
Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

_Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
Abone şartlan: Seneliği 700, altı aylı~ı 400 kuruş 

Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilinat 
bürosuna müracaat edilmelidir. 

Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştmhr 
..... B"'asaldığı yer: (ANADOLUf Matbaası~ 

- • ---·: , . 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Jandark 
Fransız mektep gemiı 

Alman donanmasını ziya. 
ret maksadile Kiyele gel
miştir . 
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Halayda kanlı çarpışma Atatürk 'I Şinıali Çindeki isyan 
gittikçe genişliyor lar devam ediyor Seyahatlerine de. 

vam ediyorlar 
lstanbul 10 {Hususi) -Bü

yük Şef Atatürk, yarın Trab· 

zona vasıl olacaklardır. Trab

zonlular, Atatürkü karşılamak 
için hazırlıklar yapmışlardır. 
İzmir vapuru yoluna devam 
etmektedir. 

-~--~-----~--
Asi kıtalar Casar vilayetine girdiler, Ja. 

1 

çeteleri Türk köylerini basarak halka 
teş açıyorlar. Hidiseieri protestoya hazırla
an Türkler, 18 haziranı. sabırsızlıkla bekliyor 

ponyanın asker çıkarmasndan kokuluyor 
~ ... ...._ 

Antakya'dan bir görünüş 
İstanbul, 10 ( Hususi ) - ı Arap çeteleri, sık sık Türk 

Antakya Eve hkenderundan köylerini basmakta, halka ateş 
gelen haberlere göre, Hatay· açmakta ve çapulculuk yapa
da kanlı hadiseler devam et- rak dağiara kaçmaktadır. An
mektedir. takyada vukua gelen bir so· 

~~~~--~~·~~·~----~~~~ 

Amerika ticaret filosu 
kuvvetlendirilecek 

•• 
Bay Ruzvelt, bunun için kongreden 

160 milyon dolar istiyecektir 
Vaşington 9 (A.A) - B. istiyeceğini bildirmiştir. 

Ruzvelt, kongreden ticaret Hükumet, ticaretin geniş
vapurlarının inşasına yardım letilmesi ve harb halinde 
tahsisatı olaıak 10 milyon ve memleketin iaşesi için kuvvetli 
inşaat programım tamamla- bir ticaret filosu arzu etmek· 
mak için de 150 milyon dolar tedir. 

~~~~~--~~-~--~~~~~ 

Q. Franko Fransa-
dan şikayet ediyor 

ispanya, hiç bir zaman"Kı- nı 
zılların eline düşmiyeceklniŞ 

Gen~ral Frcn'.co 
Salamanga 10 (Radyo) -

General Franko, matbuat mü· 
hıe-ssillerine verdiği beyanatta, 
Fransanın, bili ihtilalcileri 
anlamak istemediğinden bahs
etmi, ve milislerin, Kızıllara 

~- Jalll'l'llD. at· 

· tıklarmdan affa şayan olduk· -
larını beyan eylemiştir. 

General Franko, ispanyanın 
hiçbir zaman Kızılların eline 

düşmiyeceğini söyledikten son· 

ra, Almanyanın, ihtilalcilere 

yardım etmesinden hususi bir 

maksad takip etmediğini kayd
etmiştir. 

Madrid, 9 (A.A) - Madrid 

yeniden 20 dakika bombardı

mana maruz kalmış, büyük 
caddeler ve bilhassa dış ma· 
halleler obüs yağmuru altında 
kalmıştır. Sanjose kilisesinde 
yangın çıkmışsa da çabuk 
söndürülmüştür, ölenlerirı sa· 
yısı henüz meçhul olmakla 
beraber yüksek olduğu anla· 
şılıyor. 

Bilbao cephesinde asilerin 
son taarruzu da püıkürtül
müjtijf .. 

kak muharebesinde 25 kişi 
yaralanmıştır. Zabıta, asayişi 
güçlükle temin edebilmiştir. 

Örfi idare ilin edilmiş bulun· 
masına rağmen sokaklarda sık 
sık çarpışmalar olmaktadır. 
Türkler, hadiseleri predesto 
için hazırlanmakta ve yeni 
şekli idarenin ilin ~dileceği 
on sekiz haziran gununu 
sabırsızlıkla beklemektedirler. 

'----------~~~-----· e ay Eden 
Beyanatta bulundu 

Londra, 10 (Radyo)- Avam 

kamarasının dünkü toplantısın· 
da Hariciye Nazm bay Eden 

beyanatta bulunmuş ve lngil· 
terenin Akdeniz siyasetini teş· 
rih eylemiştir. 

••• 
Yanan vapur 

Yunan bandıralı idi 
Paris 10 (Radyo)- Saytak 

Şam' dan haber verildiğine 
göre, Fransız hükumeti sancak 
taki hadiselerin büyümesine 
meydan bırakmamak üzere 
Halepten Antakya ve lskende· 
runa asker göndermiştir. açıklarında yanan vapurun Yu· Şimali Çin'deki Japon garniz1n kuman:lanı 

nan bandırasını hamil olduğu Tokyo 9 (A:A) - Dış ba· rimuntazam Çin kıtaatınm Ca· Arap çeteleri, sokaklarda 
devriye gezen Fransız askerle
rine de ateş açmaktadırlar. 

ve mürettebatının tamamen kanlığından bildirildiğine göre sar vilayetine girdiklerini ba-
kurtulduğu söyleniyor. Pekin' den gelen haberler, gay· ber vermektedir. 

------------~ ........ •••--------- Bu askerler, geri alınmadıiı •• • • ı • J U J d k k ) d takdirde, Japonyanın tedbirler UllJVerSite J er, ue gt'3 80 3 arJD 8 ittıhaz edeceği bildiriliyor. Ke 
za Nankinde Japonya aleybin-

A ı m a ı h . e u·· m ay . ~ y t J deki propagandanın arttıtı oya a ey ı n 11 1 v a p ı ar ve bu harekete nihayet veril· 
----•• mediği takdirde vahim hidi-

DÜn Sofyaya gelen Alman hariciye nazırı, kral seıerden korkulduğu bildiril· 
mektedir. 

tarafından kabul edildi, baQvekille de görüQtü Tokyo ıo (Radyo)- Şimali 
Y Y Çinin Pesal eyaletinde Japon· 

Von Nöraht ita/ya Hariciye Nazırile birlikte 
Paris, 10 (Radyo) - Alman 1 mışlardır. 

hariciye nazırının Belgradda Sofya 10 (Radyo) - Dün 
bulunduğu sırada Belgrad üni· tayyare ile buraya gelmiş olan 
versitelilerin nümayişler tertip Almanya Hariciye nazın Von 
etmeleri, Alman-Yugoslav gö- Nöraht, başvekil B. Köse 
rüşmelerini protesto mahiye· lvanofla uzun müddet görüş· 
tinde telakki edilmektedir. dükten sonra kral Boris tara-

Haber verildiğine göre, üni· fındhn huzura kabul edilmiştir. 
versiteliler yüzer kişilik ğrup- Bu kabul esnasında başve· 

lar halinde Belgrad sokaklarını kilde bulunmuş ve Almanya 
dolaşmışlar ve bu gruplardan ile Bulgaristan münasebatı 
biri de Alman nazırının ika- görüşülmüştür. 
met ettiği binanın önünde Von Nöraht, bugan tayyare 
nümayiş yapmıştır. Bdgrad ile Budapeşteye gidecektir. 
zabıtası, derhal faaliyete geçe· Paris, 9 ( A.A) - Oeuvre 
rek nümayişçileri dağıtmış ve gazetesinin öğrendiğine göre 
e!e başı olan talebeden ~bir Fon Norahtın Belgradı seya· 
kısmını tevkif etmiştir. Son batı esnasında bu şehirde dai· 
haberlerde, mevkufların elliden mi bir iktısad komisyonu ih· 
fazla olduğunu bildirilmek· dası kararlaştırılmıştır. Bu ko· 

1 

tedir. misyon Almanyanın Sofya, 
Nümayi1Çiler sokaklarda Bükreş, Budapeşteden yap· 

Hitler ı:ejimi aiefbine bafkar- makta oldutu hububat müba· 

yaatını santralize edecek olan ya aleyhine çıkan isyan gittıkçe 
müstakbel teşkilatın temeli genişlemektedir. Çin hükumeti 
olacaktır. asiler üzerine muntazam kuv· 

Fon Nöraht ile B. Stoya- vetier göndermiştir. Japonya· 
dinoviçin siyasi görüşmeleri nın bu hadiseyi vesile ittihaz 
hakkında Oeuvre gazetesi ~öyle ederek şimali Çine asker çı· 
diyor: 1 karmasından endişe olunmak· 
/Devamı 4 üncü sairi/ede) tadır. 

Döı·t devlet sefirleri Lon 

drada toplanacaklar 
Sir Erik Dromon ile kont Ciyano ara. 

sında dün uzun müzakereler oldu 

Sir Erik Dromon 
Roma, 1 O (Radyo) - lngil

terenin Roma acfiri Sir Erik 

) 
Dromon; dün ltalya Harici 
nazırı Kont Ciyano ile uzun 
müddet konuşmuş ve lspan 
işlerinden çıkan ihtilaflan bal· 
letmiştir. 

Jurnale D'ltalya gazetesinin: 
verdiği bir habere göre, dört 
devletin sefirleri Londrada 
toplanacaklar ve ispanya mes'· 
elesi etrafında müzakeratta 
bulunarak son bir şekil bula• 
caklardır. 

Mosiski seyaha 
Manidar telakki 

olunuyor 
Bükreş 1 O (Radyo ) - ~ 

lonya Reisicumburz bay M 
siski ile Hariciye Nazın B 
Bek'in seyahati, son d 
manidar ıörüomektediı,• 
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ı.maldı. Köprü . üstünde sırnaş· vabı çok gorur. . 'J' 

i madığı, · sataşmadığı, ensesine - Sana söylüyorum, duy· basmak İstemektedir İngiltere Hariciye Nazınnın 
, ekşimediği kimse yoktu. muyor musun kız? diye öfke· . Cenevrede diğer memleket 

·Gişeden para bozdurmuş. lenen · -kadın nineleri : i Yazan: Andre Moruva Nazırlarile yaptığı mühim ko-
/Avucundaki onlukları, kuruşları - ' Hallaç bilmem nesi du- nuşmaların neticesinde bir 

· sayıp dururken gözü kendisine yulur mu? diye büsbiltün küp- "Garp misakı., akdi için mü-
ilişmiş ve hayatı gitmiş bayatı ler~ bindirirdi.. zakerelere zemin açılmış ol· 

'. kalmış bönce kimselerin avuç· Dedik a, onun işi gücü er· ... duğu anlaşılmaktadır. 
larına bir el vurup paraları et- keklerle .. İngiltere Hariciye Nazırı, 

.rafa .saçar, seyyar yemişçilerin Lastik alanların, pul alanla- Fransa ve Belçika Hariciye 
!küfelerine, işportalarına dalıp rın hemen hemen hepsi; Nazırları Delbos ve Spaak ile 
:yemişleri kapar, çifte telliyi - İkılığin üstünü ham hum bu misakın akdi hususunda 
~tutturan Eyüp oyuncakçısının şorolop etti!.. Yahut: ne gibi bir metod kullanılaca-
~kursak düdüğüne iğneyi batı- ~ İki çeyrekliğin gerisi ce· ğını ittifakla kararlaştırmışlar· 
ırır, baloncunun bolonurıa ya· bellezi oldu! diyerek memnun dır. 
ınar sig.arayı dokundururdu. memnun yollarına giderler, Şimdi lngiltere hükumeti 

Haydi bir koşmaca yarışı.. saçlı sakallılar bile ; bir nota hazırlıyor. Bu nota, 
Onu yakalıyabilirsen yakala. - Hasba kuruşa oturdu 1 iki ay evvel Garp misakı mev-
Ayağındaki patlak yemenileri - Bizim çeyrek yandı, gitti zuu üzerinde Almanya ve 
fırlatır fırlatmaz çoktan köprü· desene! diye keyifli keyifli sa· Italyaya sorulup bu iki mem-
nün öbür başını bulmuş. kal kaşıyarak, kimi de; 

Daha ne muziplikler de ne - Böylesine helaliminallah 
muziplikler.. olsun!. mırıldanarak cadde)i 

Memleketlerinden Hicaz yo- tutarlardı . 
luna çıkmış, gemiden limana Eda, Yukarıda söylediğimiz 
ınmış, lstanbulun yabancısı, gibi, 14, 15 yaşlarındaydı, fa. 
göbeğe kadar sakallı, up uzun kat vaktinden evvel serpilmiş 
yenli Özbekler, kafile halinde idi. Boyuuu bosunu almış, ge-
şaşkın şaşkır. dolaşh orlar; S;r- lişmiş; etlenmiş, butlanmış bir 
kecil Sirkeci! diye soruyorlar. genç irisiydi. O zamanın tabi-

Eda, şıppadak karşılarında: rile (tasvir gibi yüzlü) (dalyan 
- Hacı babalar Sirkeciye gibi endamlı) bir tazeydi, 

mi gideceksiniz? Nah şöyle, Daha etraflı bir porteresini 
dosdoğru. Köprü bittikten mi istiyorsunuz?. Buyurun: 
sonra gene gidin, sonra gene Koyu kumral, kumralın sa· 
gidin, sonra sağa sapın; yü- nya değil, kestaneye çalanı 
rüyün yürüyün, Kömürcü so- saçlar.. Ayni rengin biraz 
kağı diye sorun. Şimdı Sirke· açığı kaşlar .. Kirpikler daha 
cinin adı değişti; Kömürcü akçılca; samur ve kıvır kıvır 
sokağı oldu. biribirine girift. .. 

İstanbulun acemisi, yol Dalının üstünde ve daha 
soran başka kimselere de Ye- olmamış, koyu yeşilimsi mür-
nicami diye Galatayı, Beşik· düm eriklerinin eşi gözler .. 
taş diye Balıkpazarını, Üskü- Pençe pençe al yanaklar ve 
dar iskelesi diye çifte deniz lakin tabanı yarık ahretlerinki 
hamamlarını gösterirdi. gibi değil... Onunkisi turun· 

Yatalak, sakat dilencilere cumtrak pembemsi; Malatya 
bile musallatı. kayısısile Bursa şeftalisi kabuk-

- Saraydan şimdi yaver larının biribirine karışmışın· 
gelecekmiş, fukaralara kese dan çıkan renkte·. 
kese sadaka dağıtacakmış. Ufacıcık .. Ufacıcık diyorsak 
Çıkın ortaya, dizilin boydan yüksük kadar da değil, küçü
boya. Sonra kalan dona ka- rek, derli toplu bir ağız .. 
lırl diye hepsini küldür köp· Dudaklara kiraz demiyelim 
rünün ortasına üşüştürür, be- artık, manav dükkam açmıyo· 
lediye kavasları yetişip: ruz; dudaklar da damla yakut 

- Nereye meretler, haydi renginde.. içlerinde de, altlı 
yerlerinize! diye zavallıcıklara üstlü iki sıra deliksiz inci .. 
tokatı, silleyi basarken, Eda Başörtüsü hiç dolanmıyan 

kıs kıs gülerdi. boynu, yakası hep açık duran 
Şemsiye lastiği, köprüye göğsü, dirseklerden ötesi çıp-

pulu satışı da bir alem. lak olan kolları, çorapsız ba-
Edanın aksatası hep erkek- cakları beyaz mı beyaz; leke

lerle idi. Kadınlarla hiç alış siz duru beyaz ... 
verişi yoktu. Onu karşıdan Ömrü günü güneş altında 
gören hatunlar: da hiç yanmamış mı?. Evet, 

- Şerrine lanet, aman so- hayret; sanki vücuduna güneş 
kulmayalım! Bizden uzak ol- ışığının zerresi değmemiş. 
sun. deyip öteye kaçarlar, Biraz evvel, vücudu için ge-
hamm nineler: lişmiş, etlenmiş, butlanmış de· 

- Ayol baksana azmış, dikse, her yanını lopik lopik 
çırakmanlara çıkıyor, erkekle- yağ bağlamış, eni boyu bir 
rin üstüne saldırıyor; hamdise olmuş yaradılışta şişkolardan 
boyunlarına sarılacak. Geçtim değildi. Omuz başları aşağı 
bulaşır mulaşır, ladenlerimi düşükçe ve dolgun, göğsü de 
oynatır! diye yaka silkerek sımsıkı gergindi. 
yolu değiştiriı ler, Kasım paşa- Gelgelelim, beli ipincecik; 
lı, eli maşalı takım da: belinden aşağısı gene iki yana 

- Bulaşır mı? Ona bir taşkın .. Hulasa balık eti deni· 
bulaşma gösteririm, ona öyle 
bir bulaşma gösteririm, ona 
öyle bir gavurum, müslüman 
oldum dedirtirim kil demekle 
beraber kalabalığın arasına 
karışıverirlerdi. 

Eda da, kadın kısmına baş 
çevirmez, metelik vermez, me· 
telik vermezdi. Binde bir: 

- Kızım bana bir lastik!. 

- T aıe, bir dedte a\ll Ver 

len vücudun şaheseri ondaydı. 
. . . . . . 

Eda, doğma, büyüme Istan-
bulluydu. Aksarayın göbeğin· 
deki Murat paşa camisinin kar 
şısında, Onikilerin makarrı 
olan meşhur kahvenin bitişi
ğindeki dükkanda berberlik 
eden muhacir Hacı Hüsmen 
ağanın kızıydı . 

{Arkası uar J 

lngiliz harp gemileri 
Geçen gün, Avam kamara- mış olmadığımız ıçın, şarkta 

sında, bir meb'us sordu: vukua gelecek bir kavgaya 
- Falan vaziyet hadis ol- asla müdahale etmiyeceğimiz 

duğu takdirde krallık hükumeti sanılmasın. Şüphesiz, böyle 
ne yapacaktır? bir müdahalenin ;evvela. he· 

- Yirmi senedie, dedi. B. men bütün memleketin tasvi-
Baldvin, faraziyelere müstenit bine mazhar olması icap eder 
suallere cevep vermekten is- di. Fakat aşikar ve sebebiyet 
tinkaf etmekteyim, ve her verilmemiş bir tecavüz halin
halde bakanlığımın şu son de Milletler Cemiyeti tarafın
ayında bu prensibimden vaz· talep edildiği takdirde, bu 
geçecek değilim. tasibin yapılması muhtemel· 

Krallık hükumeti, faraziye· dir. 
lere müstenit suallere cevap Biliyoruz, birçok Fransızlar, 
vermez, çünkü insan zekasının~ müteaddit akametlerden sonra 
istikbali sarahatle görebilece· bu müesseseye hala bağlı kal-
ğine kani değildir. İngilterenin makla İngilterenin realizmden 
planlarım öğrenmek üzere fn- uzaklaştığı düşüncesindedirler. 
giliz bakanlarını sorguya çek- Biraz daha derin düşünsünler. 
meniz beyhudedir. Onlar size, Sanırlar mı ki, biz de sulhtan-
uzaklaştırıcı bir nezaketle, beri dış politikamızın mes' ~ 
bütün planlardan nefret ettik· uliyetini bugün Üzerlerine al-
lerini, ve esasen, verilecek mış olanların Milletler ce· 
izahatları olsa, bunu parla- miyetine sadık kalmış olmaları 
mentolarına vermeyi tercih hiç sebepsizdir. Biz, bilakis, 

ettiklerini söyliyeceklerdir. bu bakanları bu suretle pek 
Bızim doktrinimiz mi? der· fazla realist kalmış oldukları 

ler. Bu "hiçbir doktrine bağ- kanaatin<ltyiz. Sebebi de şu· 
lanmamak,, tır. Biz Avrupayı, dur: 
politik ideolojilerin ayrıldığı Evvela kamoyumuzun geniş 
iki cepheye ayırmayı kabul bir kısmı, ahlaki veya dini 
etmeyiz. Bir memlekete, sırf sebeplere dolayısile, mukave-
faşist veya komünist olduğu met etmemekl doktrinine işti-
için, asla harp etmiyeceğiz. rake veya hodbinlik yüzünden 
Az çok bizimkine benzer ku· enternasyonal taahhütlere an-
ruluşları olan memleketlere cak Milletler Cemiyeti paktı 
karşı tabii bir sempati du- şeklinde girmek fikrine meyil· 
yarız, fakat bu kuruluşların, lidirler. Bir de, Milletler Ce-
muhtelif zaman ve mekan· miyeti, dominyonların yabancı 
larda, muhtelif şekillere bü- mes' elelerle meşgul oldukları 
rünmesini de hoş goruruz. tek sahadır ve onların komor 
Esasen, başka memleketlerin larının tasvibini kazanmak bi-
iç politikaları bizi alakadar zim için çok lüzumludur. Ni
etmez. hayet münakalelerin sür' ati 

Biz Avrupada bir tek askeri yüzünden hergün biraz daha 
anlaşma tanırız: Lokarno ant· daralan bir dünyada, bir en-
laşması. Sebebiyet verilmemiş ternasyonal organizasyona ma· 
bir tecavüze karşı Fransa ve lik olmanın inşanlık için git-
Belçikanın sınırlarım müdafaa dide daha gerekli olduğu ka· 
etmeyi taahhüt ettik. Bu ta- naatindeyiz. 
ahhüde riayet edilecektir. Av· Diyeceksiniz ki Habeş mes-
rupanm diğer kısımlarına ge· elesinde Milletler cemiyeti te-
lince, bu hususta Milletler ce- sirsiz, hatta tehlikeli bir vazi .. 
miyeti paktına bağlıyız; hadi· yet arzetmiştir. Doğru. Fakat 
seleri ve milli kamoyumuzun bu dava pek sakat bir şekil-
reaksiyonları itibara alarak bu de ortaya konulmuştur. Bu 
paktı tatbik edeceğiz. akametin verdiği dersten isti-

Ri" @rl- trih~ , ı.k ~; .... , h.,,..d ... a....;... ,.....,_ı: -

leketten gelen cevaplara göre 
hazırlanmaktadır. 

Eden, Nisanın sonunda 
Brüksele gittiği zaman Belçi· 
kanın istiklalini temin eden 
lngiliz - Fransız anlaşmasını 
takviye etmek istediğini ve 
bunu lngiltere, Fransa ve Al
manya ile ademi tecavüz mi· 
sakları akdederek yapmak ar· 
zusunda olduğunu öğrenmiştir. 

Henüz bu yolda bir hare
kete geçilmemiştir. Kararlaş
tığına göre, Belçika, bu hu· 

sustaki noktai nazarını Parise 
bir muhtara ile bildirecektir. 
Fransa, bu noktai nazarı ken
disininki ile mezcederek hey
eti mecmuasını Londraya gön
derecektir. 

Seri Cevab bekleniyor 
Cenevre konuşmaları esna

sın da Berlinle başlanacağı 
umulan bu müzakereleri İngiJ .. 
tere idare edecektir. 

Anlaşıldığına göre, maksad 
bundan önce de işaret edildi
ği gibi, Belçikanın teminat al· 

, tına alınmış esasları etrafında 

tedbirler vasıtası değil, bir 
uzlaşma vasıtası vücude geti
relim; onun emniyetimizi t~
mine kafi geleceğini sanmıya-

lım, bu hayallerin en delicesi 

olur; bununla beraber Millet· 
ler Cemiyetini terk,.tmiyelim. 

O, fırtınalı zamanlarda, bütün 

partilere, bütün itikatlara, 

hatta memleketlere mensup 

anglo saksonların altına sığı· 
nabılecekleri geniş bir şem· 

siyedir. 
Hadiseler bize göstermiş· 

tir ki, kollektif emniyet, onu 
temin etmek istiyenler her 
hangi bir muhalif kombine· 
zondan daha kuvvetli bulun· 
madıkça boş bir laftan iba
rettir. İngiltere, kendisine, de· 
nizlerde ve havalarda, an' a· 
nevi üstünlüğünü temin edecek 
bir silahlanmaya girişmiştir. 
Buda, programı tamamile ger
çekleşinceye kadar fasılasız 
devam edecektir. lngiltetere 
lazımgelen fabrikalara, insan· 
lara ve kredilere maliktir. 
Bütün memleket bu işin Jü. 
zumunu anlamıştır. Onu hiçbir 
şey durduramıyacıtktır. 

Bu kat'i karardan Avrupa 
memnun olmalıdır. Çünkü bu 
İngiliz kuvveti bir müvazene 
ve sulh unsuru olacaktır. İngi· 
silahlanması hiçbir muayyen 
millete karşı tevcih edilmiş 
değildir. ltalyaya karşı, 
L ... U...1-·- L•~.J:.., • - • 

1 
bir garb emniyet şİstemi vü
cude getirmektir. 

Bu o;ıevıu üıerinde Alman· 
yadan mümkün olduğu kadar 
çabuk cevap beklenmektedir. 

Almanya Harbiye Nazırı 

Mareşal Blumbergin Londr~da 
taç giyme merasimi sebebile 
bulunduğu sıralarda İngiltere 
hükumeti ile başlamış olan 
konuşmalardanberi lngiltere • 
Alman münasebatında bir 
ilerleme görülmesinden Alman· 
ya memnundur. 

İngiltere şimdi Lokaroo 
misakının yerini tutacak yeni 
bir "Garb muahedesi,, için 
teklifler hazırlayacaktır. Böyle 
bir muahede Belçıkanın istik· 
lalini ihata ettiği gibi, zahirde 
pek sıkı görünmese de, Av· 
rupanın umumi emniyetine 
bağlı olacaktır. 

iktisadi ve siyasi sulh 
Bu ay sonunda, Belçika 

başvekili Van Zeeland, Vaşing· 
tonda Ruzveltle yaptığı görüş· 
melerden dönmüş bulunacaktır· 
Ticaret manialarını ortadan 
kaldırmak ve gayrimemnun 
devletleri bulundukları iktisadi 
müşkülat içerisinden kaldır 
mak hususunda Amerika Re· 
isicumhuru ile yaptığı istişa· 
releri anlatmak üzere, Lon· 
drada birkaç gün kalacaktır. 

Belki de, çoktanberi tehir 
edilmiş olan "müşterek iktı· 
sadi ve siyasi yatıştırma" ha· 
reketi yaz sonlarında başlayıa· 
bilir. 

Gerçi ltalya, eskisi nevin· 
den yeni bir Lokarno misakı· 
na girmeğe hazır olduğunu 
ihsas etmişse de onu, müza· 
keratın diğer saf hasına da iş· 
tirake tazyik etmeleri muhte
meldir. 

( Dailg Teleg,aphl,,_, 

hiçbir derin husumetimiz yok· 
tur. Zevahire rağmen, Akde· 
nizde İngiliz ve İtalyan ınerı· 
faatleri biribirine zıd olınak· 
tan ziyade birbirini tamaınls· 
yıcı vaziyettedir. iki impara· 

torluk arasında bir mücadele 

her iki imparatorluğu tehlikete 

koymaktan başka bir netice 
vermez. Almanya'ya gelince, 
lngilterede hazan endişe uyan· 
dırmıştır, fakat husumet aslsı 
mareşal Von Blumberg'in ıi
yareti ve nezaketi biraz uzlaf 
ma ümitleri doğurmuştur. f-ls• 
yır, lngilterenin kuvvetli o!• 
mak istemesi, herhangi bıt 
memlekete karşı değil, be,~ 
hangi bir ihtilaf halinde kat 1 

bir unsur olmak içindir. 
Birkaç haftadanberi, />."' 

rupa veya dünya konfera11•' 
)arından çok bahsedildi. Jı· 
kandinavlar tekliflerde bulu11· 

b'( 
dular; B. Van Zelanda 1 

tetkik, işi havale edildi, 8· 
Hitle~, bir büyük devlet tar•~ 
fından toplanmaya çağnlacB. 
herhangi bir konferansa iş~· 
rake hazır olduğunu bildirdi· 
lngiltere böyle bir konferansıl1 
toplanmasını istiyor mu? s~,· 

.. kal rada ham maddeler muı 1 
mes' el esini konuşmayı kabil 
edecek midir? Eğer bu koıı· 
ferans mükemmelen haıırI•• 
nacaksa, evet; daha öncekil~' 
gibi, acele ve beceriksİI 

ll'ıir, 
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~/ecek göçmenler 
ağhk 'le Sosyal Yardım 

•nlığı bu yıl getirile~lç 
menlerin yurdum:ı7da iskan 
lec~kleri yerleri bir liste 
inde tesbit etmi§tİr. Göç· 
nlerin iskan edilecekleri 
lerde lazımgelen bütün ha· 
ı~lar yapılmış ve redbirler 
mıştır. Gelecek göçmenler 
i muayeneleri yapıldıktan 

ra sırası ile tesbit edilen 
lere iskan edileceklerdir. 
çmenlerimizin bu yıl iskan 
lecrkleri vilayetlerimiz, iz
• Aydın, Manisa, Sivas, 
arbekir, Niğde, Amasya, 
sa, Bilecektir. 
u vilayetlerimizin merkez 

a ve nahiyel~rine iskan 
lecek muhacirlerimizin sa· 
rını ya~ıyoruz: 

zmir merkez kazasına 40 
e, F oçaya 6.5 hane, Me
ene 25 hane, Seferihisara 
hane, Kemalpaşaya 60 

e, Urlaya 110 hane, Ber· 
aya 85 hane, Torbalıya 
hane, Dikiliye 50 hane, 

rdese 24 hane, Manisa 
rkez kazasına 95 hane, 
rgutluya 10 hane, Alaşehi-
20 hane, Sökenin Akköy 
iyesine 50 Yenihisar nahi
ine 100, Doğanbey nahi-

• 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

THE ELLERMAN LINES L TD. DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"'DRAGH" vapuru 15 Ha- G. M. B. H. 

ziranda LIVERPOOL ve Hamburg 
SWENSEAdan gelerek yük "ARKADIA" vapuru 11 Ha-
çıkaracaktır. ziranda beklenilmektedir. ROT· 

"GRODNO., vapuru 15 Ha- TERDAM, HAMBURG ve 
ziranda LONDRA ve HULL- BREMEN için yük kabul eder. 
den gelerek yük çıkaracakttr. - ---

"GRODNO,, vapuru 30 Ha· AMERICAN EXPORT LINES 
ziranda gelerek LONDRA ve THE EXPORT STEAMSHIP 
HULL için yük alacaktır. CORPORA TION 
DEUTSHE -LEVANTE-LINIE Seri seferler Pireden aktarmalı 

"SOFIA"" vapuru 10 Ha- "EXCAMBION" vapuru 4 
ziranda HAMBURG, BRE- Haziran<Ja PIREden BOSTON 
MEN ve ANVERSten gelerek ve NEVYORK için h·areket 
yük çıkaracaktırr. edecPktir. 

Tarih ve navlunlardaki deği· "EXETER" vapuru 18 Ha-
şikliklerden mes'uliyet kabul ziranda PIREden BOSTON 
edilmez. ve NEVYORK için hareket 

yesine 210, Sivasta Sarıkışla· 
ya 175, Zaraya 110, Bursa 
merkez kazasına 36 hane, 
Mudanyaya 24 hane, Söğüd 

kazasına 30 hane, Bozüyüge 
5 hane, Niğde merkez kaza-
sına 200 hane, Nt!vşehir ka
zasına 75 hane, Amasya vila· 
yetinin Merzifon kazasına 30 
kane, Diyarbckire 300 hane 
yerleştirilecektir. 

edecektir. 
"EXCAMBION,, vapuru 2 

Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCHORDA" vapuru ~6 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 

lzmir vakıflar müdürlüğün-
PIRE-BOSTON 16 gün 

PlRE-NEVYORK 18 gün 

The AMERICAN EXPORT Lines 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
en: 

No. 
/628 
ııo 
148 
18 
148,1 

Cinsi 
dükkan 

" 
" ., 

" 

Vakfı 
Ihsan iye 
S. Süleyman 
H. Muhteremeyn 
Hacı Hüseyin 
Merdivenli med-
rese 

146 Avcılar kulübü it 

1201 dükkan 
6/254 ., 
3/34 

" 
9115 mağaza 

3/46 dükkan 
5180 

" 
b/82 ., 
0/13 mağaza 

0/4 ev 
5/11 kahve yeri 
2/50 dükkan 
811 baraka 
7/60 harap ev 
8113 ev 
/80 .. 
9/129 it 

Asmalı mescit 
Hisar camii 

" 
• 
" 
" 
,, 

• 
Yapıcıoğlu 
Fadıl Ahmet paşa 
Ümmü Gülsüm 
Selatin oğlu 

• 
Yeni mazbut 
Pazaryeri 
Markaryan 

Mevkii 
Katip oğlu 
Şadırvan altı 
Muytaplar 
Alipaşa c. 
Osman zade 

" 
Asmalı mescit 
Arasta 
Hisar önü 
1 ci belediye 
Kantarcılar 

Hisar meydarı 

" 1 ci belediye 

Seneliği 

30 
84 

120 
120 
48 

150 
73 

120 
115 
240 
60 

145 
144 
240 
84 
37 
84 
2-4 
24 

Saraç Ali 
Sandıkcılar 
Halimağa 

Selatin oğlu 
Tamaşalık 

Menzil s. 108 
Pazaryeri 120 
Karşıyaka Kemal 400 
P. c. 

" EXPRESS ., vapuru 1 O 
Haziranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BÜ KREŞ 
"DUROSTOR" vapuru 30 

Mayısta beklenilmektedir . 
KôSTENCE, SULINA, GA· 
LATZ ve GALATZ aktarması 
olarak bütün TUNA limanları 
için yük kabul eder. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"INCEMORE,, vapuru 30 

Mayısta LIVERPOOL ve AN· 
VERSten gelerek yük çıkara
caktır. BURGAZ, VARNA, 
KôSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve IBRAIL için yük 
kabul eder. 

1162 dükkan,oda Genç Osman Keçeciler 120 SOCIETE ROYALE HONG-
•7, 18 mağaza Müftü Mustafa - Çerçi oğ.han içinde 36 ROISE DANUBE MARITIME 

9134 dükkan Hasan hoca 
Hacı lbrahim 

Tuzcu s. 30 " BUDAPEST ., vapuru 29 
S ev Medine yokuşu 180 Mayısta beklenilmektedir. BEL-

6115 mağaza Veli oğ. mescidi Miri kelam hanı 48 GRAD, LIMASOL BUDA-
içinde PEŞTE, BRATISLA VA, LINZ 

2/621 ev Eşrefpaşa Eşrefpaşa 120 ve ViYANA için yük kabul 
16/87 dükkan Kestelli Kestelli 49 eder. 
38/265,267 mağaza Şeyh Bedri Çorakkapı 150 
37/269 " " ,, 120 
59151 harap ev Hasta mescit Molla sokak 30 
Yukarıda yazılı kiralık akarat açık artırmaya çıkanlmıştır. 
alcsi 16/6/937 çarşamba günü saat onbeştedir. isteklilerin 
akı fi ar idaresine müracaatları. 4 1 O 15 17 51 

,...Türk Hava Kurumu- •• 

Büyük piyangosu 

DEN NORSKE MIDELHA VS· 
LINJE - OSLO 

"BOSPHORUS" vapuru 18 
Haziranda beklenilmektedir. 
ISKENDERIYE, DIYEP ve 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

2 ci keşide 11 Haziran 1937 dedir 
Büyük ikramiye40,000liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik- 1 
r.qmigelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mü
lıtJ/at vardır. 

Doktor 
Ali Agah 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü-
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· 
kiıı me iniz. 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 

ROYAL NEDERLAND 
KUMPANYASININ 

"JUNO" vapuru 10 Hazi
rana doğru bekleniyor, yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LINIEN 
KUMPANYASININ 

"SAIMA .. vapuru 1 Hazi
randa 37 de gelip doğru AN
VERS, ROTTERDAM, HAM
BURG ve SKANDINA VY A 
limanları için yük alacaktır. 

"AASNE,, vapuru 14 Hazi· 
randa bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG GDYNIA 

~~~~~~~~~- • 
lzmirPamukMensucatı 

Tü:rk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halk<\pınard-.c:Jırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpe~baş, Dcğirmeq 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bc~i 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın .ıyni tip mensu· 
c -ı tına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

J • • ........ ' ...... ~.:<-: f...»~ : .. :·ı 'r.. • ... _ • ...~ ... ..:- ... ' ·: - .... il,~ • .• ,' ', . 

Kral Karo/ kitaba çok meraklı • Birinci sınıf mutahalisıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Romen kitapçı lığının terak
kisine Kral Karol çok dikkat 
ve merak eden bir hükumdar 
dır. Bükreşteki saravına bitişik 
olarak Balkanların belki en 
büyük modern · matbaa ve kü
tüphanesi tesis t>tlirmiştir.Meş
hur Romen yazıcılarının kitap 

ve SKANDINAVIA limanları ları kralın emrile meccani ola-

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

lzmir · Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 için yük alacaktır. rak bu matbaada bastırılıp bü· 
SERViCE MARITIME ROU- tünRomanyaya dağıtılmaktadır. Telefon: 3479 

MAIN KUMPANYASININ ~-111wm;rw•n11a:~------..:ı-------, 
"ALBA JUL YA" vapuru 16 

Haziran 37 tarihine doğru bek· 
!eniyor. MALTA, MARSIL YA 
ve CENOVA için yolcu ve 
yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

lzn.ıiı· Y ü ıı l\1 nsucatı 
Türl<. Aı1011im Sirk eti -
Halkapınar kumaş fabrikası 

Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

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

Jlırı ...... 

> - . 
~;::;::;::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::: .. ~9:':':':'::::::: .. w 
~ ------·--------------------------------------- ~ Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı ·• 

· e Doktorlar bunu vsiye ederı 
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ilistin'de ekseriyete göre Arap ve Ya 
hudi mıntakaları teşkil edilecek 

Ali tahkik hey'etinin hazırladığı rapor, imparatorluk konfe
ransında tetkik edilecek, Filistinde Araplar nümayiş yapıyor 

Londra, 10 ( Radyo ) - Gazetelerin haber verdiklerine tini doğrudan doğruya ikiye ayırmaktansa, mıntakalar teşkili 

göre, Filistinde tedkikat yaparak Londraya dönen ali tabak· ve ekseriyete göre Yahudi veya Arap idaresine tevdii taraf-
kuk heyeti, raporunu tamamen hazırlamıştır. tandır. 

imparatorluk konferansı son içtimaında bu raporu tedkik Royter Ajansının Hayfadan öğrendiğine göre, Filistinin 
edecek ve Filistin hakkında bir karar verilecektir. Araplar ve Yahudiler arasında taksim edileceği hakkındaki 

Alınan malumata göre, ali tahakkuk heyeti Filistinde Ya- haber bütün Filistinde çok fena tesir yapmıştır. Araplar, so-
hudi ve Arap mıntakaları tesis lüzumunda ısrar eylemekte ve kaklarda Yahudiler aleyhine nümayiş yapmışlar, ufak-tefek 
bu hususta raporda müfassal izahat vermektedir. Heyet Filis- çarpışmalar olmuştur. 

Jandark 
Fransız gemisi Ki

yel 'e geldi 
Kiel 9 ( A.A ) - Jeanne 

d 'arc Fransız mektep gemisi 
bu sabah Kiele gelmiştir. Sekiz 
gün kalacaktır. Gemi bir dev
rialem seyahati yapacaktır. Bu 
seyahat 1936 Teşrinievvelinde 
başlamıştır. 

••• 
Bilbaodan 

İngiltereye götürü. 
lecek olan filmler 

Sen Jan Doloz 10 (Radyo)
Terpil adındaki Fransız tor
pitosu ile Varyot adındaki İn
giliz muhribi, ispanya sularına 
hareket etmişlerdir. İngiliz muh 
ribi, Bilbao mültecilerini alıp 

İngiltereye götürecektir, 

••• 
Hatayda kanlı çar. 
pışmalar devam 

ediyor 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 

- Mes' elelerin ekserisi B. 
Beckin bazı Avrupa paytaht· 
larında ve bilhassa Budapeş
tede sarfetmekte olduğu gay
retlerin muvaffakiyete mazhar 
olmasına veya akamete uğra· 
masına intizaren halledilmiye
rek olduğu gibi bırakılmıştır. 

Belgrad, 9 (A.A) - Fon 
Nöraht ile B. Stoyadinoviç 
arasındaki görüşmeler hakkın

da mütalealar serdeden yarı 
resmi Vreme gazetesi Belgra
dın Fon Nörahti sulhün ilk 
hadimlerinden biri olmak sı· 

fatile istikbal etmiş olduğunu 
yazmaktadır. Fon Nörahtın 
ziyareti siyasette hiçbir tebed-
dül vuku bulmuş olduğu ma
nasını tazammun etmez belki 
Avrupanın sulbünü müdafaa 
eden ve Avrupayı kargaşalık
lardan korumak ·istiyen bir 
siyasetin tarsım manasını ifa
de eden Almanya ile Yugos-
lavya arasındaki siyasi, ikti-
sadi ve harici mesai birliği 
ancak Fon Nöraht ile B .. 
Stoyadinoviç arasında yapılan 
görüşmeler sayesinde kat'i 
formülünü elde etmiştir. Yu
goslavyanın Almanyaya karşı 
kabul etmiş olduğu siyasi 
hattı hareketi bu ana kadar 
çok mesut neticeler vermiştir. 

İstikbalde de böyle olacağı 
ümid olunur. Bu hattı hareket 
Yugoslavyanın Almanyayı an
lamış olması esasına müsteni· 
dir. Nasıl ki Almanyada da 
Yugoslav milletini anlamış ol· 
duğunu isbat etmiştir. Bu zi
yaret her iki taraf için feyizli 
olmuştur. 

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

Yeni Sibirya adasi için 
bir seyahat hazırlaniyor 
Heyet, 181 O da görülen Santikof kıtası
nın muı;cüt olup olmadığını tetkik edecek 

Moskova, 9 (A.A) - Sov- 1 Nikof kıtasının mevcud olup 
yetler birliği kutup enstitüsü, olmadığını tahkik edecektir. 
Sadko buz kıranı üzerinde Mevcudiyeti farzedilen bu kıta 

bölgesinde 1893 te Nansen 
yeni Sıbirüa adası için yeni 

bir ilim heyeti seferiyesi tertip 
etmektedir. 

Heyet, Kotelinyi adasının 
batı şimalinde 1810 da San 
Nikof ve 1886 da da Geolof 

muhtelif cinste birçok kuşlar 
görmüştür ki, bu da bu kıta· 
nın mevcud olduğunu göster
miştir. Kutup tayyarecisi Çer· 
vinçi bugünlerde Moskovadan 
yeni Sıbiryaya hareket ede-

tarafından görülmüş olan San cektir. 
~~~~~--............ ~·~·~ ... --~~~~~ 

Basmahane tramvayı 
ŞiJ"ket cevabını verdi. Belediyede 

düşüncelerini bildirecek 
Tramvay ve Elektrik şirke- ı tacak ve Nafıa komiserliğine 

tinin, Konak - Güzelyalı tram- gönderecektir. 
vay seferlerini Güzelyalı · Bas· Nafıa komiserliği, Basma-
ma hane arasında yapmak için hane tramvayları hakkında hir 
Konaktan Basmaneye kadar defa da belediye reisliğinin mü· 
derhal ray döşemek için Be- taleasını almağı lüzumlu bul
lediye reisliğine müracaat et- muştur. Nafıa komiserliğinin 
tiğini, fakat imtiyaz mukavele- sorgusuna belediye reisliği ta
namesine göre lkincikordon- rafından cevap verildikten 
dan -darlık sebebile- çift hat sonra komiserlik, gerek şir
gPçirilmesine imkan olmadı- ketin cevabını, gerek belediye 
ğından Gümrük önüne kadar riyasetinin mütaleasını Nafıa 
olan kısım için Birincikordon- Vekaletine gönderecektir. 
dan hat döşenmesine miisaade Vekaletten gelecek cevab 
istediğini yazmıştık. Belediye üzerine şirket derhal ray fer-
reisliği, bu müsaadeyi şirkete şiyatına başlıyacak ve Birinci 
derhal vermişti. Şirket mü- kordondan Gümrük önüne, 
dürlüğü, daha sonra Nafıa oradan da İkincikordondan 
Komiserliğine bunu bildirmiş büyük Gazi bulvarına kadar 
ve Nafıa Vekaletinden musa- olan kısımda derhal ray fer-
ade istemişti. şiyatını tamamlıyacaktır. Ray 

Öğrendiğimize göre, şirket; ferşiyatı için lazım olan demir· 
Konak - Basmahane arasında ler, zaten şirkette vardır. Bü
tramvay işletecekse de bu hat yük Gazi bulvarında ise ray 
boyunda otobüs faaliyetine ferşiyatı zaten evelce yapıl
mümanaat edilmesini iste· mıştı. Nihayet iki ay içinde 
miştir. Şirket, derhal tesis Basmahaneye tramvay işlemesi 
edeceği hattın planını hazırla- mümkün olabilecektir. 

-~~~~----.-. ...... ~·--~--~~~~~ 
Mahkemelerde : 

ihtilas davası 
~~~~-------~~~~ 

Kemalpaşa kazasının Parsa Diye sormuş ve maznun, 
zirai kredi kooperatifi müdürü bu paranın Dudu öldükten 
B. Ahmed, reisi Mehmed, sonra damadı şekerci Meh-
azaları Mehmed Kazım, Hü- mede verildiğini söylemiştir. 

seyin, İbrahim ve Hüsnünün Bunun üzerine mahkemece şe-
zimmet suçundan muhakeme- kerci Mehmedle diğer bazı 
!erine dün şehrimiz Ağırceza meseleler hakkında malumat-
mahkemesinde devam edil- lan alınmak üzere İbrahim, 
miştir. Peis, maznunlardan B. Köse Ahmed, Abdullah, bekçi 
Hüsnüye: Salih ve Şabanın celplerine 

- Kasabalı Dudu adındaki ve bazı ortaklara aid borç 
kadına 80 lira vermek lazımdı. hesaplarının kooperatifçe ka
Bu parayı verdiniz mi, verme· patılıp kapatılmadığının Parsa 
diniz mi? kooperatifi müdürlüğünden so· 

• 
lvon Delbos 

Yugoslavya sefirini 
kabul etti 

Paris, 10 (Radyo) - Fransa 
Hariciye Nazırı bay fvon Del
bos, dün Yugoslavya sefirini 
kabul etmiş ve uzun müddet 
görüşmüştür . ....... 
lngiltere Kralı 
Doğumunun yıl 

dönümü 
Londra 9 (A.A) - Kralın 

hakikatte 14 Birinci Kanuna 
isabet eden ve fakat tes'idi 
tehir edilmiş olan doğumunun 
yıldönümü bugün Londrada 
kutlulanmıştır. .. .... 

Von Nöraht 
Vreme gazetesinin 

bir makalesi 
Belgrad 10 (Radyo)- Vre

me gazetesi, Almanya Hariciye 
Nazm Von Nörahtın seyahati 
münasebetile yazdığı bir ma
kalede, Yugoslavya, Alman 
dostu olduğunu ve fakat buna 
rağmen de daima sulh istedi· 
ğini yazmaktadır . 

- 1 ••• 

Marsilya'da 
Bütün kasaplar grev 

ilan ettiler 
Marsilya 10 (Radyo)- Bü

tün kasaplar, dün grev ilan 
etmişlerdir. Bir milyon kilo 
et ortada kalmıştır. 

rulmasına karar verilmiş, mu
hakemenin devamı başka gü
ne bırakılmıştır. 

Katil kasdı yokmuş 
Torbalı kazasının Yoğurt· 

çular köyünde muhtar B. Et
hemi hatil kasdile yaralamak
la maznun Durmuş oğlu ls
mailin muhakemesine dün şeh
rimiz Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Bu celsede 
müddeiumumi muavini B. Şev
ki Suner iddiasını serdederek 
Hadisede katil kasdı olduğu 

anlaşılamadığını, kıskançlık ne
ticesi çıkan kavgada B. Et
hemin yaralanmış olduğu sa-
bit bulunduğunu söylemiş ve 
maznunun Türk ceza kanunu
nun 456 ve 457 inci madde
lerine göre tecziyesini iste· 
miştir. Davacı vekili, müdafa
asını yapmış, hadisede katil 
kasdı bulunduğunu anlatmış 
ve maznunun o suretle teczi
yesini istemiştir. Maznun ve
kili de müdafaasını yapmak 
için mühlet istemiş ve mah-
kc.me, bu dileği kabul ederek 
muhakemeyi 25 Hazirana bı· 
rakmıftır. 

10 Haziran 937 -Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 

_ Nakleden: F. Şemseddin Benli~ 
Uçüncü kısım: Bin kantar şeker _...-
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Veli, kardeşine Frosini'nin 
öldürüldüğünü bildirdi 

Ağabey, metin ol. Ölüm 
arz üzerinde herkes için en 
tabii bir akıbettir. Frosiniyi 
acımamak elden gelmez. 

- Veli, Frosini nasıl ' öldü, 
Bana anlat kardeşim. 

Veli, dayanamadı ve ağla
mağa başladı. 

- Ağabey, senin son ve 
en büyük saadetinin yıkıldığı 
haberini getirdiğim için çok 
müteessirim. Maamafih, sen 
sağsın ya. Bize o yeteri Hele 
muzaffer olmak gibi şerefli 

bahtiyarlık. 

- Veli .. Bu zafer bana hiç 
bir bahtiyarlık vermemiştir. 

Aklım Frosioidedir. Frosini de 
öldükten sonra, benim için şaa 
ve şerefin değil, hayatın bile 
kıymeti kalmamıştır. Sen bana 
Frosininin nasıl öldüğünü an· 
lat. Bana şimdi kardeşim . 

- Ağabeyciğim , zavallı 

Frosininin nasıl öldüğünü iyi 
bilmiyorum, çünkü ben Yan
yada değildim. Yanyaya dön
düğüm vakit öldüğünü haber 

/~iltere ne için 
silahlanıyor? 

/ Baştaraf ı 2 inci sahifede J 
tuluattan ibaret olacaksa, 
hayır . 

Londra' da, bazı büyük dev
letlerin bir nevi humma nöbeti 
içinde bulundukları şu sırada, 
bir konferansın ilaniyle büyük 
ümitler uyandırılması ve son
radan bu ümitlerin inkisara 
uğratılması çok tehlikeli bir 
hareket addedilmektedir. Bu· 
nun neticesi, uyanacak olan 
ümitsizlik yüzünden önlenmek 
istenen kavganın bir an evvel 
meydana çıkması olacaktır. 
Böyle bir felaketi önlemek için 
hazırlıkların, konferansın an
cak neticelerini kaydetmek için 
toplanmasını temin edecek ka
dar kuvvetli yapılması icap 
etmektedir. Şimdilik vakitsiz 
bir konferanstan ziyade işte 
bu hazırlıkla meşgul olunmak 
lazımdır. 

Avrupanın, bugünkü vazi
yeti İngilizlere, geçen seneye 
nisbetle daha az endişe ver· 
mektedir. Tabii sulh, kötü bir 
tesadüfler silsilesinin veya ted
birsiz bir hareketin keyfine 
tabi kalmaktadır. Fakat tesa
düflere karşı mücadele etmek 
ve tedbirsizlikleri önlemek 
husu~unda daha iyi imkanlara 
malikiz. Çünkü İngiliz silah

lanması kuvvc~!l!r muvazenesini 

t csıs etmektedir, ve çünkü 
Fransa ile İngiltere pek nadi
ren bugünkü kadar biribirle· 
rine yakın olmuşlardır. Gele
cek aylar içinde, gene büyük 
güçlüklere tesadüf edeceğiz. 
Birlik kalmasını bilir ve mil
letlerimiz iç bölünüşlerle ken
dilerini zayıflamazlarsa, müş· 
kül geçidi felaketsiz geçmiye 
muvaffak olacağız. Tam istik
ıardan heniiz uzağız, fakat 
Avrupanın politik barometresi 
hafifçe düşmüştür. 

İşte, 1937 Mayısında, şahsa 
göre bazı küçük değişiklik

lerle, İngiliz devlet adamları
nın umumi hisleri bu merkez· 
dedir. 

aldım. Ve hemen sana haber 
vermek için geldim. Yanyaya 
muzafferen döndüğün vakit bu 
haberi alacak ve fena bir hale 
düşecektin. Bunun önüne geç
mek istedim. 

- Haklısın Veli. Fakat nasıl 
olduğunu bilmiyor musun? 
Çok uzun süren sükutu beni 
zaten şüpheye düşürmüştür· 
Ben fenalık ve suikasttan 
şüphe ediyorum. Bu şüphe!ll 
de haksız değildir, Veli. Sen 

. bana F rosininin ölüm şeklini 
anlat. Ben neticeyi kendi.ııı 
meydana çıkarırım. 

- Muhtar ağabey, Frosinİ 
nasıl öldü ben bilmiyorunı· 
Belki fazla keder ve faz)S 

yoksulluk yüzünden ölmüştür· 
Muhtar, başını önüne aldı 

ve düşünmeğe başladı. Birat 
sonra, derin bir kabustan 
uyanıyormuş gibi: 

- Zafer, şan ve şeref banll 
lazım değildir, artık! Frosinİ 
olmadıkça hayat bile beniın 
için bır hiçden ibarettir! 

Dedi. 
Veli, F rosinin ne şekilde 

ve ne sebepler ile öldürül· 
düğünü biliyordu. Fakat Muh· 
tarı birdenbire çok asabi bir 
harekete sevketmemek için bu 
şekilde hareketi muvafık bul· 
muştu. Zaten Vaya da, bu 
sıralarda yetişecek, Frosininin 
ölümü hakkında daha başka 
malumat verecekti. Muhtar 
paşa bu suretle Frosini mes'" 
elesine asabını iyiden iyiye 
alıştırmış bulunacaktı. 

Fakat Muhtar, mütemadiyen 
Frosininin ölüm şeklini öğren" 
mek istiyordu: 

-Veli, Yanyada Frosininin 
ölümü hakkında her halde bir 
rivayet vardır. Bunu sen de 
duydun .• rica ederim. Frosinİ 
nasıl öldü, bana da söyle .. 
Diyordu. 

- Arkası t1ar • 

Doğru değilmiş 
Londra 9 (A.A) - Royter 

ajansından: 

Londranın iyi malumat al· 
makta olan mahafili B. EdenİJl 
ve yahud Lerd Cranborneull 
merkezi Avrupa payitahtla· 
rınd~ bir turneye çıkacağınll 
ve lngilterenin merkezi Ati' 
rupa memleketlerine bazı ik• 
tisadi imtiyazlar bahsedece· 
ğine dair ecnebi memleket· 
!erde dolaşan haberler hak• 
kında ademi malumat beyall 
etmektedir. 

J. M. T aranto if-
las idare~inden: 

1 - Sıra c~dveli iflas dai· 
resine verilmiştir. 

2 - Alacakların tahkiki işi 
bittiğinden masanın tasfiyesı 
ve masanın menfaatı için ıs· 

ruri ğörülen diğer hususlar 
hakkında görüşülüp karar ve· 
ritmek üzere ikinci alacaklıla7 
toplanmasının 1 Temmuz 93 
Perşembe günü saat 17 de 
büyük Kardiçalı hanında 54 
numaralı yazıhanede yapılcna· 

sına karar verilmiştir. Keyfiyet 
alacakları kısmen veya tacna· 
men kabul olunan alacakhlars 


