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Sancak eksperler komite
si bir tebliğ neşretti 

KontDö~--Paris şehri ·dün 
Şambron o·· ıu·· gı·b·ı ·ıdı· 

Doktorlar, korku 
yok diyorlar U .A. •• t 

~~------~·------------'-

Komite 9 Nisanda toplanmak üzre da- Paris 19 (Radyo) - Sui- mumı grev, saa on 
kasda maruz kalan Fransa'nın b v k d •• d •• 
sabık Ankara sefiri Kont dö uçuga a ar sur U 

ğıldı; tıenüz bir netice elde edilemedi Şambronu tedavi eden dok· 
torlar, yaralının, korkulacak 
bir halde olmadığını beyan 
etmişlerdir. 

ler hazırlamıştır. 
) Komite yeniden 9 Nisanda 

toplanmıya karar vermiştir. 
. Komite ayni zamanda lü· 

zumu takdirinde komiteye mü· 
temmim izahat vermek üzere 
müşahitlerin yeniden Cenev· 
re'ye çağrılmalarını da karar· 
laştırmıştır. 

Cenevre, 18 (A.A) - Ana· 
dolu ajansının hususi muha
biri bildiriyor: 

Sabık Başbakan Piyer Laval 
ve daha birçok büyük şah
siyetler, dün gece geç vakite 
kadar hastanın nezdinde kal
mışlardır. 

---·~· ... ··---
lsviçre 

Uluslar sosgetesi 
Cenevre 18 (A.A)- Anadolu 

ajan!lının hususi muhabiri bil· 
diriyor: · 

toplantı halinde 
Caiks tarafından verilen 
nin tetkikini bitirmiştir. 

B. Numan Menemencioğlu 
bu gece Ankara'ya mütevec· 

met 

Reisicumhuru bugün 
Atina'ya varıyor 
Atina 19 (Radyo) -İsviçre 

reisicumhuru Bay (Mota), 
bugün hususi surette buraya 

ile gelecek ve Abopoli ziyaret 

cihen buradan hareket et-.. 

Eksperler komitesi aşağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 

lskendcrun sancağının statu
sunu ve teşkilatı esasiye kanu· 
nunu bazırlamağa memur edil· 
mit olan eksperler komitesi 
bugün birinci toplantı devre· 
sinin son içtimaını yapmıştır. 

Komite 17 Marta kadar yap· 
tıtı toplantılarda konseyin 27 
Kanunusanide tasvip ettiği 

rapor esasları dahilinde bay 

Menemencioğlu tarafından tev· 

di edilen Sancak Statusu pro· 
jesinin ve bu statunun esasları 
hakkında Fransız aza B. De: 

Misak 
Azbir zamanda 

imzalanacak 

H. Vekilimiz T. R. Aras 
Paris, 19 (Radyo) - Tür· 

kiye hıriciye vekili bay T ev· 
fik Rüştü Aras, yakında Bağ· 
dad'a gidecek ve Türkiye ile 
Irak, lran ve Afganistan ara· 
sındaki misak hakkında Irak 
ricalile müzakerelere başlıya
caktır. 

Miulan, yakın bir 

'" Komitenin talebi üzerine ve 
teknisyenlerin işbirliği ile in· 
giliz aza Sir Dunnet Sancağın 
gayri askeri hale ifrağı mes'· 
elesi hakkında Hollandalı aza 
doktor Kellevyn de ekalliyet· 
lerin rejimi hakkında muhtıra· 
lar hazırlamışlardır. 

Komitenin talebi üzerine ko
mite azalarına fikirlerini bil
dirmek üzere raportör Milletler 
cemiyetinin Sancaktaki müşa· 
bitler heyetini Cenevreye ça· 
ğırmıştır. Müşahitler bilhassa 
Bahir, Elekrat ve Basit na
hiyeleri mes' elesi halkın kul
landıkları dil mes'elf!si, San· 
cağın askeri vaziyeti ve isken· 
derun limanı rejimi hakkında 
mahallerinde topladıkları ma· 
lumat komiteye bildirilmiştir. 

Diğer taraftan eksperler ko
mitenin talebi üzerine Millet· 
ler cemiyeti sekreterliğinin 
selahiyettar servisleri, elcono· 
mik, finansal, posta, transit, 
ekalliyetler ve gayri askerilik 
meseleri hakkında teknik etüt· 

O. Çember/ayn 
için Fransız ricali 

ne diyorlar? 
Paris 19 (Radyo)- Fransa 

ayan reisi bay Dejanene, Os· 
ten Çemberlayn'ın ölümü mü· 
nasebetile dün, ayan meclisin· 
de uzun bir söylev vermiş, ya· 
lınız lngiltere'nin değil, bütün 
siyasi dünyanın, büyük bir 
adam kaybettiğini beyan ey
lemiştir. 

Bay Dejanene'den sonr.:ı, Me· 
sai Nazırı da söz söylemiş, 

müteveffanın, sulha büyük hiz· 
metler ifa eylediğini ilave ey
lemiştir . 

• 
Tayyare ile 

Devrialem aeyahatı 
Nevyork 19 (Radyo) -(Ok

lan)dan Kaliforniya'ya hareket 
eden tayyareci bayan (Astri 
Lung), (Otolol)a vasıl ol
muıtur. Bayan (Astri Lung), 
tayyare ile devriilcm seyaba· 
bna devam etmektedir. 

miştir. 

azası edecektir. 
B. Nccmeddin Sadık 

Türk heyetinin diğer 
Cuma günü hareket ede=- Bay (Mota)nın refakatında 
cektir. kızı vardır. Paris'te Bonlcur köprii.S 

-------••.,~• .. • • •• •• Paris 19 (Radyo)- Umumi kanlar açık ve diter 

Al 1 1 grev, dün ilin edilmiş ve saat mileuesat kapalı idi. Saat 

manu~ ta ya 11 buçuğa kadar devam et· buçukta boru çalındı ve 
J =e& - miştir. Bütün Paris, ölü gibi vin ıona erditi bildirildi. 

idi. Halk, nakil vasıtalanndan Grev, ewelki günkü 

1 k • d 1 t • b • mahrum bir halde yaya olarak hadiseleri protesto için 1 ev e yen 1 1 r gidip gelmekte idi. Zabıta, edilmişti . 
. ' içtimalara mani olmak için bü- Hadise çıkmamasına 

P 1 aA n haz 1r1am1ş1 ar yük bir faaliyet için~e idi. ~ a· grevciler, çok heyecanla i 
hnız gıda maddelerı satan duk- ( Devamı 4 üncii stıll 

ltalya Akdenizi ve şimali Afrika'yı, Al. ( -- ( l.Jlusal Birlik) e GtJre -
manya ise şimali Rusya'yı ve Baltık deni. ---------------.....-ı 
zini hükmü altında bulunduracaklarmış. . Yamanlar'da bayındırlık 

lzmir'in yegane sayfiyesi, daha doğrusu, hayat veren • • 

Alman Doçlantl gemisinin taretleri 
ltalya'nın silahlarını artırmak 

hususundaki yeni programı İn
giltere' de alakasızlıkla karşı· 
landı diyebilmek biraz müba
lagalı olur. Fakat Britanya'nın 
siyasi, bahri ve askeri mahfil· 
ferinin sojııkkanhhğına bir 
darbe vurduğunu ihsas edecek 
te ortada hiçbir şey görülmi· 
yor. lngiltere'de son silahlan· 
ma programının ltalya'da hu· 
sule getirdiği sarsıntıyı sükii· 
netle karşılamak için Musso· 
lini'nin etrafındakilere birşey
ler söylemek mecburiye-tinde 
kaldıtı; bunun neticesi olarak 
ta • ere ve b6· 

tün dünyaya karşı salladığı 
pek tabii görülüyor. Büyük 
Britanya'nın planları beynel· 
milel vaziyetlerin hissolunabi· 
lecek her türlü tebeddülünü 
karşılıyacak derecede elasti
kidir . 

Bununla beraber Britanya 
hükumeti ltalya'ya karşı muh
temel bir muharebeyi düşün· 
miyor. Bunun için ltalya hü· 
kumet reisinin ağır yükleri 
hafifletecek yerde artırmağı 
tercih etmesi ile kimse ala
kadar değildir. 

Romanın, İtalya • Almanya 
• 0...-.. 2 na lfllaif.U • 

yeri, Yamanlardır . 

Üç dört sencdenberi nice muztaripler tanırım ki, Yama 

dan aldıklara hava sayesinde kefeni yırtmışlardır. 
Yamanlar, cidden emsalsiz bir yer, şifa saçan bir senat~Wlllll 

dur. Hastalarımız veya zayif düşenlerimiz, her ıene bu 
ve temiz havalı yere can atarlar. Fakat yazık ki beş alb 
nedenberi sıhhi faydası anlaşılan Yamanlar, bir türlü çad 
kurtarılamıyor. 

(Yamanlar)a her sene yüzlerce insan gider ve hafta 
orada kalır. Bunu gördüğümüz halde, bir çaresini bulup 
sım, ne ihtiyaca uygun ve herkesi çekecek bir hale koyabil" 
ve ne de bir otel vücude getirebiliyoruz. Hatta hayırlı mü 
selerimizden birinin himmeti olmasa, (Yamanlar) da bir 
bile kalmak imkanını bulamıyacağızl Halbuki, birkaç bin 
sarfetmek suretiyle, (Yamanlar)da mükemmel bir otel yap 
yalnız lzmirden değil, civar vilayetlerden dahi oraya gelece 
bulunuyor. 

Otedenberi bizde yerleşmiş çok kötü bir hal vardır: Malı 
kıymet vermemek... Bir hastamızı, bir sürü paralar sarfe 
lsviçre'ye kadar götürürüz de, kendi memleketimiz dahil" 
mevcud olup, lsviçre' den çok daha temiz havalı yerleri 
rımıza bile getirmek istemiyoruz. işte, bu kötü hali si 
sıhhat bakımından faydalı olan yerlerimizi imar etmek 
sunda göstereceğimiz gayrettir. 

işittik, ki sayın valimiz, (Yamanlar)da ve daha bazı temiz 
valı yerlerde mukemmel ve bütün konfor şeraitini havi b. 
otel yaptırmağa karar vermişler ve bu iş için lazım olan 
ranm bir kısmını hazırlamışlardır. 

Mümkün olduğu kadar az zaman içinde kuvveden file 
masanı candan dilediğimiz bu teşebbüs, çok iyi düşüncel 
mahmul olan sayın valimiz için cidden iftihara değer. Zira, 
manlar'da düşünüldüğü gibi bir otel yapılacak ve otomo 
yolu da ihtiyaca kafi bir şekile konacak olursa, Yaman 
kelimenin bütün manasile birkaç sene sonra İsviçre' den 
parça haline gelir ki bu, en büyük ve insani bir hizmet o 
sanırız. 



- Mütlaka 1nis burad.an 
ktığı zam.an yanında başka 
r elbis, bulundurarak yolda 
ıyafetini değiştirerek Batsi· 
in tarassutundan yakasını 
urtarmışhr. 6ündüz istasyon· 
a olduğu gibi Batsi, İnis'in 
ini kaybetmişse de zavallı 
aazurdur. Zira lnis'i tanınmı· 
tcak surette kıyafet değiştir
ıek sayesinde Batsi'yi kan· 
ırabilir. Lakin bu gece lnis 
aliba rolünü hakkile oynaya· 
!ladığı gibi hillesini Batsi'ye 
~tturamamış olmahdır ki 
urayc girdiğim zaman Batsi
i tarassut mevkiinde bulama· 
hm. O halde Batsi, İnis'i ta-
ip etmcğe gitmişti. 

Karter, feci bir akibete 
Jüşmemek için gizlendiği yer
Jen daha emin bir yer ara
İıysada kanepenin altından 
!aha emniyetli ve göze gö
lünmiyecek bir mahal bula
~ayınca olduğu yerde ve işin 
•onuna kadar beklemeğe az
rıetti. Kanapenin dayandığı 
~ıvarı yoklayınca burasının 

Sıvar olmayıp muşambadan 
tnamul diğer bir :odanın ara
ık perdesi olduğunu anladı. 
Karter, her bir ihtimale karşı 
yakayı ele verecek olursa ya
fiaşca kimseye hissettirmeden 
muşambanın altından öbür 
pdaya girmeği tasmim ede· 
rek kendi kendige: (Bu mu
~amba gizli bir odanın veya 
kapının perdesi olduğu aşi
kardır. Mezkur kapı mütlaka 

eni, Kroscr'in saklandığı ye· 
:re veyahut bence meçhul olan 
başka bir odaya icabında so
~ulacaktır. Bu keşif sayesinde 
~rzu ve emellerime muvaffak 
-0lmak için güzel bir mukad
~eme teşkil eder. Karter, ka
ııape altında uzandığı halde 
lnis'in küçük kadife terlikli 
mini mini ayaklariyle büyük 
pantufla geymiş koca herifin 
iri ayaklarından başka birşey 

göremiyordu. Bu dört ayağın 
birden oturdukları mevkiden 
ayağa kalktıklarını iyice gördü. 
iri ayaklı herif, Karterin işi
tebileceği bir sada ile lnis'e 
dedi ki: 

- Siz, burada bekleyiniz 
madam, ben bu herifi ara
mağa gideceğim. 

-Divane misin? Ben, Niko
la Karter'den korkar mıyım? 
Öyle mi sanıyorsun. Ben, dün
yada kimseden korkmam. 

- Niçin kendinizi tehlikeye 
sokuyorsunuz? 

-lnis, sonsuz bir hidaetle: 

- Kat'iyyen ben korkmam, 

sözümü tekrar ediyorum. Ken· 

dim bizzat yalnız başıma çıkıp 

bu hanenin her taraf mı ara

yrcağım. Avdet edinceye ka· 
dar sizin burada bulunmanızı 
emrediyorum. 

Bunu söyliyerek oradan 
çıktı. Kapıyı açarak merdi
venin başına geldiğinde elek
trikleri yaktı. Odanın her 
tarafı ışıklandı. Karter, kendi 
kendine: 

- Ziyadesile bahtiyar imi
şim. lnis bu işi demin gör· 
seydi meydana çıkacaktım ve 
mahvolacaktım. 

lnis, üç dakika sonra odaya 
dönerek herife: 

- Ben her tarafı aradım, 
Karter'i bulamadım, fikrimce 

Karter mutlak buradadır. Yahud 

I 

19 Mart 937 
(Ulusal~Birlik) 

~r Almanya .. Jtalya Hazineden taksitle mal 
__ . _ almış olanlar 

karşıdaki odaya çekilmiştir. 
Ancak bizi şüpheye düşürmek 
için kapıları açmış, fakat ben 
kapıların ikisini de iyice içeri· 
den muhkem surette \eapattim. 
Artık Kafter'in buradan ka • 
çacağına, kendisini görmeden 
gidebileceğjne ümit ve ihtimal 
yoktur. 

Bunları söyledikten sonra 
sürekli bir kahkaha ilel 

- Divane Karter, en niha
yet gurur ve cesaretine güve· 
nerek kendi eliyle, ayağiyle 
benim tuza~ıma düştün elime 
geçtin!.. 

- Evet, Karter cesurdur, 
Fakat cesareti akıl ve zekaya 
uygun değildir. Bu divane he
rif, elbiselerin arbsında sak
lanıp dizinden aşağı, ayak
larını gördüğümüzü kendi hatır 
ve hayaline getirmedi mi? 

Halbuki kendisini bir 
dahi zannediyor. 

Ah madam. EAer, sen 
bana mani olmasaydın ellerimi 
tutmasaydın ben Karter'in bey· 
nini taşlıkta tabancamın kur· 
şuniyle yere dağıtacakcım. 

- Yanılıyorsun azizim Bat
son. Dış kapıya yakın, taban
can patlamış olsaydı taban
canın sesi hariçten işitilir 
işitilmez hükumet memurları 
tarafından yakalanacağımız şüp

hesizdi. Bundan başka daha 
birşey var; biz muhakkak Kar· 
ter'in burada bulunduğunu 
biliyor mudun? Haydi olsa 
bile, sen, onu burada öldür
seydin vücudunu ne yapa
caktın? Bu kalabalık caddeden 
nasıl firar edip kurtulabilirdin. 

- Ben, Karter'i öldürürsem 
nihayet deıecede sevınırım. 

Onun pis, murdar iaşesini şa· 
rap fıçısında gömmeğe hazı· 

rım. 

İnis gülerek ; 
- Batson 1 Emin ol ki bu 

gece meramına nail olacaksın! 
- Maôam lnis ! Elektrik 

cihazını açtın mı? 
- Evet, hanede bulunan 

bütün eleklrik tellerine cereyan 
verdim. Karter, o tellerden 
birisine ellerini, yahut parmak· 
Jarından birisini kosa hemen 
terki tiayat edeceği şüphesiz

dir. 
- Şimdi biz kapıların hep· 

si~ıi kapayalım ve elektrikleri 
söndürelim. O zaman Karter 
zanederim ki biz yatamağa 
gittik [on beş dakika sonra 
Karter buraya, yahut başka 
bir odaya girer. Elektrikleri 
yakmak ister, elini bilmecbu
riye tellerin birisine ~sürer, o 
vakit hiçbir zahmet ve me
şakkate düçar olmaaae - terki 
hayat eder. 

Bunu söyledikten sonra bü-
tün -elektrikleri söndürerek 
gittiler, oda delişetli bir ka
ranlığa gömüldü. Kater, ken· 
di kendine: 

- Amma şeytancasına ku
rul muş bir plan hal Erkek 
herif, lnis'in bütün cinayet ve 
habaset irtikabında şerik cür
mü olan muavini Batson' dan 
başka bir kimse değildir. Bu 
habisler, bugece beni "öldür
mek için ittifak ederek bu 
sebebe mebni elektrik cihazı
nın mecrasını salıvermişler, 
menfezler, kapılar, pencereler 
hep elektriklidir. Bunlara el 
dokundurmak kabil değildir. 

- Arkası var -

iki devlet, yeni bir Maliye Vekil;ti, taksitlerin 

Pıan hazırlamışlar nasıl ödeneceğini aıa .. 
ltalya Akdenizi ve şimali Afrika'yı, Al. 
manya ise şimali Rusy,a' y,ı ve Baltık deni. 
zini hükmii altında bulunduracak/armış . 
(Baş tar_afı 1 inci sahifede) lunarak şimali !Afrika'yı da 
anlaşmasının "ilerliyen realite hükmü altında bulunduracak· 
neticeleri"ni tebliğ etmesi de tır. Almanya ise Da.nimar
burada aynı sükunetle karşı· ka, İsveç, Norvele şimali 
lanmıştır. Mussolininin bilhassa Rusya'ya hemhudut olan Le
istemesine imkan olmayan şey histan ve Ukranya' da dahil 
Almanya'nın Avusturya'yı ida- olmak üzere müstakillen Bal
resi altına alarak ltalyan hu· tık denizinde hükmedecektir. 
duduna sokulması tehlikesidir. Eğer istihbaratım doğru ise 
Nisbeten istiklaline sahip bir Romanya'yı da içine alan ce· 
Avusturya'nın devamı hal- nubi şarki Avrupanın velevki 
ya'nın esaslı menfaatlerinden nazari olarak taksiminde müş-
olduğu görülüyor. lülat baş göstermiştir. Bu mm 

Bay Mussolini'nin Habsburg- takada Alman ve İtalyan şöh
ların biran ~vvel Avusturya ret ve ikbal hırsı birbirine zıt 
tahtına tekrar gelmesi planla· ve birbirile çarpışmaktadır. 
rını takviye etmemesi sebebi Bu hal, doğrudan doğr~ya 
bu hususta yapılacak ciddi şimdiki menfaatlerine taalluk 
bir teşebbüsün Bay Hitler eden muayyen mrs'elelerde 
için kızıl bir mahiyette ola- Almanya ile ltalya'nın teşriki 
cağı tahmininden ileri gelmek- mesai de bulunmadıklarır.a de-
tedir. . lalet etmez . 

iki devlet arasında sıkı bir Menfaatlerinin aynı olması 
teşriki mesai taraftarı bulu~ ispanya işlerine müdahalelerini 
nan Almanlar ve ltalyanlar icap ettirdi. Almanya ile ltal
arasmda şimali ve cennbi Av- ya faşist rejiminin ispanya' da 
rupanın Avrupanın Almanya birleşmesile Fransa hududu· 
ve İtalyan hekemonyasına nun üç taraftan vaki olacak 
alınması hakkındaki muhteşem tazyika maruz kalacağını ve 
planları muhtelif defalar mü- İngiltere'nin Avrupa' da Fran· 
zakere edildi. sa'ya yardımcı mevkiinden 

Bu planlara göre İtalya geri kalacağını hesap etmiş· 
münhasıra Akdenizde hüküm· lerdi. Fakat ispanya isyanının 
ran olacak ve Almanya'ya vakitsiz patlaması; diğer tara
Fasta. bazı müsaadelerde bu- fm mukavemeti bu düşünce-

lerini geriye attı. 

F ratelli Sperco Hitler ile Bay Mussolini 
bidayette hesap ettiklerinden 
daha ziyade general Frankoya 
yardım etmek mecburiyetinde 
kaldılar. Çünkü ademi muvaf· 
fakiyeti kötü misal teşkil ede· 
cekti. Bugünkü şartlar altında 
eğer muhtelif İspanya parti
leri yabancıların işlerine ka
rıımasına mani olmak için 
birleşirlerse lngiltere ve Fran· 
sa'nın ispanya işlerine ademi 
müdahale siyasetlerindeki fe· 
raset ve durendişeliği sabit 
olacaktır. Fakat Alman ve 
İtalyan yardımı ile general 
Franko muvaffak olursa bu 
şekilde de Fransız ve lngiliz 
siyasetinin uzağı görmekten 
aciz olduğu anlaşılacaktır. 

vapur acentası 
ROY AL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
SiS •HERCULES,, vapuru 

15 Marta doğru bekleniyor. 
yükünü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTEN
CE limanlara hareket ede· 
eektir. 

SiS "CERES,, vapuru 18 
20 Marta doğru beklenmekte 
olup AMSTERDAM, ROT
TERDAM ve HAMBURG için 
yükliyecektir. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

KUMPANYASI 
SiS "ISA" vapuru 15 Martta 

gelip HAMBURG, GDYNIA 

ve SKANDINAVY A limanları 
için yük alacaktır. 

M/S "AASNE" motörü 30 
Marta doğru bekleniyor, yü· 
künü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDINAVY A limanlarına 
yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME ROU
MAIN KUMPANYASI 

SiS "SUÇEAVA,, vapuru 
25 Marta doğru beklenmekte 
olup PiRE, MALTA ve MAR
SIL YA limanlarına yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

S/S "PELES/vapuru 9 Ni
sana doğru bekleniyor. PiRE, 
MALTA, MARSIL YA liman
larına yolcu ve yük. kabul 
eder. 

Daha fazla tafsilat için ikin-
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
riblerindeki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 41421422112663 

Her ne olursa olsun lspan· 
ya muharebesi bugiinkü halin
de Alman silahlarının noksan
lığını ortaya f çıkarmıştır, bu 
noksanlık Hitler'i müteessir 
etmiştir. Alman ordusunu idare 
eden askeri şahsiyetler de bir 
Avrupa muharebesine atılma
dan evvel mühim miktarda ıs
lah edilmiş silah vel cephane 
teaariki kanaatini vermektedir. 

Bu buhranlı zamanda lngil· 
tere'nin silahlarını artırması 
programının büyük hacmi Ro· 

. ma ve Berlin'in muharebe ta
raftarları mahfillerini feci bir 
sarsıntıya sokmuş oldu. Bun
lann daha evvel silahlanma· 
larının kendilerine temin etti
ği jleri teşebbüslere atılma· 
larmm menedileceğiııden kor-

. kuyorlar. 
Bay ... Hitlerin herhangi bir 

komşusuna ve hatta Rusyaya 
karşı bile hakikaten bir mu· 

harebe açmağı tas1vvur et
miş olması bir meseledir. 
Bay Hitlerin usulü Bay Mus· 
solininin usulü gibi muhare-

kadarlara bildirdi 
Maliye vekaleti hazineden 

taksitle mal ı almış olanların 
taksit bedellerinin uzatılması 
hakkındaki kanunun tatbik 
şekline dair yeni bir karar 
almış ve alakadarlara bildir
miştir. Bu karara göre 25 
Mart 1931 tarihinden evvel 
taksitle satılmış olan gayri 
menkullerden gelir olanların, 
geri bırakma kanununun yü-

rürlüğe girdiği zaman kaç 

taksiti kalmış ise bu taksit· 
lerin müdddlerine bir misli 
ilave olunacaktır. Kısmen 
ödenmiş olan taksitltr geri 
kalanların da uzatılması ci
hetine gidilecektir. Ayni kaza 
içinde bir meskeni olanların 
25 Mart 1931 tarihinden ev· 
vel hazineden satın almış ol
dukları evler akar sayılacak 
ve taksitleri kanunun akarla 
a1 akalı hükümlerine göre uza
tılacaktır. 

Beraberce satın alınmış olan 
bir evin hissedarlarının hisse
leri hazan muayyen olmıya· 
cağı için bu gibi evlerde mes· 
keni bulunmıyan hissedarlar
dan biri oturduğu takdirde 
taksitler hakkındaki kanunm; 
meskene, ev ve akar olarak 
kullanılıyorsa akara ait hüküm· 
leri tatbik olunacaktır. 

Bir şahsın 25 Mart 931 

be tehdidi ve bu tehdidi en 
yüksek merkbesine çıkarmak 
suretile menfaatler koparmak
tır. Müstemlekelerinin geri ve
rilmesi için Almanyanın yap· 
tığı seferberliğin hakiki ma
nası da bundan ibarettir. 
Bay Hitler bir kurşun bile 
atmadan tantanalı bir mu· 
vaffakiyet kazanmak peşın-
dedir. 

Eğer ötekil1:r müstemleke 
vermeği reddederlerse bu ret
leri Avrupa' da askeri tehditler 
ve yahut hakiki tecavüzler i'e 
arazi tevsiine hak verdikleri 
suretinde tefsir edilecektir. 

İşler bugün bu vaziyette 
bulunmaktadır. Belki Bay Hit
ler Bay 'Mussolini'nin yardı
miyle Almanya'yı komşuların· 
dan birisi veya bir kaçına 
karşı bir askeri göst~riş yap· 
maya mecbur edecektir. Çok 
mevsuk kaynaklardan eJdığım 
haberlerde Monato ordusu ku
mandanı Fon Rayhenav or· 
dunun seferberliğe ait her 
hususla Mertın 15 şine kadar 
hazırlanmasını zabitlerine emr· 
ettiği bildirilmektedir. Zabit· 
lerin bu seferberlik emrine 
karşı hayret göstermesi üze~ 
rine de seferberliğin bir mu· 
harebe zarureti olarak değil 
ancak harici siyaset meyda· 
nına ağır basması için yapıl· 
dığı~ı söylediği haber veril
mektedir. 

tarihinden evvel taksitle almıf 
olduğu iki evi de kiraya ve• 
rerek kendisi kira ile başka 
bir evde: oturuyorsa bu gibi· 
lerin bedeli en fazla olan evi 
mesken, diğeri akar sayılacak· 
tır . 

(Yanmış ev) kaydile satılan 
gayri menkul mallar satıldık
ları tarihte irad getirmiyen 
arsa vaziyetinde iseler, bunla
rın taksitleri kanunun meskenle 
alaka\ı hükümlerine göre uza· 

tılacaktır. 
Uzatılma üzerine gerçekle

şen taksitlerd~n müddeti ay 
başlarında gelenler için ay 

.. sonuna kadar bir mühl~t ve
rilecek, bu müddet içinde 
taksitini vermiyenler hakkında 
"tahsili emval,, kanunu hüküm
leri tatbik olunacaktır. 

Bu vaziyete göre ödenme 
zamanı gelen taksitler, sahib
leri · tarafından rızaları ile 
ödenmezse o gayri menkulün 
vergisi için "tahsili emval,, 
kanunu tatbik edilinceye ka
dar beklenecek ve verilmiyen 
taksit, vergiden dolayı yapıla
cak icra takibatı ile tahsil 
yoluna gidilecektir. Bir aylık 
mühlet içi~ taksitlerden faizi 
aranılm1yacak, ondan sonra 
geçen zamanlar için yüzde 9 
faizi aranacaktır. 

Eden ile Lord Plimutun son 
beyanatlarından sonra İtalya 
ile Almanya'nm Milletler Ce
miyeti paktının tahmil ettiği 
veçhile lngiltere'nin tecavüze 
uğrayanlara yardımda bulun
mıyacağı düşü .• cdcri akıllılık 
değildir. 

İngiltere, Felemenk, Belçika 
ve Fransa'nın tamamiyetlerinio 
muhafaza ve temini için mu· 
hakkak harbe girecektir. Fa
kat Hitler'in orta ve şarki 
Avrupa'da müstakil hareket 
edebilmesi şartile garbi Av· 
rupa'yı teskine kalkması gay
retinden ne çıkacak? Baldvin 

Avrupa' da hiçbir muharebenin 
mahalli kalamıyacağını geçen 

gün beyan etmişti. Lord Pli· 
mut infiradın tabiaten mümkün 
olamadığını tavsif etti. Akıl 
ve tedbirli İngilizler infiradın 
nazari olarak pek hoş fakat 
tatbikatta mümkün olmadığına 
ina .ııyorlar. Milletler cemiyeti 
solmuştur. Öyle ise: ortada ne 
kalıyor? 

Bir çoklarının da iştirak et
tiği fikrim şudur : Büyük Bri
tanya beynelmilel mes'elelerin 
halli için muharebenin vasıta 
olamıyacağını ve bilakis harbe 
kat'iyyen muhalif bulunduğunu 
kat'i olarak bildirmeli ve harbe 
aleyhtar bulunan sulhsever 
milletlerin başına geçmelidir. 

Wicham Steea 

dr 

çi 
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- Demek beni tanımadın tim?. Der Zee 
.. ? AJlıh Al}ah! O ~adar fakat, azmim ve iradem vapur acentası 
4'ğişmiş. miyim? kırılmamıştı. Ben Jcı.dınlann & Co. 

Hakikaten, arkadaşJm Ro· böyle kapriileri oldutıJnu bi
~~'i birdenbire tanımamıştım, lirdim. Sonra, Renee'yi ievi· 
""1birimizi ~rmiyeli hayli za- yordum. O halde? zayıflamata 

Birinci Kordon Rees binası 

~ obaaıttu. Benim haya· niyet ettim. 
lllllde o tiımao, pkacı liir tip - Ve bugün zayıflamıı bu· 
~~alc blmııtı. Halbuki şimdi lunuyorsun .. 
~ımda zayıf, mahzun yüzlü - Dur, sözümü kesme. 
ır adam duruyordu. Zayıfladım, amma, bu hale 
Gözlerimi açtım, hayretle, gelinceye kadar neler çektim! 
~ uzun baktım. Sonra: Evvela bir doktora gittim. 

- Hastalık mı geçirdin? Bana bir zayıflama usulü öğ-
diye sordum. retti. Hemen hemen hıçbi"r 

- Hayır. şey yemiyordum: günde on 
Biraz durdu, sonra: kilometre yol yürüyordum: 
- Evet, dedi, hastalık ge· İsveç jimnastiği yapıyordum; 

Çİrdim diyebilirim. Daha doğ· gülle kaldırıyordum .. 
lllau hala hastayım. Vaktin Haftada bir de tartılıyor
"ar mı, bir87 konuşalım. O dum. ilk hafta yüz on kiloya 
~illan anlatırım sana. indim. ikinci hafta yüz. Üçün· 
Baktım, Robert'te değiş- cü hafta doksan. Ha gayreti 

llliyen birşey kalmış: Derdini Seksene geliyorduk! Fakat 
dökme ihtiyacı. Eskiden de dördüncü hafta baktım; gene 
böyle, her önüne gelene dert doksan! Tam üç hafta dok
dölcmek, başından geçenleri san! tam üç hafta doksanda 
lrılatmak isterdi. Şimdi yine kaldım! 
•Yni ihtiyaçla, oturmuş, bana Diğer taraftan hastalan-
lllacerasını anlatıyordu: mıştım da. Düşün bir kere, 

- Bilirsin, senden bir şe- insan defa otuz kilo kaybe-
)İıni saklam:tm. Renee'yi sev- derse ne olur? 
ditimi söylemiştim sana. O Fakat ben bir kere azmet· 
cA. bana karşı samimiyet gös- miştim. Zayıflama usulü· 
ttrdi amma, biliyordum ki ne devam ettim ve niha
htni sevmiyordu. Sevemezdi yet seksen kiloya düttüm. 
de: Yüz yirmi kiloluk adam Artık düşün sevincimi! He-
hir Don Juandan ziyade pal- men Renee'ye ko~um ve: 
hÇo rolüne çıkabilir.. - Müidel dedim. Bak sek-

F akat ben, kendi kendime: sen kiloya indim. Hani bir 
41Sebat edeceğim, dedim. vaidde bulunmuştun? 

O..unla yavaş yavaş dostluk - Ne vaadi? 
~ aenlibenlik tesis ederim. - Hani "seksen kiloya in 

nelimi iyice anlatırım. On- de... o zaman..... dememiş 
dtn sonra kendisini sevdigimi miydin? 
'°Ylerim. 1yi kalpli bir kızdır - Yool hatırlamıyorum ben 
O. kalbimi kırmak istemez. öyle bir şey ... 
~ .. gibi yapbm. Her Başımdan aşağı soğuk su 
~ evine gidiyorum. Ken- yemiş gibiydim. 
'llallle karşı gayet kibar ve O devam etti: 
~lllinıi davranıyordum: Her -Fakat, biliyor musun, Ro-
'tin ard k · · d bert? dedi. Sana zayıflamak 
Q(i e y ım etme ıstıyor um biç yakışmamış. insan tabiati 
l! Yle yardımlar karşısında 
\111 bdın: zorlamamalı, ne ise o kalmalı. 

"'Ne fedakar çocuk!. der ve Senin o şişman tipin nerede! 
lllülcifabnı vermeyi düşünür. Mademki beni seviyorsun, hadi 

Onun da bu hareketlerinden şişmanla bakalım ... 
:ernnuo olduğunu anlıyordum. Hoppala! Ölür müsün, öl
k..~t kendisini sevdiğimi bir dürür müsün? Fakat ben ne 
""1lu ıöyliyemiyordum. ölebilirim, nede öldürebilir
. Ne zaman bunu söylemek dim. Çünkü Renee'yi seviyor
•çin zemin arasam ve bu söze dum. 

~lttsam : Tekrar şişmanlamağa karar 
ıc_ - Ben de size karşı bir ar- verdim. Benim için şişmanla· 
,. daşlık duyuyorum diye sö· mak işten bile değil: Zayıf-
~rnij keserdi. lama usulünü bir bırakayım, 

8ir keresinde ; kaybettiğim kırk kiloyu bir 
- Sade arkadaşlık mı ? aya kalmaz alırım. Fakat.. 
llediaı. Robert burada durdu. Ben, 
-%Kifi delil mi, dedi. cevap bekler gibi yüzüne bak-
liayır, kafi değildi. ..Kifi tım. O devam etti: 

~I,. dememiştim amma, ha- - Beni kim temin eder ki 
iete~ı~la, daha birçok şeyler Rence tekrar fikrini değiştir· 
. tim anlatmııtım ve eski miyecek? 
~~imde devam ediyordum. Sonra, beni akşam yemeğine 
~1~et bir ıün,_ belki pek davet ederek : 
~ rıderek ve kustabça bir - Mükemmelt bir liofra ha
ttlc tlcette bulunarak, onu ku· zırladım bu akşam, dedi. Bol 
~ağa ~tqebbüs ettim. yemek yemeğe o kadar hasret 

' itti ve ıeri geri çeki- kalmıştım ki f 
k: - Demek şişmanlamak usu-

~. Hayır doltuaı! Hayır! lüne başladın? 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 
G. M. B. H. THE ELLERMAN LINES L TD. 

Hamburg 
" ANGORA " vapuru 30 

Martta bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG v~ BRE· 
MEN limanları için yük kabul 
edecektir. . 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT CORPORA

TİON - NEVYORK 
"EXTRIA,, vapuru 22 Marta 

doğru bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktı r. 

PIRE AKTARMASI SE.YRI 
SEFERLER 

"EXCAMBlONn vapuru 19 
Martta PiRE' den NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

"EXOCHORDA" vapuru 
26 Martta PIRE'den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALIOUR,, vapuru 9 
Nisanda PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür. 

PIRE-NEVYORK 18 gündür. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 

.. DUROSTORn vapuru 3 Ni

sanda bekleniyor. KÖSTEN· 

CE, SULINA, GALATZ ve 

GALATZ aktarması TUNA 

limanları için yük · alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LTD • LIVERPOOL 

"LESBIAN" vapuru 19 mart· 

ta LONDRA, HULL ve AN· 
VERS'ten gelip yük çıkara

cak ~e ayni zamanda LON

DRA ve HUlb için yük ala
caktır . 

"GRODNO.. vapuru 8 ni

sanda LONDRA, HULL ve 

ANVERS'ten gelip yük çıka· 
racak ve ayni zamanda LQN. 

ORA, HULL için yük ala
caktır. 

"OPORTO., vapuru lima
nımızda olup LIVERPOOL ve 

SWENSEA' dan yükünü tah

liye ediyor. Ayni zamanda 

LIVERPOOL ve GLASKOV 
için yük alacaktır. 

"FLAMINIAN,. vapuru 5 ni· 

sanda LIVERPOOL ve SVEN
SEA' dan gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda LIVERPOOL 

ve GLASGOV için yük ala· 
caktır. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. L TD. 

"AD JUT ANT n vapuru ni
san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği-

şikliklerden mes'uliyet kabul 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
J 

"AVIEMOREn vapuru 21 Kamçıoflu 
Martta bekleniyor. ANVERS C l < rr 

ve LIVERPOOL limanların-

dan yük çıkaracak ve BUR· 

GAZ, V ARNA, KôSTENCE, 
GALA TZ ve SULINA liman
larına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

..SARDINYAn motörü f20 
martta bekleniyor. PiRE, IS: 
KENDERIYE, DIEPPE ve 
NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez ... 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

.-Ooktor 1 

1 AÜ Agih 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 
lkinciBeylerSokağı No. 68 ' 

Telefon 3452 t 
2 ı -

Mücellit 
Ali RIZA 

i t ve 6 enasül ltastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

lzmir Yün Mensuc 
Türk A. Şirketini 

Halkapınar kumaş fabrikaa 
Tar af ından meu.im dola)ltai'e .)',Cat 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
larif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada .ŞAR 
HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 

1KANDEMIR Oflu 
caddesinde F AHRı 

'~~~~~~~~~~-------

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de HallcaRınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbq, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni ti.P menıu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak (zmir 

. ._.._ ·-
Sıhhat Balıkyağı 

Norveçya balakyağ1annın en ha]isidir şerbet 
gibi içilebilir ilci defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çagçu. 
Sıhhat Ec.zan~ai 

f Başdurak: ~~:.nd~alepçiotlu ham 

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

- Evet amma,- bu seferki 
~ tiımanlılrlıL Biraz za- zayıflamak kadar zor g~lmiye· 
\; bakahıp. Yüz yirmi kilo· cek. Çünkü tabiatın hilafına 

teksen kiloya in, o zaman. hareket etmiyorum. 
~Onun:bu hareketinden çok Ben bir şişmanlıyayım da 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

1<uru.-r 
~air olmuştum. Bunca isterse Ren'e tekrar fikrini de· 
S:ı dır böyle bir netice ile ğiştirsin . Fakat gene .. zayıflan 

IŞmak için ıui beklemiş· derse ne yaparım acaba? .. 

ÜrJ• en Şahap Te•iri tabii, eşsiz bir müshüdir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yü:ksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye eder/er 
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Ankara' da ricalimizle sami-
mi milikatlar yapmıştır 

Ankara, 18 (A.A) - Dün nü ziyaret etmiş ve Bayan İs· 
sabah şehrimize gelmiş olan met lnönü de Ankarapalasa 
Romanza dış işleri bakanı Ek· gelerek iadei ziyaret eyle· 
selans Antoneşk'o Ankarapa· miştir. 
lasta kısa bir istirahatten son· Muhterem misafirler bugün 
ra yanında Romanya elçisi B. öğle yemeğini hususi surette 
Telemague oldutu halde sa· yemişlerdir. 

at 11 de Dış işleri Bakanlı- lstanbul, 18 ( Hususi ) -
tında doktor Tevfik Rüşdü Bükreş'ten bildiriliyor: 
Aru'ı ve onu takiben de Baş· Bütün Romanya matbuata, 
bakan ismet ile Kamutay baş· Romanya hariciye nazıra Bay 
kanı Abdülhalik Renda'yı zi· Viktor Antonesko'nun Ankara 
yaret etmiştir. seyahati etrafında uzun maka· 

Dq itleri Bakanı. Tevfik leler yazmakta ve Türk • Ro· 
~ ... , Baı~n._ 1..-ıet men dostluğundan bahseyle
lnönü ve Kamutfy başkanı mekted!rler. 
Abdülhalik Renda muhterem Romen i'azeteleri, Türkiye
misafire iadei ziyarette bu· nin ıulperver olduğunu, yaz· 
lunmuşlardır. makta ve Somanya'nın, Türk 

Bayan Antoneıko da öğle· dostlutuna tiddetle muhtaç 
den önce Bayan ismet lnönü- olduğunu kaydeylemektedirler. 

..... ._.._.~-----~ ............ , .• -·~---~~._.._.._.. 
Avusturya başvekili 
Budapeşteye vardı 

Macaristanla Avusturya ara-

(Ulusal Birlik) 

-Talebe ile polis arasında çar-
pışmalar oldu, yaralılar var 
Kahire 19 (Radyo) - Gize'de Üniversite talabesiyle zabıta 

memurları arasında vukubulan çarpışmada yaralananlar, has· 
tahaneye sevkedilmiştir. 

Hükumet talebeden bazıları hakkında şiddetli kararlar ver
miştir. 

Kahire 19 (Radyo) - Cize' de nümayişler yapıldıtı sırada 
Kahire'de diğer bir takım talebe grupları sokaklarda dolaş
mışlar ve Ravzatülyusuf gazetesi idarehanesine hücum etmiş· 
lerdir. 

Bugünkü hadiseler :esnasında üç zabıta memuru hafifce 
yaralanmış 9 talebede ikisinin yarası atar olmak üzere mecruh 
düşmüştür. 

~~~~--~~·~·~f··-~~-------._.~.._. 

Kraldan sonra B.Vanze-
land da Londraya gidiyor 

~------------~---Belçika baıvekiliain, /ngiltere ricalile ye. 
ni bir lokarnoiç .. konufacafı aöyleniyor 

Londra, 19 ( Radyo4 - kınde lngiltere ricalile te· 
Belçika Krala Leopol1'dan masta bulunacağı söyleniyor. 
sonra Belçika başbakanı bay Bdçika'nın Londra sefiri, 
Vanzeland'm da buraya rele· dün bay Eden'le uzun müd· 
ceği ve yeni bir Lokarno halt- det konuşmuştur. 

-~ ····· .. ihtilalciler Madrid'i yeni-
•ndaki münasebat Roma-pro den bombaladılar 
tokoluna istinad etmektedir lhtilciler bütü; cephelerde •id-
Budapeşte 19 (Radyo} - mışbr. '1' 

Avusturya Başbakana Bay Şq· Bay Şuıning, matbuat mü· detli taarruzlar yapıyorlar fa• 
ning, dün buraya gelJl!iL~ aaeaillerine beyanatta bulun- • 
Macaristan Başbakana ~::-. mut Avusturya ile Macaris~an kat bir DetİCe elde edilemiyor 
Darani ile Hariciye naaın r .aruında, Roma protokollarına p . 19 (R d ) F A ·ı 19 '(R d ) H 
D k d h ~: b" - arıs, a yo - ran· vı a, a yo - a-

e ayna ve a a u~ .. uygun ar munuebet mevcut 1 . . s· . . h b" . -
· l" ta f • ~.;:..;;. Jd ğ .. 1 • • sız gazete ermın ıgoenıma vas aıansı mu a mne gore; car rıca ı ra ı .,.._."'°. o u unu soy emıştır. . . Ga 

-----;.~ ..... -. ............ ;-o ... ~•------- muhabırlerı, dalahara cep· Oveska cephesinde yeni taar· 

B ....... ı• • • h besinde ihtilalcilerin müthiş ruza başla "hflAI .1 . ay 19'• o ınının are- bir top ateşine başladıklarını r b" ~mış_vle 1 d.~ ac~ e~.ın 
A. • • haber veriyorlar. e ıne ırço esar er uşmuştur. 

katı tngıltere ıle Fran- Madrid, 19 (Radyo) - lh- Bu esirler arasında, biri Hol· 
' •• • • tililciler, dün sabah Madrid'i landa'la olmak üzere birçok 

sayı gocendırıyor topa tutmuşlar.dır. Ateş, öt· Rus zabitleri mevc~ttur .. 
---~---..--~~ ..... --·------ leye kadar şıddetle devam Yarama cephesmdckı Mi· 

Pari•te çıllan ( Tan) gazetesi, bu mes. etmiştir. Halktan ölenler ve lislerin taarruzu akim kal· 
yaralananlar var. mıştır. 

ele hakkında afır bir makale yazdı 
Roma, 19 (Radyo) - ltal- olduğunu ileri sürmektedirler. 

yan matbuab, Bay Mus!lolini· Paris 19 (Radyo) - Tan 
nin Trablusgarp'taki seyaha· ' 
bndan uzun uzadıya bahset· gazetesi, Bay Mussolini'nin 
mekte ve ltalyan başbakanının harekatını tenkid etmekte ve 
söylevinden parçalar alarak, bu yüzd~n Fransa ile lngil· 
bu söylevin, ayni zamanda tere'nin, ltalya'dan uzaklaşa· 
Habef Müslümanlanna ıamil caklarını ileri sürmektedir. _____ .....___.....,.~- ·-·.-..---------

Papa 
Bolfevikliğin aley. 

hine bir beyanname 
nefretti 

Ro-, ~ (Radyo) - Pa· 
pa, bütün dünya kiliselerine 
lair tieyanname neırederek, 
~1111'- . J.P4DY• ve Meksikayı 
AmMt>.z ~ttı}ini ve bolşeviklik· 

Ingiltere' de 
Seylaplar devam 

ediyor 
Londra 19 (Radyo) - in· 

giltcrenin muhtelif yerlerinde 

seylaplar olmuş, birçok yerler 

ıular altında kalmıştır. 

le mücadele. edilmeıini bildir· 
mittir .. 

Pari• fehri d'/Jn ölü 
gibi idi 

-BtJ1larafı 1 inci ıahi/ede

Birçok kimseler muvakkaten 

tevkif edilmiştir. 

Pariı, 18 (A.A) - Sol ce· 

nah partilerinin bir heyeti 

Bay Blum ile Bay Dormo'yu 

ziyaret etmişlerdir. Görüşme· 

nin mevzuunu kılişi hadiseleri 

teşkil etmiştir. 
iyi malumat alan mahafil 

ekalliyet tarafından hükumet· 
ten istizahta bulunulmadlğı 
takdirde parlamento ekseri· 
yetlerinin hadise ve grev me
selesini ortaya atmaması aö· 
rüşülmüıtür. Demektedir. 

Kubilay ihtifali 
••••• 

lzmir ue Maniaa'dan 
Menemen'e hususi 

tren 1 er ifliyecek 
Pazartı:ai günü Menemen• de 

Kubilay ihtifali yapılacaktır. 

lzmir Parti Başkanlığı zengin 

bir ihtifal programı hazırla· 
mıştır. 

Kubilay ihtifali dolayısile 
22 Mart 937 Pazartesi günü 
lzmir·Menemen arasında gidiş 
dönüt iki ve Manisa-Menemen 
arnıında aidiş dönüş bir tren 
iıliyecektir. 

Gidiı trenleri: 
Birinci tren lımir' den: Saat 

Yan ya g6lünün kanlı f acıaaı 

atlıyarak 
Hancı da arkalarından: 
- Siz işinize gidiniz. Be· 

nım arzunuza göre hizmet 
edeceğimden emin olabilir· 
siniz! Dedi. 

Hancı, bu üç Arnavudun 
aradıkları adamın bir Türk 
veya Müslüman değil, bir 
Rum ve Hristiyan olduğuna 
kat'i surette hükmetti. Bunun 
için bu meçhul adam, mütla· 
ka yardım kar arını verdi. 

Bu meçhul adama ne su
retle yardım edebilirdi?. 

Hancı bunun üzerinde uzun 
müddet düşündü; Arnavutların 
aradıkları adamın buradan 
ileri geçmediğine 

Bu adam, geride 
emin idi. 
bir yerde 

B. Şükrü Kaya 
Cenup ve Şark tef

tifinden döndü 
Ankara 18 (A.A) - Cenup 

ve Şark vilayetlerinde teftiş 
seyahati yapmakta iken bir 
müddet evvel Ankara'ya avdet 
etmiş olan Dahiliye Vekili ve 
C. H. P. genel sekreteri bay 
Şükrü Kaya teftiıatını ikmal 
etmek üz~re dün akşam saat 
19 da Ankara' dan Diyarbekire 
hareket etmiştir • 

8. Tataresko 
Prag'a gidiyor 
Bükreş, 19 (Radyo) - Ro· 

manya başbakanı Bay Tata· 
resko, harbiye nezareti müs· 
teşarı general Gılas ile birlikte 
Prag' a gidecek ve Çekoslo
vakya ricalile konuşacaktır. 

Çekoslovekya matbuatı, Bay 
Tataresko'nun seyahatından 
bahisle uzun makoleler yaz· 
makta ve küçük antantı teşkil 
eden devletler arasında ihtilaf 
çıkhğı hakkındaki şayıaları 
tekzip eyle~ektedir. 

Buca' da 
Sivrisinek mUcadelesl 

Buca' da Sivrisinek mücade· 
lesine büyük ehemmiyet veril· 
mektedir. Belediye reisi Bay 
Nazım Anık, Sivrisinek müca· 
delesi işlerini bizzat idare et
mektedir. Dün Kızılçullu de· 
resinde bazı yerlerde bulunan 
su birikintilerine mazot dök· 
türülmüştür. 

13/3 te hareket ederek Mene· 
men'e 14/14 varacaktır. 

ikinci tren İzmir' den: Saat 
13/25 te hareket ederek Me· 
mr:n'e 14/27 de varacaktır. 

Manisa' dan bir tren saat 
13/40 ta hareket ederek Me· 
nemen'e 14/30 da varacaktır. 
Dönüş trenleri: 
Birinci tren Menemen' den 

saat 16/46 da hareket ve iz· 
mir'e 17/42 muvasalat ede· 
cektir. 

ikinci tren Menemen' den 
saat 17/10 da hareket ve iz· 
mir'e 18/26 da muvasalat ede· 
cektir. 

Bir tren Mer_ıe!IP'den saat 
16/SS te harek"Crve Maniu'ya 
sut 18 de nuwualat ede
cektir. 

kaçıyordu 
bulunuyor demekti. 
ise gelecek ve biraz so 
dönecek olan Arnavudla 
eline düşecekti 

Hancı bunun üzerine ha 
kapısı önünde bulunan yü 

serviye çıktı, yolun ti u 

larına dakikalarca baktı. 

Yol tenha idi. Ne bir in 

nede bir hayvan gözüne ça 
madı. 

Hancı, nihayat 
indi ve: 

- Yazık, bu adamcatız 
heriflerin kanlı ellerintien k 
tulanııyacaktırf Dedi. 

-4-

Tuzaıa dotru ..• 
Üç Arnavudun hiçbi 

bulamayarak ve at izlerini 

k"ybederek ümitaizlite 
tükleri ve ileri harekete 

tikleri sırada, Zabarya'da 

lendiği yerden 

bindi; ve ileri harekete 

Zabarya, Arnavudlann 

tün kuvvl!tleriyle ileri gi 
lerini gönnüıtü; iyioe 
gunluk almıı ve kuvvetli 
hayvan olan ata, kanatla 
gibi ilerlemekte idi. 

Zaharya bu takib bue 
iyice vakit kaybettitini bili1' 
ve buna çok teessüf ediyo 
Fakat atının kuvveti say 
bu birkaç saatı telifi e 
ğine de emin idi. 

( Dftlllmı fll/I} 

Bayan Sims 
Bugün boıanma 
rarı alabilecek mi' 

Lortdrı 19 {Radyo)J
Kral 8 inci Edvard'ın evi 
ceği bayan Simson'un eski kO' 
casile olan ta'ak divııı, 
sona erecektir. 

Madam Simson'un, ille~ 
diği bir karar karşısında k• 
ması çok muhtemeldir. 

Dünkü celse 18 
kunetle geçti 
Paris, 19 (Radyo) - ~ 

limentonun dünkü ceJ-İ'. 
evvelki güne niıbetle 
sükunetle geçmiıtir. 

Başbakan Bay Leon B ~;ı, 
sağ cenah saylavlarından r 
rekkep bir heyeti kabul JIİ 
miş l-e uzun müddet kal!"!! 
muştur. 

hariciye nazın Bay 
ile Fr4nsa hariciye nazırı 
Delbos ar&11ndaki- konu ' 1 

t 


