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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Fransız 
Donanmasının, Akdeni%

de yapacağı manevraların 
fevkalade mahiyeti yok. 
tur. 
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Sancak meselesinden dolayı icap ederse Fransa ile 
harb etmeği, şimdiden kabule hazırız 

Paris sefirimiz Suad Davas, dün de hariciye nazırı muavini ile uzun müddet konuştu hariciye 
vekilimiz Tevfik Rüştü Aras Parise gitmiyecektir. Sancak meselesi halledilmedikçe, 

Fransa ile olan siyasal münasebatımızın düzelmesine imkan yoktur 

şlerimiz 
A umu mı Antakyadaki kard gi-ev ilan ettiler 

Belgrad, 11 ( Radyo ) - ) Payas, 11 
Sancak mes'clesinde Fransa- Antakyadan 
nın vaziyeti, Tüı kiye' de asabi- şimdi alınan 
yet uyandırmıştır. haberler, şe· 

Türk gazeteleri, bu mes'e- hir dahilinde 
lenin halli için Fransa ile bütün Türk-
haıbetmek icap ederse, Tür· lcrin umumi 
kiye'nin, bu harbı şimdiden bir grev ha-
kabul edeceğini yazmaktadırlar. reketinc te-

Atatürk 
/stanbul'da tezahü

ratla karşılandı 
İstanbul, 1 ı ( Radyo ) _ 

Büyük Şef Atatürk, İstanbul· 
da büyük tezahüratla karşı
lanmıştır. İstanbul halkı, Bü

yük •Şefi arasında görmekle 

büyük bir sevinç duymaktadır. 
••• 

M.Eden 
Fransız sefirini 

kabul etti 

vessül ettik-
l erin i ve 
bunda tama
men muvaf
fak~lduk: 
lar~n~gös
termektedir. 
Mahalli taz
yiklere karşı 
bir protesto 
olarak bütün 
çarşı kapan
mıştır. ~ Hü
kumetin teş
vikile- mek: 
tep çocuk
larından mü
rekkep bir 
kalabalık, 
suriye bay-

Londra 11 (Radyo) - in- rağını çeke-
giltere hariciye nazırı M.Eden rek bitaraf 
Franıanm Londra sefiri M. heyetin ika· Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü Aras 
Korben'i kabul etmiş ve İs· metgahı önünde bir mukabil hiçbir netice alamıyarak dağıl-
panya hadiseleri etrafında ko- .nümayiş teşebbüsünde bulun- mıŞlardır. 
nuşmuştur. muş1arsa da gülünç bir surette Paris 10 (A.A) - Hususi 

------•.,...._ _. muhabirimiz bildiriyor: 

Milisler, ihffiAlcilere bü- 1e,~~~~ı:y:·.:0~~~: •• ~~,:~~: 
Yu .. k zay·ıat verd·ırd·ııer ran hiçbir ihtilaf olmadığım, 

ihtilafın Türkiye Suriye ve 

D 
• • Türkiye Cenevre arasında bu-

ÜD sabah başfıyan şiddetli lunduğunu yazmaktadırlar. 
h Ernuvel tarihi dostluktan 

arp, sabaha kadar \levam bahisle, diyor ki: 
-t--~.~t-.--M - - - Türkler için İskenderun 
e mış ır. ilislerLde.hırpalandı hayati bir mes'eledir. Onlara 

emperyalizm isnadı hatadır. 

Herkes gibi emniyetlerini dü
şünüyorlar. Habeş macerası 

sırasında, Rüştü Arasın Paris
ten ilk geç.isinde açtığı emni
yet endişesine sükutumuzu 
doktor Şaht'ın Ankara'da yal
nız iktısadi işleri konuşmakla 
kalmadığı ve hazır zemin bul
duğuda farzolunabilir. Herhalde 
suitcfehhumleri dağıtmak güç 
olmıyacaktır. 

Uvre diyor ki: 
Kedorseyde muvakkaten 

memnuniyet var, maamafih iki 
tarafın nasıl tatmin o1unacağı 

...,"'---o,A~,._.ıo..._. __ ......__~..,;;,.~;..:JLL-~~~--'"-~-~ henüz bilinmemektedir. 
Popüler diyor ki: 

Milisler esirleri go"'tu""r" l .- . ugor ar 
r· Parıs, 11 (Radyo) - Milis· talıklar ve d"ğ f -1" l ı er tara tan da 

ıs erin bir kısmı ihtilalcilere erzaksızhk halkı perişan bir 
teslim olmaktadır. hale sokm,uştur. 

Ecnebi mahafil, ihtilalcilerin Havas ajansının Avila mu-
hususi kaynaklarından çıkan habirine göre, general Franko 
bu haberleri kaydı ihtiyatla kuvvetleri, Avaraka havali
telikki ediyorlar. Maahaza, sinde mütemadiyen ilerlemek
Madrid' deki vaziyet çok va- tedir. 

ir taraftan aari haı· Dnamı 4 iincii salıi/•d• J 

Her halikarda daima mu
kemmcl Türk Fransız müna
sebatı haleldar olmamalıdır. 
İttifakımıza talip iken ltalya'yı 
gücendirmek korkusile avans
larını reddettik. Maamafih ha
riciyede anlaşmazlığın tanzim 
olunmaması müzakeratın asla 
inkıtaı suretinde telakki edil
miy••eti beyan olunmaktadır. 

Anadolu ajansının notu son 
seneler zarfında Türkiye tara· 
fından bir ittifak teklif edildi-
ğine dair burada hiçbir malu
mat mevcud değildir. Eğer bu 
iddia Fransa'da yeni çıkan bir 
cereyanın ifadesi değilse, niha
yet bir tuhafılk addolunabilir: 

Par is 1 O (A.A) - Ana do· 
lu Ajansı hususi muhabiri bil
diriyor: 

Hemen tekmil gazeteler, 
Türkiye kuvvete mi baş vura· 
cak? Başlığı ile Atatürkün 
seyahatı ve Eskişehir konf e· 
ransının uyandırdığı endişeye 
makaleler tahsis ediyorlar. 

Petit Parisiyen Londra ile 
temas edildiğini kuvvetle em

ri vakıa musameha edilıniye· 

ceğini yazarak diyor ki: 

Atatürk'ün siyasi olgunlu
ğuna ve Fransız dostıuğtma 
itimat edilebilir. Mandacının 

baş eğmesi manda sistemini 
sarsar, bu zamanda mandalar 
beraberdir. 

Ouvre gazetesi, Fransa· 
da hareketimizin blof telakki 
edildiğini, şayet kuvvet tec· 
rübelerine kalkışılırsa, ayni 
suretle mukabele edileceğini 

ve lskenderun'un bir gün 

ltalyaya geçmesi ihtimalile 
Fransanın Romaya teveccühü 
ve Türkiye ile yardım misa
kına yanaşmamasını gerginlik
te amil olduğunu yazarak di
yor ki: 

ihtilaf askeri bir harekete 

varmasa da, Paris ile Ankara 
arasındaki bugünkü vaziyet 
~ayanı eseftir. 

Le Jurnal diyor ki: 
Türklerin sancağı Suriye'ye 

kat'iyen bırak.namak azim ve 
kararı muhakkaktır. Müzake
renin Paris ile Cenevre ara
sında savsaKlanması, Suriye
deki kuvvetlerimizin zayi hesa· 
bmadır. Ren'in işgaline muta
vaatımız, Türkleri cesaretlen· 
dirmiştir. Binaenaleyh önce 
tehdide baş eğemiyeceğiınizi 

göster meli, sonra usul çıkma
zından kurtularak tanzimi Su
riye'ye ve herşeyi kaydc mü· 
heyya Cencvreye değil bize 
düşen mes' eleye nazarı ol mı· 

yan bir hal tarzı aramalıdır. 

Echo De Paris de Pertinax 
Montrö'den evvel bir emrivaki 
onune güçlükle geçildiğini 

hatırlatarak, lngiltere, Fransa· 
nın Suriye üzerinde ltalya ile 
pazarlık yapacağını düşünerek 
ihtiyatlı davrandığımızı yazıyor. 
Cenevre ve tavik siyasetini 
tenkit ederek Fransa'nın nü
fuzunu koruyacak bir hal tarzı 
bulunacağını ümit ediyor. 
/Jftlamı 4 iinciJ aahi/•d• 

Uluslar sosyetesi bu 
ayın 21 inde toplanacak - .... 
Sancak meselesinin, en son-

raya brakılacağı cenev· 
reden bildiriliyor 

l.J /uslar sosyetesi konsegi 
Cenevre 11 ( Radyo ) - çarşamba günü Paris'te ba-

Sancak mes' el esi dolayı sile lunacak ve F ranaa hariciye 
Uluslar sosy'!tesi bu ayın on nezaretile Sancak işleri bak· 
sekizinde değil, 21 inde top- kındaki müzakerelere baılıra-
lanacaktır. Türkiye delegeleri, caktır. 

--------------·- ·--.-.-------------
Fransız parlamentosu ya 
rın yeni devreye başlıyor -Müsyü Heryo'nun, parlamento 

riyasetine tekrar seçil
mesi kuvvetle muhtemeldir 

M. Herigo riyaset makamında 
Paris, 11 (Radyo) - Fran· geçecek ve perşembe guna 

sız parlamentosu, salı günü toplanmak üzere derhal daği-
toplanacak ve beş ay iş gö- lacaktır. 
recektir. Bu toplantıda parla-
mento riyasetine tekrar M. 

Heryo'nun seçileceği kuvvetle 
zannolunuyor. 

Salı günkü toplantıda, M. 
Heryo bir söylev verecek ve 
geçmiş devrede yapılan işleri 
icmal edecektir. Parlamento, 
müteakiben reıs intihabına 

Lik maçları 
Lik maçlanna dün devam 

edilmiştir. Altay • Buca maçı 

çok sert geçmiş, neticede Al
tay 5-0 galip gelmiştir. Göz· 
tepe Bornavayı 3-0, Karşıyaka 
lzmirspotu 4-3 yenmiflel1iir, 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

Zabıta Romanı: ~~ egüs, · pa~a o 
ümidini Sağ iken gömülen 

.. -7 . . .. . . . - . . ~ ~....... .. .. 

Kroser, Karterin bu sözlerini kapımı açtın, evime girdin o 
işittikte son derece muğber halde seni şu tabancamla ö!· 
ve münfeil olarak dedi ki: dürmcğe hakkım vardı. Taac· 

- Ben her söze hiddet et· cüp ediyorumki fsana ateş 
mem, lakin senin sözlerin be· etmedim. 
nim hiddet ve infialimi mucip - Eakin ben bunda taac· 
oldu, maamafih menafii şahsi- cüp edilecek bir şey gör-
yeni temin etmek için birkaç müyorum. 
sözle sana mukabele ediyorum - Ne için? 

- Karter, ben hiçbir vakit - Zira, burada bir cihet 
unutmamışım ki sen, benim vardır ki onun dahi akibeti 
biraderimin mevtine sebep ol- size aittir. Şaycd tabancanızın 
dun, binaenaleyh ben bu inti- kurşunu bana isabet etmiyeeek 
kamı senden almak için her olsaydı. O halde siz benim 
daim bir fırsat bekliyorum, bu tabancamın kurşununa hedef 
kadar sarahat kafi mi? olacaktınız, bunu bilirsiniz ki, 

- Hayır, hayır başka bir Nikola Karter, hiçbir zaman 
fikrin, meramın varsa hiç çe- hükumetin haberi olmaksızın 
kinmc serbestce söyle. ben bu gibi işlere teşebbüs 

- Fikrimi söyledim, korka- etmez, şayed siz beni öldür-
rım ki bundan ziyade söyle- se idiniz, tabiidir ki sizi hü-
mekliğim bir t9hdit haline kumet ihzar ederek bu hususta 
geçer. tahkikat icra edeceklerdi, o 
-[ Müstehziyane bir surette] vakit ne yapacaktınız, bu fikir 

tehdit haline mi geçer? sizi bana mukabele etmekten 
- Düşünüyorum, zira bir menetmiştir. Bunda taaccüp 

kimse göremiyorum ki mister edecek ne var? 
Karteri tehdide cesaret ede- - Cehaletinize taaccüp ede-
bilsin. rim mister Karter, bilmiyor 

- Şimdi hakkı itiraf ettin musunuz ki bu gibi vak'alarda 
hakikati söyledin'. çok defalar beni!gihzar etmiş-

- O halde mümkün mer- ler, isticvap etmişler öyle bir 
tebe muhabbetle konuşalım : hile ve desise ile cevap ver· 
bu gece vakti ikametgahımı mişim ki kaffesinde beraet 
teşrifınize sebep nedir? kazanmışım. 

tamamen --·--Habeş ımparatoru, Belçika 
kahve üccar arından birisi 

aleyhine dava açtı 
Londra gazetelerinde okun

duğuna göre, Habeş İmpara· 
toru Haile Selasiye, artık Ha
beş imparatorluğundan ümidini 
kesmiş ve hususi ahvalile meş 
gul olmağa başlamıştır. 

Yakında Filistine giderek 
orada ikamet edecek olan sa· 
bık Habeş imparatoru, Ha
beşistandan ayrılırken bcr abe
rinde götürdüğü saray eşyası· 
nın mühim bir kısmını paraya 
evirmek ihtiyacını duymuş 

ve geçenlerde Lo Jrnc'n sat· 
tığı çay ve mutbah takımla

rından başka bir parti eşya 

daha hazırlıyarak müzayede 
salonlarına göndermiştir. 

Negüs, yakında Brüksel 
hukuk mahkemesinde görül
mesi mukarrer olan yerde 
alacak davasını açmıştır. Bu 
dava, Belçıka kahve tüccar· 
}arından birisinin aleyhine 
o 1arak ikame edilmiştir. Bu 
davanın mevzuu şudur: 

İtcılya - Habeşistan harbin
den evvel, Belçikadaki kahve 
tüccarı, Negüsün malikane
lerinden yetişen kahvelere 
talip olmuş ve hasıl olan mu
{ Devamı 4 üncü salıi/ede/ 

lktısadi uh a 
kadar z ne 

1929 senes·nde 
af et, dünyaya 

dolara mal olm 

a 

1 
yan bu 
• 

mı yar 
t r'. 

1929 Senesi sonbaharında bir halde kalmnsına amil ol-
başlıyan ve tedrici bir surette muştur. 
artarak, 1935 senesi ortaların- İktısadi buhran, en çok 
da en had bir devreye gelen Amerika ile • -.lmanyada tesi· 
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KOMiNT ANG - Çin'in hakimi vesair memlt>ketl rdeki 
fırkalardan başka olan en büyük fırkasıdır. Maruf Çın diplo
matı Sun·Yat-Sen tarafından tesis .,dilmiştir. Bu fırka cumhu· 
riyetçidir, imparatorluğa karşı kurulmuş ilk fukldır; Çin' den 
yabancıların tardına tarafdar ve askeri mümessillerle eyaletlerin 
ınümessilleriııden mürekl:ep ve bir cihetten de icrai kudrete 
maliktir. Komintang bir nevi askeri diktatkradır. Şimali Çin 
bu diktatoraya karşı isyan etmiş ve uzun senelerdenberi Çin 
dahile.ı ikiye ayrılmıştır. Müessisi Sun·Yat-Sen'in ölümünden 
sonra fırka Mareşal Şan-Kay-Şek'in idaresi altına geçmiştir. 
Şan-Kay-Şek komünizme taıafdar değildir; komünistleri takip 
eder. Bunun için garbi Çin'dc de komünizm cereyanın kuvvet
lenmiş burası da da.hilen bir muhtariyet "'ide etmiştir. 

ŞAN·KAY-ŞEK - Mili Çin hükumeti reisi olan Şan·Kar 
Şek 1886 da doğmuş, 1920 de Rus ajanı Borodin ile birlikte 

orduyu ıslah etmişttr. Bundan sonra Rus generali Galen ile 
tanzim ettiği ordu sayesinde şimali Çin'e karşı Nankin'de 
yerleşQıİşlir. Fakat bundan sonra komünizm ile de mücadeleye 
girişmiştir. 

Şan·Kay·Şek iyi bir kumandandır. Şanghay' da meşhur Çin 
19 ncu kolordusile japon'lara kafi derecede endişe vermiştir. 
Maksadı, Çin'i ecnebi nüfuzunda kurtarmaktır. 

PRENSES JULYANA - Felemenk'te hükümdar bir 
kadındır; bu kadın hükümdarın bir çocuğu vardır, üvey kız 

ve prenses Julyana'dır. Prenses Julyana Felemenk tahtının ve 
saltanatının veliahtıdır. Prenses yedi Kanunusanide Alman 
unsurundan prens Bernar dö Lip ile evlenmiştir. Prenses ayni 
zamanda Meklemburg Düşes unvanına d.ı maliktir. 30 Nisan 
1909 da doğmuştur, iyi bir tahsil görnıüştür. 

Prensesin babası, 1934 te ölen Dük dö Mekhmburg'tur. 

Prenses Julyana'nın zevci, prens Lip hukuk mezunu, ömrü

nün bir kısmını Fransa' da geçirmiş, şen, Alman'lara hiç ben
zemez 32 yaşında bir gençtir. 

So e kış sporu 
- Burayı teftişe geldim. - O halde niçin beni öldür-
- Doğru mu söylüyorsun ? mediniz ? 

Müsaade ederseniz sebebini - Ben dahi buna taaccüp 

--------iktısadi buhran, bir seneden- rini göstermiş, bu iki ınemıe- Bu·· • ayak ve patı· ııco • stas-
beri hissedilecek derecede h tte, büyük mali ınüessese-

anlıyabilir miyim? ediyorum, burada ikinci bir 
- Sizin sakladığınız şeyleri sebep daha var ki o beni büs· 

zail olmağa başlamış ve geçen lerin mühim bir kısmını faali- f g t • d• 
seııe görülen mühim inkişaflar 1 yel sahasından uzaklaştırmıştır. yo ".ı arı aa ye e geçmış er ır 

meydana çılrarmak için. bütün seni itlaf etmeğe mec-
- Rica ederim, fikrinizi bur etmişti, o ise biraderimin 

sayesinde, buhrandan müte- Son posta ile gelen Avrupa 1 Sovyctler birliğındc kış spor! şampiyonluğu için müsabaka-
vellid zararlar, hayli azalmağa gazetelerinde okunduğuna gö- mevsimi başlamış ve bütün lara başlıyacaklardır. Ayni 

izah ediniz, şayet sana haneyi intikamını senden almaktır. yüz tutmuştur. re iktısadi bohran, 1929 sene- memlekette ka ;ak ve patinaj Sverdlovsk'ta da Sovyetler 
Beş seneden ı..fazla devam sinden geçen seneye kadar istasyonları faaliyete geçmiştir. birligvinin 75 büyük fabrika-teftişe müsaade edersem Glen· Elimden kaçırdığım şu fırsat-

den altın madenlerinden hah- hin guzel bir fırsat bulamıya-
sedecek misin? cağım zannederim. Sözünüz 

d b h k d · bütün dünyaya 176 milyar 
c en u ran, i tısa i, sanayı Memlekette kayak ve pati- sında çalışan sporcuların işti-
ve zirai sahalnrda şiddetli te- dolara mal olmuştur. Alaka- b k 1 f 

k k k naja üyü • e ıemmiyct at e- rakile yapılacak Sendikalar 
- Hayır, ondan daha mü- ayni hakikattir. 

•cısirler göstermiş, dünyanın her darların yaptı ları tet i ·ata 
dilnwktedir. Her şehirde mü-

him birşeyden bahsedeceğim.: Dikkat ediniz, siz kapıyı aç-
~ O dahi arkadaşınız Midavsın l "mak için uğraştığınız. zaman 

tarafında büyük zararlara se- bakılırsa, bu zarar, umumi 
b d.ğ. · l d teaddid patinaj yerleri ve bebiyet vermiş ve binnetice gar ın ver ı ı zıyan ar an 

Merkezi Konseyi şampiyona

ları başlıyacaktır. 

asarıdır. ben kapının,arkasında, :taban· 
milyonlarca işçinin aç ve sefil daha fazladır. kayak sporu istasyonları mev· Kış spor mevsimi, Mosko

va' da yapılacak jimnastik şen

likleri ve müsabakaları ile 

mart ve nisanda 16 en iyi 

Sovyet tenisçisinin iştirak 

edeceği kapalı kort tenis 

maçları ve Tcflis'te icra edi

lecek ağır atletizm müsaba

ları ile nihayete crdirile-

.- Hakikaten Midavstan bah- camelimdeold.;ğ7halde-d;· 
sedecek misiniz? Biçare, za- ruyordum. Bilmiyorum ki ne 

- - ..-.~.......... cutlur. Yalnız Moskova şeh· 

Hitler, Versay'a son dar-! 
vallı Midavs, seni muhtefi ve sebebe mebni gaflet ettim ve 
münzevi olduğun haldede ra· sizi hemen orada katletmedim: 

( hat bırakmıyorlar, taciz ediyor- - Karter azamet ve vakarile • 
r.-lar. Mister Kartcr sizi temin cevap verdi: ben size sebebini İspanyol F asına sahip olmak Alman-

beyi hazırlıyor 

ederimiki Midavsı·burada bu·• söyliyey~m. ya'nın en büyük emelidir 
lamıyacaksınız. - Nedir? Niyuz Kroniki gazetesinde J panyadan daha kıymetli bulu-
-"Şayet kendisini bulamaz - Korkudur. okunduğuna göre, Fransanın yor. Almanyanın bu arzu~unu 

isem, bazı asarını bulurum-:--- - Korku mu? Zannediy(•r- ispanya muvaffak olması ümit iıah eden dört sebep goste-
- Midavsın firar ettiği gün sunuz ki korku. sizi öldürmek· )eri azaldığı cihetle Almanya rilmektedir: 

ld l · ·~ b bu"yük bankadan ihtilas etmiş o uğu ten beni menetti öy e mı . şimdi lspanyol Fasında nafiz Bi~incisi, uran~n . 
55 bin dolardan dahi bahse· Halbuki benim akhma Jbile olmak emelini beslemekte. sevkulceyş ehemmıyctı oldu-
deceksiniz değil mi?" : gelmedi. Zira ben hiç bir Çünkü ispanyol Fasını, Is- (Deva.mı 4 üncü sahifede) 

- Evet. şeyden korkmam, lakin bu ~'mırmeımm.1E• 

- Mister Karter, ben size bahsi bırakalım .. Bu evi left~ş. ıı lzmı·r vu·· n Mensucatı 
samimi olarak nasihat ""ediyo- etmek arzu ediyor musunuz? 

rum, bu teftişten vaz geçiniz. Ben-de size yardım•edeyi~mi? u·. rk A. ş ,· rket; n ı· n 
- Hayır zannederim ki ta~ - Ben bizzat, yalnız teftiş li 

vahhuşunuzdan,~ korkunuzdan etmesini arzu ediyorum, şayed 
bunları söylüyorsunuz. siz hiç bir yere gidecekseniz, Halkapınar kumaş fabrıkası 

- Demek nasihatlerimi ka· b ı gide i irsiniz. l · 
L bul etmiyorsunuz öyle mi? - Hiç olur mu? Sizi böyle Tarafından mevsim dolayısi e yenı 

- Evet dinlemiyorum. yalnız bırakmak bana -yakış- k d k / 
- Zararı yok, şimdilik bun- çı ar ığı umaş ar: 

dan sarfınazar edelim, siz ni- maz, ben ğidersem size kim s 
hizmet edecek. agv lam çin burayı teftiş edeceğiniz 

;"Vakit kanun dairesinde~ hare-~ - Size söyledim ki, yalnız 
ket etmediniz, resmi olarak~ teftiş etmek istiyorum. Za rit 
hey' eti tahkiki ye riyasetinden - Size muavenet etmiyeyim 

memuru mahsus almadınız? mi? Ve ucuzdu 
- Zann~derim mecbur de· - Hayır, 

ğildim. - O Halde ben vazifemde 
- Ah söyle bakayım. kusur etmiş olurum. 
- Ne istiyorsunuz? - Şimdilik ifayı vazifeyi hı-
- Şayed ben size, evime 'rakın, inşaallah yakında ken-

girdiğinizde kanunen müdafaa dinize terettüp edecek vazifeyi 
etseydim haklı değilmi idim? ifa edersiniz. 

- Maksadınız, _şu ~taban· - Maksadınız nedir.? 
c2nızla bana karşı mı gele- - Ne vakit parlak demir 
cektinl? f parmaklıkları i arkasında bulu-: 

- Evet, ben seni görüyor- nursan o zaman işi anlarsın, 
dum ki hırsızlar gibi benim • Arkası var • 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEA1/R Oğlu 

cindeki patinaj yerlerinin ada
di 40 tır. Kış sporları için 

ayrıca kapalı kortlaı ve ha

vuzlar da vücude getirilmi~tir. 
Kış spor mevsiminin ilk ve 

en mühim hadisesini, "Sov-

yetler birliği kupası,, için 20 
erkek ve 12 kadın ekipleri 
arasında ayrı ayn vukun ge
lecek buz üstünde hokey 
ınaçlarıdır. Bu maçlar, 30 ka
nunus:!nide başlıyacak ve bir 
ay kadar sürecektir. 

Sovyetler birliği patinaj 
şampiyonası miisabakaları, 

110 atlet arasında 9 ila 12 
şubatta yapılacaktır. 15 şubata 
doğru, uzun bir inkıtadan 
soma ilk dçfa ole rak bu sene 
buz üstünde artistik patinaj 
şampiyonları yapılacaktır. 22 
ila 24 şubatta Moskova'da 
200 kayakçı Sovyetler, birliği 

cektir. 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
fzmir - Birinci beyler sokağı

E!h:l'n. a sin ,11 ısı arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 • 
IZMIR 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'dc Halkapınardadırr. 
· Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpckbaş'. Değirme~ 

Geyik ve Leylek Markalarını havi ~er nevı. K.apot bezı 
imal eylemekte olup malları Avrupa nın aynı tıp mensu· 

cT~l~f~ o. 2211 ve 3067 
Telgra ~ adre~ ·.Bayrak lzmir 

~" . ..... '#l:,! ~ .• ,.~.ş, ....... ·.;..il"• ' . .. . . . .~ ~ ~ .. ...... ... .;,, .. 
. , .,. ., v" ' . ~ -ç#• ~~ . • • \! ı 

CI 
f 
s 



Sahife 3 ~rQi~~~~.~~-~~-.~~~.i·~-i~-En:~:riii.-i!iı~--6.~İİİİİIİ~~iiii~-~-~~~~~~~~~----!.:<Ul_u~sa_ı_B_i_rı_ik~>-----------------------F ratelli Sperco N. V. 
11 ikinci kanun 937 

Hikaye 
~ Anne hatırı 
~ 

Üğ' k b" •Una ız aramıya çıkan 
ır kadın gibi konu-komşu-

dan, yakından uzaktan sorup 
soruşturup, ince eleyip sık 
dok~duktan sonrn, nihayet, 
eve ıhtiyar bir hizmetçi kadın 
aldık O g·· .. 1.. h t . . · TUn, gon um ra a 
ışım · · O e gıttım. yle yal Annem 
evde bakılacak, ve ben ak
şama döndüğümde, sıcak bir 
Yemek bulacaktım. 

* ~ . 
Kapıyı çaldım. Neden son-

ra, yukarı katın pençerelerin· 
d~n bir! aralandı. Bizim yeni 
hızmetçinin başı göründü: 

- Ne istiyorsunuz? 
- Hayretle yüzüne baktım 

0 koşup kapıyı açacağı yer
de, pencereye güzelce yasla
nıp konferansa başladı: 

- Siz yanınıza anahtar 
almaz mısınız? Haydi, bu de
falık açıyorum. Fakat bundan 
sorıra, anahtar taşıyacaksınız. 

Boynumu büktüın N 
parsın? Ana hatırı! 

· e ya-

Ben merdivenlere <logv r ... .. k u yu 
rur en, arkamdan t' b" f ız ır er-
yat koptu: 

k
- Al ·· A.. Ayakkabıyla 

çı ıyor 

Tekrar kendimi kapı .. .. 
de buldum onun
k . Ayakkaplarımı çı-
~rmaya çalışırken, o söyle

nıyordu: 

- Ortalıg"'ı t · 1 • • kad emız eymcıye 
ar, anamda d"v. b n em ıgım siit 

urnumdan g ld" N ·• J e ı. eymiş o 
oy e, salapurya gibi nyakkap-
!~rla dolaşınak'~ Burası Müs-
uman evi, ayol!: 

i ~~üme çevrilen terlikleri 
g y ıkten sonra, odama çıkıp 
soyundum. Yemek masa· 
sı~a pijamayla oturduğumu 
goren tkadın ellerı'le y·· .... 
k d 

1 uzunu 
apa ı: 

- •A .. ~ man, aman! Gözüm 
~or~esin; destur! Ne biçim 
Eıy; et o öyle, palyaço gibi! 

v e kadın olduğunu unuttu-

T.N. au 

// 

, .. ~ .. 
•• ' p' ,,. .-ı -.... 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

,.·~ 

nuz mu? 
* . ~~ 

Sabahleyin, uykumun en 
tatlı anında, bir el omuzuma 
dokundu: 

- Saat altı. 
Homurdanarak cevap verdim! 
- Ben sekizde kalkarım! 
- işte bu olmaz, ben çayı 

hazırladım. Herkes için ayrı 
ayrı sofra kuramam. 

Bayağı kafa tutuy'Jr. He
men doğruldum. Çar-çabuk 
gıyirıip, soluğu masanın ba
şında aldım. Ben çayımı yu
duınlnrken, o talımat vermeğe 
koyuldu: 

- Önce kasaba gider, 
makinede çekilmiş bir buçuk 
kilo et alırsınız. Dönüşte, 
tulumbadan su çekip kovaları 

doldurduktan sonra, pazara 
kadar uzanırsınız sekiz tane 
bostan patlicanı, iki kilo bam
ya, biraz da sovan alacak
sınız. 

Yutkundum. Kadın, emret
mcğe alışkın bir patron eda
sile devam etti: 

- Hatırımda ike~ söyliye· 
yim; duvarlardaki bütün re
simler çıkacak; ben namaz 
kılarım. Sonra, kahveniz ;'ek 
bayat. Bunun taze içmeğe 

alıkınım. Hazır çıkıyorsunuz 
onu da alıverin. 

Baktım, kadın çekilecek 
gibi değil. Avucuna bir gün 
bir gecelik hakkını sıkıştırıp, 
onu kapı-dışarı ettikten sonra, 
düşünüyorum: 

Meğer biz eve hizmetçi 
değil, kaynana almışız da, 
haberimiz yok! 

Besim Akınısar 

or 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

1 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 -
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// 
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,~ 
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vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" GALYPSO ,, vapuru 10 

Kanunusanide gelip yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE için 
yük alacaktır. 

" TJBERIUS ,, vapuru 14 
Kanunusaniyc kadar ROJTER
DAM, AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT LINES 
"AASNE,, vapuru 8 ıkiııci 

kanunda gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, ·GDYNIA ve 
SKANDNAVYA limanları için 
yük alacaktır. 

" ERLAND ,, motörü 21 
ikinci kanuna kadar ROTTER
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
ve SKANDINA VY A limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"AEBA-JULYA,, vapuru 9 
ikinci kanunda PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"SUÇEAVA,, vapuru 27 
ikinci kanunda PiRE, MALTA 
MARSIL YA limanları için yük 
alacaktır. 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4143/4221/2663 , __ _ 
livier ve şü

re ası Limited 
ır centası 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDR.A HA TTl 
"ADJUTANT,, vapuru 22 

' ikinci kanunda gelip LON-
DRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA, 
HULL'den geiip yük çıkarıp 
ve ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"GRODNO,, vapuru 15 ikin-
ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA -;eHULL içi;iyük. 
alacaktır. 

LINERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN,, vapuru 25 

.,birinci kanunda LIVERPOOL 
V! 5~~\J)~~'dn g.::'.İp yük 
çıkaracaktır. 

"ALGERlAN ,, vapuru 10 
ikinci kanunda ugelip LIVER
POOL ve SWENSEA'dan 
yük çıkrırac11ktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"A'JGORA,, vapuru lima· 

nımız l 1 olup yüklerini, çıkar
maktadır. 

Tar'.h ve navlunlardaki deği-
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

.F.H.Van 
er Ze 

• 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
"HERAKLEA,, vapuru 6 

son kanunda beklenilmektedir. 
9 son kanunda ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

"AKKA,, vapuru 13 son 
kanunda HAMBURG ve AN
VERS'tcn gelerek yük çıkara
caktır. 

"ANDROS,, vapuru 20 son 
kanunda bcklcnilmcktt>dir. 23 
son ka<ıuna kadar ROT fER
DAM, HAMBURG veBRS 
MEN için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSAIP 

CORPORA TION 
"EXMOOR,, vnpuru 17 so 1 

kan•ında beklenilmektedir . 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXT AVIA,, vapuru ayın 
sonunda beklenilmektedir . 
NEVYORK için yükliyecektir. 

"EXMINSTER,, vapuru ikin
ci kanun sonunda beklenil
mektedir. NEVYORK ıçın 
yükliyecektir. 

---=-IZ'i:JB-
P l RE' den AKTARMALI 

Seyrisefcrler 
"EXCAMBION,, vapuru 15 

ikinci kanunda PiRE' den 
BOSTON ve NEVYOSK'a 
hareket edecektir. 

"EXCHORDA,, vapuru 29 
ikinci kanunda PiRE' den 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

EXCALIBUR,, vapuru 12 
Şubatta PIRE'den BOSTON 
ve NEVYORK'a hareket ede
cektir. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD.-LIVERPUL 

"DROMOS,, vapuru 10 ikin
ci kanunda, 1 LINERPUL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve BURGAS, VARNA" 
ve KôSTENCE limanları ıçın 
yük alacaktır. 

• Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zar af et 

Bir verir sen bin kazanabilirsin B". k b d h b Ve ehveniyet ,.__ / 
mamıştır. em yuz erce vatandaşınızı · · h d YENi KAVAFLAR Çarşısı 1 

ol H .. l · ır ay e ersen paran e a , ij / 
yu d .. kl . b" k zengın ctmış em e I~ / 

r unun go erme ır aç filo kalmış olu s B .. 1 Numara··. 34 " z · d b' · · d . r un. u yuz erce 
engııı en ırının e senın olmıyacagv ını k" "dd" d b'l' ı · 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ~ mar
kasına dikkat ediniz. 

-• 
at Baiıkyağı 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

anı • z et Çançar 
ı~ at Eczanesi 

Başdurak . Büyük Salepçioğlu hanı 
• karşısında 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

"TROYBURG,, vapuru 28 
ikinci kanunda beklenilmekte
dir. ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN için yük 
kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 16 
ikinci k5.nunda KôSTENCE 

DEN NORSKE MIDEL
HA VSLINJE 

OSLO 
"BANADEROS,, vapuru 16 

ikinci kanunda beklenilmekte· 
dir, PiRE, ISKENDERIYE, 
DIYEP ve NORVEÇ limauları 
için yükliyecektir. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 için ylik kabul eder. 

-----------------------------------

1 
~::-:.-~• .. :lmlR!lml•a~~~~~~.;;·~ın~ı~ı:::ıa~e:e:,:ı~ır~ ... ~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~ .. .::~ 
Pür1· en ahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızd r ki gebelere kalp,böbreklerı 

rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Amerika, vr ada 
bem ydan e 

(lJbı.ıal BirUJq l 

bi har
etmiş 

M. Ruzvelt, bir Avrupa harbının, ayni zamanda Amerikayı 
da yakın an alakadar ettiğini beyan eylemiştir 

Vaşington 11 (Radyo) - Amerikanın, Avrupa işlerine müdahale ederek her hangi bir harbe mani olmata karar verdi!i ve 
bunun için icap ederse cebrüşiddet dahi kullanacağı, alakadar mahafilde söylenmektedir. 

Amerika'nın böyle bir karar vermesinden, Avrı.:pada çok büyük tahavvüller husule geleceği söyleniyor. 
Vaşington 11 (Radyo) - Amerika Reisicumhuru M. Ruzvelt, Avrupada vukubulacak bir muharebenin, ayni zamanda Ame· 

rikayı da alakadar edeceğini söylemiş ve böyle bir hale meydan verilmiyeceğini ilave eylemiştir. 

~--------------.. 1\IJD-••~·~ ·~~ 

Fastaki 
geçit 

Fransız askeri Radikallar ve Radikal 
resmi yapacak so y~listlerin kongresi 

~----~--- ----~---~-..--------~ 
Harbiye Nazırı M. Daladiye, Dünkü kongrede, Blum kabi-
Fas seyahatinden vazgeçti nesi hakkında sözler söylendi 
Paris 11 (Radyo) - Fransa Harbiye Nazırı M. Daladiye 

Fas seyahatini tehir etmiştir. Buna rağmen Fastaki Fransız 
ordusunun yapması mukarrer olan büyük geçit resmi bugün 
yapılacaktır . 

Fransa'nın Fas fevkalade komiseri, bu ayın 15 inde Paris'e 
gelecek ve kabine erkanile yakından görüşecektir. 

Yüzünden Fransa ile harbet-
mek icap ederse hazırız 

( Baştara/ı 1 inci sahi/ede) 
Petit Journal, Cenevre ve 

Londra' da gösterilen endişeleri 
ve Cemiyeti akvamın 18 lkinci 
Kanundan evvel toplantıya ça· 
ğırılmas1 ihtimalinden bahse-

l diyor. Bununla beraber Fran· 
sız ·mahafilinin telaşlı haber
ler karşısında sükunet ve so· 
t"ukkanlılığını yazıyor. 

Ami de Peuple diyor ki: 
Daima reddedilen bir dost· 

luğun kine dönmemesi imkan· 
sızdtr. Mes' elenin halli, isken· 
derunda değil, karşılıklı paktla 
Ankaraya verilecek garantide
dir. Bunda, Fransanm menfa· 
ati vardır. Faydalı bir muahe· 
de ile kuvvet ve nüfuzumuzu 
kaybettirecek bir ihtilaftan han
ıisini tercih etmek lazım gel
diğini tereddüde mahal var mı? 

Entrensijan ve Paris Ociar 
gazeteleri, Türkiyenin Boğazlar 
mes'elesindeki muslihane hattı 
hareketini hatırlatarak, kuvvetle 
bir emri vaki ihdasına ihtimal 
vermiyorlar. Bu gazeteler, Pon· 
sotunun talimat almadan An· 
karaya dönmesine kızarak müş 
terek menfaatleri ifade edecek 
zaman değildir diyorlar. 

Le Jour, Fransa'nın yarım 
asırdır Osmanlı imparatorlu
ğunun her han~i saygısızlığına 
müsaade etmediğini ve bunu 
bugün de, dün gibi muhafa· 
zası lazım siyasi bir anane 
olduğunu yazıyor. 

Excelsior' da diyor ki: 
Fransa, Suriye politikasını 

değiştirmiyecek, Türkiye'de 
kuvvetle Cenevre'deki vaziye
tini düzeltmiş olacaktır. 

Debat ihtilafın dostane mü· 
zakerelerle halledilmesi lüzu
munu bildirmektedir. 

Enformation yazısına göre, 
milli bir dava usulle halledile
mez. Milletlerin hukukunu 
Vilson teklif etmiştir. 

Paris Anadolu ajansının 
hUfusi muhabiri bildiriyor: 

Gazetelerin makaleleri tef-

sirleri dünkü heyecan ve tela
şın yatıştığını göstermektedir. 
Tahşidatın asılsızlığına dair 
Royterin telgrafı ile müzake
rat asla ingıtaa uğramamıştır. 
Devam ediyor tarzında haber
lerle Sancakta heyecanı teskine 
ve dünkülerin hilafında olarak 
Sancakta pekaz merak uyan· 
dırdığını temine çalışıyorlar. 

Vienot'un Suriye başkuman· 
danı general Kosingeri kabul 
etmesi bazlsına göm alınacak 
tedbirlerle alakadardır. 

Anadolu Ajansının notu: 
Türkiye harıciye vekilinin 

Paı is· e gitmesinden sarfınazar 
Sancak işinin n.üsbet bir hal 
yoluna girdiği görülmedikce, 
Fransa - Türkiye münasebab· 
nın iyi bir şekilde devam ede· 
bileceğinde bile Ankara ve 
muhitinde şüphe vardır. 

Paris 11 (Radyo) - Fran
sa hariciye nazın muavini M. 
Piyer Viyeno, Türkiyc'nin Pa
ris elçisi Suad Davas'ı kabul 
etmiş ve Sancak mes' elesi et· 
rafında uzun müddet konuş· 
muştur. Bu konuşmalar, yeni 
bir müzakere zemini bulmak 
içindir. 

Müzakerelerin, ne zaman 
ve nerede haşlıyacağı henüz 
belli değildir. Söylendiğine 
göre, Türkiye hariciye nazırı 
Tevfik Rüşdü Aras, bizzat 
Paris' e gelecek ve esaslı mü
zakereler, ondan sonra başlı· 
yacaktır. 

Sancak meselesinin, uluslar 
sosyetesi konseyinde en sonra 
müzakere edileceği ve o vakte 
kadar da iki devlet arasında 
bir sureti hal bulunmuş ola· 
cağa tahmin ediliyor. 

Sancak meselesinin uluslar 
sosyetesi konseyi nezdindeki 
raportörü M. Sandler'de, M. 
Piycr Viyeno ile ayni mesele 
hakkındt. konuşmuştur. 

Alakadar mahafilin verdiği 
malumata göre, Türk heyeti 
murahhasası, buıün Ankara· 
cjan Cenevre'ye müteveccihen 
hareket ediyor. 

Parıs, 11 (Radyo) - Radikal ve Radikal ıosyaliıtler, dün 
kongre halinde toplaumışlardı.r. Bu konırede, Leon Blum 
kabinesi hakkında .bazı hatipler söz söylemiılerdir. 

Hatipler, kabinenin hariciye siyasasını tasvip ettiler, .............. 
Manevraların fevkalade 
bir mahiyeti yokmuş ..... ._,. 

Fransa deniz bakanhğı~ dün 
resmi bir tebliğ neşretti 

Paris 11 (Radyo) - Franıa deniz bakanh~ı. neırettiii bir 
tebliğde, Fransız donanmasının yapacaiı manevralarm fevkal· 
ade bir mahiyeti olmadığını ve bu manevraların, Afrika aahil· 
lerinde sona ereceğini bildirmi~fır. 

Paris, 11 (Radyo) - lngiltere ve Fraoıa donanmalarının 
Akdeniz' de yapacakları muştcre .. manrvradan [sonra da daim! 
bir temas halinde bulunacakları söylaniyor. -· Hitler, Versay'a son 
darbeyi hazırlıyor 

/ Baştaraf ı 2 inci sahifede J 
ğudur. İspanyol Fasına sahip 
olan Avrupa devleti, ayni za. 
manda Ccbellüttarık boğ-azını 
da kontrolü altında bulundu· 
ror. 

ikincisi bu mıntaka Alman 
eline ve kuvvetli bir Alman 
nüfuzu altına ıeçerse, Fransız 
Faıında Fransanın faydalı bir 
Fas orduıu vücuda ıetirmek 
hususundaki emelleri tahrip 
edilir. 

Üçüncü sebep, lspanyol, 
Fasının şimdi lıpanyol asileri 
elinde bulunmasıdır. Buiüukü 
lspanyol dahili harbı netice· 
sinde asiler İspanya' da ezici 
bir mağlubiyete u~rasalar da 
lspanyol Fası hala iıyan kuv-
vetleri elinde kalır. • 

Dördüncü sebep, fspanyol 
Rifindeki rdağlann madenden 
yana zengin bulunması ve bu 
madenlerin Alman ağır sana· 
yiine pek yauyacak olmasıdır. 

Ve şimdi hiç şüphe yoktur
ki Fastaki Alman nüfuzu 
hayli büyüktür. General Fran· 
ko Berlin' den gördüğü yar
dımın ücretini Fastan temin 
ettiği manzaneı; ve ham de· 
mir madenlerile ödüyor. 

Bu vaziyetlerin herhangi 
birine bakılac.k olur~• ~u 
anlaşılır: lngiltere ve F rnnsa 
İspanyol dahili hvrbı ba~la
dığı zaman me~ru Madrid 
hükumetine hariçten kanuni 
ve tabii hekilde cephane al
mak hakkını emniyet hi11ini 
kaybedeceklerdir. 

V crsay muahcdeıinin 141 ve 
146 ıncı maddeleri Jmucibince 
Almanya, Faataki •••lleria· 

Milisler 
ihtilalcilere: büyük 
zayiat verdirdiler 
-H~turafı 1 inci ıahi/ede-

Milisler, ~iddetle mukavc· 
met ediyorlar. Bununla bera· 
her birçok yerleri terkederck 
reri çekilmek mecburiyetinde 
kalmışlar ve mühim miktarda 
esleha bırakmıılardır. Bunlar 
meyanında tank, mitralyöz ve 
askeri kamyonlarda vardır. 

ihtilalciler, miliılerin takviye 
kıtaatı almalarına mani olmak 
için bütün,.kuvvetlerilc taar
ru~a devam ediyorlar. 

Belgrad, 11 (Radyo) - lhti 
lalcilerin Madrid üıerindeki 
tazyikleri her gün biraz daha 
artmaktadır. Kızıllar, beş ıün
dcnberi devam eden kanlı 
muharebelere rağmen şiddetli 
müdafaalarına devam etmek· 
tedirler. Her gün binlerce in· 
san ölmektedir. 

Madrid'in artık müdafaa 
edilemiyece2'i payıtahtın, bu· 
gün yarın dü~eceği anla~ıl
maktadır. 

Pariı, 11 (Radyo)- Madrit 
miidafaa komitesinin neşrettiği 
resmi bir teblitde, Avarata 1 

cephesinde kanlı muharebeleriıı 1 

devam etmekte olduğu ve ih· 
tilalcilerle onların saflarında 1 

harp eden Almanların, büyük 
zayiata uiradıkları bildirilmek 
tedir. Harp, dün sabahta,, 
b~lamıı ve bütün iece de 
devam eylemiştir . 

den vaııeçmi~ti. J,panya'daki 
harbın nihayete ermeıinden 
evvel, Her Hitler'in Venay 

1nuahedeainin ltu maddele· 
rine de bir hücumda bulun· 
•uın4iaa eatlit• etliliyer. 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

ikinci /(.ısım: Kasırıa 
- 47-

Tahir, Ali paşanın gösterdiği 
ferma ı görunce gene korktu, 
heyecandan titremeğe ... , aşlad 

Tahir, Tcpedelcnliyi· cani· nun daha ionrası da vard r. 
yane bir deliğe ıevkctmemek Ali'nin nasıl ultanıt ıürcce
için son· günlerde Muhtar ve i'ini sen de, ben de görece· 
Froıini takipleri talik etmiş ğiz. Şimdi Rumelinin başı olan 
idi. Ediıne'de-ateş ba;ıladı . Sultan 

Tepedc!enli lstanbuldan ge· zorbaları tedipten aciz kaldı. 
len emir ve verdiği karar üze- Nihayet bana, asi, :nankör 
rin~ Tahiri yanına çağırttı. bildiği Tepedclenli'ye müracaat 
Tahir bu daveti aldığı zıman, etti, bana sığındı. Şimdi ben 
Edirne sevkiyatındın haber· de sultana yardım edeceğim. 
dar değildi. Bunun için bu Edirne'deki isyanı söndürece-
dııvet üzerine çok korktu; ğim, sultana kuvvet ve kudre-
f~k~t Ali. paşan~n !anına gir- timi göstereceğim. Sultan 
dıj-ı vakıt, vazıyetı olduğu benden hem korkacak h 
ribi bulmadı. ihtiyar Tepe· d ba . tt k '1 ekm . _ .. c na mınne ar a aca 
dclenh. oldukça sukun bul- sonra.. ' 
muş bır halde idi. . 

Al. T h' · "1 ·· Alı paşa gene sustu, gene 
ı paıa a ırı ıu er yuz-

le k~bul etti. Ve: güldü. Gözlerini kırıştırarak 
- Tahir otlum. Gel de Tahire· baktı. Tahir, ellerini 

rör. Hankonun o~lu, Tepe· oğuşturarak: 
delenli Ali paıaya Allahın - Sonra.. Vezirim .. Diye 
nasıl taraftar oldutunu anla.. sordu . 
Dedi. 

Tabir bu ıözlerden vakıa 
bir mana çıkaramadı, fakat 
iyi bir haber olduj'unu hemen 
anladı. 

Tcpedelenli Ali paıa ayni 
umanda bir fermanı ıöıterdi: 

- Hele fU fermanı okul 
Dedi. 

Tahir, fermanı rörünce gene 
korktu, lıtanbu'ldan Muhtar 
paşa için bir irade relditine 
laükmetti; fakat ferman önün· 
de açık duruyordu. 

Heyecan içinde kalan Ta· 
bir, fermanı kolaya, kolay 
kolay okuyamıyordu. 

Tahir'in heyecanını iÖren 
Tepedelenli: 

- Bre adam, daj'damı bü
ybdün ? Görmüyor muıun ? 
Anlamıyor musun ? Bak ıenin 
gözünde Arnavut'lann hiç 
ehemiyeti ve kıymeti yoktur. 
Ali paşayı, Hanlcenun oğlunu 
sen hiçe sayarsın. Koı·koca 
Oımanlı sultanı benden yar
dım istiyor. 

Dedi ve kaba, kaba gül· 
mefe bı~ladı. Ve Tahir'e 
yaklaştı. 

- Oğlum, bu uetice kol!ly, 
kolay elde edilmemiştir. Bu-

( Arka.tı oar) 

lvon Delbos -
Dün Paris'e döndü 

Paris, 11 (Radyo) - Yor
tular münasebctile mezun olan 
Fransa hariciye nazırı M. lvon 
Delbos1 dün Paris'c dönerek 
vazifeı!ne başlamıştır. 

Nazır, Almanya'nın ispanya 
Fasına asker çıkarması hadi· 
sesile yakından alakadar ol· 
muştur. 

--·~···· .. --
Negüs imparatorluk. 
tan tamamen ümi-

dini kesti 
( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
vaffakiyet . neticcıinde satın 

altığı beşyüz bin kilo kahve· 
nin bir miktar parçasını ver
miş ise de, bir milyon frank 
kadar borçlu kalmıştır. 

Negüs, şimdi bu tüccardan 
bir milyon franrı istemekte 
ve bu alacak, vaktiüde öden
miyerek Fransız Frankınm 

dü~ürülmesi zamanına kadar 
tehir edildiğinden dolayı da, 
ayrıca dörtyüzbin frank tıız· 
minat tnlep eylemektedir. 

lktısat Vekaleti iş dairesi 
4 üncü bölge amirliği 

iş verenlerin na
zarı dikkatine 

Günde ennz beş işçi çalıştıranlardan başlamak üzere 
her türlü ış y~ri sahiplerinin doldurmakla mükellef olduk
ları beyannamelerin, 11/1/1937 tarihine rastlıyan pazar· 
tesi gününden itibaren polis merkez!erince alakadarlara 
dağıtılacağı, 

iş yerlerine en yakın zabıta merkezlerinden bizzat iş 
verenler veya vekilleri tarafından alınacak, temiz ve ha· 
kikate uygiin bir şekilde doldurulacak olan 

(İş yeri beyannameleri) 
nin yukarda yazılı tarihten itibaren onbeş günlük müddet 
içinde ve makbuz mukabilinde zabıta karakoluna teslim 
edilmiş bulunacağı ve 

h yeri bt!yannamesini muayyen müddet içinde doğru 
olarak doldurup teslim etmiycnler hakkında iş kanununun 
buna ait hükümleri mucibince derhal cezai takibata ieçi
leceği ehemmiyetle ilan olunur. 
lktısat Vekaleti iş dairesi 4 üncü bölge amirliği (Bırinci kor

donda cendeli hanının birinci katındadır.) Tele:4103·4104 


