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Londra Romaya hareket etti 
takip buyuracaklar Par:0:;:;;~;;naa ·-. ---

azırlıklar bitti. Kıtaat, bugünlerde manevra 
basındaki yer.lerini almağa başlıyacaklardır 

günlerde manevra sahaların· 

daki yerlerini almağa başlıya
caklardır . 

Büyük şef Atatürkünde ma· 
nevraları takip buyuracaklan 
lstanbuldan bildirilmektedir. 

Paris, 30 (Radyo) - Dün
kü para borsasında hissedile

cek derecede bir düşÜklük 
• 

vardı. Muhtelif tahvilat, dun 

fiatlerle satılmıştır. 

Londra borsasında da ayni 
hal vardı. 

•• 
lngilizter 

---...··---
\ kdeoi:1. kontrolü Japon mallarına boy-

Atatiirk Trakya manevralarını takib buyururlarken 

Eksperler bugün muh 
trayı imzalıyorlar 

Paris 30 (Radyo) - İngil
tere, Fransa ve ltalya eksper
leri tarafından Akdeniz kon· 
trolü ıçın tanzim olunan 
muhtra, dün üç devlete gön
derilmiş ve talimat istenil
miştir. 

kahraman ordumuzun Ay- nevraları hazırlıkları artık bit- Muhtıra tasvip olunursa, 
· Söke mıntakasında ya- mek üzeredir. Manevralara bugün eksperler tarafından 
tı büyük sonbehar ma- iştirak edecek olan kıt'at, bu imza ve teati olunacaktır. 

kotaja hazırlanı-
yorlar 

Londra, 30 ( Radyo ) 

Deyli Niyuz gazetesi, bütün 

İngilizleri, Japon emteasına 

boykotaj ilanına davet eden 

neşriyatına devam eden neşri
yatına devam lediyor. Taymis > 

gazetesindede çıkan bir ma· 
kalede Japon emteasına karşı 
İngiliz şehirlerinde tedbir alın
ması tavsiye edilmektedir. 

Bitler, Duçeyi Berliıi istas
yonunda teşyi etti 

Göbelsin evinde neler görüşüldü? 

Alman askerleri resmi geçid yaparlarken 

ı? A 
~ ~ımanya · Yu-

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

Japon askerleri, .~in müda
faa hatlarını yaramıyor 

Berlin, .30 (Radyo) - Ma- resminde bulundular. 
nevralara iştirak etmiş olan Geçid resminden sonra Ri
Alman ordusu, bugün (Şarlo- yaseticumhur sarayında yüz 
tembug) ta on sekizer kişilik kişilik bir ziyafet verilmiı ve 
bir saf lialinde muazzam bir bu ziyafette, B. Mussolini ve 
geçid resmi yapmıştır. refakatindekilcr hazır bulun-

,, 
goslavya 

14tısadi protokolu 
imzalandı 

Belgrad, 30 (Radyo) - Al

~•rıya-Yugoslavya iktısadi en· 

tilıncni 14 Eylülde Dubrov· 
~L 

Çin fedaileri, Japon amiral gemisine bir mayin yerleş 
tirirlerken ~örOldnler, fakat mayini ateşlediler. 

"'qc bir toplantı yapmıştı. 
toplantıda hazırlanan iktı

~di protokol, dün merasimle 
ıa edilmiştir. 

Nankin 29 (A.A)- Resmen 

bildirildiğine göre, dün sabah 

Lotiene doğru tevcih ledilmiş 

bulunan Japon kıt'aları mühim 

.Celal Bavar llaşvekalet 
.; 

işlerile meşgul 
~~~--------~~-

il tayyare ile lstanbula gelenB.C.Bayar 
Qlimat aldıktan sonra Ankaraya döndü 

- - !erinde Nafıa vekili Ali Çe-

1 Bag Celal Bayar 
•tanbul, 29 (A.A) - Baş-
ilct vekili Celal Bayar bu 

~ saat 11 de tayyare ile 
~akadan gelerek doğru· 
t loryaya gitmiş Reisicum-

Atatürke mülaki olmuş 
·~•t 15,30 da avdet etmiş, 
t\anıbur Atatürk refakta 

tinkaya olduğu halde Celal 
Bay arı teşyi buyurmuşlardır. 

İstanbul, 29 (llusosi) - Bao· 

veUlet vekili B. Celil Bayar, re· 

fakatinde BaıvekAlet oeflerinden 

B. Bedri olduğu halde, devlet han 

yollannın Ork isimli tayyareıile 

aaat 11 buçukta Ankaradan gele· 

rek Yeoilköye iomiı ve doğruca 

Floryaya giderek, Atatürke mülaki 

olmuştur. 

Büyük Şef, B. Celil Bayan 

öğle yemeğine alıkoymuolardır. 

BaovcUlet vekili, Atatürkten 

talimat aldıktan sonra nezdlerin· 
den aynlmıştır. 

Buyük Şef, eaat 15 te refakat· 
!erinde Nafıa Vekili B. Ali Çetin· 
koya oldu8u halde Yeıilköy tay· 
yare iıtaayonunu teorif etmişler ve 
tayyare ile Ankaraya hareket et· 
mek üzere bulunan BaıveUlet 

vekili B. Celal Bayan oğurlamıı· 

lardır. 

B. Celal Bayar, İetanbuldan 

hareket ettikten ıoııra Aokaraya 
dönmüo ve BaoveUlet daireıinde ı 
aktım• kadar meogol olmuotur. 

Şanghay önünde Japon askerleri 
faaliyette bulunmuşlarsa da 
yapılan hücumlar Çin kuvvet· 
leri tarafından tardedilmiştir. 
Çin kuvvatleri Luihong hattını 
muhafaza eylemektedir. 

Evvelki gün kırılan Japon 
hücumu bu hatta tamamiyle 
durmuştur. Japonların dün Sa· 

' peiye yaptıkları hücumlar tard 

edilmiştir. Çin kumandanı Sa
pei müdafaasının kırılmaz bir 
mahiyette olduğunu bildirmiş· 
tir. Sapeideki harekatı taras· 
sut etmek üzere sahih tarassut 
mevkileri hazırlamak teşebbü
sünde bulunan Japonlara an· 
sızın baskın verilmiş ve hare· 
ketleri muvaffakiyetsizliğe uj'~ 
ratılmıştır. 

Salahiyettar makamlar, Çin· 

}ilerin dumdum kurşunları ve 
ağlatıcı gazlar kullandıkları 

hakkında Japonlar tarafında 
kasden çıkarılan şayialara kat'i 
surette yalanlamaktadır. 

Pinhan cephesinde muha· 
rebe şiddetlenmektedir. Çin 
kuvvetleri bu cephede mevzi· 
lerini takviye etmektedir. Tsinu 
cephesi boyunca uzayan Çin 

hatları Pinhan cephesi ile sıkı 
irtibat halindedir. Buradaki 
kuvvetler şimdi Suanhosenge 
doğru düşmanla karşı karşı
yadır. 

Japonlar Kvanghaide şimdi 
baraj mıntakasından 4 torpito 
muhribi ile bir kruvazör ge· 
çirmcye teşebbüs etmişler ise 
- Devamı 4 ncil ıahijede -

B. Hitler, yanında İtalyan muştur. 
Başvekili B. Mussolini olduğu Italya Başbakanı, ziyafeti 
halde geçidresmini hasusi tri- müteakib, B. Hitlerlc birlikte 
bünlerden takib eylemiştir. bir otomobile binerek doğruca 

ltalya ve Almanya askeri istasyona gitmişlerdir. 
ricali, ateşemiltcrler, geçid- - Devamı 4 ncu sahifr:de ---·--ipi Fakiri gene fa

aliyete gec;ti. -
Hindistanda lngiliz karakolla· 

rına baskınlar başladı. 

- -
Bir Jngiliz kumandanı, ipi Fakirine karşı gapılan 

bir harekatı takib ediyor 
Londra 29 (A.A) - Veziristan'dan bildirildiğine göre, Hin· 

distanın şimali garbisinde ipi Fakirinin taraftarlari ile lngiliz 
kıt' alan arasında yeni müsademeler vukua gelmiştir. 

Ragmak'm garbinde üçyüz kişiden mürekkek bir kıt'a lngi· 
liz kuvvetlerine hücum etmişse de geri püskürtülmüştür. Ce· 
nupta da bir çarpışma olmuş, ayni zamanda başka bir mınta· 
kada da bir nakliye kolu hücuma maruz kalmıştır. 
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Sahife 2 

Anasını Ciör __ 
~~~Kızını Al 

Yazan: Ser met Muhtar No. 95 
Ablacığım, dedi, benim 

adım Seza değildir . 
? ? ? 
Eda' dır. 

Kahyanım, soğan doğruyor

muş gibi, gözlerini kırpıştır
mada; bir avucunu da kulağı
nın arkasına siper etmiş, (dos
ta düşman bakışı ) dedikleri 
bakışla bakmadcı:. 

- Evet, benim asıl ismim 

Eda .. 
- Lebbey ?. 
- Taha paş~nın kızı deği-

lim; İmadettin paşanın gelini 
de değilim. 

Beriki hala inanamıyor: 

- Kız, şakanın sırası değil 

şimdi. Lafımı bitireyim de o 
zaman alay tarafımı tut 1 

- Vallahi ablacığım, şaka 

etmiyoıum. İki gözüin önüme 
aksın ki doğruyu söylüyorum. 
Adım Eda, babam Hacı ber
ber Hüsme~ ağa, ilk kocam da 
maliyeli Kemankaş .. 

Derneğe kalmadı, Aynıhayat 
çığhğı kopardı : 

- Ay, sen Çakır Ayşenin 
kızı mısın? 

- Evet 1. 
- Aman sus, oynatıveririm 

şimdi. Sen, Çakır Ayşenin kızı 
sahi mi allasen? Ayşeciğimi 

nasıl bilmem. Nasıl bilmem? 
Şimdi de o boyuna atıl

mıştı. Bu sefer de o yağdırı
yordu. öpücükleri : 

- Hay piç kurusu bu boya 
geldin ha? Vallahi şu anda 

.bir yaşıma daha gidim. 
Gene uzatmıyalım. Aynıha

yat, Ayşeyi daha kızliğından 

evlatlık bulunduğu evdeki za
manından tamdığını,I Hacıya 
kağıt kavafı Hafizenin kılavuz
luğile vardığını, Hafize ile de 
pek eski ahbap olduğunu an
lattı. 

iki taraf, biribirlerile birkat 
daha uyuşmuşlar, biribirlerine 
bir kat daha sokulmuşlardı. 
Kucak kucağa, kafa kafaya 
oturuyorlardı. 

Geçmişlere dair birçok çe-

neler yürütüldü. Biz onları ge
çelim de mevzuumuza gelelim. 

Abdülvehhap paşa konağı
nın sindirliği sıyırmışlardan 
olan kahya kadını, dobra dob
ra girişti: 

- Bak Edacığım, seni gör
düğüm gündenberi sevmekli
ğimin, seni canımın çekmekli-

gının hikmeti boşuna değil 

imiş ~eğerse .. Dile kolay, ba
bacığınla, anacığınla 20 yıllık 

hukuk var. Şimdi kulaklarını 

aç ta beni dinle, söyliyecekle
rimin hepsini zihnine nakşet .. 
Vakıa sözün gelişatı ağız tam-
burasını andırır amma dün
yanın en doğru meselidir. Bir 
çiçekle bahar olmaz. İmkanı 
yok olamaz. Olur diyenleri 

getir, alınlarını karışlıyayım ,. 
Senin çiçeğin, yani kocan ola
cak el alem maskarası, çiçek 
te değil de devedikeni. Hadi 
susayım, oraları fazla karıştır

mıyayım. Şimdi sana iki de
likanlı mı vurgun? lkiside ho
şuna gidiyor mu, gitmiyor 
mu peşin onu söyle bana .. 

Eda, iki gözünü kırptı. 
- O halde akar sular du

rur. O katiple de, kemanile 
de, evet ikisile de gönlünü 

eğlendirmeğe bakacaksın. Şim-
1 

lış. Karşıdan karşıya dilsiz 
oyunu hem gülünç, hem de 
faydasız.. Oğlanlarla bir mek
tuplaş bakalım. Mektupları ya
zacak benim. Hiç te kaygılan
ma, bir fmuhabbetname yaza
cağım da bak gör. 

Edada, artık çekinmeyi me-
kinmeyi hak getire: 

- Peki, eksik olma teyze
c.ğim! 

- Hah, aferim işte, buna 
memnun oldum. Artık bana 
teyze diyeceksin. Kulakları 
çınlasın, anacığın da abla der
di zaten. 

- Peki teyzeciğim, önce 
biz mektubu yazıp gönderdik. 
Elbette onlar da cevap yolla
yacaklar. Bu böyle çok devam 
etmez tabii "Dilinin altındaki
ni de çıkardı.,, Buluşalım, mu
luşalım derneğe kalkışırsa. 

Muhatap, kaşarlanmış bir 
göz süzdü: 

- ilahi Edacık, bu kadar 
da mı hımbıldın sen? Anana 
hiç çekmemişsin a kız .. O pe
reseye gelelim, öte tarafını 
yola koyacak gene benim. 

Eda, gözleri parlamış, mem
nun, yaltaklanıyordu: 

- Ayacıklarını öpeyim, kö
peğin olayım teyzeciğim, biraz 
çıtlat. O dereceye kadar var
mak mümkün mü?. Duyan, 
gören olmaz mı? Başımıza bir 
bela gelirse .. 

- "Kaşlar çatılmış, gözler 
devrile devrile:,, Deli kız, öf
kelendirme beni.. Kimsenin 
ruhu duymadan hepsini yola 
koyacak benim diyorum sana .. 
Bana itimadın yoksa, güven
miyorsan bana. o da başka. 
Apaçık söyle de ben de bile
yim!. 

Hadi bir daha elleri yaka
layıp üst üste öpmeler; hoyuna 
sarılıp yanaklara sayısız şapır
tılar .. 

Edanın bir sorgusu daha 
var amma korkusundan ağız 

açamıyor, cesaret edip bir 
türlü soramıyor. Yere, iki diz 
üstüne çökmüş, melôl meliil 
bakıyor. 

Öteki çaktı: 
- Birşey söyliyeceksin ga

liba. Söylesene çılgın. 
- Mektupları nasıl gönde· 

receğiz? 

Aynıhayatın o saniye gene 
kaşları çatılıverdi; gözleri bir 
çark çevirdi: 

- Kız darılma, gücenme 

amma sen sahiden dangalak 
mışsın. Krşındaki karının ne 
adam olduğunu hala anlıya
madın gitti. Yazık yazık!. 

Bir innallaııamaassabirin çek
tikten sonra : 

- Hele biri cıgara tellen
direyim del. diyrek göğsünden 
fakfon tütün tabakasını çıkar

dı; bir cıgara sardı ve Edaya 
uzattı. 

- içmem teyzeciğim !. 
Kartaloz bir lahavle savurup 

cıgarasını yaktı, iki nefes İçti. 

- Ayvaz Ohanes ne giina 
duruyor? 

- Ayvazla mı mektupları 
yollıyacağız? 

- Elbette .. Ondan alası mı 
var ? O domuzu bu konağa 
kapılandıran kim? Kimin sa
yesinde her ay tıkır tıkır yedi 
mecidiye aylığı alıyor? Kimin 
sayesinde bu babulhanede yi· 

(Ulusal Birlik) 30 E.ylGI 937 

Viyanada yanan tarihi 
Rotunde sarayı 

Bulgar 
Manevraları dün bit

ti. Bugün geçid 
resmi yapılacak 
Sofya, 29 (Radyo) - Bul· 

gar manevraları devam ediyor. 
Dün gece ve sabaha karşı, 

hakiki muharebe tecrübeleri 
yakılmıştır. Bu esnada motöri· 

1872 de inşa edilen sarayı 65 se
nesinde kimler ziyaret etti ---------· -- .. Iran şahı Nasrettinin kalpağındaki mucev-
herleri Viyana hala hatırlayormuş 

ze edilmiş bütün kıtaatla tay· 
yareler faaliyette bulunmuştur. 1 

20 milyon kişinin geleceği h_e· 

1 
ıcra . edilmiştir. Bütün saray 

saplandığı halde ancak 7 mıl- mensupları, Viyana ekabiri, 
yondan biraz fazla miktarda hariçten gelmiş tanınmış sima-
ziyaret vaki olunca, sergi, kar lar, bu merasime iştirak et-
yerine zararla kapılarını ka- miştir. Hariçten sergiyi ziya-
patmıştır. rete gelenlerden en ziyade 

Bununla beraber, Rotunde dikkat uyandıran Iran Şahı 

Manevralar, Harbiye Nazırı 
General Lokofun idaresin· 
dedir. 

Bulgar Kralı Boris, sabık ve 
lahik nazırlarla bütün ateşe· 

militerler, bidayet~enberi ma· 
nevraların cereyan ettiği sa· t 

hada bulunuyorlar. Manevra· 
denilen sergi sarayının sergi Nasıreddin olmuştur. Kuzu de· 

lar, bu akşam sona eriyor. 
kapanınca Yıkılmayıp son gün- risinden yapılmış kalpağı üze- ) b k b'r b 

Yarın (bugün üyü ı 
lere kadar Vı·yananın en en- rinde taşıdığı emsalsiz mücev· l k du 

geçid resmi yapı aca ve or 
teresan binalarından birini tP.ş- her, kıvılcımlar saçtıkça Viya- Kral Boris tarafından teftiş 
kil etmesi de, sırf bu felaketli nahlar ondan göz ayıramamış- olunacaktır. 
netice yüzünden mümkün ol- lar ve bütün Viyana boyuna 

k f . muştur. Çu'"nku·· sarayı ve hele bundan bahsetmiştir., Diğer S h• b• • Jd -' ~ ca yangının etra a sirayetinın a 1 101 o·· nrev 
meşhur kubbesı·n·ı yıkmak için taraftan sergi senesi hariçten ..._ ı· önünü alabildiler. 

Viyana şehri tarihinde asır
lardanberi görülmiyen büyük 
bir yangın kaydedildi. Geçen 
Cuma günü saat 13 e doğru 

çıkan bir yangın Rotunde de 
nilen tarihi bir sergi sarayını 

bir saatten biraz fazla bir 
müddet içerisinde harap etti. 
Kül yığınları arasında sadece 
binanın iskeleti kaldı. 250 it
faiye eri, 46 itfaiye aletiyle 
uğraştıkları halde sarayı kıs· 
men olsun kurtaramadılar. an-

Bu kubbesiyld de meşhur külliyetli para sarfı icabetmiş, Viyanayı ziyarete gelen en yOzü k 
fakat o buhranh devrede bu güzel kadın olarak tanınan bir tarihi sarayın orta kısmından 

k b k Para tedarik olunamadığından Ingiliz Aristokratı, Leydi Dad- Sof ya mu .. zesı·n Je çı an yangının önce ir on- aı 

k binanın olduğu gibi birakıl- li de güzelliğinin yanı sıra, d l İi ta t neticesi çıktığı tahmin t h . e ,· ı·yor 
ması tercih edilerek muvakkat taşıdığı mücevherin eşsizliğile eş ır I~ olunmuşsa da~ sonradan yan- b .. 1 de 
diye yapılan saray, müebbed hemen hemen Nasıreddin Şah Sofya müzesi ugun er gına tekaddüm eden Pazarte- b' ·· ii· 
degv ilse bile, son .". ünlere ka- derecesinde alaka uyandırmak· garip ve esrarengiz ır yuz sinden beri elektrik cereyanının 6 b l tt 
dar beka bulmuştur. Bir bakı- tan geri kalmamıştır. Hatta, ğü teşhir etmeğe aş amış 1 

• kesilmiş olduğu tesbit edilince l l btJ 
ma bekasını Kara eumaya bu güzel İngiliz kadınının mü- Eski usulde yapı mış o an yangının dikkatsizlik, mesela 300 el 
borçlu · olan· Rotunde Kızıl cu- cevherinin bütün sergiden da- zinet yüzüğü sene e~ •. 

bir cigara atılmak neticesi çık- T f d d b' B 1 nll• 
mada fenaya ug" ram ıştır. ha göz alıcı oldugv unu söyli- epo a ın a ır u gar tığı akla yakın sayılmıştır. An- b R d•~ 

Rotun de mimari tarzı itibari· yenler bile bulunmuştur. Bu kov' da ir umun mezarın d 
cak bu işde bir kast olması y f d• 

le hususiyeti ilk bakışta göze mülahazanın, serginin umumi çıkarmıştı. üzüğün era 10 ı 
ihtimali de ayni derecede he- A K l' p k 'ofl 1 

Çarpan binalardandır. Esası, direktörü, sefir ve has müşa- şıcı uyuini ıos ug n.os . 11. saba katılmakta ve ehemmi- k s 'il 
İngiliz gemi mühendisi Skot vir Dr. Vilhelm Baron Fon yaptığı hizmetlere arşı ımP . .,e ~ 

yetle tahkikat yapılmaktadır. Ş z b rator Trayan tarafından bedır 
7 E 1 ı C Russel ortaya j atmıştır. Onun varts - en omu rerıcide et-

l Y Ü uma 1937 de ya- k k d'l I edilmiştir. yQz . ı bulunuyord~· 
R d · h d verdiği fikri şekillendiren plani me ma sa ı e ortaya atılıp 1 .. 

nan otun enın tari in e gene . H f E at I ad ., h t k 1 Avukat Tepof yuzüg"ü buldı.ı., 
b. C · h mımar a enaver ve ngert ı m ıgı ya u o ma sata ır uma gününün e emmiyeti b" ""dd ı•' 

çizmişler, binayı İnşa etmiş- ortaya atılmamış olsa bile 0 tan ır mu et sonra ansı . ~ 
vardır. 1873 senesi Mayısının .. 1.. · t' P a" nda ._ • .ı lerdir. neticeve varıp -varmadığı belli o uvermış ı. arm gı vr b 
9 uncu Cuma günü gene Avus B deg" ildir. Her halde ecnebı' dığı bu yüzüğü muayene ed.e~ ~ · u sergi sarayının kurulması ı~ •ı 
turyada Kara cuma derler. · 24 M 8 ziyaretciler, o sene Viyanada avukatın veresesi yüzüg" ün ıÇ ı. ıçin ayıs 1 70 tarihinde v 
Çünkü, o gün Viyana borsa- arada sadir olmuş iki sene kendilerinden çok bahsettir- gizli bir alet bulunduğunu vt le 
sında bir buhran baş göster- sonra inşaata başlanmıştır. mişlerdir. gene yüzüğün üzerinde bulo: ~ı 
miş, para düşmeğe başlamış Bilhassa kubbenin biçimi nük- Yukarıda işaret ettiğtmiz nan çok küçük düğmeye bB 
ve sade büyük servet sahip- teler yapılmasına yol açmıştır. noktalardan umulan karı getir- sılınca içinden kuvvetli bir ı~ ~ 
leri değil, orta halli ve hatta Şemsiyeye mi benziyor, aba- miyen ve bununla beraber bü- hir çıktığını keşfetmişlerdit~ ~1 
fakir kimseler de dehşetli sar- juru mu andırıyor. Bu yolda tün dünyada dillerde dolaşan Fakat Tepofun cesedinde k9: bj 
sıntıya uğramış hayli zarar gör- bir takım nükteler, 0 zaman sergi kapandıktan bir zaman iyen zehirlenmek alameti <// 
müştür. Bu hal de Viyananın Viyana muhitinde sık sık sar- sonra, bu 85,3 metre yüksek- rülmemiştir. et d 
sergi senesinin verimli olma- folunarak bina daha inşa sı- liğinde kubbeli ve gayet geniş Yüzükler nasılsa bir müdd . ~ı 
masına sebep :.olmuştur. Ayni rasında hususiyeti ile eğlence avlulu saray bir aralık at ser- müddet sonra Sofyada es~~ ; 
zamanda şehirde birkaç kolera mevzuu teşkil ediyordu. gisi olarak kullanılmış, ; sonra rını bilen bir madmazelin e 1 i~ 
musabı görülmesi de seyyah . 1 Mayıs 1873 te serginin fiyaker arabaları arasındaki geçmiştir. Kadın kendisile ~ 
akınını durdurmuş ve birçok küşat merasimi bizzat impara- yarışlara ve köpek yarışlarına şanlı olup ta sonradan baş~ ıe 
emekle kurulan sergiyi ziyarete tor Fransova Jozef tarafından tahsis edilmiştir. Tabii bu hu- bir kızla evlenen bir delik~ ~ 
-------------------------- susta sadece zemin katının lıyı l:,u yüzükle zehirleyip 
rını dolduruyor? Gammaz Er- Sesi biraz daha yükselttim: bir kısmı ve bilhasa holü ise dürmek istemiştir. Delikanlı 
meni. bugu

00

ne bugu··n u··ç do"rt (Kimsı'n sen, hırsız mısın ne- hl d d ı.' 
' varıyor. . nika an ığı ~ün yaz ığı 11.1' 

yüz liralık adam değilse adam sin?) .. Ermeni şapa oturuverdi; 1879 senesınde burada dün- 11'mektupta artık kendisini a~" 
deg"ilim. Geldi, geleli kileri, hemen arabayı bırakıp yanıma · a a N' k h d' h d ı k -~~ '"'Y c ıyagra a ramanı ıye tiği ve e iye o ara ta aY 
kömürlüg" ü, odunlug" u soyup koştu ~ 1 b. t J b h" k d b k kd' et .. .anı. a.n ır e cam azı uner- ati a an ir yüzü ta un ~· 
soğana çevirdi. Varı yoğu, Aynıhayatın iki dudağının le_rı.nı ort~ya koymuşl'.ır. Ken- tiğini · bildiriyordu, .. 1 

geceleri arabalarla dışarı taşıdı köşef · ıde, yanıp yanıp huğ- d~sıne . ~ıyagara ~ahramanı de- ır.: yeni evli genç adam yüı . 
sata sata karun kesildi. day boyu kadar kalmış olan nılmesının sebebı meşhur şe- hemen parmağına geçirıSI 

Evden kimseciklerin haberi izmarit sönmüştü. Bir tanesini lale üstünden telle ırgeçmeği fakat birkaç gün sonra fsf 
yok.. İlk evvel; o domuzun daha yaktı: başarmasıdır, Sonra maruf Af- varmadan yüzüğü gizli düğ-Ol 
hırsızlığını gene ben sezdim. - Eteklerime, ayaklarıma rika kaşifi Avusturyalı alim sine dokununca şiddetli 
Herifin cepleri şıkır şıkır me- kapandı. Ne yalvarma, ne yal- Dr. Emil Holup, seyahattan rahatsızlığa tutulup hastah• 
cidiye dolu. Çirişçi çanağı varma; ne aburu, ne aburu; dö~üş~ .. ~de bu~ada Af~ikada~ ye• nakledilmiştir. Hastahıı 
ağzında, böbrek dudaklarının keçe terliklerimin altını ne getırdıgı ekzotık şeylerı teşhır yapılan tedavi üzerine g 
arasında kalıp cıgarası .. Her yalama, ne yalama.. Şimdi etmiştir. Bu Afrika alim ve adam kurtarılmışi ve ayoi 
gün fes kalıplatma onda, po- sana birşey söyliyeceğim amma kaşifi Rotunde müdürünün manda yüzükten zehırlell 
tin boyatma onda .. Ayvazlığı belki de inanmıyacaksın .. Ya- kızlarından birinin kocasıydı. -de -anlaşılmıştır. --
yalnız saltasıyla şalvarından lanım varsa, üçüncü ehlim Kendisi, bu sergi binasında - Bunun- üzerine eski nişa 
belli.. Kıllı suratla beşarete muzikai humayun sol kolağa- ölmüş ve cenazesi merasimle madmazel tevkif edilmiş'. 
paket :pantalon giydir; bey, larından rahmetli Aşir efen- oradan kaldırılmıştır. zük te Müzeye gönderil111 
paşa diye baş sedire oturt.. dinin yarın ahrette şefaatinden 1885 senesinde Aleksandr Şimdi hergün küme küme .. 
Ne diyordum?. Herifin hırsız- dur olayım .. Ermeni baktı ki Girardi. Sonradan meşhur olan ya müzesine koşupyüzügO 
lığını çaktım. Gece yarıları öyle etek, ayak öpmek söker ve bütün Viyanada ağızdan redcnlerin haddi hesabı i 
bahçelerde bekledim; taflan- yol değil.. Elini, belinden şal- ağıza dolaşan Fiyaker araba 
ların, mazıların arasına sak- varının içine daldırdı .. Bakı- şarkısını ilk defa burada umu- _t_u_r_. ______ ;_...--

lanıp gözetledim. Nihayet yorum ne yapacak diye .. Kıllı ma söylemiş, şiddetle alkışlan- nenın en tantanalı hadi 
elimle yakalamayım mı domu- elini şalvarının içine sokar mıştır. Bundan iki sene son- olarak birçok kişiyi alak 
zu?. El arabasına dopdolu gaz sokmaz, çıkara çıkara ne çı- ra da burası muazzam bir ilk dırmıştır . 
tenekelerini yüklemiş. Üstünde karsın?.. Bir torba doldurul- bahar şenliğine sahne olmuş- Şimdi yanan Rotunde. 
pirinç kazevileri, ispermeçet muş lombara dönmüş; ağzına tur. Güzel buluşlarile tanınmış smdan zaman zaman bı 
mumu sandıkları. Bahçenin kadar tıklım tıklım lira ile Prenses Pavline Metternih, bu büyüle serginin açılması . 

usulcacık çıka- tıkaç şenliği tertip etmiş ve şenlik tiyle git·gide daimi seri1 

· · nin i tiraki l se- - Der1amı 3 ncıl sahili 
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lzmir Yürı Mensucatı 
Türk Anoaim Sirk~ıi 

r tarihi saray "THE~~~~l'R~ uru 6 Bi· rekisı Limited vapur acentc.sı 
8,,,tara/ı 2 inci sahi/ede) . . . " . P ROY AL NEERLANDAlS 

faydalanılmıştır. Burada rıncıteşrınde beklenıyor: HAM- yap ur acent &Si KUMPANYASI 
tliıbd R d lf k. l b k BURG ve BREMEN lımanla· s· . . K d R b. "TRA]ANUS vapuru 25-1r. u o , a ıs er ıra an ınncı or on ees ınası " 

şı, tehirden bir ı§ık denizi et- n~dan yük çıkaracaktır. . Tel. 2443 · 9-937 de gelip BURGAS, 

f 

rı • yayılsın! sözlerile bir elek ARKADIA,, vapuru 6 Bı- ELLERMAN LINES VARNA ve KôSTENCE li-
ri· sergisini açtığını 1892 rinciteşrinde bekleniyor, ROT- LONDRA HATTI manian için yük alacaktır. 
y· . esinde de beynelmilel mu· TERDAM, HAMBURG ve POLO l •TRiTON" vapuru 5-10-937 " ,, vapuru imanı· 

!11• ve tiyatro sergisinin açıl· BREMEN limanları için yük mızda olup 28 Eylüle kadar de ROTTERDAM, AMSTER-
ırı .tı yer, gene bu Rotunde alacaktır. DAM ve HAMBURG liman· 
in· '" O sırada bestekar Sme· LONDRA ve HULL için yük 

AMERICAN EXPORT LINES alacaktır. larına hareket edecekti. 
•nın Satılmış Gelin isimli 
h THE EXPORT STEAMSHIP "PHILOMEL 29 SVENSKA ORIENT LINEN f ur musiki eseri ilk defa " vapuru 

tada tesil olunmuştur. Daha CORPORA TION Eylülden 8 Birinciteşrine kadar 
~·· llralan 1898 tarihinde fmpa· "EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle LONDRA için yük alacaktır. 

• Or Fransova Jozefin yıldö- bekleniyor, NEVYORK için "LESBIAN,, vapuru 12 Bi· 
. lhünü tes'it sergisi, av sev· yük alacaktır. rinciteşrinde LONDRA ve 
l ve Adriyatik :sergisi hep "EXAMELIA,, vapuru 3 Bi- HULL . k l k 'il içın yü a aca tır. 

sarayın ilk kocağında açı· rinciteşrinde bekl~niyor. NEV- LIVERPOOL HATTI 
sergilerdendir, YORK için yük alacaktır. 

liagenbek Sirki, hayvanla- "EXECUTIVE,, vapuru 10 
"MARDINIAN,, vapuru 29 

1 bu binada ahaliye gös
.diği gibi bütün dünyaca 
nen en büyük Amerikan 
. İ,-Barnun ve Beyli idare
ndeki sansasyonel ıirk-ge

burada 1900 senesinde 
~aralar yapılmış, sonra re· 
. r Maks Raynhard, F olmöl

de 01_ n esrarlı paetomim eseri 
ıii· '4t11 •Mucize,, yi de, '"Ro
ıt• de., sarayında göstermiştir; 
bO binada sahneye koymuş· 

1 
Bütün bunlardan başka, bu
a beynelmilel bir kongre 
toplanDıJştır. Dünya bubı 
ında, bina, •Salibiah· 

r • e bırakılmıştı. Harpte 
•lananlar hastahane şekline 
ulan bu binaya getirili-
du. 1921 senesi Sonbaha· 
da, hep Viyana sergisi ol

i uygun görülüp, sergi 
~ olarak resmen denir

V~Şti ve muhtelif senelerde 
" ~ana ıergilerioi ziyaret eden-

Q( n içinde dolaştıkları yer 
hl" dii! 
ıt __;Rotunde., yandı; fakat ya

Yanmaz da, yenisinin ya
~catı bildirildi. Viyana sergi 
~•tinin reisi eski nazarlar
~ Haynl, derhal bunu müj
' lerniş ve felaketin büyük 
'1.ı.aaına ratmen, Viyanalılann 
~ 1 ve mükem~el . bir sergi 
l" daha pratik bar binaya 
~tacaldannı düşünerek mü

ili olmalarını tavsiye et· 
i.c 1 ::vur. 

birinci sınıf mutahassıs 

Or. Demir Ali 

Eylülden 6 Birinciteşrine ka· 
Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- dar LIVERPOOL ve GLAS· 
YORK için yük alacaktır. GOW için yük alacaktır. 

.. EXCHANGE" vapuru 18 BRISTOL: LEITH ve NEW-
Birinciteşrinde bekleniyor. NEV· GASTELE HATTI 
YORK için yük alacaktır. "JOHANNE,, vapuru 28 

"CARLTON,, vapuru 22 Bi- Eylüle kadar doğru BRlSTOL 
rinciteşrinde bekleniyor. NEV- için yük alacaktır. 

YORK için yük alacaktır. "ARABIAN PRINCE,, va· 
"EXMINSTER,, vapuru 28 puru 10 Birinciteşrinde gele

Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- cek LEITH ve NEWGASTELE 
YORK için yük alacaktır. için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP Tarih ve navlunlardaki deği· 
CORPORATION şikliklerden mes'uliyet kabul 

PiRE AKTARMASI SEYRi edilmez. 

SEFERLER alacaktır. 
"'EXETER,, vapuru 8 Birin- ---

citeşrinde PIREden BOSTON ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

ve NE.VYORK için hareket 
edecektir. 

• 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

."DUROSTOR., vapuru 26 
Birinciteşrinde bekleniyor . 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve GALA TZ aktar· 
ması TUNA limanlara için 
yük alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

.. DUNA,, vapuru 18 Birin· 
citeşrinde bekleniyor, fBELG
RAD, NAVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRATIS
LAVA, VIY ANA ve LINZ 
için yük lalacaktar. 

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

-=:sw 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE - OSLO 

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

•BAY ARD,, motörü 24 Bi
rinci teşrinde bekleniyor. DIEP
PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

ARMEMFNT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"MARITZA .. vapuru 28 Bi
rinciteşride bekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlanna yük ala
caktır. 

I 1 Kamçıoğlu JOHNSTON w ARREN LINES 
lt t1e TentUül lıtutalılclar LiMiTED · LIVERPOOL 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki değişiklik· 
lerde acenta mesuliyet kabul 
etmez. ve elelctrilc tedllflisi "DROMORE,, vapuru ~ 10 

la.n Birinciteşrinde bekleniyor . 
ir - Birinci beyler sokağı· LIVERPOOL ve ANVERS 

b.a.ra sineması arkasında limanlarından yük çıkaracak 
No. : 55 ve BURGAS, VARNA, KôS

TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve IBRAIL Hmanlan için yük 

Daha fazla tafsilat için Bi
rinci Kordonda W. H. HENRY 
VAN DER ZEE Co. N. V. 
vapur acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon No. 2007/2008 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıtlurak büyük .. ~lepçiotlu hanı karıısında 

Hamdi Nllzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
bulunur 

"BlRKALAND,, motörii 2-
10-37 de ROTTERDAM, HAM
BURG GDYNIA, DANTZIG 
BALTIK ve DANIMARK li· 
manlarına hareket edecektir. 

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

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

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA-JULYA" vapuru 10-
10-937 de MALTA ve MAR-
SiL Y Aya hareket edecektir. 

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

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

Yolcu ve yük kabul eder-

" 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur ·----_Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR otlu 

................ IEI .................................. . 

•• 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: iz mir' de Halkaa- .-rdadırr 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
_Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

ler. 

1 
İlanlardaki hareket tarihle

rile navlunlardaki değişiklikler· 

den acenta mesuliyet kabul 
Doktor 

Ali Agih etmez. 
Dalia fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

Çocuk HastabkL.'f'ı 

mütehassısı 

1 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 34S2 
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Filistinde karışıklıklar devam ediyor 

Ara iar, dün Nasıradaki lngiliz 
komiserini de öldürdüler 
---------------~~-

Arab ali komitesi son hadiseler münasebetile Filistinde yapı
lan tevkif atı lngiltere hükumeti nezdinde protesto edecek 
Kudüs 30 (Radyo)- İngiliz komiseri bir suikast neticesinde tir. Gazeteler de tevkifat aley- çıkaracak olanlara 10 bin in-

polis müdürünün öldürülmesi öldürülmüştür. Komiser B. An- hinde neşriyatta bulunmakta- giliz lirası mükafat vadedil-
hadisesile alakadar olanlar, dresin katillerini meydana çı- dırlar. miştir. Arap gazeteleri bu 
tamamen meydana çıkmış de- karacak olanlara mahalli hü· Kudüs 29 (A.A) - Nasira 

l hadise yüzünden yapılmış olan ğildir. kumet tarafından yüksek ikra· ngiliz komiseri Andewse karşı 
Dün tevkif olunanlardan içti- miyeler vadolunmuştur. yapılmış olan suikasd dola- tevkifatı protesto etmektedir. 

mal vaziyetleri yüksek kimseler Yüksek Arap komitesi, bu yısile bugünde bunda methal- Yüksek Arap komitesi man-
üçer ay müddetle nezaret al- mes' ele münasebeti le mandater dar olmakla maznun birçok dater hükumet nezdinde pro· 
tına alınmışlardır . hükumet tarafından yapılan mü Arap tevkif edilmiştir. An· testoda bulunmağa karar ver-

Kudüs 30 (Radyo)- Nasıra him tevkifatı prote~to edecek· drewsin katillerini meydana miştir. .............. 
General Ga-/ Giresonda şiddetli yağmurlar 

melen ı Her tarafı seller bastı. Ev-
Manevralarda bu
lunmak üzere Bük. 

reşe gidiyor. 

- . -· -----
lere yıldırımlar diiştii. 

Fırtına, }1ağmur, yıldırım! seller halkı dehşet içinde 
bıraktı. Genç bir kadın korkudan öldn. 

Klod janen ve kızı Mari 
Frans kaçırıldıktan sonra tabii 
olarak buraya getirilmişlerdi. 
Averof vapurunun Korsika 
sahillerinde ve hiç beklenme
diği bir sırada iÖrünmesinin 
en başlı sebebi bu idi. 

Klod Janen bu adaya geti
rildikten sonra villaya kapa· 
tılmış ve torpilin bir nümune· 
sini yapmağa icbar edilmiştir. 

Klodun bu işi yapması için 
ölümle tehdid edildiği de mu· 
hakkaktır. Torpilin yapılması 

için Kloda kafi derecede alat 
ve edevat ve levazim verilmiş 
olması da pek tabiidir. 

Spirozun villası, alelacele 
bir casusluk merkezi haline 
sokulmuş idi. Bu sebeple bu· 
rada casusluk ihtimallerine 
göre hazırlanmış bir elektrik 

1 
fabrikası, bir mazot deposu, 
kafi mikdar maden kömürü 
stoku vardı. Averof vapuru da 
bu villadakilerin emri altında 
idi. Burası, Akdenizde bir 
harp zuhurundaa mükemmel 
oir tahtelbahir.üssü olabilirdi. 
"Deniz Kaplumbagası,, ce· 
miyeti burada icabında top 
konacak {betonarme yerlerde ~ 
hazırlamış idiler. 

Klod Janen, cidden fikir ve 
icada malik ve mükemmel bir 
vasıta idi. Bu adanın imalat· 
hanesine kapatıldığı andan ifr 
haren çalışmağa koyulmuştur. 
ilk iş olarak aletine kısa mev· 
celeri verecek aleti kurmağa 
başlamıştır. Az bir zaman içiıı· S 
de bu alet yapılmış,I casuslar 
bu aletin hakiki bir telsiz ol· 
duğunu fark edememişlerdi. 

( Arlcı.sı var ) 

iş \dairesi müdürü 
beyanatta bulundu _ _. . --

İf kanunu, belki de gelecek:sene 
olarak tatbik edilebilecektir 

tam 

iktisat Vekaleti iş dairesi İktısad Vekilinin emrile k• · 
müdürü B, Enis Behiç buıün nulmuı bu)ahdid, kanun hüküaı ft 
Aydına iitmiştir. kunetindedir. Ve bu, bir ıebe~ 

mahıuı bir tedbirdir. B. Eoie Behiç, üzüm ve incir Paris 30 (Radyo) - Fransa 
Erkamharbiyei umumiye reisi 
general Gamelen, Karakoviç 
askeri müesseselerini teftiş et
tikten sonra, umumi harpte 
Yugoslavyada maktul düşen 

Fransızların ve kral Aleksan· 
drın mezarlarına ve meçhul 
asker abidesine çelenkler koy
muştur. 

Giresun, 29 [A.A.] - Dün sa• 
at 15 de şimdiye kadar görülme· 

işçilerine haf tada 48 ıaatlik mesai Eııaeen böyle genel emirleri• 
usulilnün gelecek ıene tatbik edi· türlü mahiyetlerdelti itlerde çahl' 
lip edilmiyeceti hakkında bir mu- tırılacalt iıçilerio io müddetlerioi 

miştir. Sel suları bir çok evlerin Şehrin oldukça ııert meyilli harririmize beyanatta bulunarak teıbit eylemek ıalabiyeti, kaouıı 
alt katlarile dükkanlara zarar ver· d mucibin k b' il L able-arazi üzerin e olması fırtınawn ıunlan eöylemiıtir: ce anca ır yı ıa. m 

miş derecede şiddetli yağmurlar 

yağmıya başlamış yağmur gittikçe 
hızını artırarak adeta bir tufan 
şeklini almış,tır. Bu yüzden az bir 
zaman sonra şehrin sokaklarından 
ve mahalle aralarından seller gel· 

miş ve caddelerdeki parkeyi ıök· 
müştür. 

Bıı esnada şehrin içine bir 
kaç da yıldınm düoınüştür. Bir 
genç kadın korkudan ölmftş ve 
bütün şehiı: halkı saatlerce korku 
ve dehşet içinde kalmıştır. 

şehir için hakiki bir felakete ee• 
beb olmaunın önünü almıştır. 

Y a4murun ıiddeti saat l 9 da ke· 
silmiştir. Yağmurun köylerde ve 
kazalarda zarar yapmıı olmaııın· 
dan korkulmaktadır. 

- Herhangi bir memleketin te bağlan~ııtır. Binaenaleyh lktı' 
Te herhanp bir memlekette yilrü· aad Vekileti bu bir yıllık mübl•· 
tülmekte olan herhanp bir itin tin ' 00 günü olan IS te1rioi111nİ 
huauııiyeti ve bu işleri yürüten it 1958 tarihine kadar bütün genel 
verenlerin kendi ticaret ıartlarına emirleri çıkarmıo bulunacaktır. 
göre dilekleri, alelıtlak iı haya· Ba meyanda 1940 eeneei baıİ' 
tım kucakhyarak çıkanlmıı olan ranm on beşine kadar tamamil• 

çıkanlmıı bulunacak ve 41 eaatJil' 

Yugoslavya kral naibi prens 
Pol, general Gamelene ve 
Kara Y orgiviçe büyük haç 
nişanını vermiştir. 

Fransa Erkam harbiyei umu
miye reisi, bugün Tuna yoluyle 
ve bir Yugoslav gemisıle Bük
reşe gidecek, orada Romen 
manevralarına iştirak ede
cektir. 

1 n g ·ı ıtere Um Um ·ı ef Hitler, Mussoliniyi k::~eı;:~:~~:~:
0 

:1~k k::':.~~: ::: it müddeti hakkındaki kanunoıı 
b . L h genel esaunı muhtelif itler üzeriıl' l 

Berlı·n Jen teşyı· ettı• cak. • gene. u lf a.an.unuoun e.r 
cı ı de tesbit edecek olan nizamnaıııt- "'e 

• ••• • 
Şeyh Riza 

Bn. Sabihayı görün
ce şaşırdı .. 

tstanbul, 29 (Hususi] - Türk· 
kuşu f iloso Elazize vardığında, 

büyük tezahüratla karşılanmıştır. 
Filoda• bulunan Bn. Sabiha 

Gökçen, Şeyh Rızayı görmek iste· 
di. Bunun üzerine müddeiumumi 
yanında olduğu halde hapishaneye 
giden Bn. Sabiha Gökçen, Şeyh 

Rızayı gördü. Müddeiumumi Bn. 
Sabihayı: 

- Sana ilk bombayı atan Ata• 
ıürk kızl. 

Diye tanıt . Sergerde birden-
bire şaşırdı ve başını ellerinin 
içine alarak: 

- Üç günlük ömrüm kaldı. 
Ne isterseniz yapınız. 

DedL 

Gazeteciler 
idamdan af

fedildiler 
Valansiya; 30 (Radyo) 

Cumhuriyetçi İspanya, idama 
mahkum olan dört gazete 
muharririni affetmiştir. 

Muharrirler, ıderhal serbest 
bırakılmışlardır. 

••• 
Tren kazası 

Ölü ve yaralı var 
Paris, 30 (Radyo) - Dün 

Bordo ile Paris arasında ve 

Sarant mevkiinde bir tren ka

zası olmuştur. Ölülerle yara· 
hların çok olduğu söyleniyor. 

edilmemesı veya takıbatın tehır 'il 

kaA rı teessu•• r ı• çı• nde -Başıarafı birinci sahifede- bir iı sa .. ba~ı~d.aki it yürdtmo ıart· lerle it müddetleri kat'iyet ke" ~ 
1 - d t •· raL . ... bu bedinciye kadar; ıu içinde bulutı' il Binlerce halk, B. Mussoliniyi annı goz onun e u.. a. ~... . 

--·-· ııuei menfaatlerin zarara uğrama· duğumuz eene zarfında çıkanlac•~ 
uğurlamak için istasyona gel- maıından ziyade, yurdun milli ça· genel emirler yakanda eöyledifiJJJ 

tayyarelerin tahribatı, Ve SUih komi mişlerdi. hıma bütilnlütünün halelden Tİ• intikal deYreeine aid muvakkat ted• 
Saat 15,30 da hususi kom- kayeıi To bu milli çalıoma bü· birleri teıbit eylemit olacaktır . 

tesinİn bükômefe yaptığı teklif partimanına binen B. Musso· tünlüğündcn d0Aacakikt11adimem· Şu hale göreıelecek ıeno içiıı 
lini, B. Hitlerle vedalaşmış ve leket menfaatinin ııekteye utrama· üzftm ve incir iılemeleri me•ei· 

Lsndra, 30 (Radyo) - in- Sulh komitesi, hükumete bir refakatindeki heyetle Romaya muı için ve kanunun prensiplerin· minde günde 11 ıaatlik çalııoı• 
giltere umumi efkarı; tayyare· muhtıra vererek, tayyarelerin, Romaya dönmek üzere ayrıl· den asla aynlmakeızın yalnız ve müddetinin yeniden teıbit ediJmetİ ı 
lerin, gerek İspanyada ve ge· ki h d l · · Yalnız tatbik tarzlanna aid uııuller• meıeleei ıimdi mevsubabe olama•· yalnız na iyata asre i mesmı mıştır " 
rekse uzak şarkta yapmakta • de kolaylıklar tekarrür ..ettirilebi· Öyle eawyorum ki, hu ıenero 
oldukları tahribattan çok mü· ve harb aleti olarak kullanıl- Bi-r Alman heyeti; hudud- lir. Bu ise, herhangi bir iı haya· mahsuıı yapılan tecrübeler, gelece~ 

mamasını teklif etmişlerdir. lara kadar B. Mussoliniye re· tına kanun hükümlerinin tatbik ıeneden itibaren kanunun ıenel teessirdir. ........... 
Japon askerleri, Çin mü

dafaasını yaramıyor 

fakat etmektedir. edilmesi demek değildir. eııaııını olduğu Jibi tatbik etmekli· 
Paris, 30 (Radyo) - ltal- Bu seneki incir ve üzüm iıleri ğimiz imUnını bize verecek fi ; t• 

yan Başbakanı B. Mussulininin için mahza bir intikal devresi ge· keyfiyet nizamnameye ba&lanııııf 
General Göringin Berlin civa- çirmekliğimiz dolayıeile kanunun bululJacaktır.> 

/ Baştara/ı 1 incisahi/ede J 
de, bu hücum bütün bir sa-
bah süren çarpışmadan sonra 
Kvanghai Taysanda girilmiştir. 
Şanghay 30 (Radyo)- Ja· 

pon orduları, şimal istasyo
nunda bir taarruz yapmışlar, 
30 kilometre uzunluğunda bir 
cephe açmışlarsa da istasyonu 
ele geçirememişler yalnız Liva· 
dt zaptetmişlerdir. 

Tokyo 30 (Radyo) - Hüku· 
met, Nankin ve Şantung adın· 
daki Çin şehirlerinin bombar· 
dımanı hakkında bir tebliğ 

neşretmiş ve bu şehirlerin Çin
liler tarafından tamamen tah
kim edilmiş. askeri birer şehir 
halini aldıkları için bombardı
man edildiğini, gayrimuharip
lerin mallarına zarar vermemek 
için fazla tahribat yapılmadı· 

ğım bildirmiştir . 
Şanghay, 30 (Radyo) -Bir 

kısmı yüzerek, bir kısmı san
dallarla ilerliyerek karanlıktan 
istifade ile Japon donanması 

amiral gemisi İ-Ji-Moya bir 
mayin kaymağa çalışan Çin 

fedaileri, geminin projoktörü 
sayesinde görülmüş ve bu vaz
iyeı karşısında sahilde duran 
Çin vatanperverleri, mayine 
bağlı elektrik teline cereyan 
vererek torpitoyu ateşlemişler· 
dir. Sandallarla denizde bu-
lunan Çin fedaileri tamamen 
ölmüş, Japon amiral gemısı 
misket yağmuru altında kal
mıştır. Civarda duran bir Ame· 
rikan harp gemisinde uyuyan 
zabitan, yataklarından yere 
düşmüşlerdir. 

Şanghay, 29 (A.A) - Ka
ranlıktan istifade ederek Po
tungdan ayrılan yirmiden fazla 
Çin askeri kısmen sandallarla 
Kdismende yüzerek Japon 
amiral gemısı lzumuya bir 
mayin koymak Üzere yaklaş
mışlardır. Askerler etrafındaki 
çelik ağa yaklaşarak kesmt"ğe 
başlamışlar ise de doğmağa 
başlıyan günün ilk aydınlıkları 
İzumu gemisinden görülmele· 
rine sebep olmuştur. Bu as· 
kerlerin mahvolduklarını gören 
sahildeki arkadaşları mayini 

rındaki köşkünde B. Hitlerle esaıı prenııibi olan haftada 4.8 H• B. Eniı Behiç, mubarririmi~İJl 
mühim meseleler etrafında ko- atlik it yükünü, gene kanunun fikir ioçileri için ne dütünüldüğı1 
nuştuğu ve bu konuşmaların verdiği ealahiyete dayanarak lktıead haklmtdaki ı,.sualine, bu hueu•t' 

Vekaleti oimdilik tatbik etmedi. ayn bir kanun hazırlanmaıı lizııJJ tamamen ıizli kaldığı söyle-
nıyor. 

Ve genel emirle her bir işçi i~in geldiğini, mecud it .kanunu a~•· 

Fransız matbuatı, bu 
kata büyük ehemmiyet 
mektedirler. 

en fazla günlük çalışma müddeti· mının yaln11: beden igçilerine aid 
müla· ni ıı saat olarak tahdid etti. oldu&unu söylemiotir. 
atfet- •ıııı- .... •• •• 

Zayi 
İzmir Başturak şubesinden 

2/9/37 tarihli ve 8354 cild ve 
835341 varak numaralı 322 
çuvallık müteahhit Hüseyin na
mına çıkarılan birinci nevi buğ
day koruma vergi makbuzunu 
kaybettik. Şubece çıkarılacak 

sureti kullanılacağından 
uğrayan aslının hükmü 
tur. 

ziyaa 
yok-

Hilal un fabrikası 

karaya bağlıyan kablo uasıta· 
sile ateşlemişlerdir. lnfil&k ne
ticesinde bütün askerler ölmüş 
ve lzumu bir misket yağmuru 
altında kalmıştır. Yarım mil
den fazla bir mesafede bulu· 
nan Amerikan kruvazörü Au
gustada bulunan birçok zabit
ler infilakı şiddetinden yattık· 
ları yerden düşmü~lcrdir. 

Bir kadın 

Kendisini yaralıyan 
hırsızı yakaladı 

Fatma uzun müddet boğuştuğu hırsızı, 
yaralı olmasına rağmen elinden kaçır
mamış zabıtaya teslim etmiştir 

Yukarı Sinekli caddesinde Şehribanın evine girmeğe te' 
bir kadm, bir hırsızı yakalı· şebbüs eden Halisi görnı~f 
yarak polise teslim etmiştir. ve kendisini yakalamıştır. Hs· 
Vak'a şöyle olmuştur: lis, kadının elinden kurtulma~ 

Yusuf oğlu sabıkalı Halis, için kendisini tehdit etmişse 
Sinekli caddesinde Rahmi kı· de Bn. Fatma aldırış etmemiş, 
zı Şehribanın evine hırsızlık o vakit Halis çakısını çekerek 
maksadile girmeğe teşebbüs genç kadını kolundan yaralı' 
etmiştir. mıştır. 

Şehribanın evinde kimse Bn. Fatma, yaralandığı bıl' 
yoktu. Komşusu Emin kızı de hırsızı bırakmamış ve gô' 
Fatma, hır ılık mak11dile türüp polise teslim etmiştir· 
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