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Adres: lzmir İkinci Beyler sokağı 

Ahone §arılan: SeneliAi 700, altı aylığı 400 kuruş 
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Bay Rüştü A ras 
Venedik yolu ile Cenev

re'ye giderken Kont Ciya
no ile görüşecek 

Fiati (100) Para 

Erdek önlerinde bir tahtelbahir daha görüldü 
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Mareşal Şan Kay Şek, 28 A ____ t~~.u ___ ·rk Dost ıranın askeri hey-
. Yeni bombardı- eti dün gitti .. 

fırka asker toplıyor mantayyareleri
mizi teftiş ettiler 

Şanghayda seyliplar, kolera ve-şiddetli bom- --· ... ·-·· ... · .. ·---Bir hava müdafaa 
bardıman var, Japonlar asker çıkarıyorlar komitesi kuruluyor 

Tigen-Çin istasyonunda Japon askerleri 
Şanghay 2 (Radyo) - Ma- Nankin, 2 (Radyo) - Çin 

reşal Şanghay Şek son sefer· ordu komutanları, dün Mare-
berlik emri üzerine 28 fırka şal Çan·Kay-Şekin riyasetinde 
asker tophyarakl Japon ordu· toplanmışlar ve vaziyeti uzun 
suna karşı koyacaktır. Mareşal müddet tetkik eylemişlerdir. 
bizzat Çin ordusunun başında Bu içt.imad~! .. Mar~şal Şan-
olduğu halde harp sahasında Gay-Şekın, butun Çı~ ord~-
bul kt sunun başına geçmesı tensıo 

unaca ır. 1 Ş h 2 (R d ) ç· o ~nmuştur. 
. a~g ay, ~ yo - A ı- Şanghay, 2 (Radyo)-Japon 

rıın bırçok yerlerınde seylap· orduları, bugünlerde büyük 
lar olmuştur. bir taarruz için hazırlıklara 
Şanghay civarındaki köylü· başlamışlardır. Bu taarruzun 

ler altında kalmışlardır. Bele· mukaddemesi olarak dünden 
diye rdsi, Nankin hükumetin· itibaren tayyare faaliyetine 
den üç milyon dolar yardım başlanmıştır. 
istemiştir. Yapılacak olan büyük taar-

--------~------• . ..... ... ____________ _ 
~azar günü büyük hava 

ruzu himaye edecek Japon 
donanması, Yançe sahillerin· 
de tccemmü etmiştir. 

Bir Japon filosunun da, 

Kantonu bombardıman ede-

ceği ve bu suretle Çin kuv-

vetlerinin bir kısmını oraya 
çekme.ğe çalışacağı bildiriliyor. 

Çin orduları, Japon taarru
zunu karşılamak için tedbirler 
almıştır. 

Şanghay, 2 (Radyo) - ln
giliz Amiral gemisi Danaye 
ile Şankin adındaki kruvazöre 
bugün birçok şerapneller düş
müştür. 

Heriki gemi hasara uğra
mıştır. Amiral gemisi müret
tebatından yalnız bir kişi ağır 
surette yaralanmıştır. 

İstanbul, 2 (Husu i] - Ata
türk, bugün Eskişehirden gelen 
tayyareci Sabiha Gökçeni bizzat 
k:arşılnmı~lar ve iltifatta bulun· 
mu.lardır. 

Büyük ~ef, müteakıben, 

Amerikadan gelen yeni bombar
dıman tayyarelcrimizi tef tio et· 
mişler ve han yollımuıo yeni 
tay yarelerini d~ görmüşlerdir. 

Amerikadan gelen bombar· 
dıman tuyyareleriwiz, Lir anda 
dört tarafa ateş etoıekte, bir 
tondan fazla bomba taşımakta 
\"e 6aatte 3 84 kilometre katet· 
mektedir. 

İııtanbul, :? (Hususi) - Teı· 
kili tekerrür eden han umum 
komutanlığına, General Hüsnü Kıl· 
kışın tayini muhtemeldir. 

Hava umum komutantığı, Ge· 
nel Kurmaya bağlı olacaktır. Söy· 
lendiğiue göre, Ayrıca bir hava mil· 
dafaa komitesi teşkil olunacaktır. 

--------------•H•-.e~•~•~· .. ---------
Fuar kupası maçları 

Şehirler arası muhtelit
leri tu novası başlı yor 

-----------~-----~-----Pazar günü Ankara-İzmir Çarşambaya 
da Ankara-İstanbul oynıyacaktır 

--------------
General Rıza Kuli Kerim Kavanlu, iz. 
mirden iyi intibalarla ayrıldığını söyledi 

Iran askeri heg'eti Basmanede uğurlanırken 
~füafirlerimiz iaıaııyonda vali kaldığmı, buradan çok iyi intiba· 

B. Fazlı Güleç, IMfüıtabkem Mevki larla ayrılmakta olduğunu söyle. 
Kumandanı General Ra&im, beledi· miı1 ve Jran heyetine gösterilen 811• 

ye reisi Dr. Belıçet Uz, kumandan· · • hü ü k b 1 k1..-
lık erkanı, Iranın İzmir lonsolosu mımı en a u e teşe .. ur et· 

mi~tir. ve konsolosluk erkanı ıarafından 

uğurlanmışlardır. 

İran heyeti reisi General Rıza 
Kulu Kerim Kayanlu, kendisini 
teşyie geleulere veda ederken, fz. 
mir seyahatlerinden çok. memnun 

l\tisafirler, bo sabah Ankarada 

bulunacaklar, hükumet merkezi· 
mizde birkaç gün kaldıktan sonra 
Samsun.Trabzon yolu ile İrana dö. 
necek.lerdir. 

--·--~-------------K u rd reislerinin muha-
kemesine başlanıyor 

---------
lstanbul, 2 (Hususi) - Dersim hadiselerine sebebiyet veren 

Haydaran kabilesi Kamer, Yusfat kabilesi reisi diğer Kamer, 

Demoğan kabilesi reisi Cebrail ve Kureyşin kabilesi reisi Say

lonun muhakemelerine yakında başlanacaktır. Bu muhakeme
nin, çok alakalı ve ehemmiyetli olacağı söyleniyor. 

-------~--ı-..--..-.~ .... ---~-------

8. Rüştü Aras Venedikte 
K. Ciyano ile görüşeck. -gösterileri yapılacak 1 Hariciye: Vekilimiz ~bu hafta içinde /tal. 
- ya yolile Cenevreye gidecektir. 

----------~._.. ________ __ 
'~~nbuldan ve ,_Ankaradan tayya,-eler 
""---': geliyorlar.~ Paraşut kulesinde 

~ atlamalar yapılacak .. 
Ankara ve İstanbuldan gele
cek olan Türkkuşu tayyareleri 
ile uçmanlar ve paraşutçuler 

iştirak edeceklerdir. Havacılık 
bayramırıda, Askeri motörlü 
tayyarelerden bir filo da uçuş
lar yapacaktır. 

Beş EylUl Pazar günü, şeh
tirnizde büyük hava gösteri· 

yapılacaktır. Gösterilere 

Türkkuşunun altı tayyaresi, 
yarın lstanbuldan hareket ede
cektir. 

Parşut kulesinde bütün ha
zırlıklar ikmal edilmiştir. 

Bugün atlama tecrübeleri 

yapılacak ve görülecek nok· 

asanlıklar da tamamlanacaidır. 
------+••----

Beynelmilel 
Parlamentolar kon

feransı toplandı 
Paris, 2 (Radyo) - Bey· 

nelmilel parlamentolar konfe-

ransı, dün, Fransa ayan mec· 
lisi reisi (Jül De Janene)nin 
riyasetinde toplanmıştır. 

Kongreye bütün devletler 
murahhası göndermişlerdi. 

Jül De Jane, kısa bir söy
levle kongreyi açmış ve bü
tün deleıeleri selamlamıştır, 

Bu ay fuar miinasebetile o~h·· 
rimizde mühim por temasları ola 
cak, İzmir, Jetanbul, Ankara şehir 
muhtelitleri araııında miihim maç· 
lar gorülecektir. 

Futbol federasyonu ikinci reisi 
B. Dany1tl, muhtelitler hazırlıklari· 
le meşgul olmak üzere Aukaradan 
şehrimize gelmiştir. Muhteliıler ma
çına, 5 eylul pazıır günii başla· 

nacak ve ilk olarak Aokara.fzmir 
takt mları karşılaşacaklardır. 8 ey
lül çarşamba günü de Aokara·İs· 
tanbul muhteliıleri oynı)acaldar, en 
nıülıim karşılaşma, 12 ey}(ll pazar 
günü İzmir-İııtaııbul ınuhtelitleri 
arasınJa olacaktır. 

Üçiincii umııınt müfettişlik 
mıntakası mubteliti, bu hafta için· 
de şehrimize gt>lecektir. Altı \illi· 
yet fuıhulcularıudan müteşekkil 

ol an muhtelit, l 1 t>ylül cumartesi 
günü İzmir küçükleri muhteliti ile 
karşılaeacaklar, 12 C} lül pazar gü· 
nü de, lstaobul 0 lzmir maçından 
evel gene ayni takımlarla revanş 
milııabakası yapacaklardır. 

Şehirler arası temsili maçlann• 
da birinciligi kazanan muhtelite 
İ&mir tııteraa11onal f aar komitelİ• 

nin hazırladığı kıymettar bir kopa 
hediye edilecektir. İzmir mubteliti 
kadrosunda Vababın da yer alacağı 
söyleniyor. 

Güreş müsabakaları 
Bu sene Balkan güreo mfi6aba· 

kalan da şehrimizde yapılacaktır. 

Rumen, Yugo~lav, Bulgar ve Yu· 
nan güreşçileri ile, milli takımımı· 
zı teokil eden güreşçilerimiz eyh1· 
liln 14 dünde tehrimize gelecekler, 
müsabakalara 16 eyl\11de baolana· 
cakıır. Güreşler; .Alaancak stadyo· 
munda, gece yapılacaktır. Sahada 
elektrik feaisatı hazırlık.lan ikmal 
edilmek üzeredir. 

Tenis maçları 
Bugün Karadeniz vapuru ile 

oehrimize Rumen ve letanbollu te· 

nieçiler gelecektir. Tenis maçları· 

nm Karşıyakada mı, yoksa İzmir 
Tenis kulübü kortlannda mı ya· 
pılacağı belli dt>ğildir. 

Pazar günü ıebriwize gelen 
dost ve müttefik. İran dev!etinin 
atkeri heyeti, diln eabah aaat ye· 
dide Ankara ek.spreaile ,ehrimizd,.n 
aynlmıtlardır. 

İstanbul 2 (Hususi) -Ulus
lar sosyetesi konseyinin Eylul 
içtim aında, Hariciye Vekilimiz 
B. Rüşdü Aras bulunacaktır. 
Konseyin bu içtimaında, ltal
yan imparatorluğunun tanın
ması muhtemeldir. Ayni. za· 
manda ispanya ihtilali ve Çin
Japon harbinin de müzakere 
edilmesi muhtemeldir. Konse
yin içtimaında, Fransız baş· 
vekili, İngiltere Hariciye nazırı 
ve diğer devletlerin de Hari
ciye nazırları hazır bulunacak· 
lardır. 

Bu hafta Cenevreye hareket 
edecek olan Hariciye Vekilimiz 
Rüşdü Aras, seyahatini İtalya 
yoluyla yapacak, Venedikten 
Cenevreye geçecektir. İtalya 
Hariciye nazırının da Venediğe 
gelerek B. Rüşöü Arasa mü· 
laki olması, iki devlet Hari
ciye nazırlarının bu fırsattan 
istifade ederek Türk -1talyan 
münasebatı etrafında müzake
relerde bulunması muhtemel· 
dir. Bu görüşmelerde, Kont 
Ciyanonun Ankara seyahati
nin de tesbit edileceği sanıl

maktadır. 

Hariciye Vekaleti siyasi müs
teşarı B. Numan Rifat, B. 
Rüşdü Arasın seyahati hak
kında şu beyanatta bulun· 

• 

B. T. Rüştü Aras 
muştur: 

" - Hariciye Vekilimizin 
İtalya yoliyle Benevreye gide-
ceği doğrudur. Ancak Vene· 
dikte Kont Ciyano ile görüş
mesi mevzuubahı detildir .• 
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---Kızını Al Kutupta uçan tay- Şerıfenin kocası 
Ya~~~~-Sermet Muht~~-- -~ :_-}!i.j__ yarel~r için platin saç istiyor 

Sovyet hükumetinin hazırlıkları Saç modası, 
Tayyareler bulutlardan kurtulmak için rikadaki 

- Nişantaşı, Teşvikiye, Maç· 
kadaki vükela vüzera haremleri 
Yeni mahalle, Serencebey yo· 
kuşu, Beşiktaştaki mabeyin ta· 
kımlarının familyaları,: Beyoğ· 
luna hini huruçlarında, Doğru 
yol mağazalarından ahzü ita· 
larını müteakip biraz hava al· 
mak, kuş bakışı manazır ve 
deniz derya seyrederek gönül 
ferahlatmak istediler mi bu 
noktada aram ederler ... Ayni 
zamanda şekerlemecilerden al
dıkları pandispanyaları, pas
taları, babatatlılarını, Bonmar
şeden aldıkları meyva şeker
lerini, çikulatlarını yiyerek nev
ıma kahvealtı ederler. een
ne sen de o vükela ve vüzera 
haremlerinden, kerimelerinden 
gelinlerinden biri ol; ben de 
ağafendin veya lalan .. 

Estağfurullahı mestağfurul

lahı geç şimdi, teklif tekellü· 
fii.müz yok. Ağafendin, lalan 
olsam dane lazım gelir?. Şim
di anladın mı böyle araba 
kapısı yanında, el pençe divan, 
haciyvatvari duruşumun sebe· 
bini? .. Şu zeka ve fetanetime 
ne buyuruyorsun, yaman mı· 
yım?. · 

Eda, mahcup, bir taraftan 
da takdirkar: 

- Sahi, aklınızın evvelliği
ne, bilginizin inceliğine hiç 
diyecek yok bey amcal diyor
du .. Kör: 

- Şimdi onu bunu bırak, 
biz zadenize gelelim ve neti
ceyi hüsnühitama erdirelim! 
Dedikten sonra çenesini işlet· 
meğe başladı. Fikirleri ve 
teklifleri şu merkezde: 

Yarın yahut öbürgün, Eda 
ile vezirzadeyi, münasip bir 
mahalde buluşturacak.. Haşa, 
yanlış anlamaya mahal yok, 
buluşturmak kelimesinden mak· 
saclı tarafeyni halvet etmek 
değil. Kendi de yanlarında 
olarak, müemmen ve cayı itiraz 

olmıyan bir yerde, iki genci 

biribirine göstermek ve biri

birile görüştürmek ... 
Gene telaşa lüzum yok. 

Öyle Beyoğlunun yan ve arka 

sokaklarındaki. raya mayalarin 
Kumkapı, Yenikapı, Samatya
daki modistraların haneleri de 
kat'iyyen ~aridi hatır olamaz. 
Zira korkulu rüya görmektense 
uyanık . yatmak hayırlıdır ... 

En müemmen ve tehlikesiz 
mahal, gene İstanbul ciheti. 

Bilfarz benim Hobyardaki 
evim, yahut ta hemşiremin 

Etyemezdeki evi. 
Eda ceyap vermedi. O ta

rafa yanaşmıyor. Karşısındaki 
şeytanın alt bacağı; bir çürük 
tahtaya bastırmasın. Hafizeyi 
araya katmadığına şimdi na· 
dim olmuştu. Sordu: 

- Cici annemin evı ol· 
mazını? 

- Hayhay!. 
Kız, sonra akıl etti. 
- Tabii, evvela ben gire· 

ceğim, sonra Ekmel Bey gele· 
cek. Etraftan görülecek elbette. 
Mahallenin ağzı açılmaz mı? 

- Mahallenin ağzı açılmak 
değil, bıçak tersi kadar ara· 
lanmıyacak bile... Niçin mi?. 
Zira bir defa senin yabancın 
olmıyan bir ev; senelerce otur· 
duğun, şimdi de daima girip 

ğım; hem de öyle bir sokuş ki 
etraftan ufacık bir dedikoduya 
sebebiyet vermeden ... Delikan· 
lıya tebdili kıyafet ettirerek; 
babayani, eskice bir elbise 
giydirerek ... 

Sokaktan geçenler vardı. 
Kör biraz geriledi. Bir sigara 
sarıp yaktı. Keene ağafendi 
değil mi ya, sigarayı avucunun 
içinde saklıyarak, bir iki nefes 
çektikten sonra gene lafa baş· 
ladı: 

- Hafizanımın dünya yü
zünden hiç soyu sopu yok 
mu? Bu mübarek yerden bit
me mantar değil a; amcası, 
dayısı, halası, teyzesİ', hiç de· 
ğilse eltisi, görümcesi buluna· 
cak elbette; bunların da oğlu, 
damadı, torunu, falanı fıstığı 

olacak herhalde .. Ekmel Beyi
miz, guya onlardan birimiş 

gibi dalamaz mı eve? .. Öyle 
bir dalar ki hem de balıkla-
masına .. 

Edanın bu fikre aklı yatar 
gibi olmuştu. Düşünüyordu. 
Aksiliğe bak, koca kanda ak· 
raba namına hiçbir delikanlı 
yok .. Sordu: 

- Ahret oğlu olur mu? 
- Pek ala olur; nf!den ol· 

masın? 

- Cici annemin teklifsiz 
ah haplarından, Beylerbeyinde 
mi, Çengelköyünde mi oturur 
bir paşalar vard1. Onların da 
bir kahya kadınları vardı. O 
kahya kadının da Seyfettin is· 
minde bir oğlu vardı. Cici an
neme ahret annel derdi. Bay· 
ramda mayramda gelir, el 
öperdi. Ama dur, sahi o de· 
diğim olmaz; onu mahalleden 
tanır la~, hem de .. 

- Hemdeden murat ? 
Eda, sıkılarak, yüzü pembe

leşerek : 
- Seyfettin denilen genç, 

Ekmel Bey gibi beyt.tz tombul 
güzel değil ki.. Kara sıska, 
maymun .. 

Herif kahkayı koyverdi: 
- Hala ağzın süt kokuyor 

Edacığım. Ayol bir dirhem et 
bin ayıp örter. Seyfettin mi· 
dir, Şerafettin midir her kim 
ise, yeyip içip, rahata konup 
semiremez mi?. Etlenip but
lanınça da beyazlanamaz mı? 
Güzelleşemez mi? 

Körün kahkahaları, kızın 
ağzının hala süt kokuşundan 
ziyade, yarım elmanın yarısı· 
nın Seyfettin, yarısının da 
Ekmel bey oluşuna. 

Devam etti: 
- Yavrucuğum, sen kılı 

kırk yarmalan, boş evhamları 
blrak. Vezir zademle beraber 
cici annenin evine girecek, 
kimsenin de ağız açmasına 
meydan vermiyecek benim .. 
Dediğin Seyfettinle' babası 
veya amcası ve yahut kayna· 
tası gelmiş vesselam!. 

O acayip gözünün kapağını 
pek oynatamıyor; ötekini kırptı: 

- Yalnız, şu cihete dikkat. 
Sen oraya şafakla gireceksin, 
hava karardıktan sonra çıka
caksın. Senin hanede bulun
duğun etrafça bilinmesin .. Şim
di, cayı mülahaza nokta şurası: 
Şafakla gelebilir misin? Ezan· · 
dan sonraya kadar kalabilir 
misin?.. Kısacası allem edip 
kallem edip kocandan izin 

6000 metrede uçtular 
Şimali Amerika uçuşunu kıran gemisine, şimal denizi 

tertip eden Sovyet hükumet yolları genel direktörlüğünün 
komisyonun Levanevskinin ida- tayyare üssü bulunan Şmidt 
resindeki "N-209,, tayyaresinin burnuna doğru hemen yola 
seyahatı hakkında şu malumatı çıkması, aradan mürettebat ve 
vermektedir: yakacak maddelerile birlikte 

Dünkü raporda bildirdiğim üç tayyare alarak Alaskadaki 
üzere Sovyetler birliği kahra- Barrou mıntakasına ve oradan 
manı Levanevkinin idaresin· buzların müsaade edeceği de· 
deki "N-209., tayyaresinin uçuş recede şimale doğru gitmesi 
seyri gayet çetin hava şeraiti ve bir üs hizmeti görmesi em· 
altında geçmiştir. Yüksek ve redilmiştir. 
kesif bulut tabakasından do· 1) Beringov denizinde bu· 
layı tayyare 6000 metre gibi lunan "Mikoyan,, vapuruna 
gayet yüksek irtifada uçmak dolu kömür hamulesi ile 
mecburiyetinde kalmıştır. Saat "Karsin., buz kıran vapuruna 
14,32 de motörlerden birinin doğru yola çıkması emri ve
hareketten sakıt kalması ile rilmiştir. 
tayyare 4600 metreye kadar 3) Nogayevo limanında bu· 
alçalmıştır. Alınan kısa telgraf- lunan tayyareci Zadkofun iki 
lardan da anlaşıldığı üzere, motörlü "N-2., deniz tayyaresi 
tayyare daha bir hayli müddet serian Uellene ve oradan Kra· 

·yoluna devam etmiştir. sin buzkıran vapuruna gitmek 
Bulutlar içerisinde uçmak emrini almıştır . 

mecburiyeti karşısında kalan Garp mıntakasında Rudolf 
tayyarenin buzla mestur kala- adasındaki tayyare üssü ile 
cağı ve bu sebepten buz Papaninin Şimal kutbu radyo 
Üzerine mecburi surette ine· istasyonuna istinat edilerek 
ceği de hatıra gelebilir. Kutup aşağıdaki emirler verilmiştir: 
ve onu takip eden mıntaka- 1) Kutuptan Moskovaya av
lardaki buzluk saha şeraiti det etmiş bulunan "Ant-6,, 
üöyle bir inişe müsaittir. Bü- markalı üç tayyuenin uçuşuna 
tün kutup radyo istasyonları hazır bulunulması. Bu tayya· 
tayyarenin telsiz dalgasında reler Sovyetler Birliği kahra
sesleri dinlemekte devam et· manları Vedepiyanof, Melokof 
mektedirler. Radyo istasyon· ve Alekseyefin kumandaları 
Levanevski tayyaresinin dal- altında Rudolf adasına ve ora· 
gasında birkaç kereler akisler 
işitmiş iseler de, işitiliş kabi· danda şimal kutbu mıntakasına 
liyeti gayet zayıf olması dola· müteveccihen yola çıkmak ta· 
yısile mevsuk hiçbir şey elde dırlar. 
edilmemiştir. 2) Halihazırda nısfınnehar 

"N- 209" tayyare mürette· 
batı bir buçuk aylık yiyecek, 
keza çadırlar, yatak çuvalları, 
sıcak elbiseler ve sil&hlara ma· 
lik bulunmaktadırlar. 

Vaziyeti müzakere eden hü
kumet komisyonu, seri ve müs 
tacel yardım gönderilmesi hu· 

susunda bir takım tedbirler al· 
mıştır. Yardım, Arktikin şark 
ve garp mıntakalarında olmak 

üzere iki istikamette organize 
edilmektedir. 

Şark mıntakasında Çukotsk 

yarımadası cihetinde aşağıdaki 
tedbirler alınmıştır. 

1) Çukotsk denizi sahille· 
rinde bulunan "Krasin" buz 

savurdu: 
- Hah hah hayf.. Kocam

dan izin mi koparmak? Sen 
ne diyorsun bay amca, benim 
kocama metelik verdiğim var 
mı ki? .. Cancağızı isterse izin 
versin, istemezse vermesin, ta· 
samın on beşi; vız gelir bana .. 
Tüyecek ben değil ~iyim, 
ötesini bana bırak!. 

dairesinin sıfır noktasında ve 

87'20 arz dairesinde bulunan 

Papanın kutup istasyonu, Ru

dolf adasından "Ant-6" mar· 
kalı tayyarelerle mevaddı müş

taile taşınması suretile tayyare 

üssüne tahvil edilecektir. Pa· 

panın komisyondan varit olan 
suale, bulunduğu buz sahası· 

nın tamamile ayni vaziyette 

kaldığı ve tayyare inmelerine 

müsait bulunduğu cevabını 
vermiştir. 

3) Sovyetler birliği kahra

manı Golovin'in iki motörlü 
"N-206,, tayyaresile tayyareci 
Gratsiyanskinin gene iki mo· 
törlü "N-207,, tayyaresine Dik· 
son adasına müteveccihen ha
reket etmek ve orada zarurete 
göre Arktikin şark veya garp 
mıntakalarında şimale uçuş için 
ihtiyat bir kuvvet olarak kal· 
emri verilmiştir . 

Bütün radyo ve meteoroloji 
istasyonları işlerine devam et
mektedir. 

güzel koku, Af
evlere de girdi 

Şimali Afrikadaki Araplar Kültür, daima kadın tarafın· 
arasında batıl itikatlar, sihir- dan ltaşınan bir meş' aledir. 
bazlık ve büyücülük hakkında Şimdiye kadar Cezayirdeki 
tetkikat yapan bir Fransız ka- vali ve belediye reislerinin 
dm muharriri Cezayirde gör· ağzından imüteaddit kereler 
düklerini şöyle anlatıyor: şu sözleri işittim: 

Arap şehirleri ötedenberi - Ah. Arap kadınları çık· 
esrarını ve eski an' anelerini salar, kendilerini vesayetten 
muhafaza etmiştir. Bu büyük kurtarsalar, erkekler kendilik· 
Berberi evlerini inşa ettirmiş ferinden Avrupalılaşacaklardır. 
olanlar İngiliz zenginleri gibi Biz de fonlarla konuşabilece· 
yaşamayı bilen insanlarmış. ğiz. Erkek ancak kadından 
Bu evlerde lüks, evlerin mah· başlıyarak medenileştirilir. Biı 
ramiyetine münhasır kalmış onların memleketinde bulun· 
ihtiyaçtır. Arap evlerinde gös· duğumuz halde bunu yapamı· 
terişe hiç yer verilmemiştir. yoruz. Bir yerliyi bu hale ge· 
Eahilde eski portakal ağaçla- tirmek için bir Atatürk lazım· 
rile dolu bir bahçe.. sütunlar dır ki, onlara terakkinin Kur· 
ve mozayikler ve her türlü ana muhalif bir şey olmadığı· 
ihtişam .. Müteaddit ve lüzum· nı anlatabilsin. 
suz bir çok odalar ... renkli, Şerifeden hikayenin maba· 
oymalı ve süslü tavanlar .. öyle dini dinliyelim: 
ya.. insan burada hayatının - Nihayet kocamın her 
mühim bir kısmını yatakta akşam şehirde Parisli bir ka· 
veya divan üzerinde geçirince dınla görüştüğünü öğrendim· 
tavan onun için sema demek- Fatmaya "Bu kadın, nasıldır?,, 
tir. Bu sebeple tavana itina Diye sordum. O da: "Saçları 
etmek lazım... kuru saman rengindedir.,, De· 

Eve girince kadınlar görün· di. Berberi de Alber imiŞ·· 
mez. Bununla beraber bütün Bu renk saçlara platin saÇ 
evin için onların bin türlü diyorlar. O, "ilk aşk gecesi .. 
ehemmiyetsiz şeyleri, bilezik· lavantası kullanıyormuş. Ma· 
)erinin şakırtısı ile doludur. damki kocam platin renginde 
Gözle görünmiyen ve fakat saçları seviyor, ben de Al· 
daima kendirıi hissetiren bir herden bir kadın getirttiJJJ· 
mevcudiyet.. Saçlarımı platin rengine bo• ~I 

Kadınların dairesine girdi- yattım ve bir şişe de ulJk 
ğim zaman mütecessis altı aşk gecesi,. lavantasından ala· 
çehre lbeni karşıladı. Eşya, rak bir büyücü kadını çağırt· 'ti 
1637 Paris sergisinden gibi tım.. Nok .. fşte büyücü kadın O 
idi. Ev sahibi Bayan Şerife, da geliyor. ~ i 
zavallı Jean Harlov gibi saç- Büyücü kadın ~rı 
lan platin renginde bir kadın- Büyücü, esmer, kuru, zaytf ~ .. 
dı. O, biraz sonra tamamen bir kadındı. Sanki dağda bli· ~ llr 
kapalı olduğu halde dışarıya yümüş bir asma dalı.. O bu: ı ht 

il Ojt 
çıkacak.. tün Arap kadınları gibi peçe \ 

Şerife, beni görünce elbi- değildi. Fakat yanaklarında .,,e 
semi elile yokladı .. Terzimin, çenesinde dövme suretile Y~: 
lavantamı satın aldığım dük- pılmıs şekiller vardı.. BüyüctJ 
kanın adını ve berberimi sor· kadına sordum: 
du .. Ben de onun bu tecessÜ· - Yüzündeki bu şekiller· 

den maksat nedir? .. süne tecessüs ile mukabele 

ettim. Saçlarını neden platin 
rengine boyadığını sordum .. 

Şerife içini çekerek cevap 
verdi: 

- Onun hikayesi uzundur. 
Düşün bir kere .. İki aydanbe· 
ridir ki, kocam akşam yeme· 

ğine eve gelmiyordu. Ben de 
kendisini hizmetçi kız Fatmaya 
takip ettirdim. 

- O Fatmayı görmedi mi? 
- Nasıl görebilir.. Bütün 

yüzü peçeli kadınlar biribirle
rine benzerler .. 

İşte bu yerlilerin bizim için 
gayri kabili nüfuz insanlar olu
şunun sebebi budur. Hatta on· 
lara rey vermek hakkı verilse 
bile gene içlerine girilemiyor. 

- Bunlar sihirli ve büyültJ 
şekillerdir. Ben bunlar saye· 
sinde nazardan ve cinlerde" 
kendimi koruyorum. 

Sonra geç kaldığı için şe· 
rifeden af dileyerek dedi ki: 

- Tamir edilecek bir genç 
kız vardı da... İlt 

Ben hayretten hayrete dilf 

tüm: ·r I~ 
- Genç kız da mı tarı>' t 

ediyorsunuz. Bunu nasıl yapı· 1b 
yorsunuz? 

Biz bu suretle konuşurke" .. ,,. 
Şerifenin sabırsızlandığı yüzU 11 
den anlaşılıyordu. O, kocas1111 

şehrinde görüştüğü kadı~ 
karşı yapılacak büyüyü anif 
mak istiyordu. " 

Farkında mısınız, eski Eda 
yavaş yavaş canlanıyor!.. ·--Türk Hava Kurumu-•• 

Büyücü kendisini temin e;~: 
- Ben herşeyi yaptım .. 

siri görüleceğinden emin1~7 
Sen ona kuskusu yedirdin rı>1 1 

- Tabii .. Hatta çok hoş"~ 
Hafizenin evine girişten son· 

ranın alt tarafı olarak, Abdur· 
rahmanca verilen kararlar ve 
kurulan düzenler de şu yolda 
evvela, Edanın ismini değişti· 

recek; Edayı Seza yapacak. 
Sancak mutasarrıflarından 
merhum Taha paşanın kedmesi 
ve sabık Diyarıbekir valisi ima 
deddin paşanın küçük gelini 
Seza hanım diye takdim ede-

Büyük piyangosu 
5 ici keşide 11 Eylul 1937 dedir 

Büyük ikramiye50,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik

ramiyelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mü
kafat vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan beşl;yarak (20) liraya kadar bü
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri 

,., 

da gitti. . 
ı· 

Ben de, bana taalluk etır' . 
dıırl1· yen bu işe karışarak sor e 

- Kuskuus dediğin de 11 

oluyor? 
Büyücü kadın anlattı: 11~ .. , 
Aşure gecesinde büyıl "$ 

kadın toprak bir kabı he~il 
kazılmış lbir üst 
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Mensucatı 

W • F • H. Van rekisı Limited vapur acentası ...... 
Ne işe yarar, Der Zee vapur acentası Rov~ii:i!~~~~~Aıs Türk Anooim Şirketi 
Neler yapılır' & Co. Birinci Kordon Rees binası "HERMES. vapuru 31-8-37 
~ . • DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 gelip BURGAS, VARNA ve Halkapınar kumaş fabrikası 

,.,._ un, yazm en lezzetlı mey· G b H LONDRA HATTI KÖSTENCE Iimanlan için yük 
·qıdır H 1 r·· k" d A · m. · · BORODINO 28 Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar . e e ur ıye e, v· HAMBURG .. " vapuru alacaktır. 
~anın birçok yerlerinde ka- Ağustosa kadar LONDRA ve "MEROPE vapuru 5-9-37 
·1111 k 1 "ADANA,. vapuru 25 Ağus· " 
~ u şe ere, hatta tuzla ye· tosta bekleniyor. ROTER· HULL için yük alacaktır. de ROITERDAM AMSTER-
~ eri İçin acaba meyva mı· DAM, HAMBURG ve BRE- "AD JUT ANT" vapuru 28 DAM ve HAMBURG liman· 
~, yoksa sebze midir? diye MEN için yük alacaktır. Ağustosta gelip 7 Eylüle kadar lanna hareket edecekti. 
LJ tereddüde bile düşerler. LONDRA için yük alacaktır. "HERMES" vapuru 20·9·37 
•ıtlb k b "CAIRO,, motörü 6 Eylülde 
bir u i izim için bu halis bekleniyor, 12 Eylüle kadar "MALVERNIAN,, vapuru de ROITERDAM, AMSTER· 
ı.. Dleyvadır. Hem de rneyva· 10 Eylülde gelip 17 Eylüle DAM ve HAMBURG liman· ..,.n en tatlısı . ROTTERDAM, HAMBURG kadar LONDRA ve HULL 

BREMEN · · ··k l ]arı için yük alacaktır . 
. Biraz hazmı gu··çtu"'r. Fakat ve ıçın yu a a· k ) k caktır. için yü a aca tır. SVENSKA ORIENT LINEN 
littayete göre tifo zamanında .. ANKARA,, motörü 2l Ey· "MARONIAN" vapuru Ey- "GDYNIA" motörü 2-9-37 
~dalı bile olmuştur. Kabuğu tülde bekleniyor. 28 Eylüle lül iptidasında LONDRA, de ROTIERDAM, HAM-
"'lln olduğu için tifo mikro· kadar ROTTERDAM, HAM- HULL ve ANVERSten gelip BURG, DANTZIG, GDYNIA 
~dan masundur ve bizi tifolu BURG ve BREMEN limanla- yük çıkaracaktır. BAL TIK ve DANIMARK ti-
.__ rına yük alacaktır. LIVERPOOL HATTI manlarına hareket edecektir. 
""""'Y\'alardan kurtarmıştır. "OPORTO" vapuru Ağus· 
l\avundan neler yapılır? Biz AMERICAN EXPORT UNES tos sonunda LIVERPOOL ve •VASALAND" motörü 17· 
u pek bilmeyiz. Fakat Av· THE EXPORT STEAMSHIP SWENSEAdan gelip yük çı· 9.37 de ROITERDAM, HAM-

"'ı>alılann neler yaptıklarını CORPORA TION karacaktır. BURG, DANZIG GDYNIA, 
h~ "EXPRESS,. vapuru 2 Ey· OPORTO K NORVEÇ BALTIK DANI L"'llım. Belki istifade eden " " vapuru ara· • ve • 
11111 lülde bekleniyor. NEVYORK deniz ve lstanbuldan avde· MARK limanlarına hareket 

Unur · * için yük kabul edecektir. tinde BELF AST, LIVERPOOL edecektir. 
"'• "EXMOUTH" vapuru 14 ve GLASGOW için yük ala· "BIRKALAND,, motörii 2-

Eylülde bekleniyor, NEVYORK caktır. 10-37 de ROTTERDAM, HAM-

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 o~lu 

1 
lzmirPamukMensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

Kaoun reÇttli için yük kabul edecektir. BRISTOL: LEITH ve NEW- BURG DANTZIG, GDYNIA 
Olgun bir kavunu sekiz on "EXIRIA,, vapuru Eylül so· GASTELE HATTI DANIMARK limanlanna ha· edecektir. 

ıı.tÇaya ayınnız. Kabuğunu ve nunda bekleniyor, NEVYORK • JOHANNE,, vapuru Eylül reket edecektir. ilanlardaki hareket tarihle-
~rdeklerini çıkardıktan sonra için yük kabul edecektir. ortasında doğru BRISTOL SERViCE MARITIME rile navlunlardaki değişiklikle· 

lan fındık cesametinde THE EXPORT STEAMSHIP için yük alacaktır. ROUMAIN rinden acenta mesuliyet kabul 
~Ça parça kesiniz ve süzül- CORPORATION "ARABIAN PRINCE,, va· "SUÇEAVA,, vapuru 10-9- etmez. 

Doktor 
Ali Agih 

~ üzere bir süzgeçte bıra· PiRE AKTARMALI SEYRi puru Birinciteşrin ortasında 37 de MALTA ve MARSIL- Daha fazla tafsilat için 
':"•z. Bu parçalan tartınız. Ay· SEFERLER LEITH ve NEWGASTEL için YAya hareket edecektir. ikinci Kordonda FRA TELLi mütehassısı 
~ '""'kta k "EXCAMBION" vapuru 27 yük alacaktır. ZEGLUGA POLKA S. A. SPERCO vapur acentahğma 

1 
lkı'ncı'BeylerSokağı No. 68 

Çocuk HastalıklMı 

' 

... ı r şe er ilive ettikten E LEVANTE LINIE d l l Ağustosta PIREDAN, BOS- DEUSTHC · "LEWANT .. motörü 8-9·37 müracaat e i mesi rica o u· 
yavaı ateşte, kanştıra· E l l · z Telefon 3452 ~ TON ve NEVYORK için ha- "MILOS,, vapuru y ü ıp· de ANVERS, DANT IG ve nur. 

~İtiriniz. Kavunlar lcepçe reket edecektir. ti dasında HAMBURG, BRE· GD~Y~N~IA:.:ı:H:m:a:nl:ar~ın~a~h:a~re:k:et~~T~e:;le~fo:n~: ._;:4~11~1~/ 4~1~4::2~/2~6~63~/.;;:4:22~1~==~-~===~~~ 
\._ nde durup, deliklerden "EXCHORDA" vapuru 10 MEN ve ANVERSten gelip 

la damla aktıtı zaman re· Eylülde PIREden BOSTON yük çıkaracak. 
~ Pişmiştir. ve NEVYORK için hareket Tarih ve navlunlardaki deği· 

• • • edecektir. şiklilder<len mes'uliyet kabul 

naıl malta/alı edilir 
\ ~lgun kavunları açık hava-

"EXCALIBUR,, vapuru 24 .... ed.-.i .... Im_e_z_. ------

'1ki gün bırakınız. Sonra 
lırı kum veya odun kö· 
~ tozu ile kanştınlmış 
~ta talaşlarile doldurulmuş 
~ landık içine koyunuz. Bun· 

kurudur ve rutubet alını· tak bir yerde bulunmalıdır. 
\ dıtı ve harareti mutedil 
~karanlık bir yere koyunuz. 
~ n kavunları bu surtle on 

gün kadar bozulmadan 
~Çürümeden muhafaza ede

rsiniz . 

llirinci sınıf mutahauıı 

Or. Demir Ali 

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 

•DUROSTOR .. vapuru 29 
Ağustosda bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TU· 
NA limanları için yük kabul 

Kamçıof lu caktır. 
1 

0e Tenasül hastalıklar STE RO•Y•A•L•E-•H•O•N•GROISE 
L tle elelctrilc tedtlflisi DANUBE MARITIME 
t~ir • Birinci beyler sokatı· "DUNA .. vapuru 6 Eylül-
~ınra sineması arka.ında de bekleniyor. BELGRAD, 

No. : 55 NOVISAD, COMARNO, BU· 
CAPEŞTE, BRA TISLA VA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
" INCEMORE " vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. LIVER • 
POOL ve ANVERS limanla-
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanları için yük kabul ede· 
cektir. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS,.motörü 28 
Ağustosta bekleniyor. DIEP
PE ve NORVEÇ limanları 
için yük alacaktır. 

"BAALBEK .. motörü 23 Ey· 
lül~e bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manian 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 
Baıılurak büyük .. Ça/epçiof lu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
bulunur 

Kum 



4iahife _, 
Napolyonun oğlLI 
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Marmaraya bir tahtelbahir daha mı girdi? Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

-4 

apıdağ yarımadasının Kazdağı mev
iinde bir tahtelbahir görüldü .. 

Ortada bir tehlike vardı, 
Mari Lüizin yanına mihman
dar veya muhafız kont Nay
peri, kocalı bir kadını baştan 
çıkarmış, sonra o kadınla ev
lenmiş ve çapkın, yakışıklı 

bir adamdı. Halkımız, bu denizaltının bize aid olduğunu ve manevra yaptığını 
zannetmiştir. Tahtelbahirin imhası için -emir verilmiştir Napolyona ge1ince, o yem

den reiskara geçmek için el 
altından çalışıyordu. Fakat 
Mari Lüiz bu hususta koca
sına yardım etmemiştir. Bu 
hususta Avusturya imparato
runun bir müdahalesi olma
mıştır. 

İstanbul 2 (Hususi) - Marmaraya girdiği söylenen Denizaltı gemisi, dün de Kapıdağ yarımadası civarında ve Kazdağı mev 
kiinde görülmüştür . 

Halk, sahile yakın bir yerde suyun üzerine çıkan tahtelbahiri hayretle seyretmiş ve bu geminip donanmamıza ait olduğunu 
ve manevralar yaptığmı sanmıştır. 

Hadise derhal alakadarlara bildirilmiş ve Denizaltı gemisinin 
telbahir olduğu anlaşılmıştır. Ancak bu geminin Marmaraya yeni 
değildir. Meçhul geminin derhal imhası için emir verilmiştir. 

bize ait olmadığı, İspanyol gemilerini torpilliyen meçhul tah
mi girdiği, yoksa eskiden giren tahtelbahir mi olduğu belli 

Cihanın yeni bir darbesin· 
den korktuğu adam, Napol
yon Elbede, oğlunun resmi 
önünde diz çökmüş: "Oğlum. 
Oğlum. Benim bedbaht be
beğimi" Diye inlemekte idi. 

------··~···· 
h Halciler, temiz- Kü .. ük itilafın sul-
likle meşguldur ha olan hizmetleri * ** Napolyon tarihte meşhur -·-· -·-· 
Dün, on kilometre ilerlemişler, 
bazı köyler zaptetmişlerdır 

Çin.Japon hadiselerini, küçük itilaf 
devletleri dikkatle takip ediyorlar 

Bükreş 2 (Radyo) -Küçük baş ve dış nazırı B. Stoyadi-
itilaf konferansı sona ermekle noviçle Çekoslovakya Hariciye 

darbei hükumeti yaptı ve 20 
Mart 1815 te Fransanın resmi 
sarayına gene İmparator ola
rak yerleşti. 

Santander, 2 ( Radyo ) -
İhtilalciler, İstorya cephesinde 

Arnavudlukta 
Dün şenlikler oldu 

Tiran 2 (Radyo)- Arnavud-

temizliğe başlamışlardır. Bu 

temizlik neticesinde Franko 

ordularının bir günde on ki
lometre ilerledikleri; Saro, 
Kastilo, Delamason ve Odeso 
köylerini zaptettikleri söyle· 

beraber Romanya Çekoslo· K f fi · 
k ' y l ' U k nazırı B. ro ta şere erıne va ya ve ugos avya, za 

şarkta baş gösteren Çin·Japon 
ihtilafını dikkatle takip edi
yorlar. 

Romanya Hariciye nazırı B. 

lukta krallığın ilan edildiği nıyor. Antonesko, dün, Yugoslavya 

bir ziyafet vermiştir. Ziyafette, 
söylevler verilmiş, küçük iti
lafın on yedi senedenberi sul
ha yaptığı hizmetlerden bahs
olunmuştur. 

Na;.'olyon Fransa hükümdarı 
sıfatile Viyanaya üst, üste 
mektuplar gönderdi ve zev
cesile oğlunun Parise gönde
rilmesini istedi. Mari Lüiz art
tık Parise, kocasının yanına 
dönmek istiyordu. 

günün yıldönümü münasebe tile 
dün, Arnavudluğun her tara
fında şenlikler olmuştur. 

Kral Ahmed Zogo, sara
yında mükellef bir ziyafet 
vermiş ve bütün rical ve sefir

Dün gece fuarda ~eşmeli 
Hasanı bı .. akladllar 

ler hazır bulunmuştur. 

H• d; ·ç· • ·d Carih, silahcı Mustaf anın kardeşi Refiktir. Çeşmeli 
ın ı ını e u k .b . b k J l 

Nehirler taşmış sey. nasanı ta ı etmış, ıçağı ar asınaan sap amıştır 

Avusturya sarayının da fikri 
büsbütün başka idi ve küçük 
prens Napolyon Viyananın 
Hofburgdaki Şanbrun sara
yına getirildiği vakit, büsbütün 
soğuk ve yabancı bir muamele 
ile karşılandı. 27 Nisan tarihli 
ve Pariste mürebbiyesi Ma
dam Monteskiyöye gönderdiği 
mektubun Viyana sarayından 
nasıl çıktığı malum değildir. 
Çocuk bu mektubunda, "Sev
gili Madam Monteskiyöm, her 
zaman sizi düşünüyorum, ve 
sizi kalbimin bütün kuvvetile 

l 
,. l [ ' Dün gece, saat 23 raddele- lediği ve aralarında geçen bazı Çeşmeli B. Hasan, ansızın 
ap ar o muştur rinde, fuarın çocuk oyuncak- meselelerden dolayı hakkında uğradığı bu taarruzdan sonra 

Paris, 2 (Radyo) - Hindi larına mahsus kısmında bir kin tuttuğu Çeşmeli Hasanı, otomobile binerek hastaha-
Çinide ve Fransız mıntakası vak'a olmuştur. Bu vak'anın habersizce arkasından takib 

k h b k l 1 d . . b neye gitmiştir. 
dahilinde bazı nehirlerin sed- a ramanı sa ı a ı ar an sı- etmış ve ansızın sağ acağın- z b hk k b l a ıtaca ta i ata aş an- · ! o· d B 
Ieri yıkılmış ve 25 bin hektar l~h~ı Mustafanın kardeşi Re- dan bı~akla.yaralamış ve kaç· sevıyorum ,, ıyor u. ayan 

fıktır k t d k l mış ve vak' aya müddeiumu- Monteskiyönün yerini Muriç arazi, tamamen sular altında · . . ma ıs emışse e ya a an-
. k I t B. I h Ik l Refık, eskıden husumet bes- mıştır. milik el koymuştur. 

a mış ır. ın erce a , ev e- e· Af ·k 
rini tcrketmiş bulunuyorlar. • ... • • • • • • ... • ır rı a ara-
ğıt;;:r~:~~lar, halka pirinç da- General Ga- Onbeş günde şehrimize hının evinde 

melen 50,290 seyyah geldı• (Baştara/ı2 inci sahifede) -----·--·----
Macaristan 

Tebaası için neler 
istiyor 

Bükreş, 2 (Radyo) - Maca
ristanın bura sefiri B. Bardes, 
dün küçük itilaf hariciye na-
zırlarına mülaki olmuş ve hü
kumetinden aldığı talimata 
tevfikan, Romanya, Çekoslo
vakya ve Yugoslavyadaki Ma
car tebaasına daha müsaid 
bazı haklar verilmesini iste· 
miştir. ---·····---Feci bir kaza 

Diin Burnova nahiyesinin 
Işıklar köyünde bir kaza ol· 
muştur. Oyukbaşı civarında 

Pınarbaşılı Mehmedin su ku
yusunun dibini temizlemek 
için kuyu içinde çalışan amele 
İbrahim oğlu Şerif Ahmet, 
bir aralık kuyudan çıkmıştı. 

Beline bağladığı bir iple teh· 
rar kuyuya inerken yarı yolda 
ip kopmuş ve Şerif Ahmet 
kuyunun içine düşmüştür. Za
vallı işçinin başı ayakları, ku
yunun etrafına çarpmış ve 
kendisi ağır surette yaralan· 
mıştır. Şerif Ahmedin yaraları 
beşmda, sol bacağında, belin
de ve karnındadır. 
Sıhhi imdad otomobili ile 

D L d sağmal ineği addolunan aydan 
ün on raya vardı - ---,----- istimdat etmiş: 
Londra, 2 (Radyo)- Fransa Bugün Karadeniz vapurile de seyyahlar - Ay baba. Sen ki deni-

Erkanı Harbiyei umumiye re- gelecek. Halk opereti de bugün geliyor zin acı sularından yukarıya 
isi general Gamelen, dün bu- A Ş h çıktın. Sen ki her tarafa ziya ğustosun 15 şinden niha· e rimize gelen seyyahlara 
raya gelmiş ve merasimle kar- k d f b h l gönderirsin. Bana üç cin ver. yetine a ar uar münase etile ertür Ü kolaylık gösterilmiş, 
şılanmıştır. Bunlar o senin annesini tanı-şehrimize gelen yabancı ve raııseyman büroları tarafından 

General Gamelen, yarın T k h • d dığın mel'unu buraya getı·rsı·n. 
ı ür seyya !arının sayısı 50 ken ilerine h~r hususta izahat 

(bugün) ngiliz Erkanı Harbi- Bunun üzerine ay, kabın 
bin 290 kişiye baliğ olmuştur. ve malumat verilmiş, otel te-

yei (umumiye reisine mülakı içine düşer ve orada söner. 

P• "'J min edilmiştir. 
olacaktır. ıyasa sag am Burada ısınan su, ağdalı bir 

.. Dün Radostan gelen Lero köpük olur. iste bu su büyü· 

Şili hükômeti 
Uluslar sosyetesin. 

den ne istiyecek 
Cenevre 2 (Radyo)- Şili 

delegesi, Uluslar sosyetesi kon 
seyinin önümüzdeki içtimaında 
Uluslar sosyetesi nizamnamesi
nin' tadilini ·istiyecek ve İspan
yada ecnebi devletler sefaret· 
hanelerine iltica etmiş olanla
rın başka memleketlere nakil
leri için teşebbüsata girişilmesi 
lüzumundan bahsedecektir. 

derhal İzmir memleket hasta· 
nesine kaldırılmış ve tedavi 
altına alınmıştır. Amelenin 
yaraları tehlikelidir. Hadise 
tahkikatına müddeiumumilikçe 
el konmuştur. Amelenin, çürük 
bir iple kuyuya inmesini emre· 
den kimse aranmaktadır. 

U züm f iatları yük. ve Sadıkzade vapurlarile Mer- lenmiştir. 
sef iyor sin, Antalya ve diğer cenup Büyücü kadın devamla de· 

şehirlerimizle Radostan pek di ki: 
Dün borsada üzüm ve incir 

çok seyyah gelmiştir. Lero va- - Bunu yiyen ve karısına 
üzerine hararetli satışlar ol- 1 

O kurile gelen 20 talyan seyya- sadık olmıyan bir koca her 
muştur. züm piyasası, Londra 
b d k. k l · · hından bir kısmı burada kal- tu··r1u·· aşktan o··ıu··r. Yalnız ken-orsasm a ı yü se me netıcesı 
olarak sağlamlaşmıştır. Dün mış, bir kısmı da şehri ve disini yakalamış olan kadının 
de fiatler üzerinde cüz'i bir fuarı gezdikten sonra akşam aşkından ölmez.. Hiddetli bir 
tereffü kaydedilmiş, hemen Yunanistana geçmişlerdir. koca dilsiz, kıskanç bir koca 
hemen her numarada 20 para Dön fstanbuldan kalkan ve kör olur. 
kadar bir yükselme olmuştur. bugün limanımıza gelecek olan - Sonra!. 
Piyasa açıldığı gündenberi bor- Karadeniz vapurile de yeni Bu sırada küçük hizmetçi 
sada satılan üzüm miktarı, ziyaretçi gelecektir. Karadeniz kızların haykırışmaları işitildi: 
15,430 çuvalı bulmuştur. Son vapuru, Eylulün 20 sine kadar - Çabuk.. Efendi geldi.. 
günlerde hergün 4000 çuval Efendi geldi. Erken yemek 

limanımızda kalacak, otel, lo-
üzüm satılmaktadır. istiyor .. 

İncir satışları da memnuni- kanta ve gazino vazifesini gö· Muhavere burada bitti. Efen· 
yete şayan bir vaziyettedir. recektir. Ayni vapurla gelecek dinin eve yemeğe gelmesi mü-
Fiatler, 8-15 kuruş arasında- olan lstanbul Halk opereti him bir mesele idi. Efendi 
dır. Borsada 11 gün zarfında artistleri, yarın akşamdan iti- • acaba eve platin rengindeki 
yapılan incir satışı, 19969 çu- haren fuar tiyatrosunda tem· saçlar ve büyülenmiş kuskus 
valdır. sillere başlıyacaklardır. için mi geliyordu?. 

Ditrihstayn adlı bir kont ~; 
mıştı. Bu adam küçük Nap0 

yonu Viyana sarayları us~· 
lünce terbiyeye memur id1

• 

Prens Napolyonun ismide dr 
ğiştirildi; bundan sonra res; 
men Fransuva Jozef Karo 
oldu! 

* * * Napolyonun ikinci saltan~! 
devri, ancak 100 gün sürdU, 
Napolyon müttefik kuvvetler' 
yeniden mağlup oldu ve b~ 
defa Sentelen adasına bir har 
esiri olarak nefi edildi. 

.. · ı. 
1816 baharında Mari Lıı1 ,. 

yanında mahut çapkın ve Y 

kışıklı Kont Nayperi oldıır 
S' 

halde Parmaya geldi. Bu sır 
da bir Mari Lüizin uov•0 

mes'elesi de halledildi ve "ssa· 
letmeap Astürya Arşidüşes ;~ 
Parmadüşes,, unvanı veril '· 
Oğluna, yani Napolyonun °~ 
luna "Raystad Arşidükü,, ts 
kıldı. Bu suretle "Roma kralı' 
bir arşidük oldu. 

Prens Napolyon için bıın· 
b,. dan sonra bir cehennem 

F ır yatı başladı. Çocuğun t~ . 
sadan beraberinde getirdığı 
kitap cildlerind'!, oyuncakl•· 
rında hep Napolyonun arııı~ 
vardı. Bütün bunlar, çocU 
için aziz olması tabii bu .b; 
tıralar zalimane bir şekıl, 
uzaklaştırıldı. Tayin edilen ~ 
Alman murebbi ve öğretıJI~ 
çocuğu Almanlaştırmak i~ 
birer cendire vazifesini gor 
meğe başladılar. ) 

( Arkası oaf 1.. -
Bir /ngiliz torpito: t 

suna taarruz ediLJt 
Paris, 2 (Radyo) - AvokS 

adındaki İna-iliz torpidosu, b: 
panya sahillerinde ve Kap. A~, 
tonyoda meçhul bir den1ııı . 

. . • trrı 
gemısının taarruzuna U! 

mıştır • 
Meçhul denizaltı gemisi.' ~~; 

giliz torpidosuna bir torpıl; 
iki bomba sallamış ise eı 
isabet ettirememiştir. 

1
, 

Avoks torpidosu, kontt?ı~ 
memur edilmiş olan fogı 
gemilerinde.ı biridir. .. el' 

Hadisenin vukuunu ~ut eO 
kip, İngiliz harp gemilerırıd,ıı 
( Emperyum ) ve daha ~ı· 
torpidolar, Alikante ile Je 
lansiya arasındaki sahiller 
araştırmalara çıkmışlardır· ·~ 

Meçhul denizaltı geJJl'r· 
görülürse derhal batırıla~~lc~~ 

Londra siyasal mehafılıı r 
hadiseyi teessürle karşılarnıŞ~;1; 

Araştırmalar yapan f ~gı I~ 
harp gemilerinde, deoıı~e' 
gemisinin su altındaki b9ıeı 
ketini bildirecek hususi alet b 

i mucuddur. b~ 
(Avoks) torpidosu, meç~ ~~ 

denizaltı gemisine iki [Jle~~f 
atmış ve fakat isabet ettir 
ettirmediği anlaşılamamıştı ' 

Ziyafet . liıi 1() 

Trakya umumi müfe~'şıif ~ 
başmüşavir vekili ve mufe~,. ~ 
lik istatistik direktörü a .. p'' 
zım Balku, dün gece lı~'~a· bil 
las salonlarında matbua if bil 
messillerine bir ziyafet ver~,r 
tir. Ziyafet geç vakte ıcaıııO' 
devam etmiş ve Trakya. ·ıeo 
fettişliğinde vücude getı~' et 
asar ve terakki hamlelerıı 
rafındaki tatlı mübahase 

ıeçmittir. 


