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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir . 

- Pazartesi - 27 Eylı11 1937 

Filistinde 
Arab çeteleri f aa

liyete geçti. Vazi
yet naziktir. 

Fiati (100) Para 

· "- Vel{il~er Heyeti Bugün Topla 1ıyor 
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ı Vekiller heyeti bugün Bay Celal Ba~ Belçika da 
.Kabine buhranı zail 

oldu 
ı 

\'arı n r iyasetinde toplanacak 
Brüksel, 27 (Radyo) - Baş· 

vekil B. Vanzeland, dün kral 
Leopold tarafından kabul edil· 
miştir. Kabine buhranı, bay 
Vanzelandın istifadan vaz geç
mesi üzerine şimdi lik zail ol· 
muştur. Bununla beraber, B. 
Vanzeland hasta olduğundan 

bir müddet istirahat edecek 
ve kendisine !Maliye Nazırı 

B. Demarı vekalet edecektir. 

Pevkalade ~~henımiyet verilen hu içtimada, Türk- \1-

tnan kle ring n n laşma~ının <la ta!R•diki muhtt>melrlir 
Heyeti Vekilenin bugü kü 

içt i maında, bu anlaşmanın tet
~ ik v~ tasd ik edilmesi m.,ıh

temeldir. - --···· .. .....,_-
Londrada 

Büyük bir yan
gınn oldu 

Londra 27 (Radyo) - Cu· 
martesi akşamı, Londranı n 

şimal kısmında büyük bir yan· 
ğın olmuştur. Bu yangından 

mütevellit zarar ve ziyan çok 
mühimdir. 

Ağahan 
Cenevrede bir ziya· 

fet verdi 

Güreşçilerimiz 
İyi neticeler aldılar 

İstanbul , 27 ( Hu~usi ) -
D ün ve evvelki gün, Atina, 
Belg rad, Zagreb muhtelit gü· 
reş takımları ile lstanbul gü
reşçil eri arasında müsabaka· 
ları yapıldı . 

Güreşçilerimiz, her zaman 
olduğu gibi bu seferde iyi 
neticeler aldılar ve her iki mü· 
sabakada da galib geldiler. 

Bag Celal Bayar Cenevre 27 (Radyo)-Ulus- kellef bir ziyafet vermiştir. Bu 
ziyafette, Romanya Hariciye 
nazırı B. Antonesko da hazır 

bulunmuştur. 

Ankara 27 (Hususi) - Ve· Türk-Alman klering anlaşması lar sosyetesi asamplesi reisi 
~ller heyeti, bugün Başvekalet Vekiller heyetine sevkedil- Ağahan, dün muhtelif dev-
tkili ve lktısad Vekili B. mi~tir. letler delegasyonlarına mu· 
. lal Bayarın riyasetinde mü- .......-. • ••---------
~ın bir toplantı yapacaktır. Çin.Japon harbı vahıiyane devam ediyor 
~eyeti Vekilenin bu içtimaına 
~~:~l•d· ·h•mmiyetverilmek- Japonlar bir Fransız va-
~ lstanbulda bulunan Vekil- t k • f tt .1 tden bazıları dün sabah bu- p urunu ev 1 e 1 er 
~Ya gelmişlerdir. Diğer Vekil· 
tde bu sabah geleceklerdir. - • 

v ls~nbul, 27 ( Hususi ) - Şapeyi bombardıman eden Japon T ayyarelerinden bir kısmı 
tkıller~ heyetinin bugün ya· yanarak düşürüldü. Hava harbı çok müthiş oldu 
t•tağı fevkalde içtimada bu- Vaşington 27 (Radyo)- Ja· 

1 V 1111_1ak üzere, şehrimizdeki ponya Hava kuvvetleri Neza· 
~ tkıller dün akşamki trenle reti, gelecek sene iki bin harp1 
tıkaraya gitmişlerdir. tayyaresi yapmağa karar ver· 
latanbul 27 (Hususi) - Bu· miş ve bunun için bir program 

1
'Ya gelen haberlere göre, tanzim eylemiştir. _______ ._. ........ . 
SeJaoikte: 

Yunan krah, pavyonu
muzu ziyaret etti 

tı al S. M. ikinci Yorgi, pavyonumu:zu 
~ beğendi, takdir ve tebrik etti 

nan kralı M.S. ikinci Y orgi 
dün Sel an iğe gelmiştir. Kral 
Selanikte tezahüratla karşılan· 
mış, doğruca fuarı ziyaret et· 
miştir. 

M.S. Kral Y orgi, Selanik 

fuarındaki paviyonumuzda ya· 

rım saatten fazla kalmış, pa
viyonun her köşesini ayrı ay· 

.-.~~· n gezmiştir. Paviyondaki me· 

Japon lbahriyelileri 
Pekin 27 (Radyo) - Japon .. ve araştırmalardan sonra ser· 

tayyare filoları, dün Şapey, best bırak ılmıştır . 
lvağvan ve Koçong kasabala· Japon hükumetinin, Fransız 
rmı bombardıman etmişlerdir. vapurlarını tevkif etmiyeceğine 

Şaıighay 27 (Radyo)- Fran- dair verdıği teminata muhalif 
sız bandıralı ve Kanton adlı olan bu hareketten dolayı, 
posta vapuru, Japon donan· Fransanın Tokyo sefiri, Japon· 
ması tarafından tevkif edilmiş Devamı 4 rıcü sahijede --------... --~------
Habe.şler: 
• .. .ı.ıran r ı -murlarımız, Kralla her husus· 

ta izahat vermişlerdir. 

M.S. Kral Y orgi, paviyonu-
Makalledeki Italyan garnizo-

muzun fevkalade güzel tanzim 
edilmiş olduğu söylemiş, tak· 
dir ve tebrik etmiştir. 
~ Kral LS. M. ikinci Yorgi, 
Selanikte iki gün kalacak, bu· 
radan Atinaya dönecektir. 

Kralın Makedonyada bir 
tetkik gezisi yapması da muh· 
temeldir. 

nunu kıiıçtan geçirmişler. 
~------~---~--1 tal yan resmi mahaf ilinde, bu habere 

esassız. naz.arile bakılmaktadır 
Roma, 26 (A.A) - Makalledeki ltalyan garnizonunun, Ha· 

beşler tarafından kılıçtan geçirild iğine dair ecnebi memleket· 
lerde çıkan haberlere salahiyettar ltalyan mahafılinde esassız 
nazarile bakılmaktadır. 

B. Mussoliııi, iman or-
dıısunun 

rında 

ıııauevrala

J,ı ı lundu 
-------••4-.... v-----

Iki devlet reisi, Berlin stadın· 
da nutuklar i~·adedecekler •. 

Massolini Bitlerle birlikte 
Berlin 27 (Radyo)- Cumar· harbiyei umumiye reisleri, bu 

tesi günü Münibe vasıl olan geçid resmini sona kadar sey· 
ve dündenberi Alman manev· reylemiştir • 
ralannın cereyan ettiği sabada Berlin, 27 (Radyo) · ·- İtalya 
bulunan İtalya Başvekili bay başbakanı B. Mussolini, bugün 
Mussolini, Munihten hareket buraya gelecektir. Bu müna· 
etmedeni evvel bay Hitler ta· sebetle bütün mektepler tatil 
rafından Alman kartalı murassa edilmiş ve B. Mussolıninin 
nişan ile taltif edilmiştir. Bu istikbali için muazzam hazır· 
nişan, harpten sonra ilk defa lıklar yapılmıştır. 
olarak bay: Mussoliniye veril- İtalya başbakanı; Brande-
miş oluyor . burğ, Vilhelm Strase cadde-

B. Mussolini, B. Hitlerle lerini takiben imparatorluk 
birlikte Meklenburgtaki ma- sarayına gelecek ve orada 
nevraları takib etmişlerdir: misafir kalacaktır. 

Manevraların son günü ol- B. Hitler, bu gece başve-
mak münasebetile büyük bir kalet sarayında ltalya başba· 
geçid resmi tertib edilmiş ve kanı ıerefine mükellef bir zi· 
B. Mussoliniden başka, bütün yafet verecek ve bunu, bir 
devletler delegelerile erkanı suvare takib edecektir. 

------~ ........ ~- • 
Nladridde: 

?ı 

Büyük bir casus teşki-
latı meydana çıkarıldı 

~-----.... ~-·~-------
F ranko kış gelmeden evvel ----
boyük taarruza geçecekmiş 

Cumhuriyetçiler yürüyüş halinde 
Paris, 27 (Radyo) - lspan- J hazırlıklar vardır. 

yanın her tarafında büyük - Devamı 4 ncıl sahifr:de 
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Anasını Ciör • !Bergama 
· Kızım:-~---l~t- Akropolu 

Yazan: Sermet Muhtar No. 92 
Y enicamide, Kalpakçılar ha 

şında, Beyazıtta kaldırım yos
malarının peşine düşen ayak 
takımı zamparalar gibi, (Hişti 
Hişti) diye mi seslenmeli? Po
puldaklar gibi (Öhö 1 Öhö ! ) 
de diyemez. 

Nasıl baktırsın bu tarafa?. 
Çıldıracak. 

Gene kenarın dilberliğini 
yaptı. Bahçenin az ötesinde 
duvar dibinde incir ağaçları 
var. 5- 6 mahalle çocuğu dal
lara çıkmışlar, incir topluyor
lar, onlara bağırdı: 

- Fırlamalar, babanızın malı 
mı bu bahçe? Basın buradan 
bakayım! kaç kere dedik, ge
ne de diyelim. Birkaç ay ka
yıplara karışmış olan mucize 
~abilinden kendini tatan Piç 
Eda gene meydanda, gene ci· 
billiyetini göstermede. 
Başka bir surette ötemiyor 

mu, harem bahçesindeki bes
leme kızlardan birine olsun, 
bir bahane ile seslenemiyor 
mu? Hayır. 

Keman gıygıylatan Şam hır· 
kalı genç, konağa gelen gelin 
hanfendinin huriliğini etraftan 
işitmiş, hatta kupanın içinde 
de görmüştü. Gözlerinin dört 
dönmesinin sebebi bu .. 

Billur gibi sesi duyunca, he
men gözleri o tarafa kaydı. 

Göreceğini gördü; kemanını 
bir kenara attı; o da, tıpkı 
öbürü gibi pencere önüne 
çömeldi .. 

Yiyecek gibi bakmada .. 
Bizimkinde de hal malum~. 

Gene avni fingirnozluklar, kı· 
rılmalar, dökülmeler; saçlarını 
omuzlara serpmeler, boyuna 
dolamalar .. 

Vezirzade o sıralarda yatak 
odasında. Artık oradun dışarı 
ayak attığı yok.. Karısından 
sonra en sevdiği, en baş meş
galesi, ince tahtalardan kuş 
kafesleri, köşe rafları, resim 
çerçeveleri yapmak .. 

iki oda aşırıdan, mütemadi
yen seste: 

- Gül goncam, çok yorul· 
dun; artık yeter, gel yamma. 
Sandıklarını, sepetlerini kaka
van karılar toplasın. 

- Gülüm, goncacığım, val· 
lahi fazla kendini üzüyorsun. 
Bırak canım paçavralarla uğ
raşmağı, vaz geç. Evin içinde 
bu kadar koca karı var, ha
layık var!. 

- Lütfet, bir dakika gel 
yahu.. Şu yaptığım hokka 
takımını gör de ustalığımı anla. 
Üstüne senin (es) markanı da 
koydum; bunu sana hediye 
edeceğim. Güle güle kullanır
sın ... 

Eda, öfkeleniverdi: 
- Sus, suuus, Allah lillah 

aşkına sesini kes. Kulaklarım 
tıkalı değil, duyuyorum. Açık 
sandıklarımı yüz üstü bı;akıp 
gelemem şimdi!. 

Daha ileri gitti: 
- Allah benim canımı al· 

sın da ikimiz de kurtulalım! 
Hiç dilin durmuyor. Dır, dır 
dırdır, ne bu? Karşına küla
hını koy, ne diyeceksen ona 
anlat da rahat et bari! 

Zülfüyar kalfa, sabah kahve 
altısını · öğleye yarım saat var 
yok · yatak odasına getirmiş, 
sütlü çaylar, tereyağlar, reçel· 
ler, ballar, peynirler, zeytinler 
dolu gümüş tepsiyi ortaya 

koymuştu. Somurtarak kapıdan 
dışarı çıkıyordu . 

Ekmel bey gene feryatta: 
- Gül!. Gonca!. Kahvealtı

mız geldi . Allnsen uzatma, 
artık gel.. 

Niçin mi kahvealtı bu kadar 
gecikiyor. Zira yeni gelinle 
yeni güvey, odalarının kapısını 
geç açıyorlar. Evvela birer çay 
içiyorlar. Vezirzade boğazsız, 
karısına soruyor: 

- Tepsiyi getirsinler mi? 
benim pek iştahım yok dal 

Karısı da, (ben de öyle) 
yollu kafa sallıyor. Halbuki, 
bir gün evvelki tepsidekilerin 
yarısını, yalancıktan okuduğu 
gazeteye, el çabukluğile sar· 
malayıvermiş, kimseye göster
meden, tuvalet odasındaki 
sandalyanın altına sokmuş. 
Yataktan kalkıp pandomima· 
sına başlamadan evvel, hep· 
sini sömürmüş. 

Aç ayı, elbette oynamaz. 
Her gün ayni minval. Vezir 

zade, bir. fincan sütlü çaya 
yarım dilim fırancalayı batırıp 
dilimin yarısile de biraz reçel 
ve bal çöplendikten sonra. 

- Benden yana paso. doy
dum, tıkandım! diyerek geri 
çekiliyor, vezirin gelini de üst 
tarafının icabına bakıyordu. 
Yarısını gövdeye atıyor, yarı· 
sını-dediğimiz gibi - aşıra
mento ediyor. 

- Ağzım tuzla kalsın!.. 
diyerek ekstra nevi kalamata 
zeytininden son lokmayı, inci 
dişlerinin arasına sokar sok· 
maz, ekşi suratı takınıyordu: 

- Sakın peşirnden geleyim 
deme, rahat bırak beni... İşim 
var sandık odasında .. 

Biçare Ekmelceğiz, gene bo
yun hükmede: 

- Ne olur, sen işini gör, 
ben de takımı taklavatımı ge
tireyim bir kenarcığa. Tahta
cıklarımla meşgul olayım!. 

- Sandık odamı tahta ta
laşlarına, kırpıntılarına boğa-

· caksın öyle mi?. Aşkolsun, 

doğrusu buna hiç diyecek yok. 
- Peki, takımlar taklavat· 

lar yerli yerinde kalsın.. Bir 
tarafta oturayım; konuşuruz!. 

İki aydır konuşacağımızı ko· 
nuştuk. İkimiz de, söyliyecek· 
lerimizi ezber etti; dudu kuş
ları gibi belledik. 

Sıska oğlan gene mi boyun 
çarpıtmada?. 

- AyoJ, ölmüş babama, 
ölmüş anama Vasini şerif oku· 
yacağım. Senin abdest yüzü 
gördüğün yok. Yanımda durup 

günahını bana da mı yüklete· 

ceksin?. Ben abestliyim; rah

metli haccülhar~meyn babacı

ğım gibi, elif gibi de müslü

manım .. Şeriat hususunda lau· 
baliliklere gelemem!. 

Ekmel Beyin, yarım vücut
luluğundan dolayı, sahiden 
ahdet mabdes aldığı, su yüzü 
gördüğü yoktu. Kundaktaki 
zamanındanberi öyle alıştırıl
mış. 

Konağın kurşun kubbeli, 
beş kurnalı, külhanlı hamamı, 

iki çeki odun sarfedilerek 
haftada bir yakılır. Üç dört 
gün soğumaz. Konaktakiler· 
den maada hiç eksik olmıyan 
ekti püktüler de geceli gün
düzlü girerler; kır kır sabun 
sürünerek yıkanırlar; aranırlar, 

Kızıl avludan biğ görünüş ·~ • ~.]} 
Milattan önce dördüncü yüz suz bucaksız mülkü de par· 

yılın sonlarına doğru idi. (fs· çalandı. Generalleri hayli vu· 
kender Zülkarneyn) in veya ruştular, en son Mısır parça-
(lskenderi Rumi) nin Make· landı. 
donyadan Hindistana doğru Mısırda, Batlam1yorsalar 

patlak göz de-yaptığı akın, birçok küçük ve (Batlamyos; 
büyük hükumetleri devirmiş, mektir.) 
ordularını darmadağın etmişti. Anadoluda, Bergama kral-

F akat bu çok sürmedi. Bü- lığı. 
yük lskenderin ölümü ile uc· Makedonyada, Makedonya 

taranırlar. 

Delikanlıcağ1z, ayda mayıs
ta bir ayak atar. O da, yeşil 
çuha kaplı, pirinç çiviler ka· 
kılı çifte kapıları aralık hıra· 
karak. Kurnadaki suyu yaz 
suyu derecesine getirerek. Bir 
kaç tas dökünür dökünmez, 
kendini soğukluğa atarak. 

Ekmel bey, çarnaçar ceva
bı veriyordu: 

- Öyleyse haydi dilediği· 
ni yap, benim dindar, müslü· 
man karıcığım. Pederine ve 
valdene okurken rahmetli ha· 
bacığıma da bir fatiha gön
deriverirsin değil mi? 

Eda, işi azıttıkt;a 
azıtıyor .• 

Aradan onbeş, yirmi gün 
geçmişti. Eda, pandomimala
rına devamda.. Artık, yalnız 
kocasına değiJ, konaktaki ha
layıklara, beslemelere, hatta 
yarım yamalak hatırını sorar 
gibi gözüktüğü kaynanasına 
va görümcesine karşı da çiçek
leşmişti. 

Biraz geçinir gbi bulunduğu, 
kaya kadın Aynıhayat.. 

Onunla, • şaşılacak şey - pe
risi hoşlanmağa başlamıştı. 
Hiç umulmaz değil mi, bir· 
denbire ısınıvermişlerdi biri· 
birlerine.. K&hyanım, gelin 
hanfendiye toz kondurmaz ol· 

muştu.. Ona karşı eski mua-

meleleri, söz söyleyişleri, ba

kışı bile değişmişti. 
Aşkıdil dadılar, Zülfüyar 

kalfalar, Neşever bacılar, alt 
kattaki küçük odada, saç man
galı bacaklarının arasına çe· 
kip, kakve cezvelerini sürüp, 
altmışlık tütünden ve Yob ka· 
ğıdından sigaralar parmakla
rın da, haşhaşa vererek atlıha
sası çekiştire çekiştire, yedi 
kat yerin dibine batırdıkları, 
(Allahım, ne zaman başımız
dan . alacaksın bu kaltağı?) 
diye secdelere yattıkları sıra
da, odaya giren Aynıhayat 
Hanım, derhal entbent olu
verdi: 

- Benizokzok cam hazlarına 
bakın .. Taklak kılacağınızı an
ladım. Taklağı babam da kılar, 
ben de kılarım; dört, beş ya· 
şında çocuklar da... Hadi o 
Cezairli akaraplar gibi düz 
duvara da çıkın da göreyim .. 

( Ark.ısı t1ar J 

krallığı. 
lskenderin başkumandanla

rından Lisimak, boğuşmalar 
arasında İskenderin hazinesini 
elde etti ve bu muazzam 
(belki yüz milyon altınlık) ser· 
veti saklamak için müstahkem 
bir yer aradı. İşte bu emni· 
yetli ve dayanıklı yer, Bergama 
kalesi oldu. 

Şimal tarafını yüksek dağ· 
lara vermiş, üç tarafı geniş ve 
münbit ovalara açılmış ve iki 
çayla çevrelenmiş ve denizden 
20 · 25 kilometre uzakta bir 
tepe... Ve bu tepede yükse
len surlar. 

işte Bergama kalesi. 
Lizimak, Suriyelilerle yapı· 

lan muharebede ölmüştü . . Ber· 
gamanın cesur muhafızı Filcter 
bunu fırsat bildi ve derhal 

istiklalini ilan etti. (M. ô. 280) 
Bu suretle yeni Bergama kral

lığı kurulmuş oldn. 

İskenderin hazinesi ile Ber

gama -halkının ve kralları Atal 
ve Ômenlerin enerjisi birleşti. 
Bergama kalesini baştan başa 

.yenileştirdi. Yeni kurulan ma· 
:betler, jimnaslar, tiyatrolar, 
hamamlar, ağoralar, saraylar, 
bu tepenin pırlanta tacı oldu. 
İşte Bergama Akropolu. 

Bütün bu muazzam ve muh· 
teşem inşaat gelişigüzel, rast· 
gele değil, muntazam bir plan 
dahilinde yapılıyordu. Bugün 
bile harebelerine dikkatli bir 
bokışla. Bergama Akrapolu
nun çok iyi düşünülerek ku· 
rulduğunu anlamak mümkün 
olur. Hafriyatlardan sonra ya· 
pılan lan dahi bunu açıkca 
göstermektedir. 

Bergama dağı, üç tarafı 
sarp, bir tarafı mail sathı 

olan kayalık bir tepedir. 
335 rakamında olan bu te· 

penin uzaktan ;görünüşü mah
rut biçimindedir. 

Bu dağ-ın şark ve cenuba 
doğru olan meyli gozoune 
alınarak bir çok tesisat vü
cuda getirilmiştir. 

Bu teraslarda yükselen abi
deler, yüksek birer sanat ese· 
ri olmakla kalmamış, ayni za
manda her binanın taşıdığı 

hususiyetlerden istifade te mini 
de düşünülmüştür. 

Bütün bu maddi ve manevi 
varlıkları yaratmak için çalı· 

şan mimarlar bu dağın müs· 

lngiltere'de boşanma a 
~~-----------------Evlenme, boşanma mes' elesi 

birçok memleketleri meşgul 
etmektedir. Amerika, yeni çı

kardığı bir kanunla, çiftleri, 
nikah memurun un önüne git· 
meden evvel 60-70 saat bek
lemeğe ve bu müddet zarfında 
iyice düşünüp laşınmağa sevk 
ediyor. 

lngilterenin yeni hazırladığı 
ve önümüzdeki aydan itibaren 
mer'iyet mevkiine girecek olan 
kanuna göre de, artık lngiliz
ler kolay kolay boşanamıya· 

caklardır. 

İngilterede bu kanunu iyi 
karşılıyan adliye mahafilinde 
söylendiğine göre, son zaman
larda boşanma hadiseleri o 
kadar çoğalmıştır ki, bu çorap 
söküğü gibi giden vaziyet kar
şısında boşanma kanununu sı
kılaştırmayı düşünmüşler. 

Boşanmanın bu kadar çok 
olmasındaki sebep bugüne ka
dar İngiltere' de kullanılan bo· 
şanına kanununun çok müsait 
olmasıdır . Bu kanun iki tara· 
fın aynı fikirde olması üzerine 
aralarındaki nikahı bozuyordu. 

Yeni kanun ise, bilakis bo· 
şanmak istiyen gençleri, serbes 
olmak istiyen çiftleri bu fikir· 
lerinden vaz geçmeğe sevket
mek gayesindedir. Bu kanun 
mer'iyet mevkiine girdikten 
sonra, hakim, kocasından bo
şanmak için gelen bir kadına 
veya kansından boşanmak is
tiyen bir erkeğe niçin boşan· 
mak istediğini soracaktır. 

Söylendiğine göre, İngilte· 
re' de bugönkü boşanmalara 

birçok basit hadiseler sebep 
oJmaktadır. Ufakf bir hadise 
üzerine birbirlerine sinirlenen 
karı-koca soluğu mahkemede 
alıyorlarmış. 

Yeni kanun, böyle ufak 
şeyler üzerine boşanmak isti
yen çiftleri sükuna davet ede
cek, onlara bunun için yapma
ları lazımgelen şeyler hakkın· 
da tavsiyelerde bulunacaktır. 

Hatta yeni İngiliz boşanma 
kanununa göre, böyle geçim
sizlik içinde bulunan ailelere 

tahkem bir mevki olduğunu da 
ayrıca hesaba katmışlardır. Bu 
sureti~ surlarda binalar biri
birini takviye eden sayısız 

mudafaa seddi haline getiril
miştir. 

Yarım asırdan fazla bir za· 
mandır yapılan kazı sonuçla· 
rına göre Bergama Akropo
lunu üç kısma ayırmak müm· 

kündür. Bu üç kısım üç büyük 
surla çevrilmiş bir durum
dadır. 

1 - Tepe, burası dört tera
saya ayrılmıştır. 35 bin metre 
murabhaı kadar olan bu saha 
cenuba doğru gittikçe meyil· 
lenir. 

En yüksek terasada, saray

lar, 200 bin tomarlık parşömen 

üzerine yazılmış meşhur kü

tüphane ve bir mabet. 
Az altında Atenapulyas ve 

Trayan mabetleri, daha altında 
Zeus mezbahı, Oiyotibsus 1 

mabedi ve umumi meydan 
(Ağora). 

Tepenin garbindeki tersa· 
da da (on beş bin kişilik) 
bir tiyatro (bu tiyatro dünya· 
nın endik tiyatrosu olup sah· 
nesi d e portatiftir) V [! Bakus 
mabedi . Bu terasalardan bi
rinci surların içindedir. 

Tepenin şimal tarafında da 
- 0f'ı;amı 3 ncü mhifer/f' --

doktor tayin etmek gibi bir 
hüküm de vardır. Hakikaten 
yapılan birçok istatistiklere 
göre, boşanmanın başlıca se
beplerinden biri karı·koca ars· 
sındaki uykusuzluktur . d 

Mahkeme tarafından tayiıı 3 
edilecek doktorlar, daimi bir 
uykusuzluk içinde bulunan bir 1 

erkekle kadını iyileştirecek ve 
bu suretle onları, çaresini bo· ,1 

şanmakta aradıkları dertlerin' 
den kurtaracaktır. 

Evlenme ve boşanma mes· 
elesi birçok memleketlere Je 
asırlardanberi süregelen adet• C 
lere bağlıdır. Mesela anlattık' . 
larına göre, YugoslavyRda eiJ" t 
lenme hayatında bir tecrübe 
devresi vardır. Bu adete göre 
gelin kocasının evine gidiyo~ · 
orada, onunla beraber resdl1 

nikah kıyılmadan evvel bit 
•tecrübe hayatı yaşamağa haf 
lıyor. 

Bu tecrübeden sonra ister' 
lerse ayrılıyorlar. Hatta bazali 
ayrılırken iki üçte çocuklat1 

!>lduğu görülüyor. 
Diğer taraftan, YugoslaV}'•' 

da bugün, çocukları küçük 
nişanlamak aleyhinde bir ce· 
reyan başlamıştır. Birçok şat'~ 
memleketlerinde olduğu gib• 
orada da çocukları küçükteıı 
- Devamı 4 ncü sahifede _.., ...... 

Fransa'dan lspall' e 

ya'ya gönüllo gi-' : 
den bir kadın ~· 
Bir müddet evvel casusltı~ 

şüphesi uyandıran ve ha\clcıod' 
tahkikat yapılan Magda ismiıı' 
de bir genç kadın, son güıt' 
lerde Fransa' dan lspanya'Y' 
geçmek için müracaat etmiş, 
fakat kendisine pasaport veril· 
memişti. 

Bununla beraber, birkaç 
gün sonra Magdanın ispanya· 
da Nasyonalistlerin esiri oldu· 
ğu haberi geldi '. 

O halde, bu şüpheli ve rn•· 
ceraperest kadın, kendisine. 
müsaade edilmediği halde giılı 
olarak Ispanya'ya geçmiş ve 
ispanya' da hükiimetçi kuvvet· 
lerle beraber çalıştığı içirıı 
Frankocular' tarafından esit 
edilmiş bulunuyordu . 

Bu hadise, Fransada büyü~ ait 
bir heyecan uyandırmıştır. C!~ it\ 
kü Fransa'dan lspanya'ya go· ~ 
nüllü gitmesini yasak edefl 
muvakkat kanun müddetinİ11 f ti 
hitam bulması üzerine, artık 
lspanyol topraklarına geçerı 
Fransızlar cezaya· çarpılmıy•• 
caktır. Bununla beraber Frarı· 
sa hüı1meti, Ispanya'ya gitme~ 
istiyen gönüllülere müsaade 
etmemekte ve Magda mes'e: 
lesinde olduğu gibi, şnphelı 
bulduğu kimseleri gitmektell 
menetmektedir . 

Ispanya'ya, hükumetin ınii' 
saadesi hilafına kaçarak gide~ 
gönüllülerin, evvelce bu ~i~k 
leri cezalandıran kanunun le"'." 
ması üzerine, ceza görmerrte' 
leri bu kadını da lspanya'Y~ 
gitmeğe teşvik ettiği söyle1'11

' 

yor. 
Hakikaten, şimdi Frarıs•11 

Magdayı, gönüllü olarak l•P' 
yaya kaçtığı için cezalandır'' 
mıyacaktır. r 

Diğer taraftan bu şüphe 1 

r e kadının Frankocuların e 111,t 
düşmediği, hükumetçilere at 
olan bir şehirde bulund&1J" 
haber verilmektedir. 

1 • 
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Halkapınar kumaş fabrikası 

. bir küçük surla çevrilmiş " HAMBURG .. rekası Lımıtedı vapur acent6.~l 
btl k depoları vardır. ATHEN" vapuru 25 Eylulde sny AL NEERLANDAIS T ·ı· r k 

2 - Orta, şark ve cenuba ROTTERDA~.· HAMBURG Vapur aCeDf 851 KUMPANYASI 
saha olup burada henüz ve BREMEN ıçın hareket ede· Birinci Kordon Rees binası "'TRAJANUS" vapuru 25-

'yat ı t B cektir. 
yapı mamış ır. u ge· "THESSALIA 6 Tel. 2443 9-937 de gelip BURGAS, 

kı 'k' · 1 · · " vapuru 
sım 1 ıncı sur ann ıçın· llkteşrinde bekleniyor. HAM- ELLERMAN LINES VARNA ve KÔSTENCE li-

t· BURG ve BREMEN limanla· LONDRA HATTI 
in - Eteklere doğru, bura· k "POLO" vapuru limanı· · b· rından mal çıkaraca tır. 
bır ırçok terasalar bulunmak· mızda olup 28 Eylüle kadar 
bir 1

"· 3 terasada 3 iimnaslvü· AMERICAN EXPORT LINES LONDRA ve HULL için yük 

manları için yük alacaktır. 
"TRiTON" vapuru 5-10-937 

de ROTTERDAM, AMSTER· 
DAM ve HAMBURG liman· 'it e getirilmiştir. Büyük jim· THE EXPORT STEAMSHIP alacaktır. 

o· , n, üstünde Hera mabedi CORPORATION "PHILOMEL" vapuru 29 larına hareket edecekti. 
in' .. k mabut Zeusun kansı, *EXMOUTH. vapuru 22 Eylülden 8 Birinciteşrine kadar SVENSKA ORIENT LINEN 

eri çok güzel olduğundan Eylülde bekleniyor, NEVYORK LONDRA için yük alacaktır. 
es· ~ gözlü manasına gelen için yük alacaktır. "LESBIAN,, vapuru 12 Bi-

dt ' adı verilmiştir.) "EXIRIA" vapuru 28 Eylüle rinciteşrinde LONDRA ve 
et· Carbmda, feyiz ve bereketi bekleniyor, NEVYORK için HULL için yük alacaktır. 

"BIRKALAND,, motörii 2-
10-37 de ROTTERDAM, HAM
BURG GDYNIA, DANTZIG 
BAL TIK ve DANI MARK li-ık· Sil eden (Demeter) mabedi. yük alacaktır. LIVERPOOL HATTI 

.;· tarafında da sıcak ve so· •EXAMELIA" vapuru 3 Bi- "MARDINIAN" vapuru 29 1!1anlarına hareket edecektir. 
su hamamları. rinciteşrinde beklt!niyor. NEV- Eylülden 6 Birinciteşrine ka· 

nlar ikinci surların içinde YORK için yük alacaktır. dar LIVERPOOL ve GLAS· 
·Yalnız jimnas üçüncü sur· "'EXECUTIVE" vapuru 10 GOW için yük alacaktır. 

ayrılmıştır. Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- BRISTOL: LEITH ve NEW-
~ağı doğru ayrı ayn te· YORK için yük alacaktır. GASTELE HATTI 
arda Atalosun evi, ikinci "EXCHANGE" vapuru 18 "JOHANNE" vapuru 128 
ta ve umunii büyük kapı Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- Eylüle kadar doğru BRISTOL 

r· dır. Bunlar üçüncü surların YORK için yük alacaktır. için yük alacaktır. 
dedir. "CARL TON,, vapuru 22 Bi- CE 

1 QÜyük kapıdan tepeye kadar rinciteşrinde bekleniyor. NEV- "ARAB
8
IAN .PRI~ d " ~a-

. e döşenmiş bir anayol YORK için yük alacaktır. puru ;ıo irincıteşrm e ge e-
l · k k k d "EXMINSTER" vapuru 28 cek LEITH ve NEWGASTELE 

k ~ er çızere çı ma ta ır. için yük alacaktır. 
il arada tetkike değer en Birinciteşrinde bekleniyor. NEV-
irn bir mevzu da su yol· YORK için yük alacaktır. Tarih ve navlunlardaki de;i· 
ır. 36 kilometre uzaktan şikliklerden mes'uliyet ka ul 

'tı·ı THE EXPORT STEAMSHIP edilmez. eu içme suyu gene ayni 
k ve intizamla Akropola CORPORA TION 
hlmıştır. Yer yer sarnıçlar PiRE AKTARMASI SEYRi 

SEFERLER 
, )apılmıştır. Muhtelif yer· "EXCAUBUR,, vapuru 24 

c vücuda getirilen kana- Eylülde PIREden BOSTON 
on daayn bir ehemmiyet ve NEVYORK için hareket 

edecektir. 
"EXETER. vapuru 8 Birin

citeşrinde PIREden BOSTON 
ve NE.VYORK için hareket 

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

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"BARDALAND" motörü 
16-10-937 de ROTTERDAM, 

HAMBURG, DANTZIG, GDY· ı 
NIA, NORVEÇ, BALTIK ve 
DANIMARK limanlarına hare· 
ket edecektir. 

"VIKINGLAND" motörü 
3-11-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG GDY· 
NIA, DANIMARK limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA-JULYA" vapuru 10-
10-937 de MALTA ve MAR
SILYAya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLKA S. A. 
"LECHIST AN" motörü 10· 

10·937 de ANVERS, DANT
ZIG ve GDYNIA limanlarına 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder-

Mevsim dolagısile çıkarılall kumaşlar 

Sağlam, Za~if ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz - ·-•w-- --= ™_,..,___. __ _. 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anônlm şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR 02-lu 

• h . . : ( ..• ~ ''\:"" ~ .. '' .;..)' ·.ı. • '-~1.... i . •. . ; . - ' .. ~ 
;ı.;ı-~ ·~" i'•\ . .,1, .•• .:,; t..._:' ... 1 il#lt t '~]t ,· ~' ' .: .. . ..... ... •' : .. • •• 
lzmirPam kMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkaa- "'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· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak IZmir - .. 

le~ ,

1 
ilanlardaki hareket tarihle

rile navlunlardaki değişiklikler· 

den acente mesuliyet kabul 
etmez. 

.._ .... 
Doktor 

Ali Agilı 
Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

·ı 
Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 
Telefon: 41111414212663/4221 1 

lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

Ütehassısiarın söylediğine 
• Bergama Akropolunun 
Planlı kuruluşunu Atina 
()polunda görmek müm

L değildir; orada binalar 
lqte)if zamanlarda ve dağı-
~ bir şekilde yapılmıştır. 

' tkat Bergamada, ayni de· 
'tde ve toplu denecek bir 
~te inşa edilmiştir. 

edecektir. 
Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

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

KHEDIVIAL MAiL LINE 
11 ABUKIR" Halen limanı

mızda olup PORTSAID ve 
ISi<ENDERIYE limanlarına 

yük kabul edecektir. 

Kum.-ıı 
rgama Akropolunun bu 

em tesisatı, aevrinin 
· ~zel mimari tarzlarına 

e yapılmış ve gene o za
. ın ihtiyaçların uygun bir 

ende kurulmuştur. Bütün 
lar bize Brgama Alaopo· 
~eri baştan kurulurken şu· 

bir düşüncenin ve yüksek 
Vukufun daima hakim ol· 
nu anlatmaktadır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"OITUZ" vapuru 4 Birinci· 
teşrinde bekleniyor, ayni gün 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve GALA TZ aktarması 
TUNA limanlarına hareket 
edecektir. 

"DUROSTOR. vapuru 27 
Eylülde bekleniyor. KÖSTEN· 
CE, SULINA, GALA TZ ve 
GALA TZ aktarması TUNA 

Q· • limanları için yük alacaktır. 1rinci sınıf mutahassıs 

~ Demı·r Alı· srE ROYALE HONGRoısE 
• DANUBE MARITIME 
Kamçıoğlu "BUDAPEST" motörü 28 

f tle Tenasül Jıastalıklar Eylülde bekleniyor, BELG· 
"e elektrik tedauisi RAD, NAVISAD, COMAR-
ir . Birinci beyler sokag" ı· NO, BUDAPEŞTE, BRATIS

LAVA, ViYANA ve LINZ 
trıra sineması arkasında limanları için yük kabul eder. 

No. : 55 JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"AVIEMORE,. vapuru 26 

• 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

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

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

ARMEMFNT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"MARITZA,, vapuru 28 Ey
lülde bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,~ . 
ı Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 

Başdurak büyük ... '\alepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 

*-
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Filistinde bilyilk bir ihtilal hazırlanı
yor. Yafada kanii c;arpışmalar oldu 

Aı·ah ali komitesi bir beyanname neşrederek Filistinin taksimini red ve 
L~rahları mücadeleye davet etti. Yafada dört kişi öldoroldo 

Paris, 27 (Radyo) - Kudüs'ten bildiriliyor : emniyet kalmamış gibidir. isyan hareketinin gün geçtikce ge· 
Arap ali komitesi, Filistin'in taksimi planını kat'i olarak nişltmelcte olduğu görülmektedir. lngilterenin ne gibi tedbirler 

reddetmiş ve bu husustaki kararını neşrettiğini bir beyanname alacağı belli değildir. 
ile halka bildirmiştir. Dün Yafada vukua gelen arbedeler neticesinde dört kişi 

Komite, bu beyannamesinde, Filistinin taksimine mani ol· ölmüştür. 

mak için Arapları mücadeleye davet etmekte, Arap devletler· Roma 27 (Radyo)- Stefani ajansının Kudüs'ten haber al· 
den müzaheret istemektedir. dığına göre, Filistinde Araplar büyük bir ihtilal hazırlamakta-

Komite, lran Şahı, Pol Bonkur ve lrlanda Başvekiline Ce· dırlar. Dün Yafa' da kanlı çarpışmalar olmuş, zabıtadan ve 
nevre'de, yaptıkları müzaheretten dolayı bir teşekkür telgrafı halktan birçokları yaralanmıştır. 
çekmiştir. Kudüs, 27 (Radyo) - Araplar, çete halinde yeni hadiaeler 

Kahire 27 (Radyo)- Buraya gelen haberlerde, Filistin' de çıkarmağa başlamışlardır. 

vaziyetin çok nazik olduğu bildirilmektedir. Dağlara çekilmiş Hıristiyan Araplardan üç zengin, meçhul şahıslar tarafından 
olan Arap çeteleri, çiftliklere taarruza başlamışlardır. Yollarda öldürülmüşlerdir . 

Iran - Irak 
Hariciye nazırları 

Ankaraya geli· 
yarlar 

Ankara, 27 (Hususi) - İran 
ve Irak hariciye nazırları, Teş
rinievvel ortalarında Ankarayı 
ziyaret edeceklerdir. 

Y onan V eliahtı 

Sofya«la 
Sofya, 26 (A.A) - Yunan 

Veliahtı prens Paul, Sofyada 
Bulgar ordusunun manevrala· 
rında bulunmak üzere kalmış 
değildir. 

Haber alındıiına göre bu 
ziyaret tamamen hususi ma· 
hiyettedir. Pren dün Viyanaya 
hareket etmiştir. 

Madridde 
Baştaraf 1 nci. sahifede 

ihtilalcilerin, kış gelmeden 
evvel umumi bir taarruz ya
pacakları zannolunur. 

Valansiya 27 (Radyo)-Ge
neral Frankoya temayül gös· 

teren ve Madrid de halkı hü

kamet aleyhine kıyama tahrik 

eden dört gazete muharriri, 

Cumhuriyetçi ispanya fevkal· 

ide mahkemesi tarafından 
idama mahkum edilmişlerdir. 

Salamanga, 27 (Radyo) -
General Solçago ile general 

Tela kumandasındaki ihtilal

ciler, cumartesindenberi beş 

kilometre ilerliyerek Istorya· 

nın mühim mevkilerinden ba

zılarını zapteylemişlerdir. 

Paris 27 (Radyo) -General 

Franko kuvvetleriyle birlikte 
harb eden ltalyan gönüllüle· 
rinin, Aragon cephesinde bazı 
yerler isgal ederek 300 esir 
ve külliyetli mühimmat aldık· 

ları söyleniyor. Bu cephede 
iki gündenberi devam eden 
muharebede dörtyüz maktul 
ve sekiz yüz yaralı kaydedil· 
miştir. 

Madrid, 27 (Radyo) - Cum· 
huriyetçi ispanya dahiliye ne• 
zaretinin neşrettiği resmi bir 
tebliğe göre, Madridde büyük 
bir casus şebekesi meydana 
çıkarılmıştır. 

Şebeke ile alakadar olanla
rın; yedi grub teşkil eyledik· 
leri ve Frankonun ilk taarruzu 
başlar başlamaz faali yete geç
mcği karar albna aldıkları 

.. • • .. ... 1 

Sovyet ordusunun 
yük manevraları 

bü-

2200 tam techizatlı asker, düşman 
hattının gerisi ne indirildi 

Moskova, 26 (A.A) - Ma- bir meydan muharebesile ne
reşal Voroşilofun da iştirakile ticelenmiştir. Bilhassa büyük 
Bielerussia mıntakasında ya· tank kuvvetlerinin hÜcumleri 
pıfan büyük askeri manevralar nazarı dikkati celbetmiştir. 
nihayet bulmuştur. Ani ve beklenmiyen bir yer· 

Manevraların en enteresan den a ılan bu hücumlar çok 
safhasını, iki bin ikiyüz askerin y p 
tam techizatlarile karşı tarafın heyecanlı anlar yaratmışbr. 
gerisine ayni zamanda para- Manevralarda Letonya, Lit· 
şütle inmeleri teşkil etmiştir. vanya ve Istonya ordularının 

Manevralar, her sınıfa men- mümessilleri hazır bulunmuş· 
sup kıtaatın iştirak ettiği kat'i lardır. ..... ~.--.-------

Rus tayyareleri 

Yanlışlıkla Fenlandiya 
topraklarında uçmuşlar 

Feolandiya hükômeti, iomeğe mec· 

bur ettiği bir Rus tayyaresini iadeetti 
Paris, 27 (Radyo) - Rus tekerrür etmemesini talep ey

tayyartleri, son günlerde yan- lemiştir. 

lışlıkla Fenlandiya afakında Fenlandiya hükumeti, uçuş 
uçmuşlardır. Bundan dolayı, esnasında karaya inmeğe mec· 
F enlandiya hükumeti, Mosko· bur kalan bir Rus tayyaresini 
va hükumeti nezdinde protes- Rusya hükumetine iade etmiş· 
toda bulunmuş ve bu halin tir. .......... _ .. ._ ______ _ 
İngilterede_ ~oş~nmaj Japonlar bir Fra~-

-Haşıarafı 2 ıncı sahifede - sız Vapurunu tevkıf 
nişanlarlar, büyüdükleri zaman ' ft ·ı 
da zorla birbirlerile evlendi- e ı er 
rirlerdi. / Baştara/ı 1 incisahi/ede) 

ya Hariciye Nezareti nezdinde Bu izdivaçlar, ekseriya bil-
hassa kız çocuğun henüz pek protestoda bulunmuştur. 
genç bulunduğu bir çağda Nankin 27 (Radyo)- Japon 
yapılırdı. Mesela, 14 yaşında tayyareleri, dün Şapey'i bom· 
evlendirilen kız çocukları pek bardıman etmişlerdir. 

çoktur. 83 tayyareden mürekkep bir 
Amerika' da_ 9 yaşında ev· filo, ikiyüzden fazla bomba 

lendirilen bir kız üzerine bu 

garip hadisenin lir iki misali 

daha görüldü. Fakat tıbbın 
da müsaade etmediği bu er· 
lcen evlenmeler dünyanın hiç 
bir yerinde adet olacak şe· 
kilde rağbet bulacak birşey 
değildir. 

Yugoslavyadaki erken evlen· 
melerin aleyhindeki bu cere
yan da gittikçe kuvvetlenmek
tedir. 

tesbit edilmiştir. 
Casus şebekesi, yedi bin 

kişiden ibarettir. Bunların kıs· 

mı azami tevkif edilmiştir. 

atmış ve büyük tahrıbat yap· 
mıştır. 

Bombardıman neticesinde 150 

kişinin maktul düştüğü ve bir 

çok kimselerin de yaralandığı 

söyleniyor . 

Gerek Japonlara ve gerekse 

Çinlilere ait tayyarelerden ba· 

zıları yanarak düşmüştür. 

Düşen bombalardan bazıları 
resmi binaları tahrip etmiştir. 

lngilterenin, bu son bombar· 
dımanlardan dolayı Japonya 
nezdinde protestoda bulunduiu 
haber veriliyor. 

Viodsör Oükü 

Paris, 26 (Radyo) - Dük 
ve Düşes dö Vindsör saat 
10,30 da Viyanadan buraya 
gelmişlerdir. . 
Amerikalıların 

tutuştukları 

Garip bahisler 
Binlerce lira bahse tutuşa· 

rak, görünüşte manasız görü
nen iddialara giren Amerikalı 
zenginler hakkında bir iki hi· 
kaye ve vak'a anlatmıştık. 

Nevyorktan bildirildiğine 

göre, bunların en garibi bugün 
lerde olmuştur : 

Amerikalı milyonerlerden 
biri, gene kendisi gibi milyo· 
ner olan bir arkadaşile şu bir 
iddiaya giriyor : 

Üç gün zarfında öyle bin 

kişi bulacağım ki, bunlar bana 

kendilerine birşcy vadetmeden 

hiçbir ricada bulunmadan bi

rer dolar verecekler. 
Arkadaşı bu iddiaya inan· 

mıyor: bin dolarına bahse tu· 
tuşuyorlar • 

Ertesi gün en büyük Nev· 
york gazetelerinden birinde 
şöyle bir ilan çıkıyor : 

"Bana bir dolar yollayın. 

Adres .• 
Ertesi gün ayni yerde başka 

bir ilan görülüyor : 
.. Bana varına kadar bir do· 

lar yollayın.,, 
Daha ertesi gün, yani son 

gün çıkan ilan şu şekildedir: 

"Bugün son gün. Çabuk 

bir dolar yollayın. Adres .• 
Dördüncü gün iki arkadaş 

buluşuyorlar. BtJhse girişen ve 
bin kişiden birer dolar toplı
yacağmı vadeden zat kendi· 
sine gönderilen posta havale
lerini arkadaşına göstererek 
bahsi kazanmış olduğunu is
bat ediyor. 

Hakikaten, gazetede ilanla· 
rın neşredilmesi üzerine tam 
1250 kişi kendisine birer dolar 
göndermişlerdir. 

Şüphesiz, bu paraları gön
derenler, paranın ya bir fakir 
tarafından istendiğini düşün· 
müşler, yahut bu paraya mu· 
kabil kendilerine birşey gön· 
derileceğini düşünmüşlerdir. 

1250 kişiden 1250 dolar top.· 
lıyan adam bahsı kazandığı 

için arkadaşından da 1000 
dolar alıyor . 

muru benim için çok kıymetli 

idi. (Binbir gece) masalların· 

da fakir bir adamın deniz 
kenada mühürlü ve kapalı hir 
şişe bulduğunu tabii bilirsiniz, 
Bu şişenin içinde esrarlı bir 
mayi vardı. 

Fakir, şiıenin mührünü boz
du, mantarını açınca, müthiş 
bir fırtına, bir tayfun ile kar· 
şılaşmış idi. 

27 Eyhll 937 _., 

-------" 

Türkkuşu 
Filo Diyarbekire ha' 

reket etti 
Adana 27 (Hususi) - Oii11 

sabah buraya gelen TürkkuŞO 
filosu, şehir üzerinde bir göS' 
teri uçuşu yapmış ve tayyatt 
meydanına inmiştir. Türkuşd 
çocuklarınabir çay, gecede 
T eyhan parkında yemek ziy•· 
feti verilmiştir. 

Filo, bu sabah Diyarbekit' 

Litvinof beya
natta bulundu 
Cenevre 26 (A.A)-Havs5 

ajansı muhabirine beyanattı 
bulunan B. Litvinof, Sovre'. 
Rusya ile Çin arasındaki giıl1 

bir muahede mevcut olduğ°~ 
haberlerinin tamamen hayıı 

mahsulü olduğunu söylemi~ 

lzmir lise ve orta okullar 
alım satım komisyonu baş
kanlığından: 
Kızılçullu erkek öğretmen okulu elektrik teıi11tı pazarlık!' 

yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 4885 lira 40 kuruştur. 
Pazarlıktan sonra ihale bedeline göre kati teminat almaca~: 

tır. Bu işe ait fenni, hususi şartnamelerile keşif ve resimler' 
hergün Kültür direktörlüğünde görülebilir. 

Pazarlık 28·9·937 tarihinde Salı günü saat 16 da Kültiif 
yardirektörlüğü oda~ında yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler 2490 sayılı kanunda yazılı vesik~' 
larla beraber nafıa bakanlığından ehliyet ruhsatnamesini h•'~ 
olmaları ve bu mikyaıta işler yaptığına dair vesika a-etirwe'1 

lazımdır. 24 25 26 


