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HAKKI OCAKOcLU 
ı--A-B_O_N E Ş E R A _l _T_I __ 
DEVAM MüDDETl Türkiye için 

Senelik . • • • • • • 1300 
Alta aylık • • • • • • 700 

-

Hariç !çın 

2800 1 
1300 

T E L E F O N : 2697 

• sen(,~. 

! Manevra hakkındaki 
'ha herler 3 ncü sahifede 

YENi ASIR Matbaasında basılmlfta. 

Manevralar Dün afakla Başlamıştır 
··········································································································································································································································································-< rMe;iÇ ... Boy;;da ...... Miib;;·eb·e· .... ·oı~y·o~..... . ............ I R A K T A ........... . 
:Midye sahillerine asker ihraç eden MA VİLERE 
!karşı KIRMIZILARIN bir fırkası kendiliğinden 

harekete geçmiş bulunuyor 
KIRMIZILAR Marmara Ereğ
lisine bir kolordu çıkarıyorlar 

AT AT ÜRK "Manevranın ilk inkişafı en
teresan... bir de geriye gidelim,, dediler 

.. mizden) - Büyük manevralar ba etmiş bulunuyordu. 
:ıabah ıafakla beraber başladı.1 rin ilk kısımları «Saray» !:azası 
:sabahın saat beıinde tan yeri he· ile <tStarnaca» dağları istikamc- fi;:.~~iYı;;i-1. 
:niiz ağarmakta iken «Kırmızı» tinde ilerlerken Kırmızılardan bir :ve «Mavi» taraflar harekete geç- fırka kendiliğinden harekete geç- Lm~·FR~ 
:tiler. ti. 
: MERiÇ BOYUNDA MANiKA DERESi BOYUNDA 
: MUHAREBE Kırmızı fırkanın «Manika» de- M~D 
: Kırmızı ordu Meriç boyunda resi boyundaki h:t'aları da «Ma-~~~ 
:bir düşman ordusu ile muharebe vilere» kar9ı harehete geçtiler. Is· 
Shalindc bulunuyor. Bu sırada tanbuldan gönderilen bazı k:ıv
S•Kırmızı» ordunun muharebeye vetler bu münlerit kuvvetlere 
:ıutuftuğu devletin yardımcısı olan zammedilerek bir kolordu lefkil 
"6 M'd h'll SONU OÇONCO SAHiFEDE MotÖTlii. kuuuetlcrimizcicn 

;.ç:ırk·~~;J~·~·-···ı:ı-ına·nimizın·······nı-oaern·······htr··· 
---· Manevra yapıyor 

Ordumuzun büyük manevrala· 
tını, sonsuz bir kalp inşirahı içinde 
i>vünçle ve heyecanla takip ediyo· 
:tuz .. Varlığımızı ordunun arkasın- f 

şekle ifrağı • 
ıçın 

I
. f 

t 
·.~ ~ .~~-
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()an sürükleyen bu heyecan pek '°"' 
tabiidir .. Zira ordu, gözlerimizde 
~~tsileşen bir mana taşır. Onun fev
atınde bir kıymet tanımıyoruz. O, 
0~ varlığımızın ta kendisidir .. Bin
lerce senelik tarihimizin şerefle do-

l lu olan sahifelerini hep o yazmış
ltııştır .. «Türk kadar kuvvetli» sözü 
()nun kahramanlıklarında değiş
llıez bir kıymet kazanmıştır. Fakat 
bi~im ordumuza karşı sevgi ve say· 
~ırnızı hudutsuz yapan sebepler bu 
Jtadarla da kalmaz. Türk ordusu 
her şeyden eyveJ bir sulh ve mede
b~Yet _yar:ı~cısıdır ... T ~rih bunun bin 

~ ... j 1 • !., .. ~tr~:-1' 
._·,"' • ~ ...... , ... # -1r :.~~/ . 

hM.,. .... ou~-

ır mısnlını vermıştır. Ordumuzun 
llrestijini bizde bir iyman haline ko
~an en güzel yasfı işte budur. 

Atatürk inkılabını kökleştiren, 

,., •• r~ 

Limandan biT manzaro 

Çalışmalar 
ilerliyor 

Hamaliye ücret
lerinde yüzde elli 
tenzilat yapıldı 

Karşıyakadaki kapalı 
havuzun inşaatı 
bitmek üzeredir 

- YAZISI 1KtNCt SAHiFEDE -her sahada inş,a kudretimizi belirten 
h •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

<un leler şüphe edilemez ki, «!çte M e e e e e e e e e 
~dıştasulh»prensibiniaşınmazbir anısa uzum. gunu 
d le haline koyan ordumuz sayesin-
e VÜcut bulmuşlardır. 

Osmanlı imparatorluğu, ordut\I ihmal ettiği müddetçe, bir vakit 
.~ dünyaya hakim olan Türkün sö

~~ geçmez olmuştu. Ölüme mahkum Bu PazQr törenle kutlanacaktır 

Kabine istifa etti 
Kral, ordunun disiplin hayatına 
uyması için ciddi tedbir alın-

masını emretti 
Askeri mahiyette 
erkan bir is yan , . 
cabuk bastırıldı 
' 

Londra, 17 (Ö. R) - Kahırc>dm bil
diriliyor: 

Röyter muhabiı i Jraktn askeri m~i
yette bir isyan çıktığını haber vermiş, 
faknt bu hususta başka menbaJardan 
ayrıca tafsilnt alınamamıştır. Dünden
beri Bağdntla telefon muhaberatı, tel
graf hattı inkıtnn uğramıstır. 

Iral: kabineı:.inin istifasını kral kabul 
etmiştir. 

Londrn, 17 (Ö. R.) - Irakta çıhm 

- so~u UÇUNCO SAHiFEDE -
istifa eden başı·ckil Süleyman 

Hikmet (Bey) 

c. 3 Denjzaltısı 
Bir lspanyol gemisi daha batırdı 

\ \ 1. 

Dün, Bozcaada ve Bababurun açık- Akdeniz.de ikinci bir Ispnnyol gcmisınl 
larında C. 3 işaretli ve Frankistlerin batırdığını bildirmektedir. Bu hususta 
bayrağını yaşıyan bir denizaltı gemisinin faz.la ta!silat olmamakla beraber tahtcl1 

boğazdan çıkan bir Ispan,rol gemisini bapitin C. 3 işaretli tahtclbahir olması 
torpil ve topla batırdığını yazmıştık. memuldür. Te!grnfı aynen yauyoruz.: 
C. 3 denizaltısı, Karadeniz.den lspanya Istnnbul, 17 (Hususi) - Londradan 
hük6metçileri için erzak, mühimmat ve bildirildiğine göre bugi.in Akdcnizde, 
saire getiren gemileri torpillemeğe me- bayrak çekmiycn ve hüviyeti meçhul 
mur edilerek yola çıkarıldıE,rı da ayrıca bir denizaltı gemisi hükOmetçilcr hcsa
bil~len haberler arasında idi. Istan- bınn işleyen bir Ispanyol gemisini tor· 
bul muhabirimizden dün akşam aldığı- pilleyerek batırmıştır. Bu tahtelbahirin, 
mız bir habere göre Londra mahreçli Bozcaadaönünde Cuidat de Cadiks va .. 
bir telgrafı bir Ispanyol denizaltısının purunu batıran olduğu sanılmaktadır. 

Adliyede bir vak'a ":ııııı~aıetb~yh~!~:!~~· 1:ı~:1:!s:~~ O gün Manisa bir gelin gibi süslenecek, yaş ve 
~~nnıeğe muvaffak olduğumu~ gün Ömer, kendisini evvelce yaralıyan 
o:dum~:in ~~~:ı~r~eği!~n Mu~~!:; kUTU ÜzÜm müsabakaları yapılacaktır.. s •• ı hk • tJ • 

~e itibarını yeniden kazandı. Şe- B .. f. u eymana ma emeye gırecegı 
efle yaşamak için herşeyden önce ugünun şere ıne sırada ett-. 

tn insafsız düşmanların cesaretlerini k ateş 
~· ff ff 
btıtecek kadar kuvvetli olmağa mec- uzum şat> ısı • 1 ••• 1 • 

~~r .ol?uğumuzu anladık. Göğsümü- Dün sabah adliye binasında bir r Dün, muhakemenin aon günü 
bu 1ftıharla · kabartan ordumuz işte Söylenerek üzüm vak'a olmuş, jandarmaların muhafa- idi .. Ağırce7.a, Süleyman hakkındaki 
ll :Yenilmez kudreti taşıyor. r ·ı k zası nltında ağırcezada muhakemelhükmünü verecekti .. Bunu bilen 

~· 'frakya manevraları bizim bildi- ziyaTefi verı ece edilmek üzere adliyeye getirilen birf ömer, sabahleyin erkenden adliye-
1tııi2: bu hakikati müttefiklerimize Manisa, (Hususi muhabirimiz- .· · t. s · suçlu tabancalı bir taarruza maruz ye gelmiş ve kapının basamakları 

Ve bütün sulh dostlartna göstere- den) - ilimize geldiği günden beri ~ . ):1~;11! ~ kalmıştır. ıüzerinde Süleymanın getirilmesini 
~ittir. Onlar da ayni inşirahı du- isabetli görüşleriyle bir çok hayati • 1 fW,1· 1 Kanlı bir netice vermesi çok beklemeğe başlanuştır. 
!Clcaklardır. Yakın Şcırkta sulhun 'işler başaran sayın ilbayımız.dok.t?r :. ,.. , . . J , .. ı muhtemel olan bu vak'a hafif bir Muhakemenin başlıyacağına ya-
~ kuvvetli bekçisi nfatiyle ordu- B. Lütfü Kı~dar, b~ defa yıne ıl~n .-~~ ~;a·~ ' ,'·· 'ffi · ffl • f 1 yaralanma ile bitmiştir .. Hadise bir km mevkuf Süleyman, jandarmala-
~ ll~un ne yaman bir kudret kayna- sosyal ve etrnnomık durum uy le ıl- :'! $'.f.! 1,tf '~ ~ intikam eseridir ve altı ay evvel iş- rın muhafazası altında hapishane 
~1 olduğunu göstermekte elbette ki gili bir işe işaret etmişlerdir :UZUM "''f· ~ , ' ~ lenmiş bir cinayetle alakadardır. otomobilinden çıkanlarak adliyeye 
~'";ı vardı;- Do;t me_mleketlerin GONO._. . .. .. .. . "lif!Jf.,. ~ Mustafa oğlu Süleyman, bun- götürülmüştür. Onun geldiğini gö-
~ı:uk erkanılıarbıyelerıne mensup Manısa l lalkevı uzumun ekonomı '*,J ,· dan altı ay evvel Bozyakada bir zey- ren Ömer, cebinde hazırladığı brov-
~ rı müşahitler Trakya manevra- alanındaki canlı değerini, ihracat iş- ~... , tin toplama meselesi yüzünden Ayet ning tabancasını çıkarmış oturduğu 
"tırıdan bize müteveccih olan gü-ı lerinde gözetilecek kısımları, yen'ı , · "' "'"'+" oğlu Ömeri tabanca ile yaralamış- merdiven basamağından Süleyma-
fltıleri artmış olarak döneceklerdir. Ye verimli usuJler üzerine bağcılık Manisadan bi r gürü7ıiiş tır.Kurşunlar belkemiğine rastladığı nm üzerine bir el ateş etmiştir. Sü-
.J\ ive üzümcülüğün icabını halka du- lenecek, davet edilen (35) parça iyilik ve güzeJlik müsabokası yapı- için Ömerin iki ayağı mefluç kalmış- leyman hafifçe yaralanmış, Ömer de 
~ Upkuru bir sulhperverliğ:n hi-; ·yunnak amaciyle 22 ağustos pazar köylü üzüm dolu arabalarla şehre lacak birinci,ikinci ve 3 üncü derece- tır.. yakalanmıştır. 
~tlıet ifade etmediği bir asırda ya- gününü üzüm gunü olarak kabul gelecek , coşkun ve heyecanlı bir de üzüm yeştiştiren ve kurutan bağ- Süleyman yakalanmış ve muha- Ömer, verdiği ilk ifadesinde Sü· 

SONU 1KtNC1 SAHiFEDE - etmiştjr. gün yaşanacaktır. cılara kıymetli hediyeler verilecek- kemeai ağırcezacla ve mevkufen leymaru ölc:lürmek üzere a 
EVKET B1LG1N O ün 



elik ord 
• 1 

•• l llk incir 
mahsulü geldi 

t.l.nevra yapı yor . . Bugün Nazilliden itibaren bütün 
•• j3AŞTARAFl BiRINCt SAHiFEDE • • incir mıntakasındaki iswyonlardnn 

§ıyoruz. Uzak Şarktaki harp yangı- : : husust bir trene yüklenecek olan in-
mnm ne gibi avakıbı olabileceğini cirleri şehrimize getirecektir. 
kimse kestiremiyor. ispanyada dahili Üzüm ve incir piyasaları yarın 
harp tehdit sahasım genişlettikçe borsada açılacaktır. 
genişletiyor. Dün bitaraf memleket- tlzın modern bıer Bunun için saat 1 r de borsada 
lerin vapurları Garbi Akdenizde 8Dii A merasim vardır. 
11\eçhut tayyureler tarafından taar- Dün akşam ilk incir bazı istasyon· 
ruzlara uğTayorlardı.. Şimdi Şarki lardan süslü kamyonlarla şehrimize 
Akdenizcle Bo~da sulanna ka- şekle Of ~ • e getirilmiştir .. Bugiin de trenle gel~ 
dar faali~·etlerini genişleten lspan- ragı ıçın k. B l d • Ü • ce tır .. 
yol asilerinin denizaltı gemileri bu e e ıye ene menı 
sularda bir lspanyol vapurunu tor- B JlT•h / •bo ıpilleyorlar. Görülüyor ki çılgınlık Beledı· ve reisine . JYl at yrı z 
dalgası mütemadiyen genişleyor.. T . Liman işleri umum müdürlüğü, Izmirjolan bir teşebbüs vardır. Alsancakla da rife komisyonunca yapılan değişiklikler Ziraat mücadele istasyonu müdllrU 

B 1 ·ı 1 h~.J· l · b k l h d • lunnnının ve liman vasıtalarının -Oaha 
1 
esaslı bir iskele meydana getirilmesi~ ctiz'idir. Tarife tasdik için Iktısat Ve- Nihat lyriboz Ankara ve çevremizdeki 

eyne mı e uulSe erın u tıiş ın- sa a"' ı'yet ver l 1 lık devrinde nerede kuvvetsizlik modern bir şekle ifrağı için mesaisine letkik edilmektedir. kiıletine gönderilmiş, henüz iade edil- vilnyellcrde b*tlık ve fillokscra için 

sezilirse taarruz teşebbüslerinin' Dün toplanan Belediye Encüme- devam ediyor. Izmir limanında yapıla-ı Bu iş için Al.sancaktaki eski deniz ku- memişlir. Tarife komisyonunun yaptı- Zlraat Vekaletinde toplanacak komis-
o:,alarda . kendini hissettireceğin~:n • ni, belediye reisinin teklifi üzerine cak ı ... dtınt ve t~izleme, gcçenle_rcle ~~- lübü ~inas~dan ~tifad~ edil~p edile~- ğı de~işikliğin en mühimmi, Istanbul ve yona ~erat mütahassısı olarak iştirıık 
şuphe edılemez. Sulhu sevenler ıçın gıda maddelerine hile karıştıran ve mnmmızda tetkıkler yapan Ingllız mu- ı ycceğı tetkik cdilecektır. Eger tetkik- Mersınden gelen vapurlardan alınmak- etmek Uz.ere Vekalet tarafından Anka
mütearrize göz açtırmıyacak dere- ' müşterilerine iyi muamelede bulun- hcndislerinin mü.,C;ahede ve kararlarına !erden müsait blr netice alınırsa deniz ta•olan hamaliye ücretinin indirilmesi- raya çağırılnııştır. 
cede kuvvetli olmakta hayati za- 1 mıyan esnafa para cezası tarhı ve istinat ettirilecektir. kulübü bölmelerinin denize doğru bir dir. Bu ücret 150 kuruştan 75 kuruşa • - • 
ruretler vardır. Madam ki bilinmi-llüzum görülen dükkanların muvak-1 Izmir limanında işletilmek üzere In- miktar daha uzatılmasiylc blr iskele luı- indirilmiştir. YENi SEFERLER iskan müdürlü~ 
yen bir günde sulhun düşmanlan katen seddi için Belec'.iye reisine sa- siltcrcdcn satın alınacak bir vapurun !ine ifrağı mümkUn olacaktır. 'Bu t.nk- lf>IA 
küçük bir kıvılcımla yeni felaketle- 1 Iahiyet vermiştir. muayenesini yapmağa giden heyet dün dinie Alsancaktaki ahşap iskele kaldırı- Karaburun vapur seferlerine başlan- Bir kaç gün evvel gazetemizde şcbf'l. 
re sebebiyet verebilirler, sulhun bek- .., .... • u • •.. Londraya varm·stır. Heyet Ingiltcrede lncak, bir tarafına da bir gazino ilave mıştır. Bugün Uşak vapuru ikinci se- miz iskan müdürlüğilne doktor Bay Rl· 
çileri için daima uyamk, daima kuv- Burnava haserat alfıkadar müe::s . ...c! ile temas ederek va- edilecektir. feri ihya ederken, sırf halkın vesaiti za Fuadm tayini tak.a.rrilr eylediğlnt 
vetli olmaktan başka sulh yolu yok- ensfİfÜSÜ,;de purun muayenesini yapacak ve raporu- KAPALI HAVUZ nakliyeye olan ihtiyacına cevap vermeyi dair bir haber irıti§ar etmişti. Yaptığı• 
tur. Türkiye müttefikleri ile elele B nu Izmir liman işleri umum müdürlü- Iktısnt Vekili Bay Cclfil Bayar:ın işa- düşünmüştür. Burıiln liman idaresinin mız tahkikatn göre resml makamat bu 
vererek dünyanın bu kısmında sul- u sene Yüksek Ziraat Enstitüsünde ğü' ktir E& d ,_ t1 . 1 1. idar . Izm'rd w· elinde mevcut vapurlar, ancak Karşı- haberi teyit etmediği' -:ı.ı bu bapta he-. . . ne verece . .,er vapur a yapıli.ln re cny c ımnn csı ı e ama r ~ 
fıu bir rüya, emniyeti 00§ bir söz yetışen. ~ıraat mühendisı Bn. Bn. Hik- tadilat mallôba muvafık düşerse satın denizciJiği himaye ctmeğe başlamıştır. yaka seferlerine cevap vermektedir. ntiz cereyan etmiş bir munmelo de 
olmaktan çıkarmağa muvaffak ol- met, Nilüfer Bumavada haşerat enstitü- 1 1 1 d h 1 ta , ___ ,..,k K kadak. ,__ 1 havuz gençllğın' , Yeni iki vapur geldikten sonra yaz mevcut değildir. .. . n ına muame es er a mam.wıw...... nrşıyn ı 1:U1pa ı 
muştur. Bu kuvvetli siyaset ayni şe- sunc asıstnn olarak atruımışlardır. Bu · . . .1 k . mevsiminde liman içinde her tarafa - , ••• •, -
kilde devam edecektir. Ordumuzun iki 'Türk kızı mahsul hekimi namzede- ve vapur Izmıre getırı ece tir. .. . istifadesi için mükemmel bir eser ola- muntazam şekilde gezintiler tertip el- Öldürülen yaban 
manevralan bir harp felaketini sınır- ridir. Izmir limanı için muvafı~ .gorlilen caktır. Bu havuzun başarılmasın_?a. mek, halkı denizden istifadeye teşvik et.. 
lanmızdan daima uzalı:: bulundurma- - v~pur. 934 yılında. inşa edilmıştlr. !4 denizcilik !cderasyonunun havuz plan- ınek mümkün olacaktır. Bununla bera- domuzları 
ğa muktedir olduğumuzu göstermek Göz hekimi m~ sUraUnd:aı;e çıft us~udur. 450 larındnn i.st~ad~ edilmiştir. Havuzun al- her liman idaresi, Uşak vapurunun, Ka- Son on be§ gün içinde vi.layetimo 
bakımından sulha en büyük bir hiz- yo cu taşıya cesamet . lama yerlerı içın ogerek~n malzeme Al- raburun se!erini yapmıyacağı günlerde, dahilinde 146 yaban domuzu telef 
met sayılabilir. B. Mithat Orel ALSANCAK ISKELF.SI manyadnn cclbcdilecektir. bu sene liman tene:z:zühlerine tahsi3 ed'l . t' ı mış ır. 

Ikl aydanberi seyahatte bulunmnkta Izmir liman işleri idaresinin Alsancak TAHIAYE TARiFESi edecektir. Yakında ilk sefer yapılacak- Bir sene içinde telef edilen domuı 
Büyük Şef Atatürkn Başbakanı- olan göz mütah~ısı doktor Mitat Orelin iskelesi için henüz tasavvur halinde ikinci altı aylık liman tarifesinde, ta- tır. mikdan 4466 dır. 

mazin birlikte manevraları adım adım önilmüzdcki pazar günU şehrinı.ize a - 1 •••••••••••"'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

takip etmc~ri de':letçe ordumuzun det eyliycceği haber alınmıştır. v Jkiceşmelik kiracıları Fuar Turnuvası hazırlandı 
bu azametlı tezahürüne fevkalBde ... • • • • • •' • 

-----------------------------bir ehemmiyet atfedildiğini göster- Fıstık camları f h .. J f. .. .. . 
meğe yeter. Manevra neticelerinin • met mu t~ Jt g orune 
ordumuza bağlanan bütün ümitleri Bergamanın Kozak yaylasındaki - .lıd. , '-' -

tahakkuk ettireceğine emin bulu- çam fıstıkları orman halindedir ve k b • d 
nuyoruz. orrr.ıan idaresi bunların bulunduğu re ı•r ..:>.vı soy U 

ŞEVKET BILGlN yen devlet onnanı saymaktadır.Bu ~ 
• ormanlardan bir kısmı ihtiyar ağaç-

Manısa üzüm günü ıardan terekküp ettiği için bazı yıl- uadiseden kacan suclular 
• BAŞTARAF1 BlRtNCt SAHtFF.DE. lar mahsul vermemektedir. flı SOnra , , 
tir Bu hal muhtelif şekillerde tefsir A d • J k l d [ 

.Halkevinde açılan yaş üzüm ser- edilm~~ ve . ağaçlan~ ilkah vazi- y ln lSf aS yonunua ya a an l ar 
· · .. "ldükte • -~..!. yetlennm eksık olduguna hamlo- • • - - • 

gısı goru n sonra yem .J'CUA.U- 1 aktad Bu enteresan bir vak'adır ra Bn. Vcisi ziyaret etmiş: 
nhp bestelenen «OZOM şarkısı:. u~Ia t ır.z· t "d'" .. · d lkiçcşmelik mahallesinde b

0

ir cAlib~y> - Müsaadenizi rica edecektim. Bal• 
söylenerek yenilecektir ı ye ıraa mu uru yerın e . . . 

Ö d eh
. ha d • v tetkikat yaparak şehrimize dön- apartmanı vardır. Bn. Veıs bu evın ki- dızımı ve karımı Tepeköyüne tebdili ha-

n e § ır n osu oldugu hal- .. F · ı · · 'd ed •-- " b ı· b' k .. · · y k d k k d •• .. 1 h' •. d b" .. . muştür. ısbk çamlarından herse- rn 1§ erını ı nre en .... -.-ru e ı ır a- vaya gotürüyorum. n ın a te rar o-
: ~~~!'1 .. a ayı~-:~ ıçın he lı'rf gost~rı ne mahsul almak için bu ağaçların dındır. Aile evinin bir katına tnlip olan nuşuruz.> 

yuruyuşu yapac:aK, mu te ı hatıp- h led'l . . . b' B B A G'"l . . .. D . . E hlb' ı h d 
l b k 

.. . d .. .. . eş asa mn ı mesı ve ıyı ır sekil- n. n. yşc ve u perının muracaa- em.ıştır. • v sa ın n atırın an en 
er u onu uzerın e .aoz soylıye- d b k l f k ~ 1 ti . . . k 1 13 V . k d"l . f k b' h 1 kl b k • e a ı ması muva ı görülmüştür. nı ıyı arşı oynn n. eıs en ı erm- u a tr j tima geçmeme e eraber 

ce ~~r. E bah • . .. Ankarodan celbe•'ilecek mütahassıs den memnun kolmıştır. bunların Gnı.icınire gittiklerini tcsbit 
l ı~e V l bofmd~ pehlıvan gu- bir heyete de tetkikat yaphnlacak-1 Hiç kimseleri olmadığım söyledikleri etmekle fayda görmüştür. 

reş erı, 0 ey maç n yapılacak, tır halde lıu il.ı' kadının yanına bir knç gün EŞYALAR NEREDE? ge:;: .dafe~ilere. 250 kişilik bir ye- • •u • n • 4 sonra Ahmet isminde birisi de yerleş- Akşam olunca Fatma odasındaki pe-

~ zıya e!.1 ~erilk; ;d buk~eme- Trenden atlıyan bir miştir. Ahmet mahçup, namusktır, fa- rişan hali görmüş ve derhal ev sahibine 
gınyesasını uzum teş ı ece. tır. . .. k ziletli bir zattır. Yahut ta çekingenliği, haber vermiştir. 

emekten sonra muhtelıf mıllı öy/ünün ayağı bir hanncay bil ·• ktcn "k' · ış ah il" l .. ·ı k ba ı e çıgnemc ç~ mır BAŞINDA 
vem 8 lıı oyu~ ar goiterı ~ ·j r kesildi görünüşil bu hissi vermiştir. öyle ki, Bn. Vcis, bilzili ve becerikli blr kadın 

tir?m0z~? .~lke .uylaumMu g~ıdan ece. - Bn. Veis Ahmedin her sözüne itimat et- olduğu için derhal soluğu Gaziemirde 
r.. um u esı o n anısa evın Dün Aydmd gelen tren Cu- k 1 · · bu t ebbüeü büyük bir alaka ve se- . an 1 me tedir. Ahmet, ev sahibi Bn. Vcisc a mıştır. Gnzıemırde, bu tebdili hava 

Fikistür kararlaştı. 11 
maç Cumartesi günüdür 
Kırmızı - Lacivert ve siyah - Be yaz 
renkler tekrar karşı karşıya geçiyor 

vinç!! karşılanmıştır. "?.~ovasıda ıöstasyon~lndMan hhareketdet-ı fazlaca hürmet göstermekte ve «Hanım yolcularının Aydına gittiğini öğrenen 
tıgı sıra mer og u e met a ın- te 'ğl b" . . .. d' B v · b d f b' MANiSA COORAFYASI . .. yzccı m, ır emrınız var mır• ıye n. cıs u e a ır otomobille Aydına . . 

. _ . . da bır koylü trene atlamış ve yere hita tm kt 'd' g'tm' Ahmed . d düf Fuar komılcsı tarafından şehrimizde finali yapacak, finalde tekrar iki ta1oJll 
Halkevzdımız, Manısanın coğraf- düşerek sağ ayağı diz kapağından P e e e 1 ı. :mı;t: ve Ah t ebıstasyodan a Ntcsaill' yeni teşkil edilen kulüplerin taze var- karşı karşıya gelecektir. Maçların bD" 

yasını ya ırmış ve bastırmı t k .1 . . YENI KIRACI e~·~ ır. me u sıra az ıye 
( 400) sahifeyi teşkil eden ş b~··ki- esı mıştır. 'OçüzlU ailenin elemanları bu aile gitmek üzere bilet tedarikiyle mcşguldil. lıklarını vdenemck üzere bir ~~ kupası sılAtı kulilpler arasında mütesaviY~ 

tap büyük bı'r d • ak B • b evinde geçinip giderlerken yanlarındaki HIRSIZI TUTUN konuldugwıu haber vennıştik Yeni taksim edilecektir u .. ,..Jar ctalibine bit 
eger taşım ta ve ır eraot .. .. . . . ~ o 

h?kiki bir ihtiyaca cevap vermekte- . . .... .. . . odnya Şerif karısı .Fatma taşın~ı~tır. Iln. Veis vaveylayı basarak hırsızı ya- kuluplcrv mumcssUlcri futbol aıanının Fuar kup:ısı verilecektir. 
dır .. Ev ilin tarihini de yazdırmağa Vazıfe halınde zabıt katıbme ha- Bu kadıncağız galıba varlıklı ınıış. •• kal~mıştır. Suçlu Ahmette 250 lira kıy- ~~~.ıgı~da ~oplanru:3'k ~uvanın Fikistür şudur: 
başlamıştır •. Evin bu kültürel faali- kar~t etmekl.e. maznun ~emalpaşa 1 Varlıklı olması gözden kaçmamış ... On metınde bir elmas küpe, müteaddit ca- fıkistürilnil t.ruız.im etmişlerdir. 21 At'UStos cu.martesl _ Doğansl'°ı 
yeti büyük bir memnuniyet uyandır- hakım mua~ını bay Ruşe?m.a~r ce- altı yaşındaki Iln. Ayşe, ablası Bn. Gill- nlilerden alınmış kıymettar halılar ve Maçlar turnuva usuliylo ve eliminas- ve Yamanlar takımları saat lG,30 dll lJ. 
rnıştır. zada beraetıne karar venlmışt:ır, peri, eniştesi mahçup Ahmet birleşmiş- dalın bir çok eşya llulunmu.ştur. Kendi- yon şekliyle, mağlCtbun turnuvayı terki AlAettinln hak mliği al da k.nrşılaŞW 

~Ik ok~lların dördü~c~ ~ınıfında ler, odanın duvarını itina ~e ~elmişler, si.~~ uıbıt varaka.siyle lzmire gönderil- esasına istinat ettirilmiştir. Yani ilk caklardır. e tın 
tarıh, cografya, yurt btlgısı, hesap, Ekspozan ve ziyaret- Fatrnnnın evde bulunmadıgı hır sırndn m~ttr. hafta mnçlnrında üç takım tasfiyeye uğ- tı1 
hendese derslerinden ikmale kalan c. ifer ae/iyor/ar 150 lira kıymetindeki eşyasını aldıktan MAHKEMEDE rıyacak, üç galip takımdan ikisi dömi 

22 ~tos pazar- Saat 
15 ~~ .. r-

talebelere evimizde yetiştirme ders- o· sonra duvar deliklerinden çıkan kırık Dün Birine' liyede bu suçlulnrın ve Demırspor kulüpleri karşılaşa~ 
leri açılmıştır. Çarşamba günü lstanbuldan li- döktiklerl eşya sandığına doldurmuşlar- muhakemelerine başlanmış. vak'a, yu- mişti. F.ğer isteseydi, senet aramadan dır. Ayni gün saat 17 de Uçokspor "' 

Tarih zümresine 27, hesap züm- manımıza hareket edecek olan bir dır. kanda anlattığımız şekilde tenevvür et- yüz limmı kendisine emanet ederdim, Alsancakspor takımları karşılaşıyorltıt• 
resine 24 tale~ devam etm~ktedir .. vapur .ekspozan ve ziyaretçileri gcti- TEPEKöYONE GIDIYORUZ miştir. Bn. Veis Mahkemede: deıntştlr. Pazar günü ilk maçın hakemi B. fcb" 
Keman derslerı de gösterılmekte- recektır. Ahmet, bu işler tamamlandıktan son- - Bu Ahmet, bana itimat telkin et- Mahkeme talik edilmı.,H .. , · ·kin · hak · B T:"--ttar 
d

. O .. ""i~ mı, ı cı maçın emı . J!..:>il • 

ır.. rta okulun resim derslerinden D .. m1 final '26 be ciıJJ!l 
ikmale kalan talebelerine dekurs IJ 1 lllııı.. 0 ağ~~ perşem 1 

1• 

açılmak üzeredir. "' 29 ağustos pazar gunil saat 17 de ye.P 

Evin temsil t~ (Canavar) pi- 2Bı•RFD1LEMN ARE Si EMA T3EL1ESFO}N la~:~:r~ulüplerin yapacakları ilk ıcıırf1' 
yesini hazırlamaktadır.. Yakında lnşmaların tarihl bir kıymeti haiz olıt 
halka gösterilecektir. ı 13 ağustos 937 cuma gününden itibaren cidden görülmeğe layık iki muhteşem filim birden cağı şilphesizdir. Garip bir tesadüf~ 
ni, onun ölesiye yaralanmadığını gö- v RONZOF AR ri olarak Kırmızı - I.Acivert ve Siyah • 
rünce tekrar ateş etmek istediğini, 1 m ESRAR Beyaz formnlar daha ilk maçta ~ 
fakat kurşunların jandarmalara 1 karşıya bulunuyorlar. iki ktı1U 
rastlıyacağmdan korkarak bundan 1 oynıyanlar • BRJGITTE HELM JEAN MURAT asil renkleri bundan sonra da tertcıııiı 
vaz geçtiğini söylemiştir. ı • - bir rekabet sahası bularak ya~ fJil" 

Siileymanı niçin öldürmek iste- kiınlaruu elde etmiş bulunuyorlar. 
diği sualine de şu cevabı vermistir: Çarlık devrine ait esrarengiz bir vaka. Saray entrikaları. Casusluk. Hazin bir aşk macerası bu filmin mevzuunu teşkil etmektedir 

- O beni bu sakat hale koydu .. I C7...7JJ.7.7.77-7-7..72ZZZZ7.Z7..ZZZZ-/ZZ7.0-./.Z'i7..ZZZ-.LZZZZ7..ZZZZZZZ.zz7.ZZ7..zcr.2TLZZJ 

Bugün muhakemesi olacak.. Son 
muhakeme .. Belki beraet eder, kur
tulur ve benden yine İntikam alma
ğa knlkar diye korktum, ondan yap-1 
tım .. 

• 
• * 

2 - Ri 
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BAZAN Atatürk' ün 
İntizarım tutar 

III 

Manevralara eden hususi son 

Zonguldaklıların 
telgrafına 
cevapları 

:Mademki ilim ve fon: Tabıatin bir cü
tU olan vücut ve bilhassa dimnğı beşer
de tfe elektrikiyetin mevcudiyetini ka-
bul ve isbnt f'lınıştiı·. Şu halde dimı:-gı Zonguldnk, 17 (A.A) - ,Kömür yo-

~er dnhi (Alıcı, verici olmnk üzere) Manevı·anın bı·rı·ncıo kısmı bı .. ttu• lunun ~talağzı ile Zonguldak arası in· 

iştirak muhabirimizin verdiği haber 

labii <:l klrlk ciha7Janna malik ve bu şaatının bitmesi ve demirYolunun Zon-
tihazıar da mü bet, menfi ecre~ anlar guldağa girmesi münnsebetiyle vali va 
fe\rlıdıne muktedirdir. Bu sahr.da ko- Parti başkanı tar. fından halkın sükran 
llU§arak dimagı beşcri fikir cereyanla- '\ e 1azırnlcrini sun n tdgrafa Atatürk 

?iyle işler bir motör olmak üzere neden Mavı· ordu Sarı ordunun rn .. ttefı.kı.dı·r. f?ırmızı şu suretle mukabele bulunnu l.rdır: 
kabul ve telakki etmek mümki.ın olma- , ..., ~ B. Halid Aksoy 
&tn!... Hem de öyle ki dinamosu; Vali ve C.H.P. llyönkurul başkanı 

~IQ:t~~~"':::.::;d::::::~:: ordu düşman Sarı ordu ile çarpı~ıyor mer~::;::;:~~~, ::::: h~~~~~ 
llı:ı teczıycsını fasılasız bır şekilde zıh- '3" sini bildiren telgrafınızı büyül. 
~n, fikren isteyen insanın dimağındaki Istanbul 17 (l\fanevrn sahasına hu- "z:zzr/.LYJVZZZZ:W.ZZ:z:7'Z~...ar-.LZ7.zzzzır7..7..7.7J'..7Ztz7..Z777:r.S lü vasıtalannı askerlerimiz.in büyük bir memnuniyetle aldım. Bu müna•e. 
"erici cihazı da bu sabit fikrin tahrikiy- susi surette giden muhabirimizden) - B • k • • kt b • d nıeharetle kullanışları cidden takdire betle muhterem halkın bana karıı 
le :mütemadiyen işleyerek hasıl ettiğ/Mnne\·ra sahasından gece döndüm. En ır oy m e e ın e değer bir manzara arzcdiyordu. gösterdikleri yükıek duygulara 
~\'Vetli ve müsbet cereyanını; mücri- 1 son vaziyeti bildiriyorum. Saray kaza- Kırmızı ve Maviye mensup tayyare- teşekkür ederim. 
ltıin dimağındaki sakin ve kuvvetsiz ci- 1 sında biiyiik Malika köyünü geçtikten u·· lerimiz, harckntın devamı müddetince K. ATATVRK 
~na sevk ve isal ederek ondaki men-

1
sonra DerviştepedeJiz. Kınnızı ile Ma- Bir masa.. zerinde haritalar,. hiç durmadan keşif faaliyetinde bulun- - -----------

n Cereyanlarla hakim bir tarzda birleş-' viler arasında harp başlamıştı. Genel muşlardır. M eric, boyunda 
tlriyor!... Şimdi müsbet ve menfi bir_I Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak- r J Manevralara yarın da devam edile-
~ bu elektriki kuvvet mlicrimin tah-:mak, Manevra kumandanı General Fah- Masanın etraTınaa, Atatürk, ismet lnönü, cektir. muharebe oluvor 
~urundaki bütün menfi hareket ma- rettin Altay, Korgeneral Salih Omur- Mareşal .. Fevzi Çakm"ak, Müdafaa vekili Asıl büyük harekat 19 ağustosta baş- ·- J 
~lfilarma icrayı tesir ve bunların fa- tak, Büyük :Millet Meclisi namına gelen lıyacaktır. • BAŞTARAFI BtRINCt SAHiFEDE • 

'1İyetıerini temin eder!. Yani mücri- heyet burada... Kazım Ozalp, Dahiliye vekili B. Ş. Kaya Atatürku .. n tetkı.klerı· ediliyor. 
illin vicdan azabı veya kanun korkusun- HARP V AZIYETI 
11- H · r a Atat•• k al b" • ·MARMARA EREGLISINE BiR 
"llll mütevellit şuursuzluklarını (Mağ- nrp 'nzıye ı şu ur: U • k , • ur , manevr arın .~".?cı KOLORDU ÇIKARILIYOR 
dllrun da elektriki mahiyette isal ettiği Kınmzı or?u Meriç boyunda bir diiş- rıQrlfQ Yl tef zk edıyorlar Miha•ından •onra Çerlı.eikoyune . 
~duasının tesiri) ni büsbütün ziyade-! man ordusu 1le (Snrı ordu) muharebe ~7.7.7'-.7-Z7?J~~.ar~1Y-<ıKIYfl7~..zvzzz.xv.zr~ gitmiılerdir. Oradan Lüleburgaza «Kırmızı» ordu . bu v~ıyetten 
~erek ve artık bu iki mümteziç kuv-

1 
halind<'dir. Şimalde ki devletle dost bu-ı ile Mavi tümen Malika cenubunda Der- ınaltmıatla ne yapacaktır. Fırka şimdi gitmiıler ve tayyare karargahında •onra Marmaı:aJakı Ere~lı kıyıla_· 

\ttt nıUtecavizi mülahaza müfekkire, ruh lunuyoruz. viştepedc 204 - 207 rakımlı tepelerde ken~-iıı~atif ve kararı ile harekete ge- tetkiklerde bulunmu,lardır. rına ayrıca bır kolorau ıhra~ e~ı· 
\'e lsap bakımından büsbütün berbat Bu esnada Sarı ordunun müttefiki karşılaştılar. , çlyor. Derviştepesinc ve garbindeki Atatürk, her gittiği yerde hal- yor. «Kır~ızı» or~u~u'! «Merıç». 
~erek anormnl bir hale getirir!... bulunan Mavi ordu Meriç boyunda mu- KIRMIZILARIN MU KABI~ sırtlara bir yUrUyilş yapıyor. Mavileri kın co,kun tezahürleri ile karıı- boyunda~~ cep~e•ını hıç bozma. 
Şuur ve idraki bu suretle sarsılmış harip bulunduğumuz devlete yardım TAARRUZU getjye sürerek tepeyi tutuyor. Müteaki- lanmıılardır. dan E~eglıde b~r .ko~or<!u•u, «Sa-

oJan insan ergeç diğer bir uygunsuz ha- 'ı etmek üzere birdenbire Midya sahille- Bidayette Mııvi tümen iki alayla .Kır- ben kolordusundan aldığı emir de bu- Saat 16 da Atatürk Büyük Ka- ray» cw'!"ınd~ ıkıncı bır kolordu. 
~kette bulunarak ya bir fert tarafından rine on bcs agustosta asker ihraç edi- mızıların cenahında muvaffakıyetlı. ta- nu Amirdir. rıştıran köyüne gelmiılerdir. Yan- m «Mavıler» ın karşısında cephe 
"eyn kanun yoliyle mutlaka bir ceznya 

1

1 )Or Ye karşısındnki Kırmızı orduya arruzlnr yaptı. Ve bu sırada emrınde Mnrc.şal Fevzi Çakmak tüınc.nln ko- larında Fevzi Çakmak olduğu alıyor. Muharebe devam ediyor. 
Çarpılacaktır!... Belki denilecek ki, mü- mensup sahıl muhafız kıtalarını silerek bulunan bir süvari alayı Kırmızının mutanına sordu: halde köy halkı Büyük i:Jnderi AT ATORK HAREK.ATI 
tecavizin gördüğü bu ceza 0 anda yaptıgı IMidya - Malika hattına kadar ilerliyor. yan ve gerilerine düştü. Fakat Kınnı- - Bugün ne bekliyorsun? karşılamıflar, yaşasın Atatürk, TETKiK EDiYORLAR 
\'"Ukuatın karşılığıdır. Öyle nma! ... Ken-115 ağustos günü Mavililerin bu hatta zı tümenin muharebeye müdahale eden - Düşmanın taarruzunu bekliyorum. diye bağırmışlardır. Atatürk bu- Milletin göz bebeği Atatürk be. 
<lisine 0 vukuatı ynptırtıın da evvelki karşı yaptığı taarruz Kınnızının kuv- ve sonra ilerliyen iki alayı ile Mavi ta- - Dün 'kolordudan malCımat aldınız rada ilk mektep binasına girmi,. raberlerindc Başvekil lımet lnö. 
hptıgı vukuatın arzettiğim şekilJerdeki vetlenmesi ile muv, ffok olmnnmıştır. arruza mukabil taarruz yapmağa başla- ını? lerdir. Binada büyük bir odaya nü ve Dahiliye Vekili Şükrü Ka· 
llıiiessiriyetidir. Yani bih·asıta evvelki 16 AöUSTOS AKŞAMI dı. - Sant altıda aldım. masa konmuş, üzerine haritalar ya olduğu halde şafakla beraber 
'Yukuatının karşılığıdır. Ikinci kademe olarak karaya çıkan Şimdi büyük Ma1ika deresi boyunca - Ne diyor? serilmişti. Kırmızı, Mavi ordular tarafında. 

llelki şurası da sorulmak istenilir! ... Maviye mensup ılk tümen ihraç ameli- düşmanın taarruzun'l mukabele eden - Tümenin harekdini muvafık bulu- Masanın etrafında Atatürk, Is- ki harekatı gözden geçirdiler. 
Atağdur miisbct elektrik cereyanını na- yesini ikmal ederek 16 af,rustos akşamı- birinci fırka kumandanı, yine Kırmızı yor. met lnönü, Dahiliye Vekili, Milli Mareıal Fevzi Çakmakla, Orgene· 
gıl oluyor da nıütecnvizin dimağındaki 1 na kadar Saray mıntııkasında toplanmış orduya mensup diğer kuvvetlerin ku- At:ıtı.irk, harekfıtı tetkikleri esnasında Müdafaa Vekili ve diğer komu- rallerle, kumandanlarla görü,til· 
tlhaza se\kedi~or?... Bu nazariycler 1,·e kendi ordusundan Kırmızının son mnndanından şöyle blı- rapor nlmıştır: manevra komutnnı Fahrettin Altay, tanlar bulunuyordu. ler. Harekat hakkında bazı mal· 
~bul edilince bu sualin cevabı kolayla-! ~a~atları~u h-uşatmnk ü~e~e Çerkesköy •C~phcdc1d ~d~manuı ?ir varma ha- baş hakem <:-eneral 

0

Salih. Onurtaka bi- Atatür~ !'eril~". iz.?hati. dinledi- ler sordular. 
lıt!... Mesela: Nasıl ki bir tcJgrnf mer- ıstıkaınetine taarruz emrııu almıştır. rckctı yapacagım zanncdıyormn. Sıkış- rer saat hedıye etmışlerdir. ler ve krıtıklerını ıoyledıler. « - Manevranın inkişafı çoh 
4ıi bir dilgıneyi açarak islediği diğer 1 Bunıı karşı Kırmızı iki tümen ve bir mak ihtimali vardı-r. Böyle bir ı·aziyct Mnne\-ranı.."l. birinci safhası bitmiştir. Manevraları sonuna kadar ta- enteresan ..• Bir de geriye gide-
~ merkeze ~ol alı~orsa, insnn da tec- süvari Jiv::ı.sındnn mürekkep bir kolor- karşısında bana Jırkanı:: yardım etsin.> Manevranın ikinci safhası öğlede kip buyuran Atatürk, beraberle-- lim.» dediler. 
\esini istediği adamın diınnğına gide-: dusunu bu mıntal~ayn tahsis <!tmiştir. INISY ATIFI iLE HAREKET sonra taarruz ve mukabil taarruz ara- rinde ismet lnönü ve diğer zevat DERViŞ TEPEDE 
~it yolun kendi ~iın~ğ~da b~unan 1 Bu kuvvctlcr~cn .. Çerkeskö) ünde bu.~u- EDEN FIRKA... .. s.ınöa ge~miştir. Bundan b~ka Kırınw- bulunduğu halde .~aat .19 da hal- Büyüh Er~anı Har biye Reisi 
~esini arzu manıvclasıyle ÇC'\ırerek nan Kırmızı hır tumcn kuşanmasını on- Saat beşte, ynlnız bu malumatın mu- nın t~kvıycsıne devam edılmi§tir. kın candan tezahurlerı arasında Marefal Fevzı Çakmak erkanıhar-
lltıa yol açıl or. Denilebilir. Acaba! In- f lem ek üzere büyük Malika istikametin- cehhez olan birinci fırka, Çerkesköy ile- Kırmızıların süvari livasına mensup Çorluyu teşrii buyurmuşlardır. Ve 1 biyesiyle birlikte harekatın in ki
' bilmediği ve bilmiyerek de fakat 

1 
de 17 ngustos sabahından itibaren hare- risindeki kolordunun sol cenahında bir kuvvetleri, z.ırhlı otomobillerin himaye- burada kua bir müddet kal.dıktan 1 JQI •eyrini tetkik ediyor. ôğleden 

t.~iatin gosterdiği bir zaınnn ve sırada 1 kete geçınistir. diişman faaliyetini haber alıyor. Kendi sinde Karıştıran'dan Yanıkağıl köyüne sonra hususi trenleriyle /ıtanbula l sonra motörlü toplar, tayyareler 
Sati:rna1 etliği böyle bir tabii kudreti ola- Alınnn \azi~et i.izcrine Kırmızı tümen kolordusundan henüz bir emir yok. Bu hareket ettiler. Ordumuzun bu motör- dönmüşlerdir. faaliyete geçtiler. 
ltıaı nıı?... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~lJ(;().Sl.J\\1"\'"J\. E:~IC.ı\r-11 

şinıdi ıni.itccaviz tecavüzlerini böyle- Bolu köylerinde Ku··çu··k Antant harı·cı·ye frakta HARBiYE REısı 
~temadi ettirirse her göreceği ceza <la- J:;tanbul, 17 (A.A) - Büyiik mancv· 

bir CV\'C'lki vukuatının ve maruz şc- telef on ralarda hazır }>Ulunmak Üzere davet 
~erdeki tesirinin semeresidir denilebi- 1 k f Kabine istifa edilmiş olnn Yugoslavya askeri heyeti 
lir. Zaten eski sözlere, vecızelcre ha- Bolu, 17 (A.A) - Bolu merkez nazır arı on er ansı bu sabah 11.22 de konvansiyonel treni-
~k (hurafelere dcgw•il) biz de diyebi- kazasının 196 köyünden 188 köyü tt• l 
L . 1 e J c şchrimızc muvasalat etmiştir. 
~ ki: Felaket, felaket üstüne gelir!. .. telefonlarla merkeze bağlanmış,_ 8 
\.. 1 f E J " ı •• ı ll0~ C't YugoslaV) a orduları genel kur 
"'"et dowrudur fakat bu dediğim şekil köyün te e on tesisatı da bitmek y U U • k •• •• s• ay d -&. 'aCak -BAŞTARAFI BIRJNC1 SAH1FEDE -
'Ye Yollarla!... Eu itibarla inkisann üzere olup bir eylul 937 de bütün ' n) gunU JD a a l\J ı nınl bac:knnı General Ncdiç He genel 
.._ hadiselerin mahiyeti henüz aydınlanmış ı urnlf'~' ikınc:i ba kanı general Brcsiç ,.c 
•ııtrnası da muhakkaktır. köylerle merkez arasında telefon değildir. Bununla beraber istifa eden 

""' h be · t · d'l l · K·· B··ı rcş 17 (ö R) K · 'k An d ır.ı., • d k kurm, y onyuzbaşısı Milovan Grigoryc-Qu duşi.indüklerimden şunu çıkanyo- mu a resı emın e 1 ece ctır.. oy- u ~ ' · - i.ıçiı • tant 1 eı;.şmez görüşlerini izah e ece tir. hükumet muvakkaten vaziueti idare et-.... ı ı··ı k 1 k .. l · h · · l k nf h · · ~ al k nf " viç ile Yugo~lm•,·anın Ankara atas.cmili-·11rn ki cltiri.ist ve normal bir insan her u er ço · m~mn~n o ~P. ·oy erı?e arıcıyc nazır arı ·o eransı, arıcıye r ın o eransta yapacağı beyanat, mektedir. " 
~gi şekilde bir uygunsuzluk, vukunt, , t:Ief~n çek._ılmesınde ıstıcal v.e bır- ncznrctince hazırlanarak alakadar lıii- i.iç memleketi idare eden devlet reisleri Süleyman Hikmet cBeu> in tekrar teri Albay Rakoseviçtcn mürekkeptir. 
l. L L 1 1 b k k d 1 k" tl t bl'~ d'l · · K nf •ft-t d ı J Dost memleket ru;kerl heyeti Sirkeci ~<\Sızlık l'npmağa mecbur olduktan son- ı ır erıy e musa a a etme te ır er. uınc ere c ıg e ı mıştır. o erans ....,wın an ıazırlanmıştır. Bu beyanat, kabineyi uhdesine alacağı söylenmekte-
!';ı onu afettinneğe ça_l.ışmalı, bir.yandan .. - lzmz't elektrz•g.,l• eylulün ilk gtinü Bükrcşte değil, Sina- son zamanlarda Küçük Antant siyase- dir. Orduda ıslahat yapılmasına lilzum garında Mareşal Çakmak namına genel 
dq d to 1 kt · tind d w· ·klik kunnııy ikincı ba kanı Korgeneral Asını Çok daha ziyade ıtidal, temkın ve su- ya a P anacn ır. e egışı · yapılacağı hakkındaki görülmüştür. Genç Irak kralı ordunun 
~eUc söz ve hareketlerini telife ,gay- İzmit, 17 (A.A) - lzmit bele- Küçük Antant hariciye nazırları kon- şayiaları kökünden yalanlıyııcaktır. disiplin hayatına uyması için ciddi tcd- Gündüz, Istnnbul komutanı Ko!'gencral 
~~.~ylcıneli ki belalar, felaketler birbiri diyesi ..... Kiığıt. fabri~asından w aldığı fcransına iştirak edecek üç hariciye na- KüçUk Antant konferansı ruzname- birler alınmasını istiyeccktir. Cemil Cahit To,dcmir, genel kur~na~ 
"'l\lne gelmesin!... lelektrıgı kendı tcsısatına baglamış zırı ağustosun son günU Bükreşte bir- sinde beynelmilel meseleler Tuna paktı Son dakikada alınan bir habere naza- yarbaşkıını Ti.ımgencral Veysel Ü'nıvar, 
lşte &ı~ m okuyucularım! 'üç gün sü-1 ve ] 5 ağustos akşamından itibaren lcşccekler ve S~a~a7a gideceklerdir., meselesi, ~rp misakı, Ispanya sivil har- ran sükfulet iade edilmiştir. Hükfunet Istanbul merkez. ~omu tanı Tuggeneral 

~. bu nıasalınıla kiminizi güldürdüm, muvaffakıvetli tecrübeler '-cıpılmış- Kral Karol kcndilerıru ayrı ayrı ve kon- bJ, Akdenız meseleleri de mevcuttur. · d t db. l · lm şt H h Ihsan Ilgaz, Harıcıye protokol şef mua-
ıt J J ıcap e en e ır en a ı ır. er an- . . .. 
~izi de düşündürdilm değil mi? tır. 30 ağustosta açılma töreni yapı- fcrans halinde knbul ed~ şereflerine Bütün meseleler gözden geçirildikten gi bir baş kaldırma hareketinin önüne vını Kudret, Yugoslavya maslahatguzarı 

H. OK. lacaktır.. sarayda bir ziyafet verilecektir. !sonra müşterek bir tebJiğ ne~edilecek- ilın. l' general konsolosu, Elçilik ve konsolos-
:1· geç ış ır. l k k" ---------- Çocuk esirgeme ku- EylCılün ikinci günU Küçük Antant tir. SUiKAST TAHKiKATI u ~r. unı tarafından k~ılanmışlardır. 

'€NTERNASYQNAL konferansının akdedeceği son celsede Eylulün dördüncü sabahı erkenden . Muz.ıka Yunosln\• \'e Turk marşlarını 
rumunun yardımları kral Karo! riyaset edecek ve üç harici- üç hariciye nazın Tuna Uzerinde bir te- Londra, 17 (ö.R) - General Bekır çalmış, nskeri kıt'a sclfün resmini ifa et-

-·- K .. ,.nk A d 1 1 . . Uh ka Sıtkının feci ölüm Uy le neticelenen ha- miştir . 
..,... [ { Ankara, 17 (A.A) - Çocuk esir- ye nazırına u....... ntant ev et erının nezz e çı caklardır. d hk k fh ö 
I e gra a1·ansı isenin ta i at sa ası tamamdır. ğ- Heyet rızası ınihmandnı·lariylc birlikle 

geme kurumu genel merkezi tara- =::s: rcnildiğine göre suikast hadisesi şahsi P~palas oteline inmişlerdir. 

k . fından 1 /8 937 tarihinden 16/8/ B. Mussolinı·nı·n Palermo nutku bir iğbirar neticesidir. Bununla beraber 1 t b ] 17 (AA) -B .. R • Ongresl 937 tnrı.hı·ne kad b ·· r 'L--· b. 1 · b h~d· d l"k 1 l san u' · ugun ° ar on eş gun za - UGz.ı za ıt enn u u ıse e a a a arı o - k .. h t• . d h . . 
t> fında 2714 çocugwa yardını yapılmıo1t- A k ) d • d d k S k b. men as crı eye mm e şe rımıze ~ı d 17 ( ·· R) E :.- vrn pa semaSlDI ap ıy uğu mey ana çı mıştır. c ·iz :ı:a ıt l I l d l 

}· gra ' o. - nternas- tır .• Bunlardan 213 hasta çocuk ve "' 3 0 e 0 J şe ortadan kaybolmuştur. Bunların hu- muvasa atiy e manevra ara avet i 
.:rıal Telgraf ajansları kongresi bu anne oencl merkezin polikılniklerin- b ) 

1 
d k ? d d .... Ht.J bulunan askeri heyetlerin gelişi ta· 

tıc Dobrovnikte toplanacaktır.. de ba~lmış ve tedavi edilmiştir. U Ut arınl ağıfaca mı.. u u g .. ~.:.. eri anlaşılıyor. marn olmuştur. 
tıJa.l3clga ajansı müdürünün pek ani Aynca diş bakım evinde de 294 Ankara. lstanbul Romen orduları genel kurmay 
'11\ tak vefatı üzerine Belçika ajan- çocuğun dişleri bakılmış ve tedavi Roma, 17 (Ö. R) - B. Mussolini, si- Rivayetlere bakılırsa Duçenin nutkun- [ başkanı gencnrl Sikityun ba_şkan• 
l'J ı konferansta Stefani ajansı tem- edilmiştir. yaset aleminde merakla beklenen nut- dan sonra Avrupa semasını kaplayan yo U lığında kurmay ikinci başkam ge• 
ı edecektir. 832 çocuk ve anne genel merke- kunu 20 ağustosta saat 17 de, Palenno- ·Bolu, 17 (A.A) - Yıllardan beri neral Lakobic ile Albay Stcfba va 

-·Bütün ajanslar müdürleri Avala zin banyolarından istifade etmiştir. da söyliycccktir. Paris ve Londradan endişe bulutlarını dağıtacak siyasi faa- bozukluğu ile gidiş gelişi çok sek- Romanyanın Ankara ataşemili
~J<ı.rısının misafiri olarak Yugoslav- Süt damlasından her gün 82 ço- gelen haberler, Duçenin söyliyeceği liyetler başlıyncaktır. tcye uğratan Ankara • lstanbul yo- teri yarbay Leon Jorjdan mürekkep 
q."da bir tetkik seyahati yapacaklar- cuğa süt verilmiş ve on beş günde nutkun bura siynsi mahfcllerinde sabır- Bu bakımdan B. Mussolininin nutku- lunun Bolu vilayeti dahilindeki Bo- bulunan Romanya heyeti saat 15.15 
ttt .. Konferansın son toplantısı Bel- yekun olarak 785 kilo bedava süt sızlıkln beklendiğini ihsas etmektedir. !na büyük eheınmilet veriliyor. lu dağı kısmı dört aylık bir mesaiden te Romanya vapuruylc şehrimize 
ı:dda in'ikat edecektir. dağıtılmıştır. -- sonra tamamlanmıştır .. Bütün vesait gelmiş ve Galnta rıhtımında genel 
C\,; Genel merkezin bahçesindeki A • k J · ı ç· d - yeni tamir edilen yol üzerinden ra- kurmay ikinci başkanı Kor general 
tı.düste taarruz vak'- yüzme havuzundan 1265 çocuk merl a, aponya J e in araSID a hatça geçmeğe ba§lamıştır.. AsımGündüz,lstanbulkomutanve-
Q/arı ve cinayetler istifad~ etmiştir. h 1 K d r kili Cemil Cahit Toydemir, genel 

Yardım için genel merkeze başı 3 İ harp oldug.; UDU ilan edecek re i TOnsİye kurmay yarbaşkanı Tüm general 
devam ediyor vuran 28 yoksul yavruya para yardı- ax:• 't>aw tahvil/eri Veysel Onivar, lstanbul merkez ko· 

1( d mı yapılmıştır.. mutanı Tuğ general Ihsan llgaz, pro• '1- u Üs 17 (A.A) -Taarruz vak- Vaşington, 17 (A.A) - Ruzvelt ve Hull Çindeki vaziyeti tetkik etmişler- Kahire, 17 (A.A) - Yüzde 3 foizli tokol şef muavini Kudret, Romany~ 
~ tı devam etmektedir .• Tulkerim Romanya ana dir. Iki devlet ada.mı Japonya ile Çin arasında hali harp mevcut olduğu- ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye talı- elçisi, general konsolos tarafından 
~tazi sahiplerinden ve eşraftan bir k l • A nun ilan edilip edilmiyeceği meselesini tetkik etmişlerdir. villerinin dünkü çekilişinde 1903 senesi 'ıkarşılanmıştır. 
~ P soka~ta öldürülmüstü:·· Bei- . ra. ıçesı ÇünkU iki memleketin harp halinde olduklarının füın edilmesi bunlar tahvillerinden 744,574 numaralı tahvil, Muzika Romen ve Türk marşla. 

da_ polıse yardım eden bır Arap Bukreş, 17 ( ö.R) Romanya hakkında bitaraflık kanununun tatbikini istilzam edecektir. 1911 senesi tahvilleı:indcn 306,144 nu- rını çalmış, askeri kıt'a ihtiram r~ 
ılıniı,diğer bir mahalde de bat- ana kraliçeei i il · ve b ber 
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Birdenbire kapının arkasından bir. çığlık 
koptu. Fransuvaz oraya koıtu. Kartleıi 

baygın bir halde yere aerilmişti 

lngilterede mühim bir 
vazifeye mi hazırlanıyor 

Birdeabire ressam kendi kendine ba· tembih etti. Cinayet insiyakından kuv-
iırdı: vet bulan bir mübalağa ile yüzbaşı Je-

- Hq Allah ..• Hay Allah... rann öl Um halinde olduğunu ve yara-

Kent Dükünün Avus
turyaya bu meseleyi 
halletmek için gel
diği söyleniyor 

Ve Zizlnin odada durduğunu görün- larırun vehametine göre bu saatte nr- Kent dük ve düşesi, Polonyada dost-
ce: tık belki de öldüğUnü anlattı. Mark ları Kont Pozokinin bir müddet miaa-

- Kot ta bana bir taksi tut sersem. rahmet okuma makamında: firi olarak kaldıktan sonra Avusturya-
- Sersem değil, hademe... - Cesur bir adamdı... DcdL ya geçmişlerdir. 
- IstedJ.itn isimle koşuver... Fransuvaz ve Nikol yemek odasında Jngiltere kralının küçUk kardeşlerin-
Ucube yerinden kımıldamadı: başbaşa idiler. Bu iş yemeğine davetli den biri olan dilkUn bu Avusturya se-
- Aziz üstadım gece gömleğiyle oto- olan Baron hazır değildi. Nikol hem-1 yahati, Italyada, Lidodl bulunan Vind-

JDObile binemez, dedi. şiresinin kendisine hazırlattığı hafif kah- sor dükü ve düşesinin alelacele Avus-
- JLılr\-m var. Mutfağa dön. icabına vealtıya el sürmedi gibi bir şey ... Ah- turyaya, Karintiyodaki şatolarına dön-

babnm- lası sordu: melerl ile yakından aWkalı görülmekte-
SUanbldan bir çan sesi geldi Zizi - Hala l§tahın yok mu? dir. 

açmaja gitti ve geri dönerek: - Hayır, hiçbir Ş"Y hoşuma gitml- Dük ve düşes dö Kent Viyanada bir 
- Bayan. lhvi de :Mareyclir. Kabul yor. otele inmişler, kendilerini belli etmeme-

ediyor muyuz? - Hakikaten n yin var anlayamıyo- ğe çalışarak turistlerin arasına katılmıJ-
- Onu dalına... Beni kendine esir rum. lar, şehrin görülecek yerlerini, müzele-

ettl. - Yorgunluk ve sıkıntı. Jerardan ri, Şönbrön sarayını gezmişler, Habs-
Adaın karikatürü vccd içinde bir ta. mektup alamıyorum yine... bunrgların mezarlarını ziyaret etmiş-

"yırla mırıldandı: - Sıkılacak bir şey yok.. O ... seter ler, ve birkaç gün sonra da otomobil 
- Beni de... koJuna mensup olduğu için yazamıyoı. ile bay ve bayan HofmanstoUarm şato-
Ve hemen dehlize koştu. Flavi odaya - Hissediyorum ki bundan başka bir suna misafir gitmişlerdir. Diğer taraftan 

;slrerken neşe ile: şey var. şatolarına dönen dük ve dUşes dö Vind-
- lfte ben ..• dedi. Vay, ressam göm- - Yalvarırım, sin"rforine tabi olına. sor da yakınlarına biltün aile dostlan-

lekle •.• Onun sırası fimdi. Canlan biraz... nı toplamış ve hatta avukatını ve iş ada-
&mra ıivesinl değiftirerek: - Elimde degıl... mı olan B. Valter Monktonu Ingiltere-
- Ne kederli 1avnnız var, azizim. - Hastanın doktor.a yardım etmesi den davet etmiştir. Düıes dö Kent ııe çocuğu 
- Filhekika çok canım sıkılmıştır. lazım ... Her §eyin iyi gideceğini kendi- B. Monkton, beraberinde bir hayli ev- Muhakkak olan bir şey varsa o da 

B.,ronıaı evine gideyim mi, gitmiyeyim ne teJkin et. .• Bir ,gayret yap ... Zaten rak olduğu halde tayyare ile gelmiştir. Kent dükünün kardeşi eski kral ile ken-
ml diye dilşilnüyordum. fena bir haber de gelmiş değildir. Ayni memleket havası içinde iki kar- di hesabına değil, valde kraliçe Mari, 

- Ne of Kasa fimdiden hasta mı? - Doğrud~r .. Bununla beraber içim- deş, birbirlerine pek uzak olmıyaıı iki kral altıncı Jorj ve hUkümet adına gö-
- Bundan daha mühim... Yüzbaşı de bir üzünttı, bır endişe, bir korku var. şatoda ayrı eğlencelerle vakit geçirmek- rüşecektir. 

Jerar bir pusuda çok çok ağır yaralan- .Bu elemli yemek bitince iki hemşire tedirler. Bir Ingillz gazetesinin neşriyatı ve 

Gaziemirde yapıla 
modern revir bina~ ·-·-·· Dii.n güzel bir törenle acı4 • mw11·, ~~~~ 

Küşadı yapılan revir binası 

Gaziemirde evelisi gün yeni ya-ı liler içeriye girdikleri zaDl 
pılan modern revir binasının açılıı katen emsalsiz bulunan es 
töreni resmi yapılmıştır. 1 etmekten kendilerini alama 

Davetliler meyanında Or general Başta or general 1. Çalış 
izzettin Çalışlar, Kor general M. üzere bütün büyüklerim" 
Muğlalı Mst. Mv. K. Bürhanettin, ğı meydana getiren ko 
Tüm general Rasim Aktoğu, Tuğ subayları, erleri çalışmalar 
general R. Evinç, İzmir ilbayı Fazlı layı tebrik etmişlerdir .. Bu 
Güleç, Şarbay doktor Behçet Uz bu- ra yurdda hazırlanmış ola 
lunmuşlardır. lef sofralarda yemekler ye 

Bu maksatla küşat resmi, sayın vakte kadar hasbihallerdc 
or general !.Çalışların hitabesiyle ve muştur. 
candan dinlenen teşvik.kar sözlerin- Koyduğumuz resim ye 
den sonra revir kapısındaki kordeli revirin cepheden ve yan 
kesilerek başlamıştır. Bütün davet- nüşüdür. 

Danonçiyo Bir Hay· 

Jlllf··· salona geçtiler. Burada Nikol bir şez- Kent dUkUnün Avusturyada buJUll- Avusturya matbuatının. bu neşriyata 
- Bak, ben bunu tahmin edememiş- longa uzandı. ması birçok ihtimallere yol açmıştır. Sa- verdikleri geniş ölçU, ~ın~r dUkünUn •ınu••, 

Mm. Bir hizmetçi geldi, Fransuvaza Piyer b k I il' kral h .. k d .. 1 t yakında Ingiltereye .doneceğı ve burada o h k k ç h • 

Ôliimünü sevinçle Polonyanın 
bekliyormuf •• retli bir ro 

cısı oldu -Tahmin edeı;nemiştim ne demek? LehOrtun kendisiyle hususi olarak gö- 1 ıf ng ızh ı . er gun kar eşı l ekili~ mühim bir vazifeye tayin edileceğini ih- nun a i i e reaı 
nı.. .._.1___ , . . e on mu averesı yapma ta ve ve . - 11111 : 

.. qflr -- bozulduğunun farkına ril§nJelıi istediğini söyledi. Nıkol derin ı a .. ..:ı uzad .. .. k•- sas etmektedir. öl JJ!.k'en aonr·- Ce•ası af ~e J.I · dı. da umum ~ ue uzun ıya goruşme o.c:- B hab h' b" . afta t , __ , -..Jil au &ı - .., r~ fiil nrama biı: heyecana düştil. Fransuvaz en- . . . . .. u er ıç ır tar n eıv.ıp \."U -

- Yani her tesadnfnııtın oaun aley- dişcden hali değildi. . dır: Söylendığıne gore iki kardeş Se- memiştir. belireçe°kmif •• Polonya cümhur reisi, 
hinde ola'bUeeeğinl dilşilnınemqtim ~· ' . . . • .. 1 edi 1, klzınci Edvardın tahttan feragatbıden- Yine Ingiliz kaynaklarından sızan şa· leri 'ile tanınmııa olan k~ · - L.ıyaretiıiın sebebını soy em m . :ı' 

- Ben billkll bunu tahmin ediyor- ...._ Fellkete d" mUş bir kimse e ait beri ilk aefa karşılaımak ve bulUşmak yialara bakılırsa eski kral Ingilterede haydudu affetmiştir .. Bu 
aum, ~ Jerar cUret derecesinde ce- olduğunu anlar ; 1 oldum. Hiç şü~esiz üzeredırler. yeni kurulaca)t içtimai bir teşkilatın iU ~t karatın se~f ıudut 1 

surdaaı. m~truk anneler yurdll için bir iş olsa Ancak bu buluşmanın nerede olaca- komiserliğine tayin edilecektir. PlaCeekt · adırıı ~ 
- Cetantinden §tlphe etmem, fakat k ğı kestirilememektedir. Bu h~usta malUınatına başvurulan o' iki me e-nlcl VarŞoVll 

alihlpe inanıyordum. ge~k~: Yugoslavya kral naibi 'Prens Pol, iki Vindsor dükü haberi ne teyit ne de tek- taclrlerinden bMni vahşi 
- ~ ~ onu :ıerketınif. dem.ek... ....,. Bu bir vesiledir, diye söylendi. kardeşi. refikaları ile birlikte Yu.plav· zip etmiştir. s~vletle öldürmüş, ttıagU 

:Artık Jıer şeyi ~kllye~··· . _ Neden bir vesile olsun... Makul yaya, BJeii şatosu~ davet etnılştir. ~~t Sabı~ ~l ~dece: . . . . nıu'ftu •. Bir kaç ':ğü'n S-mir 
- &\ kıs~ lbtimall dU§Unm~mell... .:ı... al Ha di odana k. ve Vindsor düklerinin burada ka.rplaş- - Şımdilik sıze bildirilecek yeru hır çen •katil d~rhal ınahxem 

En..l:e....ı • Ç 1... b" k uavranm ı. y ' sen çı - lı·l ,~ 'da hk .. - ~eyım. oa. aşır ır ~ara, pe Nik 1 ,. k lk k- maları daha çok ak.la yakın görilnmek- şey yok... eoı ereg, 1 ma ma um 
-..... bir klim, kif · b" 0 ayaı;;a a ara · C b k1 "k :r • • ti' F k t "d ·· ·· "f ....,.u millalt ı ayetsW ır te- p· L h rt d b t krar tedir cva mı verme e ı tua etmıştir. •• a a ı am gunu arı ca 

. . . - ıyer e o ne erse ana e · i "klaı 1: b"nd k' kah l'avL •• Nezaret tabii aılesıne haber ve- nin stı 111 nar ı e ı 
ıecek .•• Fakat Baron... etmeği vadeder misin? lzmt•fl•D DU•• fUS • t • n• veaakeri meziyetlerini 

- Baron mu? O uzaktakilerle meşgul ....- Evet, vadediyorum. V 8 ZJ ye J r~ idam cezasını on beş 
~bir iş adamıdır. Nikol çıkar çıkmaz ressam aa.lona alın· ğe tahvil etmiıti .• Cani ha 

dı. Halil tavrından Fransuvaz fena bir v•1 A e e d k ki ird0ği 1 d • "f - Fabt Nikol var... t geç ı sene er en ısti 
- Evet, Nikol. .. Mesele çok narlk... haber getirdiğini anladı. ) aye ımız e er e er eline geçen kitaplan oku 

B. de Vlllebon küçük lozınm sıhhi va- - Jerar mı? Diye sordu. yulmuıtur .• 

&lyetinden memnun olmadığını söylü- - Evet Jerar... kadınlardan fazladır Edebi eserleri okuya o 
rordu. Fransuvazı görseniz a... - Bir (elaket mi? ceskide yazı yazmak aıkı 

- Bir genç kıza nasıl açanm bunu! - Evet, bir felaket... tir .• Haydut ilk eserini y 
- Otuzuna yaklaşmış bir genç kız... Bu kısa muhavere ile mukaddime iki sene uğra§lllıştır. Çok 

JtUTVetli ve enerjiktir. N'l§ter kulla- zahmet ve azabından kurtulan Piyer hl- Merkezde kadın olmak üzere 17029 kitidir... DANONÇIYO lü geçen hayatında o kadar 
• kullaJlA ~yetçiliği de kalına- diselcrl olduğu gibi anlattL Birdenbire (Erkek fazla) Roma, 12 (P. S) _ Garde gölü seler vardı ki mevzu kıtlı 
pufbr. kapının arka.c;ından bir çığlık koptu. Kilometre baf ına 13 Meneml enk: ~ l 2223e6rk54ek7 ~~ .15(3E25 sahillerinde büyük tq duvarlarla medBi ...• .::L .. k 

- Doğru, onu görmeliyim. Fransuvaz oraya koştu. Kardeşi baygın • • • • kadın oma uzere ~ııı. r- sarılmıı küçücük bir ev var ki bu· « u,.\&A, ayının a§ı ı» 
P1avi konağına döndü ve Marka te- bir halde yere serilmişti. Ve teessürle: kıfl ısabet etmektedır kak faz~) rada on bet seneden beri hayattan diği bu ea~r meşum eserle 

Won ederek Hindiçiniden müsait bir ha- - Yukarıya çıkmam!Ş... Her şeyi istatistik umum müdürlüğünce ödemıf : 42492 erkek ve 46120 el çekmit gibi yapyan bir adam var. ret alan ~ar hay~~un, 
ber aldığı için gelip ~endisinl görmesini duydu. Eyvah, ne yaptık... 935 yılı nufus tahriri neticeleri hak- kadın olmak üzere 88612 kitidir... Bu adam ltalyan edibi Gabriyel ~ kendı kendının ha~ah 
•·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(~ın~~) ~~~~. ~~ e~~~~~~h~m~ 

ed·1~ekted" l · ~1~ ti" nu- Seferihisar · 4832 erkek ve 3860 neslin o kadar severek takdir ettiai_ fevkınde muvaffakıyet vam ıun ır .. zmır vuaye · -o.., B d 1 b" 
fueu hakkındaki rakkainlar tamam- kadın olmak üzere 8712 kiıidir.(Er- harp içinde ölen bir neslin bir ilah .un ~ sonra .~r.e~ ~r 
la ed·1m· t" kek fazla) gibi kendiaine perestiıa et•:~1• bu 1 kıp ettı .. Placeskının ıkıncı nmı§ ve nqr ı lf ır. "T -. • • h 1 _ _.. B 

l . ·t!!! •• 935 fu tah T" 20905 L_ı_ 21900 L- adam timdi ölümü bekliyor şıncı mer a e'"1ır.. u eser 
zmır vıwyetinın nu • - ıre : er~~ ve &.a• • d d ecl b .. k d f · b" 

· "nd k" L__ 304 969 kek dın olm-L 1• 42605 k' idi (Ka- Bu bir sükun ve teslimiyet için- u un . e 1 u re ınr ır 
nrı e ı nu.ıWtU • er ve aa. uzere 1f r. d b" beki . d .. "ld" Zi D parlak hır surette meydan 
291.881 kadın olmak üzere 596.850 dın fazla) n:nçiyıro öİ~m1' •• egı. ır.b •. ra . al· Bundan sonra Polonyan 
di B · ·· t • ili Torbah · 8400 k k 7964 ka- u ganp ır ıevınç e l"f ed b '-'-ü)l • • · r. u netıceye gore zmır v - d lmak. .. eri 636e 4vke' id' (E bekliyor .• O bu ölümün kendi iki- ı e t tete~.. erı teıt 
Yetinde «Kazalar dahil» erkek nia- ın ° uzere 11 ır. r- bet" t ak • • b" d' müracaat ederek «Haydut . . • kek fazla) ıne ırmanm ıçın ır mer ıven .. .. . . 
beti 51.1, kadın niabetı 48.9 dur.Bu · olacağtnı ümit ediyor •. Daha bir kaç oldu. Onun yerme edip Plac 
rakkamlan kazalar itibariyle de an· Urla : 9586 erkek ve 7 487 kadın ay evvel bu fani dünyadan kaybo- du• ciediler.. Haydudun aff 
latabiliriz. olmak üzere 17073 kifidir. (Erkek lacağını ve cesedinin bir asit ban- rarla y~lvardıla~ .. Re~!cürr. 

Madrid, 17 (A.A) - Askeri mahfeller Toledo "9 Talaverada ut batlannda fzmir merkez kazası: 113.873 er- fazla) _ _ yosunda erimesi için icap eden ted- zat aynı aerle~~ tesı~ı altı 
isyan çıktıluu bildirmektedirler. Mu mahfeDer diln saWı asi hatlarmda tld- kek ve 106.657 kadın olmak üzere Raklwnlari ayn• aütunlarimi- birleri alacağım büyük gürültüler- mıftı._. ~laceskının mutebal 
detli tüfek ve ı.itralyöz sesleri işitilmekte oldutunu dlve ebmktedlrter. 220.530 kişi. za geçirdikten sonra kadın ve erkek le ilan ediyordu .. O şayanı hayret •.H•ed•ı•ldi_. _____ ..,. 

~.!~areleriııhl TaJaveranın üzerinde uçarak tehre bomba attddan al- Bayındır : l 3.834erkek ve 14638 nufuıu aruandeki farkları tebarüz gururu ile Cabriyel Danonfiyonun Duralumin Kc 
""Y- ~-- kadın olmak üzere 28.472 kifidir •. ettiren JGlde ni.betlerini de ilave bir kadavra haline gelmeaine taham-

NASYONALISTLERE AiT BiR HABER ~ (Kadın fazla) ediyoruz : mül edemiyor. Alfr'eJ Vilm c 
Bilbao, 17 (A.A) - Nasyonalistler Barello Chirco ArroJa kaWM1vmı ve Bergama: 28248 erkek ve 29094 Foçada yüzde 56.4 erkek, yüz- Bugün .. ~ine ölümün~~~~~ Berlin, 12 (P. S) - «Duı 

Santanderin 55 kilometre cenubunda kain Beinosa şehrinl lfpl etmlflerd.ir. bdın olmak üzere 57.342 kip. (Ka- de 43 6 L--'- M d ---:-1 d~n ke?dısıdır .. l~lya~ Futur~tle~· adlı hafif madeni bulan 
Santander, 17 (A.A) - Yapmlf oldukları şiddetli taarruzlara raAmen nas- dın fazla) , • &mun, enemen e Y\U.Ue nın tcfı olan Marınettıye yazdıgı hır .. . . , 

yonalistler Reüıosayı işgal edememişlerdir. Çe • 620; k k 
5852 

ka 58.1 erkek, yüzde 41.9 kadın, Scfe- mektupta aiyor ki : «Allaha ısmar- A!~~~ ~ej~i,: Alfred l 
CUMHURiYETÇiLERiN BiR MUVAFFAKIYETI dm ~·.. fır 0~7 vı:.. (Ek k rihisarda yüzde 55.5 erkek, yüzde tadık dostum. Son nefesimi verdik- muftkurnd •.. "d"n a ratuvar ı 

Madrid. 17 (A.A) - Dün cilmhuriyet kıtaları Ciempozuelas mıntaban- ~) uzere ışı r e 44.5 kadın, ödemişte yüzde 48 er- ten ~ç saat sonra beni bir daha göre- ran e 111 !r. 
da kilometre 12 bizasmda işgal ettikleri mevzilerden bir kilometre kadar ileri Dikili. 

5544 
kek 

4891 
kadı kek, yüzde 52 kadın; Urla yüzde ~i~cceksin. Ve ancak o ~n ha- Jtalyaımparator 

~!::!.~~-. Asilerin şiddetli mukavemetine rağmen bir kaç stper zapte.. olmak ~ere 10e;35 k7~dir. <Erkek 56.1 erkek, yüzde 43.9 kadın nufusu kıkı çehremte .~.rşı!~~cakaın .. » ve Mısır 
......._.,M& f'--'-) f mevcuttur .. Bazı mıntakalarda rast- Bu mektup olumunun yakın ol- dı 
1 ·ı• F k• ) • b ~ d .. hakk d b" h" · k bl-L- k Londra 17 (ö R) - Lon ngl iz notasına ran ıst erin Ceva 1 · lanan kadın - Erkek nufuı niabetsiz- ugu ın a ır ıuı a cnu uu ' · . ratcı 

Foça : 4880 erkek ve 3768 kadın li"" ht l"f be le d .1 . l kaydetmektedir. leri, Mısırın, ltalyao unpa 
0 1--L uz·· ere 8648 kıt" idır" •• (Erkek gı mu. e 1 se P r en ı en ge - - •--·---&• m---1esi üzerinde al Londra, 17 (Ö. R) - lngiltere hiikCUneU. nihayet Britiş Korporal vapu- ~ k ed wuU&..._ aıe.ı 

runun bombardımanına dair Frankistlerden bekledill cevabı almıştır. An- fazla) me t . ır. . Şah. Abat ziyete dair uzun uzadıya n~ 
cak bu cevabı Frankonu numuml karuılhı delil, Palma adasının liman Karaburun · 3604 erkek 3669 lzmır merkez kazasında kilo- maktadırlar. Söylendiguıe gcı 
reisi vermektedir. Cevapta filvaki nasyonaliltleri bir yük gemisi bombala- kadın olmak ~re 7273 kiı~:.(Ka- metre baıına 138 kiti. lzmir viliye- sanatoryoma tere hükfuııeti bu hus1!5ta Mı: 
cblı ltlraf olumn81cta, ancak bu pmlntn IDaDls aemlsl olmadılı ve bayrak dın fazla) tinde vuati olaralr. 48 kiti ilabet et- Ta\lıran, 17 (A.A) - Dün baıvekll, metinin fikrini anlamak isteldi 
-::!_ ~~=Bt:;;.:ted.:ılir.,;.:·_ ...... ·...___.ı--~_._--ııı....a.-...---....._lı~KMıemal4..1...:lpa:.......:.p-'.~1266~.=.2_.::e;.:rk:.;;e;.::;lc..&.-'&ve....:.ı.mek __ t_ed_u_._lzmir..L-·..__m__.er:....k_ez.a._k•_zam.c.....ındaı...K-n.J.m_...ec_lis_re.......,isı, ... • _.bir"-ço_k.._nmrlar _ ___,._' y_..üks,_,· '--ek..a.&-.ze._...M ......... UllS0....._11._."'_1 _Mım--..&. .... top- ra ... k_ı .... ah_m_• 
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ispanya iç harbı 
Asiler arasında • 
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Bir hikimi 
hatıralarıı 

Evlendiğimizin ilk anları 
bal aylarımız kaymak gibi 
geçti. Gül gibi geçinip gidi
yorduk. Derken günlerde 
bir gün • • • 

" Kendimi tutamadım. F o
toğrafın camını çerçevesini 
parçaladım... Alttndan ne 
çıksa beğenirsiniz •.. 1, 

Boşanma 

Davalarında öyle ga•·ip 
sebeplerle karşılaştım 1-..i 

• . . 
• • • . . . 
• . . 
• . . .. 

Almanya - Fransa a(letizm karşı
laşmalarında Fransız atletleri 

büyük hezimete uğradı 
Balkan futbol şampiyonasına 

yüksek atlama 
Son günlerde Almanya - Fransa 

münasebetlerini muhtelif sahalarda 
'lklaştırmak iı;in bazı ciddi teşeb
büsler yapılmıştır.Kültürel münase
betlerin iadesini gerçekleştiren F ran
tız kültür bakanı, spor federasyo
nunun da muvafakatiyle daimi 
Fransa - Almanya atletizm temas
ları ihdas etmiştir.. 

Bu tamasların ilki Miinih şehrin
de Alman - Fransız milli atletizm 
ekipleri orasında yapılmıştır. 936 
olimpiyadında bütün dünyada akis
ler bırakan parlak dereceler elde 

1 
eden Alman atletleri, yapılan on beş 
müsabakanın on dördünü kazanmı~-

1 ıardır.F ransızlar yalnız sırıkla atla
ma birincilii'ıini elde elmislerdir. Al
man atle r;nin elde et ·kleri rekor-
1 r beynelm i! 1 m a!1:yct ta~ıma1<ta
dır ve hepsi <le dünya rekorlarına 
mu•<lil v ya y:Unndır.. 100 metre 
10.5 saniy<', yüksek otlama 1.97 
metredir.. Alman Lagua ciridde 
66.07 metrelik güzel bir " kor tesis 
etmiştir. 

1 BiR DONY A REKORU 

' 

rekoru 
giriyoruz. Dünya 

tekrar kırıldı 

- 4 - B. Pot: değil, fakat kadının fotografı ile... Turneye çıkan Amerikalı atlet-
Kan koca arasında aldatmağa ve al- - Bakınız nasıl oldu. .. - Nasıl olur? !erden Valker lsveçte lsveç - Ame- Amerilaıh kadı" aıl.ctU!r 

• • • • • . -

c 
• • • a • • • • • a 
• 

iatılmağa dayanarak açılan boşanma Diye söze başlarken Bayan Jermen - Basbayağı oluyor işte ... Ben de rikan atletleri arasında yapılan mü-' tı .. Bir zaman lzmirdeki basketbol- ÇEK - lNGtl iZ KARŞILAŞMASI 
lavalarının çeşlUerl pek çoktur. Bun- atıldı: 1 ilk önce sızin gibi meseleyi kavrayaınn- eabakalarda yüksek atlamada 2.08 cular, Avrupanın belli başlı takım- Çek milli takımı kıi.nunuevvelio 
oarın hepsini ayn ayn belirtmek hem - Hayır . .• Hayır ... Ben anlatacağım. mıştım. Pol bana: atlamak suretiyle yeni bir dünya re- !arını mağlup edecek bir kabiliyette ilk haftasında Londraya giderek in• 
.ızun hem de faydasız olur. Sen söylerken yongayı hep kendine yon- - Bu resım benim birkaç s~ne evvel koru tesis etmiştir .. Bu atlet evvela idiler .. Kapalı stad olmadığı için bas- giliz milli takımiyle oynıyacakbr. 

Ben içlerinde enteresan bulduklarımı !arsın. Ben anlatayım da bay hfiltiın fet- ölen ihtiyar halamın resmidir. Çok se-l 2:?: at~ı,, bilahare 1.96 da citayı ketbol faaliyeti sönmüştür. Bu m~ça Prağda ~yük ~~emmi~~ 
yazıyorum. vayı ona göre versin... verdim. o da boni severdL Bana büyük duşurmuş, en son olarak 2.08 at- NEDEN KAZANIRLAR? atfedılıyor.. Çek sıatemının lngila 

Biraz evvel anlattığım fotograf kol- Ve anlatmağa başladı: iyilikleri var. On· , için resmini daima lıyarak yeni bir dünya rekorunu te- Hoilandada 1816 kulüp ve 6786 futbol sistemiyle karşılaşmasından 
lekaiyonu vak'ası bana buna benzer bat- - Evlendiğimizin ilk zamanları bal basucumda t'<ıyo. l!:n. Domişti. sis etmi•tir. futbol takımı vardır •. Lisanslı fut- elde edilecek netice şüphe edilemez 
ka bir fotograf davasını hatırlattı. aylanmız kaymak gibi geçtL lkimiz de Ilk önceleri ' sesim çıkmadı. Fakat re- l5T ANBUL VOLEYBOL ı bolcuların sayısı 130849 dur. ki büyük futbol alemince merak 
Davacı ve şikAyetçi yine kadındı. mesuttuk. Küçük, iki odalı bir apartı- . k d . k. d. ki On tak ŞAMPlYONASI Beynelmilel maçlar Hollandada uyandırmıştır. 
Bayan Jermen derdini yana yakıla manda yaşıyorduk. Apartımanın bir sım 0 a ::ır çır ın ~ · ·.: d .. ku yab Fener Yılmaz takımı, 937 - 938, 50 bin-70 bin Türk lirası hasılat te- BALKAN FtrfBOL 

§<iyle anlatı.yordu: odasını yatmağa, bir odasını da hem ye- odamd~ ve başucum a gor u '.e'. en devresi lstanbul voleybol şampiyon- min etmektedir. ŞAMPtYONASI 
- Bay hlkim .•• Ben kocamı aevlyo- mek hem misafire tahsis etmiştik. Mi- de_ ıhtıyn~l~dığun vak·ı·t -~nun gıbı ola- luğunu kazanmıştır .. Yakında lstan- lŞÇl TAKlMLARI Bu yıl Bükreşte yapılacak Baf. 

rum, hem öyle yalancıktan fi!An değil, safir odasında \>ir kanape, iki koltuk, bir cagımı duşunuyor ve odum kopuyordu. bul basketbol müsabakalarına baş- Paris sergisi münasebetiyle i~i- kan futbol flUTlpiyonasına Türkiye 
sahiden seviyorum. işte bunun içindir masa, bir tuvalet vardı. Sade fakat te- - Kocacığım, dedim. Ne olm, bu res- lanııcak, netice ilan edilecektir. !erden müteşekkil takımlar arasın- milli takımının iştiraki takarrür et• 
ki ondan boşanmak. ayrılmak istiyorum. miz bir oda ... Yatak odamızda ise. .. mi buradan kaldıralım, misafir odasıll.'.l Türkiyede basketbol faaliyetini da futbol maçları yapılmış ve aürp- miştir .• Takımımız bu müsabakalara 

- Nasd olur kızım .•• Insan sevdiği - Canım bayan... Evinizin içi m<>- koyalım... ı ~~_Ya i~in ?'e~i bir t~ebbüs ya_Pıla~ğı rizli neticeler alınm•ştır .• Filistin ta- her hangi bir sebe~le iştirak e~ez· 
adamdan ayrılmalı: değil, ona kavuşmak bilyelerinizın cıns ve çeşıdi davayı ala- - Olmaz . . Dedi. ogrenılmıştır.. Malum oldugu uze- kımı Fransızları 1 2 - O, ispanya la- se 7000 dolar tazmınat vermegı ka-
lster... Yoksa ben yanlış mı anladun? kadar etmez. Esas mevzua gelin_.. Geceleri yatağa yattığımız zaman ko- re Türkiyede lstanbuldan önce iz- veci 3 • 2, Sovyetler lngiltereyi 1-3 bul etmiştir .• Milli takımımız tim-

- Hayır, yanlış anlamadınız. Koca- Bayan Jcnnen biraz asabileşti: camın gözlerı hep tepede, bu koca karı mirde Basketbol faaliyeti başlamış- mağlup etmişlerdir. diden hazırlanacaktır. 
mı •nvlyorum. O da beni severek aldı. - Nasıl alfikadar etm~. dedi. Asıl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Boşanmak 2 mamo Çtrçevesi ile beraber duvardan indirdl K d J • J f y s 
Öyle değil mi Pol! Söyle ... Burada, B. sebep Lunlar ya ... Pol ile beraber mi- resminde idi. O sanki kolları nrasında _Sen götürmezsen ben götürürilm. e j erin it el l eni OVyet 
hAklmln önünde yalan olmaz... Beni &iniz? beni değil, bu kocakarıyı sıkıyordu. içi- Diyerek resmi bir kağıda sarmağa B • Yi 
sevmedin ml? Senin için yanıp tutuşu- Baktım olacak gibi değil ... Kadınca- mc bir kurt düştü. Ayıp d •ğil ya ... Bu başladı. NaqıJ oldu bilmiyorum, bir ır Unan gazetesi mimarları 
yorum dediğin zamanları unuUun mu? ğız çok üzüntülü... Biraz daha zorla- bu mücadele hakkında 

P 1 i.k b u. iki _ki 1 ak H ihtiyar halayı kıskanmağa başladım. Bu denbire sinirlendim, irndem elimden git- Sovyetler Bı'rlı'g" ı' Mı'marlık .•--. B. o , sempat' ir genç sam ' · gözü ı çeşme o ac . . . cm "KA 

- Hani, dedi, pek o kadar !az1a ya- yatak odası mobilesinin birbirlerini se- yaz, on beş günlüğüne sayfiyede oturan u ve kocamın elinden çerçeveyi kaı>- ne diyor? demisi, Moskova mimarlık enati· 
,_ ahbaplardan birine misafir gidecektik. tı[iım gibi yere attım. Camı parçalıın-

nıp tutuştuğumu hatırınmıyoruın ama ven iki kişi arasında nasıl boşanma ve d Estia gazetesi L.'lanbulda kedilerın it- tüsü, diğer ııehirlerde bulunan on ~ 
sevmiyor da değildim. Şimdi de sevi- aldatma srbebi olabileceğini merakla Ufak tefek ve çamaşıra benzer eşyala- ı... !Mı mücadelesinden bahsederken diyor m"ımarlık faku"l~-ı· ve yu"ksek m-L. 

Resmi elimden ve ayağımın altından ""' ""' yorum. Fakat sen hiç yoktan mesele çı- öğrenmek istiyordwn. rımızı bir bavula yerleştiriyorduk. ki· 
kard P ki P l . D d y tak oda p 1 nlmasına meydan vermeden foto~fı çı- ·Is b ld t kedil . ik tepleri, her Bene 600 ila 700 genç 

ın... - e ... e cı... c im. a - o : kard tan u a mevcu erın m ta- . d' 1 k ed" 
- Nasıl hiç yoktan mesele çıkardım. sını söylüyordun. Fakat kısa kes ... Siz- - Halamın resmine de bır yer ayır. • un ve yırtacaktım.. Ah .. Bay Hll- rına dair ihtilllf mevcuttur. Bu miktar mımara ıp oma verme t ır, 

Sözde beni sever görünüyorken aldın- den sonra davalarına bakacağım daha Dedi. Artık bilsbütün çileden çıktım. kim.·· Bir de ne göreyim ... O karaka- 15.000 ile yüzlerce bin arasında dalgalan- Bu, inkılaptan evvelki varlyete 
dan, fikrinden ba§kalarını geçirdiğini çok bekliyenler var. - Halamın resmi ... Halamın resmi .•. lem kocakarı resminin altında ve ay- maktadır. Her halde büyük evlerden nazaran, on iki misli bir fazlalık irae 
anlar da nasıl kıskanmam... - Uzunu kısası zaten ufacık bir oda. Bıktım usandım bu kocakarının res- ni büyüklükte peri gibi bir kızın resmi tut da, açık hava tiyatrolarına kadar, her etmektedir .• 

- Canım hiç ölm"• insan kıskanılır Bir karyola... Dir komodin... Bir ma- d d saklanmamış mı?·" O llnda dilşüp ha- yerde kedilere tesadüf' edilmektedir. Dar ___ .... __ .,... rnin en. . Ahbaplarımızın cvın e on 
mı! sa, iki sandalye, bir masa saati, iki va- be il Yılmadığıma hfıt.a hayret ediyorum. De- sokaklar kedilerle dolu olup, karınlan- Bir mahkumiyet 

Nede '---'---·•--- H .. im.. 1 kary lan b d 60X50 b" ş gün misafirliğe giderken hiç değ· - mek Pol, kocakarı resmine değil, onun k 
- n ıus••w.u.n=. em o uş o - zo ve o ın aşueun a u- se bu kısa zaman için onu görmekten nı doyurmak üzere dola§an 20 - 25 e- Seferihisann Hereke köyünde ar-

duğu ne mal(Un? yüklüğün.de kara kalem bir fotograf. ·· nltında saklı bu güzel kndını düşünUyor- dilik gruplara tesadilf etmek te nadir • , 
Bir milddet, hakikati anlayabJmek Bir kadın, seksen yaşında, suratı bum- kurtulacağıma seviniyordum. Bu kadar- du. Beni severken, benimle yatarken bir şey değildir. ~adaşı alHüoeyınM ıhtabaed?ca 1:iliakeşunuy• 

için onları kendi hallerine bırakmıştım. buruşuk bir kocakarı fotografı... işte cık sevinci de bana çok gördün. Hayır. gözlerini ayırmadığı bu resimde lıep bu Bu vak'a ha tan evvelki kö k belA- e yar ıyan e m ın m mc-
B -~ - -•- 1 .. rp pe • b' . b" • h Baktım ki iJ uzayacak, müdahaleye şlmdi asıl noktaya geldik... Kocam b<>- u mendebur koca karının =~u go- peri gibi kızın hayııline dalıyordu. Söy- sıru hatırlatmaktadır. Eski TUrkiyenln sı ıtmış ve on sene ır ay agır ap-

mecbur oldum. ni bu fotografla aldatıyordu. türnıiyeceğim. leyin şimdi ... Boşanmak istemekte hak- payıtahtını haraca kesen bu köpekler, sine karar verilmiştir. 
- Şu işin esasını içinizden biri doğru 

dUrilst anlatsın bakalım, dedim. 
- Seksen yaşındaki kadınla mı? Götüreceksin, götürmiyeceksin der- lı mıyım, değil miyim... Boğaziçicin ıssız bir adasına sevkoluna- =~z;;ı~~:z::ııa::ı::ıız::ıa:ııımm•l!I 
- Hayır ... Seksen yaşındaki kadınla ken aramızda patırdı koptu. Pot resmi - Bilmedi - rak açlıktan ölmüşlerdl Kiralık ev aranıyor 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""!!!!!!!....,,,..,,.---....,....,...,,. ..... .....,,.....,.......,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'"""""""'"""'"""'!!!!!!!"""'"""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,..,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!• Bumahııne,T"dkilik,Gazibul-

ğıtmamıştı. Vencdiğe vaziyetin çok teh- gibi görünüyordu. Serenleri iki tarafa nalı bir bakışla bakıp bir müddet öyle van civarında 3 _ 4 odalı küçük 
likeli olduğunu bir mektupla bildirdi. sallanarak, halli hafif gıcırdayan bu ge- kaldı, onlar sanki melıtabın bu parlak bir ev anuunaktadır. ldarebane-

Katırcıoğlu Kandiye kalesine doğru minin etrafında bir iki geniş ve büyük! nuru altında gözlerıyle görüşmil§, an- mizde Kemalettin Şükrü ıuı-'auL41 
bir lağım kazdırıyordu. lki tarafın _kor- sandal bir şeyler yükleyip sahile geli- j laşmış gibi oldular, K.atırcıoğlu atını müracaat. 
k~~ ~ük~etl boş ~ur~al~'.":' ata'."~t j yorlardı, sahilde meydana çıkmış tene- sürdü: . . . &T.J:Y.~._?._;t,, _,._'7AUZ!711::z:l::;::ıı::mm .. • .. 

Yazan: ı ok Dil Yefrlka No: ıos 

degildi, iki taraf ta bırbırlerıru imha ıçın I keler, fıçılar, çuvallar vardı, başlarında 1 - Paşam! Dedi. Sız çadıra gırin! Ben 
tedbırler alıyorlardı. . da adamlar. .. bir defa §U kazılan !Ağıma kadar vara- Satılık motör 

Aradan dört gün, dört gece geçti, her Büyük bir temkin ve itina ile sessizce, yım, bakalım nedir bu telaşa sebep olan. 
gün hattı! her saat çadırından Katırcıoğ- ve fakat itina ve temkinle beraber sü-ı _ Ihtiyatlı davran! Az müstamel 25 beygir kuv-

- Alil! Onun yirmi, otuz fıçısını Ha
lı! paşa gelinceye kadar bana ver! 

Uzun görüşme ve hasbıhallerden son
ra Köprülülü Fnzıl Ahmet K.atırcıoğlu
nun fildrlPrini tasvip etti. Uğımlar ka
zılıruısı kararlaştırıldı. ..... 
Ertesi günü HaW pnşa gizlice lstanbu-
la göndcrilm~ti. Ve sabahın erken vak
tinde Kıttı['(.ıoğlu ile kızanları octadan 
kaybolmu.şlardı . 

Fazıl Ahmet pava, kalyonların < >r 
çekip getirdikfori iki bal yemezi, Al
lah! Allah! Maşallahıyle sürükletip 
Kandiye kalesinin uzagında bir yere 
ağızları kaleye miı.teveccih ycrleştirt
ınişti. 

Ağzından iki çuval barutu sen misin 
demeden yutan, beş, on çuval paçavra
.ı;ını barutun üstüne alan ve ağzına ya
kına kadar taş, kaya ne bulunursa ka
bul eden bal yemezler sahesO<" (!) bırer 

lunu ayınnıyıın Fazıl Ahmet paşa onun- raUe yapılan bu aktarmayı karşıdan, ka- M ak tı 1 vetinde dömi Dizel Roıten 
toplular. la beraber sık sık teftişe çıkıyor, birşcy- leden görmemeleri için uğraşıyorlardı. . ::: ••. :- c ne. Horaley markab mazot motö-
Fazıl Ahmet pa~ın uırlayıp zorla- lcr görüşüp, birşeyler kararlaştırıyor- Fazıl Ahmet paşa ve K.atırcıoğlu ora- B' ka ıl . Kandi ka rü ve ayrıca gazojenle kulla-

yıp doldurttuğu bu toplara ııleş veren- !ardı. da lazım olan emirleri verdiler. . ıraz sonra. .. z an yerı . ye - nılabilmek için tertibatı mub- ı ı 
ler fitillerini yakarak tabana kuvv.>t ka- Dördüncü günün gece yarısı her ta- Geri döndüler, karargaha yaklaştık- !esme karşı kiıçuk lnr tepecikle saklıyan tevi, ayrı, ayrı veya hep bir· 1 r 
çıp topları yalnız bırakmışlardı. Fitiller raftan el ayak kesilmiş, ortalık garip !arı zaman telaş ve heyecanı sözlerin- !Ağıma Katırcıoğlu gırmişti. Daha met- den satılıktır. lateyenlerin: 1 
neden sonra toptaki baruta ateş verince ve korkulu bir ıssızlığa bürünmüş sa- den, hareketlerinden taşan bir asker, halden içeri girerken butün I.ağını ~ıcı T8.fçılar içinde demir tüccan :; 
kelimenin tam mfınasiylc kıyametler ko- allcrinde bir gcoe nöbetçisi koşa koşa Katırcıoğluna sokulup: ' askerler ve efelerının hır araya toplan- Gördesli Bay Hüaeyin Avniye 
puyordu. Fazıl Ahmet paşanın çadırına geldi, te- _ Paşam! Dedl Demindenberi sb dıklarını ve birbirltri;,-le meraklı merak-'' veya yeni tuhafiyecilerde dok· 

tki bal yemezin taş ve kaya mermileri lılş!a kalkan paşa nöbetçiye sordu: arıyorum. lı görüştüklerini gördü, bir ah çekerek: tor Hulusi caddesinde 68 nu-
Kandiye kalesinde büyük büyük yara- - Ne var? - Ne var evi.at? - Ah Akyakalıoğlu! Ah kabri cennet .; marada tornacı Bay Mehmede 
!ar açtı. - DevlctlOm, erzak geldi! - Kazdığımız tağun yok mu?! ~lası kahraman yiğilim, işte sen ölme- ~ müraeaatleri. (1-8) (1538) 

Kalede muhasara cdilenlerd~n birçok- - Neredeler? - E! seydin, bunlar böyle korkak gavurlar ·
0

·~, z.r.r;-
ları ölmüş, birçokları Afaka velveleli ta- - Sahilde ... Kayıklarla kcnnra çıka- - işte orada paşam bir §eyler duy- gibi kapı dibi beklemezlerdi. Uuulan Erkek daktı"Jo 
rakalar salan topların korkusifle ma- rıyorlar! duk! sizin içinizde Akyakalıoğlunun efeleri 
nevi kuvvetlerini knybctm~ler, tcslım - iyi Halil paşa gelmiş demek, sen - Ne duydunuz? de var, benim de ... Gurültüye pabuç bı-
olmak için kale kumandanı cMorozinı;- gıt şimdi K.atırcıoğlunu yanıma çağır! - Yerin altında bir takını .esler! rakıp kapı kenarına neye geldiniz! Ne 
ye kadar çıkını,JardL Bir ıın sonra gelen Katırcıoğluyle b<>- - Hayaldir, boştur. var burada da korkuoıorsunuz! 

cMorozini• temkinini bozmadan: raber pek uzakta olmıyan sahile atları- - Hepimiz de hayalden sesler duya- içlerinden bir efe: 
- Yerlerinize! Yerlerine gitmiyenleri na binerek SCliSizce geldiler. mayız ya! - Paşam iş öyle değil, Akyakalıoğlu 

kılınçtan geçireceğim! Sahilden biraz uzakta İçinde lıiç ışıkl - Hepiniz de işittiniz mi? ralımetlik olsa bile evlıama düşerdi, gel 
Tehdidini savurup, sarayının etrafını bulunmıyan bir gemi mehtabın solgun - Hepimiz de... de bir dinle .•• 

saranları daiiıtını:;lı ama endişesini da- zivası altında siyah ve bUyUk bir sekil K.atırcıol,\lu Fazıl Ahmet paşaya mA- - BtTMEDl -

ebmet Gürer - · 

aranıyor 

Daktilo vazifesi görmek üzer 
erkek bir genç aranıyor. Taliple 

rin gazetemiz idarehaneıine mt 
racaatleri. 
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Haydutların 
kanunu 

Cemiyet ve adalet 
kanunları ile 
alay mı 

ediyor? 
Bir cinayetin 
ıç yüzünde 
saklı esrar 

·= I 

Strfanı mahkemede 

intikam • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Almak için dü~manını ka-
nun elinden kurtaran hay
dutlar onları bizzat öldür
mek isterler. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Parastc dört gün evvel bir cinayet 

oldu .. Bir haydut haıka bir haydudu öl
dürdü. 

Paris gibi bir yerde hemen her gün 
İ>ek çok cinayet işlenir, gazeteler aü
tunlannı bu cinayet1erin tafai1itı ile 
doldururlar. 

Fakat bahsetmek iotediğimiz cinayet 
halkı her hangi ha~lta bir cinayetten da-

• ha fazla alakadar etti. 
Bu cinayet, alelade bir katil vak' ası 

mahiyetinde değil, haydutların kendi 
aralarında ve intikamlannı bizzat ken· 
dileri almak için kuYdukları kanunun ce· 
miyct ve adalet kanunları ile nasıl alay 
ettiğini gösterdiği için hususi bir ehem

Daha sabahın erke-~ vaktinde, elin
de bir tüfenk, mez11rhğa ~itti ve ~aklan

dı .. 
Stefani, }anında a .. K..,.G.s.~: Paoleçi ile 

mezarlığa gelince ÜZf!'rlerine 2.le' etti ,-e 

kaçtı .. 
Stefaniye bir şey olmadı .. Pcı.olcçi ya

ralandı. Faota da yakalan<! .. 

ta olmu~tu .. Fran~ız gazetelerinden ha. 
zıları bu kararın adalete uygun olma
dığını iddia ettiler. 

I-l'aydutların racunları adalet ka
nunlarına. ~alebe çalıyor.. Jüri haydut· 
lara Alet oluyor .. 

Diye ha ·kırdılar .. Hatta bir gazete: 
- ~1adam ki Faota- hapse girdi ve 

madam ki Stefani !'!a~dır, ha} dutlar bu 
rağ kalanı mutlaka öldürürler. l~lenecek 
)"eni cinayetten me!ul kim olacak?. 

Şeklinde yazılar hile yazdılar. 
)'ine söylendi~ine göre Faotanın 

n1ahkllm edildiği tünün elı:şamı bayan 
Madlen, elinde hir tabanca ile bir barda 
Stcfaniye hücum cCere-k öldürmek iste· 

miyet almaktadır. 
l ladi•e yeni değildir.. Dört •enelik 

bir mazisi vardır.. Bu dört aene iç?n<le 
Stefani ve Faotanın adları gazetelerin 
zabıta ve mahkeme sütun]annda daima 

mie ,-e tabanca::ı ctnden zorla ahnm11 .. 
l Fran~ız ı:a2 •,ı:-~nln bir hafta c•-vvel 

_, hcı.ber 't'rdit_ı 5trfaniye !uikr- c.t haberi 
' \iç gün sonra !i:.hakluk elli . 

. J 1 Stefani, tf'tik ü~tunt!e idi .. O da karşı 
, 1 tar.ı~fın suikatdır.n maruz. kaldıi;ını biiri harflerle yer almı~tır. 

Stefani bir haydut çetesinin reisjdir, I 
Faota ise başka bir haydut çetesi he-

1 aabına hareket eden, bu çetenin elinde 
Stelani aleyhine oynatılan bir kukladan 

'"''""~~ı:.ı liyordu .. Çünkü Faot, nihay<t bir ilet, 

batka bir şey değildir. 
Stefani1cr iki kardeotirler.. Birinin 

adı Pol, diğerinin de adı Etyen Stefani
dir. 

Pol Stefani, dört ıene evvel bir bar
da F aotanın üzerine bir kaç el ateş et-

Factr..nın inst.' .-.it<.drlen 

miştir .. Faota yaralanmış, fakat yanın- • • 
da h 1 d M dl . - he• Haydutların m<şhur racunu yine or-u unan ostu a enın çocugu -. . 

d k. F ,_ 
1 

lan kur ı taya çıktı .. Stelar.i, int;kamını bizzat al-
yaşın a ı rasuva, 11:azaen a ı -
ıunlarla ölmüstür. 1 mak İstiyordu .. Bur.un için de F o tayı cv-

F aota ile,~ daha doğru~u Faotayı bir veJa kanunun elinden kurtarmzk Jdzım
'1et gibi kullanan haydut çetesi ile Ste- dı .. 
faniler arasında ilk intikam harbi hu •u- Stefani ''e Paol.-.;i mahkemede Fa-
Jetle be.şlamı~tar. otanın lehine ıchad~tte bulundular : 

Bar cinayetinin i§lencliği gece, vıık." a- - üzerimize ateş ed n bu Ceğil, ba~-
dan iki saat eonra meçhul bir adam, baş- lca.ıydı, dediltr .. 
ita bir barda viski için Etyen Stefaniyi Jüri heyeti bu .der hayd~tların oy

ilti kurşunla yere ıaerdikten sonra orta- namsk istedikleri oyunu e:..nlamı~tı. Ua
dan kaybolmu§tur. een F aota auçÜ•tÜ ) r.kelanm141ı., Şahit-

Etyenin katili, dört seneden beri ele lerin ,chadetlerine onu mahklım et-
geçmemİ§tir ve itim olduğu belli değil- mele için o kadar ihtiyaç ta yoktu. 

dir. Madam Madlen, mahkemede acın-
Yine F aotanın ve ölen çocuğun ana- dıracak bir lisanla Stefani aleyhine hü

eı Madlenin ihbarı üzerine Po1 Stefani cum etti. Onu çocu~unun katili olarak 
~ocuğun katili olarak tevkif ediliyor. tekrar itham etti. 

Haydutların kendi aralarında bir Bunlar • k 1 F tesırsiz a dı ,-e jüri. aota-
lr.anunu, biı Racunu vardır .. Birbirlerin- yı yedi sene küreğe mahkUm etti. 
den alacakları intikamı cemiyet kanun.. iki haydut, üç •ene ara ile birbi .. le-
larına bırakmak iotemezler .. Adalet ka- rinin hayatına kasdettilcr .. Bunlardan bi-
nunu ile mahkUm olarak hapishaneyi rine mahkeme bero.et kararını '\-'erdi, 
boylamı' olan biri onların İntikamın- diğerini de mahküm etti. 

bir '\:a~ıtf\ idi .. Bur.u:ı için daima etrafın
da bir kaç ın~halızla dolaşıyordu .. 

Dört gUn eV"t') 3·anına hiç tanıma
dığı bir yi\barıcı yaklaştı ve bir kaç kur
~·Jnla bu me .. hcı hr.ydut re;sir.i yere ser
di ... 

Dört sf'nedir devam eden haydutlar 
araaı bir intikam harbinin son perdesi 
de hu ouretle kapanını, oldu .. 

Acaba kat' iyyeıl~ kapandı mı } 
L1zun zam.en Fıan!a eflilnnı işgal 

eden bu cina.>·etlcr seri!'j, bu eefer de 
Stefaninin intikamını eı1mak bahanesiy
le }'eni ve kanlı cinalct seriler~ne yol aç
mıyacak mı} 

Fransız gazetf'leıi i~te ~imdi bunu 
~oruyorlar \'e : Haydut yatağ.nın cRa
cunu:t cemiyet ve ı:.d&Jetin kar.unlan ile 
açıktan açı~a alay ediyor .. Adalet hun
ların entrikalarırıa <laha ne zamana ka
dar alet olacak .. Dıye feryat ediyorlar. 

Stefaninin katili Margen adınd3 biri
dir.. Bu adam, o<vdıği bir kadının Ste
fani. taraf:ndan kcndırıld1ğını ileri eüre
rek bir kadın mt-•e esi yüzünden itikam 
almak istediğini •Ö)"lemi~tir. 

Hakikaten ortad& böyle bir icadın me
sele!İ vardır .. Fakat bu mesele, haydu!
Jar tarafından intikam p]&.nlarını örtbas 
etmek için mi U}·durulmu~tur, yoksa 
Margen de tıpkı F nota gibi gizli çahşan 
korkunç bir hayclut çetesinin ilet ,.e 
kurbanı mı olmu~tur) 

Bunu, hillil dt-, am etmekte o1an tah-
dan kurtulmuş sayılır.. Bu itibarla bir Son 

mahki'imiyet had11el!i feçen haf- kikatın netic"81 &Üsterecektir. 
haydut, diğer bir haydut aleyhinde onu 1--------------..,...-....,,....-------------..,.--~
nahlcUm ettirecek §ehadetle bulunmaz. 

Bu • Racun> yüzünden Faota mahke
mede lendi.ini öldürmeğe kasdeden 
Pol Sıcfani aleyhinde şehadette bulun
madı.. MadJen ise yavrusunun ölümü 
acısiy le Stefaniyi jtham etti. 

Delil noksanı ve hilha.sa F aotanın 
ıehadetten imtinaı, Stefaniyi mahkUmi
·ctten kurtardı. 

Bu. dört sene evvel ba§lıyan bir ci
nayetin geçen sene sona eren ilk fas
lını te§kil eder. 

SteCaninin davası uzun sürdü.. Bu 

Kaybolan Sovyet tayya
recileri hala bulunamadı 

Moskova, 1 7 (A.A )- Moskov a ı i~aretleri işitilmi~tir.. Tayyarenin 
ile şimali Amerika c.rasında tayya- telsizinin i~lemekte olduğu fakat ha
re seferleri tertibine memur hükü- zı arızaları bulunduğundan fena iş:
met komisyonu a~ğıdaki tebliği tildiği, gayri varid' değildir .. Dinle-
neşretmiştir : m.-lere devrun olunmaktadır. 

16 ağustos tarihinde kutup tel- Krasin buz kıran gemi•i Şmit 

Tarihten yapraklar: 

Bonapartın ilk aşkı1 
i~apoleon Marsilyada her duruşunda 
F ocalılar caddesine koşaı" ''Küçük 
karıcığı,~ ile buluşmağa can atardı 
Yemeğe nezaret etmekte olan Madam Kadın yeniden balkona çıkarak ye- ı nuşuyorlar. Bilhassa o konuşuyor, zi, 

Bonaparte kepçesini sallıyarak avluya niden avluya eğildi. Günlerden beri in ciddi şeylerden bahsetmeğe gelmi~' 

n~zır tahta balkondan eğildi ve kızları- beklediği oğlu işte gelmişti. Letitia an-1 tir. 
na bağırdı: ne kalbinin sevinçle çarptığını hissetti. Topçu mektebinden çıkarken ıçın• 

- Ne tcnbellik bu; daha bitmedi mi Sevinç ve elemle. Çünkü, Marsilyaya dolan büyük ümitleri hatırlatıyor. Son• 
bu iş? bu defa Jozef gibi şık, parlak, fütursuz ra birbirini takip eden garnizo'n senele
Polin ve küçlik kızkardeşi Karolin baş- bir zahit halind~ geleceğini ummuştu. rinde yavaş yavaş hulyalarının eridiı;ı

larını ayni zamanda pençereye kaldırdı- Halbuki, zavallı ne perişan kıyafette idi. ni hissetmiştir. Bir aralık, Tulon muha
Iar. KolJarı dirseğe kadar sıvanmış, bel· Napoleon annesine hiç bir zaman bu sarasından sonra, yüksek emellerinden 
!erinde nem birer önlük, dağınık saçla- kadar zayıf ve sefil görünmemişti. Gü- bazılarının tahakkuk edeceğini ummuş
rında sabun köpükleri vardı. ince bir su neşten kızarmış eski bir şapkadan, ke- tu. Şimdi ise orduda kendisine hala 
süzülen çeşme ba~ında çamaşır yıkıyor- mikli ve sararmış çehresi üzerine hiçim- mev'ut olan istikbalin ne olduğu hak
lardı. Karolin ancak on üç yaşında idi. siz kesilmiş uzun saçlar sarkıyordu. ip- kında şüphesi kalmamıştır. Bu parlak 
Polin ise iki yaş daha büyüktü. Konu- likleri görünecek kadar yıpranmış bir olmıyan bir istikbaldir. 
~arak, gülü.•erek, hazan da atışarak ça- redingot tabanlarına kadar sarkıyor ve Ve Napoleon şu sözlerle neticeye va
lışıyorlardı. Çamaşır yıkamak onlar ayakları dibi delinmiş eski çizmeler için- rıyor: 
için bir eğlence ;di; Polin cevap verdi: de gizleniyordu. Bu çizmelerin tabanı - Yolum üzerinde ben daima saadeti 

- Neredeyse bitireceğiz anne. kalmamış dense yeriydi. Madam Bona- aradım. Fakat beyhude! Şan ve şöhre-
Küçüğü de il5ve etti: parte merhametle: tin ancak gölgesi benim başım üzerin· 
- Kusurumuza bakmayın anne. Bu - Çık, dedi! Çabuk çık oğlum da se- den geçti. Artık biliyorum ki, şan vt 

güzel havada su içinde çalkanmak o ka- ni kucaklıyayım! şöhret benim nasibim değildir. 
dar eğlenceli ki... Zavallı anne, Napoleonun buglin Mar- Susuyor ve Dezire, hayretle, dostuna 

Ne onlar, ne anneleri Fransızca ko- silyaya kendisi ve kız kardeşleri için bakıyor. Onun elini kendi elleri arasın• 
nuşmuyorlardı. Aile 1793 haziran ayında geldiğini sanmıştı. Aldandığını çabuk da tutuyor. Dostane bir sitemle dolu biı 
yerleştiği şu Marsilya şehrinde bile, iki gördü. Acele bir kaç sözden, müphem tebessümle ona gülümsüyor . 
.eneden heri burada olmasına rağmen bazı izahattan ve istihkar ile yenen bir - Saadet, ona hiç tesadüf etmediği• 
Korsikanın gür bir şarkıya benz.iyen yemekten sonra mazeret dileyerek he- ne emin misin? diye mırıldanıyor. 
yerli italyancasını kullarunağa devam men evden çıktı. Azimkô.r bir adımla - Ne demek istiyorsun? 
ediyordu. Madam Bonaparte: Focalılar caddesinin yolunu tuttu ve - Ya hen? Ben senin için acaba ne. ' 

- Peki, dedi. Fakat unutmayınız ki Klari ailesinin kapısını çaldı. yiın? 

kardeşiniz belki bugün gelir. Bu hali- Onu sevkeden aşktL Bu aşka hum- Onun kolları arasına atılıyor ve yeni-
nizle böyle kirli, taranmamış, yalın ayak malı bir tehalükle itaat ediyordu. Zira den dudaklarını arayor. Delikanlı bu 
bir vaziyette sizi bir görürse Napoleon ilk defa olı.rak sevmekte idi. kadar stiratll bir muva'ffakıyete inana
mütlıiş kızar.. Bu aşk iki sene evvel, daha Jozefin mıyor ve kalbinde temenni ettiği şeyin 

Gurbetteki kardeşin yalnız ismi bile Jüliye korte yapmağa haşladığı sıralar- şimdiden tahakkuk ettiğine inanmağa 
iki genç kızı tekrar işe ve sükUta sev- da doğmuştu. Jülinin o vakit ancak on cesaret edemiyor. Yine genç kız hararet
ketmeğe kafi geldi. Madam Bonaparte altı yaşında, Dezire adlı bir kız kardeşi le anlatıyor: 
de hu vesile ile hazırlamakta olduğu ye- vardı. Jüli sadece hoşa gider bir ka- - Senin gaybubetin esnasında seni 
meği hatırladı. Balkondan çekildi ve dmdı. Dezire ise hakikaten nefisti. sevdiğimi anneme itiraf ettim. Hayatı
kepçesini bir ilo;a gibi tutarak mutfağa Tunç gibi bir teni vardı. Daima uyanık mı ebediyyen senin hayatına bağlamak 
döndü. bir çehreyi aydınlatan emsalsiz kara istediğimi ona söyledim. Izdivacımıza 

Herkes muktedir olduğu asayı taşır. gözler. Kız, Marsilya güzelinin tam t~ razi olmasını yalvardım. Ricalarım '"' 
Kepçe, sekiz çocukla dul kalan Şarl Bo- pi idi. Mütevazı topçu yüzbaşısı asla göz yaşlarım karşısında nihayet muka• 
napartenin kansı için otoritesinin tim- bu derecede müteheyyiç olmamıştı. vemeti kırildı. Sen de benim kada:f' 
sali idi. Bu otoriteyi Madam Letitia da- C~kun, fakat çekingen olduğu için hu mesut ol dostum! Senin istediği~ zaman 
ima s:,ıydırınıştı. Fakat doğduklan ada- çocukla bir çocuk gibi oynamıştı. Hatta evleneceğiz! 
dan, o güzel, gürültülü ve siyasi müca- bir gün onu dizlerine oturunuştu. Gü- Şüphesiz, 0 da mesuttur. Fakat cid, 
deleler içinde kıvranan adadan ayrıl- lüşerek birbirinin kulağına şöyle fısıl- diyetini muhafaza ediyor: 
mak iktiza edince, Fransaya iltica et- daşıyorlardı: _ Bir iş sahibi olduğum zaman C\'· 

tikleri zaman mesuliyeti ve kaygıları - Ben senin kocacığınım! Ben senin leneceğiz. 

bir kat daha artmıştı. karıcığınım. 1 Fakat genç kız: 
Nasıl ge~ineceklerdi? Hükumetin Bazan Madam Klari kaşlarını çatı- Hayır, hayır beklemek lazım de-

Korsika muhacirlerine tediye ettiği cı- yordu. Kocası tez ölmüştü. Büyük kı- , ğil! Rütbeni tekrar ele geçirmene pek 
lız. tahsisatla mı? Bu hiç demekti. Se- zından sonra küçüğünü de evlendirmek 
falettc kalacaklardı. Eyi kötü Kanbier istemiyor değildi. Fakat kızlarına ve-

az ihtimal var. Bunu bana kendin te
min ettin. Ordudan vazgeç. Benim çe
yizim bize yetmez mi? Yüz bin frankla 

caddesinde köhne bir eve sığınabilmiş- rehileceği çeyize mukabil bu iıştkların 
terdi. Burada daracık üç oda işgal edi- fakirliğıni düşlinlincc cBana bir tek Bo insan zengin sayılır. Marsilya civarın ... 
yorlardı. Gerçe sekiz çocuğun ekserisi napart damat kafi!• demekten kendini 

d lmı 1 d d da bir ev satın alırız. Etrafı bağlar, göçücü kuşlar gibi ağı ş ar ı ve menedemiyor u. 
şimdi yuva haricinde uçuşuyorlardı. Fakat takdire karşı ne olur? O kadar zeytinlikler ve çayırlarla çevrilmiş bil 
Madam Letetia ile ancak en küçük iki genç, o kadar güzel, o kadar zengin olan çiftlik binası. Koyun yetiştiririz. Çiftli· 
kızı ile henüz çocuk olan Jerom kal- Dezire de Napoleona tutulmuştu. ilk ğimizi sen zenginleştirirsin. Saadet htı 
mıştı. buluştukları vakitte huglin yirmi altı değil mi? 

Topçu zabiti olan Napoleonun önlin- yaşında olduğu gibi; perişan kılıklı, Gülüyor, ve o da nunla birlikte gülü-
de ilk önce güzel bir istikbal belirir gi- beş parasızdı. Halinde sevimli veya ca- yor. Akdeniz kıyılarına mahsus hu 
bi olmuştu. Bir zamanlar, ailenin va- zip hiç bir şey yoktu. Buna mukabil coşkun şevk ve itimat ona da siraye1 
ziyetini ıslah için annesi ona güveniyor- garip mavi renkte gözleri ve bakışların- ediyor. Kendini çiftçi kıyafetinde ta
du. Fakat deli çocuk müfrit cümhuri- da öyle bir alev vardı ki, genç kızı tes- hayyül ediyor. Bağları, zeytinlikleri Yf 

yetçi münasebetlerini şimdi pahalı öde- bir ediyor, hükmü altına alıyordu. çayırları arasında gezinmektedir. Geçer
yordu. 9 Termidor hilkumet darbesin- Bonapart Marsilyada her kısa duru- ken koyunlarını okşuyor. Portakal ve 
den sonra vazifesini kaybetmişti. Parise şunda Focalilar caddesine koşar, ckü- limon ağaçlarının gaşyedici kokuların( 

koşarak dairelere yalvarması, dostları- çük kancığiyle• buluşmağa şitap eder- teneffüs ediyor. Kolu üzerinde sevilen 
nın iltimasına sığınması beyhude ol- di. Şimdiki oyunları daha heyecanlı ve bir kolun nefis ağırlığını duyuyor. A:r· 
muştu. Boşu hoşuna yollarda dolaşı- daha ağır başlı oluyordu. Ekseriya baş tık şüphesi kalmamıştır. Saadet orada
yor ve meteliğe kurşun sıkıyordu. An- haşa sahilde gezinirlerdL Gece başlar- dır, istikbal de orada. 
nesi artık Napoleonun bir işe yaramıya- ken, yüzleri glineş, açık hava, den.izin Dezire soruyor: 
cağını anlamıştı. tuzlu yeli ve teati ettikleri buselerle - Öyleyse vadediyor musun? 

Madam Bonuparte için bir tek ümit canlanmış olarak döndükleri zaman, dai- - Vadediyorum, diyor. 
kalmıştı. Bu da büyük oğlu Jozeftl. O ma ayni derecede güzel olan Dezirenin Bir daha sarmaş dolaş oluyorlar. iki 
da kardeşi gibi zabit olmakla beraber yanında bir aralık maşuku da adeta gü- öpü arasında genç kız içini çekiyor: 
ordudan ne terfi, ne servet bekleme- zel görünüyordu. - Bonapartçığun benim, senden ya],. 
mişti. Fakat elverişli bir izdivaca mu- Napoleon Klarilcrin salonunda otur- nız bir şey istiyeceğim: Sana Napoleon 
vaffak olmu~tu. öyle ya, fakir bir de- muş, şapkası dizleri üstlinde, çizmeleri diye hitap etmemek hakkını. Acaip ve 
likanlı olduğu halde Focalılar caddesin- koltuğun altında, Dezireyi bekliyor. söylenmesi güç bir ismin var. Eğer mü• 
de bir kumaş tacirinin kızı olan Jüli Açık pençerelerden caddenin hayhuyu- saade edersen, sana yalnız Leon diye
Klari ile evlenebilınişti. Jüli ona yüz nu ve evlerin üzerinde de bayrak gibi yim. 
bin frank çeyiz getirmişti. Madam Le- gerilmiş olan semayı görüyor. ilkbahar Iki glin sonra küçük Bonapart Parisc 
titia tencerenin kapağını kaldırırken: hiç bir zaman bu kadar ışıklı, bu kadar avdet etmişti. 

_ Ah, şu çapkın Jozef; diye mırıl- güzel kokulu, bu kadar iç oynatıcı ol- Bu elzemdi. Evlenmezden evvel işle
dandı. Eminim ki bizi kokozluktan kur- mamıştı. Ve genç zahit kendi kendine rini intizama sokması ve bazı dostlarına 
taracak olan odur. düşlinüyor lci, bu 1795 ilkbahan bütün veda etmesi icap ediyordu. Hareket et

Bunu düşünrn~k bile onu gülümseti- hayatının mukadderatını tayin edecek- ti. Bir müddet Dezireye mektuplar 
yordu. Kırk beş YO§ında olduğu halde tir. yazdı ve cevap aldı. Nihayet sevgilinin 

mclırumiyetkr ve ıstıraplar hu kadını 
ihtiyarlatmıştı. Bu tebessüm ise gençli
ğini sanki yeniden canlandırıyordu. 

Birden, avludan ik1 şen ses yükseldi: 

Nihayet kapı açılıyor. Işte genç kız! mektuplarına cevap vermeyi ihmal etti. 

ınüddet içinde de haydut hapiohanede 
r.n k .. rııııı ölmüştü. 

siz istasyonları ile müteaddit diğer 
istasyonlar mütemadi surette Le
vaneskinin tayyaresindeki telsizin 
tul mevcesi üzerinde dinlemişlerdir. 

- An.'1e, işte geli~·or! işte Napoleon. 
burnunda benzin tahmilini bitir- _ 

Maşukunu kabul etmek ıçın en güzel Çünkü bu sırada kimsenin tahmin ede
robunu geymiştir. Sarı çizgili beyaz bir miyeceği hadiseler olmuştu: Jozefin de 
elbise. Saçlarını da itina ile taramıştır. Boharneye tesadüf etmiş, Italya muha
Gençlik neşesi içinde o rakseden bir pe- rebelerini, Mısır seferini, yapmış ve hu
riye benziyor. Napoleon birdenbire na benzer daha bir iki küçüle hadisenin 
kalktı, şapkasını düşürdü. Onu yerden kahramanı olmuştu!. 

Sıefani, tahliye edildiği gün doğruca 
arısının mezan başına gitti. 

Onun mezara gideceğini ev-,.•elden ha
ıtr alan F aota, kanunun elinden kurtar
ığı Ste faniyi kendi eliyle öldürmek ka
rını ,. erdi. 

Bugün de hiç bir sarih bir şey 
kaydolunmamıştır.. Yalnız bir çok 
defa ayni tul mevcesi üzerinde ça
lısan bir istao<onun anlaşılnııyan 

miştir .. Halen tek motörlü üç hafif törlü N-2 deniz tayyaresiyle Okotsk
tayyare yüklemektedir .. Bu tahmil dan hareket edecektir. 
işi de on yedi ağustos sabahı bitecek Moskovada 3 - Ant tayyaresine 
ve gemi Alaskaya ve oradan da da- yeni benzin depoları yerleştirilmek
ha şimallere gitmek üzere denize açı-

1 
tcdir.. Bu suretle bu tayyarenin 

lacaktır. uçuş kabiliyeti 3500 kilometreye çı-
Kutup tayyarecisi Sadko çift mo- kanlacaktı._ 

kaldınnağa cesaret edemiyor. Sevgilisi- Marsilyadaki güzel kız da bu unutkan 
ne doğru ilerlemeğe de cesareti yok. o aşıkın hatırasına sadık kalmayı kendl 
ileri atılıyor, çıplak kollariyle delikan- kendine ahdetmişti. Bununla berabel 
lının omuzlarını sarıyor ve aşkının mü- onu unuttu, general Bonapartla evleno 
kllfatı olan buseyi bekliyor. eli' ve daha sonraları lsveç kraliçesi olo 
Şimdi yan yana oturmuşlardır ve ko- du. 
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Dev adam 
Primo Karnera 
iflas halindedir 
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Londra, 12 (P. 5) - Me§hur 
boks pmpiyonlanndan Primo Kar-

• nera 4200 İngiliz lirasından ibaret 
Viyoletta çılgınca sevind1: l bir takım ıüpheler her ikisine Cte iç sİ· olan bir borcu ödemediği için iflas 
_ Bir kr8l oğlu diye mırıldanarak kıntıeı veriyordu.. Delikanlı aabık cellat· halinde bulunuyor •• 

gururlandı. Görmüş olduğu rilya çok la bu kıx anuındaki münasebeti bir tür· Bir kaç sene evvel Emilia Tersini 
parlaktı. Gizli olarak taptığı adamın lü halledemiyordu.. Kloc:l ister Viyoletta· adında güzel bir ltalyan kadını dev 
bir kral oğlu oluşu ayrıca ona bir hah· nın babası olsun. ister olmasın. Kızca· vücutlu vatanda§! Primo Kamera 
tiyarlık b~eylemişti. Şarl Dangolem ğıza karıı son derece bir baba sevgisi aleyhinde izdivaç vaadıru tutmadı
tekrar söze başladı: besliyordu.. Klodun bu vaziyeti alma· ğmdan dolayı bir dava ikame etmit-

- Şimd1 benim kim olduğumu bili- sının sebebi ne olabilirdi .. Madam ki kı· ti .. Bu gibi davalarda çok hassaai
rorsunuz. .• Ben de, sevgilimin babası- zın babası değilmiş acaba neden buna yet gösteren lngiliz hakimleri ltal
nın kim olduğunu bilmek saadetine ka- bu kadar bağlı bulunuyordu .. Gencin ka· yan kızına hak venniıler, Kamerayı 
vuşmak isterim. fasını dolduran bu karanlılc düşünceler 4200 sterlin zararı maneviyi tazrni-

Bı"rden bire boguw k bir ısee çıkardı ı ne idi~ •. Klodun çehresindeki büyük ahk.. · l rd" ne m um etmı§ e ı. 
_ Kim miyim? Kim olduğumu öğren· teessür izleri Şarlın biran için şüphelerini işin asıl pyanı hayret olan cihe-

ınek mi istiyorsunuz. iz.ale etti. ti Emilia Tersininin bu hükmü aldık-
Şarl Klodun çehresinde beliren he· Temiz bir duygu ile ve zavallı ihtiya- tan sonra icraya konması için hiç bir 

Yecaru hayretle seyrettikten sonra : ra aczyarak •ordu : teşebbüse girifmemi§ olmasıdır.Aca-
- Affedersiniz. ihtimal ki sizi rahat· - Bu halde birbirimizden ayrılma· ha ne olmuştu} ltalyan güzeli yeni 

•ız ettim, dedi.. mız mümkün değildir .. Her ikimizin bü- bir aşk peşinde Kamerayı unutmuş 
Cellat boğazında tıkılıp kalan bir inil· yük bir sevgi ile bağlı olduğumuz şu me- muydu) yoksa Emelia, davasını ika-

ti ile sözüne devam etti : leğin saadeti namına sizi, kim olduğu· me ederken sadece kalbinde açılan 
- Bu el .. insan öldürmiif.. Kanlara nuzu söylemeğe davet ediyorum.. cerihayı göstermek mi istemişti. 

bulanmış .. bir Cellat eli idil .. Bir adam -Size söylemedim mn. ismim Klod- Kamera bütün bu suallerin ce-
timdiye kadar bu eli sıkmamışh.. dur.. Parisliyim.. Hepsi bundan ibaret.. vabını ara§tınnamı§, sadece Ameri-

Şarl bu hareket kaqısında titredi.. - Hayır .. Hepsi hu kadar değil .. Bu kan mahkemelerine müracaatle mü-
Büyük kalplilik göstererek ihtiyarı tesel- sırn .. Hayatınızı saran bu sırrı öğrenmek ruru zamandan istifade etmek iste-
liye uğraşb : isterim.. miştir. _ 

- Eğer isminiz öğrenilmesi lazım gel- Klod kekeliyerek : Bu müracaatinde aldanmıştır .. 
rniyen bir sırrı taşıyorsa, onu aöylemeyin - Bu sırrı siı:e Viyolettanın haber Amerika temyiz mahkemesi Kar-
ben adınızı şu iki ciimleyi söylemek için vereceğini söylemiştim zannederim.. neranın talebini reddederek hükme
öğrenmek istemiştim • Babacığım, kızı. - Hayır, onu şimdi öğrenmek isti- dilen tazminatın tediyesi icap ettiği-

r > E 

Bir ltalyan planı .. 
Suriye, Lübnan ve Filis

tini Italyan himam 
yesin~ almak istiyormuş 

nızı seviyorum .. Evlenmemizi papas tak· yorum.. ne karar vermiştir .• 
dia edinceye kadar, sevgimizi siz takdis Şarl hemen Viyolettanın bulunduğu işte bundan dolayıdır ki Karnera ı•;l.: ;,1ı;,.:~ ~:1Jl~ 
ediniz demek içı"ndi. odaya doğru fırlamak istedi .. Fakat cel· "flA h l" d b l F..:,...wıil:: · .. _.~ 

ı as a ın e u unuyor. ~ • "*~.o.il"~ :~ .... 
Viyoletta sap san kesilrnitti .. Vaktiyle lat, onun kolundan tuttu : it ~,,.. · · 

kendisine karşı yapılan itirafları, tama· Ve dedi ki : Y • t d ~ - 1 
rniyle hatırladı. Vicdanında garip hisler - Viyoleıtanın babası olan Prens ll03DJS 3D a ·~ 1 
dolaştı .. Celladın kızını kimsenin almak Farnezle yakında görüştüğünüz zaman Bir cem. iyet.kurulması ~· ~Aı,.~. "*', > - ~. ~ "" • ! J- ~ ~· ~· ~ydiiiti&#.":« 
iatemiyeceğini düşündü. Şu dakikada bi- size, sevgilinizin nasıl doğpuğu hakkın- ~ • ~ .. " .. • .~. ·:ı~ ~~ 
le Klodu yine baba olarak tanıyordu ..• da kafi izahatı verecektir .. Bu izihabn ıstenıyor , ' Kudüste son vapılan nümayişlerden bir enstantane 
Cellat Şarla cevap verdi ı b~imle alakası yoktur.. Çünkü ben Katimerini ile Etnos gaz.et:leri, Ve- T ass Telgraf ajansının, Daily He- :-.......................................... Göbels de kor kolları karşısında «a ... 

- Hayır benim itim olduiuma 901'• onun babası değiliııı .. Benim hakkım· nizelist ve Antivenizelist gıbı yerli ve rald gazetesinde çıkan bir makale- EY •d ker rezervuarı olan Alman şarla-
mak bir kuausr değildir. Benim ıu kızın da pren.ş Farnezle görütüJürken hiç bir muhacir tabirlerinin de ~rtadan ka~dı. den iktibasen iki ağustos tarihi ile 1: emene gı en nın eliemmiyeti> hakkındaki nutku-
habaeı olmadıiunı bilmenilc lixundır. teY söylemiyeceğinize dair yemin etm~ rılmasını ve eskl cmegalı iden yerıne, Londradan aldığı şu haberi neşre· =(t ı h ı• nu söylemezdi. 

Viyoletta yürekler parçalayıcı bir nizi istiyorum. dil birliği ile bağlı yekvücut bir cemi- dilmektedir : a Y 8 0 e Ye 1 
eeı çıkardı ..: • - Peki öyle olsun .• Asal~tim namına yet vilcuda getirilmesini istemektedir- «Mu$solini yakın Şarkta İngiliz- E( •11 1 h• FfNLANDIY A SULARINDA .• 

- Babacığım, babacığun, bunu eiı yemin ederim ki F arneze sizden bahset~ ler. ler aleyhine bir isyan çıkarmağa 5 n gJ ere 3 e Y 1 De Finlandiya kara sularına on bir 
blna evvelce de söylemi~tiniz .. Ne olur· miyeceğim. MAARIF ESASLARI: çalışmaktadır .. Daily Herald gazete- :b• h k . denizaltı :gemisinin gönderilmesi de 
aa olsun, hen sizden baıka baba tanıma· - Alat.. Şimdi de benim hakkımda Gazet1l~rden bir kısmı, Metaksas ka- sinin muharririnin söylediğine naza- : Jr 3re et mi Alman fasizminln ihtiyat tedbir· 
dağımı föyliyorum. Viyolettaya bir k~lime sormayacaiı· binesinin kültür siyasasında takip ettiği rah, İtalyan ajanları Araplar ara· : lerindeıi birklir.. finlandiya harp 

Cellat bu sözlerden derin bir mem· nıza yemin ediniz .. Eğer o, kendiliğin- muhafazakar prensipleri alkışlıyarak, sında şiddetli propaganda yapmak- shazırlıyorm UŞ? gemileri limanda bu gemileri kar-
nuniyet duydu : den, 11izin tarafınızdan kat'iyyen bir klasik esasların daima nurlu olacakları.J tadırlar •. ltalya, şimdiki Suriye ve : • şılıy~cak .. Demek , bu suretle mÜf'" 

- Allah seni takdis etsin .. Bir mec· teklif vaki olmadan, söylerse zararı nı ileri s~rmektedirler. Büyük Lübnan, Filistin ve Sina ya· k-.••••••••har••••••••••••:·~··:·:•••••••••••:•.. k ._. d . . "d" 
nunun hayatına bir dakika için saadet yok .. Yafnız bana ait olan sırrı ondan BUGDAY HARBI: rımadısını ihtiva eden eski Roma ~syon eketlerını bılahare tedncı tere .ya oır emz reamı geçı ı ve-
hah11eylediğinden tanrı seni müklfatlan· cebren almak makıadiyle kendisin~ AkroPQlis, henilz buğday lıarbına lü- eyaletini ihya etmcğe çalışmakta- hır surette hazırln.maktadırl,r. ya den~. lll~~vrası yapıla~k ... Al: 
d .. .. .. . .. . . d . .. .. ..zij l d w • • f ki b b d M 1· . . lA b ka ITALYAN HEYET. YEMENDE m~n f.asızmmın B&ltık deruzındelu ırsın.. uzuntu vermıyccegınıze ıur sozunı,a zum oma ıgını ıtıra etme e era er, ır.. ussd ınının p anı u mınta • J - A • • • • • • • 

Klod Viyolettayı kolları arasına ala· istiyorum.. patntcstcn istifade edilerek, ecnebt buğ- larda Jtalyanın himayesi altında bir ltalyan heyetinin Yemen seya- bbu ifevk1alaF~el şd~phehl~.k~~ma~§l, 
rak boğuk hınçkırılclarla sıktı .. Ve ya- - Yemin ederim., dayından kurtulmak icap ettiğini iddia Arap devleti kurmaklığı göı; batini alelade bir fakt diye telakki u ~uret e ~~an ıya -~ umetı !-• 
ıubaıındaki bir odaya götürerek kol- - O halde Allahısmarladık .. Bir sa· etmektedir. önünde bulundurmaktadır .• İtalyan etmek ol B h~d· ft l rafından muzaheret gorrnektedır .• amaz.. u cı ıse a yanın Al b d . .. . • • 
tuğun üzerine bırakb. at sonra Farnez burada bulunacak... IMLA HATALARI: entrikalarının diğer bir merkezi de Yakın Şarktaki geniş planları ile m~yanın. u enız n~mayı~~nı 

Şarl bu manzarayı hayret1e seyredi- Bana gelince bir daha ben4 göremezei- Katimerini, tabelalardaki imli yanlış- Yemendir:. Haber verildiğine göre, alakadardır. . «D<ıily Herald» gaze· hayır ah bı~ em~Jlc yaptıgı~a huk· 
,ordu. nız. .. tarını sıralıyarak. zabıtanın dikkat na· Yemen reısleri ve Yemen hüküm- tesi Mussolininin Filistin mesele- metmek mumkun olmadıgından, 

Klod Viyolettaya : - Sizi neden bir daha görcmiyecek· zarını celbetmcktcdir. darı imamın siyasi muhalifleri ile sini' çözmek için kendi planı bulun- Finlandiya siyasetçileri, Almanya-
- Şuradan kımıldama!.. Hiç bir ıey. mişiz} müzakerelerde bulunmak üzere bir duğuna Romanın Arap kabileleri ya yaranmak hare~e!lerini tecdit 

den korkma! .. ihtiyar baban her şeyi YO· - Eğer beni bir daha göremezseniz Bulgar talebeleri ltalyan heyeti vasıl olmuştur. ftal- arasında kendi entrikaları için Ye- etmekle, ~ltı~ denızı havzasında 
luna koyacaktır.. Yakında evlenecek çocuğun bir tehlikeye maruz olduğunu y~~ planına müzaheret gösterilme- mende merkez kurduğuna çoktan barışın takvıyesı hu~us~nda çoktan 
ınadam la düşes Dangolem olacaksınl .• anlarsınız. . Atinayı ziyaret ettiler clıgı takdirde ltalyanlar Yemen hü- dikkat nazarını çevirmüıti .. ltalyan tuttukları yoldan ınhıraf etmekte 

Dedikten sonra Şarlın bulunduğu - Bizi buradan aramak kimsenin ha- Bulgar talebelerinden mürekkep 50 kü~d~rına karşı dahili güçlükler Faşizmi, Habeşistanı ?.ap~ v e lspan· oldukları kanaatfni tevlit ctmekte-
oda~~ dönerek kapıyı kapadı ve sor· tırından geçmez, yarın ikimiz birden Pa- kişilik bir kafile Atinaya gelmiştir. BU- tevlıdıni ümit etmektedirler.» yada harp ettiği halde, Beynelmi- ?ir.: Alman faşist~eri Balık .avcılı~ 
du : risten çıkar gideriz. tün Yunan gazeteleri, bu hususta lako- IZVESTIY ANIN BiR MA- lel münasebetlerin kendisini fazla ımtıyazı maskesı altında Fınlandı-

- Hayret mi ettiniz? - Pek ili!.. En doğru hareket bu· nik fıkralar yazarak Balkanlı talebe ara- KALESt. . alakadar eden kısımlarda tecavüz ha· yanın şimal kısmında hava üssü 
- Ne yalan söyliyeyim .. Evet.. dur .. Ben de size bunu tavsiye edecek- smda yapılacak temasların istikbal için fzvestiyada Beynelmilel icmal reketini kolaylaştıracak muhtelif«ih- kurmağa çalı§tıklan hakkında şa· 
- Monsenyör .. Demin de söylemiş tim .. Bununla beraber eğer beklemedi· çok faydalı olacağını kaydederek, mi~ kısmında «Mütecavizlerin ihtiyat tiyat tedbirler» den de vaz geçme- yialar mevcuttur .. Faşist müteca-

olduğum gibi ben Viyolettanın babası ğimiz bir §ey oluverir ve benim VÜCU• amal ve mücadelelerin nihayet buldu· tedbirleri» ba§lıklı ~yle bir makale mektedir .• Mütecavizlerin bu gibi vizlerin bu gibi ihtiyat tedbirlerine 
değilim .. Yalnız onu büyüttüm. O hal· duma ihtiyacınız olursa Sitede, Kalen• ğunu t~barü~ ettirmektedirler. neşredilmektedir : «ihtiyat tedbirler:. i sırasına Breslav· Finlandiya hükümetinin müzaheret 
de benim kim olduğum sizin için bü- der sokağının ortasında yeni çarşının I' • 1 i25! QZX'A'' *"" «Halihazırda bütün nazarlar ta· daki «Taganni bayramı» gibi faktlar göstermesi, onun Alman faşistleri• 
Yük bir mesele t~kil etmez.. Yalnız is- arkasında bir ev vardır .. Bu evin etra· Kız ve Erkek biatiyle ~ynel"lilel hayatın iki mü- da dahildir .. Herkese malumdur ki nin tesiri altında kalflrak, nıemleke-
tnimin Metr Klod olduğunu ve Parisli fında otlar bitmiıtir .. Kapı ve pencere- •• v J him kısmına, ispanya ve şimali Çi- muhtelif teganni teşekkülleri Al- ti yeniden tehlikeli siyasi avantora 
hulunduğumu söylemek yeter.. leri daima kapalıdır .. Münferit alçak bir ogretmen ere: ne çevrilmiştir. rvtütecavizler tarafın- man §OVenist propagandası elinde yoluna sevketmesi demektir.. Fa-

- Hayatınız.da bir eır mı var? evdir., ister gece, ister gündüz ne za· fua~ münasebetiyle lzmire dan İspanya ve Çinde tahrip edil- çoktan beri alettir .• Faşist partisinin şist mütecavizlerin alelumum «ih-
- Onu size Viyoletta söyler.. man olursa olsun siz Pariete bulunduğu- gelecek kız ve erkek mekte olan şehirlerin alevli ufku, yüksek simalan da bunu her halde tiyat tedbirleri» :vaktinde keşif ve 
- Bu sırn öğrenmek istemem. nuz müddetçe benim muavenetime ib- öğretmenler F~st ve militaristlerin Pirene ya- böyle kabul ediyorlar .. Aksi takdir- ifşa edilmelidir •. Bu, tecavüze ve 
- Bence si:ze lazım olan benim sev· tiyacınıx olursa, bu evin kapısını ~tınız. ~'Kültür lisesı·,, rım adasında ve pasifik denizi sahil- de Hitler ve Göbels «Teganni bay- harp tehdidine karşı mücadelenin en 

lilinizin babası olmadığımı bilmekli· Size son bir sözüm var .. Ne zaman hare- lt:rinde işledikl~ri cinayetler ~ı· ramı> na bizzat İ§tirak etmezdiler ve mühim şartlarındandır.» 
iinizdir •. Viyoletta monsenyör Farnez ket edeceksiniz).. Yatı dairelerinden istifade sında, mütecavizlerin diğer faali· 
ile asil matmazel Leonor de Montekü- - Y ann pfakla beraber.. edebilirler yetleri, milliyetçilik nümayiıleri ve 
llÜn kızıdır. . - Hangi kapıdan çıkacaksınız') ~~- - · 1-"=?-_.. dP' seytanane harekatı dikkat nazarın-

- Şu manastırdalü pavyonda gördü· - Sen De Niz caddesinden geçerek Kulak, Boğaz, Bunın hastalık- dan kaçmaktadır .. 
fiim zatın değil mi ) • Diviniyere uğrayacağım.. Orada. benim luı .mütehauıaı TECAVÜZ SERlLERI.. 

-Evet onun!. için vücudu pek kıymetli olan bir ar· Doktor Operato·· Hakikaten, AJmeriya bombar-
- O kızının ölmüı olduğunu söyli- kada~ı göreceğim.. Çün'k.ii onun oraya el be J 

ımanına nis ten Breslavdaki A • 
Yordu.. sığındığını zannediyorum. Sonra prens s t 

- Öyle zannediyordu.. Farnez ve Viyoletta ile birlikte Orland am'ı Kura ÇI :1e8birt:~~~r!::?:ı;:;1g~~~i~ra:i:::: 
- Acaba prens Farnezi nerede ve ne yolunu tutacağım. 

~rnan görebileceğim) -Çok ilal.. Demek Notrdam de Şan iniyeti olabilir} Habeşistanın istila-
- Onu yakında görebilmekliğiniz k.apıaından çıkacaksınız.. sı gibi bir hadise karşısında ltal-

ıı;in her şeyi hazır1ıyacağım.. Klod bu sözleri söyler söylemez. he- yan heyetinin Yakın Şarktaki seya-
Viyoletta hakkında bir karar ver· men Viyolettanın bulunduiu odaya d0ğ. Muayenehane: Birinci Beyler hati gibi ehemmiyetsiz bir mesele 

~ele hakkı yalnız prenı Farnezindir .. ru ilerledi .. Şarla dönerek alçak ve bo- No: 36 Telefon 2310 .;--gibi bir rol oynıyabilir} Alman 
en onun babası olmadığımdan bu hu- ğuk bir sesle : Evi: Göztepe tramvay cadde- filosu ispanya sahillerini blok al-

·~ta hiç bir ııöz sahibi değilim. - Monsenyör dedi.. Bu çocuk size tında bulundurmak i~ine iştirak ve 
ıi 992. Telefon: 3668 ı , Nasıl ben Viyoletta için bir hiç isem, tapıyor .. Diliyorum ve kat"iyyen eminim spanya limanlarını bombardıman 

tınıdi o da henim için öyledir .. Evle· ki gayet temiz ve yüksek bir kalbe ma· 1-26 ( 481) ettiği bir sımda, Alman denizaltı 
ıı · 1 - ım ... _. ·1 ır, ev t>nmez istediğiniz tarafa gider ve liktir.. Pek çok ta ıshrap çekmiştir. yoktu .. Biiyük hir saygı ile dükün önün· gemı erinin Finlandiyayı ziyaretleri 
hiç hir kimse-ye bir şey söylemezsiniz... Şar] ellerini uabi bir hareketle bir· de eğilerek onu ıelamladı .• Şarl ona elini gibi mütevazi bir hadiseye ne kıy· 
l-fcmen prens Farnez ile görüşmeniz birine bağlıyarak Klodun sözünü kesti: uzattı. Fakat Klod görmemezliğe geldi. met verilir~ 
'°e anlaşmanız lazımdır.. - Istırap ve sefalet artık onun için Hemen dışarı çıkarak sokağa fırladı. Et- HAT ALI BiR GÖRÜŞ 

- Benim de düşüncem budur. ebediyen sona ermiştir .. Eğer benim gi- rafı dikkatle gözden geçirdi.. Yollarda Ehemmiyetsiz görünen bu saydı-
Sabık cellat derin, derin nefes ala- bi bir erkek bütün mevcudiyeti ile ha- kimseler yoktu .. Grev meydanından aon· ğımız hadisatın bugün bütün ciha

._l- alnından dökü1en terleri sildi. . Ba· yatını onun saadetini temine bağlarsa ra Şarlı kimee takip etmemişti .. Klod nın dikkat nazarında bulunan hadi
lına eğdi .. Kendisi için derhal prens Far- genç yaşında geçirmiş olduğu felaket- hudutsuz bir eevinç içinde artık kızın satla hiç bir ilişiii olmadığı kana· 
~~i bulmaktan baıka bir iı kalmıyordu. lerden hiç bir eser kalmaz.. Size yemin kurtulduğundan emin bulunduğuna hük- atinde bulunmak çok büyük hata 

Ununla beraber olduğu yerden ayrıla- ederim ki Viyoletta fU dakikadan itiba- metti. Gözlerinden eevinç yaşlan dö· olur .. Mütecavizler evvelce düşü
lyor, derin diişünceler kendisini bura- ren eonsuz bir aaadete mazhar olacakbr. külilyor, bünaür, hünsür ailıyordu.... nülen bir plan mucibince hareket et· 

. .... baiHıvnr~n 

5ltLIK·SOtUKLUK·EKDnD i 
--------------------· KELViNATOR iki defa daha az itlediii 

DEnEf.TİR 

halde arnı rand6man elde edilen 1eslne aoiuk hava dolap'an 

18 Ay Veresiye ~ahş 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZM1R - Saman iakelesi (Büyük ~ Hm) 



Sahife 8 

Z AY 1 
Ziraat Bankasından aldığım 1 

655 No. tevdiat cüzdanımı kay
l>ettim. Yenisini aldığımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Suluhan civarında Kilimciler 
çarşısında kağıtçı Ahmet 

Remzi Gürelli 
(154ô) 

·---... ---...-F 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Haatalannı Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9-12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON:2946 

DAIMON 
Masa ve cep vantilatorlart 

~~ ,~~ 

~~~ ~~'~ 
~- ... 
~--..~}) 

En son icat edi)en bu vantilalorlar yazın boğucu sıcc-k· 
laruıdan kurtarır. Masa vantilatorları üç pil ile çalışır kırk 
iki Hat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP VANTİLATORLARI : Kiiçük bir pil ile ça1ışır mü· 
temadiycn yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu han cıvarı No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ödemişli 

•• 
Otel SADIK AKSEKi 

Tilkilikte Telefon 3206 
Sah ık T evfikoaş;.ı. Oteli 

Yeni temiz 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ve deni%e karşı levkalade liitil man· 

zaralı ,ok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

..................................................................... , . 
• . . . . 
• • • • . . 
• . 

Taze Tenıiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Istanbul 
eksiltme ve 
ilanları: 

Üniversitesi arttırma, 
pazarlık komisyonu 

r 
işin özü Ketif bedeli Muvakkat te4Minat ihalesi 

Haseki hastanesinde 
tedavi pavyonu 

Lira Lira 

İnşaatı 124687 92 , ·7485 
) ... 2/9/937 per· 

şembe günü sa .. 
at 15 de 

Gureba hastanesin· 
de nisaiye pavyonu 
tamiratı ve operas· 

J 

yon kısmı inşaatı 95092 57 6005 2/9/937 per· 
fembe günü 
saat 15 de 

1 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlarClır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel tartnameıi 
D) Hususi ~artname 
E) Ke~if cetveli, ıilsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
F) Proje 
İsteyenler bu tartname1erden tedavi kliniği projesini 7 lira, 

kadın ve doğum projelerini iıe bet lira bedel ile Oniveraite rek· 
törlüğünden alabilirler. 

2 - Yukarıda yazılı iki İf ayrı ayrı kapalı zarfla Oniveraite 
rektörlüğünde ihale edilecektir. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminattan başka 
Bayındırlık Bakanlığından alınmıt 1937 senesine ait müteahhit· 
lik vesikasiyle beraber bir defa da 100 bin liralık bina infaatı 
taahhüdünü iyi surette ikmal ettiğine dair vesika verecektir. 

4 - Teklif mektupları ihale saatinden bir aaat evveline kadar 
Oniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilmif olmalıdır • 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saati
ne kadar gelmif olması ve dış zarflarının mühür mumu ile iyice 
kapatılmıt olması şartbr. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. 14--18-22-26 (5080) 2802 (1532) 

Milla'linl QM ZF 

Emlak ve Eytam bankasından: 
No. Yeri 
Esas No.su Nev'i 
C. 211 Karfıyaka Bahariye Mah. 

Mektep S. Ada 168, 'Par• 
sel 13. 8 Taj No. Ev 

A. 516 Kar,ıyaka Osman zade 8-8/1,8/2-10 ye. 

Depozitosu 
T.L. 

350.-

Tarık S. Ada 96, Parsel 17 ni 8-14 eski Araa 129.50 
izahatı yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya taksitle 

ödenmek üzere 3/9/937 cuma günü ıaat on birde ihalesi yapıl
mak kaydiyle artırmaya konulmuştur. 

C. 211 No. lu evin taksitleri % 9 1/2 faize tabidir. 
istekli olanların yevmi mezkiirda hizalarında gösterilen depo

zito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ilan olu-
18, 29 2870 (1550) 

Türkiye Mensucat 
Türk anonim 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu ıaa lzml.-

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, ka .. ter· 
lenir, katlanır lnrmı.ıı ve mavi boya•arın çeşitleri. 

FIA TLERIMIZI iSTEYiNiZ 

. . .. . ~ - ~ .· 
H. 1. Ç . 

lzmir 4 üncü Mıntaka Tapu sicil 
muhafızlığından: 

Burna va da Birinci yaka sokağında 25 eski 33 taj sayılı aağı 
çerkes Yusuf solu Mehmet kızı Fatma arkası Zobranlar önü yol 
ile çevrili bir ev 'Hüseyin Makridakinin iken ölümiyle karısı Af er 
ve kızı Nimete kaldığından adlarına tescili mahallesinden veri
len ilmühaberle istenilmittir. Tapuca kaydı bulunamadığından 
ve 27 /8/937 cuma günü mahallinde tahkikat yapılacağından bu 
malın mülkiyetinde sınırında her hangi bir ayni hakkında ilgisi 
olduğunu iddia eden varsa o gün mahallinde tahkikat memuru
na ve ahut o .. ne kadar lzmir Dördüncü mıntaka T 

Bütün ıztırapların panzehiri 

GR i iN 
t:Z/I.[77L777X/;W0f7~A7T/7V~Z7.!Z~Zirt7:Z'ZZZ7.71!7ZTA 

n küçük bir kırıklık koruduğunuz gibi dif, ba,, 
inında bir kate Gripin romatizma, sinir ve adale 
almakla kendinizi soğuk al- ağrılarını da sür'atle teskin 
gınlığı, nezle, grip, bron • etmit olursunuz. 
tit ve emıali hastalıklardan Günde iki kafe alınabilir. 

Gripini tercih ediniz 
'ZZZ2ZZi f2ZZ2W?Z<*&al?W~.,ZID:UZr;J'ZZZ'ZY~ 

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

Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

F abrikaaının Namdar 
CIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 

UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirainia 
ADRES: 

G. D. GIRAS 
Peftemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kumpanyası kar.ısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 lZMtR 

BBISTOL 
BEYOOLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müıteclri 
TOrkiyenin en eaki otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki aenelik tecrübeli ida· 
reaile btıtiln Eğe halkına kcm
dlılni ıe~dlrmiıtir. 

Otellerinde ml1afir kalanlar, 
lrendi evlerindeki rahatı bu· 
larlar. 

Birçok huıuıiyetJerlne ilaveten 
fiatlar mlithlt ucuzdur. 

lzmir Posta Telgraf Telefon şir
ketinden: 

1 - idaremize memur yetittirilmek üzere lzmirde bir kurs 
açılacak ve bu kursa en az orta mektep mezunu ve memur olmak 
için kanuni veaikaları haiz olanlardan yirmi talebe alınacaktır. 

2 - Taliplerin adedi mürettep adetten fazla olduğu takdir• 
de aralarında müsabaka yapılacaktır. 

3 - Kursun devam müddeti olan altı ay içinde yetmit beter 
kurut yevmiye verilecek ve müddet bitmeden kursu terkeden• 
lerle imtihanda muvaffak olamıyanlardan f aizile istirdat edile-o 
cektir . 

4 - Dersler: 
A - Muhabere bilgisi «Mors, Hük T elemprimör» 
B -Fransızca 
C - Telgraf ve telefon i.latı hakkında malumat. 
D - Posta işletmesi 
E - Telgraf ve telefon i•letmesi. 
F - Usul ve muamelatı hesabiye ile P. T. T. kanun ve nizanı" 

nameleri hakkında umumi malumattan ibarettir. 
5 - Kursa ittirak edeceklerin yatları 18 den aşağı ve 28 den 

yukarı olmıyacaktır • . . 



YINIASIR ,.., 

Fratelli Sperco 1 N. V. Olivier Ve Şü. 
Vapuru Acntası 1 W. F. H. Van Der LıMiTET 
ROYALE NEERLANDAlS Zee & C..o. Vapur acentası 

z A Y 1 !=-........ Daima Radyolin ......... , 
16/8/937 pazartesi gecesi Fuar -: 

ile Konak ve Kemer arasında için- Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan hem i 
de it Bankası cüzdana ile 60 lira : KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE BlRJNCI KORDON REES 

RHEA vapuru 18 ağustoeta An- G. m. h. H. BiNASI TEL. 24 43 para ve fuara aerheat sirme ~ paranızı yabancılara gitmekten kurtarmışhr i 
• 

,.._ (Doğru) Rotterdam, Amster HAMBURG Lllerman Lines Ltd. neai mevcut olduğu halde kaybet- ••••••••••••• ••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 

tim. Bulup ataiıdakl adresime R A D Y Q L İ N ilam Hamb limanları •• ,W: cYALOVA• vapuru 25 Aiaa. ELLERMAN UNES LTD. 
.ı.cak:.. urg IÇUl tosa doğru bekleniyor.Rotterdam, DRAGO vapuru 1 O ağustosta getirenler çok memnun edilecek-

,... • u-:;_rhr~ ... Hamburg ve Bremen içia yük ala- Liverpool ve Svanseadan gelip yük 
it ~na~ vapuru S eylulde caktır. çıkaracaktır. lerdir. 

otterdam, AIDlterdam ve Ham- AMERiKAN EXPORT LINES LESBIAN vapuru 20 ağustosta 
~ limanlanna hareket edecek- The Export Steamalıip Londra, Hull ve Anversten ge!ip 

Kemer Meydan sokak No. 35/3 
Mehmet Ali Aktan 

lir.. Corporation yük çıkaracak ve ayni zamanda Li-
b.ı ~ vapuru 22 ey- cEXHIBITOR• vapuru 18 A-ı verpool ve Glasgov için yük alacak- ----------mil• 18, 19, 20 2855 (1549) 

-.uae Burpa ·Yama ve Köstence ğuatoata bekleniyor, New-York Itır .. 
limanJan için :rGk alarak harebt ve Baltimor için yiik alacakbr. ALGERIAN vapuru ı~ ağustosta purların isimleri ve navlun Be· 
i'decaıir.. cEXPRESS• vapuru 3 Eylul- gelip Londra ve Hull için yük ala- retlerinin dejifikliklerinden ine· 

SVENSKA ORIENT UNtEN de New-Y ork için yük alacaktır. NOT : Vllrut tarihleri, va- ıuliyet kabul edilmez. 
BARDALAND motörü elyevm PiRE AKTARMASI 

lirn.n•mla olup 12 miuatosta Rot- SEYRi SEFERLER 
lerdam Hamburg ve lskandinav- cEXETER» vapuru 13 Ağua-
n li..,,:nlan için J6k alacaktır.. tosta Pireden Boaton ve New-

VUCtNGLAND motörii 23 aiua- York için hareket edecektir. 
loata Rotterdam _ Hamburg ve la. SEYAHAT MODDETI 
lsan.tina limanluma hareket ede- PiRE • BOSTON 16 gün 
celdir- TP PiRE • NEWYORK 18 « 

.. SERViCE MARITIME 
CDYNIA motöril 2 eylülde Rot- ROUMAIN 

..._ • ffamburs ve tmw&na..,. B U C A R E S T 
-......... lmebt ederekir.. cDUROSTOR• vapuru 29 A-
SERVICE MARrnME ROUMAtN iustoata bekleniyor. Köatence, Su-

ALBA JUUA vaparu 16 aim- lina, Galatz ve Galatz aktarması 
la.ta Malta ve Manilp limanla- Tuna limanlarına yük alacaktır. 
tana 1.rebt edecektir.. STE ROY ALR HONGROISE 

SUÇEA VA vapuru 7 eylülde DANUBE MARITIME 
Malt., ve ManilJaya hareket ede- «BUDAPEST» motörü 13 A-
c:elctir- iustosta bekleniyor, Belgrad, No-

y ... ve ,.. bhal eder. viaad, <Comaono, Budapefte, Bra-
• tislan, Fiume Ye Linz limanları 

..••••••••••• '.. • • • • yik alacakbr 
1 ilandaki ~ tarihleriyle nav- ')ÖHNSTON W ilREN LINES 
unlanlakı d~ ecenta me- L TD 
"'1iyet bbal etmer- LIVERPÖ<>L 
k Daha fazla ta&illt için ikinci «INCEMORE• vapuru 29 A-

ordoada ,.. FRA TELLi SPERCO iuatoeta bekleniyor, Liverpool ye 
~ MMLhim- mlracaat edilme- Anven limanlanndan mal çıka-

nca olunur.. racak ve Bursaz, Varna, Köaten-
TELEFON ı 414Z/4221/2863 ce, Salina, Gelatz ve lbrail liman· 

r11:='1CCl::l:'d:':r:l:n 1anna JGk a1aca1mr. dea diplomah ARMEMENT H. SCHULDT 
oı, l•blplerl H A M B u R G 

cNORBURG• vapura l 7 .Aiua-
MemleUt lıastanm dil tabib' tosa doğru belcleniyor,Rotterdam, 

Muzaffer Eroğul Hamburg 't'e Bremen içia yük ala-
11/C caktar. 
r ~ DEN NORSKE 

Kemal Çetindağ MIDDELHAVSLINJE 
~~-• OSLO 
....uuarma her g6a ubah cBOSPHORUSa motörü 26 

saat dokmdu bqbyarak Aiuatoata Dleppe ve Norveç li
Beyler • Namu ade S. 21 •.-ımaııan için ,ok alacaktll'. 
namarah muayenehanelerinde cBAALBEK• motörü 23 EylUl-
kabaJ ederler. de bekleniyor. Dieppe, Diinkerk 

Telefon: 3921 ve Norveç limanlarma yük ala-
... ___ llİİİiiİıİIİİIİııliiim-rl cakbr. 

- Cicim ıana Eczaa Kemal Kimi) kolonya11 getirdim 

- Belli HiJAI eczanesine uğramışsın ...• 

Kolonyan "G6nül"mU, Bahar çiçeğimi, Zllmrüt damlasımı, Al· 
dn rllyamı, Falyamı, Yaıeminmi ? .• 

- Eczaa Kemal Kimilin olsun da banıilİ oluraa olsun Deme· 
tİnımiydi kokaaandan tam bakalım •• _ 

Buca yat! orta okul ve 
ıubesi direktörlüğünden: 

Bornava 

l~_l - Eeld yatab talebemiz eylülün birinci aünüae kadar kayat
~ yenileterek ilk tabiderini yabrmadddan takdirde yerleri· 
ile Jenileri alınacak ve kendileri açıkta kalacaklardır. 
~Son sınıfların bitirme sınay)an eylülün birinde birinci Ye 

.:_ smıflann geçme aınavlan yedisinde, ve denler birinci te.
·•in birinde batlayacakbr. 

3 - Yeni adaylann yazılma zamanları: 
ta~~ll için: Aiuatoa 20 den sonuna kadar gün qın (Pazartesi. 
i.~~ cuma) aabahtan aktama kadar. Eylül birden 20 ye 
~ar her gün öileclen sonra. 
~ava için: Aiuatoe 21 den sonuna kadar gün qm (Sala 
L:·~ be, cumartesi) sabahtan akf&ID& kadar. Eylül Z den 20 ye 
"'dar her giln öğleden sonra. 

4 - Alınma tartlan ve belgeleri: 
<s!'atı 12 ile 16 araıında olan her aday cumurluk kafa kağıdı 
~Jadlı), ilk okul diploması., yeni alınmıt &fi ve sağlık raporu, 
~ 1 açık yeni çıkarılmıt 6 fotoğraf, (kartonauz), beyanname içia 

lrunaıluk pul ile ege veya eceıiyle birJikte gelecektir. 
)at'\' atıla keseneği üç bölüde 200 liradır. ilk bölü yazılırken yatıs:· 2005 numaralı kanun gereğince getireceği belge ile İtyar 

l""1arandan % 10 kardetlerden % 15 indirme yapılar. 
-bla gereçleri liıteai ile sınav çizelıeai okulda aaahdll' .. Yö

e haa ...... lmau_ 

TURAN Fabrikaları mamulAtıdır. Aynı zamanda Taran 

tuvalet sabunlarmı, traş sabunu \'e kremi ile güzellik krem• 

lerini lrnlla1ı1mız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan ıa
tıılar için lımirde Gazı Bulvarında 25 numarada umum acen• 

tebk Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemıiye milracaat ediniL 

Posta KuL ••• Teleton a•ea 

DOKUZ 
EYLUI: 
baharat 
deposu 

8ütibi çefİtleriy -
le kıymetli hediyeli 
•hpnı lzmir Fua • 
rmda 

22 
numaralı pavyonda 
P.-cainu timdi • 
den ilin eder. Pav-
yonumuzu mutla
ka ziyaret etmeğe 
bazırlaruruz. 

~ EYLtOI. l)A HARA T DE.POSU Z(:!fRı 

'"'ö'oyçe O riyantban~' 
Dl~ESDNER RANK ŞUBESi 

IZBiB 
.M li:R K Ji:ZJ : HJ1:1UJ N 

Almangada lla Şube11I Mevcutiar 
!::)ı.H maya ve ihtıyat ak~.eai 
165,000,000 HRyhtımRrk 

Tfirldyede Şnbeleri: lS1A.NBUJJ l'A lZMfR 
:Mısırda !$obelerl: J\AHlRK ve JSiiENDKRIYE 

Her tilrlü banka ınuaıoelatnı if" ve kabul eder 
c ALMA~f AJ>A seyahat, ikamet, tabeil ve eaire için 

Müstesna bir formUlle v• 
azamı itina ile yapıldığı ve re
kabet kabul etmez bir fıatle 
satıldıjı için yurdda ecnebi 
mamulltmm ~i or
Ladan kaldırmıştır. Kar.andı

ğı bu rağbet sebebiyle elde hlıt 
stok bulundurmadığmdaıı da 
mU~en taze ihzar olu· 
narak pi}'UllYa çıkarılır. 

Radyolin kııllanımz; aadt 
dişlerintzt temizlemek. koru
mak ve gUzelleştinnekle bl
mazsınız, verdflinla para da 
kendi cebinizde kalmış olur. 

Daima RADYOLiN 
O&! 2& 

MEYVA 

K 

En boı me1va luaudur. lnlubaaı def eder. Mide, bajnak, 
llaracigerden ırlitevellit rellataıılıldarı a>nler. Haımı kola1lattınr • 

..- ıuKi)iz Kanıuk eczaneli Be17lu • latanbal 

Telefon No.. 2422 

ZAF1YET 

KANSIZUK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMi 

FEVKALADE 

EYi TESiRi 

YARDIR 

fi.Depo ifa eczanesi 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
• 

Maden kömürü 
Her cins k6mür perakende suretile rekabet kabul et· 

meı fiatler dahilinde sablmaktad1r. 
Adrea ı Kestane pazan Bardakçılar ıoka~ numara 12 



.-.,,..,..,. 

Sahife 10 YEfılf A:SIR d AGUSTOS ÇARŞAMBA 1 ,.._ 
E 

Şanghayda • 
yenı harpları olmuştur 

Yüz Tayyare Kaybetmiş •.. 
Şimali Çinde sevkülceyş noktalar Japonların elindedir 

D v etleri endişesi 
Amerika tebaalarının hukuk ve 
menfaatlerini müdafaa edecektir 

Japon Diyet meclisi 
Ve Japonya kabinesi acele olarak 
fevkalide toplantıya çağırıldılar 

Tokyo, 17 (A.A) - Diyet mec- yaralamış ve sonra kaçmıştır. 
lisinin fevkalude içtimaı tacil edil- Hadise yeni bir Çin - Japon düş
miştir. Meclis ağustos nihayetinde manlığı ihdas etmek tehlikesi arzet

mektedir. 
toplanacaktır. Nankin, 17 (A.A) - Röyter : 

Tokyo, 17 (A.A) - Kabine iç- Çin milletinin mareşal Çang Kay 
timamda diyet meclisinin üç ~1\ılde Şeke doğumunun ellinci yıldönümü 

f k l"'d 1 k t ı .. ka münasebetiyle verdiği hediyeyi tcş
ev. a n e 0 ara op anmasına - kil eden yüz avcı tayyaresinden yir-

rar verilmiştir. Toplantı beş günsü- misi Çin - Japon tayyare muharebe
r~ektir. lerinde çok mühim bir rol oynamıt 

Çin harp sahasıncl<rn intıbalar 

SiNE TAARRUZ.. Japon tayyaresini düşürmüştür. BAŞLADI MI ? 
JAPON AMiRAL GEMt-ı ve son üç gün içinde otuza yakın JAPONLAR TAARRUZA 

Ş h , 17 (AA) _ R" t . NANKIN OZERINE BEŞ HA- Şanghay, 17 (A.A) - Şimdi öğ· 
ang a) • · oy er· VA TAARRUZU 'Jd'W' .. J h 

~..,~:;.".tl~~ ~~i?f . r- Vak'ayı gözüyle gören şahidin N k" 17 (AA) D" .. reknı .ıgbıne bagohre, apo5n30taadarrubaz la• 
·-- · 'f d · .. J · l an ın, . - un gune- re etı u sa saat . ş a• • l ı a esme gore apon amıra ge- . d v d ha lt d · 

Japon as1'er eri • • j k l k .1 şm ogmasın an tmasma a ar mıştır .. 
Roma, 17 (Radyo) - Çindeki harp hali ve bitaraflık kanunları- umumi karargahın damlarına yer- Jmısı kzuhml~kg~ce :ıra? ı. taBt?rpı - Japon tayyareleri beş kerre Nan- 16 AöUSTOS SABAHINDAKi 

h k ı ki d f k ] . . 1 h "d f 1 enrne te ı csı geçırmıştır.. ır ya- k' . bo ba d bb'" tın' "adiseler Avruwı Ü ümet erini nm tatbik şe i üzerin e i rini iz-- eştırı en ava mu a aa top arının .. .. .. . . .. . b mı m r ımana teşe us e ış- HAREKAT ,..,..... 
. .. k d l rış motorunun ışaretı uzerıne u l d h d f d ç· 'ehemmı'yetle du"Qu"ndt"ırmegve ~--sla h-.rdan ı"ctı'n .... p edecektı'r. ateşıne ragmen uçma ta ır ar. .. .. k d l k" •. k erse e er e asın a ın tayyare- To"'·o, 17 (A.A) _ Teblı"o·. 

:.- ıoa<ı: - u INGILl .. Z TEBAALARININ Serseri kurşunlarla hava müda- b~otoru?1 ar ~s!n1 an ge en .. uçull' feri · tarafından püskürtülmüşler- n~ b mıştır.. Birleşik Amerika tarafın- f ·ı . . l d ır torpı gemısı zumonun yuz e 1 d' y l b" d f d 'k' J 16 Ağustosta sabah saat 6 da Japon 
dan izhar edilen mütalaaya tevfikan, HiMAYESİ.. aa mermı ennın parça arın an 8on k d akl ır.. anız ır e asın a ı ı apon bahriyesine mensup tayyareler Çin ha• 
devletler, bu mücadelenin dışında Birleşik Amerika hükümetleri iki gün zarfında ve bu sabah iki im- ~~~~ b' a tr ~fmn: y aşTş v~ tayyaresi şehri bombardıman için va üslerini bombardıman etmişler vı 
kalmak lüzumuna kanidirler .. Bu- lngilterenin Şanghaydaki tebaala- tjyaz mıntakasında yüz kişi kadar u~u 1 ır ~~ı. a kmışitır .. d orpı aşağılara inmeğe muvaffak olabil- muhtelif tayyare meydanlarında 8 Çhl 

d . d .. 1 .. .. öl l . b k d k amıra gemısmın ya ın arın a pat- . l d k 'k' b b b'l nun için sarfedilen faaliyetler daha rının himayesini e temın e eceği- o muştur.. en erın u a ar ço l T .1 .. bT'h b" mış erse e anca ı ı om a ata ı - tayyaresini tahrip etmişlerdir. 
:ı_iyade Çin - Japon ihtilafını mevzi- ni lngiltereye vadetmiştir. olması hava muharebeleri başlar ~~ış~~r .... ~r~ı ge:J;j

1 ı a are I u- mişlerdir .. Bu bombalardan bir ta- Vuku bulan hava muharebesinde ı 
le"'tirmeg-e matuftur. ASKERi VAZlYET başlamaz halkın sokaklarda birike- yu ır sur.akt ~. ulz .. aşmış. ve hzu- nesi az bir zararı mucip olmuştur .. 

ır be monun proıe tor erının zıya uz- l I Çin tayyaresi yere dU.::ürülmü.,.ür • . FRANSA HARiCiYE Çinde askeri vaziyet : Japonlar rek muhare yi seyrebnesinden ileri . d k b 
1 

Her defasında teh ike işaret e- :.- j• 

NEZARETİ.. şimali Çinde sevkülceyş noktaların gelmektedir. mesınVen ay 0 muştur. AM riyle haberdar edilen halk bir kaç Diğer bir j~pon filo: s.:atd6,30 da ;ır 
Fransa hariciye nezareti Şang- çoğuna hakimdirler.. Bilhassa şi- iaşe hususunda tesadüf edilen AZtYETIN VEH ET ~mat tahassun yerlerinde kalmış ve tayyare mey anını om ar ıman e e-

lıaydaki Fransız tebaalarının emni- mendifer hattının büyük bir kısmı müşkülat dolayısiyle hayat bahalılığı KESBETMESt OZERtNE her defasında dışarı çıkmak için rek 2 Çin tayyaresini kfunilen tahrip ve 
yetle tahliyeleri için tedbirler alın- Japonların elindedir .. Çin orduları yüzde beş nisbetinde artmıştır. Tokyo, ı 7 (A.A) - Polis mü- tayyare toplarının susmasını bekle- diğer tayyareleri de hasara uğratmıştır. 
masını emretmiştir .. Diğer memle- Paotingfuda toplandıkları halde, Akşam muayyen saatlerde ışık- düriyeti vaziyetin vehamet kesbet- miştir. Bu iki hava taarruzu esnasında jnpon 
ketler de mümasil tedbirlere baş Japon]ar Pekinde, Tung - Şuda, lan söndürmek mecburiyeti dola- mesi Üzerine şimali Çinin idari ser- Çin büyük karargahınin tebliğine tayyarclerinden hiç biri hasara uğra
vurmuşiardır .• Şanghayda kara ve Tiyençinde, Takuda toplanmışlar yısiyle evvelki gece sebzevatçılar vislerine ayrılan memurların yeri- göre, dün sekiz Japon tayyaresi mamıştır. Yalnız bir pilot yaralanmış
hava harplerinin ecnebi tebaalarının ve muhtelif noktalardan ayni mu- şehre girememi~Jer ve bu yüzden ne 500 yeni memuristediğine dair bir düşürülmüş ve bir Çin tayyaresi de tır. 
hayatı için daimi bir tehlike teşkil harebeler Mongolistan yolu üze- bu sabah sebze tedarikinde güçlük ilan neşretmiştir. düşmüştür. Şanghny şehrinde Çin bataryaları saat 
ettiği muhakkaktır. rinde bulunan Nankeoda, vukubul- çekilmiştir. .. .. ÇtN MALIYE NAZiRi- Nank!r_ı~_ 17 (A.A) _Japon bü- 8,30 da beynelmilel imtiyaz rnıntakasına 

ŞANGHA YDA ŞiMAL IS- maktadır.. . Bankaların kapanması yuzunden NIN TEMASLAR) yük clçılıgı memurları memleketle- ve bilhassa japon mahallesine karşı ateı 
T ASYONUNDA.. iHTiLAFIN ŞANGHA YLA pıyasada nakit para kalmamıştır.. • rine dönmek arzusunu ızhar ettik- açmışlardır. 

Pari.s, .ı.7. (HusuQi) - Şanghny- ALAKASI YOKM~~.. Tüccarlar v~resiye mal vermek is- Prag~.} 7 ~A:~) -.~Yİ bir. mem- )erinden Çin hariciye nezareti bun- Bahriye silfilıendazları japon filosiyle 
dan bıldırılıyor : Şanghaym şimal Tokyo, 16 (A.A) - Harıcıye ne- tememektedırler. ~dan ogrenıldigıne gore~ ç:ın ma: Jarın gitmeleri için kendilerine ruh- birlikte mukabele etml§lerdir • 
istasyonunda Çin - Japon kuvvet- zareti namına söz söylemeğe sala- 1NG1L TERE BlT ARAF lıye nazarı Kung Pragdakı ikametı satiye vermiştir.. Bunlar buradan Saat 11,30 da Çinliler ateşi kesınişlel" 
)eri arasında şiddetli vuruşmalar hiyettar bir zat, daima mahalli bir iş Londra, 16 (A.A) - Röyterin e~n?~ı~da rna?e? müesseseleriy)e Japonyaya geçeceklerdir. dir. 
~~~.~~n~ yffi~nm~im~~k~mış~n~~Ç~mes~~d~i~ne~re. Ç~-~~nm~~ili~~~trn~~ . ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~ 
mikdarda bahriye silahendaz müf- lesinin Şanghay vekayii ile hiç bir selesinde lngilterenin tam bir bi- Bu ıtılaf mucıbınce Çıne Çekos- Yuaoslav Dahiliye nazırı diyor ki: 
rezelerini karaya çıkardıkları gibi alakası olmadığını söylemiştir. taraflık vaziyeti aJacağı muhakkak lovakyadan sınai mamulat satın ala- o 
Çinliler de mühim takviye kuvvet- Diğer taraftan ordu namına söz değildir.. lngiliz hükümeti Çindeki bilmesi için on milyon Sterlin mik-
leri almışlardır.. söylemeğe mezun bir zat Havas mu- lngiliz menfaatlerinin muhafazası darında bir kredi açılmıştır. 

Karşılaşan kuvvetler rnühimleş- habirine beyanatta bulunarak Ja- için vaziyetin müstakbel inki§ahnın ŞANGHA y MINT AKASIN-
miştir.. iki tarafın da askeri zaru- ponyanın Çang Kay Şeke karşı icap ettirdiği tedbirleri almağa hazır- DA tNGIUZ GEMll.ERJ •• 
retler karşısında ecnebi imtiyaz mın: değil onun idaresine karşı harp et- dır .. Yalnız bugünkü şerait içinde . v . . 
takalarına hürmet göstermemden mekte ve onu bu idareden kurtar- Jaaponyanm kendisine karşı bey- Londra, 17 (A.A) - Ögrenıldı-
ihtimalinden endişe ediliyor. mak İstemekte olduğunu söylemiş~ nelmilel bir tehlike gibi telakki ede- ğin~ g~r~, Şanghay .mıntakasında 

DiN SiYASET ve 
birbirlerine ilet olamaz 

YENi HAVA HARPLERi tir. bileceği her türlü aayden şimdilik aekız lngılız harp gemısi bulunmak-
Paris, 17 (Hususi) - Tokyodan BlR BOMBARDIMAN DAHA tevakki edilmesi lazımdır. t~dır .. Capetovn kruvazörü Nan-

e.iman haberlerde Şanghay üzerinde Şanghay, 16 (A.A) - Bu sabah JAPONLARIN BOMBAR- kıne hareket etmiştir .. 
dün de Çin - Japon tayyarelerinin Şanghavdaki Japon mevzilerine DIMAN SAHASI Şanghay, 17 (AA) -Amerikan 
karşılaştıkları ve mühim bir hava karşı bir Çin hava filosu tarafınaan Şanghay, 16 (A.A) - Japonl~r makamatı bugün kadın ve çocukla-
harbi o.1duğ.u bildir~liyor .. Japon.c?- yapıla~ bir bombardıman esnasın- bu sabah Franko imtiyaz mıntaka- nnı şehirden çıkarrnağa başlamışlar- Bclgrad, . 17 (Ö.R) _ Radikalılann gizli makaatlariy)e uğratmak 
z~.t~!e~ı .. ~ı.~ ç"ok Çın tayyareierının da . hır bomba. Japon kons~Iosha- sının cenubunda Nantas Çin ma- dır.. partisinin kongresinde dahiJiye na- Yugoslav milletine düşen vazifeair. 
duşuruldugunu,. m~h?saı:natın baş- n~sı y:ıkınmda hır Jap~n ~lıs mev- hallesinde kain §~mal ~stasyonunu YENi BiR HADiSE zm Radikal partisinin kilise hak- Milletimiz kiliseyi daima hürmet~ 
lnngıcından ben Çınlılerın kaybet- kııne ısabet ederek yedı polıs memu- bombardıman etmışlerdır. k d k' .... ) · · · h tın' t' . . • d k'J' .. 
'kl . J • .. b rv ·ı 'k' j bah · r · · l T · 17 (AA) B" j m a ı goruş erını ıza e ış ıv- le dınlemıştır Fakat bu anlar a ı ı tıld e~ı tayyare erın1 sayısBı yuhzebealıg ru ı e ı ı apon rıye ısını yara a- h Jakp.~m konsoloshanesi .. c~varınd.a ıybaençdın, b'ld . . 'ld-::. ır a~~n Hatip demiştir ki : se siyaset i~İ~rine müdahale etme .. 

o ugunu yazıyor ar.. u a r er mıştır. are at mıntakasında hakım bır mem ın an ı ırı ıgme gore "Rah" 1 · d' . . t' ır 
kontrolsüz olduğundan ihtiyatla kar- Diğer bir bomba da iki ecnebi- binanın damı üstündeki tarassut Tsingtaoda bir sivil Çinli bir Ja~n k:li- ~ .ıı:> erı; l mık v~ tsıyaje ! mişti.» EL 
§ılanmağa değer. nin, iki Çinlinin ve iki sivil Japonun mevkiinden Havas Ajansının muha- devriyesi üzerine ateş etmiş, bir hı ts~nıns· ıçın; 0~:"11b: b!8.e!11e .. )rı BAY STOYADtNOVIÇ B • 

AMERiKANIN SON VA- ölümüne sebebiyet vermi tir. biri Sapei de bir çok yangınlar çık- bahriyeliyi öldürmüş, diğer birini fa al ır. ıyaBe ve tın b; .. mnd~.8 e- GRADA DöNDO.. ') 
ZiYETL TOPÇU DOELLOSU tığını görmüştür. .- h1 

.. k0 .:"11azt .. k'I~na. eşe huts e ı ırb~· Belgrad, 17 (A.A) - Başvekı 
V · 17 (H ·) R · · ş h 6 ) "k"' J k , l .. h 1. u ume ı ısenın ana arını ce ı- .

1
. _ aşıngton, ususı - eısı- ang ay, 1 (A.A - Su unet Muhabir, Japon konsoloshane- apon ıt a arı şup e ı evler- k akta k' · kt' bay Stoyadinoviç Adriyatik aahı ın 

.. h B R l h . . . . d b' . b' d . d k l ç· T 1 • • . ne oyın n çe mmıyece ır. Bel 
cCoumrd u11r H. il ~ol seve t, ~~ıcıyeb~az~~ı ıçm e gbeçen bırhgünk ved ır bagec

1
e en sın in damına yerleştirilmiş olan bir l end~kı l a~ arı1 v~ dın m1ı ıs erının gız- Kuvvetli bir Yugoslavyaya ihti- de kısa bir seyahatten sonra dün .. 

e u ı e uzun suren ır go- sonra u sa a er en en ş ıyan hava müdafaa bataryasının saat en ı en ev erın am arına ateş et- k t'"d" KT ·ı v w d d" .. · d mera· 
rüşmeden sonra Uzak Şark mesele- topçu düellosu gittikçe şiddetini 11.30 da vukubulan bombardıman mektedirler. yakçt' ~ ı ır .• kt ı ıseHı e. ~grd~şmaga s:rala k onlmuş ve ıstasyon a 
ı · .. · d a· J 'k A ·k ·· k d ş· l k-ı BiR HASTANE CEMiSI va ınuz yo ur.. arıcı uşman- sım e arşı anmıştır. erı. uzerı~ .e ır eş!.· merı a c~m- arttırma ta ır.. ıma mınta ~arın- esnasında bir çok kimseler ölmüş __ __ ~ 

l~u~ıyetle.rmın kat 1 olarak vaz.ıye- da topçu . kuvvetleri durmadan ateş ve yaralanmıştır .• Bombaların civar Tokyo, 16 (A.A) - Japon hü- Kent Dükü ve Düşesi Yugoslav üniversite-
tını t~pıt eden ~yan?tın~ hazırl~- etmektedırler.. Bu meyanda Çin binalardaki tahribatı sarahaten gö- kümeti bu ayın on dördünde Çin 
m?k. uzere hususı kabmesme çekıl- tayyareleri de .ufa~ dumanlar hıra- rülmektedir.. Hankeu istikametin- tayyareleri tarafından yapılan bom- · Belgradda lileri Sof yada 
m.ıştır . ._B. Roos~velt bu beyanatında karak Hungko~ dakı Japon umumi den bila fasıla tüfenk sesleri gelmek- bardımandan müteessir olan Çinli, Bclgrad, 17 (Ö.R) - Dük ve . d b\J• 
Çındekı Amer~k? ~ebaalannın nu- karargahının cıvarına bombalar at- tedir.Çin milisleri büyük bir faaliyet ecnebi ve Japon ahali için Şang- Düşes dö Kent Thca yatiyJe DaJmaç- Sofya, 17 (ö.~.) .- ~f~a ~ b\J• 
kuk ve ~enfantın~. ~~maye ~us~sun- mak.tadırlar. . • göstererek Ja~nları Hankeu'nun haya ilaç, sıhhi malzeme, ycyecek yada seyahatlerine devam ediyorlar. lunan Yugoslav unıversıtel_ıle~ı 
da .. Ameı:ık?nm butun tedbırlerı ala- ~ı.n tayyaı:elerı Japon harp gemı- bütün yol nğızlanna mitralyözlerjelbise vesaire yüklü bir hastane ge- Dille ve düşes bir müddet Bclgradda gün kültür müesseselerinı zıyaret 
cruıını hildirec k. bununla beraber lerının vc__bilhassa konsoloshane ve ko_yrnağa icbar etmektedirler. .. misi göndermeğe karar vermiıtir. ikamet edeceklerdir. f ederek tetkiklerde bulunmuşlardır• 

-
''Buna teşebbiis edenler olursa kili· 
senin anahtarlarını cebimize koyarız,, · 

olm 


