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fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Çar,amba - 29 EylUl 1937 

Tan gazetesi 
Neşriyatından dolayı on 

gün müddetle tatil edildi. 

Fiati (100) Para 

Teşkilatıesasiye Kanunu Değişmiyecektir 
----- -

., Cumhur başkanlığının resmi tebliği! Eski muhariplt>r 
Kral Aleksandrın 

tır 

" 

vaziyeti tamamile aydınlattı heykeline çelenk 
koydular 

~--~---------~----l\ahiııe riyaset indeki tahavvül de' ı.~ti n • ana ~ıyase- Marsilya, 29 (Radyo) - Yu· 

goslavya eski muhariplerinden 

bir kafile, bngün buraya gel· 

mişler ve Yugoslavya kralı 
Alcksandrın öldürüldüğü yerde 
ınşa edilen heykele çelenk 
koymuşlardır. 

tinde hiçbir teheddill ifnclc 
lstanbul 29 (Hususi) -Tan 

gazetesinin hergün bir yerde 
daha yükselen heyecan verici 
neşriyatı ile hasıl olan umumi 
heyecan cumhur Başkanlığının 

rulmaktadır. 

Her memlekette pek tabii 
bir hadise teşkil eden kabine 
reişinin tebeddülü, bizim için 
de dahili ve harici siyaseti· 

r '\ 

Resmi t_ebliğ 
------------lsıanbul, 28 (A.A.) - Cumhur Başkanlığı genel sekretcrliğiudcn 

leblig edilmiştir: 
Baıvekil ismet 1uönünüo, mezuniyet alması üzrrine bazı gaze· 

lclerde rivayet şeklinde çıkan ve haki kuta uygun olnııyan ~·} iul:tr 
içerde ve dışarda yanlıı alı.islere meydan verecek bir mahiyet al· 
in alttadır. Başvekil İsmet İnönü mezuniyet almı~tır. \'" Mt'clis top· 
1-ndığı vakit Gelal Bayarın Başvekalet makamıoa getirilmesi tek.ar· 
tiir etmiştir. Şayialar namı altında Tan gazetesinin 28 eyltll tarihli 
nüshasında çıkan teşkilitıeaaıiye kanununun tebdili mahiyetindeki 
Yazılar ve intihabatın yenilenmesine aid rivayetler hiç bir esasasa 
İıtinad etmiyen haberlerdir. 

Bazı gazetelerin memleketimizin esaslı işlerile alalı.adar rivayet· 
leri hiç bir kootrola tabi tutmakllızın ve mesut ve salahiyetli mer· 
('ilerden tahkik etmeden herhangi uzak ve yabancı bir memlekette 

f 

l
geçiyormu~ gibi ve Iaübali bir tarzda ne:retmeleri milletimizin yük· 
Bek menraatlerile hiçbir vakit kabili teliC değildir. Ve Türk efkarı 
llmumiyeıinin böyle hareketleri taevib etmiyeceğioe şüphe yoktur. 

-------------------------------------' 

« \ 1 111 i ,, t• ,. <' k t i r 
· ' 

lül 1937 tarihli Tan gazetesin· 
de çıkan teşkilatı esasiye ka· 
ııununun tadil edileceğine, ~n
tihabatın yenileneccğ ne, daır 

haberler ve devlet vesikasını 

tahrif ederek vaki ne~riyat 
memleketin siyasetıne dokuna· 
cak mahiyette bulunduğundan 
matbuat kanununun ellinci 
maddesi mucibince bu gaze· 
tenin on gün müddetle kapa· 
tılmasına Vekiller hey' etince 
karar verilmiştir. 

---···---
Zelzele 

Dün gece, saat 23,25 rad· 
delerinde şehrimizde şarktan 
ğarbe doğru şiddetlice bir 
zelzele olmuştur. Zelzelcnın 
merkezi hakkında henüz ma· 

lumat alınamamıştır. 

ispanya, U. sosyetesiuce 
tatmin ediJmiyecekmiş 

ispanya delegesi, ltalya ve Almanya 

hakkında uluslar sosyetesi nizamna
mesinin tatbikini istiyor 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Y11goslavya Seyahatı hakkında 

beyanatta bulundu 

Mareşalımız Fevzi Çakmak 
Belgrad, 29 (Radyo) - Yu· - .l\lemlcketinizde gördükte· 

goslay ordusunun büyük manevra· rim bende pek iyi bir tesir bı· 
lannda hazır bulunan askeri he· raktı, fevkalade memnunum. Va. 
yetlt"r, memleketlerine dönmek· tanıma avdetimde gördüklerimi 
tedirler. 

doııtlanma ve tanıdıklanma nak· 
Türkiye Genel Kurmay Bao· 

kam Mareşal Fevzi Çakmak ve !etmekten büyük bir sevinç doya· 
refakatindeki Türk askeri heyeti cağım. 
erkanı olduğu halde bugün hueusi !\lareşal Fevzi Çakmak yamı 
bir trenle Belgraddan Moekara [bugiio J Moekarda bulunacak. ve 
hareket etmiotir . .Mart-~al İetasyon· akşam Yugoslavya Genel Kurmay 
da meraııimle teoyi edilmio, bando Baokanı tarafından Neretva otelin· 
Türk • Yugoslav milli marolarını de ıerefine bir ziyafet verilecektir. 
çalmıştır. 

dün vermiı olduğu resmi teb- mmn icabettirebileceği tabii 
Uğ ile sükun bulmuştur. bir hadiseden başka birşe_y 

Yann şehri gezecek olan Mareo&lt 
Mareeal :Fevzi Çakmak reı· Dobrovoikte bulunacak ve orada 

• · mi selamı ifa eden bir kıfa aske· 
iki gün kolot'nktır. 

~ Bu tebliğ, anayasada, leş· olamaz. Bu sebeple, efkarı· 
kilatı esasiyede hiçbir tebed· umumiyeye bir iki gündenberi 
dül olmıyacagv ını kat'i şekilde b heyecan ve tereddüt veren 
ildirmiştir. ikinci bir fırka 

teşekkülü, ayan meclisi vücude Tan gazetesinin on gün müd· 
getirilmesi gibi şeylerde artık detle tatil edildiği söylenmek· 

tedir. 
llıevzuubahs olunamaz. 

Şimdi Tan gazetesinin bu 
haberleri niçin uydurduğu so· 

Tan tatil edildi 
Ankar 28 (A.A) - 28 Ey· 

ltudüsAf ilpları ga
leyanUhalinde 

Kudüs polis müdürü 
dün katledilmiştir 

Sir Arlar Vaşop 
d Kodü@, 29 (Radyo) - Filistin· 
tı' Yeni kargaoalıklar başlamıştır. 
it ~gün, bir poliı ile İngiliz olan 
Udüı polis müdürü öldilrül-

'tlflıtür. 
Zabıta, yilz yirmi kişi tevkif 

~trıiotir. Mahalli hükumet, bu ha· 
~lerden dolayı Kodüı halkına 

;Yrıca yirmi bin İngiliz liran nak· 
• t ('.a~ 'b l .. "'4a terlı ey emıştır. 

F'ilistioin bazı kaeabalarına 1 
~~tr gönderilmiıtir. Son gelen ha· 
""tlere göre te•kif olunaalar 111° 

eında iı;timai vaziyetleri yüksek: 
bir çok kimseler ,·ardır. 

l:(mlü~ 29 (Radyo) - Filisti
nin her tararıuı]a yeui hiiıliscler 

buşgii~terıoi~tir. Arablar, ı;c•tc ha· 
lincle mahalli lıükıimet zahıtn~ıoa 

teı·avüz etmekt~dir. 

Alakadarlar, daha vahim lınıli· 

sclcrin zuhurundan enılişe edi· 
yorlar. 

----·••-+•---

Berfin konuş
maları 

Hakkında henüz bir 
fey sızmamış 

Berlin, 29 (Radyo) - İtalya 
başbakanı B. Mussolini ile B. 
Hitler arasında cereyan eden 
mükalemeler için olduğu gibi, 

İtalya hariciye nazırı Kont 
Ciyano ve Almanya hariciye 
nazırı Yon Noraht arasındaki 
konuşmalar hakkında da he
nüz birşey sızmamıştır. 

Alikadarlar, resmi tebliğ 
ncşredileceğinden bile maili· 
mattar değildir. 

Uluslar sosqetesi 
Moskova 29 ( Radyo ) - ı 

isvestiya gazetesi, cumhuriyet· 

Dr. Göbels 
Dün Mussolininin ar
kadaşlarına ziya. 

fet vermiş 

Dr. Göbels 
Berlin 29 (Radyo) - Al· 

manya matbuat ve propaganda 

nazırı Dr. Göbels, dün ltalya 
Başvekili Mussolininin refa· 
katindeki heyete bir ziyafet 
vermiştir. 

toplantı halinde 
çi ispanyanın Uluslar sosye· 
tesinde tatmin edilmiyeceğini 

ve nafile uğraşıldığını kaydd
mektedir. 

Pariste çıkan (Tan) gazele· 
si de, Cumhuriyetçi ispanya· 
nın metalibatını gayri kabul 
adeylt•mektedir 

Ce.nevreden alınan haberle
re göre, Cumhuriyetçi lspan · 
ya delegesi, Ingilterenin ha
lırlamakta oiduğu muhtııa ne 
olursa olsun onu kabul etme· 

mekte ve Uluslar sosyetesi 
nizamnamesinde mütecaviler 
hakkındaki maddenin, ltalya 
ve Almanya aleyhine aynen 
tatbik edilmesini talep eyle· 
mektedir. 

• • 
Moskova'da 

19 memur idama 
mahkum oldu 

Moskova :l9 (Radyo)- Mos· 
kova ile Leningrad civarındaki 
istasyonlarda bulunan binlerce 
ton buğdayın çürümesine se· 
bebiyet veren muhtelif rütbe· 
de 19 askeri memurun muha· 
kemesi, dün neticelenmiş ve 
bunların hepsi, idama mahkum 

edilmiıtir. 

ri teftiş ve hatırlarını sorduktan 
sonra trene hinmielerdir. Mareşal 
Fevzi Çakmak, kompartımanda 
gazetecilere şu beyanatta bulun· 
ıouotur: 

l\lareoal Fevzi Çakmağı bir 
teşrinievelde İetanbula götiirccek 
olan Adlllepe torpidosu da bugün 
Dobrovoikte demlirlemittir. 

~------~~·~~~--~--·~~~ 

Japonlar, Çin esirlerini 
kılıçtan geçirdiler --Çin kadınları, bütün dünya kadın

larından Japon mallar.ına boykot 
edilmesini rica ~diyorlar 

Çin tayyarecileri 
Şanghay 29 (Radyo)- Çin J hadieeyi protesto edeceği ıöyle· 

kadınları ittihadı, bütün dünya! niyor. 
kadın teşkilatına gönderdikleri Şanghay, 28 flladyo) - japon 
b' h d J orduları, Çin kuvvetlerini mevki· 
ır mu ~ıra a, apon ~allarına lerinden çıkarmak için Şangbayda 

boykotaı yapılmasını nca ey· bir taarruz hazırlamışlardır . 
lemişlerdir. Edvang cepbeıinde de yeni 
Nankin 29 (Radyo)- Japon· taarruza ~e~en. japon lı.ıtaatı, Çin 

kuvvetlerını ncate mecbur etmio· 
lar Pavning müstahkem mev· Jerdir. 

kiini işgal etmişler ve esir dü· Şanglıny, 28 [Padyo) - Ko-
şen Çin efradını kılınçtan ge· lera, eiddetle devam etmektedir. 

· · 1 d' Bugün, üc;yüz musab kaydedilmiotir 
çırmış er ır. . · 

. . ~anghııy, 28 (Hadyo} - Ruı· 
Çın aıansı bu haberi tees· .• ı yanın :Nankin eefiri, anıızın tay• 

surlc vermekte ve Japonları ynreye binmiş ve ı\foskonya hare· 
takbih eylemektedir. ket etmiştir. 

Şaoghey, 28 (Uadyo) - japon japon Ajanın, ser irin seyaha· 
donanıoaBJuıo, batırrlığı balıkçı tini manidar görmekte, Tokyodaki 
gemilerinin çoğu, İngiliz bandıra· Ruı ateşemiliterinin de Mosltovaya 
ıını hnmildi. Bu ıebeble İngilte· gitmek üzere olduğunu bildirmek· 
renin, japonyaya bir nota •ererek tedir. 



Sahife 2 

Anasını Ciör __ 
29 Eyini 937 (Ulusal Birlik) 



Sahife 3 (Ulusal Birlik) 29 Ey1GI 957 
~~~~~~~~~~~~~--~~ 

Zeytincilik 
Zeytinciliğin inkişafı İç!n 

Ziraat Vekaletinin emrile esasla 
llıÜcade1eye geçilmiş bulun· 
maktadır. Vilayetin muhtelif 
Yerlerinde bilhassa şose kıyı· 

ıoEuTsc~~;E~~~:E LINıEjOlivier ve şü-1 Y'atelli Sperco l"--ımı1~~-11u•o•_·,-------' ır i nstıcatı 
·ATHE~~~!~r~~sEylülde rekisı Limited vapur acent~4ı 

e larında aşılanmağa müsaid 10 
. llıilyon zeytin ağacı tesbit 

tdilmiştir. Bu deliceler, gayet 
llıüsait yerlerde bulunduğun
dan. aşılandığı takdirde bol 
llıahsul alınabilecektir. 
z· Aşı faaliyetine geçilmek için 

ROTTERDAM, HAMBURG t F:OYAL NEERLANDAIS T . o 4 s·r··· " 
ve BREMEN için hareket ede- vapur aCeD aSI KUMPANYASI ID .. J b Cll 
cektir. Birinci Kordon Rees binası "TRAJANUS,. vapuru 25-

•THESSALJA,, vapuru 6 Tel. 2443 9.937 de gelip BURGAS, 
llkteşrinde bekleniyor. HAM- ELLERMAN LINES VARNA ve KOSTENCE li-
BURG ve BREMEN limanla· LONDRA HATTI 
nndan mal çıkaracaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

•POLO,. vapuru limanı· 
mızda olup 28 Eylüle kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

manları için yük alacaktır. 

"TRiTON,. vapuru 5-10-937 
de ROTTERDAM, AMSTER· 
DAM ve HAMBURG liman· 

Halkapınar kum ş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

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

bıtaat Vekaletinden tahsisat 
~lenmektedir. "EXMOUTH" vapuru 22 

Eylülde bekleniyor, NEVYORK 

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

larına hareket edecekti. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

tı Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 

lzmir ikinci Hukuk mahke· için yük alacaktır. 
1 

ltıesinden : E 1 l r "EXIRIA,. vapuru 28 y Ü e 
lzmirde Çakal oğlu hanında bekleniyor, NEV.YORK için 

"LESBIAN" vapuru 12 Bi· 
rinciteşrinde LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"BIRKALAND,. motörii 2• Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR o2'lu 
10-37 de R OTTERD AM, HAM- &:'m111m-GmliDi!~:l&HlHmlllmct:~ınz::ıDZ11mmıl!!lmlıom--..-.-

r ~4 No, da Ahmet Nuri mah- yük alacaktır. 
erneye müracaatla evvelce "EXAMELIA" vapuru 3 Si-

• 'lrnış olduğu Hasakbaşlı soy rinciteşrinde bekl\!niyor. NEV-
~dının telaffuz ve imzaya güç YORK için yük alacaktır. 
2elrnesi hasebile başka soy ad1 "EXECUTIVE,. vapuru 10 
llacağından ref'ini istemekle Birinciteşrinde bekleniyor. NEV
tepılan tahkikat ve muhakeme YORK için yük alacaktır. 
Sonunda: Davacının aldığı soy "EXCHANGE •• vapuru 18 

, ~ının telaffuza ağır gelmesi Birinciteşrinde bekleniyor. NEV-
bc sebile değiştirmesi bu se· YORK için yük alacaktır. 
~ Ple muhik görüldüğünden "CARL TON" vapuru 22 Bi· 
~ K. nun 26 ıncı maddesi rinciteşrinde bekleniyor. NEV-
'knıüne tevfikan nüfusta mü· YORK için yük alacaktır. 

t 'tccel olan Hasakbaşlı soy "EXMINSTERn vapuru 28 
ı 'dının ref'ine ve keyfiyetin 

~ıden ilanına ve nüfus idare
~e tebliğine 15/6/937 tari· 

jj 4
11de karar verilmiş olduğu 

1 n olunur. 

~ d lınıir ticaret .mahkemesi; 
~ Cn: 

.. "·~ü~deialeyh: lzmirde Na
~gah caddesinde Hatuniye 

haHesinde 1 O sayılı evde 
il oğlu Mustafa Asım. 
Davacı: lzmirde Aliağa ma
l~sinin Cami ıokağmda 
llo. lu evde Mehmed 
~~ tarafından aleyhinize 
1-n şirket tasfiye davasın

. rı dolayı tarafınıza tebliğ 
~ ~ ~önderilen davetiye vara· 

1 •lcametgahmız meçhul bu· 
dutu şerhile mübaşir tara

, ~dan tebliğ edilmeksizin iade 
01 llınuş ve mahkemece dave
. ~ilin ilanen tebli~ine karar 
1 ·ı l5 

rniş olduğundan 11-10-937 
. ~rtesi günü saat onda iz· 

de ticaret mahkemesinde 
l' bulunmanız veya bir ve
. bulundurmanız tebliğ ve 
1 takdirde muhakemenin 
\bınızda devam olunacağı 

olunur. 

Birinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

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

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

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

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

•DUROSTOR,, vapuru 27 

Eylülde bekleniyor. KÖSTEN· 
CE, SULJNA, GALATZ ve 
GALA TZ aktarması TUNA 

&i • · • limanları için yük alacaktır. 
tıncı sınıf mutahassıs 

l),. Demı·r Alı· sTE ROYALE HONGRoısE 
• DANUBE MARITIME 
Kamçıotlu ·BUDAPEST" motörü 28 

be Tenasül Jıastalılclar Eylülde bekleniyor, BELG-
"e elelctrilc tedı · · RAD, NAVISAD, COMAR-

avısı NO, BUDAPEŞTE, BRATIS· 
ir - Birinci beyler sokağı· 

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

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

LIVERPOOL HATTI 
"MARDINIAN,, vapuru 29 

B URG GDYNIA, DANTZIG 
BALTIK ve DANIMARK li· 
manlarma hareket edecektir. 

Eylülden 6 Birinciteşrinc ka· • "BARDALAND,, motörü 
dar LIVERPOOL ve GLAS- 16-10-937 de ROTTERDAM, 
GOW için yük alacaktır. HAMBURG, DANTZIG, GDY- j 
BRISTOL: LEITH ve NEW. NIA, NORVEÇ, BAL TIK ve ı 

GASTELE HATTI 
"JOHANNE,. vapuru J28 

Eylüle kadar doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE,. va
puru 10 Birinciteşrinde gele
cek LElTH ve NEWGASTELE 
için yük alacaktır. 

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

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

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

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

KHEDIVIAL MAiL LINE 
"ABUKIR,, Halen limanı

mızda olup PORTSAID ve 
ISı<ENDERIYE limanlarına 
yük kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE - OSLO 

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

"BA YARD,, 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 tarif el eri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

DANIMARK limanlarına hare-
ket edecektir. 

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

SERVi CE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA-JULYA,. vapuru 10· 
10-937 de MALTA ve MAR· 
SIL YAya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLKA S. A. 
"LECHISTAN,. motörü 10· 

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

Yolcu ve yük kabul eder-

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıdurak b'iiyük .. 'ialepçioğlu hanı karıısında 

Hamdi Nü:zhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
bulunur 

•• 
lzm·rPamukMens catı 

,.,,..ürk Anonim Şi·rketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkaı- .ırdadırr. 

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 
Te af adresi: Ba;Tak lzmir ... 

ler. 

1
., 

İlanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki değişiklikler· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

Daha fazla tafsil at ıçın 
ikinci Kordonda FRA TELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

l 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

.,. 

1 



Japonya, c;inde ummadıkları müşkül
lerle karşllaşmış b_ulunmaktadır 

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

Çinliler gün geçtikce kendilerini toplamakta ve harbı müm
kün olduğu kadar uzatacaklarını göstermektedirler 

Şanghay 28 (A.A)- Santral Niyüz ajansının bildirdiğine Şanghay 28 (A.A)- On beş kadar Japon tayyaresi, bu sa· 
göre, Çin kuvvetleri ve bilhassa sekizinci orduya mensup ku- bah Yang-Şepo'dan hareket ederek Nankiıı istikametinde uç· 
vetle Şanghay'ın şimalinde kain Liyan Hiyoto - Kuan Gling muşlardır. 
yolundan şimale doğru ilerlemektedirler. Japon ord:.ısu namına söz söylemeğe salahiyettar bir zat 

Bu kuvvetlerin hedefi, Japonların işgali altında bulunan Tu· şu beyanatta bulunmuştur : 
tung ve Kalfan'dır, - Dün Lutiyen mıntakasında 500 metre kadar ilerledik. 

Ric'at etmekte olan Japon kıt'aları, Çin'in şimalindeki hare- Çinlilerin adetce büyük mikyasta faik olmaları Japonların sür-
ketlerile şöhret bulan Suzuzki müfrezesine mensuptur. . atle ilerlemelerine mani olmaktadır. 

1 ............ . 

Sinvor 
J 

Al~ ltalya Nyon muahede-M ııssoli ı.ı i 
nutkunda manca • 

sıne girecek ıni? 
Gene Bolşevikliğe karşı Paris üçler konferansı, bu hususta 

ateş püskürdü! bir proie bazı rlamıştı r 
solininin, Bolşeviklik İtalya ile 

Almanyanın müşterek bir düş

manı olduğu hakkındaki söz· 

projeyi bir kere daha gözden 
geçirecektir. 

Paris 29 (Radyo)- Gazete· 
ler, İtalya Başvekili B. Musso· 
lininin dün öğleden sonra 
Berlin Stadyumunda verdiği 
Almanca söylev hakkında uzun lerini dikkate şayan görmek-
makaleler yazmakta ve B, Mus tedir . 

Paris, 29 (Radyo) - Üçler 
konferansı, bugün tekrar top· 
lanacak ve ltalyanın, bütün 
konferansı muahedesine gir· 
mesi için hazırlamış olduğu 

İngiliz gazeteleri, bu pro· 
jenin Rusya tarafından kabul 
edilmiyeceğini yazmaktadır. 

~~~~-----~.-.....··-~---~--~~~~ Dün iki vagon çarpıştı ltalya 
Almanya. Japonya 

blokuna girmeğe 
hazırmış 

Tokyo 29 (Radyo) -Asabi 
gazetesi; Italyanın, bolşeviklik 
aleyhindeki Almanya - Japon 
blokuna girmeğe hazır .oldu· 
ğunu yazmaktadır. ...... 
General Miller hala 

bulunamadı 
Pari~, 28 (Radyo) - Beyaz 

Rus generallerinden Millerin 
gaybubeti hala devam edi
yor. Şüphe altında bulunan 
General Skoplin de henüz 
meydana çıkmamıştır. Müd 
deiumumi, bugün eski Rus 
generallerinden Denekini is
ticvab etmiştir. 

Şehir k;~·· 
ranlıkta kaldı 

Dün akşam Elektrik şirke
tine aid bir direğin yıkılması 

yüzünden şehrin mühim bir 

kısmı karanlıklar içinde kal· 
mıştır. Arıza, yirmi dakika 

içinde tamir edilerek tekrar 

ceryan temin olunmuştur. ····-Pamuklar yetişti 
Tohumları karıştır
mamak icin tedbir. • 

Bu yaz devam eden kurak-
lıktan vilayetimiz pamukları 
kısmen z&rar görmüştür. Muh· 
telif yerlerde pamuk tarlala
rında pamuk kozaları bitmiş
tir. Kozaların kuru ve temiz 
olarak toplanması için bu 
sırada yağmur yağmaması la· 
zımdır. 

Alınan tedbirlere göre, Ba· 
yındır havalisindeki çırçır fab
rikalarında evvela Akala pa· 
muk kozaları ve sonra da 
yerli kozalar işlenecektir. Aka
la ve yerli pamuk tohumları· 
nın biribirine karışmaması için 
her mıntakadaki çırçır fabri
kalarında bu şekilde tedbir 
alınması muvafık görülmüştür. 

Alman Ki ·rnig 
Hesablerı hakkında 

yeni bir karar verildi 

................ 
Ankara; 28 (A.A) - Al

man klernig hesabından 13 
Mayıs 1937 tarihine kadar 
Türkiye Cumhuriyet merkez 
bankasına vurut etmiş olan 
havale bedellerinin cfinansman 
suretile ödenmesine başlanıl· 
ması ve bu tarihten sonraki 
tedilerin ancak karşılığı ban
kada mevcut oldukça sıra ile 
yapılacağının kararlaştırıldığı 
haber alınmıştır. 

Bir gardifren Bay Ibrahim 
ağır surette yaralanmıştır 

Tütünlerimiz 
Muğla, 28 (A.A.) - Mer

kezin tütün kırma ameliyesi 
bitmiştir. Mahsul yüzde 60 
nisbetinde denk haline gel· 
miştir. Bodrumda da kısmen 
denk haline geldi. Havaların 

kurak gitmesi tütünlerin nefa

setini artırmıştır. Tüccar eks

perleri mübayaaya hazırlık ol

mak üzere tütünleri tesbite 

başlamışlardır. Tütün kum

panyaları direktörleri eksper· 

lerile beraber gelerek yeni 
mahsul üzerinde tetkikat yap· 
mışlar ve tütünlerin beğenil

diğini söylemişlerdir. 
Tütünlerin yüksek fiatle sa

tılacağı umuluyor. Piyasanın 
bir ay veya 40 güne kadar 
açılması muhtemeldir. ---·-·--

Zehirlenme 
hadisesi 

Dün sabah Basmahane is
tasyonunda kapılar mevkiinde 
bahçe ambarı önünde bir tren 
kazası olmuştur. Kaza, yük 
vagonlarına manevra yaptırı
lırken dikkatsizlik ve tedbir
sizlik yüzünden vukubulmuş
tur. Manevra esnasında Bay 
Mehmet ve İbrahim isminde 
iki gardfren, manevra yaptır

dıkları vagonların üzerinde 
çalışıyorlardı. Bay lbrahim, 
bahçe ambarı önündeki bir 
vagonun üzerindeydi. 

150 metre uzaktan lokomo· 
tifin hızla sevkettiği bir va
gonun üzerinde de gardfren 
B. Mehmet bulunuyordu. Bu 
vagon, Bahçe ambarı önün· 
deki vagona eklenecekti. Va
gon süratle ilerlemiş ve 150 
metre ilerideki vagona yak
laşmıştır. O sırada gardfren 
B. Mehmedin, süratle fren 
yaparak iki vagonun biribirile 

Kadın yüzünden 
bir vak'a oldu 

Birincikordonda Sümer ga
zinosu civarında bir vak'a 
olmuştur. Saim oğlu gazino 
büfecisi B. Fehmi, gazinodal 
çalışan Melahat adındaki ka-
dını araba ile gazinodan evine 
götüriirken Tornact Ali oğlu 

Cemal ve kasab İbrahim oğlu 
Mustafa, arabaya atlıyarak 

İzmir civarında N~rlıdere kadını zorla götürmek iste-
köyünde orta mahallede otu· mişlerdir. Bu yüzden çıkan 

ran B. Ramazan ve dört nü· . kavgada Cemali ve Mustafa, 
fostan mürekkep ailesi efradı Fehmiyi dövmüşler; o da bı· 
akşam yemeğini yedikten son- çakla Cemalı kasığından ya-
ra feryada başlamışlardır. Mi- ralamıştır. Fehmi kadını ver-
delerinde müdhiş sancılar memiştir. 
hisseden dört kişilik aile, der
hal memleket hastanesine 
nakledilerek tedavi altına 
alınmışlardır. Yedikleri yemek
ten zehirlendikleri anlaşıl
mıştır. Alınan tedbirle hayat
ları kurtarılmıştır. 

Fransada 
iki askeri tayyare dUştU .. 

Paris, 29 (Radyo) - Vila 
Keple mevkiinde iki askeri 
tayyare çarpışmış ve her iki 
tayyare parçalanmıştır. 

şiddetle çarpışmasına mani 
olması lazımdı. B. Mehmed, 
vazifesini tam yapamamış ve 
bu yüzden iki vagon şiddetle 
çarpı~mıştır. 

Bu çarpışma esnasında Bah· 
çe ambarı önündeki vagon 
üzerinde duran gardfren B. 
lbrahim, muvazenesini kaybe
derek vagonların arasına düş· 
müş, başından ve göğsünden 
ağır surette yaralanmıştır.:Ya
ralı Memleket hastanesine kal· 
dırı im ıştır. 

Hadise tahkikatına müddei· 
umumi muavini B. Rüşdü Us-

kent tarafından el konmuş ve 
kazada gardfren B. Mehmedin 

vazifesini tam yapamıyarak 
freni süratle sıkamıyarak dik

katsizliği görülmüştür. Hadise 
yerinde ehlivukufa da tetkikat 

yaptırılmıştır. Tahkikata de
vam ediliyor. 

Mektepler 
Cuma günü 

açılıyor 
Üç aylık tatil devresinden 

sonra lise ve ortamektepler 

Cuma güna açılacak ve yeni 

sene derslerine başlanacaktır. 

Bu yıl ilk ve ortamekf epler

den mezun olanlar, alınan ted 

birler neticesinde mektepsiz 

kalmamışlar ye kayıd muame

lelerini yaptırmışlardır. 

Lise ve ortaokullarda Cuma 

ve Cumartesi günleri ders oku

tulmıyacak, talebenin sınıflara 
yerleştirilmesi işlerile meşgul 
olunacaktır. Pazartesi günün· 
den itiberen tedrisata başla-
nacaktır. 

Birkaç gün evel sıcakların 
artması üzerine bir hafta tatil 
edilen ilkmektepler de Cuma 

lngiliz murahhası, Entelli· 
ces servisin bütün bildiklerini 
bana bildirdi. Bu "Deniz kap· 
lumbagası cemiyeti., nin tam 
3,000,000 azası varmış, her 
aza sene de hiç olmazsa 100 
frank para vermekle mükellef 
imiş. 

Şu hale göre, bu gizli ce
miyetin senevij 300,000,000 
frank varidatı var demektir. 

Cemiyet merkezinin verdiği 
kararların mutlak surette tat· 
biki lazımdır. 

Verilen emri ifa etmiyen he
men katloluour. Bu cemiyetin 
reisi, en mukaddes addolunan 
bir Çin ailesine mensuptur. 
Bu reis, bundan altı ay evvel 
ölmüş ve riyaset mevkiine kızı 

geçmiştir. Bu kızın adı Niyo· 
ka'dır. 

Italyan murahhası da bun· 
lan tamamen tasdik etti. 

İngiliz murahhası, sözünün 
nihayetinde cüzdanından bir 
fotoğraf çıkardı. 

- İşte Niyoka budur. 
Dedi. Fotoğraf henüz 20 yaş 

larında bir kıza aitti, bilmu· 
kabele ben de mahut Tama
ranın fotoğrafını gösterdim . 
Klod Janenden de bahsettim. 
Fakat bu isim karşısında ltal
yan murahhasınm gıırip bir 
hareket yaptığını gördüm. Ma· 
amafih sözümü nihayete kadar 
kesmedi. Nihayet sözümü hi· 
tirdiğim zaman ltalyan murah· 
hası: 

- Bana kalırsa, Juliyet adlı 
talebe kız bu Niyoka' dır. Bir 
defa da kapıcı· kadından sor· 
malıyız. 

Dedi. Şüphe varit idi. Üçü· 
müz birden bir otomobil ile 
Güsten sokağına gittik. Kapıcı 
kadın, bizi ~üler yüzle karşı· 

lladı ve fotoğrafı görünce : 
- Madmazel Julyenin ta 

kendisi! dedi . 
T amaranın fotoğrafını da 

tanıdı : 
- Madmazel Julyenin nı

şanlısıdır. 

Dedi. Daireye avdetimizde 
çok büyüle bir heyecan içinde 
idik. İtalyan murahhası Roma 
ile telefon muhaveresi lüzu
munu ileri sürdü . 

* • • 
Şu hadiseler, ( Deniz kap-

lombağası cemiyeti } nin en 
yüksek reisinin bir müddet 
Fransada, Fransanın göbeğin· 
de ve Pariste ikamet ettiğini 
gösterdi. Entelliçesini servısı 
murahhassı çok büyük. bir 
hayret içinde içinde idi. Ce
binden çıkardığı en mükem
mel bir Akdeniz haritesini 
açtı, derin bir tedkike başla
dı .. 

İngilizin ne düşündüğünü 
anlıyorum. 

İtalyan, muhavereden dön
düğü vakit, çok büyiik bir 
hayret ve hatta ıstırap içinde 
idi. Oturur oturmaz Sardinya 
telsiz merkezinin bir haftadan 

günü açılacaktır. 
Ziraat mektebinde 

Bu sene Ziraat mektebine 
de fazla müracaat olmuştur. 

Mektebin leyli meccani kadro· 
sosunda kırk talebelik yer bu
lunduğu halde kabul şeraitini 
haiz yüzden fazla talebe mü-
racaat etmiş, açılan imtihan 
neticesinde bunlardan ancak 
kırkı alınabilmiştir. Ziraat 
mektebinde de 1 Teşrinievelden 
itibaren derslere başlanacaktr. 

beri garip bir takım işaretler 
almakta olduğunu bildirdi. Bıı 
işaretlerin b ir kısmı da: 

- S .O.S, Janen, S.O.S· 
İmdad işareti idi. 

- Pekala dedim. Başk• 
izahat yok mu? 

- Hayır. Mevkii tayine 
dair hiçbir şey yok! 

Bu telsiz imdad işaretini il~ 
aldığı vakit, Sardonya telsiı 
memuru hemen "Janen, mev: 
kiinizi tayin ediniz!" işaretiıı1 

vermiştir. Fakat bu işarete 

cevab alınmamış, "S. O. 5. 
Janen S. O. S ... işaretleriııİ 
devam edip durmuştur. 

Bu haber beni iyice heye· 
cana düşürdü; bu haber, hB' 
kiki bir İmdad haberi olabi· 
lirdi; ve Janen, eline geçire' 
ceği bazı uf ak-tefek elektrik' 
lerle bir telsiz yapacak kabilr 
yette idi. Fakat bu altı har 
dud gemisinde veya bir ma~ 
beste yapmak mümkün ol• 
mazdı. 

Yalnız bu haberi başka ı,lı 
siz istasyonlarının almanıs' 
Dejanenin mevkiini bildirıı>' 
mesi hayreti mucip. idi. M-' 
mafih hakikat ne merkeı 
olursa olsun, hadiseyi müsbe 
ve kat'i bir şekilde halli r 
idi. Ancak buna göre, Janell 
bir yardım yapılabilecekti. 

Bu gayeye vüsul için 
Sardenya ve Korsika arası 
telsiz cihazlarile mücebheJ 
kuvvetli motör 3öndertl' 
Ayni günde de Korsik 
30 mil kadar cenubi garbi-' 
de bulunan hali bir adaya 
gizli lir telsiz tasavvur edil 

- Hali bir adacık mı? 
-Acele etmeyiniz. Bu •~ 

cığa haritalarda:"biyanga,, 3 

altında tesadüf olunur; 
oda, umumi deniz yolları0 

dışında kalır, ancak iki kil 
metre murabbaındadır. Bull 
yirmi sene evvel kaçakçılı~ 
işine yarayan bir yerdi. BaŞ 
bir işe yarayacağını biÇ . 
kimse aklına bile getir 
yordu. 

Bir gün buradan meŞ 
bir zengin geçmiştir; para 
luğunun verdiği bir arııı 
bu metruk adacık üzerinde.

1 villa yapmak istedi. Bu "1 

da senede birkaç gün müll1 
bir hayat sürecekti. 

Adayı 99 sene müdd 
kiraladı, adada tavşan t 
sinde bir yerde : villasını ~ 
du. Fakat sonunda bu ze 
iflas etti, ve yakasını zabıt• 
kaptırdı, mahkum olarak 
yan mungasına sevkedıJdİ· 

Bu müflis adamın hes• 
rını ve malları tasfiyeye 
mur edilenler, Biyanka aj 
nın Ppiro adlı bir a 
devredilmiş olduğunu Fg0 

ler. Bu Spiro, iyice bir 
mandanberi Fransız tabiye 
geçmiş fakat şüpheli ad• 
dan ve çok zengin idi. 
kaplumbağası,, gizli ceıl1 
ile alakadar olduğu JJJ11 

kaktı. Bu sayede Pi 
adası, bu gizli cemiyetİP 
işine yaramıştır. Bu çe!' 
radı, bu ada ve adadak• · 
lada istedikleri gibi ve ~JJl 
altında iş görebilirlerdı. f 

f Arlc1.11 "d 

B. Milan Had' ı 
Viyana, 28 ( A.A. ) / , 

koslovakya başvekili a. ~ 
ile Avusturya başvelc1 

Şuşnig dün Viyana ci• '' 
Badende bir &örüşme 'I' 
lardır. 


