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Ankara da 
Harbiyeden mezun olan 

bin subaya merasimle dip. 
loma verildi. 

Fiati (100) Para 
~~~~~·----~---~--~~ 

~;;Gümüş Hacıköyündeki seyl3pta 17 kişi kayboldu 
8 de · ~ --- ~ -- -----

~~~Japon ya, Rus-Çin ademi tecavüz 
;; ınisakına seyirci kalamıyacakmış 

ıUluslar sosyetesi konse
yi Eylôlde toplanacak 

. 
ca· l>onlar, Şanghay şimendifer istasyonunu f.lbombardıman 

F evkalô:de bir toplantı için hiçf. bir 
devlet cevap vermemiştir 

ari ·ıer' japon gazeteleri misak hakkında makaleler yazıyorıar 
fa· tkin 31 (Radyo) - Pekin 

kan şimendifer hattı, Ja· 
~tıu eline düşmüştür. 
nghay 31 (Radyo) - İn· 

rı ~enin Nankin sefiri, dün 
·ni ~azete okumuştur. S efirin 

il· t ahvali, gittikçe düzel· 
r Cdir. 

n okyo 31 (Radyo)- Rusya 
Çin arasında imzalanan 

itli tecavüz misakına karşı 
0nyanın seyirci kalamıya· 
Ve ona göre karşılıklı ted

tr atacağı söyleniyor. 
Şanghay 31 (Radyo) - Ja
ltr, Şank Dan Tang kasa

J Ilı işgal eylemişlerdir. 
'Pon Hava filoları, dün 
Yon binasını bombardıman 

. İşler ve büyük zararlar ika 

Pekin'in büyük kapılarından biri 
eylemişlerdir. Japon tayyare filoları 29 uncu 

Liyabank cephesinde çok Çin ordusu karargahını şid-
kanlı muharebeler başlamıştır. detli surette bombardıman et· 

--~---~~--~--.-....... H•~·~·~· .... --~--~~-------
ofesör Afet 

'J.tyare lle Bükreşe 
~· gi~ti 

~&\anbu\, 31 ,·Hususi muha-

• 
1ltıiza'erij ·- Türk Tarih 
ınu asbaşkanı profesör 

•11 Afet, Devlet hava yol-
llın hususi tayyaresile bu-

Bükreşe hareket etmiştir. 
Yan Afet Yeşil köy hava is· 

~nunda birçok zevat tara· 

dan hararetli bir surette 
- tlanmıştır. - ........ __ 

Qbiha Gökcen 
t 

•heri pilot diplo. 
ması aldı 

1 Sabiha Gökçen 
~1.•tanbuJ, 31 (Hususi Muha-

•ıtı · ~ ızden) - ilk kadın tay-

" tcirniz Bayan Sabiha Gök

ttj t bugün kskeri diploması 
·--~~llliştir. Bu münasebetle 
J •şehirde merasim yapılmış, 
~~~rıera) F ah rettin Altay 
(Jırn bir nutuk söylemiştir. 

~ktReneral bu nutkunda bi
ltti~· kadın tayyarecimizin ifa 
~ 1 hizmetleri ve gösterdiği 
\· affakıyetleri anlatmış, ken· 
\1~den daha mühim hizmet· 

tklediiini söylemiştir. 

D .. un geceki yangın __ __,,__ ___ ..,. ____ . ..., _______ _ 
Medine yokuşunda bir ev 
eşyasile tamamen yandı 

Dün gece yarısından sonra sını yakarlarken, lamba bir· 
Medine yokuşunda yangın çık· denbire parlamış ve petrollar-• 
mış: bütün Arap fırını mahal- odaya yayılarak biranda her 
lesi sakinlerini telaşe ver- tarafı ateşler kaplamıştır. Ev 
miştir. sahipleri, güç halle kendilerini 

Yangın, Medine yokuşunda sokağa atmışlardır. Derhal ye· 
Bay Ratibin oturduğu 16 nu- tişen itfaiye, ateşin diğer ev· 
maralı evden çıkmıştır. Yaptı· lere sirayetine meydan bırak· 
ğımız tahkikata göre, yangın mamış, tertibat alarak yangını 
şu suretle vukua gelmiştir: söndürmüştür. 

Gece geç vakit eve dönen Ahşap olan ev, eşyaları ile 
Ratib ve karısı, petrol lamba- birlikte tamamen yanmıştir. 

--------~----... ·-·--.-.-----~~------

Belçika da 
Rekistlerin bir .. . . 

numayışı 

Bı üksel 31 (Radyo} - Bel· 
çika devlet bankası umumi 
heyet toplantısı, dün Sen Go
d ul caddesindeki binada ya-

pılını~tı r. Bu münnsebetlt' Re

kistlerden büyük bir kalabalık, 

bankanın önünde toplanmışlar 

ve nümayis yapmışlardır. Bun

larııı başında, bizzat Rekistler 

lideı i Leon Degrel bulun· 
makta idi. Nümayişçiler, za
bıtanın müdahalesi üzerine 
dağılmışlardır. 

------···---
·Çin hükumeti 

Uluslar sosyetesine 
müracaat etti 

Cenevre 31 (Radyo) - Çin 
hükumetinin Uluslar sosyetesi 
nezdindeki murahhası, dün ge
nel sekreterliğine bir muhtıra 
vermiş, japonyanın, hiçbir mu
ahedeye bakmıyarak Çine ta· 
arruz ettiğini! ve bu itibarla 
mütecaviz olduiunu bildirmiş
tir. 

Yunan şir-
. ketleri 

Beşyüz milyon drah. 
mi tayyare ianesi 

verdiler 
Atina, 31 (Radyo) - Yu

nanistandaki muhtelif şirket
ler, Yunan tayyare ianesine 
beşyüz milyon drahmi teberrü 
eylemişlerdir. ---·----

Festival bitti 
İstanbul, 30 (Hususi muha· 

birimizden) - Festi valin son 
günü olmak münasebetile bu 

gece Beylerbeyi sarayında 

parlak bir balo verildi. Bal· 
kan milli oyunları oynandı. 
Güzel ve nezih surette geç 
vakitlere kadar eğlenildi. 

•• 
İtalya kabinesinde 
değişiklikler olacak 

Roma, 30 (Radyo) - Faşist 
büyük meclisinin, mühim ka· 
rarlar vereceği, ltalya kabine
sinde ve sefirler arasında mü
him değişiklikler yapılacağı 
ıöyleniyor. 

mişlerdir. 

Tokyo 31 (Radyo) -Japon 

matbuatı, Rusya ile Çin ara· 

sında imzalanan ademi tecavüz 

misakı etrafında uzun maka· 

leler yazmakta ve bu misakın, 

büyük ve mühim hadiselerin 

zuhuruna sebebiyet vereceği 

kanaati ileri sürülmektedir. 

Japon siyasal mahafili, Rus· 

Çin -~demi tecavüz misakın· 

dan telaş içindedir. 
/ngilterP.nin japongaya 

fJerdiği nota 
Londra, 31 (Radyo) - Bü· 

yük Britanya hükumeti, lngi· 
Hz sefirinin yaralanması üze· 
rine Japonyaya bir Aota ver
miştir. 

Bu notada f ngiltere hükü· 
meti: 

.. Japonya hükumetinin ver-

diği taziye ve tarziye kafi de

ğildir. Çünkü gayri muharib
Jerin bu şekilde taarruza ma· 
ruz kalmaları, tamamen yanlış 
bir harekettir. Bunun için ln
giltere hükumeti Japonyadan: 

1 - Resmi tarziye veril-

Uluslar sosyetesi konseyi toplantı halinde 
Cenevre, 31 ( Radyo ) -

Uluslar sosyetesi genel sekre· 
terliği, bugün neşrettiği bir 

tebliğd~· kc;;seyin, f;;kaladel 

bir toplantı akdetmesi için 

hiçbir devlet tarafından cevap 

verilmediği bildirilmiş ve top-

mesini 
2 - Bu hadisede mesul 

olanların şiddetle cezalandı· 
ntmasını 

3 - Bundan sonra böyle 
hadiseler çıkmıyacağını temin 

etmesini 
istemektedir, diyor. 

- Devamı 4 ncii. salıijecle -

lantının 10 Eylülde yapılacağı 
bildirilmiştir. 

Londra, 31 ( Radyo ) -
(Deyli Herald) gazetesi, ulus· 
Jar sosyetesi konseyinin önü· 
müzdeki içtimaından bahisle 
uzun bir makale neşretmiştir. 

Bu makalede; Fransanın 

uluslar sosyetesine büyük 

ehemmiyet verdiği ve bu se

beple başvekilini konseye gön

dermeği tensip eylediği ileri 

sürülmekte, lııgilterenin de, 
Fransaya imtisalen başvekil 
Bay Çemberlaynı Cenevreye 
göndermesi tavsiye olunmak
tadır. -----· .... 

Dünkü ge~itresmi ~ok par-
lak ve heyecanll oldu 

Iran hey'eti de resmigeçitte bulundu. Misafir· 
lerimiz, yarın,:Ankarayalhareket ediyorlar 

30 Ağustos Zafer bayram1, 
dün nş' e içinde ve heyecanla 
kuthılanmıştır. Sabahleyin ku
mandanlıkta yapılan merasim 

ve bilhassa geçitresmi çok 
parlak olmuştur. Binlerce halk, 
kahraman askerlerimizi göğsü 
kabararak şiddetle alkıflı-

mıştır. Resmigeçit te, dost ve 
müttefik lran askeri heyeti de 
hazır bulunmuştur. 

Iran- generalı, dün geçit res· 

minden sonra Gaziemire git
miş, general Rasim Aktuğu 
ziyaret eylemiştir. 

Dün gece orduevinde bir 

balo tertip edilmiş, misafirle
rimiz baloda hazır bulunmuş
tur. Misafi.·ler bugün şehri 
gezecekler, gece Fuar gazino· 

sunda verilecek ziyafette hazır 
bulu ı1acaklardır. . 

Iran askeri heyeti, yarınki 
ekspresle Ankaraya gidecektir. 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

Anasını Ciör_._ Yeni Irak hü.kumetinin 
___ Kızını Al takip edec.eği siyaset Azrailcanınıalma~ı.n~iY~ 
~~~~-----,;,,;,,,,;,;;..~-:,~..;.;..;;..;._~- Filistin meselesinde bitaraflık hastanın ismi degışıyo' 

Yazan: Sermet Muhtar No. 70 
Tellal efendi, öğleye kadar 

şura da burada dolaşıp ken
dine havale edilmiş işleri gör· 
dükten sonra Y eşiltulumbada, 
en baştaki kahvenin pencere· 
sinin önüne oturmuş, gözü 
glip geçende, nargile fokur
datmağa koyulmuştu. 

Tesadüfe bakın, o gün Eda
nın gezmeğe ilk çıkış günü. 
Leylaki feracesini giymiş, son 
derece süslü ve tuvaletli, elin· 
de mor şemsiye, kırıta kırıta 
geçerken, tilki Kör, onu der
hal tanımıştı ve dilini ısırmıştı: 

- Bu, mal olmuş mal; 
yerden göğe kadar haklıymış 
Haafize karı! 

Hemen iç cebe daldırıp 
Vezirzadeden hatıra olarak 
aldığı kartviziti çıkarmış, ar
kasına o (uslubu ali?) ye uygun 
muhabbetnameyi çırpıştırmış; 
cebinde daima ihtiyat olarak 
bulundurduğu çiçekli ve ko
kulu zarfa kartı koyup, cad
deye fırlıyarak Edanın arka
sından koşmuş, Sırmakeş ha
nının önünde yakalar yakala· 
maz, yukaı:ıda anlattığımız 
veçhile (müsaade buyur elma
sım!) diyerek çamur, zifos 
temizlemişti. Ardın da sokağa 
sapıp kartı dayamıştı. 

Abdurrahmamn, ertesi gün 
ortadan kayboluşunun, Edaya 
Sırmakeş hanının önünde me· 
kik dokutuşunun sebebi, ma
nevra icabatı ve iki sebebe:: 
müstenit : 

Birincisi; haspa kendini ağır 
alıyor, naza çekiyor, dirhem 
dirhem satıyor. Fazla üstüne 
vardın mı daha ziyade şımarır 
ve pek pahalıya mal olmağa 
kalkışır.. Bir iki gün peşını 
bırakmak, ğörünmemek, bur· 
nunu kırmak lazım .. 

ikincisi: Vezirzadeyi delice
sine tutulmuş, (mecnun ve me· 
lametzede) haline girmiş gös· 
termede de mana yok. Vezir· 
zadeliğin icabı biraz da vakar, 
azamet değil midir ya? 

Kör Abdürrahman, üç gün 
üstüste, Sırmakeş hanının et
rafında Edayi dört döndür
müştü. Her gün, Yeşiltulum

badaki kahvenin kuytu bir 
tarafından sokağı kolluyor, 
Edanın geçtiğini görünce, ga· 
yet uzaktan, kendini göster
miyerek takip ediyor, öndeki 
soldan veya sağdan geri etti 
mi, sokakların birine sapıverip 
saklanıyor, sonra gene peşini 
bırakmıyordu. 

Memnun mu memnun .. 
- İşim yolunda. Piç çan

tada ke~likl. diyordu. 

iş dıkırında 
Y ekçesimin, leylaki ferace· 

deki çamurları silişinin ve 
karvizitini verişimin beşinci 
günu idi. İşi daha fazla uzat
mak fazla kaçar ve bu kadarı 
yeter. Artık davranmalı. 

Abdürrahman, artık bu ka
rarı verdiği için, o gün mahut 
kahvenin kuytu taraflarına 
saklanmamış, pencere önüne 
oturmağı bile az bularak, ya· 
ya kaldırımın üzüerindeki •san
dalyelerin birine kurulup ayak 
ayak üstüne atmış, nargile 
yanında marpucu elinde, çan· 
tadaki kekliği beklemeğe baş
lamıştı. 

Eda, aşağıdan 
Yürü .. -

meşgul, dalkın. Bastığı yeri 
bile görmüyor. Duvar diple
rinde bükülmüs uyuyan kö· 
pekleri, kazevi üstlerinde ana· 
larının memelerini emen kö· 
pek yavrularını çiğniyecek de 
haberi yok. Aklı hep boyalı 
bıyıklıda ... 

Dört gündür, Sırmakeş ha· 
nının önünden kaç kere geç
miş, gidip gidip dönmüş, 

boyalı bıyıklıya rastlamamıştı. 
Merakından kahroluyordu. Ge· 
celeri gözünü uyku tutmuyordu. 
Hali haraptı. O gül pembesi 
rengi bile uçmuştu. Kurdukça 
kuruyor, sağa çekiyor, sola 
çekiyor, vezirzadedan haberin 
kesilişine. kılavuzun meydan
dan yok oluşuna akıl sır er· 
diremiyordu. 

Kocasına (hastayım 1) diyor· 
du ve fazla bir laf söylemi
yordu. 
Kemankaşa gelelim: Zavallı; 

(şimdi ben onlara gösteririm!) 
diyerek palas pandıras evden 
fırladığı günü akşamı, gene 
körkütük dönmüş, tavus kuy
ruklannı sermiş, dilinde mete· 
lik dönmez halde, Süleyma
niyedeki sıskayı talakı telase 
ile boşadığını söyledikten 
sonra sızmıştı. 
Adamcağız o günden sonra 

fena sersemlemişti. Bakışları 
değişmiş, dili tutulmuşa dön· 
müş, yürüyüşü bile aksar bir 
hal almıştı ... Selamün kavlenin 
rüzgarı mı esti veya esecek, 
nedir? .. 

Eda, kahvenin önüne kurul
muş olen Abdurrahmanın yanı 
başından geçmişken, orada ol
duğunun farkına varmamıştı. 
Kör, kuvvetlice bir öksürdü. 
Eda başını döndürüp öksüre· 
nin kim olduğunu görünce bir
den bire şaşaladı. Bu beklen
medik karşılaşıştan rengi büs
bütiin uçuverdi. Yüreği vur· 
mada; vücudunun her bir aza
sında titreme .. 

Kör, yavaşçacık : 
- Beni takip et Edacığım 

deyince şaşkınlığı, perişanlığı 
bir kat daha arttı : 

İsmini . nereden biliyor ? 
Kimden duymuş acaba ? 

Kılavuz önden, leylaki fe. 
raceli geriden yürüyorlardı. 
!\bdurrahman karşı kaldırma 
geçti. Aşağıya döndü. Epeyce 
gitti. Selimpaşa yokuşunun 
alt başından saptı. Yokuş 
yukarı vurdu. 

Solda, hem çöpçü arabala· 
rının, toplantı yeri, hem de 
çöplük olan, dağlar gibi süp· 
rüntü yığılmış bulunan, yüz 
lerce köpek dolu, kuş uçup 
kervan geçmez viraneye daldı. 

İlk sözü şu oldu: 
- Edacığım diye senli ben-

. li hitap edişime sakın gücen
me yavrucuğum. Ben yaban
cın değilim. Sen miniminicik· 
ken seni kucağımda hopla
tırdım. Rahmetli pederin Ha
cı Hüsmen ağa, kulakları çın· 
lasın valden Çakır Ayşanım 
canciğerimdi. 

Eda merakından çıldıracak. 
Babasını, anasını adlarile, la
kaplarile bitiyor. Tazedeki şaş
kınlık, üzgünlüğe dönmüştü. 
Bu adamın onu bu kadar içli 
dışlı tanıması hiç hoşa gide
cek şey değil. 

Kılavuz efendinin mülakat 

muhafaza edilecek.Yeni hükô-
mete lngiltere yardım edecek 

Macar gazeteleri, Iraktaki 
son darbei hükumet hareketi 
ve yeni kabinenin siyaseti 
hakkında uzun makaleler neş· 
retmektedirler. Bu yazılardan 
birini aşağıya naklediyoruz: 

"Irak erkanıharbiye reısı 

general Bekir Sıtkının Mu· 
sulda öldürülmesinin şahsi 

bir intikam işi olmadığı gö
rünüyor. Bekir Sıtkının yar· 
dımı ile 1935 llkteşrininde bir 
darbei hükumetle iktidarı eline 
almış olan Süleyman Hikmet 
kabinesi şimdi bu yüzden 
çekilmiş ve yerine o vakit 
yeni diktatörden kaçan politi· 
kacılar geçmiştir. 

Öldürülen Bekir Sıdkı ile 
düşürülen Süleyman Hikmet 
"Irak Iraklılarındır,, parolası 
ile çalışan ve Arap ittihadı 
pli ve fikirlerine karşı müc
tenip ve hatta hasmane bir 
hattı hareket takip eden bir 
istikametin mümessilleri idiler. 
Şimdi Arap ittihadı taraftar· 
nın Bağdadda tekrar iktidarı 

ellerine aldıkları görülüyor. 
Böyle bir değişikliğin bütün 

yakın Şark politikasına hayli 
müessir olacağı tabiidir. Irak
taki muhalefet, Hikmet Sü
leyman - Bekir Sıtkı sistemini 
bu sistem zimamdarlarının 
yalınız Arap ittihadı fikrine 
karşı soğuk davrandıklarından 
dolayı değil, ayni zamanda 
bunların Türkiyeye karşı pek 
fazla sempati göstermelerinden 
dolayı da şiddetle tenkit edi
yordu. Hikmet Süleyman biz
zat Türk menşeinden olup 
kurduğu rejim Türkiye ile eko· 
nomik ve politik münasebet· 
leri hayli hayli derinleştirmişti. 

Bir müddet önce bir Türk 
ticaret delegasyonu Bağdada 

giderek bir ademi tecavüz 
paktı imzalamış ve bu pakta 
İran ve Afganistan dahi ilti
hak etmişti. Bu suretle Irak 
hükumetinin güttüğü Türk ta· 
raftarlığı politikasının semeresi 
istihsal edilmişti. Fakat bil
hassa bu noktada Arap nas
yonalizminin itiraz ve muka
vemeti kendini hissettirmeye 
başlamıştı. Buna rağmen Hik-
met Süleyman Türkiy~ ile 
makarenet siyasetine bütün 

tasını seçişine sebep, köpek
lerden, çöpçü arabalarının 
iskelet beygirleri ve eşekle
rinden başka mahluk bulun· 
maması.. Çöpçüler dersek, 
hep sırtüstü yatmışlar; uyku
dalar .. 
Abdurrahmanın ikinci sözü

nü de buyrun: 
- Kassapdan bir vakiye 

!ahim, bakkaldan iki vakiye 
ruganizeyt veya rugani sade 
İştira edilirken, dercengi evvel 
mezkur lahmin, rugani zeytin, 
rugani sadenin levin ve şek-

line şöyle sathice atfı n'.lz~r 
edilir değil mi yavrum? Tara· 
fından bilvekale, seni kerimeme 
kartını verdiğim Vezirzadenin, 
Evkaf nazırı esbakı Cennet 
makar Abdulvehhap paşa nıah· 
dumu Ekmel beyin ne şekil 
ve şemailde bir genç olduğunu 
da, evvel beevvel sathice gör
men, bir fikir hasıl ederek 
bade la veya naam cevabını 
vermen bedihidir. 

gayreti ile devam ediyordu. 
Türkiye ile ekonomik ve 

siyasal mukarenet siyasetinin 
yeni ve doğrudan doğruya bir 
petrol borusunun tesisi ile tet· 
vici mutasavverdi, bu tesisle 
Türkiyenin petrol ihtiyacım, 

Akdeniz limanlarına ve Suri
yeye bağlı kalmaksızın doğ

rudan doğruya temin edebile
cek bir vaziyet iktisap etmesi 
mukarrerdi. Bu imkan Türkiye 
için en büyük bir ehemmiyet 
iktisab etmiş olacaktı. Fakat 
bu pl&n lrakdaki garp nasyo· 
nalistlerinde büyük bir şüphe 
uyandırdı. İskenderun mesele· 
sinin halli, bu mahfillerce Tür
kiyeyi cenup istikametinde 
genişleme yolunda gösteren 
bir ihtar mahiyetinde telakki 
edildi. 

Arap nasyonalistleri Türk 
hakimiyetini henüz unutmamış
lardır. Bunlar bugünkü Tür
kiyeye istila emeleri atf ve 
isnad etmektedirler. Bu kabil 
endişeler hakikatte her ne 
kadar yersiz ve sebepsiz gö
rünmekte ise de Arap politi· 
kasında o nisbette ciddi ola· 
rak yer almaktadır. Netekim 
petrol meselesinde bir itilafa 
varılamamış ve Hikmet Süley
man hükumetinin dört nazırı 
bu yüzden istifalarını vermiş· 
lerdi. O zamandanberi Hik
met Süleyman hükumetinin 
nüfuz ve kudreti sarsılmış de
ğilse de eksilmişti. Buna Fi
listin meselesi de ınzımam 
etti. 

Hikmet Süleyman hükumeti 
Arap ittihadı taraftarı olma
dığı cihetle Filistinin taksimi 
planına karşı evvelemirde bi
taraf kalmak istiyordu, fakat 
Arap nasyonalist mahfillerin 
kısmen de Irak hükumetinin 
alakasızlığına tevcih edilen 
şiddetli bir reaksiyon hasıl 
oldu. Bu vaziyet karşısında 
Irak hükumeti lngiliz planına 
karşı bir protesto çekmeye 
karar vermişti. 

Şimdi mühim olan mes' ele 
İngilterenin Irak hükumetinde 
vukua gelen değişikliğe karşı 
hangi noktainazarpa olmuştur. 
Hikmet Süleyman hükumetinin 
güttüğü Türk taraftarı istika
metin İngiliz hükumetini his· 
sedilecek derecede rahatsız 
ettiği muhakka. Görülüyor ki 
lrak'ın güttüğü bu istikamet· 
ten Filistin mes' elesinde de 
ehemmiyetli bir hizmet bekle· 
nemezdi. Şimdi iktidare g('ç
miş olan yeni ricalin · şayet 
bunların iktidara geçişi İngil
tere tasvibi ile olmuşsa da 
Filistin mes' elesinde müsama· 
hakar bir hattı hareket güde
cekleri muhtemeldir. 

Bunlar bu müsamahayı daha 
kolayca yapabilirler. Zira ken
dileri "gayri Aarab,, hissiyat 
ile ittiham edilemezler. İngil· 
tere, Arap ittihadı cereyanla
rının İngiltere aleyhtarı bir 
cepheye mansap olmaması için 
son derece dikkat etmek mec· 
buriyetinde bulunduğu cihetle 
lrakdaki istikamet değişikliği· 
nin lngilterenin tasvib ve mÜ· 
zaharetine mazhar olacağı ih
timali reddedilmiyecek deıe-

--·-· Ve Azrail gelmişken boş 
gitmesin diye haham, 

tavuk kestiriyor 
A 1 011110 

rap arla Musevilerin batıl kop Abraham oturuyor. . tir· 
itikatları ve büyücülükleri hak- henüz ölüm günü gelmePlış f 
kında tetkikat yapan bir Fran· Azrailin bittabi bundan c u 
sız muharriri son yazdığı bir nı sıkılıyor. Fakat hah~m 0~j: 
makalede Cezayir Musevileri· mütesdli etmek için dıyor 
nin tabi oldukları batıl itikat· btıraY' - Gökten boş yere 
fardan şu suretle bahsediyor: d ğııfl' 

Şimali Afrika Musevilerinde ı kadar inmek için yorul u )i· 

büyücülük ve sihir din ile pek çok teessüf ettik. Buraya ge~e 
iyi uyuşmuş gibi görünüyor. şin hiç semeresiz kalmasın Ja-

Bu belki de Musevilerin kaba! boş elle dönme.. lsakı bubir 
dedikleri kitaptan ileri gel· madın. Senin için alınacak tiO 

miştir. Çünkü hahamlar insan· can lazımdır. Bu zah~~iik 
lar ile gayrimaddi cisimler boşa gitmesin diye bugun 
arasındaki münasebatı tanzim bu tavuğun canını ali. . ıs· 
etmekle meşguldürler. Haham bunun üzerı?e dt 

Mesela Musevilerde, ölmek vuğu kesiyor ve Azraıl 
Üzere bulunan bir adamın adı· bununla iktifa ediyor. .. bU 
m değiştirmek usulü bu kabil- Rivayet edildiğine gore l&f 

dendir. İsak Levy adında bir suretle ölümden kurtulalfl ·10 
M k·ııı et 

usevi ölüm halinde bulunu· da varmış. Hatta he 1 • 0~ 
yor. Azrail, Allahın büyük ümitlerini kestikleri bırf ti 
siciline bakmış ve orada 5687 hastalar uzaklardan hahartl 

8 

senesi Teşrini ayının 12 inci gönderiliyormuş.. of' 

günü fsak Levy adında birinin Bir Musevi kadınına 5 

canını alacağını okumuştur. dum: ~ 
Bunun Üzerine haham, elinde Muhabbet celbetJJle 
beyaz bir tavuk bulunduğu için ne yaparsınız?. 90 
halde geliyor ve hemen lsak - Hahamlar hiçbir zarıı f 
Levy' nin adını değiştiriyor : bu gayriahlaki işlerle uğ~:~ 

- Bundan sonra senin adın mazlar. Aşk meseleleri 0.'\i· 
lsak Levy değil, Jakop Abra- alakadar etmez. Yalnız bıt~o· 
ham' dır. diyor . rile geçin em iyen iki katl rlı 

Haham sonra Azraile dö· canın arasını bulmanın hai' 
nerek diyor ki: bir iş olduğuna kaildiNrl~~· ! 

S 1 ıd B . .~ınae '" 
- en yanış yere ge in.. - unun ıç I F 811• 

Sen fsak Levy adında birini nız? "~ y~n'. :e ~ 
arıyorsun .. Fakat burada Ja· - DPVnmı 3 rı1~!!1ın1 

._.. ..... ~· .. ' 
Fransız ve lspanyol Fas, 
larındaki islamıarın halı 
Oralarda arhk eski mücabit' 

Ierden eser kalmamıştır ,. 
Afrikayı bilmiyen, görmiyen yet yeknasak bir hayata ~8· 

yabancılar kırmızı otokarla ve lik olan Afrika çöllerinde. 0e 
yahud Atlas P · L · M hattının yumuş Arapları, zencilerı bO' 
vagonile Ceza}irden Fasa doğ- bunlar arasına karışmış 

ru hareket edecek olursa öyle Jursunuz. ~· 
garip şeyler görür ki... Kazaplankadan daha;:~· 

Bu biraz da Oryent denilen ha doğru giden trenle 1Y'e 
şarkı ve islam alemini tanıma· kişe, varınız . o' 
maktan ileri ge 1 i r. Buralarda eski hatıraları 

Cezairde binbir minarenin bulmaz değilsiniz. ıer 
yükseldiği bu islam şehrinde Kazaplankada uzun se~:ıe~ 
sultan ve halifeden başka söz Rabatlıların mücahede ettd 51~ 
duyulmaz. Treniniz bazan çöl- yerler .. Bugün sessiz, sa Ab' 
lerden, hazan kırlardan, bzan duruyor. Artık ne SultaP ·Jet! 
da çayırlardan geçer ve niha- dülkerimin kahraman süv8~1ıe« 

t F d h ·ı } d d"v ~,.ahit ye asa a ı o ur. var, ne e ıger mu..... JJi1 

Fas Kurtubadan sonra müs· Fakat Fas Sultanı artık (_ ot 
lüman dünyasının en tanınmış ve Fransızlar) diye bahse~~lı~ 
merkezlerinden biridir. Sul· ve sarayında harem, sela 
tanın oturduğu bu şehirde hayatı sürüyor . ~r 
camiler, medreseler ve nihayet Rivayete göre Fas sult',.e 
müslümanlık dünyasının tanın· mn sarayında 3000 kad1\i~ 
mış üniversitesi makamındaki sırf kendini müdafaa 

1 

büyük bir medrese vardır. 15,000 askeri varmış. ıeıer 
Şehrin her tarafında tam Fasın kırmızı dıvarlı k8 si' 

b l l k . . . k k d ıot ir müs üman ı havası eser. ıçıne gırme ne a ar o 
Yolda şurada l urada tesadüf diğer şehirlerde gezme~ ııı~ 
ettiğiniz Fransız askerleri de kadar kolay.. Fransız fası 
o kadar kuvvetli bir salahiyete hayatı böyle.. ı~r 
sahip degillerdir. Şimali kısma gidecek. 

0 
b'' 

Daha ileriye gidiniz. Ka- sak burası bambaşka bıt 
zaplenka. yata maliktir. h,ıııı 

İngiliz, Fransız, İtalyan, İs· Buranın müslüman h.!l~i· 
Panyol zırhlılarının mütema- çok cesur, cengaver "e ı,j,ıl 

ı..f"tt"' . 
diyen, çalkalandıkları bu li- katen kahramandırlar. 1"•

1 dl~ı 
man ~halkı çolC karışmıştır. General Franko lspanY' fı~ 
Burada Müslüman, Hıristiyan, ılk isyan bayrağını lsP' 
Yahudi gibi dinlere salik her Fasında açtı ve bugün.e "' 
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katlar var W • F • H. Van rekası Limited vapur acentası 

( Baştara/ı 2 inci sahi/ede) Z 
- Haham bunun için bir Der ee vapur acentası ROY~t~i!~~~~~AIS Tii rk . 101 im Şirk eti 

rnuska verir. içinde bir ayet & c b O. Birinci Kordon Rees binası "HERMES" vapuru 31-8-37 
ulunan bu muska, elbisenin T l 2443 ı· BURGAS VARNA DEUTSCHE LEVANTE LINIE e · ge ıp , ve 

\'eya entarinin kalbe gelen LONDRA HATTI KôSTENCE limanları için yük 
Yerinde, astar içine dikilir. ~·A~B~.R~· "BORODINO" vapuru 28 alacaktır. 

Ayet, Kudüste ağlama du- Ağustosa kadar LONDRA ve "MEROPE" vapuru 5·9-37 
\'arı yanında bulunan mukad- "ADANA" vapuru 25 Ağus· HULL için yük alacaktır. de ROTTERDAM, AMSTER· 
des bir su ile yapılan bir tosta bekleniyor. ROTER· "AD JUT ANT" vapuru 28 DAM ve HAMBURG liman· 
mürekkeple yazılmıştır. Mus· DAM, HAMBURG ve BRE· A l' 7 E l"l k d k d k ğustosta ge ıp y u e a ar larına hare et e ece ti. 
kanın ı'çı"ne kara ko-peğı'n kuy· MEN için yük alacaktır. k 1 k LONDRA için yü a aca tır. "HERMES" vapuru 20·9-37 
tuğunun tüyünden bir miktar "CAIRO" motörü 6 Eylülde "MALVERNIAN" vapuru de ROTTERDAM, AMSTER-
konmuştur. bekleniyor, 12 Eylüle kadar 17 E 1•1 10 Eylülde gelip y iı e DAM ve HAMBURG liman-

- Acaba ko'"peg" ı"n sı"yah ROTTERDAM, HAMBURG k d LONDRA HULL l k 1 k 1 ve BREMEN için yük ala· a ar ve an için yü a aca tır. 
0 ınasının sebebi nedir?. için yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LINEN 

caktır. 
- Çünkü kara köpek sa- "MARONIAN" vapuru Ey· "GDYNIA" motörü 2-9-37 

dık değildir. Hatta siyah kö- .. ANKARA" motörü 2E1 Ey- Jül iptidasında LONDRA, de ROTTERDAM, HAM· 
Pcğin Allaha bile ihanet ettiği lülde bekleniyor. 28 yliıM'le HULL ve ANVERSten gelip BURG, DANTZIG, GDYNIA 
söylenir. Bu sebeple Allah kadar ROTTERDAM, HA • k k k 

BURG ve BREMEN limanla· yü çı araca tır . BALTIK ve DANIMARK li-
onun rengini siyah yapmıştır. .. LIVERPOOL HATTI 

S d k l k.. .. · t .. ·· rına yuk alacaktır. . a ı o mıyan opegın uyu 
ınsanı sadakatsizlikten korur. AMERICAN EXPORT LINES 

- Anlıyorum.. buna bir THE EXPORT STEAMSHIP 
hastalığı gene o hastalıkla te· CORPORA TION 
davi etmek derler. "EXPRESS" vapuru 2 Ey-

Birkaç gün sonra ayni ka· lülde bekleniyor. NEVYORK 
dından şöyle bir mektup al- için yük kabul edecektir. 
dırn. "EXMOUTH,, vapuru 14 
"- Bu akşam bize geliniz. Eylütde bekleniyor, NEVYORK 

Yeni eve geçişimiz vesilesile için yük kabul edecektir. 
bir ziyafet veriyoruz. Eski an· "EXIRIA,, vapuru Eylül so
~nelerle alakadar olduğunuz nunda bekleniyor, NEVYORK 
ıçin siz de bulunursunuz. için yük kabul edecektir. 

z Davet _e?.ildi~im eve gittiğim THE EXPORT STEAMSHIP 
aınan butun aıle hazırdı. Her· CORPORATION 
~es buhrandan, po~takalın pa- PiRE AKTARMALI SEYRi 
alılığından bahsedıyordu. Ev SEFERLER 

de donatılmıştı. 
Ev sahibi kadın yeni eve 

ayak basarbasmaz bir kandil 
Yaktı.. sonra kapının eşiğine 
bal sürdü. Bu da evde tatlı 
bir hayat geçirmek içindi. 

"EXCAMBION,, vapuru 27 
Ağustosta PIREDAN, BOS. 
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

"OPORTO,. vapuru Ağus
tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEAdan gelip yük çı
karacaktır. 

"OPORTO" vapuru Kara· 
deniz ve İstanbuldan avde· 
tinde BELFAST, LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala· 
caktır. 
BRISTOL: LEITH ve NEW

GASTELE HATTI 
"JOHANNE" vapuru Eylül 

ortasında doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE,. va· 
puru Birinciteşrin ortasında 
LElTH ve NEWGASTEL için 
yük alacaktır. 

DEUSTHCE LEVANTE-LINIE 
"MILOS" vapuru Eylül ip· 

tidasında HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak. 

manlarına hareket edecektir. 
"VASALAND,, motörü 17-

9.37 de ROTTERDAM, HAM
BURG, DANnG GDYN~, 
NORVEÇ-BAL TIK ve DANI
MARK limanlarına hareket 
edecektir. 

"BIRKALAND" motörii 2-
10-37 de ROTTERDAM, HAM
BURG DANTZIG, GDYNIA 
DANIMARK limanlarına ha· 
reket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,. vapuru 10-9· 
37 de MALTA ve MARSIL
Y Aya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLKA S. A. 
"LEWANT" motörü 8·9-37 

de ANVERS, DANTZIG ve 
GDYNIA limanların hareket 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar · 

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

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMiR oğlu 

•• 
lzmirPamukMensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle· 
rile navlunlardaki değişiklikle· 

rinden acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçm 

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

Doktor 
Ali Agah 
Çocuk Hastalıkl~rı 

~~ R; .. ~1 ... &;,nra haham da görün-
lır. 1

'! bir beyaz horoz 
Şanghay 1 :>roz kurban edildi. 

ı:v \ahibi horozun kanını ko· 
tidorun önüne akıttıktan sonra 
dedi ki: 

"EXCHORDA" vapuru 10 
Eylülde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

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

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

alacaktır. ---JOHNSTON WARREN LINES 
Kum .... 

-Allahım .. görüyor musun? 
Ben bu evi öyle kolaylıkla 
'ide etmiş değilim. Onu alm
ının teri ve kanım pahasına 
aldım!. 

Merasim bittikten sonra ho· 
toz, ilk geçen bir dilenciye 
Verildi. Çünkü burada fakirler, 
AHahın timsali addolunur. 

Bu adet ne kadar gülünç 
olursa olsun, her memlekette 
her zamanda tesadüf olunan 
an' anelerdendir. 

Birinci sınıf mutahassıs 

•EXETER" vapuru 8 Birin
citeşrinde PlREden BOSTON 
ve NF.VYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 29 
Ağustosda bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA. GALATZ 

D D • Al ve GALATZ aktarması TU
T• emır İ NA limanları için yük kabul 

Kamçıoğlu caktır. 
Cilt ve Tenasül hastalıklar STE RO•Y•A•L•E-•H•O•N-GROISE 

ve elektrik tedaflisi DANUBE MARITIME 
izmir · Birinci beyler sokağı· "DUNA,. vapuru 6 Eylül· 

Elhamra sineması arkasında de bekleniyor. BELGRAD, 
No.: 55 NOVISAD, COMARNO, BU

CAPEŞTE, BRA TISLA VA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 

LiMiTED · LIVERPOOL 
" INCEMORE ,, vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rın dan yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE. 
SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanları için yük kabul ede· 
cektir. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

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

"BAALBEK" motörü 23 Ey
lül de bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manları için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez ... 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük .. Çafepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 
' t 

1 SıhhatEczahanesinde 
1 bulunur J 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 
üks k olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle 
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Napolyonun oğlu 
.............. s. t .............. ıyase S K 

__ ._. __ 
ve aray urmam__.._...._,..., 

Güinüşhacıköyü kazasındaki seyliipta 
kayıptır 

250 
Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

ev -1 

yıkıldı. On yedi kişi • • 
9 Haziranda resmi vaftiz 

merasimi ve bu münasebetle 
fevkalade tezahürat ve resmi 
kabuller yapıldı. ~ ~·~·--------------

Binlerce yurddaş açıkta kalmıştır. Halk; gece yarısı şehri Avusturya ve Macaristan 
imparatoru Frasovayı kardeşi 

Ferdinand temsil etti. Mera
sim bittikten sonra, Napolyon 
çocuğu kucakladı ve toplan· 
mış olan Paris yüksek ricali
ne gösterdi. Napolyonun yü
zünden bu çocuk ile ne ka· 
dar iftihar duyduğu belli idi. 

kaplıyan sulardan kaçarak dağlara 
)erdir. Zarar bir milyon liradan 

iltica etmiş
f azladır. 

İstanbul 31 ( Hususi ) - Amasyanın Gümüş Hacıköyü kazası müthiş bir seylap felaketi geçirmiştir. Seylap, gece yarısı vu· 
kua gelmiş, sular kasabanın caddelerini kaplamış, bazı yerlerde evler boyunca yükselmiştir. 

Halk, bütün eşyasını bırakarak dağlara kaçmış, seyller 17 kişiyi götürmüştür. 250 ev tamamen, 100 kadar ev de kısmen 
yıkılmıştır. Binlerce yurddaş evsiz, barksız kalmıştır. Zararın bir milyon liradan faz(a olduğu tahmin edilmektedir. Amasyadan 
seylapzedeler için çadır ve yiyecek istenmiştir. Ölenlerin miktarı henüz tam olarak tesbit edilememiştir. Bazı kimselerin ankaz 
altında kaldıkları anlaşılmaktadır. 

Çocuğun doğuşundan sonra 
geçen ilk aylar, İmparator 
ailesinin en oıes'ud ayları ol
du. Çocuk, bu zaman içinde 
ımparatorun sarayına neş' e ve 
saadet saçtı. İlk dişlerinin çık
tığı ve ilk defa olarak 
"baba,, ve "anne,, dediği va
kit Napolyonun ve Mari Lüi
zin saadetine hudud yoktu! 
Bütün imparatorluk halkı, 
Napolyonun pek çok saatla
rını bu çocuğun yanında ge· 
çirdiğini ve "bu çocukla hakiki 
çocuk olduğunu,, biliyordu! 

.............. 
Küçü - antant konfe- . Bin genç subayımıza me 

ransı toplandı rasimle diploma verildi 
Küçük antat~ bund-an-so_n_i'_a-müstakil Harbiye mezunları diplomalarını 

bir siyaset takip edecek aldıktan sonra and içtiler. 
Bükreş, 31 (Radyo) - Kü- Küçük antantın, bundan Ankara, 30 (A.A) - Bugün saat 15,30 da Harbiye oku· 

çük antant konferansı, dün sonra müstakil bir siyaset ta- lundan bu yıl mezun olan bin gür subaya büyük merasimle 
toplanmış, ve Tuna, İspanya, kip edeceği ve komşularile diplomaları verilmiştir. Merasimde vekiller, mebuslar, vekaletler 
Japonya ~ve daha bazı mes- ileri gelenleri, askeri zevatı hazır bulunmuştur. Mt:rasime İstik· 
eleler hakkında uzun uzadıya iyi geçinmek yolunda devam lal marşı ile başlanmış, müteakiben diplomalar tevzi edilmiş, 
tetkikatta bulunmuştur. eyleyeceği söyleniyor. andlar içilmiştir. 

Mürebbiye dö Monteskiyö 
çok zamanlar çocuğu Napol
yonun odasına götürür, Napol
yon odada çocukla beraber 
maskaralık yapardı. Bazı ço· 
cuğu aynaya baktırır, ve yÜ· 
zünü birçok garip şekillere 
sokar, çocuk aynadaki hayal
ler karşısında korkarak ağla
mağa başlar ve Napolyon bu· 
nun üzerine: 

~~~~-----.-.~-.·~·~··-·~·------~~~-
Amerikan va- Japonya, Rus. Çin 

Purları ademi tecavüz mi. 
sakına seyirci kala-

Nevyork 31 (Radyo) -Ame· 
rika Deniz Nezareti, bundan mıyacakmış 
sonra Amerikan posta ve yük -Baştarafı 1 inci sahifede-
vapurlarının Çin sularında sey· Londra, 30 (Radyo) 
rü sefer etmelerini meneyle- Gazetelerin verdikleri haber· 
miştir. Bunun sebebi, son ha- lere göre, Rusyai Viladivos· 
diselerdir. toka mühim miktarda asker, 

• • • silah, mühimmat ve tayyare 

Lord Eden sevketmektedir. 

Sayf iyesinden döndü 
Londra 31 (Radyo)- fngil· 

tere Hariciye Nazırı Lord Eden 
dün sayfiyesinden dönmüş ve 
Hariciye Nezaretinde uzun 
müddet kalarak, Çin • Japon 
ahvalini dikkatle tetkik eyle· 
miştir. 

f-la.riciye Vekili
miz Cenevreye 

gidiyor 
İstanbul, 31 (Hususi muha· 

birimizden) - Hariciye Ve
kilimiz B. Tevfik Rüştü Aras 
birkaç güne kadar konsey 
müzakerelerine iştirak etmek 
üzere Cenevreye hareket ede· 
cektir. 

Konsey ruznamesi henüz 
malum olmamakla beraber 
Roma imparatorluğunun ta· 
nınması, Akdenizdeki son ha
diseler dolayısile devletlere 
verdiğimiz nota etrafında ko
nuşulması muhtemeldir. 

Hariciye V ckilimiz bu seya
hatinde Köstence yahutta Ati
na yolundan birini tercih ede
cektir. 

• • • 
B. Avenol 

Stokholm, 30 (Radyo) 
Uluslar sosyetesi genel sekre· 
teri B. Avenol, bugün buraya 
ielmiş ve karşılanmıştır. ...... 
tfülteci İspanyollar 

Paris, 31 ( Radyo ) - Ba· 
)'ondan bildiriliyor: 

ihtiyar, kadın ve çocuk ol
mak üzere binlerce yaralı fs
panyol buraya iltica etmişler· 

ir. Bunlar; bugün hususi 

Viladivostokta büyük bir 
faaliyet vardır. 

Amerika, protestoda 
bulundu 

Vaşington, 30 (Radyo ) -
Amerika hükumeti; (Nankin)· 
deki sefiri vasıtasile Çin ve 
Japon hükumetlerine birer 

nota vererek, Amerikan vapu· 
runa vukubulan taarrzdan do· 

layı her iki hükumet nezdinde 
protestoda bulunmuştur. 

Şanghay, 30 ( Radyo ) -
Çin kuvvetleri, Japon ordu

sunun ablukasından kurtulmak 

için muntazam surette ric'ate 
başlamıştır. 

Şanghay, 30 (Radyo) -
Dün gece, sükunetle geçmiş
tir. Yalnız, Çin tayyarel~rin· 
den mürekkeb bir filo, liman 

afakında bir tur yapmış ve 
Japon harp gemilerini bom· 

bardıman ctmeğe teşebbüs 

eylemiştir. 

Çin tayyare filosu, yanlış· 
lıkla limanda bulunan bir 

Amerikan vapuruna bomba 
atmışlar ve yedi kişinin yara-

lanmasına sebep olmuşlardır. 
• 

' ltalya bitaraf 
kalacak .• 

Roma 31 (Radyo)- Çin ile 

Rusya arasında imzalanan ade

mi tecavüz misakı, Roma siya· 
sal mahafilinde hiçbir tesir 
uyandırmamıştır. 

İtalyai gerek Çin ve gerekse 

Rusya ile dost olduğu için, 
bu meselede tamamen bitaraf 
kalmak istemektedir. 

trenler ile Şerberge sevk edil
mişlerdir. Buradan Katalonya
ya a-ideceklerdir. 

~~~~~~--• .... •9>--4•~-----~~~~~-
Yunan matbuatı 

Tahtelbahirler mes'elesi 
için neler yazıYorlar? 

. -------------
V radini, denizci devletlerin ted

bir almaları lazımdır, diyor .• 
- Ne? asaletmeap hazret

leri ağlıyorlar mı? Bir Hüküm· 
dar ağlar mı hiç? Ne kadar 
büyük felaketf Ben Zatı asila· 
neleri namü hesabına utanyo
rum, doğrusu, derdi . 

Yunan gazetelerinin birçok
ları, ispanya vapurlarının tor· 
pillenmesile meşgul olarak bu 
hususta yazdıkları lakonik fık
ralarda bu gidişin tehlikeli 
hadiselere meydan vereceğini 
tebarüz ettirmektedirler. "Ça
nakkale,, başlığı altında yaz· 
dığı başmakalede diyor ki: 

"İngiltere hükumeti meçhul 
tahtelbahirlere ateş açılmasını 
emrederken, bunların Sala· 
manka hükumetine ait olma· 
dıklarını düşünmüştür. Tür
kiye hükumeti de acil tedbir-
ler almış ve boğazların kapa· 
tılması bile mevzubahs olmuş
tur. Bu havalide dolaşan va-

purlann çoğu Yunanistana ait 

bulunduğundan, torpilleme işi 

ve boğazların kapanması, bizi 

alakadar etmektedir. Binaen

aleyh Çanakkale önündeki 

hadiselerin, seyrüsefer serbest

liğine zararlı olmamasını te
menni ve ümit ederiz. ,, 

Vradini de bu meseleyi de
nizcilik ve seyrüsefer serbest
liği bakımından tahlil ederek 
Alman tahtelbahirlerinin harp· 
teki faaliyetlerini hatırlatan 
bu harekata karşı, denizci 
devletlerin tedbir almaları 
lazımgeldiğini tebarüz ettir· 
mektedir. 

Bazı çocuğa, kendisine mah 
sus geniş şapkayı giydirir, be
line kılıcını kuşatırdı. Çocuk 
bu kocaman şapkanın sıkleti 
altında ve ayaklarına dolaşan 
kılınç kayışları ile yere düşer 
ve Napolyon bu manzaradan 
zevk alırdı. 

Fakat bu aile saadeti, uzun 
bir ömüre malik olmadı! Çün· 
ku siyaset ufuklarında kara ve 
ağır bulutlar peyda olmuştu! 
Rusların hareket ve siyaset· 

~~~~----••H~-.·~··-~~azmııı--~~~~- Fransız ve lspanyol 
gezenler F aslarındaki islam. Mem urin ko- Fuarı 

operatifte 
Bazı yolsuzluklar . 

olmuş 
İzmir Memurları istihlak ko

operatifinde bazı yolsuzluklar 

yapıldı~ı ihbar edilmiş ve tah· 

kikata başlanmıştı. Yapılan 

isticvab neticesinde hazırlanan 

tahkikat evrakı dün zabıta· 

dan Adliyeye verilmiş ve Sulh 

ceza mahkemesinde yapılan 

isticvab neticesinde Koopera· 

tif müdürü B. Mustafanın tev

kifine lüzum görülmiyerek ser· 

best bırakılmıştır. 

Bundan sonraki tahkikata 
Müddeiumumililrçe devam olu· 

nacaktır. Yapılan kontrol neti

cesinde kasa muhteviyatı ve 

diğer hesaplar, tamam görül· 

müştür. Yalnız üzerinde imza 

bulunan boş bir senet bulun

muştur. Kooperatif müdürü, 
bu senetten haberi olmadığını 
ıöylemiştir. 

Hergün yüzlerce /arın hali 
kişi geliyor (Baş tarafı 2 inci sahifede) 

Evelki gün akşama kadar Fa~ müslümanlarının ve Fas-
lzmir fuarını ziyaret edenlerin lıların yardımile muvafıakiyet 
miktarı 193,950 yi bulmuştur. kazandı. 

Son iki gün içinde dahil İşte Afrikanın şimali garbi 
ve hariçten fuar münasebe- köşesinde Atlas dağları ara-
ti)e •zmire gelenlerin miktarı sında Teller mıntakasında ya-
5368 dir. Bunların içinde 237 şıyan insanların hali ve mem-
ecnebi seyyah vardır. leketin manzarası. 

Yunanistandan gelen 20 ki- J. M. Taranto iflas idare· 
şilik heyet, fuarı gezdikten sinden: 
sonra dün lstanbula gitmiştir. Çivicilerde 9 no.lu dükkan-

Bu heyetle birlikte İzmire ge· da mevcud hırdavatçılığa ait 

len ve fuarı gezen Balkan bütün eşya 3-9-937 cuma günü 
Ticaret ve Sanayi odaları ko- saat 11 de Çivicilerde 9 no.lu 
miseri B. lzmiryotis, İzmir fu- dükkan içinde açık artırma 
arını, Selanik fuarından üstün ile satılacaktır. Birinci artır
bı.ılduğunu, ve çok iyi intiba- mada kıymetinin yüzde yetmiş 
larla İzmirden ayrıldığım söy- beşini bulmazsa ikinci artırma 
lemiştir. Bilhassa İzmiri ziyaret 8-9-937 çarşamba günü ayni 
edenlere gösterilen her türlü 
kolaylıktan dolayı alakadarlara yerde ve ayni saatta yapılacak 
takdirde bulunmuş, hariçte, ve ikinci artırmada her kaç 
İzmir fuarı için lzmire gelen· kuruşa olursa olsun satılacak
lere kolaylık gösterilmediği tır. Fazla izahat için büyük 
hakkında söylenen sözlerin Kardiçalı han 54 no. da avu· 
yalan olduğu anlaşıldığını be· kat Cemal Çançara müracaat 
yan etmiıtir. edilebilir. 

leri, daha Roma kralının vaftiz 
merasimi sıralarında şüpheler 
uyandırmıştı. Avrupa, daha 
doğrusu Napolyon, yeniden 
harbe doğru koşuyor demekti. 

Bu harb geç kalmadı: 1912 
senesi Mayısının 9 uncu günü 
Napolyon Ponapart Senkludan 
harb sahasına hareket etti. 

Napolyon Rusyanın buz sah· 
ralarının felaketlerinie daha 
sonra bütün Avrupa milletle· 
rının düşmanlığına doğru 
koştu! 

Mari Lüiz, Fransaya ve ko· 
casına artık ısınmış bir halde 
idi; babası, Avusturya impa· 
ratoru Fransovaya yazdığı 

mektupta: 
11 Çocuğum sıhhattedir ve 

cana yakındır. Konuşmağa 

başladıktanberi o kadar se· 
vimli olmuştur.,, Diyor, baba· 
sı da cevabında: 

"Müsterih ol ve ben de · 
müsterihim; hazırlamakta ol· 
duğumuz harp tamamile si· 
yaasidir; kocanın ne düşmanı· 
yım, ne de düşmanı olmağı 

niyetim vardır, ~ve kocanın da 
benim düşmanım olmadığı ve 
olamıyacağını sanıyorum,, Di· 
yçrdul 

1813 senesi Teşrinievvelin· 
de Layipzingde malfim millet· 
ler harbi ilan edildi. Napol· 
yon T eşrinisaninin 1 inci günü 
zevcesini Paris'e gönderdi. 9 
Teşrinisanide kendisi de Pa· 
ris' e döndü. 

Napolyon, 1814 senesi Ka· 
nunusanisinin 23 ünd .nae Na· 
askeri kumandan \>iyon, Fraf1' 

· · ve ~ 
zabitleri saraya top1:m~nı •. 
lardan zevcesi ve oğlu namı-
na da sadakat yemini istedi 
ve aldı. Zabitler, Napolyonun 
kendilerine gösterdikleri çocuk 
namına göz yaşlarile ve kanla· 
rının son damlasına kadar ça· 
lışacakları yemin ile bildirdi· 
ler. 

Bundan iki gün sonra Na· 
polyon zevcesi ve çocuğu ile 
veda ederek ayrıldı ve bundan 
sonra da ne karısı, ne de oğ· 
lunu görmek saadetine kavuş· 
madı. 

Napolyon Bonapart, ölüm 
vukuu takdirinde nasıl hareket 
edeceği hükumet naibi olarak 
bıraktığı kardeşi Jozefe şu 
talimatı verdi: "Oğlumun esir 
verilmemesi lazımdır. Herhangi 
bir hezimet pahasına olursa 
olsun, son askere kadar mü· 
dafaa ederek son köyde olsun 
tutunmak icap eder. Çünkü, 
Viyanadakiler oğlumun boğaz· 
lanmasını bir Avusturya prensi 
olarak tanınmasına tercih ede· 
ceklerdir.,, 

Napolyonun harp yıldızı ar· 
tık sönmeğe başlamıştı. Birçok 
sebep ve amiller altında hü· 
kı1met naipliği, meclisi, Na· 
polyonun doğanları Paris 
önünde beklemesine taraftardı. 

( Arkası flar ) ...... 
B. Sandler 

Berlin, 30 (Radyo) - lsveç 
Hariciye Nazırı B. Sandler, 
bugün buraya gelmiş ve kar
şılanmıştır. 

Sandler, Alman ricalile ya· 
rın temaslara başlıyacaktır. 

Varşova, 28 (A.A.):- lsveÇ 
Hariciye Nazırı Sandler bu 
gece Polonyadan Berline ha· 
re ket etmiıtir. 


