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Madrid taarruzu 
ltalyan kuvvetlerinin son 

Madrid taarru~u da püs. 
kürtüldu. 
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meril~anın 

-·-

Müdahalesi 
Amerika 

Japonyanın Çin ha. 
rekatını iyi gör-

• 
mı yor 

Belileniyor 
Japonyanın Çindeki 
rniişkü latı artmakta! 

Muhafazakarlar kongresi, dün 
Vaşington, 8 ( Radyo ) -

Amerika hariciye nezareti, bu 
gün neşreylediği resmi bir 
tebliğde; japonyanm Çindc 
yaptığı askeri harekatın, ne 

Japou~·a hükôıııeıi yeniden birçok 
sınıfları silah al llna davet etmiştir 

seneliki ~kongresini ak detti 

Bag Eden nutuk söylerken 
Londra 8 (Radyo)- Muha· Kongrede birçok hatipler 

fazakarlar Partisi, dün Skabur· söz söylemişlerdir. Bunlar ara· 
da 67 inci senelik kongresini sında bulunan Lord Çurçil, 
akdetmiştir. B. Eden'in harici siyasetini 

Kongre, Başvekil B. Nevil tasvip eylemiştir. 
Çemberlaynın riyasetinde top· Lord Plimut, uzun beyanatta 
lanmış ve kongre riyasetine, bulunmuş ve ispanya mes' elesi 
lord Londonder intihap edil· münasebetile İngiltere ile ltal-
ıniştir. ya arasında başlıyacak olan 

~--------~~ ....... .-. ..... ~-------
ranko kııvvetleri Mad

ridde gene mağlôp 
ltalyan kuvvetlerinin iştirakile ya

pılan taarruz 
Roma, 7 (Radyo) - Çe

koslovakyadan külliyetli mik· 
tarda silah tahmil edilerek, 
Avusturya yolile cumhuriyetçi 
ispanyaya gönderilmek iste
nilmişse de, Avusturya buna 
rnani olmuştur. Bunun üzerine, 
bu silahların, Tuna yolıle 
gönderilmesi ve bu hususta 
Romanyadan müsaade alınması 
tekarrür eylemiştir. 

Sen-Jan·Doloz, 7 (Radyo)
lhtilalciler Asturya cebhesinde 
ilerlediklerini ve fakat hava· 
ların son derece şiddetli de· 
vam ettiğini ileri sürüyorlar. 

Leon cebhesinde de de
vamlı yağmur hüküm sürmek
tedir. ihtilalciler, Tarnadan 
l<onfaya kadar olan tepdni 
işgal eylemişlerdir. 

Madrid, 7 (Radyo) - İhti· 
lalcilerin dürı yapmak istedik· 
leri taarruz, cumhuriyetçi İs
panya kuvvetlerinin mukabil 
taarruzile akim kalmıştır. 

Valansiya, 7 (A.A.) - Milli 
Müdafaa Nezareti bir karar· 
name neşrederek ordunun si· 
}'asetle alakasını kesmek için 
bir takım tedbirler almıştır. 
Bu kararname mucibince ordu 
trkan ve zabitanına siyasi ma
hiyette her hangi bir umumi 
toplantıya iştirak etmek veya 
~•zetelere beyanatta bulunmak 
Yasaktır. 

Kararnamenin esbahı muci
beıinde ezcümle deniyor ki: 

l t ü ~ k ii r t ii 1 d O 
"Ordumuzu bugün terkib 

eden unsurların mahiyetine 
nazaran herhangi bir teşekkü · 
külün bu orduya sahip oldu· 
ğu kanaatinin ortaya çıkması 
tecviz edilemez. Ordu herke· 
sindir. Ve hiç kimsenin de· 
ğildir. Ordu milletin bizzat 
kendisidir . ., 

Filistinde 
İngiliz askerleri uya
nık davranıyorlar 

Sir Artur Vaşop 
Kudüs, 8 ( Radyo ) - Fi· 

listindeki lngiliz kıt'atı, her 
ihtimale karşı büyük hazırlık· 
larda bulunmak ve Nablüs ci
varında manevralar yapmak
tadır. 

Dün, araplardan bazı kim· 
ıeler daha tevkif edilmiı\ir. 

müzakerelerin diğer bazı mü· 
him mes' elelerin de intikal ede 
ceğini söylemiştir. 

Başvekil B. Çemberlayn, Lord 
PJimut 'un sözlerine cevap ver
m1ş, lngilterenin, ltalya ile Ha· 
bcşistan harbında n evvel ol· 
duğu gibi iyi miinasebat tesis 
etmek arzusunda bulunduğunu 
beyan eylemiştir. 

Kellog · Briyan misakı ile ve 
nede 9 devletin akdeyledikleri 
muahede ile kabili telıf olma· 
dığını ve Amerikanın, uluslar 
sosyetesile beraber olduğunu 

bildirmiştir. ---····---
Faşi~l nıecl i~i 

Dün toplanamadı 
B. Çemberlayn, yarın mühim 

bir söylev verecek ve ltalya 
başvekili B. Mussolini ile Ame 
rika reisicumhuru B. Ruzvelt'in 
san nutukları etraf mda söz söy 
liyecektir. 

Roma, 8 (Radyo) - Faşist 
büyük meclisi dün toplanacak 
iken, bilinmiyen bir sebepten 
dolayı geri kalmıştır. Meclisin 
ne gün toplanacağı belli de· 
ğildir. 

Tiyençinde Japon askerleri 

~~~-----... ~.-.~---~--~-------
Hatayı n .Türk ekseriyeti -----------

Konya vapurumuzu heyecanlıJbir ıe-
kilde merasimle karşıladılar 

.. 

lskenderundan 
Istanbul, 8 l(Hususi) - İs· 

kenderunda Türk ekseriyeti 
Konya vapurunun limana ilk 
defa olarak gelmesi hasebile 
büyük tezahürat yapmış ve 
vapuru karşılamıştır. 

bir görünüş 
Vapur kapta:11 gazetecilere: 
- Bize karşı gösterilen bu 

samimi istikbal ve tezahürat, 
Hatay Türklerinin anavatana 
ne kadar derin bir bağlılığı 
!:>lduğunu göstermiştir. De
miştir. 

Şanghay, 6 (A.A.) - Çin 
gaz~teleri Chansinin şimali 
garbisinde harekat icra et· 
mekte olan sekizinci ordunun 
bir kolunun Pinglouyu istirdat 
etmiş olduğunu razmakta
dırlar. 

Dağlık mıntakanın şimali 
garbisinde harekat icra etmiş 
olan diğer bir müfreze Pingh
sing geçidinin şimali şarkisinde 
kain Linohhiouyu istirdat et· 
miştir. 

Şanghay, 6 (A.A.) - Ja
ponların taarruzu bugün ha· 
fiflemiştir. Japonlar siperlerini 
temizlemek ve bu mmtakada· 
ki sayısız ırmakların üzerinde· 
ki köprüleri tamir etmek ve 
sureti umumiyede muvasala 
yollarını sağlamlaştırmakla 
meşguldürler. 

ince fakat devamlı bir yağ"· 
mur yağmaktadır. 

Tokyo, 7 (A.A.)-Japonya· 
nın Dokuzlar muahedesini ih· 
lal ettiğine dair Amerikanın 

neşr~ttiği beyannameden hah· 
seden Japon mehafili, Ruzvel· 

tin nutkundan sonra Amerikan 

hükumetinden herhalde bir Vapur kaptan ve mürette
batı, gösterilen bu vatan se· 
verlikten fevkalade mütehassis 
olmuşlardır. 

Hat ıydaki ekalliyetlerin menfi ----------------
hareketlerinde nisbi bir süku· ltalya 
net vardır. 

--------·--· -491--------

Büyük manevralar 
başlamak üzere 

Atat ti rk, n1ane ' ralara iştirak etnıt>k 

üzere ,t\nkar adan harekf'I (•tıiler 
lstanbul 8 (Hususi ) - An· 

kara' dan alınan tel haberlerine 
göre, büyük Şefimiz, Atatürk 

Garbi Anadolu manevralarında 

hazır bulunmak üzere Ankara· 

dan hareket etmişlt•rdir. 

General ismet lnönü, Vekil· 
ler ve siyasi müsteşarlar da 
buraya hareket edeceklerdir. 

lstanbul 8 (A:A) - Büyük 
Ege manevralarında bulunmak 
üzere birinci ordu müfettişi 

Orgeneral Fahreddin Altay 
rcf akatlerinde Trakya ıenel 

müfettişi Kazım Dirik, Korge
neral Salıh Omurtağ, Salih 
Leyun, Cemil Cahid Toydemir 
ve kurmay hey' eti olduğu hal· 
de bugün lnönü vapurile lzmi· 
re hareket etmişlerdir. ---·---
Frankoyu istiyor. 

[armış •• 
Bayon 8 {Radyo) - Hin

daya gelen üç bin lspanyol, 
ihtilalci ispanyaya gitmek is
tediklerini bildirmişler ve Sa· 
lamangaya hareket eylemiş· 
lerdir. ' 

Hala cevap verecek 

Kont Cigano 
Londra 8 (Radyo) -Gerek 

lngiltere ve gerekse Fransız 
maslahatgüzarları, dün ltalya 
Hariciye nazırı Kont Ciyanoyu 
ziyaret etmişler ve Üçler kon· 
feransı hakkında müşterek 
notaya şimdiye lCadar neden 
cevap verilmediğini sormuş· 

lardır. 

hareket beklendiiini kaydet
mekle beraber bu hareketin 
bu kadar süratle inkişafından 
dolayı hayrete düştüklerini 
itiraf ediyorlar. 

Bununla beraber bu beyan· 
nameyi müsbet bir hareketin 
takib edebileceğinden şüphe 
edilmektedir. Bunun da bir 
defa daha nazari sabada ka
lacağı kanaati mevcuttur. 

Tiyençin, 7 (Radyo) - Ja
pon orduları, bazı mıntalca· 
larda mütemadiyen ilerlemekte 
devam ediyorlar. 

Çin ordusu, Japonların bü· 
tün taarruzlarına şiddetle mu· 
kavemet göstermektedir. 

Tokyo, 7 (Radyo) - lngil· 
terenin bura sefiri Japonya 
Hariciye Nezareti müsteşarile 
uzun bir mülakat yapmıştır. 

Tiyençin, 7 (A.A.) - Japon 
erkanıharbiyesinin bir tebli· 

ğinde, Japon kıtaatının tay

yare ve zırhlı tren yardımile 
Pingyuanı zaptettikleri bildi· 
rilmektedir. 

Bu mevki Tiyençin • Puku 
hattı üzerinde ve Tebtchui ile 
Tsinan arasındadır. 

Tiyençin, 7 (A.A.) - Ti
yençinde 4 ve Dairende de 
11 kolera vak' ası kaydedil
miştir. 

Japon makamatı hastalığın 
Japon ordusuna da sirayet 
etmemesi için ihtiyat tedbir· 
leri almıştır. 

Tokyo, 7 (Radyo)- Japon· 
ya Harbiye Nezareti, bugün 
neşrettiği bir resmi tebliğde, 
bazı sınıfların daha silih altı· 
na davet edildiğini bildirmiştir. 

Chefoo, 6 (A.A.) - Bura
daki Amerikan deniz makam
ları Çinlilerin Chefoo dalga 
kıranını berhava etmek teh
didine şiddetle itiraz etmek
tedirler. 

Şanghay, 7 (Radyo) - Ja
pon orduları, Niyanvan ve 
Nevinkan havalisinde topla
nıyorlar. 

Limanda 11 Amerikan, 4 
lngiliz, 4 ltalya, 4 Fransız ve 
3 Hollanda zırhlısı bulunmak
tadır. 

- D.vamı 4 neti ıalNj.a. -



SahUe 2 

Anasını Ciör __ 
___ Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 102 
Yahut: 
- O kadar işim var ki ba

şımı kaşıyacak halde değilimi 
Arkasına bakmadan yürüyü· 
veriyordu. 

Bir lahza da Kemankaşa 
gelelim: 

Nenin nesi oldu~unu, anla
tacağımı kadar anlattık. Ce· 
maziyülevveli mahim, lakabı 

almış. Günahı üstüne her 
kimler canından almışsa hak 
da etmi~. 

Kurenadan ve müsahebat
tan Nişli Mahmut ~beye çat· 

. kın. Emsallerinin en kabada
yısı, üç dört ayda bir, iki yüz 
iki yüz elli kuruş maaşla Ma· 
liycye taban teperlerken o 
göğüsü sırmalı mütemayiz sı

nıfı evveli setresini sırtlamış; 
nişanı zişanları da sınesme 

takmış. 
Kaç para· eder? Ömrü gü

nü, Yeşil tulumbadaki Çavu
şun kahvesinde geçiyordu. 
Kahve ocağının :içinde tez
gahtarın yanında rakı binliği 
ayak ucunna, beş on zeytin 
tanesi, yarım dilim kaşar pey
niri, yahut da bir avuç leble· 
bi önünde, kafayı çekiyordu. 
Sine yumruklayarak inliyor-
du: · 

Edacığııınm, benim can 
Edacığım, canan Edacığıml 
Sultanım, sultanı aliyetüşşa· 
nıml Baş tacım, gönül ilacım. 
Bu can bu tende iken, bu 
ruh bu kafeste iken ne yapıp 
edip gene sana kavuşacağım! 

Perişan halde, kahvenin 
arka kapsından viraneye ken· 
dini atıyor, başından aşağı 
sular döküyor, gene hinliğe 
dayanıyordu: 

O temiz pak giyimli, tran
daz tabiatli herifceğizin şim· 
diki hali görülmeğe seza! 

Başında, haftalardır kalıp 
yüzü görmemiş, ibiğinde büs
külü ayrılmış, kaldırımların 
tozu toprağile akçılaşmış fes. 
Sırtında, frenk gömleğini geç 
öteye, bir mintan bozuntusu 
var ki yakasında düğmesi bi
le yok. Ceketi, yeleği, panta
lonu bumburuşuk. 

Gece gündüz ah ve enin: 
- Edaaa, yanıyorum sanal 

Ölürken ağzıma zemzemi sen 
ver banal 

Edanın Çırpıcı 
seferi 

Edaya, artık dört taraf dar 
gelmeğe başlamıştı. 

Aylardan eylül nihayeti. 
Günlerden cuma. Öyle bir 
sabah ki yazdan nişan verme
de. Gökte, sıcacık bir güneş. 
Hava durgun mu durgun; 
yaprak bile kımıldamıyor. 

Konağın damında, yağmur
luk saçaklarında kumrular. 
sanki mayıs ayı. ( Üsküdara 
gidelim, üsküpüler dokuyalım) 
diye ötüşüyorlar. Kelebekler 
bile uçuşuyor. 

Eda, tuvalet odasının ka-
fesini kaldırdı. Güneş içeri 
doldu; gözlerini kamaştırdı. 

Kahyanımın manevrası fos 
çıkalı beri, karyolada, koca
sının yanında yatmadaydı. 

Vezir zade uykuda. 
Eda, tuvalet odasındaki 

pencereden etrafa bir göz 
gezdirdi. Ayni hal. Delikanlı· 

Aklına koymuştu: 

- Bugün, bu berhanede, 
bu cehennem yuvasında du
ramıyacağım. Hayatımda çok 
zaman her şeyi göze aldım, 

bugün de alacağım. Gezece
gım, tozacağım. Nasibimi 
kttndim bulacağım. Kaşarlan
mışlara ihtiyacım yok; kendi 
göbeğimi kendim keseceğim! 

Aklının bir tarafındaki de 
şu: 

Sözüm yabana hanlar, ha
mamlar, mağazalar, dükkan
lar sahibi bir vezir zade ko· 
cam var. Geldim geleli ne 
anladım bunlardan? Rus, Ma· 
car beygirleri koşulu konak 
arabaları, ha varmış ha yok
muş. Faydasını gördüm mü? 
Bir kerecik olsun bindim mi? 

O hade ne diye geldim 
buraya? Ne diye razı oldum 
bu hırtlamba ile ömür geçir
meğe? 

Seslendi bitişik odaya: 
- Ekmel beyi 
Ekmel bey orada yok. Kar· 

şıda, anasının odasmda; gf!ne 
hatunu yeyip kemirmede. 

- Ekmel bey paşam, ne
redesin bana baki 

Annesinin yanında bulunan 
vezir zade, karıcığının sesını 
duyar duymaz, odadan fırla· 
dı. Ses oradan geldiği ıçın, 
tuvalet odasının tokmağını 
kavradı: 

Eda kiliti çevirip kapıyı 
açtı: 

- Senden bir ricam var 
kocacığım, amma kırmıyacak

sın bu ricamı. Bugün ilk defa 
olarak arabayı istiyeceğim. 

Ekmel bey, ve dahi dura· 
lamış; kekelemede: 

- Aaa araba.. Se se sen? 
- Bu gece hayırdır inşal-

lah, merhum paşa babacığım 
rüyama girdi. Başında bir 
mevlevi sikkesi; üstünde omu
zuna sakınış bir dalyasan, sır· 
tında yemyeşil bir cüppe. 

- Muradına ermiş rah-
metli. 

- MelU.l, mahzun karşıma 
dikildi. Ak sakalcığını sıvazlı

yor. (Seza, evladım, sen beni 
bu kadar çabuk mu unuta
caktın? Bir fatiha bile yolla
mıyorsun bana. iki buçuk ay-
dır kabrime de gelmedin, 
toprağımı ; ziyaret etmedin) 
demez mi? 

- Gani gani rahmet ol· 
sun babacığına! 

- Kabri, Eyüp sultanda, 
bayırın yukarısındadır. Eğer 
müsaade edersen bugün. 

Vezir zade gene kekeleme
de: 

- Be be beraber .. gi, gi. 
- Nasıl olur? Abdt"stin 

yok. Bir su dökünebilir mi· 
sin? 

Eflakla semavat biribirine 
girse, gökün yedinci katı yer 
yüzüne yıkılsa, sıska oğlanın 

su dökünmesine imkan yok
tu. Karısı, bu teklifinin mala
yutak olduğunu bilenlerden. 

Ne lderece haklı olduğu 
da İşte. Ekmel bey de şu 
cevap: 

-. Hava sakat. Tuğla ile 
teyemmüm etsem. Kandil ge· 
celeri, Kadir geceleri teyem
müm ederim ben. Rahmetli 
pederim şeyhi Ataullah hoca
dan ruhsatlıyım. 

sı var ' 

(Ulusal Birlik) 

Sarı teh i yanı 

kapısını ç lıyo 
korku-lngiltereyi 

tan şey 
en ço 

nedi ? .. 
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o her T· y o ' evgilis -1 
ğu • k or! Si e a ı ., I 

el -Barba a Stanvik Amerika'daiı k9· 

çarak .. L\ vr11paya niçin geldi ? 
"Bugünün Tarihi,, isimli A

merikan mecmuasında kıymetli 
bir makale neşreden lngiliz 
lordu Rıdsdeyl, Japon impara
toruna verilmek üzere lngilte
renin gönderdiği yüksek nişanı 
Tokyoya götürdüğü zaman kar 
şılaştığı vaziyeti şöyle tasvir 
etmektedir. 

alınacak tedbirleri önlemek te· 
şebbüsüne girişti. Singapur 
üssü bugün bir hakikat olmuş
tur. Mühendisliğin en son te
rakkiyatı burada tatbik saha
sına konulmuştur. Singapurda 
yapılan tahkimat karşısında 

aciz kalan Japonlar, burası için 
"Sarı Irkın Belası,. namını ver
meğe ba~lamışlardır. Çünkü 
Singapur tahkimatı Japonların 
Asya ve Okyanus adalarındaki 
iştihalı emellerine sed çeke-

Robert Taylor'un yeni bir 
Valentino gibi meşhur olduğu 
maliim. Artist Amerikadan Av 

bir müddet sonra Barbs~ ve 

Stavik'in adeta gizli bir şe~il 
de kaçarcasına Avrupaya ge~ 

Japonların Kasumi - Ga· 
seki dedikleri Japon Hariciye 
Nezareti binası içinde Japon 
askeri ümera ve siyaset adam
ları ile karşı karşıya oturdu· 
ğumuz zaman ( İngilte·Japonya 
birliğinin ) nihayete erdiğini 
bana söylediler. Japon Hariciye 
Nezareti müsteşarı benim önü
me bir harita serdi ve lngil
tere ile Japoyayı parmağının 
ucuyle işaretliyerek : 

"Lord, şu iki ada impara
torluklarına bakınız! Bu iki 
devlet, yer yüzünün iki gö
züne benzemiyorlar mı? Ah!.. 
Bu iki göz bir hedefe bakmış 
olsalardı, ne kadar iyi olurdu,, 
dedi. 

"Evet, bu iki göz 1921 -
1922 Vaşington konferansın
danberi, biribiriyle samimi ola
rak bakmamaktadırlar. Kim 
tasavvur edebilirdi ki harpcu 
bir Japonya Hitler Abıanyası 
ile ittifak edebilecek! .. Fransa 
hariciye nezaretinin "aklı ol
mıyan dünyada korkunç bir 
tehlike,, namını verdiği böyle 
bir ittifakın yapılabileceğine 
kim inanabilirdi? .. 

Almanya ile Japonya ara
sında dört Kanunusani 1935 
yılında Tokyoda bu ittifak 
imzalanırken Amerika Cum
hurreisi Roosevelt büyük bir 
nutuk söyliyerek mütecaviz 
devletlere hücum etti. Japon 
amirali Matsuşita ile maiye
tindeki zabitler ise o günlerde 
Berlinde bulunuyorlar ve Hit
lerin' büyük saygı ve iltifat
larını görüyorlardı. Hitlerle 
arkadaşları Japon heyetine 
büyük bir ziyafet vermişlerdi. 
Bu ziyafet esnasında söylenen 
sözler çok manidardı. Japon 
amirali Almanyanın iktısadi 

kalkınma hareketlerini Japon
larınkine benzettikten sonra 
s~züne şöyle devam etmişti: 

"- Çok bahtiyarız, ki yek
diğerinden coğrafi vaziyet iti
bariyle çok uzaklarda olmakla 
beraber, Alman ve Japon 
ırkları kahramanca bir akibete 
layıktırlar bu iki ırk cesur, 
alicenap ve her surette çok 
yükselmiştirler.,, 

Japon amiralı, bir Japon ki
tabından oldığı şu sözleri dt! 
orada söylemişti : 

"Boğulmak tehlikesi karşı

sında kalan milletler, er·geç 
kuvvete müracaat edecekler ve 
ahvallerinin ıslahı namına si
lahlarını tercih edeceklerdir.,, 

Fakat, Japonlar, acaba baş
ka bir adada oturan ve payı
tahtı Londra olan imparator
luk için ne söyliyebileceklerdi? 

Bu imparatorluğun dömin
yonları Japonyanm yayılmak 

arzusu karşısında o derece muz 
tariptirler ki, kolayını bulsalar 
ellerinde, avuçlarındaki bütün 
mevcutlarını bu tehlikeye karşı 
sarfa hazırdırlar. lngiltere şim
diye kadar 50 milyon Sterlin 
sarfederek bu tehlike e karşı 

cektir. · 
Amerika generallerinden olup 

Londrada bir kıymet olarak 
tanılan Yan Smits: 

· rupaya geldiği zaman, kendisi mek üzere bulunduğu habeı 
hakkında uydurulan aşk dedi· veriliyor. 

kodularını tekzip etmişti. Hakikaten, Barbara Sta,1P 

Fakat, Greta Garbo ile olan Robert Taylordan ancak bİI 
maceralarına dair, beraber çe- k I' hafta sonra Amerikada B 
virdikleri son filmden sonra d~ 

bilmiş sonra tebdilikıyafet e 
nasıl şayialar çıktı ise Barbara 
Stanvik ile birlikte lçevirdiği rek ve başka bir isim alarB 

"Son Talih,, ismindeki filmin kimsenin kendisini tanımaJ!l~ 
arkasından da bir takım şayi- sına çalışarak Kanadadan l.ıt 
alar çıkarıldı. giltereye doğru vapura binırı.1P 
Yalınız, Robert Taylor, Greta tir. Fakat vapurda kendisi 

Garbo ile olan aşkını belki tanıyanlar derhal bütün diİ~ 
tekzip edebilir. Fakat, Bar- yaya ilan etmişlerdir. . 
bara ile olan macerasını tek- "Robert Talyorun sevgilı 
zip edemiyecek kadar aşikar peşinden gidiyor! ,, 
bir hadise cereyan etmiştir. Şimdi Barbaranın AvruP~

1 

Robert Taylo.r, Amerikadan ya gelmesi ve Robert Ta1Y01 

kalkıp~ Avrupaya geldikten ile l oluşması bekleniyor. 
~~~~~ ... aııcıı-•~·~·-------~~ 

"Vaktiyle Kayser Vilhelmin 
tabiri veçhile, Sarı Tehlike 
kapılarımızı çalıyor. Dünya 
yüzündeki insanların üçte ikisi 
muztariptir, çünkü uzak şark· 
tan taşmak istiyen bir kuvvet, 
en büyük deniz kuvveti sayı-
lan İngiltere ile Amerikanın Es 
karşısında dikilmiş bulunuyor. 

• • ta vını e ı • • tDlı zı a 
iz ! Tarihin çarkı çok çabuk dön· · 

mektedir. Japonya korkulu y p 
teşebbüslere girişmiş bulunu-

muh f za 
~~~----...-~·~--~---~~~-

yor. Çinden sonra haklamak - Zira 28 sene sonra lazım olacaktır• 
istiyeceğiniz taraf, Hindistan, 
İngiltere hatta, Amerikadır. 
Okyanuslarda büyük bir ateş 
yakılmak üzeredir.,, 

Diye söylemektedir. 
Bu ateşi önliyebilmek ıçın 

İngilizler Singapuru tahkime 
başladılar. Singapur Sarı Teh
likeyi durdurabilecek midir?. 

Bu hususta yüzde yüz müs
bet bir cevap verebilmek için 
hadiselerin cereyanını takip 
etmekten başka çaremiz yok
tur. Çünkü, asıl tehlike, ne 
İspanya, ne Akdeniz, ne İtalya 
hatta, nede Avrupadadır. İs
panya ve Çinden sonra Çe
koslovakyanın hakkından ge-

Feleğin çemberi dedikleri 
şey hakikaten çok tuhaf ! 

Çember dönmekte ve zaman 
mütemadiyen geçmekte. Fakat 
dünya nasıl güneşin etrafında 
dönüyorsa ayni şekilde adeta 
zamanında etrafında dönüp 
durmaktadır. Zaman bir devri 
daimden başka birşey deği dir. 

Mesela, bugün zaman nasıl 
geçiyorsa bundan 28 sene ev
vel de böyle geçmiştir. 28 se
ne sonra da böyle geçecektir. 
Yani 28 sene evvel bugün ne 
ise, ayın kaçı ise, bugün de 
odur. 

28 sene sonra da o ola-

sene değişmiş olacak. . 
T k . . d' v • okt8 a vımın ıger garıp n 

lan daha vardır. , 
Mesela, hiçbir asır Çarş8ııı 

ba, Cuma ve Pazar günü bB 
lamaz. ·r· 

Teşrinievvel ayı ne gÜP g'.., 
diyse Kanunusani de o gu4 
girecektir. isa la i eı:nı:nıı1, 
Eylülle Kanunuevvel, Mart 

~· 
da Teşrinisani ayni gün b9

• 

lar. f 

Buna mukabil kalan diğA' 
aylar: Mayıs, Haziran ve ~il 
ğustos birbirlerinden bs~if 
başka günlerde başlarlar. 0 
sene hangi gün başladı ise 

lineceğini söyliyenler çoğal- caktır. gün biter. ıll'. 
Yalınız unutulmamak laı1 

, mağa başlamıştır. Amma, teh- Onun için, eski takvimleri-
dır ki bu hesaplar kebise 5~. 
nelerde, yani Şubatın 29 çe 
tiği senelerde doğru çıkar· 

likelerin kaynağı bunlar de- nizi atmayıp muhafaza etme· 
ğildir. İnsanlığı tehdid eden }isiniz. 28 sene sonra kullan-
ve medeniyeti baltalıyanlar. mak üzere.. O zaman yalınız 
Sarı insanlardır. 

Malaya yarımadasının en son 
noktasında yükseltilen Singa
pur tahkimatı için şimdiye ka
dar 50 milyon harcandı, da
ha da harcanacaktır. Çünkü 
burası Britanyanın istiratejik 
anahtarıdır. İnsanları az olan 
Avustralya, fakir ve kalabalık 
olan Japonya için yutulacak 
bir lokma gibi görünmektedir. 
Avustralya' dan başka Kanada 
ve cenup Afrikası da San 
tehlikenin karşısında titremek
tedir. Bu memleketlerin elmas 
ve altın madenleri Japonların 
ağır bombardıman ateşleri al
tında bulunacaktır. Kaliforniya 
ile Amerika cumhuriyetlerine 
Japonyadan hiç kimsenin gir
mesine müsaade edilmediği 

için Japonyanın yarası derin
dir. Bunun içindir ki 1931 yı· 

lında Mançukoyu zapteden Ja· 
ponların gayeleri bir değil, iki 
değil, tamam beştir. 

1 - Mançukoyu zaptetmek 
2 - Şanghay ile Yantese hav 
zasını Mançukoya ilhak etmek 
3 - Kantondan başka bura· 
ya en yakın olan İngilterenin 
Hong·Kong müstemlekesini is
tila etmek, 4 - Fransızların 

Hindi Çini müstemlekesini ele 
geçirmek, 5 - Bütün Hindis· 
tanı zaptetmek. 

1 Daimi Encümeninden: . 
rsı 

(9412) lir~ açın tutarlı olup eksiltmeye konularak iste~ 
bulunmayan lzmir-Menemen·Bergama yolunun 20+000--25-+- si 
kilometreleri arasındaki şosenin esaslı onarılması eksiltıtlee• 
2490 sayılı yasanın 43 üncü maddesine tevfikan pazarlık sıı' Jl' 

tile bir ay uzatıldığından isteklilerin daimi encümenin toP1j11~ 
dığı her Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9 dan 12 ye ka 
il daimi encümenine baş vurmaları. 331V 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 3445 ~· 
İcar No. Lira oO 
238 Halkapınar kağılhane c. 282 No. lu ev 20 oO 
239 Hasan hoca ikinci belediye s. 15/1 No.lu dükkan 2

4
4 oO 

240 Karşıyaka intikam s. No. 14 reşadiye sokağın- 2 
dan 33 No. lu dükkan. 

37 
50 

241 Osmaniye c. kara osman oğlu hanı üst katın-
da 26/29 No. lu oda. rJJ 

242 Hükii~et dahili avlusunda bila No. büfe. 360 tle 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün mudde 9t 

açık arttırmaya konulmuştur. ihalesi 18-10-937 tarihinde rıı 
15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatlar~ 

ava Kurumu_....-

5IJ 
6 ici keşide 11 Teşrin "evel 1937 JeJif 

·ıy ·· k i kraı i e 20011000 lirad•1
0
• 

· oo ' Bundan başka: 40,000, 25,000, 20,ouu i.5, O) 
10,000 liralık ikramiyelerle (200,000 ve S0,00 
liralık iki adet mükafat vardır. b~· 
' Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar ptl 

yük ve küçiik birçok ikramiyelerle amortileri havi oları e' 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktarı ç 
kin meyiniz. 

m 
he 
ev 
8-

u 
İş 
h 
bi 
rı 

t 
ç 
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lzmir birinci icra memurlu- ıDEUTSCHE LEVANTE LINIEıoıivier ve şü-1 Frtatelli Sperco 1# 
v undan· 37-981 G. m. b. H. 

Bir .borçtan dolayı tahtı ı HAMBURG • . rekisı Limite vapur acent"&l 
acze alınan Bornovanm Mu- "THESSALIA" vapuru 6 Bı· ~OYAL NEERLANDAIS 

salla mevkiindeki Ova yolu rinciteşrinde bekleniyor. HAM- vapur acent&Sl KUMPANYASI· 
sokağında .10 .uu~~r.ada ~ai?. BREMEN limanla- . " DEUCALION " vapuru 
kapudan ıçerı gmlınce ustu BURG ~~ Birinci Kordon Rees bınası 10-10 gelip yükünü tahli-
kapalı taşlık bir avlu ve avlu- rından yuk çıkaracaktır. Tel. 2443 yeden sonra BURGAS, VAR-
dan arkaya çıkılır. bir kapu "ARKADIA" vapuru 6 Bi- ELLERMAN tlNES ~~ v: KÔSTENCE limanları 
ve burada ufak bır oda ve rinciteşrinde bekleniyor, ROT- LONDRA HATTI ıçın yuk alacaktır. 
odadan arkaya çıkınca solda TERDAM HAMBURG ve " DEUCALION ,, vapuru 
bir mutbak ve hizasında bir ' "POLO,, vapuru limanı· 26-10 da ROTTERDAM, 
oda ve kafi miktar avluyu ve BREMEN limanları için yük mızda olup 28 Eylüle kadar AMSTERDAM ve HAM-
müştemil bir bap ahşap ve alacaktır. LONDRA ve HULL için yük BURG limanlarına yük •ala-
heyeti umumiyesile harap bir AMERICAN EXPORT LINES alacaktır. rak hareket edecektir. 
ev 130 lira kıymet tahmin ile THE EXPORT STEAMSHIP "PHILOMEL" vapuru 29 "JUNO,, vapuru 16-10 da 
8-11-937 tarihine müsadif Pa- ROTTERDAM, AMSTER-
zartesi günü saat 11 de satı· 

lığa çıkarılacaktır. Bu artır· 
mada satış yolu muhammen 
kıymetin yüzde 7 5 ni bulma
dığı takdirde en çok artıran 

isteklisinin taahhüdü baki kal-
mak sartile satış onbeş gün 
daha uzatılarak ikinci artırması 
23-11-937 tarihine müsadif 
Salı günü saat 11 de yapıla
caktır. Bu artırmada vaz satış 
bedeli muhammen kıymetinin 
yüzde 75 ini bulmadığı tak
dirde en çok artıran isteklisi 
uhdesine ihale olunacaktır. 
İşbu gayri menkul üzerinde 
herhangi bir şekilde hak tale· 
binde bulunan işbu ilanın ta
rih neşrinden itibaren 20 gün 
zarfında ellerindeki vesaikle 
birlikte dairemize müracaatları 
lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicilile sabit olmayanlar 
paraların paylaşmasından hariç 
bırakılacaklardır. 

Satış peşin para ile olup 
taliplerin yüzde 7 buçuk ak
çasını veya milli bank itibar 
mektubunu hamil bulunması 
lazımdır. 

Yüzde 2 buçuk dellaliye 
müşteriye aittir. Müterakim 
vergi ve tanzifiye ve tenviri· 
yeden lan rüsum artırma be
delinden tenzil olunur. 

Şartname: 18· 10-937 tari
hinden itibaren herkese açık 
bulundurulacaktır. Talip olan· 
ların 9841 numarada dosyaya 
ve icra münadisine müracaat
ları ilan olunur. 

CORPORATION Eylülden 8 Birinciteşrine kadar DAM ve HAMBURG liman· 
"EXIRIA" vapuru 28 Eylüle LONDRA için yük alacaktır: lanna hareket edecektir. 

bekleniyor, NEVYORK için "LESBIAN,, vapuru 12 Bi- SVENSKA ORIENT LINEN 
··k l kt "BIRKALAND,, motörü 4-yu a aca ır. r"ınc"ıteşrinde LONDRA ve 

10 da ROTTERDAM, HAM-
"EXAMELIA,, vapuru 3 Bi- HULL için yük alacaktır. BURG GDYNIA, DANl-

rinciteşrinde bekl~niyor. NEV- LIVERPOOL HATTI MARK ve BALTIK limanlarına 
YORK için yük alacaktır. "MARDINIAN,, vapuru 29 hareket edecektir. 

"EXECUTIVE" vapuru 10 Eylülden 6 Birinciteşrine ka· "BARDALAND,, motörü 1 
Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- L GLAS 16-10 da ROTTERDAM, ı 

dar LIVERPOO ve . HAMBURG, DANTZIG, GDY-
YORK için yük alacaktır. GOW için yük alacaktır. NIA, DANIMARK, NORVEÇ 

"EXCHANGE" vapuru 18 BRISTOL: LEITH ve NEW- ve BALTIK limanlarına hare-
Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- GASTELE HATTI ket edecektir. 
YORK için yük alacaktır. • JOHANNE" vapuru ,28 " VlKINGLAND " motörü 

CARLTON 22 B' k d d v BRISTOL 2-11 de ROTTERDAM, " "vapuru 1
• Eylüle a ar ogru HAMBURG, GDYNIA, DAN-

rinciteşrinde bekleniyor. NEV- için yük alacaktır. ZIG ve DANiMARKA, NOR-
YORK için yük alacaktır. • "ARABIAN PRINCE., va· VEÇ ve BAL TIK limanlarına 
. "EXMINSTER,, vapuru 28 puru 10 Birinciteşrinde gele- hareket edecektir. 

Birinciteşrinde bekleniyor. NEV

YORK için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

• 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 26 

Birinciteşrinde bekleniyor . 

cek LEITH ve NEWGASTELE SERViCE MARITIME 

için yük alacaktır. 

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 MIDELHA VS

LINJE - OSLO 

ROUMAIN 
"ALBA-JULYA,, vapuru 10-

10 da MALTA, CENOVA, 
MARSIL YA ve ORAN liman· 
larına hareket edecektir. 

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

"LECHIST AN,, vapuru 8-
10 da ANVERS, GDYNIA 

• KôSTENCE, SULINA, GA-

"BAALBEK" motörü 27 Ey

lülde bekleniyor. DIEPPE, 

DÜNKERK ve NORVEÇ 

umum limanları için yük ala
caktır . 

Birinci sınıf mutahassıs LA TZ ve GALATZ aktar· 

Dr. Demir Ali ması TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

Kamçıoğlu STE ROYALE HONGROISE 
Cilt ve Tenasül hastalıklar DANUBE MARITIME 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
. No.: 55 

"DUNA" vapuru 18 Birin· 

citeşrinde bekleniyor, •BELG
RAD, NAVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRATIS
LA VA, VIY ANA ve LINZ 

Telefon: 3479 
• için yük ~alacaktır. 

·-.. s·a·t-ıll!llı~kmllllll!El!mvmıııiiiiiı JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 

Güzclyah tramvay cad
desi 1027 numaralı ev

1 

satılıktır. Taliplerin mez

kur eve nıilrncaatları ı 
'_!lan olunur. 

-

"DROMORE" vapuru 10 
Birinciteşrinde bekleniyor . 
LIVERPOOL ve ANVERS 
limanlarından yük çıkaracak 
ve BURGAS, VARNA, KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAIL limanları için yük 

• 

"BAY ARD" motörü 24 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. DIEP-

PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
limanlanna 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 acente 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 ,.Çalepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

. . ..~ : ·~: ·~ .. - ·. . ,. 

nsucatı 
• 
ı· . 

a 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

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

leri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oklu 

• zmr 
Türk 

u 
• 

nonım 

•• 
ensucatı 
Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkaı- drdadırr. 
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. 

on o. 2211 ve 3067 
dresi. Ba rak lzmir -

Tee 
Telgr f .. 

ve DANTZIG limanlarına hn- ı 
reket edecektir. 

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

Daha fazla tafsilat ıçın 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkll'rı 

mütehassısı 

1 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu-
nur. 
Telefon: 4111/4142/422112663 

1 
İkinciBeylerSokağı No. 681 

Telefon 3452 

da .. E!!:t: ............ .. 

• 
rı 

Pür.en aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 ı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Birleşik Amerikanın yakJn bir zanıanda siyaset ale N;kıeJen: F. ş. Bentioğıu 

minde filen müdahalede bulunacağı anlaşılıyor 
Bay Ruzveltin son nutukları, Amerikanın Japon 

Faşist taarruzlarına şiddetli bir mukabeledir 
ve 

Cenevre, 8 (Radyo)- B. Ruzvelt'in son nutku, Şikago nut
kundan daha mühim tesirler husule getirmiştir. Milletler ce
miyeti mahfellerinde Amerikanın, Japon-Çin mes'elesinde ya

blesinin mütalaMına tevafuk etmekte olduğu" suretindeki be
yanatı Milletler cemiyeti mahafilinde Şikago nutkunun hasıl 
etmiş olduğu tesir kadar kuvvetli bir tesir husule getirmiştir. 

Bütün bunlar yakın bir atide müsbet ve fiili bir harekete 
kında fiiliyata geçeceği kanaati vardır. 

Cenevre 8 (A.A)- B. Ruzvelt'in nutkile Cenevre asamble-
geçileceğine delil addedilmektedir. 

Amerika Hariciye Nezaretinin Milletler Cemiyeti ile itila
sinin karar sureti hakkında dün neşredilmiş olan mütalaalar fını daha ziyade tebarüz ettirmek için mezkfü cemiyet umumi 
B. Cordell Hull'un "Amerika hükumetinin Çin-Japon ihtilafı katibine hususi surette Hariciye Nazırının beyanatının metnini 
hakkındaki mütalaalarının umumiyetle Mılletler cemiyeti asam- tevdi ettirmeği tasavvur etmekte olduğu rivayet edilmektedir. 

Konferans 
V aşingtonda mı 

toplanak? 
Paris, 8 (Radyo) - 1922 de 

akdolunan muahedeye imza 
vazeden devletlerin, Vaşing

tonda toplanarak Çin - Japon 
ihtilafını müzakere edecekleri 
söyleniyor. 

Japonya ile beraber Alman
yanın · da konferansa iştirak 

ctmiyecekleri söyleniyor. ---·---
General Gameleiı 
Haf taya manevra. 

lara gidiyor. 
Bükreş 8 (Radyo) -Fransa 

Erkanıharbiyei umumiye reisi 
ieneral Gamelen, dün bazı 
tetkiklerde daha bulunmuş ve 
civar askeri müesseseleri gez
dikten sonra, dün buraya dön
müştür. 

General Gamelen, Pazartesi 
rünü manevraların cereyan 
edeceti sahaya hareket ede
cektir. 

Paris borsasında 
Dün muameleler 

ağır idi 
Paris 8 (Radyo) - Para 

borsası muameleleri, dün çok 
ağır olmuştur. Eshamın kısmı 

azamı müşterisiz idi. 
lngiliz lirası 150,35 Fransız 

frangı üzerinden alınmıştır. 
••• 

Amerika fabrikaları 
Rusgaya ve Çine silah 

satıyorlar 

Vaşington, 7 ( Radyo ) -
Sovyetler, Eylul ayı zarfında 

Amerika silah ve mühimmat 

fabrikalarından on milyon do

larlık mübayaat yapmışlardır. 

Bunların yansı donanma ihti

yacı içindir. Çin hükumeti de 

2,889,000 dolarlık bomba ve 

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

Me~hul denizaltı ... _.. __ _ 
Batırıldı mı, batı.rılmadı mı? 

Paris, 8 (Radyo) - (Pazı· 

lık) adındaki İngiliz torpito
suna hücum edip (toıpil sallı
yanan meçhul denizaltının cum
huriyetçi ispanya ait olduğu-

nu, Jur gazetesi yazmakta ve 
ispanyanın Kartajen limanında 
bir filo Rus denizaltının bu-

lunduğunu iddia eylemektedir. 

Cebelüttarıkten gelen bir 

habere göre Pazılık torpito

sunun · mukabil ateşi neticesin· 

de meçhul denizaltı batırıl
mıştır. Mahaza, bu haber te· 
yit etmemektedır. 

l ayan 
d .. un 

, ~abiha 

lznıire 

~ökçeıı 

geldi 
Atatürk kızı Bayan Sabiha Gökçen, dün beş tayyarelik bir 

filo ile İzmire gelmiştir. 
Bu filoyu, İzmirden kalkan üç tayyare filosu vilayet hudut

larında karşılamışlardır. 

ihtiyar kocasını öldür
ten genç kadı o 

Şimrli lzmir adliyesinde cinaye
tin hflsabını verecektİı'! 

Menemen kazasının Çavuş 11 teşrinievvelde İzmir ağır 
köyünde feci bir cinayet ol- ceza mahkemesinde başlana· 
muş, Zeliha adında genç bir caktır. 

Zeliha cürmünü inkar et-

mektedir. Fakat suç ortağı 

kadın, aşıkı Hasan Çetin adlı 
adamla birleşerek kocası mu
hacir Necibi öldürtmüştür. 

Bu çirkin cinayetin belli Hasan, herşeyi itiraf etmiştir. 
başlı sebep Necibin ihtiyar Bu muhakemenin heyecanlı 
olmasıdır. safhaları olacağı şimdiden tah-

Bu cinayetin muhakemesine min edilmektedir. 
~----· .... ···~··-·~-----~~~~-

Almanya müstem- İngiliz filosu 
leke istiyor Çeşmeye geliyor .. 

Berlin, 7 (Radyo) _ Alman İstanbul, 7 (Hususi) - Çeş-
meye iclccek olan mühim bir gazeteleri, Almanyanın müs-
İngiliz filosu, dün Maltadan temleke ihtiyacından bahisle 

Avrupa milletleri arasında iki hareket etmiştir. 
blok kaldıkça Almanyaya müs- Filo, hükumetimizin verdi2i 
temlekelerinin iadesi bir zaru- müsaade Üzerine Çeşme sahil-
ret olduğunu kaydetmektedir- lerine demirliyecektir. 

Filo mürettabatı, erzak hu-
ler. d k susun a i ihtiyaçlarını Çeşme-

mühimmat satın almıştır. 

--••..... Alman matbua. den temin edebileceklerdir. 

ingiliz harp gemilerinin, Çeş

mede bir hafta kadar kala-Almanya müatemle- tının iddiası 
kelerini istiyor 

Fransa ise, bnna lüzum 
yok diyor 

Paris, 8 (Radyo) - Alman 

matbuatı, müstemlekeler hak

kında seferber bir halde neş

riyata başlamış ve Almanyanın, 

eski müstem lekelerini istedi

ğini kaydederek şiddetli pro
pagandaya koyulmuştur. 

Paris siyasal mebafili, eski 
müstemlekelerin Almanyaya 
iade edilemiyeceii ve buna 
lüzum olmadıiı kanaatinde
dirler. 

Berlin, 7 (Radyo) - Al
man matbuatı; Popolo d'ltal
ya gazetesinin, B. Mussolini 
tarafından yazıldığı söylenen 
dünkü makalesinden uzun uza
dıya bahsetmekte, İspanyada 
Avrupa medeniyetinin, Alman
ya ve İtalya tarafından kurta
rıldığını iddia eylemektedir. 

Fransada fırtına 
Paris, 7 (Radyo) - Fran· 

sanın Aryej havalisinde şid

detli fırtınalar vardır. Kasırga 
ve yağmurdan büyük zararlar 
husule ielmiştir. 

cakları söy )eniyor. ---····----B. Stoyadinoviç se
yahate çıkıyor 

Belgrad, 7 (A.A.) - Bay 

Stoyadinoviç ilkteşrin ortala

rına doğru Paris ve Londraya 
gidecektir. Mumaileyhin mü· 
teakıben Sofya ve Romayı 

ziyaret edeceği zannedilmek
tedir. 

Bertin, 7 (A.A.) - Volkişer 
Beobahter, B. Stoyadinoviçin 
Paristen sonra Berline gidecc
iini haber vermektedir. 

Hani kontrol 
vardı ya? 

İki İngiliz vapurunu 
tevkif ettiler 

Londra 8 (Radyo) -Yamo
vor ve Doyrok adlı İngiliz 
poıta vapurları, general Fran
koya aid silahlı nakliye gemi
leri tarafından tevkif edilmiş
lerdir. Bu esnada, İngiliz 
vapurlarını himaye edecek tek 
harp gemisi bulunamamıştır! 

Japonya Çinde müş
külat çekiyor 

-Baştarafı 1 inci sahifede-

Şanghay, 7 (Radyo)- Dün, 
( Y ançepo ) şehri ne bir çok 
nakliye gemileri gelmişler ve 
muhtelif sahillere asker, tank 
ve top çıkarmışlardır. 

Tiyençin, 7 (Radyo) - Ja-
ponlar, kanal sedlerini yıktık· 
larından dolayı birçok yerler 
sular altında kalmıştır. Binlerce 
halk açıkta, aç ve sefil bir 
halde bulu Jmaktadır. 

Şanghay, 7 (A.A.) -Japon 
donanmasının tayyareleri dün 
saat 11/30 da Nankin üzerin· 
de bir cevelan yapmışlar ve 
askeri hedeflerini bombardı
man etmişlerdir. 

Bu cevelanlar dolayısile ha
vada tayyareler arasında bir 
düello yapılmış ve bu düctllo 
esnasında Japoh tayyareleri 
3 Çin tayyaresini düşürmüştür. 

Japon tayyareleri bundan 
sonra yere inmiş olan 7 Çin 
tayyaresini de tahrib etmişler· 
dir. 

Paoting, 7 (A.A.) - Çinli-
lerin iki bombardıman tayya
resi dün saat 10/10 da Pao· 
ting üzerinde bir cevelan yap
mıştır. Japon askeri tayyare
leri bu iki tayyareden birini 
düşürmüşlerdir. 

Tokyo, 7 (A.A.) - Tokyo
nun en büyük barut fabrika-
sında müthiş bir infilak olmuş 
V!! bu fabrikanın civarında 
bulunan diğer fabrikalarda da 
ciddi hasarlar vukua gelmiştir. 

İnfilak neticesinde bir de 
yangın çıkmıştır. Ölenlerin 
mıktan bdli değildir. infilakın 
sebepleri hakkında da polis 
tahkikat yapmaktadır. ····-'\'ardım açıktan 

açığa oluyor. 
Londra 8 (Radyo) - Ital

yanın, Mayorka adasına mü
him miktarda asker ve tayyare 
göndermeğe başladığı ve ge
neral Frankoya açıktan açığa 

yardıma başladıiı haber veri
liyor. 

Kleopatra, Romalı generale 
şaka tarzında: 

- Balıklar, kendilerine bah
şettiğin şerefi tanımıyor, sen
den korkmıyorlar.. Yoksa .. 
Dedi. 

Antuvan b·.ı şakanın altında 
kalmak istemedi, ve: 

- Balıklar, denizin soğuk 

suları altında bulunmaktan ise, 
sizin ılık muhitinizde bulun
mağı tercih ediyorlar! Dedi. 

Romalı adam, yanında bu
lunduğu bu kadının kehdisine 
tamamen hakim olduğunu an· 
lıyordu. Sanki şıddetli bir ce
reyan vücudunu kaplamış ve 
iradesini Kleopatraya bağla
mış bulunuyordu . 

Antuvan, Kleopatraya göz 
ucu ile baktı. Fakat güzel ka· 
dın gözlerini sulara dikmiş, 
denize bakıyordu .. 

Kleopatra biraz sonra, av
lanan balıkları bir sepete yer
leştirmekte olan esirin kula
ğına birşe)ler söyledi. Sonra 
gene oltasile meşgul olmağa 

başladı. Biraz sonra denizin 
yüzü gene kırpıştı. Kleopatra 
büyük bir balık daha tuttu. 

Beş dakika sonra, M~.rk 
Antuvan oltasının ucuna bir 
balık değdiğini hissetti. Bü
yük bir heyecan içinde kaldı, 
fakat heyecanını saklamağa 
çalışarak oltayı çekmeğe baş

ladı. Mark Antuvan, nihai za
ferden emin bir hal takın

mıştı! 

Oltanın ucunda ağır birşey 
olduğu anlaşılıyordu; Antuvan, 
mabudların kendisine mahsus 
zafer hakkını verdiğine emin 
bulunuyordu; şimdi, azametli 
ve kibirli Kleopatra, Romalı 
oir generalın nelere kadir ol
duğunu gözlerile görecek ve ... 
hayretler içinde kalacaktı. 

Hakikat; Antuvanın avladığı 
balık büyük bir Şt"ydi. Balığ1, 
yapma azamet tavırlar . le çekti 
ve tıraça üzerine fırlattı. Fa-

kat ne garip şeyi Balık, tıraça 
üzerinde sanki yapışmış gibi 
kaldı. Diğer balıklar gibi, de
nizden ayrıldığ1 için ne bir 
hareket yapıyor, ne de yerin· 
den fırlayordul İlk gören bu 
balıkta hayattan eser olmadı
ğını tasdik ederdi! 

Mark Antuvan, balığı yakın
dan tetkik etmek için eğildi. 
Gördüğü vaziyet ile çok sinir
lendi. Balık sade ölü bir ba
lık değil, artık kokmağa baş
lamış ve birkaç gün evvel öl
müş bir balıktı. işin çok ga-

rip bir ciheti daha vardı: bu 
balık tuzlu bir balıktı . Isken
deriye pazarlarında satılmakta 
olan tuzlu balıklardan bir tane 
kokmuş ve yüzülmüş balık! 

Zafer yerine ne feci sukut 1 
Kleopatra, kısa bir zaman için 
de ikinci ve daha mükemmel 
bir oyun oynamış bulunuyordu 
Antuvan bunu anlamadı değil 
fakat bütün asabiyetine rağ
men sükunetini muhafazaya 
çalıştı ve muvaffak oldu. 

Antuvan, oltayı bırakarak 

kadınların olduğu tarafa iler· 
ledi, genç ve güzel, oynak 
kadınlar Roma generalinin et· 
rafını sardılar. Fakat teessürü
nü gizliyemiyecek bir halde 
idi. Kleopatra Romalı gene
ralin yüzünden endişe ve sıkın· 
tısını hissettiA'i halde yeni bir 

oyun, yeni bir şaka düşüııii· 
yordu. Mark Antuvan da ka· 
dınlar önünde, bir erkek oldıı
ğunu göstermek ihtiyacile kıv· 

ranıyordu. Harplar kazanarıı -
cihanın tek ve en hüyük iıtl' 

paratoluğunun en yüksek mev· 
kie çıkan bir adam, hakiki 
bir erkek olduğunu göstermek 
için birşeyler yapmak istiyordu 
ve bunun için: 

- Bahsı kazandığımı sanı· 

yorum dedi. Tuttuğum balığııı 
ölü bir balık olmasının hiçbir 
ehemmiyeti yoktur, çünkü, bir 
Kraliçe ile yaptığım bahsı ka· 
zanmış bulunuyorum ki bunuıı 
bir eşini hayatımın sonuna ka· 
dar elde edemiyeceğim. 

( Ark.ası va~ 

Hud Cebe. 
lüttarığa vardı .. 

Cebelüttarık, 7 (Radyo) -
!ngilizlerin, büyük harp gemi· 
lerinden Hud, bugün buraya 
gelmiştir. 

Almanyanın, Admiral Von· 
şer adındaki zırhlısı da buraY8 

uğramış ve bir müddettenberİ 
hastanede yatmakta olan bir tı 
Alman zabitini alıp hareket 1 
etmiştir. ........ 

Roma şehri ıs 
Dün sular altında kald• e 

Roma, 7 (Radyo) - Bugii0 li 
yağan şiddetli bir yağmur ne· U 
ticesinde bütün Roma sııla.r g 
altında kalmıştır. Sular, Vı
teryo köprüsünü alıp götürınüş, ~ 
liertaraf, su hücumuna ınaruı: il 

kalmıştır. 
Su altında kalan şehrin üç 

yüz mıntakasından itfaiye da· 
vet edilmiştir. 

Zarar çok mühimdir. 

••••• 
Mısır 

Parl8mentosu fevkalAdB 
içtimaa çal]ırılıyor. 

Kahire, 6 (A.A.) - Başve· 

kil Nahas paşa, parlamento· 

nun fevkalade olarak içtiınıt" 

davet edileceğini bildirmiştir· 
Bu toplantıdan maksat, milli 

müdafaa için bir milyon )jrıı· 

lık munzam tahsisat kabili 
ı etmek ve Montrö kapitüla~· 

yontar konferansının derP1~ 
etmiş olduğu nizamnameler• 

mer'iyet mevkiine vazetmek 

olduğu söylenmektedir. 
Malum olduğu veçhile bil 

nizamnamelerle konsolosluk 
mahkemelerinin kazai saiahi· 
yeti muhtelit mahkemelere 
devredilecektir. 

İngiliz kabinesi 
Beynelmilel vaziyeti 

tetkik etti .. 
Londra, 6 (A.A.) - Bu sa~ 

bahki kabine toplantısı, ik1 

saat kadar sürmüştür. İçtiı111' . e 
esnasında Ruzveltin nutlc1.k 
beynelmilel vaziyetin tetk1 

edildiği zannedilmektedir. 

Siyasi Müsteşar/ar 
B. Celal Bayarın riyase· 

tinde toplandılar .. ··ıı 
Ankara, 7 (Hususi)- ButU 

Vekaletler Siyasi Müsteşarları, 
bugün Başvekalet Vekili B· 
Celal Bayarın riyasetinde toP· 

le· lanmışlar ve muhtelif mese 
ler üzerinde müzakerelerde 

bulunmuşlardır. 


