
Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ OKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

.. Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
Abone ~artlan: Seneli~i 700, altı aylı~ 400 kuruş 

Resmi ilinlar için: Maarif cemiyeti ilinat 
bürosuna müracaat edilmelidir. 

Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
~ ----- ---- ... ~~ 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

• ULUSAL e 

fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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Asil er Kutu Deresinde İtalya ve Al- /Fransız Parl3mentosun-
manya d h ı · •• k l 

MU ha Sara E d ı• 1d 1• Kontrol ve ademi a aı·aret l muna aşa ar 
müdahale komite- • • • 
ferine tekrar işti. Muhaliflerden Derbo, hükumetin 

Çelik ordu taarruz ;mri bekliyor. Kadın rô.k edecekler mali siyasetini tenkit etti.Neticede 
tayyarecimiz Bayan Sabiha Gökçen de ya ':ı';~;:;,~?Y~~:~Yı~0-1,0111:~ blumfkabinesine itimat reyi verildi 

son harekata iştirak etmiştir. ademi müdahale komitelerine 
edilmeleri muhakkaktır. avdet etmeleri, lngilterede iyi 

lstanbul, 17 (Hususi muha- getirilerek orada serbest hıra· 
birimizden) - Dersim mınta- kılmıştır. Aşiret erkanından 
kasında isyan etmiş olan aşi- çoluk çocuk dehalet edenler 
tetler, Kutu deresinde tama· çoktur. 
lben abluka altına alınmış bu- Kutu deresinde muhasara 
lunmaktadır. altında bulunan aşiretin reisi 
Yabancı bir devlet casusla· şeyh Rızadır. Oğlu da asilerin 

tının aldahcı sözlerine kana· başında bulunmaktadır. Kah· 
)\k isyan etmiş olan Yusfan raman ordumuz, bu h111in "' .... 

v h d kcrdelerin ımhası ıçin taarruz tşireti reisi l'\.amer an, e· 
'-•let etmiş ve aldatıldığım emri b~kle!nektedir. B~gün 
IÖylemiştir. Bu reis, Elazize yarın asılerın tamamen ımha ---------·-- • Amerikada grevcı ame-

le isya11 mı ettiler --11ir tren hattı bombalarla tahrip edildi. 
B. Ruzvelt ameleyi h~klı g~r~!~r .. 

Şikago, 17 ( Radyo ) - ameleyı haklı gordugunu soy· 
Grev ve ilan eden maden ve lemiştir. 

Otomobil fabrikaları amelesi M-u-•• -h-ı.-m··-·-b-ı·-r 
bazı yerlerde _isyan hareket-

lerine başlamıştır. •• J Ak t 
Son lhaberler, Oaren de- MU 8 8 

lbiryoluna bir bomba yerleş· 
tirilmiş olduğunu ve tren geç
llıeden evvel patlıyan bomba
tıın büyük hasarat husule ge· 

litdiğini bildirmektedir. 
Hükumet, etraflı surette 

tertibat almağa başlamıştır. 
Reisicumhur B. Ruzvelt. 

" lngilterede 
~iihimmat fabrikosı 

ateş aldı 
Paris 17 (Radyo)- Londra· 

darı alınan lıaber lcre göre, 
lierdor ııııntaka!)ında bir mü· 
~~~mat fabrikası ateş al~ış, 3 
~ı ölmüş ve pek çok kımse· 

1
tr de yaralanmıştır. 1 

---···-----lt1ısya-Lehistan 
lf ududları kapandı 
I Varşova 17 (Radyo) - Po· 
0nya. Rusya hududları kapan
"ııştır. Muhabere, inkitaa uğ-
:ış gibidir. iki gündenberi 
0lonyadan Rusyaya ve Rus

Polonyaya tiren işle-

Bay Eden 
Londra, 17 (Radyo) - ltal· 

yanın Londra sefiri B. Gran
di, dün lngiltere hariciye na· 
zırı B. Edenle uzun bir mü
lakat yapmıştır. B. Grandi, 
bunu ı.uütenkip, Alman)'• se-

Evvelki gün lstanbuldan bir tesir bırakmıştır. -···----Ankaraya geçen Atatürk kızı 

tayyarecimiz Bayan Sabiha 
Gökçen, son abloka hareka· 

tına iştirak etmiş ve büyük 
bir meharetle aşiret reisi Rı
zanın evini bombardıman et· 

miş, sarp kayalar üzerinde 
keçi gibi sıçrıyan beyinsi:;:leri 
mitralyöz ateşine tutmuştur. 

Bay Lebrun 
Lübnan reisicumhu
runa z.iyaf et verdi 

Paris, 17 (Radyo) - Fransa 
reisicumhuru Bay Lebrun, dün 
Lübnan reisicumhuru Emil 
Edde şerefine bir ziyafet ver· 
miştir. 

~~~--.,,.-.... ...., ..... -. .. --~~~-
Buca cinayeti 

llauıidin Kafası, Beş 

KurşunJ8 Parçalao(h 
·-·--Bir kuyu meselesinden çıkan kav-

,.,- 'FoL9i #..;..,. o;,,.,_ .... .,.ıJ. --~:--l-... ...1: o«•,to • ., - -=-

Maktul Hamid 
Dün Bucada feci bir cina· 

yet olmuş, Demir Ali isminde 
38 yaşında beş çocuklu bir 
adam, 55 yaşında Giridli Bay 
Hamidi öldürmiiştür. 

Katil fırıncı Demir Alidir. 
Kendisi Üsküpliıdür. Maktul 
Bay Hamidle üç sene evel 
başlıyan bir kuyu ihtilafı var· 
dır. Her iki taraf bu kuyuya 
tesahub iddiasında iken mah
kemeye düşmüşler ve nihayet 
iki hafta evci dava, Demir 
Ali lehine neticelenmiştir. Bay 
Hamid, hundan sonra Demir 
Alinin fırınının önünden ge· 
lir gcçcı ken: 

- Ben temyiz edeceğim, 
göreceksin, davayı kazanaca
ğım. alacağın olsun. 
Demeğe l.ıaşlamı;;tır . Bu ku· 

, yunun etrafında taş yığınları 
vardır. Bay Hamid, kuyunun 
karşısında yaptırmakta olduğu 
inşaat dolayısile ve taşların 
kendisine aidiyetini iddia ede· 
rek bunları taşıtmak istemiştir. 

Demir Ali: 
- Kuyu nasıl benim ise, 

taşlar da benimdir. 

firi Von Ribentrobu ziyaret 
etmiş ive onunla da uzun 
müddet konuşmuştur. 

Siyasal mabafil, bu konuş· 
malara ebemapiyet veriyorlar. 

katil Demir Ali 
Demiştir. Bay Hamid din

lememiş, ameleden bir ikisini 
taşları kaldırmağa davet et
miştir. Fakat amele "biz ka
rışamayız" cevabını verince, 
bizzat birkaç taş alıp taşımak 
istemiştir. Demir Ali de hid· 
detlenerek kendisini itmiş ve 
yere düşürmüştür. B. Hamid 
bun1 bir şemsiye darbesi il t: 
mukabele etmiş, B. Demir 
Ali de bu darbelere, lıirknç 
yumrukla cevab vermiştir. Yum 
rukların tesiri ile ağzı burnu 
kanıyan B. Hamid: 

- Dur, ben gidib karakola 
haber vereyim. sen görüısün! 

Diyerek hadise mahallınd en 
ayrılmıştır. B. Demir Alı de 
ayakkablarını çıkardıktan sonra 

bütün hızı ile evine koşmuş, 
tabancasını almış ve B. Hamidi 
karakola varmadan yakalı· 
yarak: 

- B. Hamid, doğru söyle, 
ner~ye gidiyorsun? 

Diye sormuştur. O da: 
- Nereye gideceğim, kara· 

kola gidiyorum işte .. 
Cevabını vermiştir. B. Demir 

Ali bunun üzerine tabancasını 
çekerek muarızına yedi kur
şun sıkmıştır. Kurşunların beş 
tanesi başına, diğerleri de vü· 
- Devamı 4 ncu ıahif,,de -

Fransız parlamentosu toplantı halinde 
Paris l 7 (Radyo) - Parla· 

mentonun dünkü müzakereleri 
çok hararetli geçmiştir. Maliye 
Nazırı Oryol, şiddetli hücum· 
lar karşısında söz alarak hü· 
kumetıu Q?4/?f\ / 'tl\ '"'!l ~ ı --=--! 
umumı ıcredı ateyhınac aynı 

hücumlara maruz kalmış oldu· 
ğunu söylemiş, 50 milyar frank 
tan fazla bir servetin ecnebi 
memleketlerine gitmiş olduğunu 
hatırlatmış, umumi krediyi mü· 
dafaa ve bundan sonra kalkın·I 
mağa teşebbüs etmek lazım 
geldiğini kaydetmiştir. 

Nazır demiştir ki: 

- Bu eseri vücude getir· 
mek için itimadınızı istiyoruz: 

Oryoldan sonra kürsüye 
çıkan eski başvekillerden FJin· 
den, eskiden Daumergue, Keyye .... . 
hiyct verilmemiş oJduğunu ve 
bu hususta taleblerde bulu
nanlara karşı Sosyalist partinin 
mukavemet etmiş olduğunu 
hatırlatmıştır. 

B. Flanden, hükumetin ver· 
gileri ve tütün, kibrit fiatlerini 
artırmak hususundaki proje
sinden dolayı endişe izhar 

f),,, ,,,,"' 4 "' ıi ,,,h; fedP -

Yamanlarda 
~------------~~-Bir kinderhaym kurul

ması kararlaştırıldı 
Zayıf çocuklar için F oçada da bir 
l :t.UKinderhaym açılacaktır 

Kinderhagmde çocuklar eilenirken 
Halkın zayıf ve bakımsız rulacaktır. Sıhhat müdürü Dr. 

çocuklarile zayıf ve cılız mek· Bay Cevdet Sar~coğlu . il~ 
teb talebelerini programlı ve Eşrefpaşa hastanesı başhekımı 
eğlenceli bir hayata kavuştu· Cevdd Ôzyar, Emrazısariye 
rarak sağlamlaştırmak ve bu hast~nesi . başhe~.i~! ~ütfi 
yavrulara sıhhat kazandırmak ~~~rı s.erıngen , Kultur dırek· 
· · b" · Yamanlar dağındaki toru Alı Rıza Yamanlar da· 
ıçın ırı k "k" d 

mlıkta, diğeri Foçada deniz ğına gidere on" ı ı ~aşın an 
ça "k" k" d h k - Devamı 4 ncu ıahi.Jede -kenarında 1 ı ın er aym u· 
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---------------------------------------------------------------------------------_:..---------------------------------------------------~~--~~~---An asını CiOr __ Zehirli gazlara karşı koru Habeş harbinin iç yiizii 

l 
. l d. ? Seferin ilk başkumandanı ge

m a çare erı ne er ır. neralDiBononunneşrettikitap ___ Kızını Al --Ya.zan: Sermet Muhtar No. 14 Gaz tehlikesi-ağır tahrip bom- Mussolininin Habeşistanı ne zaman, 
nasıl ve niçin zapta karar verdiğinin 
şimdiye kadar neşredilmemiş esrarı 
Habeşistan harbinin ilk dev- rihte dünyanın Habeş tasav· 

Çakır Ayşe, ardından sol
daki komşunun kapısına ge
liyor: 

- Tık, tık, tık!.. Şekura
nırnl. Şekure ablacığım hu!. 

Burada da çıt yok. Olaca
ğa bak, Şehı1ranım da karşı· 
daki gölgeleri, basamaktaki 
kalıp gibi yatan insanı gör· 

müş. O da tıpkı Nazifanım 
gibi, (mahalleyi çapkınlar, sar· 
hoşlar bastı!) diyerek, daha 
korkak ve evhamlı olduğu için 
ta bodrumdaki kömürlüğe ka
çıp saklanmış. 

Sokak zifiri karanlık amma 
tek-tük geçenler var. Delikan
lılar, ihtiyata riayeten, gene 
eski yerlerine çömelip büzül
müşler. Sabırsızlıkla, kapının 

açılmasını bekliyorlar. 

Ayşe bunların kimler oldu· 
ğunu tanımış. Üçü de, çapkın· 

lığa yeni kanat alıştıran, Ak· 
saray gençlerinden. Her sokağa 

çıkışında peşine düşerler fakat 

acemi çaylaklıklarından dolayı 

ileri varamazlar. Soldan veya 

sağdan geri tderler.. Balta 
olacak, rezalet çıkaracak, cam 

çerçeve indirecek takım değil. 

Çakır, yavaşçacık sesleni-
yor: 

- Yahya! 

Yahya denilen kaşık suratlı ' 
avutları çökük irin benizli 
uçarı, iki arkadaşının burnu-

na girmiş; kafa kafaya fısıltı
dalar: 

"3" - () - y---·y- -------- ··-ı-. 

bir açılsa! 

- Boynuzluyu bir içeri at
sak!. 

- Sonra da gel keyfim gel! 
Ayşe bir daha sesleniyor: 

Tahsin efendi. 
Yine duyan kim? Kafadar· 

lar ayni haldeler. 

Kadın, üçüncü defa olarak 
sesleniyor: 

- Ali Rızafendil.. 
- Kuzum Ali Rızafendici· 

ğim, sana zahmet olacak, yo-

rulacaksın amma rica ederim. 
Ali Rıza dediği, böyle ku

z~mlu, ciğimli, ricalı, niyazlı 
hıtaba rüyasında ermeğe can 
atanlardan. Sevincinden nutku 
tutuluyor. Ötekiler atılıyorlar: 

- Laf mı bu iki gözümün 
elifi? Zahmet mahmet ne de· 

Dahiliye Vekilimi. 
zin bir tamimi 

Benzin ihtikarma meydan 
verilmiyecek 

İstanbul, 16 (Hususi muha· 

birimizden) - Dahiliye Vekili, 

b~tün ~ilayetlere gönderdiği 
hır tamımde benzin ihtikarına 
kat'iyen meydan verilmemesini 
ve benzin sahş fiatlerinin da
imi surette tetkik edilmesini 
bildirmiştir. 

Avusturya 
zabıtası 

İspanyaya gitmek 
üzere olan komünist. 

leri tevkif etti 
• Viyana, 16 (Radyo)-Avus

turya polisi, Ezenfaldde 15 
Çekoslovak komünisti tevkif 
etmiştir. Bunlar İspanyaya git· 
mek üzere idiler. 

Oh yarabbi şükür, anahtar. 
Kapı açılırken, gençler yine 

burun buruna: 
- Anzorot aldıracak!. 

balarına karşı korunma- şah
si koruma ftedbirieri 

relerinde İtalyan ordularının vurlarından haberi olmadığı - Yaşadık be!. 
- Fazla kaçırmağa gelmez, 

zırvalarız ha! 
Ayşe kapıyı açtıktan sonra 

arkaya dönüyor. Basamaktaki 
külçeyi gösteriyor: 

- Gene ne kadar zahmet 

Dahiliye Vekaleti seferber
lik müdürlüğünün hava kimya 
taarruzlarından korunmak için 
herkesin bilmesi lazım gelen 
malumat hakkında neşrettiği 

broşürden bahsetmiş ve bu 
eserin tayyare bombaları hak· 

olacaksa bunu içeri sokuverir kındaki kısmını nakletmiştik; 
misiniz? bugün de ayni mehazden İs· 

Şimdi de başka telaşta: tifade ederek zehirli gazlar 
- Aman ayaklarınızı çıka- hakkında karilerimize bilmeleri 

rın, taşlığı busabah yıkadım.. icabeden faydalı malumatı 
Bana gücenmeyin sakın, te· arzediyoruz: 
mizlik hususunda çok titizim; Gaz tehlikesi 
adeta merak getirmişl~rdenim. Zehirli gazlerin tehlikesi 

Delikanlılar, gene kollarına, ötedenberi biraz fazlaca mü-
bacaklarına yapışıp Hacı her· balağa edilmiştir. Her ne ka
beri içeri sokuyorlar. En api· dar çok tesirli gazlar varsa 
kolan olan Yahya usulcacık da tesirlerini tamamen yapa
kapıyı kapıyacağı esnada Çakır bilmeleri için fazla miktarda 
Ayşe hemen fırlayıp kapıyı ve topluca atılmak lazım ge-
tutuyor: lir. Mesela bir kilometre mu-

- Ne yapıyorsun yavrum, rabbaı yer için 10000 kilo 
bütün konu komşu pencere- gram gaz atmak İcab ederki 
deler, ne demezler sonra?. bunun için de 8-10 tane ge· 

Oğlanların hallerinden, fi· ce bombardıman tayyaresine 
kirlerinin bozuk olduğunu lüzum vardır. Bu suretle me
çoktan sezmiş. Böyle yarım sela Viyanayı gazlamak için 
papuçlularla kendini dile dü. 1000 tayyareye ihtiyaç vardır. 
şürecek aptallardan mı o? Bir şehir halkının az bir za· 

işte numaraya şimdi başlı· manda gazla imhasından bah· 
yor. Sokağa doğru, avaz avaz setmek kadar mantıksız birşey 
çığlığı basıyor: olamaz. Zira bu kadar çok 

- Allaaakl.. Allaahıml So· tayyareyi bir defa da kaldır· 

luğu kesildi, ruhunu teslim mak mümkün değildir. Gaz 

etti!. Aman aman aman yan· . .. .. . 
Komşular pençerelere üşü

şüyor. Işık yakmadan, yavaşça 

camları kaldırıyorlar, kafes

lerin arkasından dinliyorlar. 

Zanları şu: 

Zanparalar biribirine girdi; 

biri vuruldu; bu sırada kah· 

peyi de bıçakladılar. 

Yay,S?aranın alt tarafı, 

- Hacıcığım gitti, parmak 

kadar yavrucuğunu yetim bı

raktı!. şeklini alınca, kafesleri 

havalıyorlar; başlarını dışarı 
çıkarıyorlar. 

Hacı berber ölmüş ha!. 

Genç dedikodular: 
- Sokakta zamparaları gö

rünce yüreğine inmiştir dey· 
yusun!. 

- Nenin sokaktası?. Oda
nın içinde elife tutmuştur. 

- İzbandudun biri bir 
yumruk vuruverdiyse .. O tene· 
şir horozunun ne canı var ki?. 

Maamafih, bir çoğu da in· 
saflı: 

- Susun yahu, ölünün ar
kasından laf söylenmez!. 

- Ölüm araya girince in· 
san kanlı bıçaklı düşmanına 
bile ağız açmaz!. 

.- Üzkuru mevtakümf. · 
Erkekler tekkelerle, gecelik 

entarilerle, kadınlar başların· 
da baş örtüler, omuzlarında 
atkılarla sokağa fırlıyorlar. 
Bu hurya arasında, üç deli
kanlı da tabanları kaldırıyor. 

Taşlığın bir tarafında hacı, 
bir tarafında karısı. Ayşe, iki 
çenesi sımsıkı kenetlenmiş, 
guya baygın. 

Gelen erkekler evvela ha
cıyı bir yoluyorlar. Nefes al
dığını görünce haydi baygın 
kadının başı ucuna: 

elbette knllanılacaktır. Buna 
karşı ihmalden çok büyük za· 
• wı ...... ""'"'Os.a• • • -··-· 0--··· -·· 
cak mahdut yerler için ehem
miyeti ziyadedir. Bundan baş
ka ötede beride ancak halkı 
tedhiş etmek ve maneviyatını 
kırmak gibi bir rol oynar. 
Hele eğt'r halk en tesirli gazın 
bile ancak mahdud bir zarar 
verebilsceğini ve havadan, 
güneşten ve bilhassa rüzgar
dan çok müteessir olduğunu 
bilmiyorsa o zaman gazın 
yapacağı manevi bozgunluk ve 
ürkütme çok büyük olur. Bu· 
nunla beraber her nevi gaza 
karşı, gene gaz tekniği kadar 
terakki etmiş olan maskelerle 
kati çare bulabiliriz. 
Hava tehlikesinden nasıl 

korunabiliriz? 
Tayyarelerin kullandığı tah· 

rip, yangın ve gaz bombala
rından gelecek tehlikeleri ve 
derecelerini söyledik. Şimdi 
bunlara karşı korunma çare
lerini anlatalım: 
Ağır tahrip bombalarına 

karşı korunma 
Her silaha karşı korunma 

çaresi vardır. 200 kilo ağırlı· 
ğında bombalara karşı 4 • 5 
metre kalınlığında beton örtü 
ile korunurlar. Fakat bunu her 
ev yapamaz. Buna lüzum da 
yoktur. Böyle bombaların atı· 
lacağı yerler, askerlikçe ehem
miyeti olan belli yerlerdir. Bu 
gibi yerlerin hemen yakınında 
bulunan evler de harap olur. 

Tayyareden atılacak bom
baları tam hedefe düşürmek 
epey güç bir iştir. Hele tay· 
yareye karşı tayyare yahud 
defi topları ve makineli tü· 
fekler kullanılıyorsa o zaman 
bombayı hedefe düşürmek 
daha güçleşir. Ve atılan bom
balar hedefin yakınındaki di· 
ğer evlere düşebilir. 

dığımız askerlikçe mühim fab
rika, istasyon, köprü, mühim· 
mat depoları, devlet binaları, 
silolar ve sairenin 'yakınların
da evler yapılmamalı, mevcut 
evlerde ise ağır bombalara 
karşı tedbir alınmalıdır, ya
hud boşaltılmalıdır. 

Zehirli gazlara karşı 
korunma 

Zehirli gazlara karşı em· 
niyetli maskeler ve zehirli 
mayilere karşı da koruyucu 
elbiseler vardır. Fakat eğer 
bunları kullanmanın usulleri 
bilinyorsa milyonlarca gaz elbi
sesi ve maske vermekten fayda 
beklenemez. Esasen gaz elbi
seleri ancak mayi gazlarla 
doğrudan doğruya temasa ge
lecek olan insanlara, daha 
doğrusu sivil korunma esna
sından fiilen çalışan mücadele 
teşkilatına verilir. 

Tayyare taarruzları esna
sında halkın en çoğu cadde 
ve sokakları terkeder. Bunlara 
"Passif halk,, diyoruz. Her 
evin bir bodrumu olduğuna 
göre bunu "korunma bod· 
rumu,, haline sokmak ve oraya 
sığınmak sivil hava korunma· 
sının temelini teşkil eder. Bu 
takdirde düşman kendi bom
baları daha geniş sahaya 
serpmek mecburiyetinde ka
lır ki böyle geniş bir sahayı 
ı • ·' • - ,.. ______ L __ 

balarla dolduramaz. Her evde 
bodrumun korunma bodrumu 
haline konulmasından şu fayda 
elde edilir. 

Herkes, tayyare taarruzu 
esnasında olduğu yerde ko· 
layca sığınacak yer bulmuş 
olur, uzaklara gitmeğe mecbur 
kalmaz, gece ise evinin bod· 
rumuna, gündüz' ise hemen 
çalıştığı yerin bodrumuna gi· 
rer. Tabii bodrum o suretle 
hazırlanmalıdır ki, tam ve emin 
bir sığınacak yer olabilsin. 

Herşeg tehlikededir 
Herkesin yalnız kendi canı· 

nı, kendi malını ve kendi iş 
vasıtalarını koruması kafi de· 
ğildir. Kendi korunmasını te· 
min eden her insan, derhal 
en yakınının korunmasını da 
düşünmeğe ve ona yardıma 
mecburdur. Şehirli, köylü, me
mur, amele, tüccar herkes ayni 

derecede tehlikeye maruzdur 
ve herkes ayni derecede ala
kalıdır. Elbirliği ile çalışmalı· 
dır ki hayat ve maişet müm
kün olduğu kadar az tacize 
ve az zarara uğramakla kur· 
tulsun. Ev sahibi evinin başına 
yıkılmaması ve yanıp mahvol· 
mamasile ne kadar ilgili ise 
kiracı da o derece alakalıdır. 

başkumandanlığını yapmış olan gibi bundan sonra da daha 
ihtiyar Mareşal Di Bono bir aylarca haberi olmamıştır. An-
kitap neşretmiş ve şimdiye cak bu sıralarda birkaç Habeş 
kadar bilinmiyen esrarı mey· erkanına daha mes'ele hak· 
dana koymuştur. kında mal4mat verildi. Bunun 

Bu kitap Faşist rejimi baş· ile beraber um":.Jmen halkın 
ladıktanberi ltalyada en açık asla birşey bilmemesine el' an 
ifşaattır. dikkat edilmekteydi .. 

Bu kitap, bütün dünyaya: 1934 senesi Kanunuevveli· 
Mussolini ile birlikte Di Bo· nin 20 sinde İtalya hükumeti 
nonun Habeş istilasını, Ha- şefi, "İtalyan-Habeş meselesi· 
beşlerin mahut "tecavüzlerinin, nin halli için ne yolda hare· 
başlamasından aylarca ve ay- ket etmek Iazımgeldiğine dair 
farca evvel 1933 senesinde talimatı, bizzat hazırladı. Bu 
nasıl tasarlandığını gösteriyor. vesika tam manasile gizli idi. 

Halkın birşey bilmesine Ve yalnız beş nüsha üzerine 
meydan vermeksizin bu planı tabedildi. 
gizlice nasıl tekemmül ettir· Mussolini, Habeş imparato· 
diklerini meydana koyuyor. runun kendisine asla hücum 

Bir yandan Habeşistanda etmiyeceğini biliyordu. Bunnrı 
rüşvetle tefrika yaratırken, di- üzerine taarruza geçmeğe aı· 
ğer taraftan Cenevrede nasıl metti. 
gadre uğramış masumiyet • *,,. 
manzarası arzettiklerini izah Mussolini 1935 senesi Mar· 
eyliyor. tının 8 zinde Mareşal Di Bo· 

Habeşistana hücum tarihi noya şunu yazdı: 
nin, hücumdan tam bir sene "İyiden iyiye kani olduğı.ı· 
evvel nasıl kararlaştığı ve bu ma göre, biz, mademki ey!ii· 
tarihten artık asla dönülmedi· lün veya teşrini evvelin niba· 
ği bu kitaptan anlaşılmakta- yetinde harekete · geçeceğiz· 
dır. 300,000 kişilik toplu bir kuv· 

Bundan başka insana hay- vet ve buna ilaveten 300 ila 
ret veren daha birçok ifşaat. 500 tayyare ve 300 seri oto· 

Kitabın mukaddimesi İtal· mobil bulundurmalıyız. 
yan başvekili Mussolini tara· Hatta beynelmilel itiraz· ve 
fından yazılmıştır. münakaşaları mucip olsa dahi 

M~rPc;~I Di Bononun söz- tempomuza sürat vermek mu· 
!erini okuyunuz: f k va ı tır. 11 

"Duce, Habeş meselesinin Plan böylece tasarlandıktarı 
1936 senesinden evvel mu· sonra, Mareşal Di Bono ftal· 
hakkak surette neticelenme· yadan ayrıldı. (7 kanunusani 
sine kat'iyyen karar vermiş 1935) 
bulunuyordu. Duce, Şarki Af- Di Bononun İtalyayı terket· 
rikada yakında yapılacak ha- tiğini kimse bilmiyordu. 
rekattan kimseyi haberdar Di Bono, bu esnada nasıl 
etmemişti. Olacak şeyleri yal~ çifte bir vazife ile muvazzaf 
nız o ve ben biliyorduk. Bu olduğunu anlatıyor. 
hakikatin halk tarafından bi- Bu vazifelerden biri, ltalya~ 
!inmesine imkan verecek hiç taarruzunu hazırlamak, diğet1 

bir ihtiyatsızlık ve ifşaatta ise, büyük bir rüşvet sefer 
buluunmıyorduk. berliğine girişilerek bu taarnıt 

Duceye şu mülahazaları ileri için zemin hazırlamaktı. 
sürdüm: Ve herşey teşrinievvel ayın· 

- Habeşistandaki siyasi ah· da temin edilmiş bulunacaktı· 
val ve şerait pek kötü bir . Tarih her zaman için "Tef 
haidedir. Bu itibarla, impara· rinievvel,. olmuş ve asla de· 
torluğu parçalamak güç bir ğişmemiştir. 
İş olmıyacaktır. Şu şartla Habeş imparatorluğu İtalyafl 
siyasi sahada gayet iyi çalış- casusları ile dolmuştu. 
mamız lazımdır. Di Bono böyle diyor: 

Duce de benim gibi düşü- "Siyasi büromnz ve ente: 
nüyordu. Bunun üzerine tam licens teşkilatımıza istenildiğı 
süratle hareket etmemi em- kadar para veriliyordu. 
retti. Mümkün olduğu kadar Ve bu tarz, muvaffakiyetle 
çabuk hazırlanmam icabedi- hareket etmelerinin yegafle 
yordu. şartiydi.,, 

- Fakat paraya ihtiyacımız 

olacak şefimi dedim. Birçok 
paraya!. 

Mussolini bana cevaben: 
- Paradan yana sıkıntı 

çekmiyeceksin, 'dedi.,, 

* * * Mussolininin gizli planı, tam 

* * * "Bu sıralarda kullanıls" 
Italyan casuslarından biri ha~· 
kında malumat veren Di Bon° 
diyor ki: . 

Bir şehrin yanması ve ha
rap olması demek, bütün şehir 
halkının derin bir felakete 
düşmesi demektir. Zayıf ve 
aciz vaziyete düşmemek, ser
veti muhafaza, çalışmayı ko
ruma ve yurd istiklalini mu
hafaza halkın vazifesidir. 

Şahsi korunma 
Bugünkü ileri harp tekniği 

öyle gösteriyor ki, tarihe ka
rışmış olan ve bizim ancak 
tarih kitaplarında okuduğumuz 
(şahsi müdafa) yeni herkesin 

manasile, hiçbir sır sızmıyacak 
şekilde gizli tutuluyordu. Hal
kın birşey bilmemesi lazımdı. 
Çünkü belki de hoşlanmıya· 
bilirlerdi. Hatta erkanı harbiye 
bile bilmemeliydi. 

"Bu adam görünüşte b1
' 

fabrikatördü. Yalnız kendi İf 
!erile· meşgul gibi görünüyor' 
du. Hakikatte ise, hududllrı 
ötesinden adamlar kendisille 
geliyor ve kendi tarafından d9 

hususi memurları öte ys0' 

göndermek ve bu işi idBfe 
etmekle muvazzaftı. 

Habeş imparatorluğunu ele 
geçirmek yalınız Mussolini ile 
Di Bono arasında bir sır ola· 
rak duruyordu. 

1934 senesinin 
R.. ., .. h .. hl ...... ,., .. 1,..,, r1 ......... 

ıı;ı 

f Arka.ti nnr j , n---· :1=--.:: --'-!I ~ ' 

Habeşistanın her tarafıod' 
ihzari hazırlıklar yabılmıştı.ıı 

Di Bono rüşvet yolunda .~e 
kadar para sarfedildiğini sof 
!emiyor. Fakat belki de 



(Uluaal Birlik) 
~~~--~~~--~~~----------~ 

Sahife 3 

ehirli gazlara karşı Habeş harbini 
koruma çareleri • •• •• 

Baş tarafı 2 inci sahifede) iÇ YUZU 
endi malını ve canını kendi ( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
"cüne ve kendi kuvvetine tarihşinas günün birinde bu 
ayanarak koruması ve yakın- hakiknti de ifşa edecektir. Fa· 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

arına yardım etmesi mecbu- kat Di Bono bize neticeyi şu DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
iyeli tekrar ortaya çık· tarzda bildiriyor; G. M. B. H. 
ıştır. "Mühim olan cihet şunu an· Hamburg 

"ARKADIA., vapuru 12 Ha
ziranda beklenilmektedir. AN-

VERS, ROTTERDAM, HAM· 

Bütün halkın, bütün sınıf lamaktır. Stfere girişmemizin 
c tabakaların elbirliğile ça- daha başlangıcında bu parça· 
ışması, bir sivil hava korun-~ lama siyaseti hareketimizin 
ası kurumunun temelini teşkil neticeleri görülmekteydi. Bu 

eder. suretle düşmanımızı 200,000 BURG ve BREMEN için yük 
kabul eder. Gün politikalarını ve fikir adamdan mahrum etmişti." 

ihtilaflarını bir tarafa bıraka· • • • 
rak yurdumuzun ve milletimi- Bir taraftan rüşvet dağıtı-

"CHIOS" vapuru Hnziran 

nihayette beklenilmektedir . 

HAMBURG ve BREMENden zin yaşaması ve selameti için lırken askeri hazırlıklar da ya
elzem olan hava korumasın- pılmaktaydı . Yollar, gizlice yük getirecektir. 
da hepimiz elele verelim. takviye edilmekteydi. Tayya· 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

Bu hususta herkesin hava reler için hangarlar inşa edi
korunmasını bir vazife diye liyordu. Harita yapmak için 
kabul etmes! kafi değildir. Habeşistan üzerinde tehlikeli 
li f d. d'ğ b" · · Pireden aktarmalı Seri seferler er er ın ı er ırısın yar· uçuşlar yapıldı. lKışlalar inşa 
dımına muhtaç olmadan teh· edildi. "EXETER" vapuru 18 Ha-
like zamanında bilfiil hazır· Temmuzun 26 sında Mus· ziranda PIREden hareketle 
lanmayı ve tehlikeyi cesaret- BOSTON ve NEVYORKa solini yazıyor: 
le karşılamayı bilmesi ve ya- "Y .. t d gı'decekt"ır. 

apacagımız aarruzun, a· 
pabilmesi lazımdır. b l k "EXCAMBION" vapuru 2 ha ilk dar eleri ezici o ma 

Hükumetçe yapılmayan ve ı· d H 1 • • Temmuzda PIREden hareket 
her ferdin mutlaka kendi yap· azım ır. azır anmamız ıçın 

nıası icabeden bütün işler tam 120 günün var." ederek BOSTON ve NEV-
(şahsi korunma) sırasına girer. Harbe girişmeden iki ay 
Bunun temini ise ancak esaslı evvel Mussolini şu telgrafı 
Öğretme ile olur. Bu yazılar yazıyor: 
her şahsın hava korunmasında "Konferans, bir neticeye 
ne yapacağını ve ne yapmağa varamadı. Cenevrede de ayni 
lllecbur olduğunu ana hatla· şey olacaktır. Herşeyi bitir!" 
tiyle gösterir. Daha esaslı ve Bundan sonra (beynelmilel 
nıükemmel surette öğrenmek vaziyet münasebetile) ltalyan 
İçin bu maksadla bizde de donanmasına talimat vermeğe 
açılacak olan hususi öğretme sıra gelmiştir. Ve bu, o kadar 
kurslarına iştirak lazımdır. U- gizli olmuştur '. ki, Di Bonoya 
lllumi fikirlerle iktifa caiz de· ancak ağızdan haber verile-
ğildir. bilmiştir. 
Şahsi korunma tedbirleri Mussolini Di Bonoya de· 
Yangına karşı korunma; yan miştir ki: 

gın bombalarının, en tehlikeli (Eğer lngiltere, ltalyaya 
bomba olduğunu söylemiştik. harp ilan edecek olursa, ltal· 
Yüksek hararet neşri, çok fazla ya Habeş taarruzu bırakıp, 
kullonılma imkanı, herşeyden Eritreyi müdafaaya hasrı vü· 
ıiyade de söndürülmesi usulü- cut edecektir.) 
nün halkça bilinmemesi cihe· Sonra eylül ayı geliyor.Ar
tinden tehlikesi büyüktür. Bu tık harbe başlamak için Mus· 
sebeple buna çok ehemmiyet solininin düğmeye basmasını 
Verilmelidir. Yalnız bu bomba bekliyorlardı. 
bile hava korunmasının halka Eylülün 29 zunda Mussoli-
leşmili lüzumunu takdir ettir- ni şu telgrafı gönderdi: 
lneğe kafidir. Eğer bir evler (Ayın 3 ünde ileri harekete 
grubunda tek bir ev tedbir- geçmenizi emrediyorum!) 

YORK için yolcu ve yük ka· 
bul eder. 

*EXCHORDA11 vapuru ~6 

Temmuzda PIREden hareket 

ederek BOSTON ve NEV-

YORK için yolcu ve yük ka

bul edecektir. 
Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gündür 

PIRE-NEVYORK 18 gündür 

AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

"EXIRIA" vapuru 14 Ha

ziranda limanımızda beklenil

mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. 

w 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 27 
Haziranda beklenilmektedir. 

KôSTENCE, SULINA, KA-

LAS için yük kabul eder. 
ve KALAStan aktarma şartile 
umum TUNA limaoları için 
yük kabul eder. 

leri ihmal ederse bütün blok Bu suretle teşrinievvelin ilk 
tehlikededir ve bir ev halkı- günlerinde, Mussolinin her 
tlın bilgisizliği veya ihmali yü· zaman niyet ettiği gibi, ltal-
~Ünden hepsinin hayatı tehli- yanlar hududun öte yanına jOHNSTON WARREN LINES 
keye düşer. Bu sebeple yalınız aktılar. LiMiTED · LIVERPOOL 
kendi evinde tedbir almak Alt yanını biliyoruz. "EVIMORE" vapuru 27 Ha· 

kafi gelmez, bilakis muhiti de oıı·vıer ve •• ziranda beklenilmektedir. Ll
lenvire ve korunma işini baş· ŞU•ı VERPOOL ve ANVERSten 

ltaıarına da göstcrmeğe lüzum rekaA Si Limitedi hamule getirecektir. BURGAS, 
\'ardır. VARNA, KÔSTENCE, SU-

rı .,f •• ..... • .k f . vapur acentası UNA, KALAS ve lBRAIL 
U Un re O test B'. . K d R b' için yük kabul eder. 

ırıncı or on ees ınası 

G ....... • Tel. 2443 SOCIETE ROYALE HONG
eçen seneden az THE ELLERMAN LINES L TD. ROISE DANUBE MARlTIME 

olacağı söyleniyor "DRAGH" vapuru 15 Ha- "DUNA" vapuru 10 Tem
.. Ege mmtakasının buseneki ziranda LIVERPOOL ve muza doğru beklenilmektedir. 

:lltlin rekoltesinin, ilk tahmin- SWENSEAdan gelerek yük BELGRAD, NOVISAD, BU· 
ere göre 40 milyon kilo ola· çıkaracaktır. DAPEŞTE, BRATISLAVA, 

~~ğı söyleniyordu. Çünkü ge· "GRODNO" vapuru 15 Ha· LlNZ ve ViYANA için yük 
8 t\ sene, iyi fiatlerle tütünlerini kabul eder. 

1
atan müstahsiller, busene ziranda LONDRA ve HULL- __ _ 
lilıln miktarda tütün ekmiş- den gelerek yük çıkaracaktır. DEN NORSKE MIDELHAVS-
.trdi. Hatta yalnız tütün zer· "GRODNO" vapuru 30 Ha· LlNJE • OSLO 
Zatile iştigal etmiyen birçok LONDRA "BOSPHORUS" vapuru 22 
ttırnselerin bile tütün ekdikleri ziranda gelerek ve Haziranda beklenilmektedir. 
~tülmüştür. Bu yüzden tiitün HULL için yük alacaktır. PiRE, SiCiL YA, DIYEP ve 
~ oltesinin yüksek olacağı DEUTSHE -LEVANTE-LINIE NORVEÇin umum limanları 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 

ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASININ 

"]UNO" vapuru 10 Hazi
rana doğru bekleniyor, yükünü 

tahliyeden sonra BURGAS, 

V ARNA ve KôSTENCE için 

yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

KUMPANYASININ 

"SAIMA., vapuru l Hazi· 
randa 37 de gelip doğru AN

VERS, ROTTERDAM, HAM

BURG ve SKANDINAVY A 

limanları için yük alacaktır. 

"AASNE,. vapuru 14 Hazi· 

randa bekleniyor. ROTTER-

lzmirPa 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapmardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markaların ı havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Çocuk HastalıklNı 

. 22 1 ve 3067 
yraklzmir 

... ~ . - ~- - - .z ... . - ,. 
~~ ~ . _.,,, - • . . . r " ,., . 

• ıW' .. ,.. 'ı.. • .. ~ • • .. 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

DAM, HAMBURG GDYNIA mütehassısı 
ve SKANDINAVIA limanları l lkinciBcylerSokağı No. 68 

Cilt ve Tenasiil hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı
Elhnınra sineması arkasın da 

No.: 55 . . "k l kt Telefon 3452 
ıçın yu a aca · ır. 

SERViCE MARITIME ROU- • •-.:!--~m:::ıı!!IC:.::ıli Telefon: 3479 

MAiN KUMPANYASININ - r'3'...B~~~~IED!eimEmı-. ... __ _ 

., ALBA jUL YA" vapuru 16 

H~ziran 37 tarihine doğru bek

leniyor. MALTA, MARSIL YA 

ve CENOVA için yolcu ve 
yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 -

• 
l' 

Tük 
ııs catı 

4

m Sirk eti 
' 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

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

Sa ış rleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRf KANDEMiR oğlu ---

Ucuz taze ve temiz i aç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
bulunur 1 

~ hnıin edilirken havanın fazla "SOFIA"" vapuru 10 Ha- için yük kabul eder. 
lltak gitmesi yüzünden ancak ziranda HAMBURG, BRE- "Vapurların isimleri, gelme ~ ... , 
~~Çen seneki miktarı, yani 30 MEN ve ANVERSten gelerek tarihleri ve navlun tarifeleri , ... 

aj~Ydon kiloyu bulacağı netice· yu"'k çıkaracaktırr hakkında hiçbir taahhüde gil".i- ~-~""'./. 
ı,~' e durulmuştu. Fakat ha· · 
d llın kuraklığı devam ettiğin- Tarih ve navlunlardaki deği- şilmez.,, 
tılt\ rekoltenin, daha noksan şikliklerden mes'uliyet kabul Birinci Kordon, telefon 

~~~~enm~tedi~ edilm~. No.W0-200•8----•·-----------------~~•>-~--------
Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbr ekler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Başvek · ve Vekiller bu sabah 
Ankarada karşılandılar 

Vekiller heyetinin öğleden sonra yapacağı içtimaı müteakip baş 
vekilimiz hususi trenle Şark seyahatine çıkacaklardır. 

Ankara 17 (Hususi) - Başvekil general ismet İnönü, Da· Başvekilimiz, akşam, hususi trenle Tunçeline gitmek üzere 
hiliye, H~riciye Vekilleri bu sabah hususi trenle geldiler. İstas· Elaziz' e hareket edecek, evvela Kırıkkale ve Kayseriye uğrıya· 
yonda karşılandılar. . . . , . . . . rak fabrikaları teftiş eyliyecktir. 

Bugün öguleden sonra başvekılın evınde hey etıvekıle ıçtımaı Ş k h t' d D h'l· V k'l' b Ş"k .. K ·1 ja · , . k . ar seya a ın e a ı ıye e ı ı ay u ru aya ı e n· 
Yapılacaktır. General Inönü, Vekiller hey etınde Şar vaziyetı d k d b k"l f k t d kl d' 

b l k arma umum uman anı aşve ı e re a a e ece er ır. hakkında beyanatta u unaca tır. . ............ ·--------
1 ay nın bir çok yer e

• 
rı d · asırga koptu 

-·-Nopolide, Bulçano hava/isinde .vagmur
lar yağdı, yıldırımlar düştü 

Roma, 17 (Radyo) - İtal· yıldırımlar düşmüştür. Yıldı-
yanın birçok yerlerinde ve rımlardan ölenler çoktur. Su-
(Bulçano) havalisile Napolide !arın alıp götürdüğü hayvana-
şiddetli kasırgalar olr~uş, yağ-
murlar yağmış ve müteaddid tın miktarıda fazladır. 

~~~.~----.. 11191~---· ..... ~·~ .. --~~~~~ 

ltnpar orluk konferansı 
ve ersay muahedesi 

~~~----~~·~~-----~~~-

Konferansın verdiği karar, Ber 
linde memnuniye uyandırdı 
Londra, 17 (Radyo) - İm· yanın, uluslar sosyetesine gir-

paratorluk konferansı, Versay mesi için bir yol hazırlamıştır. 
muahedesinin, uluslar sosyetesi İmparatorluk konferansının 
rnukavelesile alakası olmadı- bu kararı, Berlinde son derece 
ğına karar vermiş ve Alman· memnuniyetle karşılanmıştır. 

-~~~~--... ._· ..... ~·~----~----
Japonya 

Tokyo, 17 (Radyo) - Hü
kumet, altın ihracatını yasak 
etmeğe karar vermiştir. Altınla 
beraber diğer bazı değerli 
madenlerin de ihracatı men-
nedilmiştir. 

---•.-..••+-•••--
Doyçland 

Berlin 17 (Radyo)- Doyçland 
kruvazörü, dün Wilhemshafen 
limanına vasıl olmuş ve Ce
belüttarık 'tan almış olduğu ce· 
setleri getirmiştir. Cesetler, 
bugün büyük merasimle def· 
nedileceklerdir, Bu merasime 
amiral Rodor da iştirak ede· 
cektir. 

----••-t---
Yamanlar a 

-Başıarafı 1 inci sa/ıi/ede

küçük çocuklar için kurulacak 
kinderhaymın yerini tesbit et
mişlerdir. Kinderhaym, Verem 
mücadele cemiyetinin kamp 
kurduğu yerin arkasında çam
lıklar altında, düz bir yerde 
kurulacaktır. 

Çocuklara sabah ve ikindi 
vakitleri olmak üzere iki kah
valtı ve öğle, akşam olmak 
Üzere de iki yemek verilecek, 
istirahat, oyun gezinti ve eğ-
lence zamanları programla ta
yin edilecektir. Çocuk kamp
larında birer radyo da bulun
durulması düşünülmektedir. 

Foça kinderhaymına vücud
ları deniz banyosundan isti
fade edecek çocuklar topla· 
nacaktır. İki kinderhaymda 
yüz çocuk bulunacaktır. Kin
derhaymlar masrafı, vilayet 
büdcesinden verilecektir. 

8 u l g aristan da 
Şenlikler d~vam 

ediyor 
Sofya, 17 (Radyo) - Kra

liçenin, Veliahd doğurduğu 

haberi, büyük bir sevinç uyan 
dırmıştır. Sofya halkı, sarayın 
önünde toplanmış ve tezahü
rat yapmıştır. Şehir, baştan 

başa donanmıştır. 
Kral Boris; halkın tezahü

ratı arasında kucağında küçük 
kızı prenses olduğu halde 
balkona gelmiş ve halka te
şekkür etmiştir. 

Doğum haberi üzerine se
firler saraya giderek isimlerini 
hususi deftere kaydeylem :ş
lerdir. 

Bütün Bulgaristanda şenlik
ler devam ediyor. ·---
Fransız parlamento. 

sunda hararetli 
münakaşalar 

Uaştarnji 1 inci salıi{ede 

etmiştir. 

Muhaliflerden ve l!ski nazır-

lardan Reynod; Develoasyon 

nazariyesinin muvaffakıyetsiz · 

likle neticelendiğini kaydet
mış ve: 

- Hükumet paı ayı kıymet 
ten düşürdü. Fakat sermaye· 
lerin avdetine müsaade etme· 
diği için takip ettiği siyasetin 
mali ve iktısadi menfaatlerini 
kaybetti. Demiştir. 

Reynod, bundan sonra yedi 
milyardan fazla olan milli 
müdafaa istikrazına rağmen 
şimdiki hükumetin maruz kal
dığı mütevali mali buhran· 

devlet başvekilleri •• uç 
Bükreşte toplanıyorlar 

B. Tataresko, Milan Hodza ile Tuna üze 
rinde B. Stoyodinoviçi karşılayacaklar 
Bükreş, 17 (Radyo) - Ro· 

manya başvekili Bay Tata-

Buca cinayeti 
- Başı 1 inci sahifede -

cuduna isabet etmiş ve zavallı, 
olduğu yere düşmüştür. B. De
mir Ali vak' adau sonra ka· 
rakola giderek teslim olmuştur. 
Müddeiumumi de gelib tah
kikata başlamıştır. 

- Ne yapayım. Bu adam 
üç senedenberi beni mahke
melerde süründürüyordu. Onun 
elinden çok çektim. Şimdi de 
benim olan taşları almağa 
kalkmıştı. Karakola gidip beni 
şikayet edecekti ve haydi ba
kalım tahkikata, oradan da 
mahkemeye.. Gene koşup du
racaktım. Dayanamadım artık; 
ne olursa olsun, bu böyle 
sökmez, dedim, vurdum, 
geçtim. 

Katil, karakolda verdiği ifa-
dede demiştir ki: 

Ne yapalım olan oldu, 
onlar da gebersinler, kurtul-
sunlar .. 

Yani, hakikaten bir ku}'U 
davası, bir ihtiyarı kuyuya 
indirdi, diğer birini de evlad
larile beraber diğer bir fela
ket kuyusuna sürükledi. Tah
kikat devam ediyor. ----.-..----
Mısır Kralı 

Paris sergisindekiMı 
sır pavyonunu açtı 

Paris, 17 (Radyo) - Mısır 

Kralı Faruk, dün Paris sergi· 
sindeki Mısır paviyonunu aç
mıştır. Açılış merasiminde 
Fransa reisicumhuru bay Leb· 
run, Ticaret Nazırı, Hind mih
raceleri ve Mısırın Paris sefiri 
Fahri paşa hazır bulunmuşlar
dır. 

lan zikretmiş ve hüku;
tin orta sınıf ile amele 
sınıf ıçın bir felak olan 
kambiyo murakabesini ve en
flasyonderis edip etmediğini 
sormuştur. 

Bundan sonra başvekil kür· 
süye gelmiş, bir nutuk irad
ederek projeyi muhik göster
miş ve siyasi sebeplerden 
dolayı borsada vukua gelen 
hareketleri anlatmıştır. 

Başvekilin nutkundan sonra 
reye geçilmiş ve 247 muhalefe 
karşı 346 reyle hük.ı1mete hu· 
susl ve mali salahiyet veren 
kanun kabul edilmiş, Blum 
kabinesine !timat olunmu tur. 

resko ile Çekoslovakya başve
kili Bay Milan Hodza, bugün 
Tuna Üzerinde bir seyahat 
yapacaklar ve Yugoslavya baş 
ve dış bakanı Bay Stoyadi
noviçi karşılıyacaklardır. 

Üç devlet başvekilleri, bu
rada toplanarak, küçük itilafı 
alakadar eden meseleler etra· 
fında konuşacaklardır. 

İzmir birinci icra memurlu· 
ğundan: 

Ayşeden devren temlik alan 
Ahmedin Osman oğlu Hasan
dan alacağı olan bin liranın 
temini tahsili zımnında tahtı 

terhinde bulunan Karşıyaka 
Soğukkuyuda Ordu sokağında 
tahtani ve fevkani içerisinde 

altı oda bir mutbah ve ahır 
ve bir mikdarı kafi avluyu 

müştemil 2 No. lu bir bap 
hane 1800 lira kıymeti mu

hammene ile ve açık artırma 

suretile 20/7 /1937 tarihine mü

sadif Salı günü saat 14 de 
satılığa çıkarılacaktır. Bu ar

tırmada satış bedeli muham

men kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı taktirde en 

çok artıranın taahhüdü baki 

kalmak şartile satış on beş 
gün daha temdid edilerek 2 
inci artırma 4·8·937 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 
14 de yapılacaktır. Bu artır
mada dahi satış bedeli mu· 
hammen kıymetin yüzde yet
miş beşini bulmadığı takdirde 
2280 No. lu kanun mucibince 
satış geri bırakılacaktır. f şbu 
gayri menkul üzerinde her 
hangi bir şekilde hak talebin· 
de bulunan işbu ilanın tarihi 
neşrinden itibaren 20 gün ·zar
fında ellerindeki vesaikle bir· 
likte dairemize müracaatları 
lazımdır aksi takdirde hakları 
tapu sicilli ile sabit olmayan
lar paraların paylaşmasından 
hariç tutulacaklardır. Satış pe
şin para ile olup taliplerin 
yüzde yedi buçuk pey akç'!
sini veya Milli bank itibar 
mektubunu hamil bulunmaları 
lazımdır. 30/6/937 tarihinden 
itibaren şartname herkese açık 
bulundurulacaktır. Yüzde iki 
buçuk dellaliye müşteriye ait 
olup müterakim vergi tanzifat 
ve tenviriyeden olan belediye 
rüsum ve vakıf icaresi artırma 
bedelinden tenzil olunur. 2762 
No. lu kanun 
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Aİi paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 
~e= Benli-oğlu 

- Üçüncü kısım: Bin kantar şeker 
-138-

Ali paşa, bütün aile efradile 
imha edilmişlerdi 

Bundan sonra ve Yanya
daki Rumlar arasında esasen 
Rusyadan, Fransadan hatta 
İngiltereden birçok tahrikat 
yapılmıştı. Bu sebeple Rum· 
ların efkarıumumiyesi kafi de
recede gergin bulunuyordu. 
F rosini mes' el esi, bir ihtilal 
çıkarmak istiyenler için çok 
iyi bir mes'ele oldu. ilk ha
dise, Frosininin mezarında 

kadın ve erkek Rumların yap· 
tıklan müsellah bir mukave· 
met şeklinde zuhur etmiştir. 

Tepedelenli, vaziyetin va
hamet ve nezaketini takdir 
edemiyerek bu mukavemeti 
Arnavud silahşorlariyle bas
tırmak teşebbüsünde bulun· 
muştur. 

Bu teşebbüse rağmen Rum-
lar çeteler teşkil etmekle faa
liyete devam etmişlerdir. Sol
yotlardan mürekkep kılefti ve 
palikarya çeteleri yüzünden 
şehirler arasında muvasala İm· 
kanı kalmamıştır. Doğrudan 
doğruya Yunanlıların kalemin
den çıkmış eserlere göre, bu 
çeteler pusular kurarak pusu· 
ların önüne düşen Türkleri 
istisnasız ve merhametsiz bir 
şekilde öldürmeğe başlamış· 
}ardır. 

Tepedelenliye karşı Muh
tarın hareketsiz kalmasının da 
en başlı ve hakiki sebebi an· 
cak bu vaziyet olsa gerektir. 

Tepedelenlinin bu dağınık 
ve bagiyane hareketleri kolay
ca bastıracağına hiç şüphe 
yoktu. Fakat Yunanistanda bir 
isyan çıkarmak istiyenler dahil 
ve hariçte pek çok ve bunlar 
da pek mükemmel şekilde ça
lışmakta idiler. Dahilde çalı

şanların icra vasıtaları mahut 

İzmir ikinci Hukuk mahke-
mesinden : 

İzmirde Alsancakta Hazineli 
sokak 8 No. lu evde oturan 
Ali Rıza oğlu Bürhanettin ta
rafından ayni yerde oturan 
İhsan kızı Didar aleyhine açı· 
lan boşanma davasına müteda
ir dava arzuhal suretile dave
tiye varakası müddeaaleyhin 
tahakkuk eden ikametgahının 
meçhuliyetine mebni İzmirde 
münteşir Ulusal Birlik gazete
sinin 24/5/937 gün ve 1008 
sayılı nüshasile ilanen tebliğ 

edildiği halde müddeaaleyh 
tayin olunan gün ve saatta 
mahkemeye gelmemiş oldu
ğundan davacının talebiyle 
hakkında munmclei gıyabiye 
icrasına ve i laııen tebliğine ve 
L.ıhkıkatın 7 /7 /937 Çarşamba 
saat ona talikine karar verile· 
rek tanzim kılınan gıyap ka
rarnamesi usulen mahkeme di
vanhanesine asılmış olduğun

dan müddeaaleyn Didarın mez 
kı1r gün ve saatta mahkemede 
bizzat hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi aksi tak
dirde bir daha muhakemeye 
kabul edilmiyeceği tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

diyesi icabeden taviz bedeli 
müşteriye aittir. Taliplerin İz
mir birinci icra dairesinin 
937-6593 No. lu dosyasına 
veya icra münadisine mura-

Halet efendi idi. Halet efen
diyi alet ittihaz edenler bu 
tıneti bozuk adamdan azami 
istifade temin etmişlerdir. Yu
nanistanın Halet efendi namına 
bir heykel dikmemesi şayanı 
hayrettir. 

Ali paşaya karşı, daha 
doğrusu Ali paşadan husule 
gelen manevi boşluğa muka
bil ilk isyan hareketini Sol· 
yotlar yapmışlardır. Solyotlar 
ki Arnavutlar arasında esasen 
korkunç bir rekabet ve kan 
davası vardı. Ali paşanın me· 
zalimini icra ıçın bilhassa 
Müslüman Arnavutların kul
lanması, Hıristiyan, fakat yarı 
Arnavud ve yarı Rum olan 
adamları ilk olarak silaha sa· 
rılmağa icabar etmiştir. 

Solyonları Moralı hıristiyan 
halk, tam manasile Yunanlı 
ve Rum olanların hareketleri 
takip etti! 

Dava çok çabuk bir şekil
de Bizans imparatorluğunun 
ihyası davası oldu. Rumlara 
bu büyük hayalı veren Filiki 
Eteriya denilen ihtilal cemı· 
yeti idi. 

Bu cemiyet, Mora Rurn· 
farını isyana teşvik için mü· 
temadiyen "Avrupadaki dost· 
larımızın büyük vaadlannın 
icrası için dahilde isyan etmek 
lazımdır.,, Emrini vermekte 
idiler. 

Ali paşa, artık kendi başını 
kurtarmaktan başka birşet 
düşünmiyordu. Kendisine sadık 
olan ancak 500 asker idi. 
Bunların hepsini beraberinde 
almağa muvaffak olamamış ve 
yalaız 70 asker ile Yanya iç 
kalesine çekilmiş idi. 

Tepedelenli Ali paşa için, 
fermanlı olduktan sonra ınu· 
kavemet imkansızdı. 

Bunu ker.diside anladı. Esir 
olmaktan, idam edilmcktell 
ise, içkale mahzenindeki barut 
fıçısını ateşlemeği tasavvur 
etti. Fakat hayatının sonun" 
kadar kendisinden ayrılmıyarı 
Vasilikiyi genç yaşında öldiit' 
meği muvafık bulmadı. NihB' 
yet içkalede sukut etti. va.· 
siliki, Vaya ve daha birlc8ç 
kişi esir oldular; Ali paŞB 
maktul olarak bulundu. r 

Ali paşa, Muhtar ve Ve 1 

1 d 1 l . dalll 
paşa ar, amat arı ıep ı ·~ 

edildiler ve buı1ların kes• 
başlarını İstanbula gönder· 
diler. 

* * ·dır Tepedelenli Ali paşanın ı 
resi bu suretle nihayet buld;~ 
Tepedelenlinin ailesi efradı le 
hep katledildiler. Bu suret 
Yanya ve civarındaki rnu~ıı; 

. "'11 zene bozuldu; Rumların ıs, 

her tarafta birden parladıhl' 
Ali paşa, Rum isyanını Jel 

zırlamış mıdır? Ali paşa; ı-I&ı· 
efendinin seabetile imha. e ,pı 
memiş olsaydı, Mora ıs'/ fJlı 
malum neticeyi alamıyacalc 
"d'? ı ı. . ri· 

Bunlar mevzuumuzu~ JıBbİ' 
cindedir. Ali paşa, zalıırı ... 

.. rı''' adam olmak itibarile gu ,,ile 
larının cezasını başile ve c~·dt' 
ve evladlarının başlarile 0 

miştir? Bu kadar. 


