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enerallVletaksas bu ak lngiliz 
Torpitosu ka
raya oturdu Ankaradan ayrılıyor Londra, 21 (Radyo) -Glaj

god adındaki İngiliz torpitosu 
fırtına yüzünden karaya otur
muştur. iki torpito, kazazede 
gemiyi çekerek kurtarmıştır. 

·-·-· • Celal Bayar beyanatta bulundu. Yunan baş 
vekili BG. lnönünü evinde ziyaret etti 

---+--
Ankara 21 (H.M)- Yunan 

başvekili ekselans Metaksas 
bugün öğleden sonra Başvekil 
vekili Celal Bayarı· ziyaret et
miş ve kendisile bir müddet 
konuşmuştur. 

Başvekil Metaksas bu ak
şam Ankaradan ayrılacaktır. 

Ankara, 20 (Hususi muha
birimi1den) - Memleketimi
zin dt ğerli misafiri Yunarı 
Başbakanı General Metaksas 
Şerefine bugün Harici)e Veki
limiz B. Rüştü Aras tarafın
dan Marmara köşkünde bir 
öğle ziyafeti verilmiştir. 

Yunan Başbakanı, şehri ve 
bazı müesseselt!ri gezdikten 
Sonra Başbakan vekili B. Ce
lal Bayarla siyasi ve mühim 
temas ve müzakerelerde bu
lundu. 

Gece, saat 20,30 da Yuna
nistanm Ankara elçisi B. Re
fael ve refikası tarafından An· 
karapalasta Generel Metaksas 

) 

• 
terefine bir ziyafet verildi ve · ,,.. ~ 

General Metaksas 
•aat 22,30 da ziyafeti bir res şahsiyeti tanımak fırsatını bul-
lrıi kabul takib etti. 
Başbakan General Met~k- duğum bugünkü kutlu günün 

&as, istirahat için mezun bu- sonunda size şunu demek is-
lunan Başbakan General Is- terim ki, Türkiye ile Yunanis-
ltlet lnönünü evinde ziyaret tanı biribirine bağlıyan dostluk 
ederek kendisile görüşmüştür. tarif mümkün olmadığı gibi 

Ankara, 20 (A.A.) _ Baş- her hangi bir teyide de ihti-
ekil vekili Celal Bayar An- yaç göstermemektedir. 

karapalasta yapılan resmi ka- Sizin vasıtanızla bütün Yu-
ulde Yunan gazetecilerine nanlılara gönderdiğim kardeş· 

•~ağıdaki beyanatta bulun- çe dostluk selamları alakayı 
llluştur: celbetmesi İcab eder ki Türk-
-Dost ve müttefik memleke- Yunan dostluğunun bariz 
tin hükumet reisini kabul et· vasfı onun dinamikliğinde 
lllek ve Bay Metaksas gibi mündemiçtir. Münasebatımızın 
.. zide ve çok sempatik bir eriştiği seviyeye rağmen gün 

~~~~~--~ ....... ·~·~-~~~~~~~-

Palamut ihracatının du-
racağı iddia ediliyor. -hracatçılar, nizomrı ame ahkamına göre 

ihracat yapamıyacaklarından taahhü
data girişmiyorlar .. 

J 

geçmiyor ki bu feyizli dina
miklik iki memleketin yüksek 
menfaatleri nef'ine olarak de-
vamlı surette gösterdiği delil-
lerle mezkur münasebatın da-
ha büyük bir resarıetine doğ· 
ru müssir olmasın. itimada 
müstenid ve kardeşçe teşrıki 

mesai siyasetinin hararetli 
taraftarıyım. Ve bu hususta 
her şeyde olduğu gibi uzağı 

görmesını ve müşkülat içeri· 
sinde başarmasını bılen Bü
yük Şefımin çizdiği yolda yü-
rüy0rum. 

Türk - Yunan dostloğu bu 
tahakkuklardan biridir. Ve 

Çekoslovakya 
Almanyayı pro. 

testo etti 
Berlin, 21 (Radyo) - Çe· 

koslovakyanın bura sefiri, dün 
Almanya hariciye nazırı B. 

Von Norahtı ziyaret etmiş ve 
Berlin matbuatının, son zaman
larda Çekoslovakya hakkında 
yaptığı neşriyattan dolayı bir 
nota vererek protestoda bu
lunmuştur. 

B. Vorı Noraht, Alman mat
buatının haklı olduğunu sefire 
beyan etmiş ve başka ceva"b 

l>ı••·umı 4 ,,,.,; ~,,/ıi/W/P • vermemiştir. 

~~~~--~....-.-~-~-~~--~~~~-

Kantondaki Çin donao
ması inıha edildi 

----e.---

Japonlar şimdiye kadar 37 5 
Çin tayyaresini düşürdüler 

Çinde imtiyazlı mıntaka 
Tokyo 21 (Radyo) -Japon olmuş gibi sayıldığı söyle· 

donanması, Kanton Çin do- nıyor. 
nanmasını imha t:tmiştir. Şanghay, 21 (Radyo) - Ja-

pon kuvvetleri, Tan-Şang cep-
Japon tayyareleri, şimdiye besinde y~ni bir taarruza geç-

kadar 375 Çin tayyaresi dil· miş bulunuyorlar. Bu şehrin 
şürmüş bulunuyorlar. Bu hale sukutu halinde, Japonların Şa-
nazaran, Japonyanın, Çinde peyi bir anda elde etmiş ola-
açtığı muharebede muvaffak caklan bildiriliyor. 

~-----....-.·~ ···~--~~~~~~ 

, Yugoslavyada \
7 eni kabine 

Gelecek hafta teşek. 
kül edecektir 

Limanda palamut/arımız yüklenirken 
İktıaad Vekiiletioce hazırlanan alacakları numara ile malı ihracat 

laınut nizamnamesi, bir teşrini· gümrüğünden geçirebileceklerdir. 
diden itibar n meriyete girecek· 
t, Kontrolörlük uaireei, bu işte 
lııacak altı kontrolörü teebit et· 
\ttir. Bir teorinisanidıın itibaren 
•ınut ihraç edecek tüccarlar, 
•Hannı hazırladıktan sonra kont· 
lôrlük daireıine müracaat ederek 
tllca hazır vasiyette Lulunan 
llarının kontrol edilmeıini isti· 

kler n mua7enedcn IODr• 

Ancak bazı ibracatçılur, yeni 
nizamname bükümleriuiu tatbika· 
tına hıışlaudıktan ısonra palamut 
ihracatının duracağı kanaatinde hu· 
lunmakta ve hu yüzden taabhüd· 
]erini ifa edcmiycceklerinden en· 
dişe eylemektedirler. 

Haber aldığımıza göre, pala· 
mut ihracatçıları, kendilerine 7• 
pılaa bflt'1a teklifleri, bu aebeb· 

Şeker istihsalô:tı 
Belgrad 21 (Radyo) - Yu

goslavyanın bu seneki şeker 
istihsalatı 4,000 vagona baliğ 
olmuştur. Geçen seneden 2,000 
vagon daha şeker vardır. Bu 
suretle şeker stoku 6000 va-
gona baliğ olmaktadır. 

den uolayı reddetmekte ve hiçbir 
taahhüde girişmemektedirler. 

Palamut ihracatçılarının kana· 
etlerine göre yeni nizamnıımenin 
tatbikine bn sene için imkan gö· 
rülmemektedir. Çünkü nizamna· 
menin gr.ç çıkmış ve işe müatah· 
eilden haşlanmadığıodan, maheul· 
deki mevaddı ecnebiyeyi nizamna· 
me bükümleri mucibince yüzde 
yarını11 indirmek çok ıilçtflr. Çün· 
kil mabıul temiılemek içi• laiç 
THıit 7oktur. 

İetanbul, 20 (Husu!İ) - Bae· 
vakiilcı vekili B. Ccliil 'Oaynr, 
Cumhuriyet bayramına kadar yeni 
kabineyi teşkil etmiş bulunııcaktır. 

B. GelAl Bayar, k11bineye gi· 
recek zevatla oimdiden istimzaç· 
lara baelamış bulunuyor. 

Yunan - Yugoslav 
ticaret anlaşması 

Belgrad 21 (Radyo) - Yu
goslavya-Yunanistan arasındaki 
ticaret muahedesinin müddeti 
sona ermiştir. Muahedenin uza
tılması için iki hükumet ara
sında müzakerelere baılanmıt· 
tır. 

Tisalyada 
Şiddetli yağmurlardan hu
sule gelen seller her tarafı 
kaplamıştır. Zarar mü. 
himdir. 

Fiati (100) Para 

Ruzveltin beyanatı 

Amerika hiçbir devlete 
karşı taahh~d~ girmiyor - - --
9 lar konferansında bulunacakAme-
rikan heyeti BeJçik~ya baı·eket,ietti 

Amerika Cumhurreisi B. Ruzvelt 
Vaşington, 21 (Radyo) - söylemiştir. 

Amerika Cumhurreisi B. Ruz- 9 lar konferansında Ameri-
veit, beyanatta bulunmuş ve kayı temsil edecek olan B. 
9 lar konferansında Amerika- Norman Davis ile maiyeti, 
nın, hiçbir devlete karşı ta- dün Vaşington vapurile Bel-
ahhüdatta bulunmıyacağını çikaya hareket etmiştir. _____ ............ ~.~.-.~--~~~~~ 
Beynelmilel şo lngiliz kabinesi 
sefer encümeni dün toplandı 
Yakında .Belgradda 

toplanacak 
Belgrad, 21 (Radyo)- Yol

lar için bütçede ayrılan bir 
milyar dinar tahsisatın 316 

Londra, 21 (Radyo) - ln
giliz kabinesi, dün toplanmış 
ve Hariciye Nazırı B. Edenin 
Uzak Şark ahvali ile Ademi 
müdahale komitesinin son fa
aliyeti ve lngilterenin harici 
siyaseti hakkındaki izahatım 

milyon dinarı sarfedilmiş, 514 dinlemiştir. 
kilometrelik şose yapı 1 mıştır. _F_r_a_n-sa_,_A_l_m_a_n-ya-,-B-e-lç_i_k-a,-H-o-1· 

Belgrad 21 (Radyo)- Bey- landa, Türkiye, Yugoslavya, 
nelmilel şoseler encümeni, bu Macaristan, Bulgaristan ve A-
ayın 27 sinde Peştede topla- vusturya murahhasları iştirak 

nacaktır. Toplantıya lngiltere, edeceklerdir. 
••• 

ltalyanın hazırlığı 

Fransa ve lngilterede 
endişe uyandırdı ----....... ·---

Fransa da Afrikadaki kuvvetlerini 
takviye edi. or.Mısır da bazırlatııyor 

Jtaf yan askerleri 
Paris, 21 (Radyo) - ltal- üzerine Afrika müstemlekele-

yanın Libyada 80 bin kişilik rindeki hudutlarını takviyeye 
karar vermiş ve derhal faali-

bir kuvvet bulundurması ve 

sevkıyata mütemadiyen devam 
etmesi, Fransa ve lngilterede 
endişeyi mucib olmaktadır. 

Fransa hükumeti, harbiye 
nezaretinin göıterdifi lüzum 

yete geçilmiştir. 
Diğer taraftan Mısırda da 

esaslı bir hazırlık göze çarp· 
maktadır. Libya hududuna mü-
temadiyen asker tahşid edil· 
mektedir. 

1 



Sıblfe 2 (Uluıal Birlik) 

Belçikanın masuniyeti -
Almanya, Çekoslovakyaya karşı Bir 

21 Birinciteşrin 937 

ispanya harbının kısa bir tarihi 

buçuk senedir devam eden 
bir taarruz mu hazırJıyor? harpte 500,000 kişi öldü 

.. ·-·-· Son Belçika · Almanya itilafın~an çıkarılan manalar. Hangi taraf kazanacak? Asiler mi, Cumhuriyetçiler mi? 
Çekoslovakyaya yapılacak bir taarruzda, Fransa Zafer, en fazla yardım gören tarafın olacaktır. 

Belçika topraklarından geçemiyecek ve .... 

Alman topçuları Rene girerken 
Belçika Avrupa sulhünün l girişecek olursa Fransanın der-

en hassas bir rnoktasıdır, Al· hal müdagalesi icap eder. Hal-
man ve Fransız hudutları ara· buki Almanya ister ki böyle 
sında sıkışan bu küçük mem· bir vaziyet içinde Fransız mü· 
leketin umumi vaziyetinde vu- dahalesi ancak Longuyon ile 
kuagelen herhangi bir değişik· Belford arasında, yani, Al-
lik bütün siyaset alemini meş· mantar tarafından büyük gay· 
gul eder. Onun için geçen retler ile yapılan yeni Magino 
hafta içinde Almanyanın bir hattının bulunduğu mıntaka 
taraflı bir kararla Belçikanın dahilinde olsun. Bundan baş· 
masuniyetini ve bitaraflığını ka Almanya Fransanın şimal 
ilan etmesi ve bu hadisenin hududunu açık bırakmak ça· 
Hitler · Mussolini mülakatını resini arıyor. 
müteakip vukubulması her ta· Nihayet lngiltereyi Belçika 
rafta derin bir alaka ile kar· toprakları üzerindeki hava 
şılandı'. keşif servislerinden mahrum 

Tabii olarak Fransız efkarı bırakmak istiyor. Bu servisler 
umumiyesının bu husustaki ki havadan Londra istikame· 
alakası her memleketten fazla tine vukubulacak her türlü 
oldu. Bu hadise türlü türlü tecavüz hareketlerine karşı en 
tefsirlere uğradı. kıymetli bir müdafaa vasıtası 

Fransızlara göre Almanya mahiyetindedir. 
bu son hareketi ile Çekoslo- Bu itibarla meselenin ehem-
vakyaya karşı bir taarruza ha· miyeti meydandadır. 
zırlandığını gösterdiği S?ibi Bir yıl ev,vel Belçika kralı 
Fransayı ve lngiltereyi Belçika .memleketinin bitaraflığını ilan 
üzerinde ahden haiz oldukları etmişti. Bu hareket Belçikanın 
stratejik menfaatlerden mah· Lokarno sisteminden ve kendi 
rum bırakmak maksadını takip mukadderatına bağlamak si· 
etmektedir. Fakat bu teşebbüs yasetinden ayrıldığını gösteri· 
beyhudedir. Zira Belçika ile yordu. Paris ve Londra hü· 
Fransa arasında bugün dahi kumetleri, gayet mahirane bir 
her iki memleketin Milletler surette, Brüksel siyasetinin 
Cemiyeti azası olmak esasına takip ettiği bu yeni istika· 
müstenit sıkı bir askeri teşriki meti aleyhine vaziyet almak 

Bir taraflı olan bu taahhüde 
karşı Belçika Milletler Cemi· 
yeti azası olmak sıfatını mu
hafaza ediyordu. Halbuki Mil
letler Cemiyeti paktının 6 ıncı 
maddesi diğer bir takım ah· 
kam arasında dikkate değer 
olan şöyle bir hükmü ihtiva 
eder: 

Milletler Cemiyetine aza olan 
her devlet diğer bir devletin 
taarruzuna uğradığı takdirde 
kendisini himaye ve muhafaza 
için gelecek olan ordulara 
hudutlarını ve topraklarını 
açık bulunduracaktır. Bu su· 
retle Cenevre yolu ile lngil· 
tere ve Fransa Almanyanın 
oynamak istediği manevraya 
karşı gelmiş oluyorlar. 

Fakat mühim olan cihet şu· 
dur ki beynelmilel ahitlere aid 
bu hukuki incelikler, daha 
evvelden devletler arasında 

erkanıharbiye heyetleri vasıta· 
sile muayyen anlaşmalara bağ

lanmadıkça, filiyatta bir kıy· 
met teşkil etmez. Fakat mem· .. 
nuniyetle kaydetmek lazımdır 
ki İngiliz-Fransız-Belçika erka· 
nıharbiye heyetleri arasındaki 
temaslar hiçhir vakit bu son 
aylar zarfında olduğu kadar 
sıkı olmamıştır. 

Jean Thouvenin 

lspanyol aristokratlarının li· 
deri Kalva Sotelonun, cum· 
huriyetçiler tarafından öldü· 
rülmesiyle başlayan İspanya 

· ihtilali, bir buçuk yıldanberi 

bütün dehşetiyle devam edi~ 
yor. 

1936 yılı şubatı ayında ya· 
pılan intihaplarda, fspanyol· 
lar, sağ ve sol olarak tama· 
miyle ikiye ayrılmışlardı. Sol
cular, parlamentoda ekseriye· 
ti . kazanınca, cumhuriyetçiler, 
sosyalistler, ve bilahara ko
münistlerle, sendikalist ve 
anarşistlerin de iştirak ettiği 

milli cepheye kabinası iktidar 
mevkiine geçmişti. 

Solcu, kabine, ilk iş olarak 
bütün çiftlikleri zenginlerin 
elinden alarak fakir çiftçilere 
dağıtmak üzere bir kanun ha· 
zırladı. Zenginler bu kanuna 
muhalefet ettiler. Fakirler, çift· 
likleri zorla zaptetmeğe kalk· 
tılar. Bunun üzerine anarşi 
başladı. İki taraf biribirlerini 
ihtilal hazırlamakla ithama ve 
öldürmeğe koyuldular. Zengin
ler orduya istinad ediyorlardı. 
Çünkü, hükumet, ordunun gu· 
rurunu kırmak maksadile hoşa 
gitmiyecek bazı kanun layıha· 
ları hazırlamıştı. Menfaatleri 
haleldar olan zabitler hükumet 
aleyhine diş bileyerek Hoze 
Kastilo isminde hükumet ta· 
raftan genç bir mülazimi öl· 
dürdüler. Artık yanmağa baş· 
lıyan ihtilal ateşinin ilk kıvıl
cımı sıçramıştı. Bu ölüme ce· 
vap olarak, hükfimetçiler de, 
zenginlerin liderlerinden Kalva 
Sotelo'yu öldürdüler. Bu sui· 
kast, orduyu ayaklandırdı. Ge· 
neral Franko ihtilal barutuna 
ilk kundağ'ı soktu ve isyanın 
başına geçti . 

f şte, bir buçuk yıl önce 
uğursuz bir elin fitillediği bu 
ateş, biçare bir milletin bağrı 
üstünde hala yanıyor. Beş yüz 
bin insanı öldüren, binlerce 
masumu öksüz ve genç ka
dınları kocasız, anaları oğulsuz 
bırakan bu meş'um ateş ne 
vakte kadar devam edecektir? 

Günden güne karışık bir 
çıkmaza giden Avrupanın bu 
günkü korkunç hali gözönünde mesaisi vardır. sızın Belçika hükumeti ile sıkı 

Fransanın tanınmış siyasi teması muhafaza ettiler ve 241 
muharrirlerinden (Jean Thou· Nisan 1936 tarihinde Belçika-
venin) Almanyanın Belçika ma· nın lngiltere ve Franseıya karşı 
suniyeti hakkında aldığı son vukubulacak her hangi bir ta-

Doktor 
Ali Agah 

1 
bütün dehşetiyle dururken, 
bu suale kat'i bir cevap ve
rebilmek, hiç kimsenin harcı 
değildir. Çünkü, ispanyadaki 

1 
kanlı dram, bir lspanyol da
hili işi olmaktan çıkarak fa· 
şizm ve komünizmle, demokrasi 
ve anarşinin çarpıştığı feci bir 

vaziyet üzerine dikkat~ değer arruzdan dolayı yardım mec· 
buriyeti bulunmıyacağını, buna 

bir makale yazmıştır. Ehem
mukabil Ingiltere ile Fransanın 

Çocuk Hastalıkl~rı 

miyeti hasebile bu makal~yi 
buraya naklediyoruz: Belçikaya karşı yapılacak her 

hangi bir taarruz halinde yar· 1 mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 

1914 senesinde Belçikanın dıma koşacaklarını ilan eyle· 
bitaraflıg" mı ihlal ederek bu d'l 

Telefon 3452 

ıer. -. ................ .. 
memleketin topraklarını çiğni· - • 
yen Almanyadır. I• 

Şimdi 1937 senesinde gene lzmirPamukMensucatı 
bu Almanya Belçikanın masu· 
· t. · ·1.. d Tıu··rk Anonı·m nıye ını ı an · e iyor. Hakikat 

halde Almanya Belçika top· 
raklarını taarruzdan masun ve 
bitaraf ilan etmekle Çekoslo· 
vakyaya karşı tecavüze hazır· 

Şirketi 

lanmış olmuyor mu? 
Herkes bilir ki Fransanın 

Çekoslovakya ile karşılıklı yar
dım anlaşması vardır. Eğer 
Hitler Prag istikame inde bir 
taz ik ve tecavüz 

Şirketin Merkez ''e Fabrikası: lzmir' de Halka!- .trdadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leyiek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
_Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

ölüm sahnesi haline getiril· 
miştir. 

Almanya, İtalya, 
Rusyadakicephane 

Fransa ve 
fabrikaları 

• 
Dr. Demir Ali 

Kamçıoğlu 
Cilt 'Ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

ispanya ihtilalcileri 
İspanyol topraklarını tayyare, huriyetçiler gün geçtikçe dah• 
top ve zehirli gazlarla doldur· çok kuvvetlenmektedirler. 
muşlardır. Orası müstakbel Muharebe uzadığı takdir-
bir harp için tecrübe tahtası de, cumhuriyetçilerin hücuıP 
haline getirilmiştir. Almanlarla vaziyetine geçecekleri rnıı· 
ltalyanların iddiası, İspanyolları hakkaktır . Beynelmilel gö· 
komünizm ve anarşiden (kur· nüllü askerlerden 20 · 30 birı 
tarmaktır). Fransızlarla Rusla· kişi Cumhuriyetçiler tarafındaki 
rın iddiası ise f spanyol mille· milisleri talim ettirerek büyiik 
tini faşizm hastalığlndan (ko- bir ordu meydana getirmişler-
rumaktır)... dir. Bu ordu günden güne 

lngilizler, evvelce lspanyol- kuvvetlenmektedir ve lspaPY8 

ları kendi başlarına bırakmak mil1i bankasının altınları d• 
taraftarı idiler. Fakat, iş sarpa Cumhuriyetçilerin zayıf tar•f· 
sarınca, müdahaleye mecbur lan aralarındaki anlaşamamaı:· 
oldular ve ademi müdahale lıktır. Bu anlaşamamazlık18~ 
komitesile, ispanya ihtilalinin onları memleket içinde zaY1

• 

bütün Avrupaya sirayetine düşürmektedir, cumhuriyeW 
mani olmağa /çalıştılar. Ade· ordu, vaktile Sovyet Rusyads 
mi müdahale komitesinin olduğu gibi mücadele ve harP 
yeni gönüllü ve yardım gön- içinde kuvvetlenip yetişmekte 
derilmiyeceğine dair aldığı ve büyümektedir. 
kararlar tatbik edilemedi, Ak· Frankonun ihtiyat kaynak· 
denizde ortaya çıkan korsan )arı ise çok azdır. ltalyanlar, 
tahtelbahirler bütün planları şayed yardım göndermiyecek 
alt, üst etti. Bunun üzerine ve şimdiye kadar gönderdik• 
Nyon konferansı toplandı. leri 50 bin kişiyi geri çeke· 

"'* * cek olurlarsa, asilerin yakınd• 
İspanya topraklarında bu mağlup olmaları da muht~: 

gün 10 bin Alman, 50 bin meldir. Bunun içindir, ki Ita 
ltalyan, 20 bin Fransız, 30 yanlar geri çekmemekte ısrar 
bin Rus gönüllü askeri var· ederek Ingiltere ile Fransan111 

dır. Bu gönüllülerin geri çe· uzlaşmak üzere geçen h•ft; 
kilmesi için ltalyaya yapılan gönderdikleri notaya me11 

tekliflere, sudan sebepler bu· cevap vermişlerdir. 
lunarak, menfi cevaplar veril- ltalyanlar Frankonun Mad· 
mektedir. Şubatın 19 unda ridi zaptetmesini ve hücuma ge· 
Londradaki Ademi müdahale çerek muvaffak olmasını bekle' 
komitesinin verdiği kararla, mektedirler.Frankocular, bu yıl 
ispanyaya gönüllü gönderil· içinde umumi bir hücuma ge~ 
mesine nihayet verilecekti. 19 çerek Madridi almağa mu\'affB 

·ıer nisanda da ispanya hududla· olamazlarsa cumhuriyetçı 
rına kontrol konulmuştu. Fa- 500 bin kişilik bir ordoY

11 

. ·~ 
kat, Italyanlar Kadikse Alman· çok yakın bir :zamanda ası 

. ~ 
lar da Sen Sebastiyana yar· rın karşısına çıkarmağa rrı , 
dım ve gönüllü göndermekte vaffak olacaklardır. Bugün~~ 
devam ettiler. Alman tayya· vaziyette ise, ne F rankocol~ 
releri çok yükseklerden uça· rın, ne de cumhuriyetçifet111 

rak Franko topraklarına indi- kat'i bir zafer elde edebile' 
ler. Cumhuriyetçilere de öteki ceklerine inanılamaz. Bin8~~ 
hükumetler yardım ettiler. aleyh, ispanya harbını kt ~ 

Asi general Franco tara- kazanacak sualine verilece 
fında bugün, 250.000 lspanyol cevap şudur: Hiç kimse. J't 
askeri, 10 bin Alman ve 50 Çünkü, bir buçuk sene 

1 

11· 
bin Italyan gönüllü askeri devam eden bu harp, lsp' 
vardır. Franconun hükmü al- yaya pek çok insan zayi et· 
tındaki memleketler ispanyanın tirmiş, zenginlikler mahvolrll~I~ 

l k .. r.ıJ 1 
en zengin yerleridir. Münbit mem eket, fakirleşip, tJv 

topraklar bu orduyu senelerce müştür. 
beslemeğe kifayet edebile· F rankocular kazanırlats' 
cektir. Faşistlerle, orta çağ devri kB 

Alman ve Italyan bankaları fası taşıyan zengin taraftarl9f 

Frankoya icapedeıı parayı ver· mücadeleye başlıyacaktır. ~ 
mektedir. Top ve mitralyöz- Cumhuriyetçiler kazanırlar 
leri cumhuriyetçilerinkinrlen da- Komünistlerle anarşistler ar'

1 

ıı 
ha çoktur. Tayyare kuvvetleri sında kanllı çarpışmalar 0 

itibariyle her iki taraf müsa· cak ve orta yerde demokr9. 

"d" B .. k d h h ·ı k . 1 'h '1"1i 11' vı ır. ugune a ar ep Ü· ezı ece tır. spanya ı tı a 
cum eden taraf Franko, teda- faciadır ve bu facia deVB 
lüi vaziyette bulunanlar ise edip durmaktadır. 
cumburi et ilerdif'. Fakat, cum· Necmeddin Deliot -
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Türk Aııorıiın Sirk el; 
~ * "CAVALLA,, vapuru 20 Bi· 

Bir Alman masalından mülhem rinciteşrinde ROTTERDAM, Vapur acenf ası 
olarak gazan: Doris Hammer HAMBURG ve BREMEN ~ 

Senelerce evvel Şvabenli iyi huylu kız, titredi. Bu· limanlarına hareket edecektir. Birinci Kordon Rees binası 

Halkapınar kumaş fabrikası bir köylü, panayır yerine gel· nunla beraber, babasına olan 
di. Biri iyi, hiri fena huylu sevgisi, korkusundan daha zi· 
olan ilci kızı da kendisile bir· yadeydi. Gözlerini kapayıp, 
likteydi. Panayır yerinde her şöyle fısıldadı: 
şey satılıyordu. Çalgıcılar, eğ· - Onun yerine beni ali 
lenceli havalar çalıyorlar, Ansızın , ismiyle çağırıldı· 
uzak yerlerden gelenler, güle ğını işitti. Gözlerini açtı. Ba· 
oynıya eğleniyorlardı. bası, yanıbaşında sapasağlam 

Yabancı satıcıların ortaya duruyordu. Yanında duran asil 
serdikieri mallar; çocuk, kız, tavırlı, süslü giyinmiş yakış ı klı 
kadın müşterilerin gözlerini bir delikanlı da, kendisine ba· 
ÜzerL·rinde topluyor, erkekler, kıyordu. Gül çiti muhteşem 
onların istedikleri şeyleri sa· bir bahçenin kapısı haline gel-
tın almap için pazarlığa giri· mişti ve bu bahçenin ta orta 
şiyorlardı. Köylünün fena huy- yerinde de gene muhteşem bir 
lu kızı da bir kat ipekli es· şato görünmüştü. 
vap istedi. Alın teriyle güç· Bu şatoda, bol l ol güller 
lük, çekerek para kazanan ba· açan bahçe ortasında, mesud 
bası, biriktirdiği paranın bir bir yuva kuruldu. Köylünün 
kısmiyle bu ipekli esvabı sa· iyi huylu kızı, o günden iti· 
hn aldı. Fena huylu kız, sır· baren asil prensin karısı ola· 
tındaki sade köylü elbisenin rak buraya yerleşti. 
çıkarıp bir kenara attı ve Ve her yaz, göğsünde da. 
ipekli şehirli esvabını giydi. ima bir sap üstünde yetişen 
Oyun arkadaşlarının önünde üç gül, 41Gül Kralı,. taşımağa 
parıl parıl dönerek, kurum hiç mi hiç ihmal etmedi! 
satmağa koyuldu! 

iyi huylu kızı, öteyanda F Tatelli Sperco 
bekliyordu. Hiç sesini çıkar· 
mıyordu. Fakat babası onu da 
düşündü. Ne istediğini sordu. 
Parası yetmek şartile, istediği 
her şeyi satın alacağını söy· 
ledi. Bu kızı, bir "Gül Kralı,, 
elde edilebilirse, sevineceğini 

söylemekle iktifa etti. 
Gül fidanmın bir sapı üze· 

rinde üç gün bulununca, bu 
sapa eskiden "Gül Kralı,, der· 
lerdi. Baba, aradı, taradı, 

• dört bir tarafta türlü türlü 
güller açtığı halde, böylesini 
bulamadı. iyi huylu kız, köye 
cliboş dönerken, fena huylu 
kız, onun budalaca saydığı bu 
arzusuyla alay ediyordu. 

Baba, iyi huylu kızının ar· 
zusunu yerine getiremediği 

için üzülüyordu. Yolda hep 

vapur acent~&ı 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"DEUCALION" vapuru 26· 

10·937 de ANYERS, ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanlarına yük 
alarak hareket edecektir. 

"HERMES,, vapuru 27-10·37 
de BURGAS, V ARNA ve 
KôSTENCE limanlarına yük 
alarak hareket edecektir. 

"SATURNUS,, vapuru 13-
11-37 de ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanlarına yük alarak hareket 
edecektir. 

etrafına bakınıyordu. Derken manian için yük alacaktır. 
bir dönemeç yerinde adam SVENSKA ORIENT LINEN 

"TRiTON,, vapuru 13-11· 
937 de bekleniyor. BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE li-

boyunda bir gül çiti gördü ve 
ümide kapıldı. Dalları arala
yınca da bir sap üstünde üç 
gülü, yani eski tabirle "Gül 
Kralı" nı seçerek sevindi. Tır· 
mandı, çakısile bu sapı kesti. 

Tam bu aralık ta bir ayı, 

çalılıklar arasından fırladı; bü· 
yük, yeşil, ışıklı gözleri parıl 

parıl yanaıak, ürken adamın 

üzerine atıldı, onu pençeleyip 
yere yatırdı. Tazyike başladı. 

Bu sırada iki kızı da geri
den sökün ettiler. Fena huy· 
lusu, korkuyla haykırdı. Vazi· 
yeti ilk gören oydu. Haykır· 

masiyle beraber de, dikenler 
ipekli esvabını yırtmasın diye 
eteklerini toplıyarak, kaçtı. 

Fakat kız kardeşi, korkusuz· 

" VIKINGLAND ,, motörü 
2-11-937 de ROTTERDAM, 

HAMBURG, GDYNIA, DANT
ZIG DANiMARKA, ISVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına hare· 
ket edecektir. 

"NORLAND,, motörü 16-
11-937 de ROTTERDAM, 

HAMBURG, GDYNIA, DAN
ZIG, DANiMARKA, ISVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına hare· 
ket edecektir. 

"AASNE" vapuru 2· 12-937 
de ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA, DANZIG, 
DANiMARKA, ISVEÇ, NOR
VEÇ ve BAL TIK limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

casına ilerledi. Çalı çırpı ara· "SUCEAVA,, vapuru 4· 11 • 
sına girdi, çıplak kollarının 937 de MALTA ve MAR· 
dikenlerle yer yer sıyırılmasına, SiL YA limanlarına hareket 
kanamasına hiç aldırış etme· 
den, sokuldu, tatlı sesile ba· 
basına cesaret verici sözler 
söyliyerek, ayının pençelerini 
babasının omuzlarından ayır
mağı denedi. 

Gözlerini kıza çeviren ayı, 
yüksek sesle bRğırdı: 

- Babanı asla kurtaramaz· 
sın. Bir şartla, onun canını 

bağışlarım. Benim evlenmeğe 
ve birlikte yaşamağa razı ol· 
malısın! 

edecektir. 
ZEGLUGA POLKA S. A. 

"LEWANT" motörü 6-11 -37 
de ANVERS, GDYNIA ve 
DANTZIG limanlarına hareket 
edecektir. 

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

Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

AMERICAN EXPORT LINES Tel. 2443 
THE EXPORT STEAMSHIP THE ELLERMAN LINES L TD . Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

CORPORATION "ALGERIAN,, vapuru 20 
Sağlam, Zarif ve Ucuzdur "EXCHANGE,, vapuru 17 Birinciteşrinde gelip yük çıka· 

•-Y-e_n_i -y-ap-t.;.acağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz Birinciteşrinde bekleniyor. NEV· racak ayni zamanda LONDRA 
YORK için yük alacaktır. ve HULL için yük alacaktır. 

Satış Yerleri "CARLTON,, vapuru 26 Bi· "CITY OF LANCASTER,, 
rinciteşrinde bekleniyor. NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

"EXMINSTER,, vapuru 1 
ikinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXTAVIA,, vapuru 9 lkin
citeşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXHIBITOR,, vapuru 19 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır . 

"EXPRETS,, vapuru 26 lkin
citeşrinde bekleniyor, NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

" OGONTZ " vapuru 28 
lkinciteşrinde bekleniyor, NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORA TION 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

"EXACAMBION,, vapuru 
23 Birinciteşrinde PIREden 
BOSTON ve NE.VYORK için 
hareket edecektir. 

"EXCHORDA,, vapuru 5 
lkinciteşrinde PIREden BOS-
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 26 
Birinciteşrinde bekleniyor . 
KÔSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve GALA TZ aktar· 
ması TUNA 
yük alacaktır. 

limanları için 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"DUNA,, motörü 23 Birin· 
citeşrinde bekleniyor, BELG· 
RAD, NOVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRA TIS
LA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
"]ESSMORE,, vapuru 31 

Birinciteşrinde LIVERPOOL 
ve ANVERS liman'larından 
yük çıkaracak ve BURGAS, 
VARNA, KôSTENCE, SULl
NA, GALATZ ve IBRAIL li
manlarına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINjE • OSLO 

"BAY ARD,, motörü 25 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. DIEP-
RE, DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle· 
rile navlunlardaki değişı klik· 

lerde acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

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

Tele fon No. 2007 /2008 
müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 
Telefon: 4111/4142/4221 /2663 

vapuru 15 lkinciteşrinde gelip 
yük çıkaracak ayni zamanda 
LONDRA ve HULLiçin yük 
alacaktır. 

THE GEf\ERAL STEAM NA· 
VICA TION Co. L TD. 

" ADJUTANT " vapuru 5 
lkinciteşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

DEUTSHE LEVANTE LINIE 
"ITHAKA,, vapuru ikinci· -

Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR 02-lu 

teşrin ipti dasında HAMBURG 

BREMEN v e ANVERSten 

gelip yük çıkaracak. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 

şikliklerdcn mes'uliyet kabul 

edilmez. 

-Satılık Ev 
Güzclyalı tramvay cad

desi l 02 7 numaralı ev 

satılıkllr. Taliplerin ıııc:ı
k ôr t•\ c• ıunracnaıları 

1 iltin olunm·. 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Şerbet gibi içilebilir 

Hamdi Nüzhet Cancar 
t ' 

Sıhhat Eczahanesi 
Başdurak büyük ... '\alepçioğlu hanı karşısında 

1 

1 • 

Tesiri t•bii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 ı 
. . .-1~~ 



Filistin ihtilali devam ediyor. lngiliz
ler şiddetli tedbirler ahyorlar 

lngillere Hariciye Nezart·li, Bey rutta bu 1 una n Fil isli u miif tiisüııücı 

Mı~ır'a gitınPsİnc mani olmasın~ Fran~a hnkômelinrlen rica etmiştir 
Kudüs, 21 (Radyo) -Arap- attıkları söyleniyor. sadan rica eylemiştir. edilmiş olmasıdır. Jngiliz ma-

lar, dün Polis otomobillerine Londra, 21 (Radyo) - İn· Kudüs, 20 (A.A) - lngiliz kamları bu taarruz esnasında 
taarruz ederek el bombaları giltere Hariciye Nezareti, ha- makamları Sahariye köyüne Arabların ele geçirdikleri tü-
atmtşlardır. len Berutta bulunmakta olan ikibin lngıliz lirası ceza kes- fekler iade edilmediği taktirde 

Son haberlere göre, Betlen Filistin müftüsünün Mısıra git- miştir. Bunun sebebi geçen- köyden bir miktar evin yıktı-
polis karakoluna dn bomba mesine mani olmalarını Fran- lerde lngiliz polisine taarruz rılacağını da tebliğ etmiştir. 

1 ............ . 
lspan harhı 

Sen Jan Doloz21(Radyo)-

G. Metaksas bu ak- Skopçinada hararet- Tisalyada seylab 
şam Ankaradan li bir celse Zarar çok mühimdir 

ayrılıyor Belgrad, 20 ( Radyo ) - Atina, 21 ( Radyo ) - Ti· 
" b ı ı Son haberlere göre, Gihon f Baş tarafı 1 inci sahifede J Ayan ve me usan mec is eri- salya il: Selanik arasındaki 

biriblrine kardeşçe birleşen 
iki millet yüksek anlayışları 

ve bilhassa menfaatlerinin te-

nin 1936 - 1937 toplantı dev- münakalat, şiddetli yağmurlar-
releri sona ermış, saltanat dan husule gelen seller yüzün· 

hükumet memurları, şehri bıra

karak kaçmışlardır. 

niyabeti şurasının yeni içtima den inkıtaa uğramıştır. Dün, 14 ihtilalci tayyaresi, 
devresinin başladığı hakkın- Tisalyanın her tarafı sular 
daki kararları iki mecliste de altındadır. Zarar çok mü- şehri bombardıman etmişler vafuku ve yekdiğerine olan 

tabii temayülleri sayesinde 
kurulabilen mükemmel eser· 
den dolayı iftihar edebilirler. 

okunmuştur. himdir. ve büyük zararlar vermişlerdir. 

Başvekil B. Metaksas çok 
nadir görülen vüsatte bir 
devlet adamt buldum. Ma-
jeste kralın kendisine dost 
memlekette işgal ettiği yük-
sek mevkii tevdi etmiş olma-

sını pek güzel anlıyorum. Yu· 
nan milletinin de kendisine 
hududsuz bir itimad besleme· 
sini de keza anlıyorum. Dost 
ve müttefik Yunanistan mu· 
fahham hükümdarının dira
yetli ve bir refah ve günden 
güne artan bir kuvvet yolun: 
da inkişaf edeceğine emin 
olabilir. 

Başvekil B. Metaksasın tıpkı 
benim gibi Türk-Yunan dost
luğu davasına sıkı sıkıya bağlı 
olduğunu bilirim. Ve bugünkü 
noktai nazar teatilerinden son
ra bir kere baha bundan mem· 
nuniyet duydum. 

Istanbul 21 (Hususi muha-
birimizden) - lstanbulda bu
lunan Yunan zırhlısı Averofun 
zabitleri, bugün başlarında 

mihmandarları olduğu halde 
lstanbuldaki müzeleri ziyaret 

Yeni riyaset divanları se
çimleri de yapılmıştır. Ayan 
meclisinde bir aza, hükumetin 
konkordatoya dair mukavele· 
sinin mecliste müzakeresi lazım 
olduğuna ve niçin müzakere 
edilmediğine dair bir sualine 
başbakan B. Stoyadinoviç ce
vab vermiş, bu konkordatonun 
mecliste müzakeresi lüzumu 
olmadığını söylemiştir. 

Neticede bu mesele reye 
konmuş, başbakanın cevabı 

tasvib edilmiştir. Millet mec
lisi reisliğine eski reis B. 
istevan Çiriç, ayan reisliğine 
de gene eski reis B. Majura· 
viç seçilmişlerdir. 

etmişlerdir. 
lstanbul kumandanlığt tara

fından Yunan amiralı şerefine 
bir öğle ziyafeti verilmiş ve 
saat 17 de amiral, vapurda 
bir çay ziyafeti vermiştir. Saat 

..... ... . ,..__.. _____ _ 
Mahkemelerde ---··--·· Buca cinayeti davası 

Kocakafa Mehmetle 
Hakkıyı öldürenler --··· .... ---

Kulağı arka~ından halta ile yarala

nan bir adam ne kadar koşabilir. 
Buca nahiyesinde Kocakafa 

Mehmedi ve Hakkıyı öldür-
mekle maznun Mustafa, Rifat, 
Mümin ve Ilyasın muhakeme
lerine dün şehrimiz Ağırceza 

mahkemesinde devam edil· 
miştir. Bu celsede maznunla
rın vekilleri, müdafaalarını ya· 
parak Kocakafa Mehmedin 
ölmeden evvel maznunlardan 
Mustafanın evine taarruz ettiği 
ve kapısını kırarak içeri gir· 
diği, Mustafa evi içinde bulu· 
nan Mehmede meşru müda· 
faa halinde mukabele ettiğini, 
balta ile kulağı arkasından ya· 
raladığını söylemişler ve de
mişlerdir ki: 

disede meşru müdafaa hali 
vardır. 

r 

20,30da da Türk amiralı general 
Şükür Okan tarafından Pera
palasta Yunan amiralı şerefine 
bir ziyafet verilmiş ve bu 
ziyafeti bir kabul resmi takip 
etmiştir. 

- Kocakafa Mehmed, evde 
'"\ yaralandığı halde kapıdan dı· 

şan çıkmış ve 40 adım kadar ANADOLU 

Mahkeme, kulağı arkasından 
ağır bir balta yarası alan bir 
adamın evden dışarı çıkıp ko· 
şarak 40 adımlık mesafeyi kat
edip etmiyeceğinin fena niyeti 
için Istanbulda · adli tıp işleri 
meclisinden mütalaa istemeğe 
ve maznunlardan Müminle İl
yas' a ait silah ve hadise ye· 
rinde bulunan kurşunların ai
diyetlerinin tesbiti içini milli 
müdafaa vekaleti fen dairesine 
gönderilmesine ve maktul ko· 
cakafa Mehmedi muayene tden 
doktor B. Şevki'nin de şahit 
sıfatile dinlenmesine karar ve· 
rilmiş ve muhakemenin deva
mı başka bir güne bırakılmış-

-~~~~~---

Hepinizin sevgi ve takdirle-
rine layık bir gazete oluyor -12 Büyük sahife 

~~~----- ~ Türkiyenin en mütekamil gazetelerinden biri ol-
mağı kararlaştıran ANADOLU, bütün varlığında, 

gerek elemanlarını artırmak, gerek muhitin ve mem
leketin bir çok kıymetli şahsiyetlerinin yardımlarını 
temin etmek suretile yakında, çok zengin ve olgun 
olarak çıkacaktır. 

Tarihi te/rikalarında güzel üslubu ve tarihe hak
kını verişi itibarile hepinizil1 takdirlerini toplıyan 
dejerli arkadaşımız M. Ayhan şu eserini veriyo "': 

Yavuz Selim 
Edebi romanlarda bütün memleketin tanıdığı Kadircan 

Kaflı da ANADOLU ailesi içindedir. Yeni neşredeceğimiz 
romanı: 

MELEK ve ŞEYTAN 
Ayrıca Aleksan<lr Dumanın şaheserlerinden biri .... Ve: 

Bir zabıta romanı 
Yazan kim biliyor musunuz? Maruf 

bir devlet rei~i ... Yakında! .. 

koşarak yere düşüp öldü. Ha· tır . 

~-~-~~-------·---~--~-~---Saf bir aşktan doğan ölüm 

Tiyatrocunun kızına 
mektup yazmış .. 

''Bağımı ~atayım, köyümüzde kal, 

beraber yaşayalı111." Diyormuş. 
Kemalpaşa kazasının Üren 

köyünde tiyatroda rakı içmek 
meselesinden Mehmed Aliyi 
iterek yere düşmesine ve ölü
müne sebebiyet vermekle 
maznun Bekçi Osmanın mu· 

hakemesine dün şehrimiz ağır 
ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Bu celsede müda
faa şahidi olarak gösterilen 
tiyatro heyeti artistlerinden 
B. Sabri ve Mustafa dinlen· 
mişlerdir. iki şahid de vak' ayı 
şöyle anlatmışlardır: 

lüyerek çıktı gitti ve oradaki 
asayişin muhafazası vazifesini 
bekçi Osmana bıraktı. O va· 
kit Osman, ölen Mehmed 
Aliye: 

- Sen benim akrabam ola
caksın. Burada başkası bir 
hadise çıkarmak istese mani 
olmalısın. Halbuki sen kendin 
yapıyorsun, haydi yürü, seni 
muhtarın odasına götereceğim 

dedi ve eli le itti. Mehmed Ali, 
o sırada cebinden kırmızı saplı, 
açık bir çakı çıkarmıştı. iti
lince yere düştü, başı, arka 
taraftaki merdivenin taşına 
rsstgeldi, bayıldı. Ayıltmağa 
çok çalıştık, fakat öldü. 

- Mehmed Ali, tiyatro oy
nıyacak yerden dışarı çıkmış· 

tı, tekrar geldi. O sırada di
ğer bekçi Bekir, tiyatro oy· 
nanacak yerde içilen rakı şi

şelerini almıştı, köy muhtarı· 

'·-------------------------' nın odaaına iÖtüreceiini ıöy· 

Ôleıı Mehmed Alinin tiyat
rodaki kadiıılar arasıı.da ala· 
kaJar oldu~u Düınar adında 
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Elizabetin, Lord Seymur ile 
macerası hakkında rivayetler 
muhteliftir. · Bir kıs1m rivayet· 
lere göre Elizabet bu macera· 
perest adamın metresi olmuş
tur. Bu devirde yaşamış olan 
müverrihlerin birçoğu ise ma· 
ceranın bu kısmını reddet· 
ınektedirler. 

Elizabetin bu maceradan 
bekaretini muhafaza ederek 

sumet besliyordu. Bununla be
raber fettan An Boleyn 'in kızı 
bu düşmanını ıyı tutmağa, 
onunla iyi geçinmeğe karar 
verdi. Marya tahta çıkar çık
maz, Elizabet, artık yapayalı

nız kaldığı Hatfild 'den Lon· 
draya tebr.klerini arz ıçın 
geldi. Sarayda şeref ve mev· 
kiine layık şekilde kabul edil
di. 

çıktığını yazıyorlar. Maamafıh ( Ark.tısı var ) 
bütün rivayetlerde ittifak edi· Küçük t t •kt • 
len nokta şudur: Elizabet Lord an an l rsa-
Seymurun yakışıklığına karşı di konseyi mesaisini 
hissiz kalamamıştır. bitirdi 

Seneler geçtikçe Elizabetin 
de mevkii değişiyordu , Muha· 
lif Partiler, bir zamanlar yalı
nız başına Veliaht olarak ka
bul edilmiş olması hasebile 
Elizabete istinad ederek siyasi 
dolaplar çevirmekte ve Eliza
beıi menfaatlerine alet yap
mak istemekte lidiler . 

Bu sıralarda hakiki nüfuz 
ve kuvvet Nortablad dükünün 
elinde idi. Bu dük, her hadi
sede evvela kendi menfaatine 
olan cihetlere ehemmiyet ve· 
rirdi. Bunun için en başlı 
menfaati, sekizinci Hanrinin 
üç çocuğunu daima birbirin
den ayrı ve uzak bulundurmak 
idi. Bilhassa Edvar ile Eliza
bet arasındaki kardeş muhab· 
betini bozmak en ziyade lazım 
bir şeydi! 

Elizabet, fikiren çok zeki 
olduğundan dükün düşman· 
lığından uzak kalacak bir si· 
yaset takip ettikten başka bu 
adamın dostluğunu da ihtiyat· 
la telakki ediyor; mümkün 
mertebe bitaraf hareket edi
yordu. 

Edvardın vakitsiz ölümü Ka · 
terin Daragonun kızı Marya
nın lngiliz tahtına çıkmasını 

mucip oldu. Elizabet bu kadı
ha, daha çocuk olduğu zaman . 
danberi sonsuz bir kin ve hu· 

bir kız varmış. Şahit sıfatile 

bu kızda dinlendi ve şu ıza· 

batı verdi: 
- Ben tiyatro müşterilerine 

bilet satmakla meşgul oluyor
dum. Daha evvel han oda
sında bulunduğum sırada Meh· 
med Ali, kahvecinin çırağile 

bir mektup göndermiş. Aşk 

mektubu .. 
Bu mektupta beni sevdiğin

den bahsediyor, bağını sata-

cağını, benimle evlenmek iste· 
diğini bildiriyordu. Mektupta: 

- Köyümüzden gitme, be
raber yaşıyalım. Bağımı sata
rım, parasır.ı sana yedireyim.,, 

Diyordu. Mektubu yırtıb 
attım, kahveci çırağı gidib 
kendisine söylemiş. Bunun 
Üzerin Mehmed Ali yanıma 

geldi: 
- Mektubumu yırtarsın am

ma ben sana gösteririm. Dedi. 
Mahkeme reisi - Sana elile 

bir taarruzda filan bulundu 
mu?. 

- Hayır. 
Reis - Başka ne biliyor· 

sun? 
- Birşey bilmiyorum. Bu 

gencin öldüğünü duydum. 
Hadisenin., on kadar şahidi 

daha vardır ki henüz mahke· 
mece dinlenmemişlerdir. On· 
)arın celbi için muhakeme, 
başka bir iÜ.Pe rakılmııhr. 

Bükreş 21 (Radyo)- 11 Bi
rinci Teşrinde toplanan küçük 
antant iktisadi konseyi mesai· 
sini sona erdirmiş, küçük an
tant memleketleri arasındaki 
ticaret mübadelelerinin hergün 
memnuniyeti daha mucip bir 
şekil almakta olduğu görül
müştür. Demir yolları , hava 
ve sıhhat işleri, Tuna nehri 
üzerinde münakalat, gümrük 
ve posta kanunları için mühim 
kararlar alınmıştır. 

Müzakerelerde tam bir an
laşma elde edilmiştir. Gelecek 
defaki konsey toplantısı 23 
Şubat 1938 te Bükreş'te yapı· 
lacaktır. 

lzmir sicilli ti-
caret memurlu
ğundan: 

Tescil edilmiş olan Ôztürk 
ticaret limitet şirketinin esas 
mukavelenamesile Fehmi Sim· 
saroğluna verilmiş olan temsil 
salahiyetinden vazgeçtiğine mü· 

tedair beyanname ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2095 
numarasına kayt ve tescil edil· 
diği ilan olunur. 

İzmir sicilli ticaret memur· 

luğu resmi mühürü ve F. 
Tenik imzası. 

1: Beyanname. 
"Ôztürk ticaret limitet şir· 

ketinin" müseccel mukavele· 
namesi ile bana şirketi mez· 
kı1reyi münferiden temsil sala
hiyeti tevdi edilmiş ise de 
borsada sıfat ve vazifem, sa· 
lahiyeti mezkureyi istimal ve 
temsil vazifesini ifaya mani 
olduğundan şirketi mezkureyi 
temsil vazife ve salahiyetinden 

feragat ve sarfınazar ettiğimi 
beyan ederim. 

İzmir-Gazibulvarı doktor 
Hulusi caddesinde 64 nu· 
merada Fehmi Simsaroifo 

20 T. Evel 1937 
Genel sayı: 11573 
Özel sayı: 13-206 
Dairede okunup manası an· 

}atılan işbu 20/ 10/ 937 tarihli 
beyanname altındaki imzanın 

zat ve hüviyeti dairece maruf 
olan lzmirde Gazibulvarında 
Doktor Hulusi caddesinde 64 
numarada Fehmi Simsaroğlu· 
nun olup münderecatını kabul 
ve ikrar ettilcten sonra önü· 
müzde bizzat vaz ettiğini tas· 
dik ederim. Bin dokuz yüz 
otuz yedi yılı teşrinievvel ayı· 
nın yirminci Çarşamba günü. 

20 T. Eve) 1937 
T. C. İzmir ikinci noteri 
M. Emin Erener resmi mü· 

hürü ve Erencr imzası. 
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