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lzmirdc çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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Faliron'da 
Bir infilak olmuş, bir za. 

bit, bir Alman mühendisi 
ve iki sivil ölmüştür. 
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lngiltere l~!a~ı_ lzmir' e De Geleceli 
Bulgaristaİı ve Macarlstan

1 

16 ,!~!!~enin 
da muahedeleri yırtıyor i şid:~:e~~;~~~e-

Cenevre, 29 ( Radyo ) 

Iİngiltere kralı, İzmir ve İstanb~l' a geliyo 

1 Sekizinci Edvard, Ata
türk'le görüşecek 

~-

b s· -· 'd Rusya hariciye nezareti, ulus· oulgar ordusu Varna ve urgaz a manevralar
1 

lar sosyetesinin ıslahı etrafın-
" 8 J k J ff•tı 'l J •• •• t•• ı daki noktai nazara cevap 3apıyor. u gar ra ı, 1 er ene er goruş u vermiş ve bu cevabında, 16 

İngiltere kralını, bir torpito ile F ah. 
reddin Altay karşılıyacaktır 

-
Reisi ruhani, Bulgar askerlerini takdis ediyor 

lstanbul 29 (Hususi) - Bul- ileri gelen askeri erkanı kami-
~~ristan'ın Nöyi muahedesini len manevradadır, Bulgar as-
ıvıacaristanın da Trianon mu· keri mahafili, bu manevrayı 
ahedesini yırtmaları ve yeni· bir mevsim manevrası olarak 
den ınecburi askerliği ihya ile _göstermektedir. 
~S:tsen mevcut olup gizlenmekte Diğer taraftan Bulgar kralı 
la ulunan lruvvetlerini artırma· ile M. Hitler arasında Bcrlin-
b rı Çok muhtemeldir. Hatta de vukubulan mülakatta, Nöyi 
l u hareket bugünlerde bek· muahedesinin hükümsüz sayıl-
crırnektedir. ması mes' elesin in konuşuldu· 
B Varna civarında Varna ve ğu ve hatta esasta mutabakat 
Utğaz Bulgar fırkaları manev- hasıl olduğu söylenmektedir. 

taya başlamışlardır. Bu manev· Buna ilaveten, Macar hükii-
ta d d' oğrudan doğruya Varna· met naibi de M. Hitler'le 
iharı vukubulacak bir askeri yaptığı ve M. Mussolini ile 

taca karşıdır. Bulgaristan'm yapacağı konuşmalarda ayni 
----...~~--...~----. -~--__,.__,.__,.__,.__,._ 

Mussolini gene söyliyor 

Yapılacak daha pek 
çok iş varmış!· ..... .--

mevzula alakadar olmuş ve 1 ıncı maddenin daha şiddetli 
olacaktır. \ bir surette tadilini istemiştir. 

Yani, Almanya' dan sonra 1 • ... 
Alman-ltalyan blokuna tema- KudÜste 
yülü olan bu iki devlet te 
muahedeleri yırtmış ve çiğne- IAraplar iki Yahudi 

1 öldürdüler miş olacaklardır. Küçük itila

fın buna karşı mukavemet 

çarelerini arayacağı şüphesiz 

görülmektedir. Ne Macaristan, 

ne de Bulgaristan'ın böyle 

bir hareketl\!rinin uluslar sos· 

yetesince kabul edilmemesine 
çalışacaklardır. 1 

1 

Ruzveltin tetkikleri 
---··· --

Vaşington 29 (Radyo)- Re· ı 
isicumhur M. Ruzvelt Nort 1 

Faşter'c vasıl olmuş ve bu ha- f 

valide hüküm süren kuraklık 1 

hakkında tetkikat yapmak üzre 
bir hey' et teşkil eylemiştir. 

Kudüs, 29 ( Radyo ] 
Arap'lar, bir Yahudi cenazesi 
götürülürken arbede çıkarmış
lar ve iki Yahudi öldürdük· 
leri gibi, hastahaneye de hii-
cuın <·ylemişlerdir. --------Protesto 
Şangay, 29 (Radyo) - İki 

Japon gazetecisinin öldürül
mesi münasebetile Çin gaze
tecilerinden 107 kişi toplan
mış ve meslekdaşlarının böyle 
bir akibete uğramaları keyfi
yetini şiddetle protesto eyle
mişlerdir. 

~~__,.----·--···~·~~------

Falironda korkunç infilak ----------Bir zabit, bir Alman mühen-
disi ile iki sivil öldü 

lngiltere kralı 
İstanbul 29 ( Hususi ) -

Memleketimizi ziyaret edecek 
olan Samajeste İngiltere kralı, 
Türk sularında bir torpito 
muhl'ibi tarafından karşılana· 
caktır. Resmi istikbal merasi· 
mi yapılmamakla beraber, bü· 
yük misafirimiz kendilerine 
layık olan bir hararetle karşı· 
lanacaktır. Bu torpitoda ge· 
neral F ahrettin Altay buluna
caklardır. 

ve Nahlin yatı 

v -... 

bir balo verilecektir. Eğer ye
tişebilirlerse Moda deniz ya
rışlarında bulunacaklardır. Is· 
tanbul'da üç gün kaldıktan 
sonra Karadeniz yolu ile Kös
tencc'ye geçecekler ve bir ih· 
timale göre Köstence' denBük
reş' c kadar giderek Romanya 
kralına misafir olacaklardır. 

Londra 29 (Radyo) - lstan· 
bul'a gelecek olan İngiltere 

Samajeste, asarıatik~va çok Kralı 8 inci Edvard'ın ayni 
meraklıdır. Nahlin yatının ev- zamanda Çanakkaledeki lngi· 
vela izmir' e uğraması ınuhte· liz mezarlıklarını ziyaret ede· 

Atin,_. 29 (Radyo) - Fa- bir Alman mühendisi ve iki meldir. Misafirimiz, Bergama ceği haber verilmektedir. 
leron tersanesinde müthiş bir sivil ölmüştür. Kaza lhakkında ve Selçuk harabelerini dola· Atina 29 (Hususi)- Yunan 
infilak olmuş ve bir zabit ile ı tahkikat yapılmaktadır. şacaktır. Veliahtı prens Pavlo, dün in· 

......... • ·• ~ lstanbul 29 (Hususi) - Bü· giltere Kralı 8 inci Edvard'la 

lspanya'da şı•ddetıı• mu yük misafirimizi bizzat Ata· birlikte bir kırseyahatint> çık-
• türk kaşılıyacaktır. Şereflerine mış ve öğle yemeğini Nahlin 

cenubi ltalyu, şimdi yeni 
harebeler oluyor Dolmabahçe sarayında büyük yatında Kralla birlikte ye,iştir 

zafer- __ r "\ 
Toled'! mühimmat fabrikası tahrip edildi. L (Ulusal Birlik) e G6re J /ere hazırlanıyor, diyor. 

~oın M. Mussolini 
~)a a 29 (Radyo) - Poçen· 
ı ıel · 
lltl\d· • rnış olan ve yakında 
·ı •tıı • 
ı ~I\ llnparator muavmı 

~liııie~ceği söylenen M. Mus· 
~lltuk .. elediye dairesinde bir 
ttjlld soyliyerek Lükanya eya· 
~ c n"f ttt~ u usun bereketli su· 
1111 arttı~ i 

rı iltt ~•nı, talyan nüfosu· 
"ib tnası . . b d" .. ,,. ")ctf •çın unun ıger 
'it... Cte - ,,. 
"' b l numune olması la· 

•' di~ . ••nı ıöylemiş ve de· 

miştir ki: 
- Nüfusu artan bir millet, 

diğer bir milleti aşılamağa 

namzettir. Habeş imparator· 
luğu bir bereketin eseridir. 
Cenubi halya şimdi yeni za- , 
ferlere hazırlanıyor. Son srne
lerde çok işler yaptığımız 

söylenecektir. Fakat biz işle· 
rimizin daha başlangıcındayız. 
Yapılacak daha birçok işleri· 

miz vardır. Bunları da yapa
cağız. 

- .•. 
Italya Kralı 1 

Teftişlerde bulundu 
Adclito, 29 ( Radyo ) -

ltalya kralı Viktor Amanoel, 
manevraları takip ettikten 
soma San Corce dönmüş v~ 
buradaki kıt' atı teftiş eyle
miştir. Mussolini'nin de bu 
hafta nihayetinde Avelitoya 
döneceği söyleniyor. --···----

Göbels 
Venedik'e geldi 

Venedik, 29 ( Radyo ) -
Almanya propaganda nazırı 
Göbels, buraya vasıl olmuş 
ve ltalya propaganda nazırı 
Oino Alifinro ile konuşmuştur. 

Uç marksist tayyare düşürül lü 
• 

~ 
~~ ! 

lspanyol ihtilalcileri bir barikatta çarpışıyorlar 
Madrid, 29 (Radyo) - Fab- Madrid 29 (Radyo)- Asiler 

rikalarda çalışan ameleler, hükumete ait bir tayyare dü-
çoktanberi maaş almamışlardır. şürmüş ve bir denizaltı gemisini 
Bundan dolayı İspanya hükii- batırmıştır. 
meti nezdinde teşebbüsatta Borgos, 29 (Radyo) - Asi-
bulunarak maaşlarını istemiş- ler, Madrid'in şimalindeki 
ferdir. ispanya hükumeti, bu (Leşobela) mıntakasına kadar 
vaziyet karşısında amelenin ilerlemiştir. 
lıaklannı tetkik edeceği yerde Lizbon, 28 (A.A) - ihti-
onları yakalayarak tevkif etmiş lalcilerle yakın alakası olan 
ve bunların bir kısmını derhal İspanya ricalinden biri, ihti-
kurşuna dizmiştir. lalcilcrin Marksizmi imha et· 

Söylendiğine göre bugün- meden sulh müzakerelerine 
lerde kurşuna dizilen amele, girişmiyeceğini söylemiştir. 
yalnız Madrid' <le iki bine... ı · lrun, 28 (A.A) - Dün ak· 
baliğ olmaktadır. ( Dnamı4 iincü sahifede) 

Yahudi-Arap mücadelesi 
Kudüs'te aylar var ki, Yahudilerle Araplar arasında kanh 

bir mücadele devam etmektedir ve Filistin mandateri olan f n· 
giltere, bu mücadeleye mani olmak için, bir taraftan siyasi 
müzakerelere, diğer taraftan da askeri tedbirlere baş vurmuştur. 
lngiltere bu mes'elede, ne Yahudileri kırmak, ne de Araplara 
yüz çevirmek vaziyetindedir. Mandayı kabul etmiş olması, oto· 
riter bir devlet bulunması itibarile ve ayni zamanda Yahudi· 
lerin alemşumul vaziyetlerini düşiinerek, Arap kuvvetinin Filis· 
tin' de istediği gibi hareketine mani olmak istiyeccktir. Yani 
kendiliğinden Yahudi1eri himaye etmek zarureti karşısındadır. 
Buna mukabil, lngiltere, Arap hükumetleri ile en çok müna
sebeti olan ve onları istismar eden bir devlettir. Filistin ha
diselerinde ise, • Hristiyan ve Müslüman · bütün · Arap umumi 
efkarının Yahudilere karşı cephe almakta olduğu görülmekte· 
dir. Binaenaleyh, Yahudileri himayede göstereceği ifrat, Arap 

olan milletlerin infial ve asabiyetini uyandıracaktır ki, bu da, 
lngiltere'nin menafiine uygun gelmez. Çünkü, Akdeniz'in cenubu 
şarkisınde ve cenubunda Araplara temayül gösterip onlan 
İngiltere aleyhine harekete getirmekten menfaat görecek kuv· 
vetli rakipleri vardır. Netekim, Kudüs hadiselerinde bile böyle 
rakiplerin isimleri mevzuu bahsolmuştur. Bu sebepledir ki, 
Filistin mücadeleleri daha çok zaman uzamağa mahkumdur. 

- Davada kim haklıdır!. 
Şeklinde bir sual sorulsa cevabı şu olur: 
Hem Araplar, hem Yahudiler! 
Filistin muhakkak ki Yahudilerin ilk yaşadıkları topraklardır 

ve ana vatanlarıdır. Fakat bu vatan, ancak bir tarih yaprağında 
kalmıştır, Yahudiler vatansız bir millet halinde dağılıp gitmiş· 
lerdir. Onların yerini de Arap milletleri almışlardır. Ve bugün, 
Filistin, iki millet arasında bu sebeple paylaşılamamaktadır. 
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Bahriyelinin Başından 

Korkunc Maceralar 
Gecen 

) 

I 

-2-
Sabahleyin bana aşçılık ya· 

pan kadın geldiği vakıt bun
ları anlattım. Kadıncağız hay· 
ret içinde kaldı ve: 

- Siz mutlaka afyonu faz· 
la kaçırmışsınız. Siz bahriye
liler uzak yerlerde, şarkta es
rar denilen maddeyi kullan· 
mağa alışıyorsunuz. Bunu yu· 
tan adamlar akla, hayale gel
mez şeyltri görürler ve bu 
hallere inanırlarmış; dedi. 

Halbuki ben ömrümde bir kere 
olsun afyon kullanmış değildim. 
Ertesi gün sefere çıkacaktım. 
Kasabaya indiğim vakit, dün 
geceki hadise aklımdan çık
mıyor, lambalı kadın da san· 
ki beni adım, adım takip 
ediyor, kulağımda da "-Uğur· 
lar olsun! Seneye gene bek
lerim!" sesi aksedip duru· 
yorduJ 

Evet... Ben de seneye bu 
davete icabet :edecektim. Bu
na, dün ak~amdan beri karar 
vermiş bulunuyordum. Evet, 
benim gibi binbir çeşid yeri 
gezmiş ve cin, cadı ve hort· 
lak masalı dinlemiş, fakat hiç 
birisine, hiçbir vakit inanma· 
n11ş bir deniz kurdunun zih
nini alt-üst eden bu sayfiye· 
nin, bu J5mbalı güzel kadının 
esrarını halle kat'i surette ka· 
rar vermiştim! Fakat heyhat.. 
Bu krarımla ne kadar müthiş, 
ne kadar korkunç bir mace
raya koştuğumu hiç bilmi
yordum! 

* • • 
Kaptan Mişel, masaya yum-

ruğunu vurdu; büyük bir ka
deh şarabı içtikten sonra sö
züne tekrar başladı: 

- Mahud gecenin senei 
devriyesinde ben sayfiyeye 
dönmüş bulunuyordum. Bütün 
gün hadisesiz geçti. Ben ken· 
dimi göstermiyecek işlerle 
meşgul oldum. 

"Henüz akşamın altısı idi, 
ilk işim karştki sayfiycnin bah
çesine bakan pencereyi aç· 
mak oldu. 

Mevsim yaz olduğundan, 
karşıki sayfiyenin güzel mada· 
mı bahçe ve çiçd .. lerle meş
gul idi. iltizami olarak yaptı· 
ğım bir gürültü ile kadın ba
na baktı. Evet; geçen sene, 
tam bugünün gecesinde gör
düğüm lambalı kadının ta 
kendisi idi. Güzelliğinde de 
hiç aldanmamıştım. Bu kadın 
cidden nefis bir mahluktul 

Lambalı k~dın beni görün
ce ademi memnuniyeti göste· 
rir bir harekette bulundu; bir 
az daha çiçeklerle meşgul 
olduktan sonra: 

- Jerar, artık hava serin
ledi, içeri girelim. Dedi. 

Bahçenin her tarafına dik-• 
katle baktım. Fakat güzel ka
dının Jerar diye hitap ettiği 

a 

adamı aradım! Hiçbir kimse 
yoktu. Şu halde? Bu güzel 
kadın kime hitap edi;or-
du?. Yoksa, bu güzel kadı!1 
deli miydi?. Fakat halinde, 
hareketlerinde deliliğe benzer 
hiç birşcy yoktu . 

Güzel madam sakin ve müs· 
terih eve doğru yürüdü, içeri 
girdikten sonra kendi elile ka· 
pı ve pençereleri de kapattı! 

Bu gece mutad hilafı ve 
fevkalade olarak hiç birşey 
görmedim . Gürültü de duy
madım. 

Ertesi sabah saat onda genç 
kadının sayfiyeden çıktığını ve 
Tolon - Marsilya yolunu tuttu· 
ğunu gördüm. Hiç vakıt kay· 
betmeden ben de kendisini ta· 
kip ettim. Kadın yol üzerinde 
oto ve arabaların durak ye
rindeki bakkala uğradı. Ar· 
kasından ben de bakkalın ya· 
nına girdim . 

Bu bakkal ile esasen sene· 
lerdenberi tanışırdım. Bunun 
için fazla bir meharet sarfına 
lüzum kalmadan bakkala bu 
kadının kim olduğunu sordum, 
bakkal; 

- Sizin kapı karşı komşu
nuzdur. Bundan bir sene ka· 
dar evvel, buraya geldiler, 
fakat çok tuhaf insanlar.. F ev
kalade lüzu11L.görmeyince hiç· 
bir kimse ile konuşmıyorlar. 
Maamafih nemize lazım. Bir 
kötülüklerini görmedik. Za· 
ten kaptan da ... 

Bakkalın hemen sözünü kes· 
tim; işe "Kaptan,, karışınca 

benim alakam büsbütiin arttı 
ve: 

- Hangi kaptan acaba? 
Diye sordum. 

- Canım şu Jcrar kaptan .. 
Bahriyeden mütekaid .. Fakat.. 
kendisini' göremiyoruz. Kapta· 
nın yalnız karısı görünür. O 
da pek seyrek.. 

Bakkalın verdiği bu tafsi
lfıt, bende eski bir arkadaşın 
hatırasını canlandırdı: Jorar 
kaptan.. Bu isim bana hiç 
te meçhul değildi. Gençliği
miz hep bir arada geçmiş, 

fakat yirmi beş senedenberi 
hayat ve mematından bir ha· 
ber alamamıştım. Kendisini 
son defa olarak Tonkin sefe· 
rine giderken görmüştüm. 
Karşımdaki kiracı, acaba ha· 
kikaten bu eski arkadaş mı 
idi? Bundan ne suretle emin 
olmalı idim? Adam sen de ... 
Bunda düşünecek ne var? 

Yüzde seksen kendisi olma· 
sı muhtemel bir adamı ulu 
orta ziyaret eder ve hakikatı 

öğrenebilirdim. Nihayet beni 
kovmıyacaklar ya. Zaten bu 
akşam mahud senelik ziyafet 
veya süvare vardı. Bu müna· 
sebetle ben de gider, eski 
dostum olan bu adamın elini 
sıkardım. 

• Arkası var . 

t 
• z s 

Yalnız taze temiz 
çeşitleri satar. 

ve ucuz ilaç ve tuvalet .-• 

Al Bucada Ôzdemir Ziyapaşn 
• sokağında 6, 1 sayılı Fransız 

• • 
e 

de ag' sörler yedi kızlar mektebi 
hakkında ibraz olunan 1247 
tarihli temessük senedile Kat· 
merci Panayut oğlu Yanako· 

& • 
Çekoslovakya'yı, Almanya, l~acaristan 

ve Lehistan taksim edeceklermiş 
Fransızca " L'intransigeant ,. duduna kadar askeri yollar 

gazetesinde Stratagos imzasile yapmıştır. 
neşrolunan bir makalede şöyle Alman orduları Bohemya-
deniliyor: ya hücum ederken Macar 

Harp nezaman patlıyacak? orduları da Çekoslovakya 
Bu sual son senelerde birçok üzerine yürüyeceklerdir. 
defa soruldu. Almanya sulh is Bu hücumun gayesi Çekos· 
tediğini, Fransa'ya hücum et· lo\'akya'nın tamamen ortadan 
miyeceğini söylüyor. Fakat ce- kaldırılmasıdır. Bu memleket 
nubu şarki hududunda Çekos- Almanya, Macaristan ve Le· 
lovakya bulunuyor. Burada histan arasında paylaşılacaktır. 
Nazi propagandası durmadan Lehistan bu muharebeye filen 
devam ediyor. Almanya bu iştirak etmiyecektir. Fakat 
mıntakada "Sulhü temin etmek" "müsaadekar bir bitaraf,, ola-
için ne düşünüyor? Alman er- rak kalacaktır. Almanya'ya 
kanıharp reisi uzun zamandan göre, bu harp Avrupa sirayet 
beri bu mes'ele ile meşgul. etmiyecek ve mevzii ka1a· 
Planlar yapılırken Çekoslo· caktır. 

vakya'nın garp tarafında Maca· Almanya Çekoslovnkya'yı 
ristana karşı bir yakınlık bu· Romanya'ya yol açılması için 
bulunduğu düşünüldü. O halde istemektedir. General Göring 
Macaristanla anlaşmak lazım şöyle demişti: 
geldiği gcliyorudu. _ Bizim Romanya'ya pcl· 

Harp planının son şekH rol ve belki de buğday cihe-
burada karar kılmıştı. Yalnız, 
diğer taraftan Çekoslovakya· 
nın bir dostu da Lehislandır. 
O halde, onunla da anlaşmak 
lazımdı. Yalnız, bu anlaşma 
larda biraz sarsık' ı. 

Çekoslovakya'ya hücum pla
nının idare t:dildiği yer Dres· 
te'dir. Bu işte rol oynıyacak 
ikinci derecedeki şehirler Nu
remberg ve Breslau'dur. Çe· 
koslovakya üzerine yürüyecek 
ordular buradan hareket ede· 
cektir. 

Blmanya, bu plan cümle· 
sinden olarak, Bohemya hu· 

tinden ihtiyacımız var. Ro
manya olmadan biz hiçbir 
muharebeye giremeyiz. 

Göring'in bu sözleri ''ınah· 

remane olarak söylediği ~cncbi 
bir Alman erkiıııı harbinden 
bu mesele hakkında izahat 
istiyor. Zabit şu cevabı ve· 
rıyor: 

- Evet. Romanya'ya ihti· 
yacımız var. Fakat bu ıkr 
istikbalde olacak şeyler. 

- istikbalde mi? 
- Evet. Belki ıki sene 

sonra. 
-..-----~-

''Harp Olmıyacaktır!,, 

Be ard ' 
il. u-... 

h·m bi e ------·- -Meşhur lngiliz muharriri, tayyareler ha-
kiki sulh melekleri olacaklardır, diyor 

Bütün dünyaca tanınmış yapacağım ve harp olmıyacak. 
İngiliz fedibi Bernard Şov Herkesin gözü önünde Avru· 
"Deyli Ekspres" gazetesine panın cmpeıyalist devlet ri· 
"Harp olmıyacak" başlığı al- calinin gerisine tekmeyi vur~-
tında bir makLıle yazımştır. cağım ve harp olınıyacak." 
Diyor ki: Dediler. Bu üç kişi dedik· 

Yeniden ,l>ir harp çıkması leri gibi hareket ettiler. Hem 
imkanı karşısında herkes en· kendilerine birşey olmadan 
dişe ediyor 'gibi, eskisinden kurtuldular. 
daha korkunç bir Avrupa Avrupada bir sulhculuk 
harbi olacağını sanıyorlar: dalgası kabarıp duruyordu. 
Öyle ki bu harp bütün mede· Mussolini derhal harbe girmek 
niyeti ortedan yok edecektir. surctile bunun ehemmiyetini 

Ben bu imkanı kurcalıyacak takdir ettiğini gösterdi. Der· 
değilim. Dünya türlü imkan· hal milyonlarca sulhcumuz, 
larla dolu.. halya ile ha.ıbe girmemiz için 

Cununla beraber bu imkan· çılgınca bağrışmağa başladı· 
ların ancak pek azı bizim ge
celeyin uykumuzu kaçırır. 

Bugün Avrupa'da 1914 - 18 
harbının yeniden çıkmasının 
yalnız gayrimuhtemel olduğu 
değil, fakat imkansız buJun
duğu üzerinde tehlikeyi göze 
almak cesaretini gösteren iki 
adam vardı~. 
Bunların isimleri Benito Mus· 

solini ve Adolf Hitler'dir. Bu 
kiyasetlu baylar için üç defa 
"Şa" diye haykırmnğa davet 
ederim. Bunlara belki de Man· 
çuko rdevletini yaratan usta 
Japon ruhunu da ilave etmek· 
liğim lazım., F~kal onu iyi ta· 
nımıyorum ... 

Bu üç kişiden her biri : 
"Avrupa harbı olmıyacak. 

Ben tahrikatın en müfritini 

lar. 
lngiliz donanması meydan 

okuyaı ak Akdenizdc aşağı 

yukarı gidik geldi. Mussolini
ve Habcşistan'dan çekilmediği 
takdirde Siiveyş kanalını ka· 
payacağımızı söylediler. 

Mussolini cevaben dt·di ki: 
"Böyl~ birşcy yapmıyacaksı· 
nız., ve akabinde Habeşistanı 
ilhak etti. Sonra lngilteıe'nin 
Akdenizdeki fazla harp gemi· 
lerine "Haydi bakalım dışarı!,, 
D;}di . 

Dışarı çıktılar. Avrupa' da 
sulh hüküm ·sürdü. Ve bun· 
dan sonra biz: 11 Nihayet harp 
on sene içinde olacak, kur
tulmak için ne yapacağız?" 
Derneğe başladık. 

Mussolini galip itilaf dev· 

dan mahlı1len canibi hükumete 
ait iken hükümetce 1050 ku· 
ruş mukabilinde tab'ai Osma· 
niyeden ve Rum • milletinden · 
Mike Veledi Rişi'ye satmış ve 
ayni tarihte Mike Veledi Rişi 
de kız kardeşi Mimika'ya sat· 
tığı ve mezbure Mimika ise 
bu gayri menkulü zayi diğer 
hüccetle lngiltere devleti tab'a· 
sından 25 Zillıacce 1270 ta
rihli hüccetle de Con Yako~i 
Robenson'a sattığı ve Roben
son'da bu yeri yeniden tamir 
ederek maa müştemilat fevkani 
dört bap oda ve bir mutbah 
ve tahtani üç oda ve bir 
çamaşırhane ve keza bir mut
bah ve bir ahır ve bir miktar 
harap bağ vesaire ilave ede· 
rek o suretle mutasa~ıf iken 
vefatına mebni mezkur hüccet 
mucibince veraseti ana baba 
bir erkek kardeşleri hristiyan 
ve Kristina'ya ve kız kardeş· 
feri Andıiça ve Andriya'ya 
intikal ederek bunların huzur
larile vekili resmileri Y orgaki 
Makopolo Veledi Anastas ta· 
rafından da tab'ai Osmaniye
den ve Rum milletinden An· 
giliko binti Aleksi namıkadına 
140 lira mukabılinde ~atmış 
ve Angiliko binti Aleksi de 
yine 28 Zilhacce 1283 tarihli 
hüccet ile tab'ai Osmaniyeden 
Eleniça binti Panayuta 300 
lira mukabilinde sattığı ve 
mezbure Eleniça binti Panayut 
da 9 Şevval 1288 tarihli hüc-

DEUTSCH LEVANTE UNIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"HERAKLIA" vapuru 24 
ağustosta bekleniyor, 29 ağus· 
tosa kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

"ARTAA,, vapuru 5 eylülde 

bekle:ıiyor, 9 eylüle kadar 
ANVERS, ROTTERDAM• 
HAMBURG ve BREMEN 
limanları için yük alacaktır. 

"PLANET" vapuru 15 ey· 
lülde bekleniyor, 18 eylüle 
kadar ANVERS. ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yiik alacaktır. 

"SOFIA,, rnotörü 24 ry· 
lülde bekleniyor, 29 eylül~ 
kadar ANVERS, ROTTER· 

DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE (O 'S. A S. 

SPANSKELINJE) 
OSLO 

"BOSPHORUS .. motörü 22 

ağustosta bekleniyor, 24 ağuS' 
tosa kadar 1SKENDER1YE· 
ROUEN, Le HAVRE ve 

··~ NORVEÇ limanları için yu 
kabul edecektir. 

"BANADORUS .. motörii 20 
eylülde bekleniyor, 25 eylü~ 
kadar Le HA VRE, DIEPP ç' 
DÜNKERK ve NORVE 
limanları için yük alacaktır. 

cet ile ayni bedel ile Fransa SERViCE MARlTIM 
devleti tab'asından Mari Ven- ROUMAIN 
san namı kadına sattığı ve " DUROSTOR " vapuru 

2 

mezbure Mari Vensaıı'da 65 eylülde bekleniyor, KÔ{i 
senedenbcri bu suretle tasar- TENCE, SULINA, GALA ~ 
ruf ve temellük etmekte iken ve GALA TZ aktarması olar9 

45 sene evvel bu yeri hususi BELGRAD, NOVISAD, I<~~ 
mektep haline ifrağ ederek MARNO, BUDAPEST, .. k 
kend·s:nin tasarrufunda olduğu YANA ve LINZ için Y

11 

ve bu kerre yeniden tescili kabul edecektir. 

talebinde bulunduğundan se· S. A. ROYAL HONGROIS~ 
netsiz tasarruf ahkamına tev· DE NAVIGATION oANtJ· 
fikan bu yer hakkında 3 eylül BIENNE MARITIM 
936 perşembe giinü tahkikat BUDAPEST J 

5
, 

yapılacağından bu yerde ala· "SZEGED.. motörü ıığt'. 
kai ta arnıfiy"'si olanlar varsa tos nihayetine doğru bekNl~-
vcsaiki resmiycleriic birlikte k d' BELGRAD 
tahkikat mahallinde meı..ura: me ·tc ır. ' sRA' VISSAT, BUDAPEST, ı 
veya tahkikat gününe kadar TİSLA VA, ViY ANA ve ı.Jr'I 
İzmir üçüncü mıntaka tapu · için yük kabul edecektır. 
sicil muhafızlığına miiracaatları 
lüzumu ilan olunur. JOHNSON \VERREN 

Jetlerinden biri olmak istifa- LiNES Ltd. 
LIVDRPOOL ıJ 

desile işe başlamıştı. .. JESSMORE" vapuru iİ~ 
Senelerce evvelki Korfu VERPUL ve ANVERS'tcfl ~ t 

hadisesinden, son Habeş h~r· getirerek tahliye etıniş ' 
bine kadar harp korkusunu 

gitmiştir. lrJle 
açıktan açığa istihkarla karşı· .. Vapurların isimleri, ~e ıe~ 
lamı.şb. • tarihleri ve navlun tarıfe jri· 

Fakat Almanya öyle değil, hakkında bir taahhüde g 
Almanya düşmandı. Almanya ·ı ıı 

şı ınez.,, tdcfoOS 
yere düşürülmüş, mağlup ve Birinci Kordon, oO 

-: '}.V"/ tezli! edilmiş vaziyetteydi. No. 2007 ~ _ 
Muzaffer itilaf devletleri --------m-e11,ı.ırfıl' lzmir birinci icra onun sırtüstü yatan cesedini 

tekmeliyorlardı. Almanya bu ğundan: uıllıı 
müthiş tehdit altında sinmişti. Bir borçlan dolayı .. ,rtj~ 

Yalnız bir adam müstesna: hacze alınan 105 adet bı.J; ;ı 
909 

Adolf Hitlerl Hitlcr kendisine ve küçük boş su daınııc •ıl~ 
• kuvvet tatbik eden devletleri ve iki tekerlekli iki a~e~) Jİ' 
şöyle bir gözden geçirdikten arabasile iki adet birisı 

11
jf1 

sonra dedi ki: be)'~ 
"Ben sizin blöfün üze aldan- ğeri 12 yaşında arab~. ii sıı.61 

marn. Harbe tekrar başla· 4 eylül 936 cuma guıı 8rıııd' 
mağa cesaret edemezsiniz. l O da kemer hayvan P8 z lı P 

· sııt• 
Bunu yapmağa tahammülünüz açık artırma surctıle tııı1 

1. ol~fl :J 
yoktur. Bu neviden bir işe çıkarılacaığından ta ıp sıı:ıtt 
gırışmeğe hiçbirinizin niyeti 0 gün muayyen olan 1ııl' 
yok. Siz isterseniz paranızı mahallinde hazır buhıt>Jl 
/Devamı 4 üncü sahi/ ede J ilan olunur. 
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Sahife 3 

•• ~ Olivier ve şü_-i Fratelli Sper- 1 

t rekası Limited co Vapur Acen-
• l II1KAYE 1 Kuşçu 

__________ 29 Ağustos 

IZMIR ı vapur acentası tası 
Pasport yolcu salonu kar- ROYAL NEERLANDAlS 

şısında Lekol Riz bınasında KUMPANYASI 
no. 168 Tel. 2443 "ORESTES,, vapuru elyevm 

Not: Vurut tarihleri ve va- limanım zda olup 4 eylü'de 
purların isimleri üzerine deği· ANVERS , ROTTERDAM , 

Eski zaman beylerinden biri - Affediniz .. Dedi. Madem 
çok talihli olarak doğmuş ve ki sizi rahatsız ediyorum bur -
henüz 20 yaşında olmasına dan sonra hiç şarkı söylemem. 
rağmen büyük bir servete, bü- - Yok, yok! Sen heıgün 
yük konaklara, geniş araziye şarkı söyle! Seni her vakit 
sahip olmuştu. dinlemek isterim, senin adın 

·Pamuk Mensucatı . 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Konağı - yani küçük sarayı - nedir? 

baştan başa hademeler, esir - Bana bülbül derler. şikliklerden mesuliyet kabul AMSTERDAM ve HAMBURG 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

ve kölelerle dolu idi. Genç - Senin iradın nedir? edilmez. limanları için yük alacaktır. 

bay, babasından miras bulduğu - iradını mı? Benim sade THE ELLERMAN LINES LTD. "GANYMEDES,, vapuru 10 

bu büyük kudret ve bolluk ağlanın vardır. Bunlarla kuş 
İçinde ne yapacağını şaşırmış avlarım. Sırtımdaki gömleği 
daha doğrusu şımarmış bir bana dün verdiler! 
halde idi. Herşey onun key- - San'atın nedir? 
fine hizmet ediyor, saadet ve - Kuşçuluk bayım! 
bahtiyarlık içinde idi. Fakat - Tuttuğun kuşları satı-
doğrusu istenilirse, genç bay yormusun? 
bütün bunlara rağmen sıkıl- - Hayır, hiçbir vakit sat-

" OPORTO ,, vapuru 15 
ağustos 1936 LONDRA ve 
ANVERS'ten gelip yük boşal-
tacvktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru ağus
tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük bo-

B h k d 1 şaltacaktır. makta idi. • marn. iz ep ar a aşız 
Adamları, şair ve nedimleri Bulduğumuz yemişleri, bize DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

hergün bin oyun ve eğlence verilen ekmek kırıntılarmını "SAMOS,, vapuru 23 ağus-
~cad ederek bayı eğlendirmek hep birlikte yeriz! tos 1936 bekleniyor. HAM-
tçin çalışıyorlar, fakat heyhat! Ve ... Bütün gün şarkı söy- BURG BREMEN ve AN-
0 hiç birşeyi beğenmiyor, lerizl VERS'ten gelip yiik boşalta-
hiç birşeyden zevk almıyordu. - Pekala bülbül, sen be- caktır. 
En meşhur hokkabazlar, za- nim yanımda kahrmısın? 
lllanın üç büyük hekimi bu - Burada, bu biiyük sa-
Ştrnarık bayın derdine, iç sı- rayda mı? 
kıntısına bir türlü deva bula- - Tabii! 
~1Yorlar, bayın hırçınlık ve ti- - Ya benim kuşlarım ne 
~zliği de gün geçtikçe artıyor olacak? 
k ergün bir zavallı bu hırçınlığa - Onlar da seninle bera-
Urban gidiyordu. beri 
. Günlerden bir gün.. En Çocuk bu lütfe teşekkür 

21
Yade sıkıldığı bir sırada ve ve ayni zamanda itiraza vakit 

Penceresinde otururken pek bulamadı; Kendisini ne d mell r 
Şakrak bir sesin: aldılar, güzel bir elbise giy-

•• Mücellit 

Ali Rıza 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

eylülde gelip 14 ·eylülde AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 3 ey
lülde gelip ayni gün yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE li-
manian için yük alacaktır. 

"HERCULES,. vapuru 19 
eylülde beklenmekte olup 24 
eyliilde ANVERS, ROTTER
DAM, AMSTERDAM, AM~ 
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 30 ey
lülde gelip 5 birinciteşrinde 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük _alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

" NORDLAND ,, motörü 
28 ağustosta ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GOTE
BURG, OSLO ve ISKANDI
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 1<uş satarım .. Kuşlar!. dirdiler ve yanınaş süslü ka· 

fa " BIRKALAND .. motörü 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

•• ,. --~---J•riPWfi " 4 

lzmir Yun Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

J.falkapınar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarit 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih 

Satış -Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

D
. lalla, taralnlla .. LalJalar!. fesler getirdiler. Fakir çocuk 
ıy b sevinçle kuşlarını bu kafes· 

le .e. _angır, bangır şarkı söy- lere koymak istedi, fakat kuş-
dığını du) du ve hiddetle: lann hemen hepsi de açık 

k - Ben bu kadar sıkılıyor- pencereden kaçtılar! 

1 • 14 eylülJe beklenmekte olup 

'

--Doktor , ROTTERDAM, HAMBURG, 
BR~MEN, COPENHAGE, 

Ali Agih ' DANTZIG, GDYNIA, GOTE· 
BURG, OSLO ve ISKANDI· 

IMimar Keı:nalettin caddesinde F AHRı 
KAN DEM IR Oğlu 

:n, böyle, hem de bu kadar Kendi kendine: 

tks~k sesle şarkı söyliyen - Bu kuşların hiç te aklı 
llldır? Dedi. yok! Haydi kuşlarım geliniz, 

Çocuk Hastalıkları NAVY A limanları için yük 
mütehassısı t alacaktır. 

Nedimlerden birisi: bu ballardan, bu yağlı çörek-

lirn- Hemen buraya getirte- lerden yiyiniz! Dedi. 
ikinci Beyler Sokağı No. 68 "HEMLAND,, motörü 29 

Telefon 3452 eylülde ROTTERDAM, HAM-
._ ______ ._. __ 

V Cezasını verelim! Dedi. Ve kuşları yeniden avlıya-
k e nıüsellah bekçiler hemen rak süslü kafeslere tıktı, beyin 

hürriyeti yok. Çok rica ede- BURG, BREMEN, DANTZJG, 
rim, beni bırakınız!. Gene eski GDYNIA, GOTEBURG OS-OşıU1 

sok ar, az zaman soma, gönderdiği yemekleri de bü· 
~İ.it~~tu cılız bir çocuğun hem yük bir iştaha ileyedi! 
led~ . Üğünü, hem de şarkı söy- * * * 

ı'ğın~ gördüler. Çocuk böylece şen ve mes'ut 
çlerındcn birisi: şarkılarını söylemekte devam 

D·- Şu köpeği tutunuz hele! ediyor ve bay da bu hali gör-
ıye bağırdı. 
Ç mekle çok memnun kalıyordu. dfı 0

cuk hayretle geri dön- d d 
Ve: - işte nihayeti. - iyor u • 

'tı ......._ Beni mi tutmak istiyor- mes'ut olmağı ben de öğreni-
lit~Uı:?. Dedi. Ve korkusundan yorum · * 
~k:~eğe başladı. Bekçiler ve Fakat bir iki ~ün sonra ga-
tetı t er hiçbir şey söylemeğe k 

eı:z .. ı rip bir hal oldu. Kuşçu aıtı ~tıs . u etmediler ve çocuğu 
b~81nden yakaladıkları gibi susmuştu. Bu hal bayın da nn-

B n Yanına götürdüler. zarıdikkatini cclbetti ve: 
•ırıd ey,. bir sürü kuşlar karşı- - Ne o bülbül? Artık şarkı 
İıte a tı~riyen çocuğu görünce söylemiyorsun ya?. Diye sordu 
~edıği halde güldü, ve: Vakıa, çocuk şöylece bir şar 

dedi. Şarkı söyliyen sen misin? kı söylemek istedi; fakat bo-

hayatıma döneyim. Çiinkü ben 

hiçbir vakitte bir sarayda ya· 
şamak için, yahut.. Bir baya 

hizmet için yaradılmadıml 

Genç ve şımarık bay, bu 
sözleri kızmadan ve hüzünle 
dinledi. Ve: 

- Hakkın var oğlum. Bu 
günden itibaren serbestsin ar· 
tıki dedi. 

Kuşçu hem an kafeslerinin 
kapılarını açtı, bütün kuşların 
uçup gittiklerini gördükten 
sonra, kendisi de giderken: 

- Bayım. Dedi. Pencere
nizin altında bazı şarkı söy
liyebilir miyim? 

' ğazı kısıldı. Kuşlann da ses· 
, Evet bayım. Jeri kesilmişti artık . mı senden rica ederim. 

le 80 ~e İçin bu kadar şevk- Çocuk en sevdiği bir kuşuna: • * • 

- Evet oğlum, evet! Çok 
memnun olurum ve hatta bu-

......._Y cyorsun?. - Haydi bayan bülbiil! dedi Çocuk şen ve mes'ud gi-
lı 'ii ~e~ her vakit böyle şar- benimle beraber bir şarkı derken, bay arkasından: i' r:rını .. , 

' l-f · soy.e · - işte şimdi mes'ud ol-
er vakit mi? Fakat l:uş1 çocuğun yüzüne 

Evet b""t"" .. d mak için bir çare buldum: N • u un gun. bile ba!..madı; çocuğun a şar-
'ııtı, b .. enden şa kı söylüyor- kısı böylece hazin bir şekilde Başka,arına yardım ve iyilik 0

Y'e? etmek! 

LO ve ISKANDINAVY A li
manian için yük alacaktır. 

EGLUGA POLSKA 
"LEW ANT,, motörü 1 ey

lülde gelip 5 eylülde AN
VERS, ROTTERDAM,AM~ 

-;,-
1 

~- ~ 
TERDAM ve HAMBURG. Kı·ralık Ev 
limanları için yük alacaktır. 

"SARMACJA,, mct5rü 20 
-eylülde gelip DUNKERG, 
ANVERS, DANTZIG ve· 
GDYNIA limanları iÇin yük 
alacaktır. 

handaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etme1. 
Daha fazla tafşilat almak 
için ikinci Ku ·!onda Tahmil 
ve Tahliye binası ~rkasında 

Köprü tramvay durak ye
rinde 681 numcvalı ev kira
lıktır. Evde her türlü tesisat 
ve konfor mevcuttur. Görmek 
için Köprü bakkalı bay J\lf. 
med'e müracaat. 

FRATELLI SPERCO acenta· 
sına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004/200512663 

• 

" ~' nihayet buldu. 
~.. 

1

'-'cdc "? l\" • d Diyor, çocuk ta kendi kcn-'ll\cş n mı. ·ır~ u um. Bay: 
~danı Paı ıl Parıl parlıyor da - Yoksa mes'ut mu değil disine: 

S ı - Ne kndar doğru imi~: ~ G sin oğlum? diye sordu. öy e 
~ ...... ~79N 

,~ de ~?eş parlayor, bunu bana .. Daha ne istiyorsun. Ar- Hüriyct saadetlerin en büyü- " 
ıtı h R<>tüy0 Ş . . ·ı k ğüdür. Bunun için "Bülbülü ev . rum amma. ar- zun hemen yerme getırı ece · / n Csın· b l altın kafese koymuşlar, gene • ~ / ~ •)ib b .' u amı yorum! tir · • ah vatanım dem iş ... ,, Dem iş· : --ı ~ t çi~ki ırdeıı alnında derin - Bayım, vakıa burada hiç o· d fZ, • c ' 
"'tıı ç0 Peyd~ oldu. Bunu birşeyim rksik değil. Fakat !er.. ıyor u. . . ' ~-..!!:,_CI ~ ~ I'.:>~r ' 

o 11ıu11° Kuru/ 
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m etti 

Londra'daki ticaret delegasyonu reisi 
acele Moskova'ya çağırıldı 

Deli padişah, küçük oğlunu 
kaldırıp mermerlere çarptı 
Bu hali, şehzadenin anne- lışmakta mana ve fayda gör· 

lstanbul 29 (Hususi) - ltal· 
ynn kaynaklanndnn verilen 

bir habere göre, Habeş çete· 

lerinin • dis-Ababa ve civarın

dald faaliyetleri gittikçe inkişaf 
etmekte ve yollardan sarfınazar 
~ehirlere de akınlar yapılmak
tadır. 

1500 kişilik bir Habeş çetesi 
evvelki gün ansızın Adis-Aba

ba tayyar~ meydanına hücum 
ile mevcut tayyareleri yakıp 

imha etmek istemiştir. ltalyan 
radyolarına bakılırsa, Habeşler 

muvaffak olamamışlar ve yerli 

Somali askerleri ile İtalyan 
kuvvetlerinin mukavemetine 
maruz kalmışlar 200 maktul 
bırakarak çekilmişlerdir. Bunu 
müteakip geçenlerde ltalyan· 
lara teslim olan Ras Hailu 
kuvvetleri de kendilerini takibe 
başlamıştır. ltalyanların tele· 
fatı da 20 kişi imiş. 

le 

Moskova 29 (Radyo) - icra na ile dün yakalanan daha 
komitesi azasından Seri Ka· dört Rus generali askeri bir 
menef'in cenaze merasimi b~- mahkeme tarafından muhake· 
gün olmuştur . me edileceklerdir. . 

M k
. 29 (R d )- L _ Oslo, 29 (Radyo) - Troçkı, 

os ova a yo on .1 • d k . b' l ı tıca e ece yenı ır mem e· 
dra'da bulunmakta olan Rus ket buluncaya kadar villasında 
Ticaret delegasyonu reisi acele Norveç zabıtasının daimi ne· 
Moskova'ya çağırılmıştır. zareti altında kalacaktır. Troç· 

Moskova, 29 ( Radyo ) - ki'nin iki sekreteri, derhal 
Rusya'nın Londra sefarctha· Norveç topraklarını terke mec-
nesi ateşemiliteri general Put- bur edilmişlerdir. 

~-~~~---~·~·~• .... c.--~~-

Alman maliye nazırı 
Berlin'e döndü 

si de uzaktan ve büyük bir memişti. Esasen kafi derecede 
sabırla takip etmekte idi. de kocamıştı. Üç Padişah ıa· 

Delinin, Sümbülağanın piçi manında büyük bir servet sa· 
ile alakası nihayet öyle hibi olmuştu; büsbütün nek-
bir dereceye gelmiş idi ki, bete uğramaktan, hayatını bile 
şehzade Mehmed bir hissi tehlikeye maruz bırakmaktan 
tabii ile yanına yaklaşmış o ise, deli lbrahimden istirahat 
da sevilmek, okşamak iste· müsaadesi istemişti . 
mişti. ( Arkası var ) 

Padişahın bu vaziyetine 

1 

_ o • 
rağmen şehzadesine kulak as· rd uda . 
madığmı gören Haseki artık 1 Yüksek rütbelı· erkil· 
dayanamamış ve: 

nın terfii 

' n 
1 

ek Doktor Şaht, Leon Blum'le yaptığı konuş
malardan memnun kaldığını söyliyor 

- O piç ile uğraşmaktan 1 

vaz geçiniz de şu masum ço· 
cuğa da iltifat ediniz! Demek 
mecburiyetinde kalmıştı. 

Vakia, bu bir isyandı; fa. 
kat ihtiyarın fevkinde bir saik 
ile söylenmiş bir söz, yapılmış 

lstanbul, 29 (Hususi} - Bu 
yıl terfi listesinde, Korgenc· 
rallığa terfi edenler Muzaffer 
Ergüder, Kerameddin, Ali 
Galip Türker, 

Tümgcnerallığa terfi ederı· 

Sudanı tamamile 
altına almağa 
olamamıslardır 

Mısır'lılar, 
kon-trol/arı 

vaffak 

kendi 
mu-

.. 
Londra, 28 ( A.A ) - Mı- ı memişlerdir. Yalınız bu kont-

sır-lngiliz muahedesinin baş- rola iştirakleri nisbeti bilhassa 
lıc~ ~skeri .m.addesi lngili~ as~e~ _mahalli zab ta ve saire gibi 
lerının_ tedncı suret~e çekıln:csı~ı tali işlerde daha ziyade geniş-
derpış . etmektedır. Bu yırmı letilmiştir. 
sene hıtam bulur bulmaz Mı- L d 
sır'la lngiltere arasında zuhur on ra 29 (Radyo)- Mısır· 
edecek bütün ihtilaflar beynel- lngi tere arasında akdolunan 
milel salahiyettar bir organiz- muahedenin metni, bugün bu· 
me havale edilecektir. Diğer rada neşredilmiştir. Muahede 
taraftan Mısır'lılar istedik'.eri ayni zamanda Mısır gazetele-
gibi Sudan'ı tamamile kendi rinde de intişar eylemiştir. Bu 
kontrolları altında bulundur· muahede, 17 maddeden iba· 
mak arzularım yerme getire· rettir. . • 

'( aştara/ı 1 inci salıi/ede) 
şam şehrin etrafında hiç ke· 
silmeden muharebeler devam 
etmiştir. Hükumet kuvvetleri 
ihtilalcilere karşı mukabil ta· 

arruza geçmişler ve bir miktar 
ilerlemeğe muvaffak olmuş

lardır. 
Viyana 29 (Radyo) - is

panya sabık kralı Alfons, hu
ı:;us'i katibi vasıtasile (Onitet 

pres) gazetesi muhabirine be

yanatta bulunmuştur. 

Kral Alfons'un katibi de· 
miştirki: 

- Kralın, siyasetle işliğal 

rlliği, son zamanlarda görül
müş değildir. Mahaza son ha· 
diselerden sonra kralın fikri 
değişmiştir. Kral, devam et· 
mckte olan dahili mekatele
nin, uzun süreceğini ve lspan· 
ya'ya miihim hasarata mal 
olacağı kanaatındadır. 

AUons, asilerin galebesi ha
linde askeri bir idare tesis 
edeceğini ve müteakiben mil
letin reyine müracaat edilmek 
suretile bir şekili idare bulu· 
nacağı zanetmektedir. 

Nevyork 29 (Radyo) - Sa· 
bık ispanya kralı Alfons'un 
büyük oğlu, tekrar hastalan
mış ve hastahaneye yatırılmış· 
tır. Hastaya yeniden kan zerk 
edilmiştir. 

Londra, 28 (A.A) - ispan
ya'nın vaziyeti tredünyonlarla 
an\ ele fıı leası liderlerinin son 
senelerde yapmış oldukları 
toplantıların en mühimleri olan 
bugünlerdeki içtimalarda mü
zakere edilmiştir. M. Atlcy 
riyasetinde yapılan bu top· 

detli mu
oluyor 

lantıda T eşrinievvcl ayında 
Ediınburgta amele fırkasının 
akdedeceği kongreye icra mer
kezleri tarafından verilecek 
siyaset esasları tayin edilecek· 
tir. Zannolunduğuna göre ek
seriyet ademi müdahale taraf
dardır. Ancak ufak bir ekalli
yet hükumete müzaheret edil
mesini istemektedir. 

Henday, 28 (A.A) - Sevil 
radyosu Terueli muhasara et
mekte olan kuvvetlerin bir 

taarruza geçmiş ve fakat püs

kürtülmüş olduklarını bildir
miştir. 

Guipuzcoa eyaletindeki hü-

kumet milisleri cephesi ted

rici surette milliyetçiler tara· 
fmdan ihata edilmiştir. Almi-

ranta Çervera kruvazörü ise 
SanSebastiyenin üstündeki hü
kumete aid limanları bombar
dıman etmektedir. 

Milliyetçilerin hava kuvvetleri 
Madrid hükumetinin elinde bu· 
lunan yegane silah fabrikası 
olan Toledo silah ve mühim· 
mat fabrikasını bombardıman 
ve tahrip etmişlerdir. 

Gudamarra cephesinde Mark· 
sistlerin üç tayyaresi düşürül· 
müş, üç. tanesi de iltihak et· 
mek üzre Madrid tayyare mey 
danından kaçmıştır. Dün saat 
onüçte milliyetçilerden mürek
kep bir kuvvet Gordoba eya· 
Jetinde kain Palama del Rioyı 
zaptetmiştir. Marksist müfre· 
zeleri şiddetli bir mukavemet 
göstermişlerse de sonunda bo
zulup dağılmağa ve birçok 
ölü bırakarak kaçmağa mec
bur olmuşlardır . 

Paris 29 ( Radyo ) - Al· sormuşlardır. Şaht fevkalade 

manya maliye n~zırı doktor memnun kaldığını ve seyaha-

Şaht, Paris'ten ayrılmadan ev- tının faideli neticeler verdiğini 

vel Otel Matinton'da Fransız söylemiş, fakat izahat vermek· 
başbakanı Leon Blumle bir ten çekinmiştir. 
saat kadar konuşmuştur. Bu Bertin 29 (Radyo) - Al
konuşmalara ehemmiyet veril- manya maliye nazırı doktor 
mektedir. Şaht, bu sabah Berlin'e vasıl 

Gazeteciler, doktor Şaht'la olmuş ve tayyare istasyonunda 
mülakatlarında, Leon Blum- birçok zevat tarafından karşı· 
den memnun olup olmadığını lanmıştır. 

~~~---------~~-
Harp olmıyacaktır! Başvek·ı 
( Baştara/ı 2 inci sahi/ede) 1 
harp için koyunuz. Ben sulh Yaşar' a bir Sa· 
için süreceğim . ., 

Ve bunun üzerine Almanyayı at hediye etti 
tepeden tırnağa kadar silah- Istanbul, 28 ( Hususi ) -
lamağa başladı, lngiltere ve Başbakanımız ismet f nönü 
Fransa hiddetle ihtarda bu- Olimpiyatlarda yüzümüzü ağa;. 
lundular. Almanyanın buna tan Yaşar'a büyük bir tevec-
karşılık verdiği cevabın İngi· oüh ve alaka göstermiştir. 
lizce muadili: "Cehennem ol., Evvelki gün kendisini evinde 
dur. Almanya milliyetperverliği yemeğe davet ettiği sırada 
Hitler'in etrafında geçtiler, yü· k:.ıpağında "İsmet İnönü,, adı-
rüyüşler yaptı ve onu Kayse- nı taşıyan bir saat hediye 
rin fevkinde bir yüksekliğe eylemiştir. Bu meyanda şehir· 
çıkardılar. emanetine de, Yaşar' a lstanbul 

İngiltere ve Fransa daha namına bir ev satın alınması-
kuvvetli bir şikayetle ihtarlara nı emretmiştir. 
girişip Versay muahedesini ih- y .. • • 
lal ettiğinden ve eğer buna unanistan 
tahammül ettikleri tc:!cdirde Al
many~' nın son Lokamo an· 
}aşmasını da bozarak gayri 
askeri Ren bölgesini işgal ede
ceğinden bahsettiler. 

Hitler "Mükemmel!,, deyip 
binlerce silahlı Alman askeri· 
ni Ren mıntakasında enine 
boyuna yürüttü. 

Ve ne oldu? Harp mı? Av· 
rupa şehirlerine zehirli gazlar 
mı yağdı? Hiçbir ş_ey olmadı. 

Sulh devam etti. Tam mana· 
sile mukaddes sulh! 

Yeni bir harp olması ihti
mali, kaçınılması gayri müm· 
kün telakki edilebilecek ka· 
dar kuvvetli midir? 

Bence, yeni bir harbın ol· 
maması ihtimali "imkansızlık" 
derecesinde kuvvetlidir. 

Zehirli gaz büyük bir sulh 
aınilidir. Gazlar her nevinden 
yapmağa mutlaka devam 
edelim. 

Silahlanma r-ntrafındaki bü· 
tün müdafaalar, en tehlikeli 
fitnedir, Diye ortadan kal
dıralım.,, 

İngiliz muharriri Bernard 
Sov Bundan sonra lngiliz 
donanmasının yeniden kuvvet
lendirilmesini şemaları tayya· 
relerle doldurmağı tavsiye 

Almanya'dan mı ta
limat alıyormuş? 
Atina 29 (Hususi) - Yuna· 

nistanda alınan yeni idari ted· 
birlerin, Alnfanya' dan verilen 
talimat üzerine alındığı hak· 
kında Rus gazetelerinde gö
rülen neşriyat, Yunan gazete· 
lerinin hoşuna gitmemiştir. 

Etnos ve diğer gazeteler, Mos
kova matbuatına şiddetle hü· 
cum etmekte ve Yunanistanm 
dahili işlerine kimsenin karı· 

şnmıyacağını yazmaktadır. 

---···---
Kral Piyer'in do-

~ " " gum gunu 
Belgrad, 29 ( Radyo ) -

Kral Piycr'in doğum gününe 
tesadüf eden 6 eylülde yapı
lacak tören, çok büyük ola· 
caktır. 

Bütün yollar asfalttan ya
pılmış ve fevkalade tertibat 
alınmıştır. 

ediyor. Gerçi büyük silahlan
ma programı bitmeden bu 
yapılan gemi ve tayyarelerin 
metruk hale geleceğini kay
dediyorsada, lngiliz amelesine 
iş çıkmış olacağını yazıyor. 
Ve "Tayyareler, hakiki sulh 
melekeleri olacaklardır,, diyor. 

bir hareketti. 
Deli lbrahim, hasekinin bu 

sözlerinefevkalade kızmış ve şeh 
zade Mehmed'i kaptığı gibi 
mermerler üzerine fırlatmıştı. 

Çocuğunun bu haşin mua
meleye uğradığını gören ha
seki bir deli gibi koşmuş ve 
çoçuğun bütün kuvvetile yere 
çarpılmasının önünü alabil· 
mişti. Fakat buna rağmen 
şehzade Mehmed'in başı mer· 
merlere çarpmış ve bayılmıştı. 

Eğer, haseki yetişmemiş ol
saydı, ~bu çocuğun beyninin 
parçalanması ~uhakkaktı. Bu 
yaranın izi, şehzade Mehme
din Padişahlığı zamanında bile 
başında elim bir hatıra gibi 

kalmıştı. 
Bu hadise, sarayda yeni bir 

vaziyet ihdas eylemişti. Valde 
Sultan bile bu süt anayı ar· 
tık hoş görmemeğe başlamış 
ve Sünbül ağa idaresizlikle 
itham ediliyordu . 

Sünbül ağa, bu hadiseden 
sonra sarayda tutunmağa ça· 

ler Apti Tandör, Salim Ce· 
vad Aylap, Yusuf Ziya Ekinci, 
M. Nuri Yamıkdemir, Tahir 
Tarer, Maharrcm, Mazluı11• 
İshak Avni, Mustafa Kenııı1 

Conker, Ahmed, Ferha, M· 
Tevfik, Ahmed Tevfik 

Tuggenerallığn terfi ede11 

Tuğbaylar topçu Münir, Re· 
fik Kadri, Kemal, M. Nazı[Jlı 
Seyfeddin, M. Faik, A. fe\'ıi, 
Seyfeddin, Baki, Ihsan, doktor 
Tuğbay Hüseyin. 

Tum amirallığa terfi edenler 
Tuğ Amiral Şükrü, Fahri f:~· 
kin, M. Ali. . 

Kurmay albaylığına terf
1 

eden yarbaylar Salih Kuın~8• 
pı, Hamid Üsküdar, İbrah1k 
Gene, Rüştü Şefik ÇaknıB ' 
Selahiddin Manastır, YahYB 
Razi Manastır. 

Japon takıoı• 
mı getirilece1' 

istanbul 29 (Hususi) - J~; 
pon milli takımı Sofya ~· 
Belgrad 'da iki maç yapacB ~ 
tır. Futbol federasyonu, JaP

0
1 

Go••mb::Ş takımını Istanbul'a da da"e 
u etmek istemektedir. 

Romaya gidecek Rezalet ! 1~ 
Buda peşte, 29 (Radyo) - Zihni namında biri ~ 2 ~ııl 

Macaristan krallık naibi ami- yaşında Ester namında hır f 
ral Horti seyahattan dönünce, menfaat mukabilinde fuhşa t~,f 
Macar başbakanı general vik ettiği iddiasile dün te" 

Gömbüş, uzun bir seyahata Beduilmligştirar. ı·stan'd
çıkacak ve bu meyanda Ro-
ma' ya da gidecektir. • of 
--- ••----. iki parti anlaşı)' ~· 
Bu herifte Sofya, 29 (Radyo) - ?tisi 

kof parti sile çiftçi P8 
5,1 

kim ola? arasında bir uzlaşma b:Sr 
• olacağı ve hükumetin ala ~ef 

Baş gardiyanı öldü- yeni tedbirler etrafında ~et 
recekler miş! iki partinin birJikte h!'e 

edecekleri söyleniyor. 
Hapishane baş gardiyanı R k 

ismail'e, meçhul bir şahıs ta- e or ·~_,ıı 
rafından ve posta vasıtasile Oslo 28 (A.A) - .Arı1e':re' 
bir mektup gönderilmiştir. atlet Forest Tovn 110 (lle b~ 
Mektup dikkate şayandır.Bun- Hk manialı koşu rekor

000
' ~,ı 

da, beşinci ferhaneden Şevki- mesafeyi 13, 7 /l O saniyede 
nin çıkarılarak yerine Kazımın etmek suretile kırmıştır. Jtıf' 
konması, mahkumlar arasında Fransız manevr~r,.,. 
tarafgirlik yapılmaması bildi· Paris, 29 (Radyo) - h d1 

rilmekte ve kenaisinin hapis· sız manevraları, bu sab9fl0~ı 
hane meydanında öldürülece· general (Pujo) nun kuın~. 
ği ilave edilmektedir. altında devam eylemiştıı· 

lzmir v __ a_k_ı-fl_a_r-direktörlii' 
ğünden; ··eııİ', 

Tepecik camiinin maa tahsisat on bir lira vazifeli Jllll g6~ 
1 

liği açıktır. Talip olanların eylülün on birinci cu~.8 şe~~ı 
öğleden evvel saat dokuzda vakıflar direktörlüğünde mute 

komisyona müracaatları ilan olunur. 


