı, yaşamağa baş
ladı. 

•MACEDONIA,, vapuru 11 
f Eylülde ROTTERDAM, HAM· 

BURG ve BREMEN için ha-
reket edecektir. 

.. ANKARA" motörü 21 Ey· 
lülde bekleniyor. 28 Eylüle 
kadar ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 

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 
dokru bekleniyor, NEVYORK 
için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

"'EXCHORDA" vapuru 10 
Eylülde PlREden 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 NE.VYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERVJCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"'BUCAREST,, vapuru 15 
Eylülde gelerek ayni gün KôS
TıENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TU · 
NA limanlarma hareket ede· 
cektir. 

"DUROSTOR,, vapuru 27 
Eylülde b~ldeniyor. KÖSTEN· 
CE, SUUNA. GALA TZ ve 
GALATZ aktarması TUNA 
limanları ıiçin yük alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

11SZEGED. motörü 20 Ey
lülde bekleniyor, BELGRAD, 
NAVISAD, COMARNO, BU
DAPEŞTE, BRATISLAVA, 
VIY ANA vı! LINZ için yük 
alacaktır. ---JOHNSTON WARREN LINES 

LiMiTED • llVERPOOL 
"AVIEMORE" vapuru 26 

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

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"ESPAGNE" vapuru Birin· 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

ELLERMAN LINES 
LONDRA HATTI 

"MALVERNIAN" vapuru 
1 O Eylülde gelip 17 Eylüle 
kadar LONDRA ve HULL 
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 HATTI 
.. 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 ve Tenasül lıastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: SS 
Telefon: 3479 

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· 
mantarı için yük atacaktır. 

•BOSPHORUS"motörü 24 
Birinci t.tşrinde bekleniyor. 
DIEPPE ve NORVEÇ liman· 
ları için yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıdur.ak büyük .. ~lepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
bulunur 

vapur acentc.sı 
F:JY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERMES., vapuru 31-8·37 

gelip BURGAS, V ARNA ve 
KôSTENCE limanları 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· 
ları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

"'GDYNIA,, motörü 2-9-37 
de ROTTERDAM, HAM-
BURG, DANTZIG, GDYNIA 1 
BAL TIK ve DANIMARK Ji-
mantarına hareket edecektir. 

"VASALAND,. motörü 17· 
9-37 de ROTTERDAM, HAM· 
BURG, DANZIG GDYNIA, 
NORVEÇ-BAL TIK ve DANl
MARK limanlarına hareket 
edecelctir. 

Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR o2'lu 

•• 
lzmirPamukMensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
"BJRKALAND,, motörii 2- Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

10-37 de ROTTERDAM, HAM-• 
BURG DANTZIG, GDYNJA 
DANIMARK limanlanna ha· 
reket edecektir . 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"'SUÇEAVA" vapuru 10·9· 
37 de MALTA ve MARSIL
y Aya hareket edecektir. 

edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle· ı 
rile navlunlardaki değişiklikle· 
rinden acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Doktor 
Ali Agah 
Çocuk HastalıklMı 

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

de ANVERS, DANTZIG ve 
GDYNIA limanlarına hareket 

Daha fazla tafsil at için 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 1 

İkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

Kum 

P •• • ş h Tesiri tabii eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekler 
Ur en a aprahatsı.z •e' tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle 



lngiliz-Fransız siyasi mahafili, Roma
nın tehdidlerine kulak asmadı 

ltalyanın çevirdiği siyasi f ır1ldaklara rağmen 
Nyon mukavelesi tatbike başlanmıştır 

Paris 17 (Radyo) - Nyon mukavelesinin tatbikine başlanmış olması İtalya' da· derin bir aksi tesir husule getirmiştir. 
İtalyan siyasi mahafili, İtalyanın feci şekilde ihmaline hala inanamamaktadır, buna rağmen lngiltere ve Fransa ltalya olma· 

dan Akdenizde fiili otorite ilan etmişlerdir. Bütün Akdeniz devletleri Nyon konferansına iştirak etmiş ve bu konferans mu· 
karreratına göre vazife almış deniz devletlerinin fiili ve askeri işgali altında demektir. 

Roma'nın, konferans için Londra ademimüdahale komitesinde müzakere teklifinin kabul edilmesi, siyasi bir hezimet telakki 
edilmektedir. .............. 

Bay Lebrun Şey hRiza haini 
Bay Ruzveltin anne. Elazizde istintak 

Mussolininin 
oğlu 

Vekaleti 
Siyasi müsteşarı An. 

karaya gitti 
Bir haftadanberi şehrimizde 

bulunan ve muhtelif iktısadi 
meseleler üzerinde tedkikler 
yapan lktısad Vekaleti Siyasi 
Müsteşarı B. Ali Rıza Törel 
bugünkn ekspresle Ankaraya 
hareket edecektir. 

Güreşlere bu akşam 
başlanıyor 

f Baştara/ı 1 incisahi/ede J 
miyecektir. O takdirde Yugoslav, 
Yunan ve Türk güreş takınılan, 

Beşinci Batkım güreş müsabakaları 

için karıılaşacaklarlbr. 

17 Eylul 93?_... 

Istanhuldan bit 
heyet geliyor 
İstanbul Deniz Ticaret ıııü· 

dürü B. Müfid Necdet, fstaıt 
bul sanayi birliği umumi k~· 
tibi B. Halid ile sanayi IJJll. 

esseseleri sahih ve mümessil· 
lerinden müreekkeb bir heyet 
pazar günü lstanbuldan şeb· 
rimize gelecektir. Bu heyet, 
fuarda tetkikler yapacaktır. 

Fuar, üç gün sonra kap•· 
nacaktır. Onun için son güıı· 
lerde fuarı görmeğe gelenler 
çoktur. Beşinci Balkan gürer 
lerini görmek için muhtelif 
yerlerden lzmire gelen güreş 
meraklılarının sayısı epeY 
fazladır. 

Fuar kapanınca, belediye "e 
fuar komitesi reisi B. doktor 
Behçet Uzun riyasetinde tof~ 
!anacak fuar komitesi, 9-"' 
senesi hazırlıklarına başlıya· 
caktır. İlk yapılacak iş, inş_' 
edilecek sergi sarayı için Lır 

lngiltere 
Hiçbir teklif 
yapmıyacak 
Londra, (17 ( Radyo ) -

Londra siyasi mahafiJi, İtalya
nın Nyon konferansına iştirak 
etmesi için bütün kapıları açık 
bulunduğu kanaatindedir. An
cak Italya bu hususta hiçbir 
teklif yapmamış, hatta ademi 
müdahale komitesinin toplan· 
masını bile talep etmemiştir. 

sile kızına ziya( et edildi 
verdi lstanbul, 17 (Hususi)-Sey· 

Paris, 17 (~adyo)- Amerika 

Cumhurreisi B. Ruzveltin va· 

lidesi ile kızı şerefine dün 
Fransa Cumhur reisi B. Lebrun 
ve zevcesi tarafından bir ziya· 
fet verilmiştir. 

yid Rıza, Elazize vardı. Ser· 

gerde, derhal istintak edilmiş 
ve bir çok itirafatta bulun· 
muştur. 

Bir otomobil kazası 
geçirdi 

Saat l 7 ,30 da Beşinci Balkan 
güreşlerinin başlaması münasebeti· 
le Alsancak ıtadyomunda merasim 
yapılacaktır. Hazırlanan plograma 
göre Balkan güreş olimpiyadlanna 
girecek kafileler, en önde Yugoe· 
lav, Yunan ve Türk bayrakları ta· 
şıyan üç sporcunun arkasından 

ilerliyerek halkın önünde bir geçid 
resmi yapacaklar, ııabaoın ortasında 
hazırlanan güreş minderinin etra· 
fında yerlerini alacaklardır. 

Güreşçilerin önlerinde sabanın 
ortasına getirilen milli bayrıtklar, 
minderin ortasına çaprazlama kon• 
duktan sonra İzmir mıntakası na• 
mıoa mıntaka ikinci reisi B. Re· 
,ad Leblehicioğlu kua bir söyle\ 
vererek Balkan güreşlerini açacak, 
Türk güre§ federasyonu reisi de 
bir nutuk irad ederek kafile reis· 
)erini ve güreşçileri ayrı ayrı hal· 
ka tanıttıracaktır. 

proje müsabakası açmak ola· 
caktır. Ayrıca bir de (fuır 
enformasyon binası) inşa etti" 
rilecek ve fuarın istihbar•t, 
propaganda işleri buradaıı 
idare olunacaktır. 

Diğer taraftan f ngiltere hü· 
kfimeti, ltalyadan evvel hiçbir 
teklif yapmamağı kararlaştır· 

mıştır. -··· -lki siyasi mücrim 
Prens Pal ~tarafın· 

dan af (edildi. 
Belgrad 17 (Radyo) - 6 

Mart 934 siyasi suikasdma 
iştirak etmekle suçlu ve dört 
sene hapise mahkum saylav 
Vasiliya ile ayni mes'elede 
methaldar bulunduğundan hak· 
kında takibat yapılan saylav 
Dimerniviç, iradei krali ile 
affedilmişlerdir. 

General Papagos 
Yugoslav manevra
larında bulunacak 
Atina 17 (Radyo)- Yuna· 

nistan Erkanı harbiyei umumiye 

reisi general Papagos ile ikinci 

reis general Melistos, yarın 
Belgrad • a hareket edecekler 
ve Yugoslavya ordusunun ya· 
pacağı manevralarda hazır bu
lunacaklardır. 

Belgrad 17 (Radyo) - Yu· 

goslavya ordusunun manevra· 

larında Romanya Erkanı har· 

biyei umumiye reisi de hazır 

bulunacak ve Yugoslavya er· 
kanı harbiye reisini Romen 
ordusunun manevralarına da
vet edecektir. 

Uluslar sosyetesi 
konseyi içtimaı 

- Baştaraf 1 nri sahifede -
asını istemiştir. 

B. Negrinin sözlerine, Fran· 
sa Hariciye Nazırı B. Delbos 
cevap vermiş, Niyon protoko· 
lunun çok faydalı olacağını 
söylemiştir. 

Nozoland murahhası, söz ala· 
rak, ispanyanın, büyük bir 
devletin mandası altına veril
mesini teklif eylemiştir. 

Müzakereler geç vakte ka
dar devam etmiştir. 

Cenevr~ 17 (Radyo) - is
mini yazdırmış tek hatip bu
lunmadığından, Uluslar sosye· 

........ 
Seyyid R:za, adliyenin mer· 

divenlerinden yardımcı ile çı· 
karken: 

Belgrad'da "-Paşayı görmek isterim.,. 

1 Diye bağırdı. · 
ki Parti uzlaştı Seyyid Rızanın muhakeme-

Belgrad 17 (Radyo) - Hır· sine yakında başlanacaktır. 
vat çiftçi partisiyle Sırp par· Sergerdenin, dehalet etme· 
tisi arasında bir uzlaşma ha· diği, kaçmak isterken; jandar· 
sıl olmuştur. Bu uzlaşma, fs- malarımız tarafından ihata edi· 
kopçinada iyi tesirler husule lerek teslim olmak mecburi· 
getirecektir. yetinde kaldığı anlaşılmıştır. 

~---,,~~~--··--·--·~~··-~~-.. --~~~~-
Türkiye yüzme 
birinciliklerinde 
lzmir dün hiçbir şey 
kazanamamıştır 

Türkiye yüzme birincilikleri 
müsabakalarına, dün öğleden sonra 
Karşıyakadaki yeni yapılan yüzme 
havuzunda başlanmışhr. Kıtdın er
kek yüzltrce kişi müsabakaları 
banyolardan takib etmişlerdir. Ya· 
rıılar çok heyecanlı ve zevkli geç· 
miş, Yedi mıotakadan 36 denizci 
iştirak etmiştir. 

Ankara, Kocaeli, İstanbul, İz· 
mir, İçel, Antalya, Balıkesirli yü· 
zücüler, yanşlar devam ederken 
taraflarları tarafından alkışlanmıo, 
teşvik edilmişlerdir. 

Dünkü müsabakalarda, daha 
ziyade İstanbul, Kocaeli ve Balıke
sir denizcileri muvaffak olmu~lar, 
müsabakalar hemen hemen bu üç 
mıotaka yüzücüleri arasında ecre· 
yan etmiştir. 

Müsabakalann ilki, saat 14,30 
da ioo metre serbest ile başla· 
mıı, yedi mıntaka denizcileri de 
yarıoa girmiştir. 

Yüzücüler, verilen işaretle at• 
lar atlamaz İstanbul ve Kocaelililer 
önüne geçmişler ve müsabakanın 
sonuna kadar ayni vaziyette müca• 

deleye devam etmişlerdir. Neticede 
İetanbuldan Orhan 1,07,8 de bi· 
rinci, Mehmed Kocaeli 1,14,9 da 
ikinci gelmişlerdir. Mustafa [Balı
kesir] üçüncü, Orhan [lzmir) dör· 
düncü, Cihad [Ankara} beıinci, İr· 
fan [f çel) altıncı, Ali Rıza [Ant~ 
ya) yedinci gelmiılerdir. 

Bundan sonra 200 metre kur. 
. bağlama yapılmıştır. İlk 50 metre

yi İstanbuldan Mekin birincilikle 
bitirmiş ise de, Kocaelili Yusuf 
rakibini geride bırakmış, birinci 
gelmiştir. Rekor 3,15 dir. ikinci 
Mekin (İstanbul) 3,18, üçüncü Mus-

tesi içtimaları akim kalmıştır. 
Maamafih, grev şeklini almış 
bulunan bu halin, büyük dev· 
letler hatiplerinin söz almaları 
üzerine sona ereceği ümid 
edilmekiedir. 

tafa (İçel), dördüncü Sabri [Bahke· 
ıir], beşinci Azmi [İzmir], altıncı 
Tevfik (Antalya} dır. Ankaralı yü· 
zücü yarışı bitirememiştir. 

Üçüncü ve son müsabaka 
olan 400 metre serbest yapıl
mıştır. Bu yanşı da İstanbul· 
dan Halil, 5,40 da birincilik
le, Balıkesirden Osman 6.21,2 
de ikincilikle bitirmişlerdir. 
Abdullah (Kocaeli) üçüncü, 
Cemal (izmir) dördüncü, Mus· 
tafa (Antalya) beşinci, İrfan 
(lçel) altıncı, Ihsan (Ankara) 
yedinci olmuşlardır. 

Bundan sonra gösteri ola· 
rak yedi mıntaka takımları 
arasında 4 X 100 bayrak ya
rışı yapılmış, lstanbul takımı 
birinci, Kocaeli ikinci, Balı
kesir üçüncü gelmiştir. 

Gene yedi mıntakanın yü· 
zücülerinden altışar kişilik iki 
muhtelit takım teşkil edilmiş 
ve · son olarak vaterpolo oy· 
namışlar, gösteri yapmışlardır. 
Vaterpolo müsabakaları çok 
alaka görmüş, oyuncuların 

acemiliğine rağmen heyecanla 
olmuştur 

Dünkü müsabakaların umumi 
puvan tasnifinde netice şudur: 

İstanbul 34 puvanla birinci, 
Kocaeli 26 puvanla ikinci, 
Balıkesir 16 puvanla üçüncü, 
İzmir 8 puvanla dördünü, İçel 
yedi puvanla beşinci, Antalya 
üç puvanla altıncı, Ankara iki 
puvanla yedinci 

Bugün müsabakalara saat 
9,30 da başlanacak, 200 metre 
serbest, 100 metre sırtüstü, 

1500 metre mukavemet yarış· 

Roma, 17 (Radyo) - İtal· 
ya başbakanı B. Mussolininin 
küçük oğlu (Brono Mussolini) 
Amerikaya gitmek üzere bu
lunan kardeşini teşyi etmek 
üzere Napoliye giderken, oto
mobilinin tekerliği parçalan· 
mış ve kendisi de otomobil
den düşmüştür. 

Broni Mussoliniye birşey 
olmamıştır. .. -

lrlandada 
Büyük bir yangın 
Paris 17 (Radyo) - İrlan· 

danın Glazgov kasabasında 
kain büyük bir çiftlikte yangın 
çıkmış, 10 kişi yanmıştır. 

Çiftçi kızlarının bir kısmı, 
güç halle ateşten kurtarılmış· 
lardır. 

Alman harp 
gemileri 

Elcezire limanına 
vardılar 

Elcezire, 17 (Radyo) - Al· 
man zırhlısı amiral Volşer ile 
torpitQ muavini Leoyar, dün 
buraya vasıl olmuşlardır. 

ilk yağ vapuru 
lstanbul, 17 ( Hususi ) -

Gölcükte yapılan ilk yağ va· 
puru, bugün bekleniyor. 
· Vapurda merasim yapılacak, 
Vali ve birçok alakadar zevat 
hazır bulunacdktır. ..... 

Motopomplar tecrübe 
edilecek 

Fuarda Motopomp teşhir 
eden bir firma belediyeye mü· 
racaat ederek, gayet ucuz fi· 
atla satışlar yapabileceğini bil· 
dirmiş ve bazı tekliflerde bu· 
lunmuştur. 
Yangına karşı ve şehrin 

caddelerini sulama işlerinde 
kullanılmağa elverişli olduğu 

anlaşılan motopomlar, yarın 

heyeti fenniye huzurunda tec· 
rübe edilecektir. 

Saylavlarımız 
Ankaraya gidiyorlar 
Büyük Millet Meclisinin fev· 

kalade toplantısına iştirak ede
cek Saylavlarımızdan bir kıs· 
mı, dün ekspresle Ankaraya 
hareket etmişlerdir. Bir kıs· 
mı da bugün Ankara trenile 
yola çıkacaklardır. 

ları; ayrıca vaterpolo ve Türk 
bayrak gösteri müaabakalan 
yapılacaktır. 

Bu esnada süel muzıka Ya· 

goslav, Yunan ve Türk milli marş· 

lanoı çalacaktır. Bunu müteak.ıb 

gü~eşlere başlanacakur. Balkan gü· 

reşleri şehrimizde devam ederken 

Halkevi salonunda Balkan güreı 
kongresi de toplanacak, gelecek yıl 
yapılacak Balkan güreolerinin yeri· 
ni tayin edecektir. 

Tarih sergisi 
İstanbul, 17 ( Hususi ) 

Önümüzdeki pazartesi günü 
saat 1 O da Dolma bahçe sara· 
ymın merasim salonunda tarih 
sergisi açılacaktır. 

Atatürkün sergiyi ıereflen

dirmeleri muhtemeldir. 

Tutulan manitacılar 
Sabıkalı manitacı f smail, 

İstanbullu Arap Sabri ve Ada· 
nalı Mahmup, Manisa zabıtası 
tarafından Turgudlu kazasının 
Ahmedli nahiyesinde yakalan· 
mışlardır. 

Yazımızın çokluğu dolayı· 
sile (Deniz kaplumbağası işi ) 
tefrikamızı koyamadık , Sa • 
yın okuyucularımızdan özür 
dileriz. • 

At yarışları 
Pazar günü Kızılçullu saha· 

sında büyük Atyanşları yapı· 
lacaktır. Bu haftaki yarışlarırı 
daha a;akalı olacağı tahmiıı 
ediliyor. ~ 

İzmir asliye mahkemesi ikiıı· 
ci hukuk dairesinden: 

fzmirde Arapfırını cadde· 
sinde Arnt.tvut çıkmaz o~k 
116 sayılı evde oturan Ahoıed 
kızı Havva tarafından Anki' 
rada oturan Hüseyin olı
Mehmed aleyhine açılan ·~ 
butu talak davasına mütedli' 
dava arzuhal suretile davetif 
varakası müddeaaleyhin ik~· 
metgihimn meçhuliyetine bı• 
naen lzmirde münteşir uıu..ı 
Birlik gazetesinin 5.7.937 güll 
ve 1044 sayılı nüshasile iJS· 
nen tebliğ edildiği halde mud· 
deaaleyh tayin olunan günde 
mahkemede hazır bulunmadı· 
ğından davacının talebile bak· 
kında muamelei gıyabiye ict1 
sına ve tahkikatın 6-10-9.3 
Çarşamba saat 10 a talikine 
karar verilerek usulen tanzilll 
kılınan gıyap kararnamesi mıb· 
keme divanhanesine asılmış ol· 
duğundan müddeaaleyhin tayill 
olunan gün ve saatta mabkt" 
mede hazır bulunması veya bir 
vekil göndermesi aksi tak· 
dirde bir daha tahkikat ve 
muhakemeye kabul edilmiye· 
ceği tebliğ makamına kailll 
olmak üzere ilan olunur. _....,,,, 

lzmir vilayeti muhasebei hu-
3139 susiye müdürlüğünden: 

ldarei hususiyenin ve yarış ve ıslah yüksek ~ncümenini11 

bu seneki sonbahar at koşularının icrasına 12, 19, 26 eytal 
937 tarihine müsadif pazar günleri öğleden sonra saat 15 de 
başlanacaktır. 

Bir çok saf kan ve yarım kan Arap ve lngiliz hayvani•· 
rının iştirak edeceği bu koşular diğer yıllar koşulanndan çok 
heyecanla olacaktır. Bahsi müşterek ve çifte bahis mükafatın• 
ilaveten ayrıca da piyangolar tertip edilmiştir. 

Kemer ve Kızılçulluyu da tutmak üzere Alsancaktan kot" 
mahalline sık sık trenler tahrik edileceği gibi ayrıca otobiil 
ve diğer nakliye vasıtalarının ıeyri seferleri temin edilmiştir. 

Halkımızın hem güzel bir havadan istifade ve hem de 
zevk ve heyecan veren yarışları seyir etmek için koşu mab•I· 
line akın etmelerini tavsiye ederiz. 9 11 14 16 18 ~ 

Bayındırlık direktörlüğünden: 
Yönetgemizin 1000 kuruş asli aylıklı mukayyitliği açıh111f· 

tır. Bu ödeve orta okuldan çıkmış ve askerliğini yapmış istek· 
liler arasından müsabaka ile biri seçilerek alınacaktır. 

isteklilerin orta okul diploması, askerlik ve hüsnühal belge· 
lerile birlikte müsabaka günü olan 20 · 9 • 937 pazartesi ganO 
saat onbire kadar bayındırlık direktörlüğüne baıvarmaları. 


