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Japon Ordusu Çinde Müşkülat içinde 
üçler konferansı ltalya-Almanya 

İş birliğini torpiHeyormuş 

lngiliz ve Fransız seff~ı";;"ri, bugün hazırlanan 
notayı Italyaya vereceklerdir 

ya - Almanya iş birliğinin tor· 
pi Ienmesi için düşünüldüğünü 

B. Mavrodis 
Metaksasa izahat 

verdi 
Atina 2 (Radyo) -Yunanis· 

tan Hariciye nezareti siyasi 
müsteşarı B. Mavrodis, dün 
Cenevreden ; gelmiş ve Baş
vekil general Metaksası ziyaret 
ederek, Cenevre müzakereleri 
hakkında izahat vermiştir. 

ileri siirmektedir. 
Paris, 2 (Radyo ) - lngi\· • • • -

Filistinde vaZiYet 
çok vahim 

Ar·ab komitesi erkanı ve yüz
lerce Arab tevkif edildi 

ı terenin Roma sefirile Fransız 1"ayyare kazası 
maslahatgüzarı, İtalya hariciye Düşen Jngiliz tayya. 
nazırı Kont Ciyanoyu ziyaret 
edecekler ve üçler konferan- resi büyüktür 

Kudüs 1 (A.A) 
- Yüksek Arap 
komitesinin vez
nedarı ve Arap 
bankasının reisi 

olan Hilmi paşa 
kendisini tevkifi· 
ne gelen polisler l 

Kont Cigano Narahtla birlikte 
Roma 2 (Radyo) - İtalya Fransa tarafından İtalyaya vu-

siyasal mahafili; Üçler konfe- kubulacak teklif aleyhinde 
ransmın akdi için İngiltere ve bulunmakta ve bu teklifin İtal· 

Birleşik. Amerika
nın bir kararı ------------

Amerikan1n harb zuhurunda silah 
satmıyacağına kimse emin değil 

Paris, 1 (Rad) o) - Ame· 
rikadan bu hafta içinde aile
lerile beraber on bin eski 
muharib gelmiştir. Bunlar, 
Fransa hükumeti tarafından 
davet edilmişlerdir. 

B. Krofta 
Parisi resmen 
ziyaret ediyor 

Amerika eski muharibleri 
reisleri kumandan Danyel 
Dökertinin riyasetinde yarın 
meçhul asker abidesine gide
rek kandili yakacaklar ve 
müteakıben, mevki kumandanı 
General Guronun önünde bir 
geçid resmi yapacaklardır. Bu 

geçid resmine, Pariste bulu

nan Belçika eski muharibleri 

ile Fransız eski muharibleri 

de iştirak edeceklerdir. 

Mareşal Peten, Amerika ve 

Belçika eski muharibleri şe

refine Etvalid sarayında mü
kellef bir ziyafet verecektir. 

General Perin için yapılan 
heykel ile umumi harbde 
Fransada ölen Amerikalılar 

için yapılan abide, gelecek 

hafta merasimle açılacaktır. 
Amerika eski muharibleri 

reisi bir söylev vermiş ve bir 
daha harb olursa, yeni dün
yadan Avrupaya yardım gel· 
mesının imkansız olduğunu 

söylemiştir. ---·····-----

sının akdı için hükumetlerin· Atina, 2 (Radyo) _ Dün 
den aldıkları teklif notasını Faliron limanı civarında ka-
vereceklerdir. _ _ _.,............ zaya uğrıyarak yere düşen 

lsk&n işleri lngiliz yolcu tayyaresi, Avru· 
Çeşme ve Urla kazalarında panın en büyük tayyarelerin· 

iskan edilen göçmenlerin va- dendir. 
ziyetlerini yerinde tetkik eden Tayyarede bulunan 9 yol-
Vilayet İskan müdürü B. Ziya cudan ikisi ölmüş ve beşi de 
Fuat şehrimize dönmüştür. ağır surette yaralanmıştır. 

--~--- ........ ~·~.-..ı~--~----

<;in • Japon harbı 
çetin leşti --İleri harekattaki büyük betaeti 

Japonlar da itiraf ediyorlar 

Japon askerleri 
Şanghay 1 (A.A) - Japon kıt'alarının dün Luihang-Lutyen 

menabii, Japon taarruzunun 

Şanghay mıntakasında büyük 

bir betaetle ilerlemekte oldu· 

ğunu teyit eylemektedir. 
Bugün de Japon Bahriye 

silahendazlarınmı şimal istas

yonu mıntakasında Pançolin 

köprüsü civarındaki hücumla

rına devam olunamamamıştır. 

Japon ateşenavalı Japon 

Liuho mmtakalarında mühim 
zayiata uğramış olduğunu ka· 
bul etmektedir. 

Bag Krofta 
Paris, 2 (Radyo) - Çekos

lovakya Hariciye Nazırı B. 

lngiliz amiralı 
Düf Koperle İsken. Genel"al GameJen 

Japonlar buralarda hala şid
detli bir mukavemet ile kar· 
şılaşmaktadır. Dün Japon pi
yade kıt'alarının hücum ara· 
balarının yardımı ile yaptıkları 
taarruzlar da muvaffakiyetle 
neticelenmediği için Japonlar 
halen düşmanın beton mevzi
lerini berhava etmek için yer 
altında galeriler kazmaktadır

lar. 

Kroftaya dün gece bir ziyafet 

verilmiştir. 

B. Kroftanın ziyareti res· 

midir. 
B. Krofta, burada bir haf· 

ta kalacaktır. 
B. Krofta, bugün Paris 

sergisini ziyaret edecek ve 
akşama Hariciye Nezaretinde 
şerefine verilecek ziyafette bu· 
lunacaktır. Bu ziyafette küçük 

deriyede buluşacak 
Londra 2 (Radyo) - İngi· 

liz Akdeniz filosu kumandanı 
Sir Duğlas Pont, deniz baka· 
nı Düf Kopere mülakı olmak 
üzere Maltadan Iskenderiyeye 
hareket etmiştir. 

itilaf devletleri sefirleri de ha
zır bulunacaklardır. 

Dün sabık başbakan Leon 
Blum. B. Kroftaya bir öğle 
ziyafeti vermiştir. 

Dün Romen ordusu
nu teftiş etti 

Bükreş 2 (Radyo}- Fransa 
Erkanıharbiyei umumiye reisi 

general Gamelen, dün Roman· 
ya Erkamharbiye reisi general 
Sikitiyo ile birlikte Romen or· 
dusunu teftiş etmiştir. 

General Gamelen şerefine 
yarın Bükreşte mükellef bir 

ziyafet verilecektir:. 

Şapei civarındaki Çin mev
zileri bütün gün Japon topçu· 
lan tarafından dövülmüş ve 
ayrıca bava hücumlarına ma
ruz kalmıştır. 

Varşova 2 (Radyo)- Çin'e 
mühimmat götürmek üzere Ga 
dinya limanından harekete ha· 
zırlanan bir nakliye gemisi, 
mürettebatının isyan etmesi yü· 
zünden yola çıkamamıştır. 

Tokyo 1 (A.A) - Hariciye 

tarafından bulu· 
namamış ise de 
bankanın direk- ' 
törü yakalanmış-
tır. • 

Tevkifat hakkın- Filistin Müftüsü katibile konuşurken 
daki haberler bütün Filistine tedbirler almıştır. Yüksek Arap 
yıldırım suretile yayılmış ve komitesi azasından olan Ku-
gittikçe büyüyen bir endişe dils belediye reisi Halidi ve 
tevlit etmiştir. komitenin umumi katibi Fuad 

Hükumet her türlü tehlike- Saba bu sabah tevkif edilmiş-
lere karşı koymağa hazırdır. lerdir. 
Kudüs Müftüsü yüksek Müs- Halidi il~ Fuad Sabanın 
lüman meclisi riyasetinden tevkifleri Nasire komiseri An-
azledilmiştir. drevsin katli üzerine tevkif 

Kudüs, ı (A.A.) _ Filistin- edilmiş olan iki yüz kişinin 
deki son hadiseler dolayısile derhal ta.hli~e edilmeleri için 
lngiltere hükumeti çok ciddi aral> ~~mı_tesı tarafından vaki 

~ . talep uzerıne yapılmıştır. Hü-
ngi /tere • /ta/ya kfimet memurlarının yüksek 

Müzakereleri devam arap komitesinin bütün aza· 
ediyor.. sını çember içine almağa ki-

Paris, 1 (Radyo) - lngil- rar .vermi~ . oldukları, fakat 
tere · ltalya müzakereleri de- k~~.ıte ~~ı~~ ~lan Kudüsteki 
vam etmektedir. buyuk muftunun daha şimdi-

Müzakerelerin, Akdeniz sta- den Camii Ômere iltica etmiş 
tükosile Aurupa sulhunun mu- bulunduğu söylenmektedir. 

... hafazası emrinde alakadar Filistindeki bütün telefon 
devletler arasında bir konfe· muhaberatının kesilmiş oldu-
rans akdini istihdaf etmek- ğu rivayet edilmektedir. Şim· 
tedir. diye kadar bu haberleri teyid 

• • • 1 • • eden resmi hiç bir teblii neş· 

.8ir Muhabere 
Güvercini 

-R~ma 2- (Radyo)-Düı;,--B.oy: 
nos Ayresten geldiği anlaşılan 

bir muhabere güvercini tutul· 
muştur. 

;: Güvercinin ayağında 18521 
~ara yazılıdır. 

\1areşa1Badoğliyo 

.Budapeşteye vardı 
Budapeşte 2 (Radyo)-İtal· 

ya Erkanıharbiyei umumıye 

reisi mareşal Badoğliyo, dün 

kızıle birlikte buraya gelmiş 

ve general Rodor tarafınaan 

karşılanmıştır. 
Mareşal Badoğliyo, burada 

üç gün kalacaktır. Bu müddet 

zarfında Badoğliyoya ziyafetler 
verilecektir. 

Mareşal, bugün Macar as· 
keri ricalile ava gidecektir. 

Nezareti namına söz söyleme· 
ğe salahiyettar bir zat Japon
yanın daha şiddetli mücadeleye 
devam edeceğini ve hali ha· 
zırdaki ihtilafa üçüncü bir dev
letin müdahalesini kabul etmi· 
y ceğini şiddetli bir lisanla 

bevan etmiştir. 

redilmemiştir . 

Dük Dövinsor 
Düşesle beraber Pa. 

rise gittiler 

il 

Dük dö Vindsör 
Paris 2 (Radyo)- Dük Dö

vinsor ile Düşes Vinsor, dün 
buraya gelmişler ve Paris ser-
gisindeki Amerika paviyonunu 
ziyaret etmişlerdir. 

Dük ve düşes, bugün de 
başka paviyonları gezecekler· 
dir. 
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Anasını Ciör __ iltalya lngiltere ile Ingiltere Redif ordusun-
.-__________ ı __ t(ızı~_ı_ -~I harp _e_debilir mi? da mecbu~_ı hizmet .. 
Yazan: Sermet Muhtar No. 97 

Yazdığını tekrar yalıyarak: 
- Sualin yanına münasip 

bir laf bulsana kız!. Süali, 
süali?. sual dımdızlak olmaz, 
peşine bir kuyruk da lazım ... 
Süali, süali?. Eda, çabuk sar 
bana bir cıgara" Süali, süali?. 
Hadi, ( nazif ) deyiverelim. 
"Okumaya devam ederek:., 
Bu canipten süali nazif ve 
irzani latif buyurulursa ham· 
dolsun vücudümüz sıhhattedir. 
Zatı biraderanelerinin,,.. Yok, 
burada birader gitmez.. Zatı, 
zatı?.. buldum, hem de aliy
yülalasını. "Zatı muhabbet 
küsteranelerinin de sıhhat ve 
afiyette daim olmasını Rabbi 
taala ve takaddes hazretle· 
rinden istirham ve niyaz ey
lerim. Bu kere tarafınızdan 
vürut eden şükka destimize 
vasıl olunca . ., 

Göz göze bakıştılar. Şuk· 
kanın kimden geldiği var ki? 
Katip hanım, çabuk davrandı: 

- Ha sahi, daha onlardan 
mektup filan gelmedi. İlk 
yollayan biziz; silim bu satırı. 

Satır uzunca. Dilini kağıda 
yapıştırdı, boydan boya bir 
sürdü. Uzağa tutup cakalıca 
bir süzdükten · sonra Edaya 
çevirdi: 

- Bak yazıya, inciden far· 
kı var mı? 

- Ömrüne bereket teyze· 
ciğiml 

Mektubun basma kalıp baş· 
langıcı tamam. Şimdi ötesi 
nasıl olacak? Ne yolda ka
lem yürütecekler? 

Bir münakaşa: 
-Bir kadın tarafından, se· 

nin ağzındn yazıyoruz Edacı· 
ğım, onun için fazla alçak 
gönüllülük zinhar gerekmez. 
(Aşkından şöyle derdimendim; 
şuncalayın yanıyorum; bunca
layın tutuşuyorum; dudumanım 
asümanlara pervaz ediyor), 
falanlar fıstıklar olamaz tabii. 
Çünkü kadınlık onoruna, gu· 
ruruna yakışmaz. Mümkün~ola· 
bildiği kadar kendimizi naza 
çekeceğiz; onun için de .. 

Eda ezile, büzüle: · 
- Siz benden iyi bilirsiniz 

ama, pek ileri gitmek de bil
mem nasıl olur?. Malum a, 
çok naz aşık usandırır. 

- Al bir hoppala daha 1. 
Deli kız, kendimizi naza çeke· 
ceğiz diyorsam burnumuzdan 
kıl aldırmıyormuşuz gibi, ilvan 
ve azametten burnumuzdaki 
sineğe kış diyemiyecek raddeyi 

de bulacağız değiliz a .. 

Kendini haklıya çıkaracak 
misali de derakap bazı; 

- Kavuklu Hamdinin orta 

oyunundaki zennelerde bile 

kurum, edalet son tetikte. On
lar kadar da mı olamıyacağız. 
Bilir bilmez söylenip duruyor
sun beni, büsbütün şaşırtıyor· 
sun. 

- Rica ederim, kızma gü· 
zel teyzeciğim, her hususta 
ben sana tabiim.S Ne dersen, 
nasılını muvafık görürsen ba· 
şımla beraber., 

Aynıhayat üst perdeden atı· 
yordu ama şimdi o da dura
lamıştı. Mektubun alt tarafını 
ne vadide yürütecek?. 

Bohçasından çıkarıp getir
diği çiçekli ve kokulu kağıt
ların arasında, dörde bükül
müş bir iki (eseri cedit) vara-

kı da vardı. Onlardan birini 
aldı: 

- Hatırı, matın istifsar et· 
tik. Muhabbetnamemizin en 
çetin tarafını aradan çıkardık. 
Arkası kolay .. 

Halbuki hiç de öyle değildi. 
İş, üç nalla bir ata kalmış, 
haberi yok. 

Kahyanım, eseri cedit va· 
rakını sallıyordu: 

- Geri tarafı içi bir mus· 
vedde yapalım .. 

Kağıdın baş tarafını orta
dan ikiye böldii. Kamış kale
min ucunu saçlarına sürüp 
ağzına soktu. Tırnağında çat· 
lattı. Pomata kavanozuna ba
tırdı.. Kağıdın büyük yerine, 
dokuz rakamına benziyen bes· 
mele işaretini koydu: 

- Kalemtraş var 'mı ya· 
nında Edacığım?. 

- Bende kalemtraş ne ge
zer teyzeciğim! 

- Tevekkeli mi bu musi· 
bet kamış yürüyemiyor; sebebi 
var. Bak, dibi yus yuvarlak; 
şeytan böylesine oturmaz da 
hangisine oturur?. Bu kalem 
bu şekilde kalırsa çabalamam 
abes ... Ne içime sünuhat tulu 
eder, ne de edeni derleyip 
toplayarak kağıdın üstüne ko· 
ya bilirim. 

- Ne yapsak?. 
- Bena bir kalemtraş, bir 

çakı, daha olmazsa bir ekmek 
bıçağı olsun bulamaz mısın?. 

- Buradan nasıl çıkarım 
şimdi?. Alırlar etrafımı. Sinir 
kumkuması (yani kocası) he· 
men önleyiverir beni .. 

Dara gelmişlikten alnını, 
şakaklarını, burnunun üstünü 
habbe habbe ter damlaları 
bürümüş olan kahyanım, göğ
süne bir yumruk indirdi: 

- Deli güllabisi karı, gene 
sana yol göründü!. 

Gene havluyu boynuna do
ladı, guya çiti yaptığı için, 
dişlerinin arası tire ile boğul· 
muş fildişi tarağı aldı. İç ka
pının sürmesini çekip dışarı 
fırladı .. Kapıdan çıkar çıkmaz, 
avazda: 
~ Aşkıdil dadı!. Zülfüyar 

kalfa!.. Neşever bacı!. Nere
desiniz ayol, çıksanıza mey· 
dana, baksanıza halime!. 

Orta kapının sofasında .. Asıl 
maksadı, yukarıdakilere, han
fendi ile mahdumuna sesini 
c:l"uyurmak: 

- Allahım, Allahürrahma· 
mm bir şeycikler demem, sen
~en başka brr isteğim kalmadı. 
Ikbal adındaki pangabuz, 
mel'un, yezit kulunu nasıl 
bilirsen öyle et.. Bir tanecik 
oğlumuzun karıcığı, bir tane· 
cik gelinciğimiz şu dakikada 
ecel terleri içinde ... Aman kar· 
deşler ne bit, ne bit, pıtrak ... 
Ben diyim yüz, siz diyiniz beş 
yüz .. 

Ekmel Bey, hemen testere· 
sile yongalarını fırlatıp kapıya 
koştu: 

- Ne var, ne oluyor?. 
Niçin bağırıyorsun Aynıhayat 
Hanım? 

- Daha ne olacak? Tabanı 
yarık karının yüzünden, ikbal 
denilen mundarın sebebinden, 
karıcığın perişan halde. Keh
leler içinde yüzüyor, kulaç atı· 
yor.. Ölüm Allahın emri, a
menna ama ecelsiz ölümü Az· 
rail aleyhüsselam bile kabul 
etmemiş. 

lngiliz matbuatının ehemmiyet ver

diği b11 mevzu üzerinde yazılan 

lngilterede 18 yaşına ~İren bütün 
gençler senenin muayyen zaman· 
larında orduda talim görecekler 

.. 
makaleyi iktibas ediyoruz 

bu şekilde hizmet ettiril· lngiliz gazetelerinden bazı
ları, ltalyanın öteden beri İn
giltereyi tehdit etmekte olma· 
sının dünya matbuatında bı
raktığı akisleri neşrediyor. 

Bu meyanda İsviçrenin Bal 
şehrinde intişar eden Natio
nal Zeitung gazetesinin şayanı 
dikkat bir makalesi alınmak· 
tadır. Makale, kısmen Fransız 
askeri mecmuası France Mili· 
tarie 29 Temmuz tarihli nüs· 
hasında neşrettiği bir tetkik 
yazısına dayanarak, İtalya'nın 
bütün gayret ve iddiasına rağ· 
men, karadan ve denizden 
hala ne kadar tehlikeye ma
ruz bir memleket olduğunu 
tahlil etmektedir. 

Bu itibarla İtalya, İngiltere 
ile harp edebilir mi, edemez 
mi? Herhangi suretle harp et· 
mek kendisi için nasıl netice
ler tevlit eder? Bu makalenin 
beşlıca meşgul olduğu bu ha· 
yati mes' elelerdir. 

Yazı şöyledir ; 
- Avrupa gazetelerini oku

yanlar, İtalyanın as~eri kuvve· 
tine dayanarak lngiltereye 
karşı istediği gibi hareket ede 
bileceği neticesine varmışlardır 
Bu sırada iki devlet arasında 
birdenbire bir yakınlaşma VÜ· 
cuede gelmesi, herkesi hayli 
hayrete düşürmüş olsa gerek. 
Bu yakınlaşmanın siyasi neti· 
celerini hemen tahmin edeme
yiz. Fakat İtalyanın herhalde 
harp etmek niyetinden vazgeç 
mesine yarıyacağını sanıyor. 

F rance Militaire gazetesinde 
S. H. P. imzalı bir makale, 
İtalyanın askeri bakımından 
ne kadar tehlikeye maruz bir 
memleket olduğunu yazmakta 
dır. 

Muharrir evvela Italya'nın 
coğrafi vaziyetini ele alıyor . 
Bilhassa Alp hudutlarının asla 
teminat verici bir yer olmadı
ğını kaydediyor. Muhtelif sil-
sileleri itibarile Alp dağları, 
yer yer müdafaa imkanları ve
recek derecede Isviçreye, Fran 
saya doğru uzanırken, Italyaya 
gelince birdenbire dikleşerek, 
muhtelif mahallerden müdafaa 
edebilmek gibi sevkulceyşi bir 
planın tatbikine imkan vermi
yecek bir manzara arzetmek· 
tedir. 

Bir kere hudut kayboldu mu 
artık Alp hududu ile Po va· 
disi arasında memleketi müda-
faa etmek Jtalyan askerleri için 
pek güç olur. 

Alpları müdafaa esnasında 
İtalyanların mağlup olması, ce· 
nubi Tiroide ve İstirya siyasi 
akisler uyandıracaktır. Zira bu 
mahallerdeki ekalliyetlerin İtal
yaya itaati, ancak İtalyanın 
muvaffakiyetine bağlıdır. Bu 
itibarla, şimali İtalyanın mu
kadderatı daha ilk çarpışma
larda belli olacaktır. 

Cenubi Tirol, gerek Alman· 
ya, gerek Avusturyanın tama· 
men kaybetmiş oldukları, daha 
doğrusu kaybedilmiş gözü ile 
baktıkları bir yer değildir. Bu 
yerler, bir takım siyasi kom· 
binezonlar arasında rehin bı

rakılmak fedakarlığı gösteril· 
miş yerlerdir. 

Italyan sahillerinin ne derece 
hücuma maruz olduğunu araş
tıralım: 

İtalya'nın 250 mil uzunlu· 

miye itibarile lrorumak gayri 
mümkündür. Hatta, sahil mm· 
takalarının teşekkülü bir ihraç 
hareketine müsait olmasa dahi. 

Diğer cihetten Napoli, Ge
nova, Palermo, Venedik ve 
Triyeste gibi çok kalabalık şe
hirler, sahil üzerindedir. 

Denizden 12,5 mil mesafe
de olan Roma bile, hattıharp 
gemilerinden atılabilecek top 
menzili altındadır. 

ltalyanın ekonomik vaziyeti· 
nin de ne kadar tehlikeye ma 
ruz bulunduğunu şuradan an· 
lıyacağız . İtalyanın sanayi 
merkezleri gayet fena tevzi 
edilmiş haldedir. Bütün sana-

yi merkezleri şimali Italya' d~. 
toplanmıştır. Onun için Alp· 
lardan yapılacak bir istila ha
reketine açık bir vaziyette bu
lunuyor. 

Yalnız Milano şehri, ltalya 
kraliyetinin tarhettiği verginin 
dörtte birini temin eder. Po 
vadisi ise, Italyan buğdayının 
yüzde 48 ini, pirincin yüzde · 
99 unu ve mısırın yüzde 75ini 
vermektedir. 

Elektrik istasyonlarına ge· 
lince, bunlar dahi askeri ba-

Sunday Referee gazetesinde 

okunduğuna göre, İngiltere 
redif ordusuna mecburi hiz· 

metle asker almak keyfiyeti, 

askeri şuranın muhtelif azaları 

tarafından harbiye nazırı Be

lişa nezdinde ısrarla teklif 

edilmektedir. 

Bu generallerin noktayı na· 

zarına göre, her genç, onsekiz 

yaşına geldiği zaman, redif 

cüzütamlarından birine keendi 

mesleği ile uygun olmak şarJ 

tile kaydolunacaktır. 
Şoförler, makinistler veya 

inşaat işi ile uğraşanlar, or· 
dunun bu gibi meslek saha· 
ların verilecek, bazı katipler 
de, levazım kısımlarına kay· 
dolunacaktır. 

Teknik ihtisasları olmıyan· 

lar, piyade ve süveri sınıfla· 

rına ayrılacaklardır. 

mesi düşünülüyor ki, onların 

sivil vazifeleri haleldar olma· 

malı ve sanayi sahası da işçi 
buhranına uğramamalıdır. 

Acemi efrad, her hafta mu· 

ayyen talimlere iştirak edipı 

hafta sonu ekzersizlerinde bu· 

lunduktan başka her yaz on 

beş gün kampta kalacaktır. 

Planı ileri sürenler, bu şe· 

kilde hareket edilirse İngilte· 
rede birkaç sene içinde bir 
milyon talim görmüş efrat W 

min edileceğini söylüyorlar. 

Fakat harbiye nazırı Belişa 

kabinenin diğer azalarile de· 

rinden der;ne görüşmek zaru· 

retindedir. Çünkü böyle planı 

kabul etmek, İngilterenin as· 
keri hizmet sahasında şimdiye 

kadar ittihaz ettiği milli siya· 

Efradın iki sene kadar seti değiştirmek olacaktır. 

~~~~----·---·~~---

Vi n d sör Di.ikil· 
ni.in şoföri.i 

kım?an .ga~ri~üsai~ bir şe~ilde lngilterede hatibin sözüne ,. Yahıtı,, 
tevzı edılmıştır. lstıhsal edılen • 

4,~ milyon ki.lovatın yalnız 3 diye bağırdığından tevkif edild• 
mılyonunu, Rıdmont, Lambar· . . . . . k ha· 
diya ve Venedik vilayetleri te· Sabık lngılız Kralı 8 ıncı Ben sokaktan; geçıyor en h • 

Edvardın 18 sene şoförlüğünü tibin, Vindsör dukundan ba .. s min eder. Burada ~elektrik is· 
tasyonları hududa yakın dağ
lıklar arasına kurulmuştur. 

France Militaire gazetesinin 
yazdığına göre, bu istasyonlar 
düşman hesahına gayet muva-

. fık bir hücum mmtakası teşkil 
etmektedir. Bunlar bir hamle
de tahrip edilince, mühim mik 
tarda elektrikten istifade eden 
demiyolu sistemini bir dereceye 
kadar felce uğratır. 

Apeninlerdeki fabrikalar ya
lınız kışın elektrikle işler ve 
yazın su az olduğu için kömür 
kullanmak zaruretindedir. Fa· 
kat ltalyanın kendisinin kö-
mürü yoktur. Petrol tedariki 
mes' efesine gelince, bu saha 
da ablokaya pek müsaittir. 
Menabii. pek mahdut olduğu 
cihetle Italya ablokadan fazla 
mutazarrır olur diyoruz. Zira, 
Akdeniz bile açık deniz de
ğildir. 

Akdenizin kapıları, ltalyanın 
elinde değildir. Cebelüttarık 
İngilterenin kontrolü altında 
bulunuyor. 
İtalyayı Habeşistandaki Af· 

rika imparatorluğundan ayıran 
Süveyş kanalı dahi Ingilizlerin 
kontrolü altındadır. 

Romanya buğdayının ve pet
rolünün geldiği Çanakkale ka· 
pısı yenidenl askerileştirilmiş· 
tir ve Türkiyenin elindedir. 

Franse Militaire gazetesi 
aynen şöyıe diyor: 

"Latin denizi, Faşist devle· 
tinin günün birinde kısılabile· 
ceği bir kapan haline gel
miştir.,, 

Mussolini, bu müşkülatı ber
taraf edip kendi kendine ki
fayet etmeğe uğraşıyor. Italya 
bugün • kurak seneleri göze 
almazsak · kendi bağayı ile 
geçinebilir. Fakat bütün mem-

n-.... _. ~ .. ·: __ ı.:ı·-J 

yaptıktan başka, lngiltere tah- ettiğini işittim. Onun ne sot 
tından çekildigv i sıralarda da lediğiai pek hatırlayamıyorurtl· 

kk d .. len· Madam Simpsonu lngiltereden Fakat duk ha.. ın. 8 soy . di. 
F K h · t• mekte olan, sozlerm aynı ı 
ransanın an şe rıne ge ır- . k y· 
· ı f" .. L db k Elinden gelenı ardına od 

mış o an şo oru a roo , onun aleyhin e 
lngilterede tevkif edilmiştir.t m .. u1~.or vle .. 1.. du 

. . .. . ur u şey er soy uyor . 
Tevkıfıne sebep olan hadıse Birdenbire, bu gibi saçma· 

sokak başında nutuk söyliyen ların ve yalanların dinlenm~ğe 
bir hatibin sözünü "Yalan söy- değer şeyler olmadığını; haf 
lüyorsun.,, diye gelişi güzel kırdım. . 
kesmesidir . Ve çok sürmeden de polıS 

Hatip,f Vindsor dukundan kolumdan yakaladı. Karakola 
bahsediyordu . Sabık şoför, götürüldüm. . ... e 
daha fazla tah~mmül edemi- Bir sokak hatibinin sozurı 
yerek "Yalan! diye bağırmış iştirak etmediğim için. hap;~ 

h .b. ~k" . .• . atıldığım bana pek garıp g 
ve atı ın ŞI ayetı UZerıne d' v· d .. d k karŞI . ı. ın sor u una 
~arho~luk ve .nızamsız hareket memleket içinde ve dışıodB 
ıthamıle polıslerce yakalan· 8 . • dostluk hisleri besle: 

f k b .l"h h"d' s mımı 'bt 
mış a at ~ a ar~ ... a ıs~}a· yenler vardır. Ona bu gı . 
yanı ehemmıyet gorulmedıgın· hücumlar ötedenberi yapılB 
den serbest bırakılmıştır. geldiği ive kimsede mukabe· 

Daily Expres gazetesi mu- lede bulunmadığı için befl 
habiri Vindsor dukunun sabık atıldım. Ve böyle hareket et· 
şoförü ile konuşarak, vak'a tim, 11 

hakkında kendisinden; izahat Hırsızlık ~ 
almıştır: -
Şoför diyor ki : Eşrefpaşa mahallesinde Ye· 

"Eminim, duk benim bu nişehirli sokağında Kamil kıt• 
hareketime kızacaktır. Çünkü Bayan Belkis'in evine girefl 
onun tabiati kendisi hakkında belirsiz bir hırsız tarafından 
söylenenlere kulak asmayıp eşyası karıştırılmak suretile hır 
geçmektir. Benim de böyle sızlığa teşebbüs edilmiştir. 
hareket etmemi tercih ederdi. Hırsız aranıyor. ~ 

-----------------------------------------~ as·-Türk Hava Kurumu...--.... 

Bi.iyi.ik piyangos~ 
6 ici keşide 11 Teşrinievel 193 7 dedtf 
Büyük ikranıiye 2001ıOOO liradır 

Bundan .başka: 40,000, ıs,ooo; 20,000 15,0001 

10,000 liralık ikramiyelerle (200,000 ve 50,000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 

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

c 

1 

• 

1 



Sahife 3 (UIUJal Birlik) 2 Birinciteşrin 937 

l tal ya / n giltere ile 1 owrscHE llivANTE LINIE 1 O livier ve şü-1 F va tel 1 i S perco l "iiiiiiiiiiimiiiii-iiii.-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiPiiiiiiiiiiii~ 
harp edebilir mi? ~A~Bt·R~· k"' L"mited vapur acenfo~ı lzmir ' nsucatı 

( Baştarafı 2 inci sahifede) "THESSALIA., vapuru 6 Bi· re ası 1 ')YAL NEERLANDAIS T .. , .. 
le~et .. i~in elektrik istihsalinde rinciteşrinde bekleniyor. HAM- vapur acent aSI KUMPANYASI ın ır cı.i 

Halkapınar kumaş fabrikası 

• o 
muşkulat her zaman vardır. BURG ve BREMEN limanla· . . . "CALYPSO., vapuru lima· 
Arnavudluğun petrolu kafi de- .. Birıncı Kordon Rees bınası nımızda olup S· l 0_937 ROT. 
o-ı·ıd· y· k t d .k. rından yuk çıkaracaktır. T 1 2443 6 ır. ıyece e arı ı mese· e. TERDAM, AMSTERDAM ve 
lesi de hayli endişeyi muciptir. "ARKADIA,, vapuru 6 Bi- ELLERMAN LINES HAMBURG limanları için yük 

Tedarı·ka"'t b l Ak rinciteşrinde bekleniyor, ROT· TT men a arını - LONDRA HA 1 alacaktır. 
denize hasretmek için, ftalya, TERDAM, HAMBURG ve "POLO,, vapuru )imanı· " GANYMEDES " vapuru 
muhtelif üsler arıyor. Bu arada BREMEN limanları için yük 12-10 da gelip yükünü tahli-
Ad mızda olup 28 Eylüle kadar 

rıyatik denizindeki Saseno alacaktır. yeden sonra BURGAS, VAR-
adası, Arnav~dluk, Ege deni- LONDRA ve HULL için yük NA ve KÔSTENCE limanları 
zindeki On iki Adalar zikr· AMERICAN EXPORT LINES alacaktır. 
edilmektedir. THE EXPORT STEAMSHIP "PHILOMEL., vapuru 29 

Ve hiç şüphesiz Süveyş ka- CORPORATION Eylülden 8 Birinciteşrine kadar 
nalından da istifade etmek "EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle LONDRA için yük alacaktır:: 
için ltalya, Mısırın yardımmı bekleniyor, NEVYORK için "LESBIAN,, vapuru 12 Bi· 
satın almağa tevessül ede· yük alacaktır. 
cektir. "EXAMELIA,, vapuru 3 Bi-

Garbi Akdenizde ise, Ba· rinciteşrinde bekleniyor. NEV-
lear adalarına şu veya bu YORK için yük alacaktır. 

rinciteşrinde LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDINIAN" vapuru 29 

için yük alacaktır. 
"JUNO,, vapuru 16-10 da 

ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG liman· 
lan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LlNEN 
"BIRKALAND,, vapuru 2-

10 da ROTTERDAM, HAM
BURG GDYNIA, DANTZIG 
DANIMARK ve BALTIK li· 

Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur --Yeni yaptıracağın ız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

...... C?:mim!lllmlSE~:a!m----fml--ıalllmiil ..... mıl:! .......... . 

ı• 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

şekilde el koymağa teşebbüs 
edecektir. "EXECUTIVE., vapuru lO Eylülden 6 Birinciteşrine ka· 

Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- dar LIVERPOOL ve GLAS· France Militairc makalesini 
Mu~solininin, ltalya halkının 
manevi enerjisini askeri kuv
vetini yükseltmesinden bahs
ederek bu suretle Italyanın 
coğrafi ve iktisadi bakımdan 
tehlikeye maruz oluşunu telafi 
etmek istemesine işaret ede
rek bitiriyor. 

manlarına hareket edecektir. 1 
" BARDALAND " vapuru ! 

Şirketin Merkez ve Fab'rikası: lzmir' de Halkaı- .trdadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip mensu
catına faiktır. 

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

Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- GASTELE HATTI 
YORK için yük alacaktır. "JOHANNE,, vapuru 28 . 

"CARLTON,, vapuru 22 Bi· Eylüle kadar doğru 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 LElTH ve NEWGASTELE 
YORK için yük alacaktır. için yük alacaktır. 

Bizim noktai nazarımıza 
göre, İtalya, bunu bir dere
ceye kadar tatbik edebilir. Bu 
gznkü harplerin şekli de göz-; 
alınacak olursa, varacağı mer· THE EXPORT STEAMSHIP 

Tarih ve navlunlardaki deği-
şikliklerden mes'uliyet kabul tebe pek yüksek ve ehem· CORPORATION 

miyetli olmayacaktır. PiRE AKTARMASI SEYRi 
Bugünkü harp şekillerini bir SEFERLER 

yana bırakalım 1914 senesinde "EXETER., vapuru 8 Birin-
bile, yüksek mevkili bir İtal· citeşrinde PIREden BOSTON 
yan zabiti bize şöyle demişti: 

- ftalyadan ne isterseniz ve NE.VYORK için hareket 
isteyiniz. Fakat İngiltere ile edecektir. 
harbetmesini istemeyiniz!. Seyahat müddeti: 

• 
lzmir sicilli ti-
caret memurlu
ğundan: 

(Hüseyin Zeren) ticaret un· 
vanile İzmirde Çangırı çarşı· 
sında 10 numarada yağ tica· 
retile uğraşan Hüseyin Zerenin 
işbu ticaret unvanı ticaret ka· 
nunu hükümlerine göre sicilin 
2086 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

İzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mühürü ve na
mma M. Aktüzel imzası 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 • -

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 26 

Birinciteşrinde bekleniyor . 
KôSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve GALATZ aktar
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru 18 Birin· 
citeşrinde bekleniyor, :BELG
RAD, NAVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRATIS- . 
LA VA, VlY ANA ve LINZ 
için yük lalacaktır. 

JOHNSTON W ARREN LlNES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru : 10 

Birinciteşrinde bekleniyor . 
LIVERPOOL ve ANVERS 
limanlarından yük çıkaracak 
ve BURGAS, VARNA, KôS
TENC~ SULINA, GALATZ 
ve IBRAIL limanları için yük 

• 

edilmez. 

alacaktır. ---ARMEMF.NT 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, 
DÜNKERK ve NORVEÇ 
umum limanları için yük ala· 
caktır. 

"BAY ARD,, motörü 24 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. DIEP-
PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

ARMEMFNT H. SCHULDT 
HAMBURG 

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

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

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

Telefon No. 2007 /2008 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük ... 'talepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~· 

16-10 da ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANTZIG, GDY
NIA, DANIMARK ve liman
larına hareket edecektir. 

" VIKINGLAND " vapuru 
2-11 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN
ZIGv ve DANIMARK liman· 
}arına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA· JUL YA,, vapuru 1 O· 
10 da MALTA ve MARSILYA 
ve CENOV Aya hareket ede· 
cektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ZEGLUGA POLKA S. A. 

"LECHISTAN., vapuru 8· 
10 da ANVERS, GDYNIA 

a 

Telefon No. 2211 ve 3067 
_Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

.. . "".. .. .. . :. ~; ' .... ~. . .;. , . . ·-ve DANTZIG limanlarına ha- ı 
reket edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki değişiklikler· 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Doktor 
Ali Agah 

Daha fazla tafsilat ıçın Çocuk Hastalıkl~rı 
ikinci Kordonda FRA TELLi mütehassısı 

nur. 

1 

SPERCO vapur acentahğına l lkinciBeylerSokağı No. 68 
müracaat edilmesi rica olu- 1 r elefon 3452 

Telefon: 411114142/2663/4221 • 
**& *S Mi"' *' = ··-· ** 1 www 
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ispanya dahili harbı bugünl~rde çok yeni bir saf
haya girmek istidadını göstermeğe başlamıştır. 

---------------~~~ - ---------------
yabancı General Franko, 

ediyor ve Kortes 

gönüllülerin 

meclisinde • 
yenı 

• 
gerı 

bir 

çekilmesini .kabul 

~iyaset haşlayor. 
Valansiya 1 (A.A) - Kortes meclisi bugün saat 10,30 da 

merasimle açılacaktır. Reis Barsinej Barbo ezcümle şu beya· 

natta bulunmuştur: 

şekillerde tefsir edilmektedir. Bazılarınca reisin bu cümlesi 
milll ispanya konfederasyonuna dair bir telmihtir. 

Bazı kimselerde reisin bu sözlerle Cumhuriyetçileri kasdet
tiğini iddia etmektedir. 

- Bizde muhariplerin derecesine yükselmeliyiz. Siyasi 

fırkalar şimdi karşılaşacaklardır. Hepimizin İspanya işlerinin 
bize yüklediği mesuliyeti karşılayabileceğimizi ümid ederim. 
Bazı siyasi fırkaların ehemmiyetlerile mütenasip bir şekilde 
adedce temsil edilmemiş olmasına rağmen biz buradan ispan

Mecliste bundan sonra hazır bulunmıyan meb'usların isim· 
leri okunmuştur. 

Paris, 2 (Radyo) - Salamanga' dan alınan son haberlere 
göre, ecnebi gönüllülerinin geri çekilmelerini, general Franko 
da kabul etmektedir. Şu şartla ki, bu gônülüler, bir kontrol 
müvacehesinde ayni şekilde cumhuriyetçi İspanyadan da çı-yayı temsil etmekteyiz 

Bu son cümle Kortes meclisi koridorlarında ehemmiyetli karılmalıdır. 

f,aris sergisini 
ziyaı·et edenler 
Milyonlara baliğ 

oldu 
Paris 2 (Radyo) - Eylülün 

otuzuncu günü akşamına ka
dar Paris sergısını ziyaret 
edenler, 22 milyon 254 bin 
855 kişiye baliğ olmuştur. . 
f,ransız Fasında 

Kargaşalık çıkar. 
mak istiyenler 

Rabat, 2 (Radyo) - Fran
sız zabıtası, Fransız Fasında 
kargaşalık çıkarmak istiyen 
Araplardan 20 kişi tutmuş ve 
tevkif eylemiştir. 

Faslı Araplar, sıkı bir kont
rol altına alınmış bulunuyor· 
lar. ---..·.--<·---- • 

Gazi terbiye 
Enstitüsüne giden 

öğretmenler 
Ortaokul öğretmenliği ıçın 

açılan sınavla!da B derecesini 

kazanan ve Ankara Gazi Ter
biye Enstitüsüne devam etmek 

üzere dünden itibaren İzmir 
vilayeti ile alakaları kesilen 

İzmir lnkılab ilkokulu öğret
meni B. Neşet Ôzsan, Vali 
Kazımpaşa ilkokulu ,..öğretmeni 
Bn. Meziyet, Duatepe okulu 
öğretmeni B. Hakkı Menkü, 
Hakimiyeti Milliye başöğret

meni B. İhsan Çetin ve Hilal 
öğretmeni B. irfan Kayra An· 
karaya gitmişlerdir. 

Gazi Terbiye Enstitüsünde 
derslere devam edecek ve 
ortaokul öğretmeni olacak· 
lardır. 

•• 
arazi tahriri 
Vilayetin her tarafında arazi 

tahririne devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar üç kazada tah
riri arazi sona ermiş ve bu 
kazalarda çalışan arazi tahrir 
komisyonları, geniş arazisi .bu· 
lunan kazalara gönderilmiştir. 

Arazi tahrir komisyonlarının 
vilayette vazifelerini bitirmeleri 
ve bütün araziyi yazmaları 

için tayin olunan iki yıllık 

müddet önümüzdeki mayıs 
ayında bitecektir. Maliye Ve
kaletinden alakadarlara gelen 
bir emirde, tahriri arazi işleri· 
nin bu müddet zartında her 
halde bitirilmesi emrolun· 
muştur. 

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

Sosyete konseyinde --·-· Çin murahhası şiddetli be-
yanatta bulundu 

Cenevre, 1 (Radyo)- Ulus
lar Sosyetesi Konseyi, bugün 
öğleden sonra saat 18 de top
tanmış ve tali derecedeki bazı 
meseleleri tetkik eylemiştir. 

Haber verildiğine göre, 
Uluslar Sosyetesi Asamblesi, 
yarın (bugün) toplanacak ve 
siyasi komisyonun, İspanya 
hakkındaki raporunu müza

hemehal mütecaviz sayılması 
lazım geldiğini söylemiştir. 

Cenevre, l (A.A.) - İspanya 
işlerine müdahale meselesi hakkın· 
daki karar suretinin kabulünden 
evel İrlanda murahhası B. De Va· 
lera bu karar suretinin kabulü yü· 
zünden memleketinin ademi mü· 
dabale siyasetini terketmek mec· 
huriyetinde. kalmasından korkmak· 
ta olduğunu beyan etmiştir. 

D. Delbos ile B. Elliot bu 
kere edecektir. Rapor hazır· babda kendisine teminat vermiş-

lerdir. · !anmamış olursa, içtima Pazar-
Müteakıben siyasi komisyon 

tesiye kalacaktır. 
asambleye arzedilecek olan karar 

Çin delegesi B. Venigtonko, ımreti metnini kabul etmiştir. 
23 ler komitesinde şiddetli İrlanda, Avusturya, Macaristan 

b b l h b. ve Pörtekiz mümessilleri müstenkif eyanatta u unmuş, iç ır 
kalmışlardır. 

sebeb olmaksızın Çine teca-
Cenubi Afrika birliği ile Bul· 

vüz eden Japanyanın, Uluslar garistan mümessilleri hükdmetle· 
Sosyetesi nizamnamesinin hu- rinden alacakları talimata intizar 

susi maddesine istinaden be- etmekte olduklarını bildirmi~lerdir. 
~~~~----ı-..,_..~~ı~----~~~~ 

Evkafın hali Memurin koo-
Hayatı ucuz/ata

bilecek mi? 
Evkaf umum müdürlüğü, 

İzmirde gelir getiren muhtelif 
inşaat işlerine fevkalade ehem
miyet atfetmektedir. Evelemir· 
de evkaf akaratından halen 
ve atide istifade memul olan· 
lar tesbit ettirilmiştir. Muhte
lif sebepler tesirile şimdiki 

gibi bırakılmalarında fayda 
memul olmıyan binaların sa
tılarak paraya kalbedilmesi 
veya bu paralarla yeni akar 
inşa edilmesi esas olarak ka
bul olunmuştur. 

57000 liraya Mezarlıkbaşın
da inşa edilen halin · bu ayın 
on beşinde kabulü yapılacak 
ve sebzecilerle balıkçılar, bu 
halde satış yaparak mallarını 
mutavassıtlara lüzum kalma
dan doğrudan doğruye müs
tehlik halka satacaklardır. 

Bu sayede Evkaf idaresi, 
hayat ucuzluğuna da yardımda 
bulunmuş olacaktır. Halin 
üzerine bir kır kahvesi açıla
caktır. Halin karşısında inşa 
edilen gazinonun ikinci katın
da da yazıhane olarak kulla
nılmak üzere odalar inşa etti
rilecektir. Civarda bulunan 
harab dükkanlar da yıktırıla· 
cak ve evkafa varidat getire
cek binalar ve harab mesçid 
ile vakıf dükkanların yerlerin
de aileevleri ve j apartıman 
yaptırılacaktır. Evkaf umum 
müdürlüğü tarafından Alsan· 
cakta inşa edilecek ve pro-

peratifi içtimaı 
Dün öğleden evel vilayette 

bir toplantı yapılmıştır. Bütün 
daire müdürlerinin bulunduk· 
lan bu toplantıda İzmir me
murları istihlak kooperatifi 
ortaklarının vaziyetleri görü
~ülmüş ve kooperatife borç· 
lan olan memurlardan bazıla· 
rının borçlarını ödemekten im· 
tina ettikleri gözönünde bulun· 
durularak, bunların her halde 
borçlarını ödemeleri karar· 
laştırılmışttr. Daire müdürleri 
içtimadan sonra maiyetlerinde 
çalışan memurlara tebligatta 
bulunarak kooperatife olan 
borçlarını ödettirmişlerdir. 

Devlet, kooperatifleşme si· 
yasetine büyük ehemmiyet at
fetmektedir. Onun için memu· 
rin kooperatifi de inkişaf ede· 
cek ve bunun için her türlü 
yardım temin olunackaktır. ...... 

Kaymakam. 
lar arasında •. 

İç Bakanlık, kaymakamlar 
arasında yeniden bazı değişik· 
likler yapmaktadır. Bakanlık, 
bu hususta hazırladığı karar
name projesini yüksek tasdike 
arzedilmek üzere Başbakanlığa 
vermiştir. Haber verildiğine 

göre, bu kararname ile on 
beşten fazla kaymakamın yer
leri değiştirilmektedir. 

jesi hazırlanmış olan cami, 
Celal Bayar bulvarı üzerinde 
inşa ettirilecektir. 

Baron Bek 
Venedikten döndü 

Viyana 1 (A.A) - Polonya 
Hariciye nazırı Baron Bek bu 
sabah Venedikten Viyanaya 
gelmiş ve nazır Avusturya Ha
riciye nazırı B. Şimit ile gö
rüşmüştür. 

Baron Bek öğle zamanı 
Varşovaya hareket etmiştir. 

• • 
Manevrala
rJmızda 

Büyük Şef, ve gene
ral İsmet İnönü hazır 

bulunacaklardır 
Sonbahar manevraları ha

zırlıkları artık hummalı bir 
şekil almıştır. 

Manevralara iştirak edec~k 
kuvvetlerin kısmı küllisi yer

lerini tutmuşlardır. 

Manevra sahalarında umumi 

bir kaynaşma ve faaliyet göze 

çarpmaktadır. 

Bu manevralar, diyebiliriz 

ki şimdiye kadar olan manev

raların hepsinden de üstün ve 

teknik kıymeti haizdir. Bu 

sebeple Büyük Şefimiz Ata· 

türk manevralarda bizzat hazır 

bulunacaklardır. 

Şefimiz, general ismet Inönü 

de manevralara davet buyur

muşlardır. General ismet lnönü 

bu daveti, istirahate muhtaç 

olmalarma rağmen ve Şefimi

zin emri olduğu için kabul 

etmiştir. 

incir piyasası 
ne halde? 

Son hafta zarfında incir sa
tışları çok yavaş geçmiş, fiat
lerde de tenezzül devam et· 
miştir. Bu hafta, Triyestede 

mavunada teslim 4,5 kuruştan 
4 bin çuval hurda mübayaa 
edilmiştir. 

lngiltereden de 18 - 20 şilin 
arasında teklifler alınmaktadır. 
Buna rağmen piyasa çok dur
gun gitmektedir. İzmirdeki 
incir stoku, 20 bin çuval tah· 
min edilmektedir. 

İnhisarlar idaresi Selçuk 
havalisinden 4,05 kuruştan 
hurda mübayaatına devam et
mektedir. Yalnız Selçuktan 50 
ton alınmıştır. 

• 
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İşte bu alet ile Klod mütema
diyen S. O. S. işaretini ver
meğe başlamıştır. 

- Ne ala. Klodu kurtara-
bildiniz mi? Çeteyi tevkife 
muvaffak oldunuz mu? 

- Evet; daha doğrusu hem 
evet, hem de hayır! Maamafih 
Klod ile kızı Mari Fransı sağ 
olarak bulabildik. Gayet iyi 
tertip edilmiş bir baskın yap
tık. 

- Halbuki gazetelerde bu 
hususa dair bir satırlık malii· 
mat görmedim. 

- Bir satır mı? Yanılıyor· 
sunuz. Gazetelerde mesela: 
"Şabot torpitosu Korsika sa· 
hillerinde hakiki ateş tecrÜ· 
heleri yapmak üzere hareket 
etmiştir şeklinde bir haber, 
kafi değil midir? 

Hadisede esas itibarile kan 
dökülmeden halledilmiştir; "Şa· 
bot,, torpito muhribi bir sa
bah şafakla adacık önünde 
göründü. Su ara~ak bahane
sile bir motörbot gönderdik; 
fakat motörün karaya yaklaş· 
masına şiddetle muhalefet 
gösterdiler. Motörbot ısrar et
miyerek muhribe döndü. 

Torpito muhribi bunun üze
rine lüzumsuz ve manasız mü· 
zakerelere başlamak istendi, 
işi kısa kesmek için üç, be~ 
defa havaya ateş etti. Bundan 
sonra Villanın sağ ve soluna 
iki tane iştialli obus savurdu. 
Bu obusların atışları kısa ve 
serttir. 

ilk cevap Averof vapurun
dan birkaç defa tüfenk ateşi 
şeklinde verildi ve bunu da 
beyaz teslim bayrağı çekilmesi 
oldu. Fakat Barselondan top
lanmış bir sürü beynelmilel 
hukuku medeniye kaçkınların· 
dan ibaret olan Averof mü· 
rettebatı ikiye ayrıldılar. Bir 
kısmı teslim olmağı kabul 
etmediler. Kaptanlarda bun· 
larla beraber idi. Neticede 
bir infilak duyuldu. Teslim 
olmak istiyenler muhribe doğru 
bir şapor ile geliyorlarken, 
Averof şilebi de denizin dibini 
boyladı. 

Teslim olanların ayaklarına 

zencir vuruldu. 
Villa henüz teslim olmamış 

daha doğrusu muhrip kuvvet
leri tarafından işgal edilme· 
mişti. Bunun için de karaya 
bir müfreze bahriye silahen· 
dazı çıkarıldı. Bu müfrezeye 
ben ve Martel iştirak ettik. 

Villa adacığın dik bir ya· 
macına kurulmuştu. Bahriye 
silahendazları bu yokuşu güç
lükle tırmandılar, tırmandıkları 
yol on adamla müdafaa edi· 
lecek derecede dar ve dikti. 
Eğer Tamaranın takımı istemiş 
olsaydı Bahriye silahendazla
rını ağır zayiatla ric'ata icbar 
ederdi. 

Müfreze ile birlikte tepeye 
çıktığımız vakit hiç umulmıyan 
bir manzara ile karş1laştık. 
Klod Janen ile kızı Mari F rans 
bize doğru koşarak gelmekte 
gördük. 

Mari Frans, Martelin boynu· 
na sarılırken, Klod Janende 
kendisini bana: 

- Sanki bir mesirede rast
laşmış gibi gayet sakin bir 
şekilde takdim etti. 

Ben villaya doğru yürüdüm. 
Klod ayni sükunetle: 

- Villada hiçbir kimse 
yoktu l8di. 

- Ne dediniz? 
- Hiçbir kimse yoktur. 

Hepsi de dün gece büyük bir 
kano ile gittiler, geleceğinizi ' 
haber aldıklarını sanıyorum. 

ı~temiyerek bir küfür savur
dum. Şabot muhribinin hare· 
ketini gizlemek için sarfetti
ğimiz mesaiye açıdım. Bu ca
susların bahriye nezaretindeki 
her halden haberdar olduk
ları anlaşılıyordu. 

Klod sözüne devam etti : 
- Tamara ise henüz bura· 

dadır. Dedi . 
- Bunu neden daha evvel 

söylemedin ve hemen adam· 
lanma: 

- ileri! emrini verdim. Ta
maranm postunu kolayca ve 
ucuza satmıyacağını biliyordum 
Buna rağmen Villaya hadise
siz vardık. Hayretimi Klod ao· 
cak son dakikada izale etti. 

- içeriye girel ilirsiniz . 
Çünkü Tamara salonda uyuyor 
dedi. 

- Uyuyor mu? 
Bir göz işaretlemesinden 

sonra Martel ile ben, elimizde 
tabancalarımız olduğu halde 
salona saldırdık. Tahminimiz 
gibi Tamarayı yatmakta bul· 
duk. Bu adam ölmüştü. 

Martel : 
* "' "' 

- intihar mı etti acaba? 
diye sordu. 

Ben başka bir hayret içinde 
idim. Bu adam, Tolondaki 

ölen Pedikür Çin'linin tıpkısı 

idi. Sanki o Çin'Ji ikinci defa 

da burada ölmüştü. Israrla 

fark ardığım halde hiç birşeY 
bulamadım. 

Çinli'nin yanında büyük bir 

morfin şiringası da vardı. Her 

halde fazla miktar afyon ile 

kendisini öldürmüştü. 

Martel vaziyeti dışarıdakilere 

bildirmek üzere gitti. Ben de 

bu ölünün yanında kaldım. 

Şiringanın yanında açık bir 

kitap vardı. Bu kitabın adı şu 

idi ; "Miladdan evvel 12 inci 

asırdan ikinci asra kadar Çin 

tarihine ait hulaular.,, 

Açık olan yerden şunları 

okudum: 
"Barbarlar, Semavatın oğlu· 

nun ailesi ile birlikte iltica et· 

tiği Vang·Hoayı tam yedi ay 
muhasara ettiler. Yedinci ayın 

• 
sonunda şehrin surlarından 

birisi yıkıldı. Her şeyin mah· 

volduğu sanıldığı bir sırada 

kumandanlardan Lin Ço Foen 

yağmacılara karşı koymağa 

kalkıştı, fakat maiyetindekiler 
ve Hükümdar, hükümdarın 

ailsi nehir yoluyle birer vasıta 
bularak kaçtılar. Yalınız kalan 
kumandan, imparatora bir mek 
tup yazdı ve ancak ölümün ün 
askeri namusunu temizliyect'" 
ğini, bu suretle mücadele es
nasında ölmek hususunda ge'" 
lecek nesillere nümune teşkil 
ettiğini bildirdi ve zehir . içe· 
rek öldü. 

* * * Kitabı kapattım, ölü Çinliyi 
hürmetle selamladım. Yüzünü 
orada bulduğum siyah bir ör· 
tü ile örttüm . 

Bu adam, maksat ve hedefi 
uğrunda ecdadı gibi hareket 
etmişti. 

Bitti 

i'• 
d 
~ı 

b 
Ilı 

d 
h, 


