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Yeni llabeş kuvvetleri 
ltalyan kuvvetlerini bazı 

yerlerden tahliyeye icbar 
etmiştir. 
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abeşistanda başhyan si-
18h lı taarruz hareketi 
nasıl hazırlanmıştır? 

Düf Koper 
İngiliz üssübahrile. 
rini teftişe çıkıyor 

Venedik 1 (Radyo) - ln
giltere deniz Bakanı Düf Ko
peri Akdenize götürecek olan 
Esanteres yatı, dün buraya 
gelmiştir. 

--·-· 0,000 Habeşlinin ltalyanlara karşı hareket 
yapması:çok~ dikkate~şayan bir harekettiı· 

Düf Koper, bugün buraya 
gelecek ve Pazar günü, yatla 
Akdenize hareket ederek, ln
giliz üssübahrilerini teftişe 
gidecektir. 

Bir Habeş karargilıı 
ltalyanlar tarafından gizlen· söylenmektedir. 
ine fevkalade dikkat edi· Paris 1 (Radyo) - Makal-
bu habere artık tahakkuk 
iş nazarile balrılmaktadır. 

"nkü Cibutide 400 ağır ya· 
lı Italyan ltalyaya geçmiştir. 
ltalyanların bu ricatte bin
tı fazla zayiat verdikleri 

lede ltalyan garnizonunun kılınç 
tan geçirildiği hakkında evvelce 
çıkmış olan şayialar, ltalyanlar 
tarafından ancak ademi ma· 
lumat beyanı şeklinde tekzip 
edilmiş idi. 

ltalya gÖ'1Ullüleri 
geri ~ekmiyecek 

----•••n••e-----

t-andi~ bu hu~usıa lrıgiltere hariciye 
ııazırı f'. ~~dene izahat ver,li 

Bag Grandi 
londra, 1 (Radyo) ltal· 
llın bura sefiri B. Grandi, 

!Yanın, ispanya meselesi 

kında hususi bir konferans 

•nı kabul edemiyeceğini B. 

t trıe bildirmiş ve gene;;} 
ı'rıkoya muharip hakları ve· 
~tıini istemiştir. 
~lya, gönüllülerin ispanya· 

&eri almmuına da muva· 

fakat etmemektedir. 
Valansiya, 30 ( A.A ) 

Aragon ceph~sinde Calbear· 
mas mıntakasında düşmanın 

mıntakasında düşmanın bir 
hücumu tardedilmiştir. -··· Uluslar 
sosyetesi 

Çine hastahane gön
dermek istiyor 

Cenevre, 1 (Radyo)- Ulus
lar sosyetesi, yüzbin lira tah· 

sisatla Çine bir seyyar hasta
hane gönderilmesi için dev
letlere bir teklıf hazırlamakta 
her devletin, bu tahsisata iş· 
tirak etmesini istemektedir. 

Konya vapuru 
döndü 

Hataya ilk seferini yapan 
Denizyolları işletme müdürlü· 
ğünün Konya vapuru, dün 
saat onda limanımızdan hare· 
ket etmiıtir. Vapur Pazarteıi 

Bu tekzipten pek az sonra 
yeni bir haber çıkmıştır. 

50,000 kişilik son sistem 
tüfek, müteaddit mitralyöz ve 

birkaç tank ile mücehhez bir 

Habeş kuvveti ltalyanlara ta· 
arruz etmiş ve Italyanları Ha· 
beşistanın şimali garbisini tah· 
liyeye mecbur etmiştir. 
Habeş ahalisinin hariçten 

bir devlet tarafından isyana 
teşvik ettiği ve silahlandırdığı 
zannedilmektedir. 

Italyanın Trablusgarbe sev· 
kettiği kolordunun bir cihetten 
Habeşistandaki bu isyanla ala· 
kası olduğu söylenmektedir. 

••••• 
lngiltere 

Balıkçı kayıklarının 
batırılmasından 

müteessir 
Londra, 1 ( Radyo ) - ln

giltere hariciye nezareti, Japon 
denizaltı gemileri tarafından 
batırılan J ngiliz bandıralı ha· 
lıkçı kayıkları için Japonyaya 
bir nota verecek ve bu hadi· 
seyi protesto edecektir. 

----~------... .-.~·~··._•ff·----~-------

F ili s tin maverai 
şeria arapları -------

Arasında korkunç bir hazırlık 
-hareketi 'hissedilmekte-dir 

Filistinde bir 
Kahire, 30 (Radyo)- F ilis· 

nümayiş 

Arab diinyası, Filistindc 
tin ahvali çok nazik bir saf
haya girmiştir. 

Maverayi .Şnia hudutlarında, 
esrarengiz bir hareket müşa· 
hede edilmiştir. 

Alakadarların verdiği mallı· 

mata göre, Filistinde Arablara 
rağmen bir hareket vukubula
cak olursa, Suriye ve Mave· 
rayi Şeria hudutlarından gire· 
cek kuvvetler, Arablara zahir 
olacaktır. 

İngilizler, askeri tertibat al
mıya ve muhtemel bir vak' ayı 
önlemelc için hazırlanmıya baş· 
lamışlardır. 

~on gelen haberlere göre, 
Kudüs sokaklarında zırhlı oto· 
mobiller gezmektedir. 

günü lskenderun limanında 
bulunacaktır. Hataya ilk sefe· 
rini yapan ilk Türk vapurunun 
Hataylı kardeşlerimiz tarafın· 
dan heyecanla beklendiği ta· 
biidir. 

mutlak bir Arab hakimiyetinin 
tesisini istemekte ve bu hu· 
susta ısrar eylemektedir. 

Kudüs, 30 (Radyo) - İPgİ· 
!izlerin tevkif etlıklcri Arab
ların bir kısmı mahkum ol· 
muştur. 

Arab Komitesi, içtimai va-
ziyetleri yüksek olub mevkuf
lar arasında bulunanların he· 
men tahliyesini ist<'mİştir. 

---···----
Bay Hitler 

Duçe tarafından /tal. 
yaya davet edildi 

Roma, 30 (Radyo) - İtalya 
Başbakanı B. Mussolini, bugün 
saat 18,30 da RoDıaya dön· 
müş vebüyük tezahüratla kar· 
şılanmıştır. 

B. Mussoliniyi karşılıyanların 
ellerinde büyük faşist bayrak· 
lan vardı. 

B. Mu11olini, Venedik 11· 

ltalya Nyon kon
feransına giriyor 

"" 

Hu hadisenin B. Mussolininin Berliu 
ziyareti 'ile alakadar tımıdır? 

Mussolini Faşist meclisinde 
Paria, 30 (A.A.) - Teknisyen- }'ranaız ve İtalyan eksperleri, bogtlD 

ler vadeli kambiyolar piyasasında· öğleden evel saat 11 de Franıu 
ki buhram sogukkanlılıkla takib Deniz Bakanı Kapenki riyaeeıiade 

etmektedirler. Sallbiyettar mehafil toplanmıılar ve Akdeniz kontrela 

vad~li bonoların teref füüoe pek 

fazla bedbioaoe bir mana atfedil-

meıinio doğru olamıyacağı milla· 

lea11nda bulunmaktadır. Çflnkfl bu 

teref fü spekillaeyona mani büyük 

kredi müe11eaelerio Bank De Franı 
ile bilitilaf frank üzerinde yapılan 

ve ticari bak1mdao muhik göete· 
rilemiyen muamelelere karıı koy· 
malı: üzere ittihaz etmiş oldukları 
tedbirlerin piya~a üzerinde iyi te· 
ıirler had edeceği tahmin olun· 
maktadır. Husün meriyet mevkiioe 
j?İrccek: ol:ın bu tedbirlerin kam· 
biyolano kontroluoa teşcbbüli wa· 
hiydiode olmadığı cheııımiyetle 

için aralanoda tekarriir ettiği ıe· 

kilde bir protokol imaa etmiı· 

lerdir. 
Eksperler, imzaladıktan ha 

protokolun birer ııuretioi, derhal 
hilkılmetlerine göodermiıler ve 
tasdik edilmeıiui taleb eylemit
lerdir. 

Paris, 30 [Radyo) - Pariı d• 

niz konferanaında imzalanan proto
kolda, İtalyanın Niyon konferann 
muahedesine iotiraki it.bul et• 

tiği kıaydolunmakta, cenub Ad· 
riyatik denizi ile oimali Af· 
rika eahillerinde kontrol vui· 
ft>sini derubde eylediği ve Akde· 
niz merkezinde muhtelit bir do-

kayıleılilrn,.kteılir. oanıua tarafından kontrola deum 
Pııriı-, 30 ( Ratl) o) - İngiliz, olunacağı ilave olunmaktadır. 

--'----~---~·~··-·~---~~------

( ;eraer~ıl Gam elen ctü u 
fj ü li 1·t-.ş 'e varmıştır 

Erkanıharbiyei umumi~e ı·eisi Ro
tman,1:-a ınanevralarnıda bulunacak 

Bükreşte ha,.icige nezareti binası 
Bükreş 1 (Radyo)- Fransa Erkanı harbiyei umumiye reısı 

general Gamelen, Romen ordusunun yapacağı umumi manev
ralarda hazır bulunmak Üzere dün huraya gelmiştir. 

General Gamelen, büyük merasimle karşılanmış ve Romen 
ordusunu teftiş eylemiştir. 

rayının balkonundan bir söy

lev vermiş ve Almanya seya· 

hatinden hasıl eylediği inti· 

baatı unutamıyacağmı söyle· 

miş, İtalya · Almanya dostlu· 

pndan babsctmif tir. 

Berlin, 30 (Radyo) - Al

man Propağanda Nazırı Dr. 
Göbels, halka bir beyanname 
neşretmiş ve ltalya Başbakanı 
B. Mussolininin Almanyayı zi· 
- Detıamı 4 nal ıaMJtllH -
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-·-1-Kızını Al 
Yazan: Sermet Muhtar No. 96 

Gevezenin cıgarası söner 
derler. • Dudaklarının arasında 
da sıkışmış kalmış olan cıga
rayı bir iki çekti. Duman gel
mıyor. Bir tanesini daha 
yaktı: 

- Torba lumbar misali; 
içindekilerin hepsi altın. (Al 
kayanımcığıml) diyerek torba
yı göğsüme sokmağa kalkış

masın mı? (Hoşt, hadi ora
dan köpek; beni hırsız yata
ğımı sanıyorsun?) deyip tor
bayı ~kafasına atar atmaz, 
mum kesildi namussuz. (Kıy
ma bana gız kardeşim, çoluk 
çocuk sahibiyim. Mapusane
lerde çürütme beni!) diye tek
rar ayaklarımın altında yuvar· 
)anıyor. Birini bırakıp ötekini 
yakalayor. Gene lne öpmeler, 
ne yüz göz sürmeler, ne alt
larını yalamalar. 

Eda (Masana, nedir o, bir 
yelpaze) oyunundaymış gibi, 
kafasını, gözlerini, ağzını, k!>l
larını, bacaklarını sallaya sal
laya: 

-·- Aman teyzeciğim, ne 
yaman mışsın sen. Vallahi 
korktum senden. Bundan böyle 
yardımcım sensın; beni bu 
ıam, kasavet yuvasında koru
yacak başkası yok!. Diyordu. 

Aynıhayat, (sözümü kesme 
de dinle!) Demek istiyerek 
elini kaldırıyor; hala da din
letme de: 

- Şu benim, çırpına çır
pına hezar yaprağına dönen 
yüreciğimin pakliğine, yufka
hğma bak bir kere. Yoktur 
dünyada bir eşı. Merhamet 
damarlarım kabarmasın mı?. 

Acımayım mı o hızır ayvaza?. 
(Hadi, gözüm görmesin, çabuk 
savuş buradau hain, alçak. 
Ekmek yediğin bu kapıya bir 
daha da hiyanet edeyim de· 
mel) Deyip attım kendimi 
içeeri.. Şimdi, bu teyzen ola· 
cak karının ne çeşid bir mah· 
luk olduğunu anladın mı kü
çükanım ?. 

Eda, hala iki diz üstünde, 
(diyecek yok billahi!. Varol 
teyzeciğim!. Bir eşın daha 
yoktur Istanbuldal.. diye diye 
dinliyor, Aynıhayat devam edi· 
yordu. 

- Mektuplara gelelim şim-
di.. istediğimiz izaman, sabah, 
akşam, gündüz, gece, lazım 

geldiği dakika, aklına estiği 
saniye gel yanıma. Mektubun 
istediğinden alasını çırpıştıra

yım.. A deli kız, dilimde tüy 
mü bitireceksin?. Ohanes eli· 
min altında, hükmüme amade 
diyorum sana.. Muhabbetna-
meleri Ohanesle öyle bir gön
deririm, öyle bir gönderirim, 
cevaplarını da gene ona öyle 
bir getirtirim, öyle bir getir· 
tirim ki gör de sen de şaş .. 
Hamamın içindeki bu haş

haşa verış, iki saate yakın 
devam etmişti. Eda, gene diz 
üstündeyken, Aynıhayatın ku· 
cağına atıldı. Başını göğsüne 
koydu: 

- Hadi güzel teyzeciğim, 
mektupların bir tanesini olsun 
yazıverelim de aradan çıksın 
şimdi .. 

- Hoppala!.. Hani kağıt, 
hani kalem.. Sonra, yazacağı
mız her kağıda da yazılmaz; 
her zarfa da konmaz.. Çiçekli 
miçekli, kokulu mokulu ola
cak .. 

? - - Xs O?C ... 1?Ct2C 

Parmağını şakağına koydu: 
- Dur bakayım, herde 

vardı galiba! 
- Aman teyzeciğim!. 
Aynıhayat, kapının sürgü· 

sünü çekti, göğsünde, boynun· 
dan dolanmış havlu, elinde 
fildişi sık tarak, fırladı ha
mamdan odasına doğru bir 
koşuş ki .. 

-"Tende canım, gonca di
hanım, mürüvvetli şehzadem.,, 

Bak, dikkat et, şehzadem 
diyorum. Kadın tarafından 
erkeğe, ayni senin tarafından 
gence hitaben olduğu ıçın 
söyle nasılım, ne ferasetli biri 
insanım! 

- Ona şüphe mi var tey· 
zeciğim?. Dilim oynıyamıyor 

ki diyeceğimi diyeyim. 
Aynıhayat, elindeki kağıdı 

yanına koydu; kafa kaşıdı: 
- Mektuba başladık. İyi 

amma evvela hangisine yolla· 
cağız? 

Eda, çıkmaz sokaktaki gen· 
ci tercih ediyor ki bir gözü· 
nü kırptıktan sonra yana 
doğru kaydırdı. Aynıhayat bu 
işaretin ne manaya geldiğini 
kavrayamadı: 

- Altı kol iskambil~ oyu
nunda gibi birli işareti veri· 
yorsun. Açıkça söylesene kız, 
muradın, mektubu en evvel 
delikanlılarının hangisine gön· 
dermek ? 

- llkönce kemani stence 
yazsak daha münasip gibi zan· 
nederim. 

- Bana göre hava hoş, o· 
rası senin bileceğin husus. İn
tihabı senden, yazması benden 

Gene hamamdalar.. Kapı 
sürmeli .. Tahta hamam kere
vetlerinden birinin üstünde, 
hala başbaşalar. Dört renk 

saçlısı, kerevete bağdaş kur· 

muş, kamburu çıkık. Sol elin· 

de kalem efendilerinin mutat 

kağıt tutuşu gibi, şibhi müha· 

rif biçimine sokulmuş, havai 
mavi, çiçekli, kokulu bir name 
kağıdı. Sağ elinde, kamış ka
lem. Önünde vaktile pomata 

. kavanozu iken, içindeki• bezir 
mürekkepli likası kuruyup ka· 
zık kesildiği! ıçın kurnanın 
musluğundan üç beş damla 
suyla yumuşatılmış bir hokka. 

(Sadreti uzma mühimme 
odası namenüvisi vekarile, 
yazmış olduğu satırları oku· 
yordu: 

-"Tende canım, gonca 
dihanım, mürüvvetli şehzadem. 
Evyela mahsus selam edip ol 
mübarek hatırı nazikanenizi.,, 
dikkat ediyo~ musun, şerifi 

merifi karıştırmıyorum, şerif 

şürefalarla alış verişimiz yok. 
- Oralarını siz herkesten 

akdem bilirsiniz teyze! 
- "01 mübarek hatırı na· 

zikanenizi istifsar ederim. Bu 
canipten suali şerif,, Hadi ge· 
ne şerifi araya sokmıyalım, 
yalayım .. 

Serçe parmağını ağzına dal
dırıp (şerif) kelimesini yala
dıktan ve hohlayarak kurutup 
yerme (latif)i kondurduktan 
sonra: 

- "Bu canipten suali la· 
tif,, .. gene olmadı. (Latif) (ir
zan) la beraber gidecek, zira 
ardından (irzanı latif) derneğe 
mecburuz. 

(Ulusal Birlik) 

Avrupayı saran siyah 
bulutlar dağılacak 

·-·--Semaları tayyare ile dolu bulunan bir 
memleket sulh perisi adını taşıyacaktır. 

Kuvvele harbe mani olmak mümkündür 

Bugünlerde herkes, eskisin· 
den daha müthiş yeni bir Av· 
rupa harbı çıkacağına ihtimal 
veriyor. Bu yeni çıkacak har
bın medeniyeti mahvedeceğini 
sanıyorlar . 

Ben bu ihtimali kuvvetli 
bulunuyorum, Dünya ihtimal
lerle dolu. Fakat ancak birkaç 
ihtimal bizim uykumuzu kaçı· 
rır. Bugün Avrupada yalınız 
iki adam var ki, 1914· 18 har
binin yeniden başlamasına ih· 
timal vermekten başka böyle 
birşeyin imkansız olduğunu da 
iddia edebilmiştir. 

O iki adamın ismi, Musso
lini ve Hitlerdir. Buna Man
çuko devletini vücude getiren 
usta Japon ruhunu da ilave 
edebilir miyiz bilmiyorum. 

Her ne hal ise, bu üç var· 
lıktan her biri; Avrupa harbı 
olm1yacak" dediler. Ben tah
rikatın son derecesine . kadar 
varacağım. Fakat harp olmı

yacak. Avrupanın bütün Em· 
peryalist devletlerinin ricaline 
olmadık muziplikleri yapaca
ğım. Gene harp olmıyacak. 

Avrupanın üzerini siyah bir 
bulut sardı ve biz hepimiz bu 
bulutun harp nişanesi oldu
ğunu sandık. Halbuki böyle 
birşey yoktu. O, sadece bir 
korku bulutuydu.. Gülmeyin, 
korkan hayvanlar tehlikeli olur 
lar. 

Bu sıradaJ memleketimizi 
bir sulhseverlik dalgası sardı. 
Mussolini derhal Habeşistanla 
harbe girişerek ehemmiyetinin 
darecesini anlatmak istedi. 
Bu sırada, milyonlarca sulhse
verimiz, İtalya ile harbetme· 
miz için çılgınca haykırmağa 
başladılar. lngiliz donanması 
Akdenizde meydan okuyarak 
aşağı yukarı dolaşmağa baş· 
ladı. Mussoliniye, "Eğer Ha
beşistandan çekilmezsen Sü
veyş kanalını kapayacağız.,, 
denildi. 

Mussolini cevap olarak; bize 
övle şey gelmez dedi. Habe· 
şistanı ilhak etti. Ondan sonra 
Akdenizdeki fazla İngiliz harp 
gemilerine "Çıkın!" dedi. 

Fazla lngiliz( gemileri çıktı· 
lar. Avrupada sulh yeniden 
hakim oldu. Biz hemen söy
lenmeğe başladık. 

"On seneye kadar muhak-
kak harp olacak. Kendimizi 
kurtarmak için ne yapmalıyız. 

Mussolini harpten muzaffer 
çıkmış itilaf devletlerinden 
biri sıfatile işe başlamıştı. Se
nelerce evvelki Korfu hadise· 
sinden bugünkü Habeşistan 
mes'elesine kadar harp kor· 
kusuna kulak asmam,ş, Cenev
rede toplamın devletleri hiçe 
saymıştır. Fakat nihayet Ce· 
nevrenin bunları eski bir dos· 
tun serbest; hareketleri. Mus
soliniye has birşey sayıp geç
mesi mümkündü. Lakin Alman 
ya öyle değil. Almanya düş
manları Almanya, ayağa düş
müş ve tezlil edilmiş haldeydi. 

Muzaffer itilaf devletleri 
onun yerde sırtüstü yatan vü
cudunu tekmeliyorlardı. Son 
meteliğine varıncaya kadar, 
hatta daha ziyadesini yağma 

Yazan: jorj Bernar Şav 
M~hu r lngiliz muharriri 

masına ve milletler arasında 
tekrar kalkınmasına manı olu
yorlardı. 

Göreceği mukavemet, harbi 
umuminin yeniden açılması de· 
mek olacaktı, Ve Almanya. 
bu müthiş tehditlerin altında 

sindi . 
Yalnız bir adam sinmedi: 

Adolf Hitlerl Hitler kendisi
ne söz dinleten kuvvetleri 
gözden geçirdi. Ve dedi ki: 
"Ben siıin blöflerinize kulak 
asmam. Sizin yeniden bir 
harp aç.mağa cesaretiniz yok. 
Yeni bir harbe tahammül ede· 
mezsiniz, hiçbiriniz harp et· 
mek niyetlisi değilsiniz. Sizin
bahse girişebilirim. Ben harp 
etmeyeceğinize kaniim. 

Bunun uzerıne Almanyayı 

tepeden tırnağa kadar, silah

lamak işine koyuldu. 

İngiltere ve Fransa buna 

karşı şiddetli nümayişlerde 
bulundular. 

Hitlerin lngiltereye verdiği 
cevap aşağı yukarı "Cehen· 

nem ol!" mahiyetindeydi. Al· 

man miliyetperverliği Hitlerin 

etrafında toplandı ve onuKay· 
zerın fevkinde bir şahsiyet 
hali ne koydu. 

İngiltere ve Fransa vaziyeti 
daha şiddetli protestoda etti
ler. Ve dediler ki, "Senin hiç 
vicdanın yok mu? Sen Versay 
muahedesini ihlal ettin. Eğer 
biz buna mukavemet edersek, 
son defa akdettiğimiz Lokarno 
anlaşmasını da yırtacaksın ve 
gayri askerleştirilmiş Ren mın
takasını işgal edeceksin.,, 

Hitler buna cevaben: "Ga~ 
yet isabetli düşünüyorsunuz" 
dedi. Ve akebinde binlerce 
silahlı askerle Ren mıntakasına 
enine boyuna yürüdü. 

Sonra ne oldu? Harp mı? 
Avrupa şehirlerinin üzerine 
zehirli gaz yağmurları mı yağ
murları mı yağdı? Hiçte değil. 

Sulh hakimdi, her taraftan 
tam bir sulh hüküm sürdü. 

Acaba biz, Mussolini ve 
Hitler gibi neden itidalimizi 
muhafaza edemiyoruz, bence, 
harp ihtimali o kadar uzak ki, 
imkansızlık derecesindedir diye
bilirim. Ben gençken, hüku
metler harp yapmak suretile 
kendilerini zarardan kurtarır

lardı. 

Halkın mevcudiyetinin bağlı 
olduğu kadınlar, emniyet için· 
de korunabilir erkekler harp 
ederdi. Hele biz lngilterede
kiler, Manşın altından bir 
tünel açmalarına meydan ver
mediğimiz müddetçe bu deniz 
parçasının berisinde rahat ve 
emniyet içinde yaşardık. 

Fakat şimdi vaziyet tama
men değişti. İngiltere hüku· 
meti yarın öğle vakti ilanıhark 
etsin, ikindi vakti gelmeden, 
devlet ricalimiz masaların da 
bizzat zehirli gazlerle zehirle· 
necekler, kızartılacak, parça 
parça edilecek ve papazların 
defnine meydan kal01adan ya· 
kılıp kül edileceklerdir. 

Londranın kadınları da ayni 
akibete uğrayacaklardır. 

1 Birinciteı rin 957 ,,,,,,,..-

Alman~-ltalya askeri it· A 

tifakına imkiio 'yok mu? 
-·--Hitler, Mussolini ile askeri bir 

ittifak yapamıyormuş 
Almanya •imdi kendisini .

0 
Daily Ekspress Berlin mu

habiri yazıyor; 
Hitler, Berlinde kilitli kapı· 

lar ardinda Mussolini ile ya
pacağı mahrem konuşma esna
sında Almanyanın İtalya ile 
bir askeri ittifak akdetmesine 
asla meydan vermiyecektir. 

Daha ziyade küçük itilafı, 
yani (Yugoslavya, Romanya ve 
Çekoslovakya) IYı Berlin·Roma 
mihverine sokmak için evvelce 
hazırlamış oldukları planı gö
rüşecek ve bu meseleyi halle· 
deceklerdir. 

Fakat Hitler, karşıklı yar· 
dım misakı nevinden bir an· 
laşmıya katiyen yanaşmıyaca

ğıni Mussoliniye bildirecektir. 
lcabederse, Mussoliniye açık· 

tan açığa şunu söyliyecektir: 
- Eğer İtalya, Akdenizde 

bir harbe gırerse, Almanya, 
bu harpte ' 11Müsait bir bita· 
raflık" dan daha öteye geçe-
mez. 

, y • bıt 
kadar kuvvetli buluyor kı, 
tecavüze uğramaktan korkrJl'' 

bet' yor ve harp esnasında 1 
hangi bir devlete müzahere 
etmek taraflısı değildir. . . 

Bununla beraber Alman dıP. 
lomatları, Mussolinin ziyaretiıı~ 
mahsus bir neticeye bağlarıı• 

0 
için Alman· ltalyan dostiuğ'll11 y 
resmen imzalamak gibi birşe 
yapılacağını ve bunun ita~: 
ile Almanya arasında ve . Je 
ademi tecavüz misakı şekh11 

olacağını söyliyorlar. . 
k 

. şt 
Bunu mütea ip ayn~ ,,, 

kilde, Avusturya, Macarısl'"e 
Bulgaristan, Bulıraristan 1 t 
Yugoslavya ile de misak• 
imzalıyacaktır. e 

Hitler İngiltere, Fransa :i 
diğer memleketlerle de •Y k 
surette misaklar imzalaıJl~· 
arzusundadır. Netelcim Leh• k 
tanla bu neviden bir ınisB 
- Devamı 4 ncü sahi(~ 

·--Türk Hava Kurumu 

Biiyiik piyangos~ 
6 ici keşide 11 Teşrinievel 193 7 JeJtf 
Boynk ikramiye 200,000 liradır 

Bundan başka: 40,000, 25,000, 20,000 15,04 
10,000 liralık ikramiyelerle (200,000 ve so,ooO 
liralık iki adet mükafat 'Vardır. , 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar ~~ 
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olaıı 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe' 
kin meyiniz. 

İzmir milli emlak müdürlüğünden: ~· 
S. No. Lira 'jÔ 
899 Tamaşalık C. 174 taj no. lı evin 36 da 6 hissesi 33 

nakit ile. rfl 
958 1. nci gaziler Karakapı 262/264 taj no. lı ev 200 rfl 
959 Karataş Dokuz Eylul s. 143 taj no. lı 91,2S 50 

M. arsa. 51 
961 Memduhiye Kuyulu s. 3 taj no. lı 36 M. ar- 9 

sanın 192 de 51 hissesi nakit ile. rfl 
973 Buca İzmir c. 16 taj no. lı 821 M. ara nakitle. 411 rfl 
974 ,, " " 14" " 1170 " " " 410 rfl 
975 Hasanhoca Hisarönü 4 taj no. 1ı fevkani ve 1590 

tahtani mağaza nakit ile. ııll 
976 Burnava Orta s. dan 65 kapı, 53 ve 53 A. 175 ~ 

tajlı şehit Mehmedden 16 eski, 18 yeni ve 
53 tajlı evvelce dükkan şimdi ev. ııll 

977 Burnava 3 üncü Yaka s. 8 taj no.lı ev ve 140 ~ 
müşterek su kuyusu. ııZ 

978 Tepecik Celadet çıkmazı 16/ 4 taj no. lı 54 ; 

ar. 
ik, 
dı 

di 
nı 

h 
l 

r 

nı 

v 
ö 

si 

8 . 
ıs 

90,54 M. arsa 10 Ci 
994 Karantina Mızraklı dede s. ada 1729 parsel 128 

5 321,50 M. arsa. ın 

995 2. inci Karantina köprü Mısırlı şehit Nazım 67 ~ 
s. ada 1730 parsel 3 de 169 M. arsa. ın E: 

996 Karantina Mısırlı c. ada 1730 parsel 2 de 73 ~ 
184 M. arsa. ~ 

997 Karantina Menekşe sokak 16 taj ada 1744 26 
parsel 10 da 88 M. arsa. 6J 

998 3. üncü Karataş Selamet sokak 14 kapı, 10 35 
taj no. lı 142,50 M. arsa. dJ 

999 Salhane Şetaret s. 2 eski, 30 kapı 88 M. 50 
zeminli ev. cfJ 

1000 Güzelyalı Güneş s. 16 kapı, 14/1 taj no. lı 75 
125 M. arsa. 

1001 Güzelyalı Erik s. 31 eski, 13 taj no. 1ı ev 
1002 Salhane Şetaret s. 10 eski, 38 yeni 1 i tajlı ev 
1003 Güzelyalı Çiçek s. ada 891 parsel 4 68,50 

~ 
t50 oO 
30 sO 
54 

M. arsa '-O 
479 J 

1011 Güzelyalı tramvay c. 1168 no. h 479,50 
M. arsa. 

1012 Karantina Cerarah Mehmed ef. s. 17 No.lı 1700 
ev sekiz senede ödenmek üıere nakden. 't il' 

Yukkarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında rıa~~ 0eo' 
yazılı olanlardan gayrisi ikinci tertip tasfiye vesikası ile 0 Jb'' 
mek üzere 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 111a~ 
lesi 11/10/937 pazartesi günü saat 15 dedir. Alıcıların 
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b · · ı ~A~s~-R~· k" L. •t dj t lznıir Yüıı M nsucatı llrreJSI nası •THESSALIA. vapuru 6 Bi· re BSI IDll e Vapur acen C&&l 
• • ? . . . . M 1 RflYAL NEERLANDAIS T .. k A -- s· •. .... yetJŞll . rıncıteşrınde beklenıyor~ HA ·vapur &CeD &Si KUMPANYASI Ur . D00JID .. Jrö Ct 

Amerikan 

Amerika cumhur başkanının BURG ve BREMEN hmanla· 8 . . . K d R b. "TRAJANUS vapuru 25-- ınncı or on ees ınası " 
annesi, Avrupa seyabatında rı~dan yuk çıkaracaktır. . Tel. 2443 9.937 de gelip BURGAS, 
iken bir Fransız gazetesine yaz ARKADIA. vapuru 6 Bı- ELLERMAN LINES VARNA ve KÖSTENCE li-
dıtı makalede diyor ki : · · · d b ki · ROT 
Oğlumun doğum tarihi 1882 rıncıteşrın e e enıyor, . LONDRA HATTI manian için yük alacaktır. 

d TERDAM, HAMBURG ve •TRiTON_ vapuru 5-10-937 ir. Doğduğu ev ayni şekilde .. POLO,, vapuru limanı· .. 
muhafaza edilmektedir. Bu evi BREMEN limanları için yük mızda olup 28 Eylüle kadar de ROTTERDAM, AMSTER-
her sene gezerim. alacaktır. LONDRA ve HULL için yük DAM ve HAMBURG liman· 

Üç yaşındanberi bizimle be- AMERICAN EXPORT LINES alacaktır. lanna hareket edecekti. 
raber Avrupa' da seyahate çık· THE EXPORT STEAMSHIP .. PHILOMEL,, vapuru 29 SVENSKA ORIENT LINEN 
nıııtır. Bu suretle Fransızcayı CORPORATION 
ve Almancayı gayet çabuk .. EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle 
öğrendi. 

Eylülden 8 Birinciteşrine kadar 
LONDRA için yük alacaktı~ 

"LESBIAN,, vapuru 12 Bi· 
rinciteşrinde LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

5 yaşında iken babası öldü. bekleniyor, NEVYORK için 
Vaşingtona cumhurreisi Cleve· yük alacaktır. 
land'a götürdü ve çocuğu ok· •EXAMELIA,, vapuru 3 Bi-
tayarak : rinciteşrinde bekltmiyor. NEV- LIVERPOOL HATTI 

• Sana nasihatim olsun, YORK için yük alacaktır. "MARDINIAN,, vapuru 29 
yavrum, demiı sakın cumhur .. EXECUTIVE,, vapuru 10 Eylülden 6 Birinciteşrine ka· 

Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- dar LIVERPOOL ve GLAS· reisi olmaf ,, 
Bu sözün bizim için manası 

ve kıymetini tabii takdir eder· 
siniz. 
Oğlum , denizi çok severdi. 

Biz de onu bahriyeli yapmak 
isterdik. Yatak odasında, kar· 
Yolasının bqı ucunda bir gemi 
resmi vardı. Üzerine kendisi 
§Öyle yazmıştı : 

•Annemin Çin'e gittiği ge· 
illi .• Bu resmi, 1862 de Çine 
yaptığım seyahatin hatırası 

olarak saklardık. O sene iş 
icabı, Çinde bulunan babamı 
rörmeğe gitmiftim. 
Ondan sonra babası 14 üncü 

yq yıldönümünde küçük bir 
vapur hediye etti. O zamana 
lcadar kendisine hediye edilen 
teylerden ne tüfente, ne bay· 
vanat kollebiyonuna bu kadar 
allb göstermemişti. 
Oğlum, beni fazla endiıeye 

düşüren bir tabiatta değildi. 
Yalınız küçükken daha ziyade 
evde büyüttütüm için biraz 
hastalıkla olmuştu. Ba yüzden 
Çok hekim, iliç paras111verdik. 
Oğlu mektepte çalışkan bir 

talebe idi. 1913 te 31 yaıında 
iken evlendi. Düğünlerinin bir 
Yortu günü olmasını ı isterdi. 
Zira ancak o gün vazifesini 
bırakabilirdi. Derler ki : Siya
aette bile annesinin fikirlerin
den dışarı çıkmaz. Ben, siya
~tle uğraşmağı diişünmem,bu 
•ıleri erkeklere bırakırım .• 

• Birinci sınıf mutahauıs 

Dr. Demir Ali 

YORK için yük alacaktır. GOW için yük alacaktır. 
•EXCHANGE" vapuru 18 BRISTOL: LEITH ve NEW-

Birinciteırinde bekleniyor. NEV· GASTELE HATTI 
YORK için yük alacaktır. • JOHANNE,, vapuru 28 

•cARLTON,, vapuru 22 Bi· Eylüle kadar doğru BRISTOL 
rinciteşrinde bekleniyor. NEV· için yük alacaktır. 

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

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

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

•EXETER. vapuru 8 Birin-
citeırinde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

•DUROSTOR,, vapuru 26 
Birinciteşrinde bekleniyor . 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve GALA TZ aktar· 
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

S1E ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

•DUNA,, vapuru 18 Birin· 
citepinde bekleniyor, fBELG
RAD, NAVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRA TIS
LA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük lalacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

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

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

.. BAALBEK,, motörü 27 Ey
lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DONKERK ve NORVEÇ 
umum limanları için yük ala
caktır. 

•BAYARD. motörü 24 Bi
rinciteırinde bekleniyor. DIEP-
PE, DONKERK ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

ARMEMFNT H. SCHULDT 
HAMBURG 

• MARITZA. vapuru 28 Bi
rinciteıride bekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

Kamçıotlu JOHNSTON WARREN LINES 
-,O Cilt ere Tenasill lıastalılclar LiMiTED • LIVERPOOL 

ilanlardaki hareket tarihle· 
rile navlunlardaki değişiklik
lerde acenta mesuliyet kabul 
etmez. ere elelctrilc tedavisi 

lzmir · Birinci beyler sokağı
Elbamra sineması arkasında 

No.: 55 

•DROMORE. vapuru : 10 
Birinciteşrinde bekleniyor . 
LIVERPOOL ve ANVERS 
limanlarından yük çıkaracak 
ve BURGAS, VARNA, KÖS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve IBRAIL limanlan için yük 

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

Telefon No. 2007 /2008 

• • Ucuz taze ve temiz iliç çeşitleri 
Baıdurak büyük .. 'ialepçiof lu hanı karı ıaında 

Hamdi Niizhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
I bulunur 1 

• • !!!!!!!!!!!!~!!!i!!!!!!i!!!!!!i!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~-

"BIRKALAND., motörii 2· 
10-37 de ROTTERDAM, HAM
BURG GDYNIA, DANTZIG 
BAL TIK ve DANI MARK li· 
manlarına hareket edecektir. 

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

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

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

•ALSA-JUL YA,, vapuru 10· 
10-937 de MALTA ve MAR
SIL YAya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLKA S. A. 
•LECHISTAN .. motörü 10· 

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

Yolcu ve yük kabul eder-

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar -
Sağlam, Z arif ve Ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için b~amulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinc1 kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğ-lu 

• • • I • ' : ' ' 
. • ,. ·,. • . ,~ • ·ı,"f'' ., • • • •• 

lzmirPamukMensucatı 
Türk A nonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halka.., .trdadırr. 
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. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

- 1 
ler. 

1 
ilanlardaki hareket tarihle

rile navlunlardaki değişiklikler· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Doktor 
Ali Agih 
Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

Daha fazla tafsilat ıçın 
ikinci Kordonda FRA TELU 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu-
nur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 1 

İkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 



Ulus!ar sosyetesi asamblesi, ispanyanın tabii 
bir hakkını kabul ve tasdik edebildi! 

Asamble, ispanyada ecnebilerin kolordular halinde askeri fa 
afiyette bulunmasına resmen teessür ve teessüf ediyor 

Cenevre 30 (A.A) - Res· Siyasi' komisyonun ispanya ve Italyanın isim zikri suretile Assamble ispanyada hakiki 
men bildirildiğine göre, lspan· hakkındaki karar sureti üze· ispanyaya tecavüz etmiş gibi ecnebi kolordularının mevcud 
ya ihtilafı hakkında bir proje rinde bu sabah nihayet bir gösterilmemelerini kabul et· olduğunu görmekle müteessir-

komı-te bu anlaşma hasıl olmuştur. ltal- miştir. Bununla beraber karar dir. Assamble bazı hükumet· tanzimine memur 
ihtilafa bir nihayet verecek 
karar sureti projesinin tanzimi 
hususunda bir itilaf elde et· 

yanın ispanyadan gönüllülerini suretinde vak'alar inkar edil-
geri alması için Fransa ve in

memekte ve ispanyanın bir 
giltere tarafından yapılan gay· 
reti güçleştirmemek maksadile taarruza uğradığı zikredilmek· 

lerin, ispanyaya gönderdikleri 
kuvvetlerin ve gönüllülerin 
alınmasını temenni eder. Bu 

miştir. lspanyol delegasyonu Almanya tedir. Diğer taraftan ispanya-
----~•.,..._.•~•........ .,. • nın kendisile ticaret serbesti· 

istikamette iyi bir neticeye 
varmak üzere Avrupa sulhu 
hakkında kaygı besliyen bütün 
hükumetlerin yeni bir gayret 
sarfetmeleri zımnında bunlara 

J k 1 • A sinin iadesi hakkındaki talebi-
3 P' 11 · er e rı, u m u mı nin de, ancak gönüllülerin geri 

alınması maksadile lngiltere 

hl• w ~ arı·uz haz rlıyorla r ve Fransa tarafından yapılan 
.a teşebbüs akamete uğrarsa göz 

önüne alınacağı beyan edil
mektedir. Karar suretinin hu· 

müracaat eyler . 
Bu gayretler kısa bir müd

det zarfında matlup neticeyi 
vermezse Milletler cemiyeti 
azası olan devletler müdahale 
siyaseti terki hakkına malik 
olacııklardır." 

Japon tayyarelerinin bombardı
lasası şudur: 

manı devam ediyor ilk üç fıkrasında ademi mü
dahale siyasetinin ancak her 
devlet tarafından samimiyetle 
tatbiki halinde devamı müm
kün olacağı kaydedildikten 

Şanghay 1 {Radyo) - Japon! 
askeri umum komutanı, Japon 
ordusunun, mütemadiyen ve 
muntazam bir surette Çin hat· 
larında ilerlemekte olduğunu 

ve yakında umumi bir taarru~a 

geçeceğini, ecnebi matbuat 
mümessillerine beyan eylemiş· 
tir. 

Japon tayyarelerinin bom
bardımanı, muhtelif mıntaka
larda devam ediyor. 

Şanghay, 1 {Radyo) - Çin 
askeri akademisi, Nankinden 
Sesuan havalisinde kain ko-
lin kasabasına naklonmuştur. 

Nankin, 1 (Radyo) - Rus· 
yanın Nakin •sefiri, ani suret
te Moskovaya hareket, Şang· 
hay mahafilinde büyük bir 
alaka uyandırmıştır. 

Talebe yurdu 
İçin Partide talebe kayıt 

muamelesine haşlandı 

Parti tarafından Türk Maa
rif Cemiyeti Talebe yurduna 
meccani olarak alınacak tale
benin müsabaka imtihaoı, 
7-10-937 perşembe günü saat 
16,30 da Beyler sokağındaki 
Dumlupınar mektebinde ya· 
pılacaktır. 

imtihana girecek talebenin 
fakir olduğuna ve sınıfını geç· 
tiğine dair bulunduğu mek
tebin vesikası ile diploma
sını imtihan günü beraberinde 
getirmesi lazımdır. 

Mekteplerden alınacak ve· • 
sikalar, mutlaka fotoğraflı 
~lacaktır. 

Şimdiye kadar lzmir Parti 
teşkilatına müracaat ederek 
kayıtlarını yaptıranlarla bun· 
dan sonra müracaat edecek
lerin mektep idaresinden ala
cakları bu vesikayı beraber
lerind'" getirmeleri şarttır. 

Bunu getirmiyenler imtihana 
kabul edilmiyeceklerdir. 

imtihana girmek için yapı
lan müracaatlerin kabul müd-
deti 6-10-937 çarşamba günü 
akşamı bitecektir. 

Müsabaka imtihanları, son 
bitirdikleri sınıfların, Türkçe, 
Edebiyat, Riyaziye ve Tarih 
gruplarından olacaktır. 

Riyaziye grubu imtihanı 
7 /lOı 937 perşembe; Türkçe, 

edebiyat grubu imtihanı 8/10/937 
cuma günü, tarih, coğrafya 
grubu imtihanı 9 1101 937 cu
martesi günü yapılacaktır. 

Kayıt muamelesi Beyler so-
kağındaki Parti binasında ya
pılmaktadır. 

Şanghay, 30 (A.A) - Ta
yuandan bıldirildiğine göre, 
Chansinin şimali şarkısında 

seddi Çin üzerinde Pinghsing 
geçidi mıntakasmda şiddetli 
muharebeler vukua gelmekte 
olduğu haber verilmektedir. 
Bu geçid Chansi-Hopel·Cha
har ve Suiyuan eyalefü~rindeki 
hareket için anahtar mesabe
sindedir. 

sonra denilmektedir ki: 
"Assamble ekser azalarının 

ademi müdahale komitesinde 
sarfettikleri takdire değer gay
retlere rağmen ispanyadan 
ecnebi gönüllülerin geri alın
ması hususunda bir anlaşma 
akdine muvaffakıyet hasıl ol
mamış olmasına teessüf eder. 

Bu karar sureti komite ta
rafından kabul edilmiş olup 
şimdi assamblenin tasvibine 
arzedilecektir. Bu metin mü
kemmel olmamakla beraber 
bütün alakadar devletler ve 
burada ispanya tarafından ka· 
bul edilebilecek mahiyettedir. 
Bu suretle tezahür edecek 
olan birliğin de manidar bir 
nümayiş olmadığı kanaati 
mevcuttur. 

Japon erkanı harbiyesi Ho
peiye karşı her türlü tehdidi 
bertaraf etmek ve Suiyt.ıanın 
fethini kolaylaştırmak ıçın 
Chansinin işgali elzem olduğu 
mütaleasında bulunmaktadır. 

Diğer bir kısım sebepler 
bilhassa Chansi de birçok 
madenler bulunması, bu işgali 
zaruri kılmaktadır. 

Uzak Şarktaki 
Rus ordusu 

Arif Oruç 

Rus sefiri, ordunun Mançuri hudut
larında toplanmasını istiyor 

Tokyo, 1 (Radyo) - Uzak sefiri tarafından Moskova 

lstanbul Ağı Cf\Za 

mahkemesinde 

Şark Rus ordusunun, Mançu· nezdinde teşebbüsatta bulu· 
ri hududlarında tahşid edil· nacağı ve bunda israr edece· 
mesi için Rusyanın Nankin ği söyleniyor. 

~~~~------........ .-1 ....... --~~~~~ 
Birkaç sene evvel hudut ha

ricine kaçan, Fransa'da ve Bul Atatürk 
garistanda bir müddet kaldık- Manevralar için İz-
tan sonr ~eçenlerde memlekete • [ 
dönen eski Yarın gazetesi sa· mıre gelecek er 
bibi Arif Oruç lstanbul Dör- l İstanbul, 30 (Hususi) - Ay· 
d.. .. · t• t k 'h" k' ı· v - dın bav alisinde yapılacak olan hü· uncu ıs ın a a ım ıgı tara· üı.. 1 d B- 11 ı.. A ı.. f v • y .. manevra ar a, uy .. ı .. er 
ından Agırceza mahkemesıne Atatürk de bulnnacaklardır. 
sevkedilmişti. Büyük. Şef, manevralarda bil· 

Orif Oruç, Türkiye cumhu- tün Vekillerin bulunmaları anu· 
riyeti Teşkilatıesasiye kanunu ınnu izhar eyledikleri gibi, Bao· 

nu tagyir ve ilgaya, ifsatkarane vekil İsmet tnönünün de bu ma
nevralarda bulunmasından memnun 

neşriyatta bulunmak suretile 
olacaklarını bildirmi~lerdir. 

teşebbüs suçundan dolayı ve 
Ceza kanunuuun 146 ıncı mad 
desine göre Ağırceza mahke
mesine verilmektedir. 

Bu madde şöyledir: 
Madde 146 - Türkiye cum 

huriyeti Teşkilatıesasiye kanu
nunun tamamını veya bir kıs

mını tagyir ve tebdil veya il
gaya ve kanun ile teşekkül et
miş olan Büyük millet mecli
sini iskata veya vazifesini yap· 
maktan men'e cebren teşebbüs 
edenler, idam cezasına mah
kum olur. 

65 iaci maddede gösterilen 
şekil ve suretlerle gerek yal
nızca, gerek birkaç kişi ile 
birlikte kavli veya tahriri veya 
fiili fesat çıkararak veya mey-

fımet İnönü, Atatürkün ar· 
aulanna verdiği cevabda, Aydın 

ı-i•annda yapılacak manenalarda 
kendiıinin de bulonmuı, hayatının 
en ze•kli bir hadiıeei olarak aaya· 
caaını arzctmio vcı bu yüksek da
vet\n temin edeceği telakkiyi, bü· 
yılk bir neee ile bcklemokto bu· 
lunduğunn ibliğ eylemiştir. 

İstanbul, 30 (Husuei) - Bü· 
yük Şef Atatürk. Garbi .Anadolu 
manevralarında bulunmak üzere 
buradan doğruca İz miri oeref len· 
direceklerdir. 

Büyük Şef, manenalardan eon• 
ra Ankaraya avdet buyuracaklardır. 

.. stanbul, 30 (Hususi )- Aydın 

ve havalieinde yapılacak olan bil· 
yük mane vralarda bulunacak V C• 

killer, Ankaradan buraya gelecek· 

lor ve deniz yolu ile İsmire hare· 
ket edeceklerdir. 

dtın ve sokaklarda veya nasın lan fesat teşebbüs derecesinde 
tuttuğu mahallerde nutuk irat kalsa dahi idam cezası hük
ve yafta talik ve neşriyat icra 
ederek bu cürümleri işlemiye 
teşvik edenler hakkında yapı· 

molunur. 
Arif Oruc'un muhakemesine 

yakında başlanacaktır. 

Avrupayı saı·an 

siyah bulutlar 

dağılacak 
( Baştaraf ı 2 inci sahi/ede) 

Vaziyet böyle oldukça, harp 
ilan etmek ihtimali olabilir 
mi? Acaba beş sene sonra 
buna ihtimal verebilir6miyiz? 

Hiç zannetmiyorum. Zira, 
beş sene sonraya kadar yapı-

lacak şeytani ihtiralar, icadlar, 
harp ilanını daha tehlikeli bir 

hale koyacaktır. 

Milletler, biribirlerini, ya 
telsiz vasıtasile mahvetmek, 
yahu, şua neşrile felce uğrat

mak imkanlarını buldukları 

takdirde, on sene içinde harp 
olur mu acaba? 

Zehirli gaz, büyük bir sulh 
amilidir. Alabildiğimize gaz 
imal edelim. ~Silahlanma siya· 
setini, tehlikeli bir aldanış 
telakki ederek hemen donan· 
mamızı takviye edelim. 

Havayı tayyarelerle doldu· 
ralım. Gerçi çok para gide
cek ama, işçilerimize de iş 

çıkacşktır. Hepsinin fevkinde 
olarak tayyareler, hakiki sulh 
melekleri vazifesini görecek
lerdir. 

Bundan başka, Mussolini · 
Hitler cüretlerinin, bize bari· 
kulade teminat veren neticeleri 

1 Birinciteşrin 937 

BayOsmanve 
azgın kurt --·--Arasında Urla civarında kor

kunç bir boğuşma oldu 
kadar sokmuş, fakat kurnaz 
hayvan, elini yakalıyarak ısır· 
mağa ve dişlerile parçalamak 
için hareketler yapmağa baş
lamış, bunun üzerine B. Osman 
serbest duran sol eli ile 

kurdun boğazını sıkmış, ayni 

zamanda kuledeki çocuklarına 
seslenmiş: 

- Bana bir balta getirin, 
kurt varl Diye bağırmıştır. 

B. Osman, sağ elini güç· 
lükle kurdun keskin dişlerin-

den kurtarabilmiş ve sol elile 

Evelki gece Urla civarında 
deniz kenarında vahşi bir 
kurt ile bir insan arasında 
müdhiş bir mücadele olmuştur. 
Bahçe işleten Urlalı B. Os
manın oturduğu bahçe kule· 
sinde karısı ve çocukları da 
bulunmaktadırlar. Evelki gece 
bahçenin deniz tarafında do· 
laşan köpekler, şiddetle havla
mağa başlamışlar ve iki tarafa 
koşuşmuşlardır. Bunu goren 
B. Osman, bahçeye hırsız 
girdiğini zannederek hırsızı 
yakalamak uzere o tarafa 
koşmuştur. boğazını sıkmakta devam ede-

F akat ortada hırsız >oktu. rek sağ ayağile de üzerine 
B. Osman, köpeklerin sardığı basmıştır. O sırada kızı ken
vahşi bir kurtla karşı karşıya disine bir balta getirmiş ve 
gelmiş ve geri çekilmek iste· baltayı alan B. Osman, kur· 
miştir. Fakat vahşi hayvan dun başını parçalamıştır. B. 
köpeklerin hücumunu hiçe sa· Osman sağ elinden ağır yara-
yarak B. Osmanın üzerine lıdır. Dün Urladan fzmir mem
atılmıştır. Vahşi kurt ile Bay leket hastanesine getirilmiş, 
Osman arasında müdhiş bir tedavi altına alınmıştır. 
mücadele başlamıştır. Osman, Kurdun kuduz olduğundan 
sağ yumruğunu hazırlıyarak da şüphe edilmektedir. Onun 
ağzını açan ve üzerine atılan için yaralıya kuduz tedavisi 
kurdun bir hamlede boğazına tetbik olunacaktır. ····-

Askere davet 
Almanya - ltalya r 
askeı i ittifakı 1 - Henüz muTazzaf biz· 

metlerini yapmamıo 316 dahil 
332 dahil doğumlu deniz erleritı 
9·10·!137 cumarteıi ıününde ı•· 
bede meTcud bulunmak üzere 
<'elp puılalan bugün hükumete 
verilmiotir. 

-B~tarafı 2 inci sahijede -
imza etmiştir. 

Mussolininin Almanyayı ziya· 
reti, Balkanlarda, devletler 
arasında bir muvazene deği· 
şikliğini mucip olacaktır. 

Bu ziyaret, Çekoslovakya, 
Yugoslavya ve Romanyadan 
müteşekkil, Fransız taraftarı 
Küçük itilaf gurubuna son bir 
darbe teşkil edecektir. 

Nihayet, iki diktatör, Avus· 
turya, Macaristan, Bulgaristan 
hatta mümkünse Yugoslavya 
devletlerini, daha genişlemiş 
olan Roma-Berlin mihverine 
sokmak ve Çekoslovakya ile 
Romanyayı açık bırakmak hu· 
susundaki planları ile meşgul 
olacak ve bunu bir neticeye 
bağlayacaklardır. 

Bu gibi faaliyeti tatbik sa· 
hasına geçirebilmek için ze· 
min hazırlanmıştır: Şöyle ki, 
Mussolinin damadı ve İtalya 
hariciye nazırı Kont Ciano ve 
Alman hariciye nazırı Baron 
Fon Nöyrat, son zamanlarda 
mevzuubahis memleketlerde 
hususi ziyaretler yaparak bu 

siyasi 
lerdi. 

ihtimalleri görüşmüş-

Mussolini ile Hitler arasında 

görüşülecek olan bu planın 

akisleri Avrupanın cenubu şarki 
kısmında derhal hissedilecek 
ve Mussolininin Romaya dön· 

mesini müteakip bu yeni gu
ruba dahil devletlerin ricali 
arasında mütekabil ziyaretler 
vaki olacaktır. 

Roma - Berlin mihverinin 
geniş Trianon_ muahedesini 
yırtması gibi bir netice çıka
caktır. Bu muahede, Macaris
tanı silahlanmaktan alakoyu
yordu. Macaristan muahedeyi 
yırtmasını müteakip derhal 
silahlanmağa başlayacaktır." 

göz önünde tutulursa, harp 
korkusunu bir yana bırakıp 

onu sadece bir sinir buhranı 
telakki . etmenizde asla beis 
yoktur. 

2 - Bakaya ve yoklama ka· 
çağı olmıyan bu ıınıf erlerden 
bedeli nakdi vermek iıtiyenleriu 
8°10-937 cuma günü akıamına 

kadar bedeli nakdileri .kabul edi· 
lecek ve bu müddet bittikten 
sonra bedelleri kabul edilmiye· 
cektir. 

3 - Sınıf ve doğumlan 22· 
9.937 günlü ilanımızda bildirdi. 
ğimiz bir buçuk, iki, iki buçuk 
eenelilc hizmetli erlerden bedeli 
nakdi vermek ietiyenlerin celp 
puelalannda göst rilen müddete 
kadar bedelleri alınacaktır. 

~~~~~----~-J 

Bay Bitler 
-Başıarafı birinci salıifede
yareti esnasında asayişin te· 
temini için zabıtaya yardım 
ettiğinden ve bir hadise çık
madığından dolayı teşekkür 
eylemiştir. 

Berlin, 30 (Radyo) - İtal
yan Başbakanı B. Mussolini, 
Alman h1Jdudlarındar. Avus· 
turya hududuna geçerken, B. 
Hitlere bir telgraf çekmiş ve 
teşekkür etmekle beraber, 
kendisini yakında Romada 
görmek istediğini bildirmiştir. 

Bir ziyaret 
Belgrad, 30 (Radyo) 

lngiltere ve İtalya elçileri bu-
gün Başvekil B. Milan Stoya
dinoviçi ziyaret etmişlerdir. 

Gaip ikamet 
tezkeresi 

Bundan akdem vefat eden 
İtalyan tebaasından kocam 
Aron oA-lu Jakobe namı diğeri 
Yako Pardonon, almıı olduğu 
ikamet tezkeresinin hastalığı 
zamanında her nasılsa zayi 
edilmiş olduğundan bu kere 
yeni ikamet tezkeresi alaca· 
ğımı ilan ederim. 

lzmirde Göztepe tram
vay caddesinde 988 nu· 
marada Abrımu kızı 
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