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lzmirde çıkar. akşamcı siyasal gazetedir. 

- Perşembe - 10 Birinci kanun 1936 

_,.. . - •..-

Ramazan: 25 
Perşembe 

Öğle ikindi 
S D S D 

12 17 14 49 

Akşam Yatsı imsak 
S D S D S D 

16 58 18 34 5 32 

Fiati (100) Para 

,~lT ~r l{onseyi Bugün Toplanıyor 
Flükômetimiz sancakişininl Bütçe müz~=---AımanyaYa eski müs-

. zakerelerı t 1 k 1 · ·ı ı· 

d h 1 .. k . .. . d. n . / . a k .k em e e erı ven me ı 
er 3 muza ereSIDI ISie I ::':~;~:'aç s:y;e_a- Doktor Şahtı_; beyanatı Fran-

~risten ~gelen haberle, meselenin, bu ayın Pari':':5'7R~~!~er Fran- ~ada derin akisler yaptı 
14 .. d""nde tedkik OlunacağIDI biJdirmekted0 r sız parlfımentosu, bugün M. nıa~;~1\0~~.(~:~~~~Ş;;bı~~ -

mes' el esini sureti mahsusada söylevi, Fransa'da derin akis· . 
tetkik ve müzakere edecektir. Icr yapmıştır. Bazı mehafil, 
Hükumetimiz, Uluslar sosyc- dokt<•r Şaht'ın, böyle bir 
tesi genel sekreterlig" ine ver· so~'ylev de b ı u unnıasını, son 
diği notada, mes' elenin siir' at le 
müzakere edilmesini ve san- derece manidar görüyor. 
caktaki kardeşlerimizin mal ve Doktor Şaht, Almanya'nin 
can emniyetinin derhal temi- müstemlekesiz yaşayamıya-
nini istemiştir. 

İstanbul, 10 ( Huııusl ) 
ı:ransız'ların alet olarak kul
landıkları vatan kaçaklarından 
bazı şahıslar, Sancakta şapka 

Uluslar sosyetesi toplantı halinde aleyhine propaganda yapmağa 
tc'~aris 10 (Radyo)- Cenev· ı göre, Uluslar sosyetesi, bu başlamışlardır. Bunlar, para 

cağım ve eski müstemleke
lerini almak için neyapmak 

lazımsa yapacağını, muahede
lerle vakit geçirmekten usan· 

dığını söylemiştir. Dr. Şaht 

en alman son haberlere ayın 14 üncü günü sancak ile tutulmuş bir takım eşhas Tavassut teklifi --.-h--t--.-
1 
...... ,.~....,. kt olduğu için halkın nefretini 

1 a r 1 1 kazanmışlardır. 
, İstanbul, 10 ( Hususi ) -

M. Hergo 
Heryo'un riyasetinde topla· • • • 

nacak ve gündeüç celse yap- Dün Kont Ciyanoya· da verildi 
mak suretile 1937 bütçesinin -4rjantin, Avrupa ile olan ala· 

kasını kesmek istemiyor 
Boenos·Ayres, 10 (Radyo} - (Asosyanet Pres) gazetesinin 

~Ctdiği bir habere göre, Pan Amerikan konferansında bazı 
lqrı~ ~ı aflar zuhur etmiştir. Arjantin hükumeti, Avrupa ile olan l ka ve münasebatına devam etmek istemekte., diğer devlet· 
trse buna muarız bulunmaktadırlar. 

Bu ihtilafın, bir uzlaşma ile neticelenmesi ihtimali zail olma· 
llııştır. 

~~~~----•ı.-.~ ... ~------~-~--.--
1\11 eta ksas 
&r.ıgün Yunan 
gençlerine söy

lev verecek 

Kar ol 
Meksika sefirini 

kabul etti 
Bükreş 10 (Radyo} - Kral 

Sa Majeste Karo}, Meksikanın 
yeni sefirini kabul etmiştir. 

Antakya şehri, dört taraftan 
kordonla çevrilmiştir. Şehirde 
birçok Cezair'li askerle sün· 
güleri takılı olduğu halde 
dolaşmaktadırlar. Sokaklarda 
sık sık nöbet bekliyen nokta
lara tesadüf edilmektedir. __ _.. ....... __ 
Askeri heyet 

Memnuniyetini 
bildirdi 

Bükreş, 1 O ( Radyo ) -
Fransız askeri heyeti, Roman
ya hudutlarında Romanya 
erkanıharbiyei umumiye reisine 
çektiği bir telgrafta, Roman
ya' da gördüğü hüsnü kabulden 
memnuniyetini bildirmiştir. 

müzakerelerini bitirecektir. Roma lO (Radyo) - İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciyano, 
Fransa'nm bura maslahatgüzarını kabul etmiştir. Fransız mas· 

Bütçenin, bu ayın on do· Jahatgüzarı, ispanya mahariplerinin uzlaşmalarına tavassut edil· 
kuzuncu gününe kadar tasdik mek üzere lngiltere ve Fransa arasındaki teklif notasını vermiş 
edilmiş olması kuvvetle muh· bu notanın, ftalya'ca da tetkik olunmasını bildirmiştir. 
temeldir. Bütçe hakkında söz _________ .,_._ _____ _ 

söyliyecek olan hatiplerin it 1 b• • • tt f •kı 
mütalcaları, üçdakikadan faz· a ya ıze ve mu e 1 e 
la sürmiyecektir. 

----, rimize taminat verecek 
Bayram 

lzmir müftülüğünden: 
Kutlu bayramın ilk günü 

önümüzdeki sah günü olaca· 
ğını sayın halka bildiririm. 

İzmir müftüsü 
Rahmetullah \... _________ ..) 

~~~----~~~---
in gil ter e-1 tal ya arasındaki mü 
zakereler sona ermek üzeredir 

Londra 10 (Radyo} - ltal· 
yanın Londra sefiri Grandi, 
İngilterenin hariciye nazırı M. 
Edenle konuşmuştur. Alaka-

verecektir. 
İngilterenin Adis • Ababa 

sefareti meselesi de, her dev· 
letin nıuvafakatı dairesinde 

Madrid şehrini tahliye 
etmeğe karar verdiler 

:dar mahafilinde söylendiğine 
göre, iki "memleket arasında"' 
başlıyan ve Akdeniz mesele
sini istihdaf eden müzakereler 
sona ermek üzeredir. 

İngilterenin. Türkiye, Yu
goslavya ve Yunanistana ver· 
diği teminatı, ltalya da aynen 

General Metaksas 
v A.tina, 10 (Radyo) - Üni
h~:site talebesi bugün büyük 
y toplantı yapacnklar ve 
~~~an gençliğinin müstakbel 
~~ ıfeleri hakkında başbakan 
a~ lleral Metaksas'ın vereceği 
~evj dinliyeceklcrdir. 

~ .. elanik üniversitesi talebe 
d·ijtnessilleri bugün gelmişler
~~~· Söylendiğine göre, üni-

& ıte talebesinden bnşka 
~:. Ve orta mektepler tale-

11 de top!antıda haıır 
111l•caklırdır. 

------Frankonun harp tayyareleri, dün de Madridin 
bir kaç mahallesini bombaladılar 

_. Paris, 10 (Radyo} - lhti-
1lalciler, Maçlrid. cephesinde 
T ore Elmuzada on beş kilo· 
metre ilerlemişlerdir. ilerleme 
esnasında esaslı mukavemet 
görmemişlerdir. 

Franko'nun harp tayyareleri 
: bugün de bazı mahalleleri ve 
ezcümle üniversite semtini 
bombardıman etmiştir. 

Paris 10 (Radyo} - ispanya 
hükumetinin neşrettiği bir teb
liğde Bask cephesinde Serya 
köyü milisler tarafından işgal 
edildiği ve ihtilalcilere mensup 
dört tayyare düşürüldüğü bil
dirilmektedir. 

Paris 10 (Radyo) - Madrit 
müdafaa komitesi, şehrin bir 
an evvel tahliye edilmesi lazım 
geldiğini tesbit etmiş ve bu 
~ususta kat'i kararını vermiş· 1 
tır • 

• 

Bir ağır bombardıman taggaresi 
Cebelüttarık :10 (Radyo} - mek Üzre buradan geçmiştir. 

ltalya'ya gitmiş olan general Bu adam, Kral Alfons'u tah-
Franko'nun kardeşi tayyareci tından indiren ilk cumhuriyet· 
Rımon Franko Burios'a iİt· çidir. 

Baltık 
Konferansı dün de 

toplandı 
Riga 10 (Radyo} - Baltık 

devletleri konferansı, dün de 
toplanmış ve beynelmilel va· 
ziyet etrafında konuştuktan 
sonra, hudut mes'elelerini Bal· 
tık devletlerinin, Rusya ile olan 
alakalarını tetkik eylemiştir. 

Sinyor Grandi 
halledilecektir. 

Komünistler idama 
mahkum oldular 

Bulgar jandarmalarını öldü
renlerin muhakemeleri bitti 

Sofya, 10 (Radyo) - (Sta· 

razagora) harp div:ını; jandar

malara karşı gelerek bunlar

dan bir kısmını öldüren 

komünistlerin muhakemesine 

son vermiştir. Suçlulardan beş 

kişi idama, 4 kişi müebbed 

küreğe ve mütcbakisi de muh

telif cezalara mahkum olmuş

lardır. 
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Zabıta Romanı 

No. 14 Nakili: Fethi Y. Eralp. 

Ustab şıyı s·vi ·r z it 
•• en memuru alı 

karısı düşü • 
Kanun namına! 
Bu esnada dışarıdan sert 

ve keskin bir ses duyuldu: 
- Kanun namına kapıyı 

açınız! 

Herkes şaşırmıştı .. 
Bu ne demekti ? 
Ustabaşı hemen atıldı: 
- Aldırmayın canım! Bir 

şey yok serserinin biri biraz 
fazla kafasını tütsülemiştir de, 
şimdi de nara atıp tutuyor .. 
Bir bekçi veya polis eline 
düşerse cezasını hemen görür! 

Fakat kapı gene çalınmış 
ve demin ki gür ses gene 
işitilmişti: 

- Kunun namına kapıyı 
açınız. Bunun üzerine ustabaşı 
epeyce içerledi. 

- Kimmiş bakalım bu? 
Diye kapıya doğru yollan

dı .. 
Kapıyı açınca üç kişi ile 

karşılaşmıştı. 
içlerinden biri: 
- Burası Ustabaşı Nazmi

nin evi değil mi? 
Ustabaşı biraz alaylı bir 

tavırla: 

- Evet, dedi. Ben de ara-
dığınız ustabaşı Nazminin 
kendisiyim. 

Ustabaşının hitabettiği kim
se biraz sinirlenir gibi olmuş
tu: 

- O halde dedi; Sizi ka
nun namına tevkif ediyorum! 

Ustabaşı inanamıyordu. 
- Ne dediniz? Beni ka-

nun namına tevkif etmek mi? 
- Eveti 
- fakat siz kimsiniz? 
Ne hakla bunu bana teklif 

ediyorsunuz. 
Bunun üzerine emri veren 

adam cebinden bir kart çı
kardı. Ve usta başıya uzattı. 

Usta başının rengi uçmuştu. 
Titriyordu .. Bu kimse sivil bir 
zabıta memuru idi. 

- Peki amma suçum ne? 
Herhclde yanılıyorsunuz. Be

nim hiçbir şeyim yok!. 
Usta başının karısı da bir 

yandan söylenip duruyordu: 
- Kocama ilişmeyin. 
Usta başı: 

- Ben namuslu bir kim-
seyim! 

Zabıta memuru bütün bu 
denen şeylere kulak asmıya· 
rak: 

- Bizim elimizde birşey 
yokl. Biz vazifemizi yapmağa 
mecburuz. Şiındi bizimle be
raber geliniz ve derdinizi ora
da anlatmanız . 

Bu vaziyet karşısında bay 
Ali bir muharrir olduğunu dü-

şünerek cebinden hüviyetini 
çıkardı polise uzattı ve sonra; 

- Bu işin sebebini bana 
anlatır mısınız, dedi . 

Polis, kısa bir an için dü
şündükten sonra; 

- Bu hususta söyliyecek 
hiçbir şeyim yok. 

Ben de işin ne olduğunu 
bilmiyorum, bana yalnız Usta 
başıyı tevkif etmemi söyledi
ler. Sonra yanındaki iki arka
daşına; 

- Haydi dedi. Ustabaşıyı 

merkeze götürünüz!. 
Ustabaşı hiç itiraz etme

mişti. 

Zaten edemezdi kil. 
Zavallı karısı kendinden 

~eçmiş, bayılmıştı! 

Acaba suclu bu mu , 
.d.? 
ı ı . 

Ustabaşının tevkif edildiği 

gecenin ertesi günü Bay Mu

zaffer çalışma odasında gaze

teleri gözden geçirmekle meş· 

gul iken hizmetçi Kemal ka-

pıyı vurarak içeri girdi. 

Elinde bir mektup vardı. 

Bunu bay Muzaffcr'e uzattı: 

Muzaffer mektubu açmadan 
önce Kemale: 

- Dediğim şeyler yapıldı 
mı? 

Evet. 
Bu mektubu kim getir-

di? . -
- Polis komiseri tarafın

dan gönderilen biri getirdi. 
Bay Muzaffer merak etmişti. 
Zarfı yırttı ve okumağa 

başladı. 
Bay Muza/ fer 
Bu mektubu size getiren 

kimse mesleğinde çok mu
vaffak olmuş bir arkadaşı
mızdır. Kuvvetle zannedi-
yorum ki; hırsızı veya hır
sızları meydana çıkaracak
tır. 

Kendine her hususta iza
hat vermenizi diler saygı
larımı sunarım. 

( Arkası var) 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
izmir - Birinci beyler sokağı-

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

Sıhhat a ıkya v 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet ·Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak: ~~~~:.nd~alepçioğlu hanı 

*~~~~========~~~~-· - . . . ' ; .... "". _,. 

(Ulusal Birlik) 10 Birinci kanun 

Politika 
Türkiye'nin kart 

dö viziti 
Dost bir İngiliz gazetecisin

den duymuştum; 
- lstanbulda birkaç şey, 

toplu ve esaslı birkaç şey ya
pınız, diyordu. lstanbul Tür
kiye'nin kart dö vizitidir. 

Bu sözü lstanbul planına ça
lışan şehirci Prost Ankara'ya 
geleceği vak·t, tekrar hatırlı
yorum. Cumhuriyet devrinde 
lstanbula halk kesesinden çok 
pek çok para dökülmüştür. 
devrinde Istanbul'da inşa olu
nan binalar, Ankara' da yapı
lanlardan elbette çoktur. 

Bir defa Cihangirle Şişli 
arr.sını, sonra İstanbul yangın 
yerlerini, nihayet Anadolu ya
kasını, ve en nihayet zaten 
yapılmış olanları düşününüz. 

Ancak bunlar, şimdiye kadar 
belki hiç kimsenin kusuru ol
mıyarak, İstanbul için yeni 
bir manzara olmamışlardır: 
Çünkü istanbulun planı yok
tu. Çünkü lstanbul' da inşa 
kontrolu yoktu. 

Sadece Taksim meydanı ve 
mahallesi, mütehassıslar ve 
artisler elinde yapılmış olsaydı, 
bugünkünden fazla, on para 
sarfedilmemek şartile, Sıraser
vilcrle Sürpagop aı asında bi-
zim Ankara'nın Çankaya cad
desi k1tdar göze çarpan bir 
manzara elde ederdik. İstan· 
bul' da yapılanlar ise, gene 
sarfolunandan fazla harcanmı
yarak, pek mükemmel mahal
lel~r grubu halinde canlanırdı. 

lstanbul o kadar güzel, o 
kadar kabiliyellidir ki orada 
hiçbir şey geç kalmış değil-
dir. lstanbul planı, şehrin 
şehrin bütün memleket bakı-
mından ve her türlü devlet 
şubelerini alakalandıran bin 
türlü ehemmiyeti düşünülerek, 
yapılır ve birkaç mühim iş 

toptan tahakkuk ettirilecek 
olursa, yabancılarla büyük 
cumhuriyet kültürü daha ilk 
kart dö vizit alıp veriminde 
tanı~tırılmış olurlar. Çünkü, 
şurası da gerçektir ki, Türki-

[ye'ye gelCıl yab"i~lar7nyü;
de doksan beşi istanbul' dan 

Çekoslovakya ve Avrupanın durumu 
• • 
i v 1 v 

rup a 
~~~-----.+•1------~~~-

er, Av" 
maz .. 

/ ngi lteren in, dünyayı daha iyi bir hale getirmeğe 
muktedir olabilmek icin metodik bir tarzda silahlan-, 

masından ne gibi ·faideler beklenebilir.. . 
Alman gazetelerinin "Bol- harbın neticesi itibarile mem- sım mes'uliyetini bıle hicbıt 

şevikliğin ileri karakolu" , lekete zarar getireceğini söy- aklı başında devlet adal1111 

"Sovyetler ittihadının tayyare lemiştir. politikacı veya asker üzerine 
karargahı,, adını verdikleri Yeni bir harp, o kadar atamaz. 
Çekoslovakya'nın resmi gaze- sosyal değişmeler meydana Gazele burada reis Bene· 
tesi olan Prager Presse gaze- çıkaracaktır ki bunun bir kı- (Devamı 4 üncü sahi/ede) 
tesi, Çekoslovakya'nın vaziyeti 
ve Avrupa'daki enternasyonal 
durum hakkında yazmış ol
duğu bir makafede diyor ki: 

"Her ne kadar Avrupa'nın 
vaziyeti vahim görünüyorsa da 
henüz bir Avrupa harbı ken
dini göstermemektedir; bundan 
dolayı panik yapmağa lüzum 
yoktur. Son on sekiz sene 
içinde hazan komünistlerin 
bütün dünyada ihtilal yapmağa 
teşebbüslerinden, hazan Al
manya ile Lehistan arasındaki 
gerginliklerden, hazan Balkan 
ile İtalya'nın vaziyetinden do
layı birçok defalar harp teh
likesi pek yaklaşmıştı; fakat 
patlak vermeden bertaraf 
edildi. Bugünkü gergin hava 
için de ayni neticeyi tahmin 
edilebiliriz. 

Güçlüklerle tehlikeler mü
baıaga edilmemeli, sulhu ve 
emniyeti korumak yolunda 
yapılan müsbet teşebbüsler 
de gözden uzak tutulmamalı
dır. Bay Edenin nutku tarif 
edilemiyecek derecede ehem
miyetlidir. 

Eğer İngiltere 1914 senesin
de F ransaya ve Belçika ya 
böyle teminat vermiş olsaydı, 
o zaman büyük dünya harbı
nın önüne geçilmiş olurdu. M 
Edenin nutku, garbi Avrupa
da sulhu emniyet altına almış 
ayni zamanda biitün Avrupa 
sulhu için de büyük destek 
olmuştur. 

BuntJn en : büyük ehem mi

ti lngilterenin dünyayı daha 

• 
1 

1 
e

er 
~~~-----~--~~~ 

• let er cemiyet·nikuvvetfeJI 
dirmek imkan var mıdır? 

Deyli Heraid gazetesinden: 
Enternasyonal durumda ye

ni ve ümit verici bir değişik
lik olmak üzeredir. 

Bundan altı ay evvel zecri 
tedbirlerin iflas etmesi üzeri
ne sulhcu milletler büyük bir 
ümidsizliğe ve bozğuna uğra
mış idiler. 

Bizim gazetemiz, zecri ted
birlerde iflasın Milletler cemi
yeti ve kollektif sistem içi~ 
bir son olmadığını, belki bir 
gerileme olup bu devre niha
yetinde onun gene canlanaca
ğı ümid ve mütalaasını ileri 
sürmüştü. 

Bu devre baş göstermiş 
bulunuyor. lBütün sulhçu mil
letler de harbın önüne geç
mek siyasetinin keskin bir si
yaset haline gelmesi karat 
altına alınmıştır. 

Harp tehdidi Faşist devlet
lerden geldiğine göre, sulhçu 
milletlerin böyle bir siyaset 
ve kararda birleşmesi dünya 
nizamının korunması ve kanun
suzluğun ortadan kaldırılması 
yolunda tedafüi bir cephe tu
tulduğuna delalet edebilir. 

1 

ketin onları müdafaa ve askeri 
zecri tedbirler tatbik edece· 
ğini bildirdiD. 

Fransa hükumeti, milli tas· 
vip üzerine Fransız - So\f}'et 

paktının tamamiyetini teyit 
etti. 

Fransa, Polonya ve Britan· 
ya arasındaki münasebetle! 
yolundadır. Polonya ile Rof1l

811 

ya, Alman ~ Japon anlaşJ1l8' 
sına girmekten kaçınmışlardır· 

Şimdi, bütün bu vaziyet "'e 
hareketlerde sulh cereyanın10 

yürüdüğü ve yüksek bir se· 
viyeye olduğunu göstermek· 
tedir. 

Şimdi asıl mes' ele, bütiifl 
bu sulh hareketlerini Milletief 
cemiyeti ve bu cemiyetin pa~' 
ile zecri tedbirler mükelle r 
yetini koymakta olan on alt•~~ 
madde etrafında toplayab' 
mektir. 

Bunun için iki sebep "'8;. 
dır. Eğer bütün tehlike rı0 

e· talarının korunması 15.zıJllg 

liyorsa daha şümullü te~b·~~ 
lere lüzum ve ihtiyaç gorU 

memelidir. h 

dönüyor 1 F alay gen iyi bir hale getirmeğe muk-

I
EEiib'l::Aa:D::m:k~tlBOmı•rmzmı19" [ tedir olabilmek i~i-;; ~et;dik 

bir surette silahlanmakta ol-

Son hafta içinde lngiltcrc 
hükumeti, Fransa veya Belçika 
veya Mısır biri saldırganlığa 
uğra--lığı takdirde bu memlc-

aoğru Avrupa'sında sul 
için ve saldırganlığa karşı 
alınan garanti tedbirleri, harP 
istiyen devletleri cesaretkPJ 
(Devamı 4 üncü sahi~ 

Ag~ L --ımasındadır. 
il.il --M: Mussolini, - son -nutkun-

Çocuk Hastalıkları da ltalya'nın Avrupa'da bi; 
mütehassısı felaket kopmasınlarz"u etme· 

İkinci Beyler Sokağı No. 68 _ diğini söylemiştir. Rusya'yı d; 
1 Telefon 3452 yakından ve iyi . tinıyanlar, · 
Kemalpaşa icra memurlu-.., 

ğundan: 
Armutludan Akçalı Emine 

229 lira masarif vermeğe 
borçlu aşağı Kızılcalıdan hacı 
Mehmet olduğu Yusuf'un b-; 
borç için ipotek göstermiş ol
duğu aşağı Kızılcalının Dam
tepe mevkiinde şarkan tarik, 
garben hacı Konyalı veresesi 
şimalen Hanife, cenuben par· 
maksız hacı lİbrahim bağlarile 
mahdud Teşrinievvel 930 tarih 
ve 36 numaralı tapu senedile 
'mutasarrıf bulunduğu 180 lira 
muhammen kıymetli bir kıta 
bağı satılmak üzere artırmıya 
çıkarılmıştır. 9 kanunusani 937 
cu~artesi günü -saat 11-12 de 
Kemalpaşa icra dairesinde ya

r pılacak, 1 nci artırmada teklif 

edilecek en son bedel muham
men kıymetinin yüzde yetmiş 
beşini bulduğu takdirde ihale 
edilecektir. Noksan bir bedeli 
teklifi halinde satış 15 gün 
uzatılarak 25-1-937 tarihe mü
sadif pazartesi günü ayni saatta 
yapılacak ikinci artırmada tek
lif edilecek en son en fazla 

bu memlekette içerde inşa ve 
dışarda sulhtan başka • bir di
lek -beslenmediğini bilir.- -
- Almanya:-silahlanmağ;-d;
vam etmekle beraber", bunun 

da bir haddi vardır "v~- Al-

manyo yeni sistemini tama· 

mile kurabilmek için muhak

kak surette sükun ve sulha 
muhtactır. Dr. Göbels, pek 
doğru olarak Almanya'nın 
harplan müspet olarak hiçbir 
şey f kazanmıyacağını ve bir 

bedel mukabilinde ihale edi
lecektir. Almak istiyenler ihale 
vakitlerinde icra dairesinde 
hazır bulunmaları ve fazla 
izahat istiyenlcr bu gündcn.ı 
itibaren açık bulunan şartna-

., meyi görüp tetkik etmeleri ve 
bu mülk üzerinde bir güna 
hak ve alacak iddiasında bu· 
lunanların 20 gün'içi;de-~:" 
sikalarile daireye müracaatları 

aksi halde tapudamüseccel olrnİ
yan bu gibi hak ve alacak sahip· 

lerinin paylaşmadan hariç 
tutulacağı ilan olunur. Dosya 
numarası. 35/577 
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Birvcrirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran fıe de 

olmamıştır. Hem yü7lerce vatandaşınızı zengın d.n:ş heı11 e 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüı~efC 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilır• 
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Yeni Roman 
Banka direktörü Didiyenin ı Lui, mütereddit bir tavırla : 

kansı Flöret Didiyenin bugün - Acaba ·dedi- doktor ça-
evde canı sıkılıyordu. ğırsam mı ? 

Kendisi, yemekten sonra Madam atıldı; 
sırf bir şey yapm1ş olmak için - Hayır, hayır, burada 
banyo almıştı ve şimdi siyah kahmz, daha iyi! Veriniz l·a· a 
demetlerle- sü~lü~arif-bir -pi- suyu, lütfen .. 
İamayı gelişi-güzel -giymiş · Lui, bardağı, şezlongun 
olarak bulvarında bir şezlong yanına doğru:ittiği bir sandal-
Üstüne oturmuş, elindeki ki- yenin üstüne koydu ve ken-
tabın yapraklarını kararsızlıkla disi geriye çekildi. 

_Çeviriyordu. Nihayet alakasını - Rica ederim, bana bar-
~Yandıracak- bir passaj b~ldu:- dağı uzatınız; o kadar zaafi-

Tam buSırada işitilmemiş yetim üstündeki bugün .. 
bir şey oldu.- Şoförü içeriye Madam böyle söyleyince, 
girdi: Bir dafn'sonra bir ·dafi'° şoför, o ann değin elinde 
daha vurmuştu kapıyı. Madan:ı tuttuğu kasketini şezlongon 
dalgınlıkla işitmemiş olsa ge- aya ucu taıafına bıraktı bar· 

(Ulusal BirlikJ 
~~~~~~~~~~~ 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERMES0 vapuru 24-11-

936 günü gelip yükünü boşalt
tıktan sonra BURGAS, VAR
NA ve KÖSTENCE için yük 
tahmil edip ayni gün hareket 
edecek. 

"UL YSSES" vapuru 30-11-
936 günü beklenmekte olup 
5-12-36 gününe kadar ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINES 

• • • 
ee 

& o. 
DEUTSCt-IE LEVANTE LINIE 

"SAMOS,, vapuru 7 birinci 
kanunda beklenilmekte ve 12 
birinci kanuna kc1dar ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
"EXPRESS,, vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için yük a lacaktı r. 

EXCELLO,, vapuru 6 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-

lOBirinci kanun 936 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Yeni yaptıracağınız elbiseler ıçm bu mamulatı tercih ediniz 

• r 
rekti. Sözün kısası, şoför içe- dağı alarak Madama uzattı . 

JJ tideydi işte! Bu sırada eli titriyordu. 

"NORDLAND,, motörü 22-
11-36 günü gelerek tahliyeden 
sonra ROTTERDAM, HAM
BURG ve STOKHOLM li
manlarına yük alacaktır. 

YORK için yük alacaktır. 
"EXMOUTH,, vapuru 18 

ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

r. 
e 

11 

t 

, Ansızın kapının eşiğinde - Neden böyle titriyorsu-
durdu ve -şöyle dedi: nuz? 
..... ..:. Madama rnakine~f~ t~:-- Madam böyle sorunca, Lui 
rni;i-bittiğini;-;tom-;;bili~ha:-. kekeledi: 
Zır olduğunu haber verecek- - Ben --;Tii? · şey:-Hiç. -
tiın de.. -Eh~mmiyetli • birşcy deği li 

Lui -şoförün adı Luidir- Madam: Ş~ukabelede bu-
biraz - şaşırmıştı. lundu: 

Onu birdenbire karşısında: - Eli, titriyen bir şoför 
&Öıünce ürken Madam, artık- kullanama~ b~;;be-;;·im içi-;-
kendini toplamıştı; sükunetle böyle bir şoför tehlikelidir. 
Şöyle söyledi: Siz daima böyle titrermisiniz? 

, - Pekala, Lui, otomobili - Hayır, yalnız şimdi öyle 
aşağ7°da hazı; bulundurunuz bir titrf'm~zoldu! · 
"e beni bekleyiniz; bir saate - Madam, yarı oturm~ş vazi".." 
kadar çıkacağım. yette, doğruldu: 

Lui, kapıdan çıkmak üzere - Lui, ben titriyen erkck-
d·· d M d b d lere tahammul edemem. on ü, a am, ir en ona 
'eslendi: - Peki, Madam .. 

L - O halde artık ... titreme-
b. ui.. Lui, rahats1zlandım -

yiniz, Luil ıraz, bana bir bardak su 
Retiriniz, lütfen... Sonra, ilave etti: 

Lui, derhal emri yerine ge- - Teşe~kür ederim. 
lı - - - - - Madam, suyu İçmişti, bar-
rınek üzere harekete geçti: 

dağı tekrar verdi şoföre. Lui, 
h - Baş ,üstüne madam, der- bardağı alırken, ikisinin par-
aı... maklar1 birbirlerıninkine do-
. Elinde bardakla tekrar içe- kundu. Lui'nin elinden bardak 
~y~ girdiği zaman, madam göz yere düştü! 
, tı kapalı olarak şezlongun Madam, bağırdı: 
.ısttinde yatıyordu · - Lui; siz bir eşeksiniz! 

lui, irkildi · - Affedersiniz, fy1adam ... 
Derken, madam gözlerini Kasten düşürmedim! 

~Çlı, bitkin bir halde ve bo- - Kasten düşürmediniz mi? 
~uk bir sesle: T b b a ii, ardağı kasten yere at-
.- Orada mısınız, Lui? dedi k 

t mıyaca smız ya!. Lakin, Lui, 
~ıi~ hederim, bana yadım edi- sinirlendirmeyiniz beni !. 

"AASNE,. motörü 21-12-36 
tarihine beklenmekte olup 
26-12-36 ya kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve SKAN
DİNA VY A limanları için yük 
tahmil edecektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

"SAVONMAA., motörü 28-
11-36 günü limanımızaf gele
rek 3-12-36 gününe kadar 
ANVERS ve FINLANDIY A 
için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA KUM-
PANYASININ 

"SARMACJA,, vapuru 7-
12-36 günü beklenmekte olup 
12-12-36 gününe kadar AN
VERS ve GDYNIA için mal 
yükliyecektir. 
SERViCE MARITIME RU
MEN KUMPANYASININ 

"SUÇEAVA,, vapuru 16-
12-36 günü gelerek MALTA, 
MARSIL YA ve ALG ER li
manlarına yükliyecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlonlardaki değişiklik

lerden acente mcsuli) et kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRATELLI 
SPERCO vapur acentcılığına 
miiracaat edilmesi rica olunur. 

T clcfon: 2004/2005/2663 ·· astayım sanırım. s 
~---=İz:-m-==-i_r _v_a_k-ıf_l_a_r_d_i-;~--uk_t_J~-:;-lü-. _-. 10 vier ve şü-
~iinden: 1rekisı L"m"te 
lira Vakfı Mevkii No. Cinsi Vap r CeD a I 
~OQ Natır zade camii vak. Çümez so. 8 küçük ev Birinci 

4 
OQ Hisar camii "ak. Irgat pazarında 91/95 dükkan 

2 
OQ Esnaf şeyhi vak. Hastahane arap fırını c. 62 küçük ev 

2 
so ,, ,, ,, ,, ,, ,, 62/1 dükkan 

15
50 ,, ,, ,, ,, .. ,, 62/2 ,, 

~ Oo Bezmi alem vak. Sürmeli so. 4 büyük ev 
Oo ,, ,, 41 kahvehane 
SQ ,, Armutlu sokağında 9 arsa 
so " " 11 " 
5Q 13 

~~O :: Altay sok~ğında 25 dükkan 

150 " " 23 " 
S~ Kırım mescidi vak. Debağ Ahmet ağa sok. 3 ev 

l~o ,, "7 s .. 
'\ ., ,, ,, 
uQ • 

5 11 Kara kapı caddesinde 222/216 arsa 
'yO Aziziye camii vak. ,. ,, 218 harap ev 

1 
lJ~arıdn mevkii vakfı numara ve cinslerile muhammen be-

l ~1 yazılı ev dükkan ve arsalar paraya çevrilmek üzere , f 'Yelleri 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 2490 
~ı .ı artırma eksiltme ihale kanunu dairesinde muameleleri 
tılecek olan akaratın ihalesi 24-12-936 perşembe günü 
t 15 de Kemeraltındaki evkaf direktörlüğü binasında yapı-

..qktır. Sntış peşin para iledir. istekli olanların hususi şart
tıı Öğrenmek üzere her gün evkaf direktörlüğü varidat 
ıı~lJtluğuna ve ihale günü de 0o 75 teminat akçelerile birlikte 

anacak olan komisyona müracaatları ilan olunur. 
3 10 17 24 1400 

Kordon Rces binası 
Tel. .2443 

ELLERMAN LINES LTD. 
"TrJURSO,, vapuru 20 ikin

ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS"ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKO\V 
için yük alacaktır. 

"POLO" vapuru 3 birinci 
kanunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yi.ık çıka· 

racak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

"DRAGO,, vapuru)lO birin
ci kanunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı

karacaktır. 
GENERAL STIM 

"PHILOMEL,, vapuru 18 
ikinci teşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır . 

"EXTAV1E,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV -
YORK için yük alacaktır. 

lti imar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

EXMOOR,, vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor, NEV-
Y.ORK için yükliyecektir. 

. 
PİRE AKTARMASI SERi 

SEFERLER 

Türk 
s tı 

nonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapmardadırr. 

" EXOCHORDA ,, vapuru 
4 ilk kanundan PlRE'den 
BOSTON ~ NEVYORK 
için hareket edecektir. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 1 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mcnsu
catına faiktır. 

''EXCALIBUR,, vapuru 18 
birinci kanunda PIRE'den 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

elef . 221 ve3 67 

DEN NORSKE MIDDEL- ilk kanunda bekleniyor, KôS-
HAVSLINJE _TENCE, SULINA, GALAÇ 

OSLO aktarması olarak BELGRAD, 
"BOSTON., vapuru 16 ilk NOVISAD , BUDAPESTE, 

kanunda bekleniyor, iSKEN- BRATISLA VA VIY ANA ve 
DERiYE, HAYFA, DİEPPE LINZ için yiik alacaktır. 
ve NORVEÇ limanları için "Vapurların isinıleri, gelme 
yükliyecektir. tarihleri ve navlun tarifeleri -·---SERViCE MARITIME hakkında bir taahhüde giri-

ROUMAIN şilmez.,, 

BUC. .. REST Birinci Kor don, telef on 
"DUROSTOR" vapuru 23 No. 200- 2008 

ayrak 

it 

ZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

o~ ıu n 
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Tesiri tab ·ı, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 10 Birinci kanun ~26 .,.,, 

iill! 
'A i paşa ve kira Frosini 

................... ~,._.,,.,,,.., _,,..,,.._,. ... 

Yan ya gölünün kanlı facı ası 

Adana felaketzedeleri için Anka- T Bhir~ci kMısım:Nıks:::~d~{ş~~fı~~:d:b!;:~knh~r~ib~~-et 
. a ır, a su un ıyı ır a 

ra' da taraf taraf ianeler toplanıyor g~!!~~~~!~~~ ~~~!!~i~.~~.ö~~iğin~~~· 
1 t 1 ·· ·· E t•t·· ·· t ı h • ·f v d·ı • e du·· n ve ter içinde, soluk soluğa hem geziyor hem de o kaı· Sme DODU nS I USU a 8 ya 8 IDe 1 rag e 1 mIŞ V • geliyor görünce, fevkalade tağı kolluyorum. Kaltak yalrı.ı 

den beri felaketzedelere elbise d.kilmeg" e başlanmıştır bir haber olduğuAn~ anladı ve b~şına geziyordu. Soma bı~ 
· Maksud daha zahır olmıyan koşe başında, ağaçların allıfl 

Ankara 10 ( Hususi ) -
Seyhan ve Ceyhan sularının 
yavaş yavaş çekilmesi uze-
rine muvasalat tesisi ım· 

kanı hasıl olan ve be-

tur. 
Kızılaya nakdi yardım de

vam etmektedir. Bugün de 
parti merkezinde yapılan top· 
lantıda 3500 liralık teberruat 

alınan yirmiye yakın dikiş mıntakasma kadar olan yerler· b' h l . da bır erkekle buluştu . k" 1 1 . 'b . . ır eyecan a. . 
ma' inesilc fabrikalar ve bu dekı oy ere ırh at tesısıne _ Ne var bre Maksud'? _ Nerede'? Bu erkek 
hususa bütün aile bayanları- imkan hasıl olmamıştır. Bun· Jyi bir haber mi getirdin? kimdi? 
mız yardım etmektedir. Ayrıca lar ile de irtibat tesisine çalı· Diye sordu. - Kırlarda, erkek .. 

lediye hududu dahilinde bu· 
lunan Akkapıda ikiyüz, Ada 

şehirdeki terzi esnafı bu yar· şı lıyor. _ Fevkalade bir haber Çabu söyle.. Bu kafir 
olmuştur. dıma iştirak ediyorlar. Kerpiç evlerin bir kısmı ağarn. Fevkalade! herif kimdi? 

Beş koldan şehirde bayan· Cami ve mescid ve .bunlar- peyderpey çökmekte olduğun· - Aferin .. Ben senin iş eri . Paşa zademiz . Muhtar 
sokağında ikiyüz, köprü so- larımız tarafından Kızılay na· !da iaşe edilen ve miktarı bu· dan şimdiye kadar yıkıldığı olduğunu bilırim bre Maksut! paşa .. 
kağmda ye havuzlu bahçede mma elbise ve çamaşır top· gii;-1950~1~-;:;k ~bit 7dileı; bildirilen miktarın artacağı ta· bilmesem bu mühim işi sana Ne dedin? 
iki yüz elli, Midikte ikiyüz lantısı bu akşama kadar de- ~felaketz~deleri~--;ıhbi -d~;u~ biidir. verirmiydim, hele gel şöyle Evet.. Muhtar paşa .. 
Mirza Celebinde yirmi, mih· vaın etmiştir. Toplanan eşya lan iyidir. Seddin yıkılan kısmının ta· yanıma otur, ne haber getir- Fıosini ile mi? 
mandar' da y"ırmı', Saı,·hagv ada tasnı'f edilmektedir. Felakete d ld d d · ·1 k d"v · · so"yle de ben de sana Evet Henüz su için e o uğun an miıatı için su mü ürıyetı e e· ıgını .. 
ondört, deniz kuyusunda yir- uğrıyanlar içinde en ziyaJe nehir yntağı boyunca Tuzla şif yaptırılmaktadır. bahşişini hazırlıyayım.. iyi gördün mü? Yanlış 
mi sekiz ki cer."ıan 938 evin muavenete muhtaç olanların - Maksut, tuhaf bir hal aldı görmüş olınıyasın? 
yıkıldığı anlaşılmıştır. Bu mın· vaziyeti tetkik edilerek bu L · ı de fa b rı· ka d ,. re k ve : - Hny r.. Ağam, iyi gör· 
takalarda iki yüz elli beş ki· bu eşyların tevziatına :başla- 1 _ Aman ağacığıml. Evvela düm. Seni şurada gördüğüfll 
şinin muavenete muhtaç oldu· nacaktır. şu kapıyı kapatalım, bizi hiç gibi.. 
ğu meydana çıkmaktadır.Bun· ismet lnönü enstitüsü atelye to•• rl er•ı n ı• do•• vd u•• ı er bir kimsenin duymamasını te· Tahir, hadiseyi çok mühiıfl 
lara da ekmek gönderilmiştir. haline ifrağ edilerek mevcuda min edelim, dedi. gördü; oldukça uzun bir ıB" 
Buralarda nüfusca zayiat yok- ilaveten muhtelif mahallerden -- - Bre.. Bre l.. Getirdiğin man düşündükten sonra: 

--· - Fransa dahiliye nazırı dün ak- haber bu kadar mühim midir? - Maksud, sana ihtiyacıı11 

R d k b 1 - Hem mühim, hem de var; bu işi bakalım nasıl b•· 

US Ya a a U şam (Lil)e hareket etti korkuı;J;· dedin?. ,. J::~;f:!;711~~di. oı:ıunu: 
Paris, 10 (Radyo) - Dahi- fabrikalar müdürlerile mühen- _ Korkunç . . kendi sevdigi Frosini ile ınır 

etmeg\J e hazır liye nazırı (Maks Dormoa) dislerinc dayak atan ameleler - Beni meraka sokuyorsun. nasebetini duyunca kıyaınet· 
d .. c L"I' hareket etmi · hakk'ındaki tahkikatı idare un ge e 1 

c r Çabuk söyle şu haberi.. ler koparacaktır, sanıyorufll· 
tir. Nazır; grev ilan ederek edecektir. k k. y h b rıll 

-------•~•·• ..... .._. - Ağam, henüz ço va ıt - ezir azretlerine u --~------~..-.------~ Sulh ·sever bütün devletler ko 
mitenin kararına mütemayil 

Paris, 1 O (Radyo) - Jspan· 

ya işlerine ademi müdahale 
komitesinin, lspanya'ya gönüllü 
tönderilmemesi hakkındaki 

noktai nazarı, sulhsever bütün 

devletler tarafından hüsnü su- · 
retle karşılanmıştır. · • 

Moskova' dan alınan haber· 
lere göre, Rusya da bu nazar 
noktasına iştirak etmeğe ama· 
dedir. 

Zavallı, vahşiyane bir 
surette öldürüldü 

----------~~·---------Jandarma, bütün kuvvetile fa
illeri aramaktadır 

Dünkü akşam Bornova'nın 

Işıklar ve Pınarbaşı köyleri 

arasındaki bağ kulesinde 25 
yerinden vurulmuş ve başı 

taş\a ezilerek, tanınmıyacak 

bir hale konmuş bir cesed 

bulunmuştur. Jandarmaca tah· 
kıkata başlanmı~tır. Bu esra

rengiz cinayet faillerinin ya· 

kında meydana çıkarılacağı 
ümid ediliyor. 

Öldürülen adam, 37 yaşla· 
rında orta boylu bir, kimsedir. 
Üzerinde kahve rengi bir 
.kilot pantolon ve siyah benekli 
bir caket vardır. Maktulün 
ceplerinde bir kehribar tes
bihtcn başka birşey bulunn a-
mıştır. ·------

Azılı hırsız tekrar 
·yakalandı -----·-

Meşhur hırsız, tayyare ve Para 
şut kullanmasını da bilirmiş 

Şehrimizde Alaşehir'li İslam çatı ku;mınıla hırsızla bekçi ve po· 

oğlu Şükrü Çctincin adında mcşlıur li•lcr arnsıoda heyecanlı bir kova-
bir hırsızın yakalandığım yazmışıık. lama vak'a8l olmuş ve nihayet Lu 

Şükrü Çetincin, hakikaten yaman azılı hırsız yakalanarak adliyeye 
bir hırsız ve çelik gibi ndelelere verilnıi~tir. 
maliktir. İzmir zabıta ıoın elinden 
ıimdiye kadar böyle cür'etkur bir 
hırsız geçmediği söyleniyor. Alaşe· 
bir'li Şüı.:rü, tayyare kullanma ını 
bildiğini ve hatta paraııütle atlanın 

uııullerine hile Taluf olduğunu söy· 
lem ektedir. 

Şükrü ; Kuzuoğlu çar~ısında 

Moreno Margonato Te eerikinin CC• 

za deposunda hırııızlık yaparken 
yakalaomıotır. Yakalanmadan evci 

hıraıala bekçi "• polisler arasında 
Jtir •lu41e•• n ecaa tiepoıunua 

Romanya 
Dış siyasası 
Bükrcş 10 (Radyo) - Ro· 

manya hariciye nazırı M. An· 
tunesko, yarın hariciye encü· 
meninde uzun beyanatta bu
lunacak ve Romanyanın hari· 
ci ıiyaıetini izah edecektir. 

it 1 'd Ç k l k A d • söylemesek olur"mu? a ya a 1 e os ova ya ve v Sulh için ümi verı· - Hayır, katiyen oıınaS· 

Ş•dd ti• 1 rupanın durumu ci değişiklikler Vezirden hiçbir şeyi giılite-
1 e ı ze ze- -Ut1~tt1rufı 2 İ11ci wlıi/etlt•- I Baştara/ı 2 inci sahifede J mem. Öleceği mi, beni öld". 

1 1 ld · ·· 1 · · · · h ·ı d' receg" ini bilsem gene bildihiıt11 

e er O U .. sın ~oz erını ıstınsa ı e ı- direcek kadar hafiftir. ıs· 

yor kı: Çekoslovakya, hayranlığa söylemek m~cburiyetinde~i(ll· 
Roma 10 (Radyo) - Adir· 

yadik sahillerinde ve bilhassa 
Ankonada da, şiddetli zelze· 
leler olmuştur. Buna dair taf· 
silar yoksa da, insanca ehem· 
miyetli zayiat olduğu söyleni-
yor. 

---·••---'-
Konuşmalar 
Devam ediyor 

Londra, 10 (Radyo) - Dük 
Diyork, dün kral Sa Majeste 
8 nci Edvard'la dört saat 
konuşmuştur. Müteakiben, val· 
de kraliçede kralla görüş· ' .. .. 
muştur. 

Londra, 10 (Radyo) - Da-
hiliye nazırı Sir Con S.mon, 
dün gece başbakan M. Bald· 
vin'le uzun müddet konuşmuş· 
tur. Bu konuşmalarda, Korno· 
val dokalığı erkanından Lord 
Monton da hazır bulunmuştur. 

---'9-------
Y anan tayyare 
Hakkında tetki

kat yapılacak 
Londra, 10 (Radyo) - Hol 

landa tayyaresinin uğradığı 
müessif kaza, sisten ileri gel
miştir. Hollanda' dan gelecek 
olan eksperler, düşµp yanan 
tayyare hakkında tetkikat 
yapacaklardır. ___ .... ._ ____ _ 
Kopenhag'da 
:Yeni bir hastalık 

çıktı 
Kopenhag, 10 (Rayo) 

Şledik havalisinde yeni bir 
hastalık zuhur etmiştir. Bu 
hastalık, evvela grip arazını 
göstermekte ve sonra da şid
defli hararet vermektedir. Bu 

Bugün Almanya ile anlaşa· değer bir soğukkanlılık ve Hele bu mühim işi bir bSf 
mıyan Avrupa memleketleri metanet göstermektedir. Fakat kasından öğrenirse, halim ber 
arasında hakikatte hiçbir ih- esaslı surette Milletler cemi. bat olur. Neme lazım? Be" 
tilaf yoktur. yetinin himaye v~ garantisi vazife mi mütlaka yaparı111· 

lspanya'daki sivil harp' dok- bir an evv~İ temin edilmiy~- Tahir bu kat'i kararı ver 
trinlerin ve ülkülerin çarpıŞ- cek olursa bu küçlik devlet dikten sonra Maksud'a; • 
masından ne neticeler doğa· bir saldırganlığa kurban gide· - Haydi. Sen işine git. 1)1' 
bileceğini göstermekte ve bir- cek, bundan da büyük bir zım olduğun anda seni çak1' 
birine muarız akideler besliyen Avrupa harbı baş göstere· tırım. Sen gözünü dört sÇ• 
devletlerin biribirine karşı mü- cektir. birşey görür ve duyarsan he· 
samahakar davranması lüzumu lngiltere'nin Belçika ile Fran· men bana haber ver. · 
hakkında güzel bir ders ver· . sa'ya vermiş olduğu garanti, Tahir, Maksud'un ver~!'. a 
mektedir. Çekoslovakya bu garpta başlıyacak her h'angi habere pek inanamıyordu. ~ 
politikayı gütmektedir. Bu mem bir harp tehlikesini önlemiştir. kat nesine lazımdı? Duyduğ~;. 
leket hiçbir ideoloji ihtilafına diyebiliriz. Fakat bu garanti, olduğu gibi ve vaktinde b~ 
yanaşmamakta ve böyle bir şarkta başlıyacak bir harbın dirmek için kuşattı, resrn.i .A~; 
kampa girmemektedir. Çekos- garba sirayet etmesin~ mani yafet alarak Tepedelenlı 
lovakya, demokrasiye bağlılığı olacnıyacaktır . paşanın yanına gitti. sı 
muhafaza etmekte, ne Faşist Bugün mevcut olan paktlar Bu sırada Ali paşa karı t 
ne pe Komünist bloklarına tam ve bütün bir Avrupa paktı ile birlik bulunuyordu. Ms~~rı 
girmemektedir. Onun akdetmiş haline getirilecek olursa, 0 za· hazinedar Aliye kalfa Tabı~'·. 
olduğu ittifaklar, tecavüz et- man sulha musallat olagelmekte geldiğini paşaya haber ver.~ 
memek paktları bu vaziyet olan tehlikenin önü alınmış Ali paşa, Tnhir'in ~uhıe· 
üzerinde tesir icra edemez. olacaktır . bir haber getirdiğine hukıtl 
Çünkü bunlar, karşı taraftaki Mevcud garantilerin Millet- derek Aliye kalfaya; btl' 

1 d - Nerededir? Hemen devletin dahilde hangi rejimi er cem~yeti çerçevesi için e 
takip ettiği düşünülmeksizin toplanması zaruretinil doğuran raya getiri emrini verdi. 1ıı 
yapılmış şeylerdir. ikinci sebep te bunu, tatmin Pek az sonra Tahir paş•~. 

d l b k lı l Yanına getirildi·, Ali P8 
Almanya tarafından gelen e i memiş ir ta ım mi et e· 

telaş uyandırıcı propaganda- rin bir tagım maksatlarına Tahir'in yüzüne bakınca: 
· Arkası var~ ~ 

)arın - Bunlar her ne kadar hizmet edecek şekilde itti- ,, 
müsaid bir hava uyandırmazsa faklar haline gelmesine mani 
da - Çekoslovakya bunların olmaktır. 
kendi siyasetini ihlal etmesine Bu vaziyette her millet için 
müsaade edemez. hukuk müsaeatı ve adalet gö-

Çekoslovakya bu siyasete zetilmeli, bir takım muhakkak 
ayni ile mukabele etmiyecek, ' ıstırapların ortadan kaldırıl· 
Almanyaya karşı bitaraf kal· 

1 
ması için sulhçu milletlerin 

makta devam edecektir. Çe· fedakarlık etmesi lazımgelirse 

koslovakya, kimseden birşey il o da yapılmalıdır. 
istemiyor ve kimseye karşı da İngiliz milletinin arzusu, 
bir teahhüde girişmek arzu - l sulhu temin için Milletler ce-
sunda değildir. miyeti etrafında toplanmak 

bir ifrata kaçmıyacak bir da· bilmek yolunda lazıOL.alduğu 

Son dakika 

Uluslar-:osyetl 
si bugün top' 

/anıyor / 

Bu memlekette herhangi 

1 

ve kollektif cemiyeti koruya-

hastalık, baylı vefiyat ver· hili rejim muhafaza edilecek- gıbi silahlanmaktan daha iyi 

lstanbul, 10 ( Hususi ) JıS' 
Cenevre' den alınan son te'i 
berlere göre, uluslar sos)'cpl'' 
bugün öğleden sonra to jflııl 
nacak ve Madrid hükumet d 
müracaatını Londra'daki '~ e 
müdahale komite,,ine b:t• ' 
ederek celseyi tatil edece mektedir. tir... ifade edilemez. 


