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Rusya, in harhına iştirilli edeceli ıni? 
~ ~ -~ - -=-=~-=-==~-;--~-;::;:::==~-Z::-==-=:-"":T-======:::::~~==::::=:::::::~~~~~:::::::::~:::::==========~~~~~~~~~ 

Çinliler 18 yaşından 45 yaşına ka- Venedikte büyük 
hazırhk var dar olanlar askere çağırılıyor Jngiliz 

Japon tayyareleri Kantonu-bollibardıman ettiler, Şanghay
-------~·~~-----~---donanmasının bu ziyaretine ita/. 

yanlar büyük ehemmiyet veriyorlar 

daki Amerikalılar, harp gemilerile nakledilecekler 

Japon askerleri 
tr ~ankin, 1 (Radyo) - Çin gelmişler ve Çin bataryaları 
~~nı harbiyei umumiye reis· ile askeri mevzilerini bombar· 
~ 1 18 yaşından 45 yaşına dımao ettikten sonra kaçmış-
'1 dar olanları silaha çağır· lardır. 

Olır. Öğleden sonra tekrar gelen 

,. ~~anghay 1 (R~dyo) .-. J~· bu tayyareler, Çin topçularının 
~ ordusu, Doıung ıstıhka· açtıkları ateşten korkarak ya· 
'lını ··h· b ~ . ve en mu ım nı as- naşamamışlardır. 

~~i Yerleri istirdad eylemiş- Şanghay ı (Radyo} _ Bu· 

1 .
r. 

k rada bulunmakta olan Ameri· 
~ ı ordu arasında yeni ve 
~1.rılı muharebelere intizar olu· kalılar, harp gemileri tarafın· 
~Yor dan nakledilecektir . 

tltı l<a~ton 1 (Radyo)- Altı Ja Fransanın Nankin sefiri de 
~rıı tayyaresinden mürekkep buraya gelmek üzere hareket 

hava filosu, dün buraya etmiştir . 

lıeı~lka k~a-bi-n-esi 
l~yhine ithamlar 

kral, parlam;~foyu fevkalade 
içtimaa davet ediyor 

Q .. 8ag Vanzeltind 
tuk sel, 1 (Radyo) - Rek· 

~tle Flamanlar, siyasi bazı 
&el d er çıkarmağa başlamış· 

~:k.Bu hadiseler, bilhassa 
td· ıl Bay Vanzeland aley· 
h it 

"tk . 8•stler, başvekil namına 
tt b 
t ankasından birçok pa· 
· ~ekildiğini iddia ederek 
lltrıı·n . "f • t . ıstı 11ını ıs emıı· 

lerdir. 
Kral, gelecek Salı günü 

parlamentoyu fevkalade top· 
lantıya çağıracaktır. 

----t•>-1111•~·---

Tren kazası 
Bir kişi ölmüş 15 
kişi yaralanmıştır 

Brüksel 1 (Radyo) - Os
tand ekspresi, dün yoldan çık
mıştır. Yolculardan bir kişi 

ölmüş, on heş kişi de yaralan

mıştır. Bir vagon parça parça 
olmuştur. 

-----.•-- -
İlkokullarda 

Kayıd ve kabul mua. 
melesine başlandı 

ilkokullarda kayıd ve ka
bul muamelesine bugünden 
itibaren başlanmıştır. Kayıd 

ve kabul muamelesi 15 Eylulde 
bitirilecek ve derslere başla· 
nacaktır. 

Tokyo, 30 (A.A.) - Japon 1 komünizm ile Koumontag ara-
gazeteleri Çin-Sovyet ademi sında mevcud olan bütün ra-
tecavüz misakına büyük bir bıtaları kırmak olmalıdır. ,, 
ehemmiyet atfetmektedirler. Asabi gazetesi birçok sene· 
Asahi gazetesi bu misakı bü· lerdenberi ihtiyar olunan fevka· 
tün dünyayı yekdiğerine mua· iade masraflardan ve binlerce 
rız iki bl9ka ayırabilecek bir insan kurban verildikten sonra 
diplomasi adımı teşkil etmek· komünistlerle anlaşmak mec· 
te olduğu mütaleasırıdadır. buriyetinde kalmış olan Ma· 

Ayni gazete zikri geçen reşal Çang Kay Şek ile Har· 
misakın akdi keyfiyeti Nankin biye Nazırı Heyinching ve 
hükumeti erkanı arasında bu- Nankin hükumetinin dört as· 
lunan Japon aleyhtarı zümre· keri reisi hakkındaki sempa· 
nin mezkur hükumet siyaseti- tisini izhar etmiştir. Venedikten bir görünüş 
ne hakim olmasımn tabii bir Berlin, 31 (Radyo) - Çinin \'ene<lilı:, ı (Radyo) - lngiliz İogiliz donanması, mera imle 

neticesi olduğu kanaatindedir. Berlin sefiri Hariciye Neza· donanmasının birinci filosu, yarın karşılanacaktır. Donanma, burada 

Bu gazete bu misakın gizli retine giderek Çinin Rusya {bugün] buraya Yasıl olacaktır. bir hafta kadar kalacaktır. İngiliz 
bir takım maddeleri ihtiva ile niçin ademi tecavüz misakı Jngiliz donanmasının ziyareti, ve İtalyan amiralleri arasıuda sa. 

etmesinden şüphelenmektedir. akdettiğini izah etmiş ve bu fevkalade bir hlidise olarak tellikki mimi mülakatlar olacak, mütekabil 
Asabi gazetesi söyle devam misakın hiç bir devlet aley· olunuyor. ziyafetler verilecektir. 

ediyor: hine matuf olmadığını bildir· ------• ......... • 1
••-..,.,..•------ -

'"Bu şerait altında Japon miştir. Ku·· çu·· k ı·tı·ıa.A.f harı·cı·ye 
siyasetinin şimdiki gayeleri - Devamı 4 ncıi sahif,.de - • 

Franko hÜkUmetinin ciler içtimaı 
• 

yenı bir kararı ----------Fransız tebaasının ispanyadan tardı 

bir mesele çıkaracaktır 

lspangol asileri 
Londra, 1 (Radyo) 

Royter Ajansına göre, asileri· 
)erin Katalonyalılara yaptıkla· 
rı yeni taarruzlar, 3000 zayi· 
ata ve 2700 esire mal ol· 

muştur. Bundan başka Ara· 
gon cebhesinde de 17 milis 

tayyaresi iskat edilmiştir. 

Salamanka, 1 (Radyo) -
İspanya radyosuna göre, Ka· 
talonya kuvvetleri, Kointu 
Belçide hattı kırmak için te· 
şebbüste bulunmuşlar fakat 
büyük zayiata uğramışlardır. 

Asilerin Adaymon cebhe· 
sinde ileri hareketleri başla-
mıştır. Bir iki köy işgal edil· 
miştir. Milislerden 1000 den 
fazla maktul vardır. 

Burgos, 1 (Radyo) - Asi
lerin resmi tebliği: 

Navarlı askerler, ileri hare· 
kederine devam etmektedir· 

ler. Sihon yolu üzerinde bazı 
köyler elde edilmiştir. Delalno 
Deyerora tepeleri de düşmüş· 
tür. Uskodo dağları da eli· 
!llize düşmek üzeredir. On
daka, Laser!>ya vesair köyler 
de düşmüştür. 300 milis tes· 
lim olmuştur. 

Salamankı, 1 (Radyo) -
F ranko hükumeti idaresi 

altındaki yerlerde bulunan 
bütün Fransız tebaasını hudut 
harici yapmağa karar vermiş· 
tir. Fransızlara aldıkları emir· 
den 24 saat sonra harekete 
hazır olmaları bildirilmiştir. 

Bu karara Fransızların ve 
Fransız ricalinin Franko aley
hine aldıkları vaziyet sebeb 
olmuştur. Fransa hükumeti de, 
Byariç ve Sen·Jandolondaki 
Franko mümessillerini hudut 
harici etmiıtir. 

Bu içtimada küçük itilafın Belçika itilafı 
ile beraber yürümesi kabul edildi 

Bükreş, 1 {Radyo] - Küçük 
itilaf Hariciye Nazulan konferansı, 
bugün de, Romanya Uıariciye Nazı· 
n B. Aritoneskonun riyasetinde 
toplanmış ve uzun müddet müza· 
kerelerde bulı.ınmuıtur. 

Kooferan~, bilhassa beyndmi· 
lel vaziyeti dikkatle tetkik etmi~, 
bazı lıueusatta, tam bir fikir mu· 
tabııkati mü~abede eylemiştir. 

Homanya Hariciye Nazın B. 
Anton11sko, Yugoslavya Baş ve Dış 
Hariciye .Nazırı B. Stoyaılinoviç ile 
Çekoslovakya Ilariciye Nazın B. 
Krof ta şeref ine Sinayada mükellef 
bir ziyafet \'ermiştir. 

Belgrad, 1 [Radyo] - Sina• 
yada bulunan Yugoslavya Başvekili 
B. Milan Stoyadinoviç bugün Kral 
S. ~I. Karol ıarafıadan kabul edil· 
mio ve ögle yeme~ine alıkonul· 
muştur. 

Kralın ziyafetinde, 8. Tatarcs· 

ko ve B. Antonetıko ile Çekoslo· 

vakya Hariciye Nazırı B. Krof ta 

da hazır bulunmuşlardır. 

fstanbnl, 1 [Hususi muhabiri· 
mizden) - Küçük itilaf Hariciye 
l\'azırlannın Sinaya içtimaın<la, kü· 

çük itilaf devletlerinin Avrupa 
meselelerinde Fransa ve İngiltere 

ile birlikte yürümeleri kararlaştı· 

nlmıotır. 

Belgrad, 1 [Iladyo] - B. 
Stoyadinoviç, Krofta, Antonesko, 
bugün Macaristaeın Bükreş elçisi 
ile uzun bir görüınıe yapmı,Jardır. 

Bükreş, 31 (Radyo) - Kü· 
çük itilaf konferansı, bugün 

geç vakit mesaisine son ver· 
miştir. 

Üç devlet Hariciye Nazır· 
)arı, matbuat mümessillerini 

davet ederek beyanatta bulun· 
muşlar, Küçük itilafla Balkan 

antantı arasında sıkı bir irti· 
bat olduğunu, mevcud muahe-

delerle bağlı olan iki grubun, 
ıulhun muhafaama matuf me-

sailerine tam bir ittihad 
dairesinde devam edecekleri· 
ni söylemişler, iki grubun 
arkasında yetmii> milyonluk 
beş millet mevcud bulundu· 
ğunu beyan eylemiştir. 

Bundan sonra ltalyanın Bük
reş sefiri, üç devlet Hariciye 
Nazırları ile uzun müddet 
konuşmuştur. 

Almanya 
Hariciye 
Hitlerle 

müsteşarı 
konuşacak 

Bay Hitler 
Berlin, 1 ( Radyo ) - Al

manya Hariciye Nezareti siya
si müsteşari (Makenzen), dün 
Çin sefirile yaptığı mülakat 
hakkında Hitlere izahat ver
mek üzere :yarın Berkez Ha
fene gidecektir. Bu izahattan 
sonra Almanyanın Çin hakkın· 
da alacağı vaziyet belli ola· 
cakbr. 
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Sahife 2 

Anasını Ciör_ı_ 
___ Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 71 
Evet, mübalağa etmiyoruz, 

Y ekçeşim Abdurrahman Çele· 
binin üslubu gibi lisanı da 
böyle belagat dairesinde. San· 
ki Babıalideki Mektubii sadrı 
ali odasından yetişme. 

Kör, lafı keser kesmez eli· 
ni cebine daldırdı. Büyükçe 
bir zarf çıkardı. Zarfın içine 
parmaklarını soktu. 

Bir fotoğraf uzattı : 
- işte Ekmel beyimizin 

resmi fotoğrafisi. Şöyle alır 
gözle bir atfı nazar et baka
lım!. 

Şakakları zulüflü, kaşı gözü 
kusursuz, t~r bıyıklı, küçücük 
ağızlı, müdevver çehreli, tom
bul, gayet yakışık bir deli
kanlı . . Başında, tam ortaya 
gelmiş, yani ne sağa ne de 
sola zerre mikdar kaymamış, 
kalıplı bir fes ... Sırtında, göğ
sü sırmalı, rütbei mütemayiz 
sınıfı evveli setresi.. Boynunda, 
sol tarafında dört beş nişan ... 

Vezir zadenin ne suret ve 
·surette bir genç olduğunu 
yukarıda anlatmıştık. Cılız, çi
roz, çehre züğürdü... Böyle 
nasıl değişti, nasıl tombul 
tombul, gayet yakışıklı oldu, 
demeyiniz. 

Bu fotoğraf Ekmelin fotoğ
rafı değildi. Vükela paşalar· 
dan birinin oğluna aitti. Mez· 
kiir mahdum Beyin Abdur
rahmanla alış verişi çok oldu
ğundan, ele düşürülecek ka
dınlara yemlik olarak gösteril· 
mek üzere verilmiş ve cebe 
konmuştu. 

Körün maksadı, bu yemliği 
Edaya da uzatarak yelkenlerini 
suya indirmek, yoğurt gönlünü 
ayran etmekti. Nitekim buna 
da muvaffak oldu. 

Eda, çekingen çekingen fo
toğrafı alıp göz atınca, deli
kanlıya bayılıverdi. işte biha-

. kin yakışıklı, böylesine der· 

ler. Allah için hiçbir tarafın· 

da kıl kadar kusuru yok; her 

yeri mütenasip, bütün azası 
biribirine uygun.. Tam istedi· 

ği gibi de. Körpe, dört kaşlı. 

Tombul. Sonra, kişi zade, ki· 
bar, halavetli. Anasından do· 
ğar doğmaz ikbale, saltanata 
konmuş. Daha Dadılar, taya· 
lar, lalalar !elinde büyümüş. 
Daha bıyıkları terlemeden 
göğsü sırmalarla, nişanlarla 
dolmuş. Variyetli; par~sı çok; 
konakları, yalıları, köşklerı, 

atları arabaları var. 
Eda, Ekmel Beyi kaç gün, 

kaç gece zihninde tasarladı· 
ğından ve umduğundan kat 
ender' kat üstün bulmuştu. 

Fotoğraf elinde, derinlere 
dalmış, karşısindakinin sinsi 
sinsi seyredişinin farkında ol
mıyarak, resme bakmada de· 
vamdayken, Abdurrahman; 

- Edacığım, dedi, şimdi 
biraz mufassalca teatii efkar 
etmekliğimiz icabediyor. Zira 
keyfiyet mühim değil, ehem· 
dir. Geçende de söylediğim 
gibi hayat memat meselesidir. 
Tarafeynin hüsnü amizişi, saa
deti mevzuu bahistir. Bu mü· 
zekrefat arasında, kokudan 
genzimiz yanarak, midemiz bu
lanarak konuşmaklığımız caiz 
değil.. Enzardan bait ve gÜ· 
rültüden azade bir yere çeki· 

Ve birden, adeta emreder
cesıne: 

- Gel arkamdan!. dedi. 
Hızlı hızlı yürüdü. Eda da 

takibe başladı. Selimpaşa yo· 
kuşunu biraz daha çıktılar. 
Şirvani zade konağının önüne 
gelince Kör, gene emreder 
gibi: 

- Bekle!. dedi. 
Koşarcasına, Şehzadebaşı 

nizamiye karakolunun önün
den sağa saptı; kayboldu. 

Çok geçmeden, önde bir 
kupa, gerisinde bir fayton, 
arka arkaya iki araba I köşe• 
den göründü. Konağın önüne 
gelmeden durdu. Abdurrah· 
man, faytonda e sallıyor, bir 
kumanda daha veriyor: 

- Bini.. 
Eda kupaya bindi. (Nereye 

gidiyoruz?) derneğe bile kal
mamıştı. Arabalar gerisingeri 
dönüp hayvanlar tırısı tutmuş. 
Beyazıta doğru alabildiğine 
gidiyorlar. 

Eminönünden köprüye gel· 
diler. Arabacılar, köprü para
sı yüzlükleri verip sürdüler. 
Çantadaki kekliğin içinde bir 
korku; yüreğinde çarpıntı. İş· 
te besbelli, karşıya geçiyorlar. 

Gittikleri yer neresi?. Be
yoğlundaki raya evlerinden, 
kötü yerlerden biri olmasın. 
ister misin polisler, hafiyeler 
görüp yakalasınlar; müslüman 
kadınının buralarda ne isi var 
deyip Galatasarayına yahut 
Beşiktaş muhafızlığına posta 
etsinler; anası gibi sürgüne 
sürülsün ... 

Arabalar, Şişane karakolu· 
nun önünden kıvrılmışlar, sağlı 
sollu mezarlığın ve servilerin 
arasından Altıncı dairei bele
diyeyi dönüp ·Kabristan soka
ğını tutmuşlardı. 

Eda, artık yerinde duramı
yor, yanlarına tutuna tutuna 
kalkıp oturuyor, camı vurup 

arabacıya seslenmek, (Nereye 

götürüyorsun?) demek isterken, 

onu da yapamıyordu. 
- Allahım bana acı, beni 

koru; kazadan beladan başımı 
esirge!. diye dua dua üstüne; 
salavatları ardarda çekme; Süm
bülefendiye, Merkezefendiye, 
Baba Cafere, Toklu dedeye 
a lamlar adama .. 

Birden, metanetini topladı; 
cesaretlendi; kendi kendine: 

- Eda deli mi oluyorsun? 
dedi. Bu kadar da mı hımbıl
dın, avanaktın sen?. Ölüm 
yok ya nihayetinde. Kader al· 
nıma ne yazdıysa onu görü· 
rüml.. 

Arabalar, Caddeikebir bo
yundan Taksime vardılar. Ge· 
rideyi fayton ileriye geçti. 
Anlaşılan, gidilecek yolu gös
termek için öne düşüyor .. 

Topçu kışlasile talimhane 
meydanının önünden aştılar. 
Taksim bahçesini geçer geç· 
mez sağa sapıp Taşkışiaya 
inen sokağa girdiler. 

Abdurrahman arabaları dur· 
durdu. Kupanın arabacasına: 

- Sen sür, bayırın başın· 
da stop et! dedi. Faytonu 
koşana da: 

- Sen de burada bekle!. 
Emrini verdi ve faytondan at
ladı. 

(Uluıal Birlik) 1 EylQl 937 

Siyonizm Yahu- Amerlkada lin~ ed 
dilikten Ari mi? len bir zenci 

-------------------------
Siyonizmin istekleri Yahudi-

lerin isteğinden başkadı~ 
Bir zat eski bir kütüphane· 

den bazı gazeteler almıştır. 
Bu gazeteler arasına karışan 
gazete kesikleri de bulunuyor. 

1 
yerler satın alıp Yahudi kolo
nilerine her cihetle yardım 
olduğunu söyledikten sonra 

Maktualardan biri Baku ve 
ya Kazan gibi bir · şehirde 
vaktile basılan Arap harfli 
kitap veya gazetelerin harfle· 
rinden dizilmiştir. 

(Siyonizm) adlı bir sıra ma· 
kalenin ikincisi olduğu anla· 
şılıyor. Bir kitap veya bir 
gazetede neşredildiği belli de· 
A"il. imza: Musa Carullah. 

Musa Carullahın bu yazıyı 
vaktile Defteri Hakani Emini 
Mahmut Esat efendiye gön· 
derdiğine delalet edecek bazı 
işaretler de görülüyor. 

Yazı bu günlerde de sık 
sık hadiseler kaynağı olan bir 
yere dokunduğu için bazı par
çalarını bir vesika olarak alı· 
yoruz. 

(Siyonizm) makalesinin bu 
iki rakamlı parçası Filistindeki 
ecnebi bankalarından söz aça
rak, hükumetten ruhsat almak, 
devlete vergi vermek gibi zah· 
metleri olmıyan bu bankaların 
öz sermayeleri ile değil, hal
kın sermayesiıe iş gördüğünü, 
gprdüğü işin d~ "Yahudi" lere 

şöyle devam ediyor: 
"Filistin yerlerini talebe iken 

fakirlik "bereke,, sile ben pi· 
yade seyahat etmiştim. 

Filistin müslümanlannda yer 
'işlerine hazırlık, birlik yoktur. 
Hükumeti Osmaniye Filistin 
yerlerinin imaretine, ziraatine 
hiçbir vakit, hiçbir tedbir zah· 
metlerine tenezzül etmemiştir. 
Zıraat aletleri yok; yerin "be
rekei mahsul,, leri lüzumu ka
dar alınamıyor. Yol yok, çık· 
mış berekeler tarlalarında 
harap olur. Bunun üzerine hü· 
kiimet tarafından talep olunan 
vergiler fellahların tahammü· 
lünden ziyadedir. Mukaseme 
usulü ile tayin kılınmış vergi, 
mesela beşten bir olursa, ha
kimlerin keyiflerine göre üçte 
bir yahut daha ziyade alınır. 

Her iş için hakimin, müsa· 
ade için bir rüşvet lazımdır. 
Hükumetin idaresizliği, hakim
lerin hıyanetleri, zulümleri, 
miskin fellahları da, bıçare 
beyleri de sudan, yerden bi· 
zar etmiştir. Mecburiyetle ye· 

DetJamı 3 ncü sahifede -
---~----••H•~•~~.-..----~~~~-

A l manya n ı n Ha-
va kuvvetleri 

·-·-· En büyük devletlerle boy ölçü 
şecek vaziyete gelmiştir 

Geçen gün, Alman ve ltal· 
yan donanmasını bir arada, 
müttefik bir kuvvet tutarak, 
bunun karşısında Fransanın 
deniz kuvvetinin ne kadar zaif 
olduğunu işaret eden bir Fran 
sız muharririnin yazısını nak· 

.. letmiştik. • 
f stres · Şam · Paris arasın· 

daki hava yarışında Fransız 
ve İngiliz tayyarecilerini geride 
bırakarak İtalyan tayyarecile· 
rinin kazanması üzerine ltal
yan havacılığının üstünlüğünü 
işaret eden bir diğer Fransız 
muharriri de Fransız hava ku· 
vetleri karşısında Alman Hava 
kuvvetlerini gözden g~çiriyor: 

"Bizim mühendisler muhte· 

şem makineler yapmayı düşü

nürken Almanlar boş durma· 
dılar. Almanya tayyareciliğinin 
idaresini tayyareciler, General 
Göringe, general Milche, ge· 
neral Udete verdi. 

Tecrübeleri olan bu gene
raller bütün çalışmalarını hava 
makinesi maddeleri üzerine 
verdiler. 

ziyeti alarak ellerini göbeğinin 
üstünden kavuşturdu. 

Bu hallere mana veremiyen 
Eda acayip acayip bakıyor, 

Kör gene sinsi sinsi gülerek 
diyordu ki: 

- Nasıl açmazımı beğen· 

din mi? .. Nazarı dikknti cel
betmeden, rahat rahat konu
şacağız. lstanbulda bir ka
dınla bir erkeğin asude, teh
likesiz ve doya doya konuşa
bilecekleri yegane mahal, işte 
bu noktadır. 

• ehehini · ı: 

Almanyanın çok eski tay
yareleri vardı. Saatte 210 kilo· 
metre yapan bir bombardıman 
filosu, saatte 300 yapan av~ 

tayyareleri ve saatte 250 kilo

metre süratli keşif tayyareleri. 

Bunlara mukabil Fransanm 

bombardıman tayyareleri 300, 

avcı tayyareleri 360-400, ke· 

şif tayyareleri 270-300 kilo· 

metre gidiyordu. 

Almanya Amerikan ve İn· 
giliz motörleri alıyordu. Fran· 
sadan da bazı alışveriş edi· 
yordu. 

Bununla beraber, Alman
yanın yüzlerce tayyare yapması 

lazımgeliyordu. Çünkü, silah· 

lanmağa başladığını bütün dün· 

yaya ilan ettikten sonra geride 
kalmak istemiyordu. 

Bunun üzerine Alman mü· 
hendisleri iş başına geçtiler. 
Başlarında İngilizlerden, Ame· 
rikalılardan geri olmıyan tay
yareciler bulunduğu için o ka
dar iyi bir şekilde çalıştılar 
ki en iyi hava kuvvetleri ile 
bir seviyeye geldiler. 

Tayyareleri orta derecede 
iken Almanların bu sahada 
hiç sesi çıkmıyordu. 

Fakat şimdi tayyarelerini 
herkese göstermek istiyorlar. 

Zurihteki toplantıya iştirak 

ettiler ve muvaffakıyet kazan· 
dılar. 

ltalyan havacılarını Alman· 
yaya çağırdılar ve eserlerini 
gösterdiler. General Göring, 
memleketi ziyarete gelen Bel· 
çika hava kuvvetleri erkanına 

ta are fabrikalannın ezdiril-

- -------------------
Ahali, zenciyi, bir ağaca asarak öl-

dürdükten sonra tadanca 
ile vücudunu delik deşik etmiştir 
Amerikada linç kanunu me- linde hücum eden halk onları~ 

deni insanlarla telif edileme· elinden anahtarı alıyor ve zeır 
yecek derecede garip ve feci ciyi hücresinden çıkararak dr 
bir 'şeydir: şarı sürükliyorlar. 

Linç "kanunu,, Amerikalı Halkın tekmeleri, tokat!Bf 
zencilere tatbik edilir. Bu, her arasında bir paçavra gibi sÔ' 

hangi bir kabahati olan bir rüklenen zenci şehirden uzaı' 
zencinin halk tarafından, is- götürülüyor. Orada dayağa çe 
tenildiği şekilde ve ekseriya kiliyor. Zencinin göklere yii~· 
çok vehşiyane öldürülmesidir. selen figanına rağmen ıner 

Amerikan kanunu halka bu hamete gelmeyen halk, 011.f 

müsaadeyi verir ve halk zen- sade dövmekle kalmıyor, b~ 
cilere tatbik ettiği linçle dai- ağaca asıyorlar ve karşısıP . 
ma onlaıa bir esir muamelesi geçip üzerine tabancalart

0
' 

eder. boşaltarak vücudunu delik dr 
Bu lınç vak'alarından . biri şik ediyorlar. ~ 

Bundan sonra, işleri bitrıl, 
geçen gün Arnerikauın bir (1) b~ 

h ve gönülleri rahat etmiş 
şe rinde olmuştur. 

halde, şehre dönüyorlar. .~ Kavington şehrinde Guden cır 
ismindeki 25 yaşlarında bir Halkın böyle bir zen. ı 
zenci bir polis memurunu öl· gözgöre göre öldürmeJ 
dürmekten suçlu olarak yaka- polis mani olmayor. An pıt 
lanıyor. Guden öldürüldükten s~ 

Zencinin suçlu olup olma· polis memurları cesedi al l .ıt 
ve gene sürükleye sürük er 

dığı henüz tahakkuk etmemiş· 
tir. Yalnız ortada bir cinayet kaldırıyorla_r_ .. __ _ 

vardır ve polis memuru zenci Deniz altında , 
mahallesinde öldürüldüğü için Şu Amerikalılar garip in~ 
katil olarak zencilerden şüphe lardır. Geçenlerde bir Aroeıf 
ediyorlar ve şüphenin en fazla kalı çift evlenecek yer ara~ef 
üzerinde toplanmış olduğu lar, nihayet şimdiye kadar bil' 
Guden bu yüzden tevkif edi- yerde hatta tayyarede ~ 
liyor. nikah yapıldığı için, denizaltııf 

Tahkikat neticesinde zenci tercih etmekte karar kılı!I 
belki suçsuz görülecektir. Fa· }ardır. . ~ 
kat, zencilere karşı daima kin ikisi de dalgıç elbıse ,1 
besliyen halk, bir polis me· giymiş, papası da dalgıç k~~ 
murunun bir zenci tarafındnn fetine sokmuşlar ve defli 
öldürüldüğünü duyunca gale· dibine inmişlerdir. ~-
yana geliyor ve Gudenin mu· insan kendi ke~disine şo 
vakkaten konulduğu hapisha- sormaktan duramıyor: 

1 
,i~ 

neye hücum ediliyor. Acaba balayı seyhat e , 
d d · · d'b' d . ysP Hapishanede bekçilerin üze- e enızın ı ın s mı 

rine büyük bir kalabalık ha- caklar? .. 

·--Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangos. 
5 ici keşide 11 Eylul 193 7 dedıt 

Büyük ikramiye50,000lira ·~· 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ',, 

ramiye/erle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet "' 
ka/at vardır. . b~ 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) lıraya kadar bd 
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan ( 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan ç 

kin meyiniz. 51 

lzmir vakıflar müdürlüğilfl; 
den: 

Seneliği . . .fı 
Lira Cınsı Vak . 

60 Balıkçı mes~idi odası Pazarye~ı 
Yukarıda yaz.ılı akar kiraya veri_lm~.k .. üzere müzayed~ye 1,ıi 

rılmıştır. lhalesı 6-9-937 Pazartesı gunu saat 15 dedır. 24 
lerin vakıflar idaresine müracaatları. 30 1 6 30 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. 
223 Tepecik Kağıthane cd. 644 No. lu ev 
224 Karantina Mızraklı dede sokak 21/2 No. ev 
227 Karşıyaka Bostanlı mektep sokak 118 yeni 

No. lı dükkan. 
228 Darağaç Avcı sokak 13 yeni No. tarla 
229 (Hasan Hoca Ma. Kara Osman oğ. han ıçın· 

de 28/6 No. mağaza) 1~ 
230 Burnava Kürt Ömer sokak 12 taj No. lu dükkan ıJ 
231 Murabit çarşısı çuha bedesteninde 114/116 ,, 

eski No. dükkan. ı~ 
232 Alsancak Halk sokak 16 eski No. lu ev ,.. 
23:l Halkapınar Çatal çeşme kağıthane cd. 284 No. e'I ~ 
235 Alsancak Demir Mehmetçik sokak 7 eski No. ars• ıı 
236 Karşıyaka Alaybey sütçü. so~ak 88 yeni ~o. ev jjOi1 

Yukarıda yazılı emvalin senelık ıcarları 15 gun . ~ d• 
açık arttırmaya konulmuştur. ihaleleri 13-9-937 tarıbdır> 
zartesi günü saat 15 dedir. Taliplerin yevmi mezkur e 

1 

• 



Sahile 3 (Ulual Birlik) 

Siyonizm Y alıudilik-ı 
ten ô.ri mi? 

N. V.---,0-Il-.vı-·-er_v_e-şiı-. --1 Fratelli Sperco 1 

W • F • H. Van rekisı Limited vapur acentası 
( Baı tarafı 2 inci salıi/ede) 
rini satar, ufak ticaretle gayet 
bahil sanaat)a yahut günJük
çüklük hizmeti ile, zahmetle, 
O'Jeşakkatle ömreder. 
Şu usulün tesiri ile, Filis· 

tinde ehli islim yerinin be· 
mcsi ya ekseri birkaç sene 
içinde bankaların vasıtası ile 
Yahudilere asanhkla mülk 
olur. 

Filistin yerlerini ~mamile 
mülk ettikten sonra bir dev· 
leti Yabudiye tesis etmek 
ümidinde olan siyonistler, yani 
umumiyetle Yahudiler, başka 

memleketlerde · öz mülklerini, 
ticaretlerini elbette diğerlere 
vermezler, yalnız Filistine de 
kanaat etmezler; belki Türkiye 
vilayetlerinin diğerlerine de 
istila edip o vilayetlerin de 
ticaretlerini ellerine alırlar halk 
her cihetle esir kalır. Yahudi 
tnedeniyeti Arabistanda kuv· 
Vetli nüfuzunu icra eder. Şu 
hallerin her biri, Siyonistlerin 
ıu günkü gibi içtihatları yolu 
ile devam ederse bugün ol
tnasa yann olur. Bir gün bizim 
hesabımızda 24 saat ise mil· 
letin ömrünü devletin besa
ltında bir gün, bir asır olmak 
lazımdır. 

Her insan öz mülkünde öz 
ibtiyarile nasıl isterse tasarruf 
edebilir. Satar, hibe eder. Li· 
irin bugün olmazsa yarın yer
lerin hepsine malik olup bal· 
kın, yerleri satın alan banka· 
lara, tirketlere, cemiyetlere yer 
satmak, sattırmak, yahut mü· 
laade etmek kat'i surette el· 
bette (haram) dır. 

Der Zee vapur acentası Rov ~t~i!~~~?Aıs 
& Co. Birinci Kordon Rees binası "HERMES" vapuru 31-8-37 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"ADANA" vapuru 25 Ağus· 
tosta bekleniyor. ROTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

"CAIRO" motörü 6 Eylülde 
bekleniyor, 12 Eylüle kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala· 
caktır. 

"ANKARA,, motörü 21 Ey· 
lülde bekleniyor. 28 Eylüle 
kadar ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN limanla· 
rına yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHlP 

CORPORATION 
•EXPRESS,, vapuru 2 Ey

lülde bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul edecektir. 

"EXMOUTH.. vapuru 14 
Eylülde bekleniyor, NEVYORK 
için yük kabul edecektir. 

.. EXIRIA" vapuru Eylül so
nunda bekleniyor, NEVYORK 
için yük kabul edecektir. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 

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

Tel. 2443 gelip BURGAS, V ARNA ve 
LONDRA HATTI KÖSTENCE limanlan için yük 

"BORODINO" vapuru 28 alacaktır. 
Ağustosa kadar LONDRA ve .. MEROPE" vapuru 5-9-37 
HULL için yük alacaktır. de ROTTERDAM, AMSTER· 

"AD JUT ANT" vapuru 28 DAM ve HAMBURG liman· 
Ağustosta gelip 7 Eylüle kadar lanna hareket edecekti. 
LONDRA için yük alacaktır. "HERMES,. vapuru 20·9-37 

.. MAL VERNIAN" vapuru de ROTTERDAM, AMSTER· 
10 Eylülde gelip 17 Eylüle DAM ve HAMBURG liman· 
kadar LONDRA ve HULL lan için yük alacaktır. 
için yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LINEN 

"MARONIAN" vapuru Ey· "GDYNIA" motörü 2-9-37 
lül iptidasında LONDRA, de ROTTERDAM, HAM-
HULL ve ANVERSten gelip BURG, DANTZIG, GDYNIA ı 
yük çıkaracaktır. BALTIK ve DANIMARK fi. 

LIVERPOOL HATTI 
"OPORTO" vapuru Ağus· 

tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEAdan gelip yük çı· 

karacaktır. 
"OPORTO" vapuru Kara· 

deniz ve lstanbuldan avde· 
tinde BELF AST, LIVERPOOL 
ve Gt.ASGOW için yük ala· 
caktır. 
BRISTOL: LEITH ve NEW· 

GASTELE HATTI 
•jOHANNE .. vapuru Eylül 

ortasında doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

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

DEUSTHCE LEVANTE-LINIE 
•MILOS" vapuru Eylül ip· 

tidasında HAMBURG, BRE· 
MEN ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak. 

manlarına hareket edecektir. 
"VASALAND., motörü 17-

9.37 de ROTTERDAM, HAM· 
BURG, DANZIG GDYNIA, 
NORVEÇ-BAL TIK ve DANI. 
MARK limanlarına hareket 
edecelctir. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

•sUÇEAVA" vapuru 10·9-
37 de MALTA ve MARSIL
Y Aya hareket edecektir. 
ZEGLUGA POLKA S. A. 

•LEWANT" motörü 8-9·37 
de ANVERS, DANTZIG ve 

GDYNIA limanların hareket 

1 Eyini 9!7 -lzmir Yün Mensucati 
Türk Ano•ıim Sirk eti 

' 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

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

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark balı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR otlu 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarım havi her nevi Kapot bezi 
imaİ eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip menau· 
catına faiktır. 

Telefon No. ,2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki değişiklikle· 
rinden acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahkJna 
müracaat edilmesi rica olu
nur. 
Telefon: 4111/4142/2663/ 4 221 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastah~n 

mütehassısı 

l 
lkinciBeylerSokatı No. 68 

Telefon 3452 

= 

Biliniz: (Filiıtin) de ıu gün 
Yahudilerin bir kolonisi gele
cek günlerde devleti Yahu· 
diyenin temel taşıdır. 

Biliniz: Bitmez, tükenmez 
hazineleri olan en bereketli 
Yerler bedelinde alınacak ufak 
•ltın paraları birkaç gün sonra 
gelecek devletin büyük esa· 
retin neziridir. 

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

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

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

alacaktır. ---JOHNSTON WARREN LINES 
Kum r~biri 

Şu meselede en mühim ted
bir: 1) idareyi ıslah etmek, 2) 
Hıyanet yollannı, zulüm yol· 
lannı kapamak, 3) F ellihlan, 
beyleri yer satma mecburiyet
lerinden halas etmek. 4) Yer 
kanunlarını ıslah etmek gibi 
tedbirlerdir.,, 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
' Kamçıofla 

.. EXETER., vapuru 8 Birin· 
citeşrinde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

•DUROSTOR., vapuru 29 
Ağustosda bekleniyor. KÔS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU-
NA ıimaoları için yük kabul 
caktır. 

C·ı 1 
t ve Tenail lıatalılclar STE ROY ALE HONGROISE 
w 11lelctri/c tedavisi DANlJBE MARITIME 

lzınir · Birinci beyler aokatı· "DUNA,, vapuru 6 Eylül-
tlbamra sineması arkasında de bekleniyor. BELGRAD, 

No. : 55 NOVISAD, COMARNO, BU· 
CAPEŞTE, BRA TISLA VA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 

LiMiTED - LIVERPOOL 
~ INCEMORE " vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanları için yük kabul ede
cektir. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

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

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

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

*.!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıdurak büyük ,'\alepçioğlu hanı karııaında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
-~ ,~~~~~~~~~~~~!!!!!-



(Ulusal Birlik) 

Sovyet Rusya, uzak şark silAhll ihtila
fa karışmağa mecbur olacak mıdır? 
Japonyanın istila planında Mongolistanı da 

müstemlekeler arasına koymak vardır 
Paris 1 (Radyo) - Sovyet Rusyanın, nihayet Uzak Şark ilhak etmek vardır. Bu suretle Pekin, Sahar ve buna mümasil 

harbına iştirake mecbur kalacağı anlaşılmıştır. Çin şimal eyaletleri lir Japon kıskacı altına girmiş olacaktır, 
f k 1 Şark meselesinde bilhassa Orta Asya davasında Mongolistan 

Sovyet Rusya, Çin - Japon harbında bitara a mağı esas çok kuvvetli bir istila anahtarıdır. Bu istilada Rusya aleyhine 
itibarile kabul etmiştir. Fakat bu karar, Japonların Mongolis- matuftur. Ve Tibet, Hindistan da tehlike altına girecektir. Bu 
tan statokosuna taarruz etmemelerine kaimdir. Halbuki Japon sebeple Rusyanın Japonya aleyhine harbe girmesi İngiliz siya
istila planının en esaslı iki maddesi Tiyen-Çin ile Mongolistanı seti iktizası görünmektedir. 

~ . "\ 
Atatürk ve lnönü-

nün cevabları 
Zafer bayramı mün sebe

tile belediye reisliği tarafın
dan Cumhurreisimiz Atatür
ke ve Başbakanımız İsmet 
lnönüne tebrik telgrafları çe
kilmişti. Dün aşağıdaki ce
vablar lütfedilmiştir: 

Doktor Behçet Uz 
Belediye reisi 

İzmir 

.............. 
Fra~sız ~a- Fransa erkanıharp reisi 

bıneşı Londraya gidiyor 
Dün Eliza sarayında 

toplandı ·-·-· Fransız manevralarında İngiliz erkanı
harbiyei umumiye reisininde bulunacak 

Paris, 1 (Radyo) - Fransa mütekaben Fransaya dönerek 

Erkanı Harbiyei umumiye reisi Fransız ordusunun yapacağı 

general Gamelen, dün Lon- manevraları idare edecektir. 
draya hareket etmiştir. Bu menevralarda İngiliz Erka· 

Paris 1 (Radyo) - Fransız 
kabinesi, dün Eliza sarayında 
Reisicumhur B. Lebrunun riya
setinde toplanmış ve müna
kalat nazırı, yeni şimendifer 
hatları hakkında izahat vermiş, 
hariciye nazırı B. lvon Del-

e. Size de ktJtlu olsun. bosta harici vaziyet hakkında 
K. Atatürk malumat vermiştir. 

General Gamelen, İngiliz nı Harbiyei umumiye reisinin 
Erkanı Harbiyei umumiye re· de hazır bulunacağı söyleni· 
isile bir mülakat yapacak ve yor. 

Zafer 
ederim 
narım. 

* * * bayramınızı tebrik 
ve teşekkürlerimi su

Başvelcil 

İ. lnönü 

----~--------~_) 
' Çinliler 18 yaşından 

...... 
Çin çeteleri 

Fransızları dağa 
kaldırıyorlar 

Pekin 1 (Radyo)- Çin as· 
kerlerinin de mevcut bulun· 
dukları iddia olunan bir takım 
Çin çeteleri, Fransız kiliselerini 
yağma etmişlerdir. 

~~~~-----... ~--·~ .... ·-~·-----~~~~-
Kuı·tuluş bayramı için 
Şimdiden 

lar 
Büyük Hazırlıka 
Yapılıyor •• 

· 45 yaşına kadar olan 
lar as kere çağrılıyor 
-Baştarafı 1 inci sahifede-

5 Şanghay, 30 (A.A.) - Ja-
Fransız konsolosu, çetelerin 

takibi lüzumunu Çin hükume· 
tine bildirmiştir . 

9 Eylul kurtuluş bayramı münasebetile yurdun her tarafın· 
dan şehrimize heyetler gelecektir. Trakya Umumi müfettişi Ge
neral Kazım Dirik ile Kastamonu valisi B. Avni Doğan elli 
kişilik bir heyetle 8 Eylfilde lzmirde bulunacaklardır. Yedi 
Eylulde İstanbul Üniversitelilerden mürekkeb bir kafile de iz
mire gelecektir. Manisadan beşyüz kişilik bir kafile, kurtuluş 
bayramımıza iştirak edecektir. 

pon general konsoloshanesi 
ı namına söz söylemeğe salahi· 
ı yettar bir zat matbuata beya· 

natta bulunarak demiştir ki: 

Çeteler, Fransızlardan bazı· 
larını dağa kaldırmışlardır. Fuar dolayısile şehrimize gelenler hergün çoğalmaktadır. 

Şimdiye kadar gelenlerin sayısı 48,994 kişiyi bulmuştur. 

Arnavudlar Evelki geceye kadar fuarı ziyaret edenlerin sayısı da 211,508 
kişidir. 

Yugoslav hududunu. . ---:· .. • ~- • • 

-Çin·Sovyet muahedesi Çin 
ile komünizm arasında bir an
laşma mahiyetindedir. Muahe· 
denin neşredilen metni her f halde imza edilen anlaşmanın 
yalnız bir kısmıdır. 

geçmek istemişler Fuarın elektrıklerı Sekız yerınden 
.. Belgrad, 1 (Radyo) - Bu niçin söndü? yaralamış 

gun Yugoslavya-Arna~udluk Dün gece saat 20,50 de 
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Hasıl olan kanaate göre, 
Sovyetler birliği Çine silah ve 
askeri malzeme vermeğe mu
vafakat etmiştir. 

Zeytin rekoltesi 
Alakadarlara gelen mallı· 

mata göre, bu sene zeytin 
mahsulü bütün mıntakada çok 
iyidir. Zeytincilik mıntaka mü
tehassıslığına bağlı seyyar 
zeytin memurlarından İzmir 
memuru B. Hasan Pınar Çal, 
İzmir, Kamalpaşa, Bayındır 
kazalarında tetkikler yapmış, 
mevsimlik işler hakkında müs
tahsile malumat vermiştir. Me· 
nem'en memuru B. Hamdi 
Tokay, D,ikili , Foça, Bergama 
zeytinliklerini, Tire memuru 
B. Falih de kendi mıntaka
!nndaki zeytinliklerle yağhane· 
leri tetkik etmişlerdir. 

hududunda bir hadise olmuş· fuar sahası birdenbire karan· Evelki akşam Çukurçeşme 
tur. Arnavud komitecilerinden lıklara gömülmüş, bütün elek- mevkiinde bir vak'a olmuştur. 
birkaç kişi Yugoslavya hudu· trikler sönmüş, ziyaretçiler ve Karpuzcu Rifat oğlu Münib 
dunu geçmek istemişler, hu· gazinoda bulunanlar karanlıkta ile arabacı Hasan arasında 
dud muhafızlarının müdahalesi kalmışlardır. Bu vaziyet üç beş karpuz alım satımı meselesin
üzerine ateş 2çmışlardır. Bu· dakika kadar devam etmiştir. den kavga çıkmış, Hasan bı
nun üzerine muhafızlar tarafın- Müteakıben elektrikler tekrar çakla Münibi sekiz yerinden 
dan da mukabil ateş açılmış yanarak ortalık aydınlanmıştır. yaralamıştır. 
ve bir saat devam eden mü· Yaptığımız tahkikata göre Hasan tutulmuş, adliyeye 
sademe neticesinde bir nöbet- cereyanın birdenbire kesilme- l 

sinin sebebi, iki çocuk tara- veri miş, yapılan tahkikatta 
Çi maktul düşmüştür. H k 1 k d l h k fından sallanan bir elektrik asanın ati as i e are et 

Arnavud komiteciler yaka-
lanmışlardır. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Mektep kitapları 
İstanbul, 1 (Hususi) - Ma

arif Vekaleti, mektep kitapla· 
rından mühim bir kısmını ken· 
disi bastıracaktır. 

Bu suretle kitaplar daha 
ucuza satılabilecektir. 

il daimi encümeninden: 3006 

(1032) lira (60) kuruş açın tutarlı Ödemiş istiklal okulunun 
onarılması işi 1 S gün müddetle açık eksiltmeğe konulduğun
dan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıya-
cakları teminat ve müteahhitlik belgesile birlikte 13-Eylfil-937 
pazartesi günü saat 11 de il daimi encümenine başvurmaları. 

il daimi encümeninden 
(3109} lira 72 kuruşluk açın tutarı Asansör okulunun ik

mali inşaatı on beş gün müddetle açık eksiltmeğe konuldu· 
ğundan isteklilerin • 2490 sayılı yasaya göre hazırhyacakları 
teminat ve müteahhitlik belgesile birlikte 9 Eylul 937 per· 
şembe günü saat 11 de il daimi encümenine başvurmaları. 2944 

direğindeki tellerin biribirine 
yaklaşarak şerare çıkarması 
ve bunu gören fuar zabıta 
memerlarının tehlike var zan-
nile fuar elektrik santralını 
vaziyetten haberdar etmeleri· 
dir. Bir kazaya sebebiyet ve· 

.rilmemesi için elektrikler der
hal söndütülmüş, bilahare hat· 
larda hiç bir arıza bulunma-
dığı anlaşılınca tekrar cereyan 
verilmiştir. 

•• 
Şaraplık üzüm 
mübayaası 

İnhisarlar başmüdürlüğü ta
rafından Burnova ve havali
sindeki bağlarda yetişen mis· 
ket ve şaraplık üzümlerin mü
bayaasına devam edilmekte· 
dir. Dün akşama kadar 600 
bin kilo yaş üzüm satın alın· 
mıştır. Üzümler, inhisarın şa· 
rap imalathanesinde derhal 
şaraba tahvil olunmaktadır. 

etmediği anlaşılmış ve meşhud 

suçlar kanununa göre tevkif 

edilerek ..-\sliyeceza mahkeme-

sine verilmesi müddeiumumi
likce muvafık görülmüştür. 

••••• 
Feci bir kaza 
Tire kazasında Mehmedler 

köyünde feci bir kaza olmuş· 

tur. Mehmed oğlu Ömer adın
da biri, gece bağındaki mah
sulünü beklerken asmalar ara
sından ilerliyen bekçi Mehmed 
oğlu Mastafayı domuz zannet· 
miş ve çifte tüfeğini ateş ede
rek başından ve göğsünden 
yaralamıştır. Yaralı Mustafa, 
tedavi için getirildiği lzmir 
memleket hastanesinde öl
müştür. Hadise tahkikatına 
adliyece elkonmuştur. Ömer, 
kaza işlediği anlaşılarak ser• 
best bırakılmıştır. 

_, 
Napolyonun oğlu 
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Harp sahasına gittiği ıçın, 

Pariste hiç olmazsa impara· 
toriçe ve veliahdın mevcu
diyetini muvafık gördült!r. Fa
kat, büyük saltanat alaylarının 
yapılmış olmasına rağmen kü
çük Napolyon, Napolyonun 
oğlu Rambuiye sarayına gir
mek istemedi; mini mini lrnes, 
saraya girmemek hususunda 
ısrar etti ve, "ben bu saraya 
gitmek istemem. Bu saray 
uğursuz bir saraydır!" diye 
bağır.nağa başladı. 

Bütün gayretler fayda ver
medi. Ve nihayet küçük bir 
şey: (Ben yerimden ayrılmak 
istemiyorum. Bulunduğum yer 
iyidir; madem ki babam yok
tur, ben irade ediyorum, bu· 
rada kalacağım!) Dedi. 

Bu vaziyet tafsilatı ile Na
polyon Bonaparta bildirildi. 

Napolyon bu haberi alır 
almaz hemen bir cevap yazdı 
posta müdürü Lavalet bu ce· 
vahı en kısa bir zaman içinde 
Parise götürmeği yemin ile 
taahhüd etti. Fakat beyhude! 
Çünkü şehirin muvasala yolu 
kesilmiş idi. Napolyon Ton
tanblöya geçmek istedi. Çar 
ve Prusya kralı askerin ardı 
sıra Parise gelmişlerdi. 

Bundan iki gün sonra ayan 
meclisi Napoyonun ıskatına 
karar verdi. Fakat askerin bir 
kısmı Napolyonu kumandan 
olarak tanımakta devam etti. 
Bununla beraber Napolyon 6 
Nisanda istifanamesini imzala
mak mecburiyetinde kaldı. 

İki gün sonra Dük Dekado 
Sabini, Mari Lüize babasının 
Napolyon ve oğlunu terket
mesi hakkındaki mektubunu .. 
Erkek Oğret-

men okulu 
Kızılçulluda eski Amerikan 

kolleji binasında bu sene açı
lacak olan Erkek Öğretmen 
okulu ve Köy Eğitmen kursu 
ıçın şimdiden hazırlık
lara başlanmıştır. Kültür Ba
kanlığının emrile yeni mektebi 
kurmak ve hazırlıkları tamam· 
lamak için İzmit Kültür direk
törü B. Kemal şehrimize gel
miş ve çalışmağa başlamıştır. 

••• 
Bir fabrikada yan. 

gın çıktı 
Dün akşam Şehitlerde en

düstriyel Türk anonim şirke
tine aid miyankökü fabrika
sında yangın çıkmıştır. Zama· 
nında haberdar edilen İtfaiye 
yetişerek yangını söndürmüştür. 

Tahkikatımıza göre yangın, 
fabrika binasının çatı kısmın

dan çıkmıştır. Bu kısımda, fab
rikayı işletmek için kullanılan 
elektrik bataryaları vardır. 
Yangının bu bataryalardan çı
kan bir kıvılcımdan ileri gel
diği zan ve tahmin edilmek-
tedir. Fabrika çatısının bir 
kısmı yanmıştır. itfaiyenin fazla 
sıktığı sudan fabrikada epey 
zarar olmuştur. Hadise tah· 
kikatına müddeiumumi mua· 
vini B. Nadir Ener tarafından 
elkonmuş ve alakşdarlarm 

ifadeleri alınmıştır. Fabrika, 
sigortalı ve içinde mühim mik· 
tarda miyankökü mevcuttu. 
Adliyece tahkikata devam 
olunuyor. 

verdi. Bundan evvel Mari Lüiz 
kocasından istifa ettiğini ve 
hukuku hükümraniyi Burbon 
lara bıraktığını bildiren bir 
mektup almıştı. 

Mari Lüiz şu cevabı verdi: 
"Benim mevkiim, şimdi bil-

hassa çok müteessir ve bedbaht 
olan kocamın yanıdır. Onun 
yanında, onun emri altında ol· 
mak istiyorum. Onun yanında 
olduktan sonra her yer, benim 
için güzeldir." 

Genç kadına)'ollarından vaz 
geçmesi tavsiye edildi, hatta 
kocasile gitmekten doğacak 
tehlikeler gösterildi. Napolyo· 
nun düşman askerleri arasın
dan geçerken askerin bir ga· 
leyana kurban gitmesinin çok 
muhtemel olduğu bildirildi. 

Bu sırada Rus generalı Şo· 
valof, Mari Luiz kocasının 
yanına, Tomtanbloye götür· 
meğe memur edildi. Fakat 
Mari Lüiz bu seyahatten sar
fınazar etti, bunun sebebi bu
gün de meçhuldür! 

Mari Lüiz babasına 8 Ni· 
sanda gönderdiği bir mektupta 
"babasının kabahatlarından hiç 
birisinden mes'ul olmıyan za· 
vallı çocuğun,, vaziyetinden 
bahsetti. İmparator da ceva· 
hında kızının ve torununun 
Metternih vasıtasiyle iadesini 
istiyeceğini bildirdi. Bu aralık 
Mari Lüize Palermo Düşesliki 
"İmparatoriçe ve Düşes Döba· 

lermo" unvanı ile yer verildi. 

20 Nisanda Napolyon harp 

arkadaşlari olan askerlere ha· 

zin bir veda yaptı. 

* *. 23 Nisanda Mari Lüiz va· 
tanına müteveccihen yola çık· 

tı; Avusturyada fevkalade me· 

rasim ve tezahüratla karşılan· 

dı. Hatta Mari Lüizin araba· 

sında hayvanlarını çıkardıktan 
sonra çektilerf Küçük prens 
bu sırada: 

- Artık kral olmadığı mı 

anlıyorum. Çünki yaverlerim, 

mabeyncilerim, maiyetim yok! 

Dedi! 
Mari Lüiz Viyanada gördü· 

ğü halden biraz ümid bulur 

gibi oldu. Mağlup edilmiş ol· 

masına rağmen Napolyona 

karşı henüz hürmet ve mu· 

habbeti vardı. 

Fakat saray erkanından gör· 
düğü bazı muameleler karşı· 

sında, ne bahaya olursa olsun 

kocasının yanından ayrılma· 

mak lazım olduğunu anladı. 
Bilhassa 30 Haziranda müte· 

nekkiren ve "Düşes dö Ko· 
lorno" adı altında Ekse gittiği 
zaman bu acı his ile ezildi. 
Küçük prens Senbrun da bı· 
rakmıştı. Mari Lüizin yanında 
general Nayperg vardı; bıJ 
adam bir maiyet generali de· 
ğil, mükemmel bir gardiyarı 
idi. 

İmparatorun emrini harfiyerı 
yerine getireceğine herkes 
emin idi; bu general; impara· 
toriçenin Elbeye yapmak istİ
yeceği seyahata herhangi bir 
şekilde mani olmak emir ve 
salahiyetine de malik idil Etbe 
Napolyonun müttefik ordular 
tarafından nefedildiği yerdi! 

( Ark.ışı t1ar ) 


