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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Çarşamba - 24 Mart 1937 

Hindistanda vaziyet 
Veziristan'da bazı kanlı 
çarpışmalar oluyor. 

Fiati {100) Para 

Ispanya'da ltalyan l(ıtaları Mağlftp 
~ .-.-..........-..-...... . .._. .... ...._.._............ r .... """"___._ -...... --- .... _. 

B. Mussolini'nin siyah köm· 
leklH re irad ettiği nutuku 

Amerika 
Deniz bütcesi 5·23 • 

milyondur 
Vaşington 24 {Radyo ) -

Goadalajara'daki ltalyan mağlubiyetinin inti- Amerika Snatosu, Amerika 
bahriye bütçesini tetkik etmiş 

kamı ile şiddetle alakadar olduğu sanılıyor. ve aynen kabul eylemiştir. 

Mussoliei nutuk söylerken 
Paris 24 (Radyo) - lspan· 

Ya'dan alınan haberler, ltalyan 
kıt'alarının mağlubiyetini daha 
lşikar bir şekilde göstermek
tedir. 

ltalyan motörlü kıt' al arı, 
~ olarak yaptıkları baskında 

Adis - Ababa 
katliamı 

lngiliz gazetelerini 
hala işgal etmek. 

tedirler 
Londra 23 (A.A) - Dcyli 

tkspres gazetesi Necaşi'nin 
l'llaiyeti erkanından aldığı ma· 

lGrnata istinaden Habeşistanın 
l'llilletler cemiyeti nezdindeki 

sabık delegesi Bay Valde 
Maryamın son Adis-Ababa 

Goadalajara mevkiinde biraz 
ilerledikten sonra, milislerin 

şiddetli bir taarruzuna maruz 

kaldıklarından geri çekilmeğe 

mecbur kalmışlardır. 

Milislerin ltalyanlardan al· 

dıkları esir miktarı, İspanya 
dahili harbındaki müsademe· 
lerde şimdiye kadar görülme· 

miş derecede çoktur. Milislerin 

ellerine pek çok harp leva

zımı düşmüştür. 

Bu haber bay Mussolini üze· 

rinde elim bir tesir husule ge· 

tirmiştir. Trablusgarpten ani 

şekilde ayrılışının sebebi bu-

katliamları esııasıııda öldürül
müş olduğunu bildirmektedir. 

Hatırlardaki IBay Valde 
Maryam geçen. teşrinisanide 

İtalyanlara vehamet etmiş idi. __________ .... ..,_ ..... ~~----~-------
Gençlerimizin Türkku-
Şuna rağbetleri artıyor 

-------------~-------~-yakında planörlerle 
dersleri 

uçuş 

başlıyacaktır 

I Türkkuşu iigeleri çalışıyorlar 
k 2:rnir gençliğinin havacılığa ğinden uçuşlar ıçın şimdiden 
~ lltşı olan sevgisini Türkku· lazımgelen tertibat alınmıştır. 
~tıa gösterdiği rağbetle ölç· Maamafih gençlerimizin bu 
~ mümkündür. temiz sevgilerinin tatmini için 

'll u hafta zarfında kayıt ve planörler gelse ve ameli ted· 
le ~aYeneye sevkedilen genç· risata başlanmış olsa bile 
r/rı miktarının seksene baliğ kayıt muamelesi 1 nisan 937 
r .,tlıası rağbetin derecesini ye kadar devam edecektir. 
~~errneğe kafidir. Gençlerimizin bundan istifa· 

il" 
1
ek yakında An karadan pli- deye şitap edeceklerini şüp· 

Ot er ve muallimler a-elece· hesiz addediyoruz. 

dur. Bay Mussolini'nin, siyah Amerikanın 937 senesi de-

gömleklilerin 17 inci senei dev niz bütçesi, 523 milyon do· 

riyesi münasebetile Venedik lardan ibarettir . 

sarayı balkonundan irad ettiği 

nutuk, bu mağlubiyet ile şid· 

detle alal<adardır. Bu nutuk 

bay Mussolini'nin ispanyadaki 
İtalyan mağlubiyetinin intika· 
mını ne bahaya mal olursa 
olsun ve Aduva intikamı için 
olduğu gibi 40 sene bekleme· 
den almağa savaşacağına delil 
sanılmaktadır. 

• • • 
ltalya 

Protestoda bulundu 
Londra 24 (Radyo) - Bay 

Mussolini'nin Trablusgarp se· 

yahatı münasebetile İngiliz 
gazetelerinin yaptığı neşriyat· 
tan dolayı ltalya hükumeti 
prodestoda bulunmuştur. 

~--~-------•ıııı-•~·~ı----~-------

Milisler asilerin bütün ta 
arruzlarını püskürttüler 

----------------~-1 hti lal ci ler, maruz kaldıkları hezimeti 
telafi için yeni taarruza hazırlanıyor 

Milis kızları 
Paris 24 (Radyo)- Cumhu· bırakarak ric'at eylemişlerdir. 

riyetçilerin neşrettikleri bir teb· ihtilalciler, Gadalahara cep
liğe göre, ihtilalciler tekrar ta hesinde uğradıkları hezimeti 
arruza başlamışlar ve fakat telafi için yeni bir taarruz da-
her yerde püskürtülmüşlerdir. ha hazırlamağa başlamışlardır. 
Madrid'in Elprado ve Üniver· Paris 24 (Radyo) - Ihtilal-
site mahallesinde şiddetli mu· cilerin, cenup cephesinde de 
harebeler cereyan etmiştir. İh· yeı i bir taarruza başladıkları 
tilalci!er, her yerde şiddetli ve Kordova ile Madrid yolunu 
mukabele görmüşler ve esir tutmağa çalıştıkları söyleniyor. 

--~--~------...... ~·~·--... --~-------
Belc;ika'nın em
niyeti mes'elesi ------Londra mülakatında ehemmi-

yetle mevzuu bahsolmaktadır 
Paris, 23 (A.A) - Ôvr 

gazetesi Fransız dış bakanlı· 

ğının Belçika kralının Lon
dra'yı ziyareti münasebetile 
lngiliz dış bcıkanlığına bir 
muhtıra vererek Belçika'nın 
bitaraflığı meselesinin yalnız 
diplomatik müzakereler yolile 
görüşülmesi arzusunu göster
miştir, diyor. Gazete Fransa
nın Lokarno muahedesinin 
kısmından sonra hadis olan 
ve olabilecek meseleleri yal
nız lngiltere, Fransa ve Bel
çika arasında müzakeresini 
iıteditini bildiriyor. 

Snatonun birinci maddesi 
ve Belçikanın bu husustaki 
vaziyetine gelince Fransa Brük· 
sel hükumetine doğrudan doğ· 
ruya Cenevreye müracaat tav
siyesinde bulunulmasını teklif 
etmektedir. Zira Belçika bu 
maddeden mütevellit mecbu
riyetlerden ancak Milletler 
cemiyetinin karariyle istisna 
edilebilir. 

Londra 23 (A,A)- iyi ma· 
lumat alan mahafil Belçika 
Kralının dün akşaıı sefarette 
verilen dineden istifade ede· 
/ Dnamı 4 üncü sahif •de) 

Kıbrıs ve Yafa 
Müstahkem mevki ha-
---~~~~~~----::--:---~~~~~~~~~ 

: i line getirilecektir t 
J:!.!ndistan yolu,:çelik tağlarla öriilüyor.l 
l.Akdenizde hummali bir faaliyet var .. 

Malta'da Lavaletta limanı ve lngiliz harp 
gemilerinden birkaçı .. 

lngiliz'ler, Cebelüttarık, Sin· rallık Lordu Samual Hoar'e 
gapor ve Malta' daki çelik beş altı ay evvel Akdeniz 
kaleleri, askeri tekniğin en teftişinden döndükten sonra, 
son ve modern aletlerile teç- Süveyş kanalının muhafazası 
hiz etmişlerdir. Bu kalelerin için yalnız Cebelüttank ile 
altındaki çelik depoların kalın Malta'nın tahkimi kafi gele-
ve betondan mamul dıvarlan miyeceğini söylemiştir. Akde· 
arasında binlerce fıçı benzin, nizin anahtarı sayılan Cebe· 
patlayıcı maddeler cephane· lüttarık boğazının tahkim edil-
likler bulunmaktadır. Çelik mesinin kafi gelmediğini gö-
kaleleri lngiliz'ler ağır ve bü· ren lngilizler, gözlerini Kıbrıı 
yük toplarla karadan muha- ile Yafa üzerine tevzih etmiş· 
faza altına almışlardır. Ahde- lerdir. Çünkü, İtalyanların 
niz' de dolaşan zırhlılarla, ha· Habeşi tanı işgal etmeleri ile 
valarda uçuşan bombardıman lngilizlerin Hindistan yolları 
tayyareleri, lngiltere'nin askeri tehlike altına girmiştir. lngi· 
kuvvetini göstermektedirler. lizler, bunun üzerine kendi 

Buna rağmen, İngiliz ami- - Devamı 2 n.cı sahifede -

~------------·~-~·~----------------
1 ng i ltere, deniz hakimi-
yetini kaybetmek 

yetinde değildir 

• 
nı-

~--------·-~----------İ ngi l tere, 1940 senesine kadar dünyanın 
en muazzam donanmasına malik olacaktır 

-
ALMANYA lTA\.YA F 1 f\ Af.ISA lN~İLiE.RE 

1937 .....L. .lı.a-. dtt re .J •fbs&isu 

156.000 ~. 1b0.354 t. .23~.9't5 T. 495 ooo Tott 

1942 ~/ .J.~ =~ 
230.DQO ı. 2.30.000r. 335.000 r. 6-,0.000 ToH 

Paris - Deniz silahlanma· 
sına en cok ehemmiyet veren 
İtalya · Almanya ve lngiltere
F ransa devletleri olmak üzere 
iki kutubtur. 

Alakadarların fikrine göre, 
şu üç sene içinde bir harp 
olursa, bu iki kutup biribirle· 
riyle karşılaşacektır. 

lngiltere, 1940 yılına kadar 
büyük küçük olmak üzere 
deniz kuvvetlerini 670 bin, 
Fransa'da 335 bin tona iblağ 
edeceklerdir. 

Buna mukabil, Almanya, 
İtalya ile beraber olarak yürü· 
yecek her iki devlet 230,000 
460,000 ton hacminde bir do· 
nanma vücude etirmiı olacak-

lardır. 

İngiltere ile Fransa'nın 1940 
senesinde hazır olmak şartile 
inşa edecekleri altı büyük 
dritnavta karşı Almanya, onar 
bin ton hacminde iiç gemi 
yapacak ve ltalyı hükumeti 
de, mecmuu 69646 bin ton 
hacminde olmak üzere vücuda 
getireceği yeni gemilerle deniz 
kuvvetlerinin mecmuunu, bu 
günkü 160354 tondan 230 bin 
tona çıkaracaktır. 

İngiltere, bir harp vukuunda 
harp gemilerinin en mühim 
kısmını, şimal denizinde Al· 
manya'ya karşı koyacak ve 
ağlebiihtimal, Fransız donan· 
( Dnamı 4 iinıil ıaleif etl•) 
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)"' Mart 931 
ı(l1lusa1 Birlik) 

~ Mısır, kapitülasyonlar- Yaşıyan ölülerdi· 
dan ne zaman kurtulacak aRomanı: Meksika 

Kadın - Hançer 
.. -1-

M kh b• işte bu sebeptendir .ki Krose· 
era ır :iin rı,u 'firar planında muvaf· 
mek up fakiyet elde etmesini biraz ş~p 

heli g\>ı üyorum . Ben, şimdı 
Kederime.len gjz}i bir yerde Mart ayım•1 'iiçiincü günii, 

'Moris Krost.> r'in ıdam oluna· 
c.ll v ı gii üu s .!.>ahı.. Nikolcı 
Karkr lıaı e .ııHJt: otuı makta 

I ve senin halllne muvaffak ola
nı .yacağın bir ·urettc ölünıü, 
hayata tel'Cih ediyorum. 

ı "'c ı izmdç·~ müw zziı n ge-
1.rd ığ.i nı cktu bu veriyor. 

Mektup şudur: 
(\Jt vyork gizli tarassud po· 

lislt"ıi re"s ı Niko\a Karter'c.) 
Bu mektubumu okuduğunuz 

va~it, terki ha)~Ü ed1p ahrete 
azimet ettığiıni anlarsınız. Be· 
n im ölümümle artık can düş· 
manı olan bir diişmandar:ı 
kurtu 'muş olduğ'una se1. inebi· 
lirsin. 

Sen, beni bu dünyanın bü· 
tün saadetlerinden ve zcvkle
ı inden, hatta nişanlımdan 
dahi mahrum bıraktığın için, 
hiçbir ümidim kalmıyarak ve 
mükedder olmıyarak ölüyo· 
rum. Dünkü güne kadar sev· 
gilimi senin elinden kurtar· 
mağa çalışıyordum, hem de 
buna emin idim. Lakin bütün 
emeklerim mahvoldu. Sonsuz 
bir aşkla sevdiğim Kroser'in 
yarın öleceğini ve kend:sini 
kurtarmak için muktedir ohı
madığım cihetle hayatıoıdan 
nefret ederek artık yaşamak 
istemiyor ve muhabbeti yo
lunda ölmeğe azmettim. 

Mücrim olduğu halde deha 
ve zekada, kuvvette, ~ür' at 
ezm ve kariha da bu dünya da 
emsali bir daha yaradılmaz, 

mücrimler kralı unvanını istih· 
kak ve ehliyetle ihraz etmiş 

olan sev2'ili Morisciğim artık 
yarın ölüyor. 

Bununla beraber, sen, hile 
ve kurnazlıkca ona faik me· 
haretinle bütün mesaımızı, 
tedbirlerimizi planlarımızı .. alt· 
üst ederek her ikimizi mağlup 
ettiğini itiraf ederim. iki kerej 
Kroser'i yakaladığın halde 
mu haf azasına memur olan po· 
lısle Midavsı öldürmek sure
tile kurtulmuştu. ikinci defa 
mahkeme salonnnda muha· 
keme edilirleen ve ben ya
nında bulunurken gene yaka
sını kurtarmağa muvaffak 
olmuştu. Ondan'l.sonra cebin· 
deki mektuptan ikametkahıma 
geleceğini [ve · zamanını öğre
nerek haneme ' hücum ile 
üçüncü defa olarak yakala· 
mağa muvaffak oldun. 

insan, asla hayattan, yaşamak 
tan usanmıyarak daim yaşa· 

mak ister. Onun için gücüm 

yett iği derecede mal ve canı· 

mı sevgilim Kroserin tahlisi 

için feda etmekten çekinme· 
dim. Fakat benim azim ve gay 
retiıne rağmen Kroser bugün 
mahalli idam olan Seng Senge 
götürüliiyor. Buradan da kur· 
tarmek için bütün v rlığımı 
fedaya hazırım, Senden giz
lemeğe lüzum görmiyorum ve 
sana haber vereyim ki mahbus 
hapishaneden idam mahalline 
götürürken kaçırmamağa dik
kat et. Sana firar mahallini de 
haber vermekte bir mahzur 
görmüyorum. Büyük Nevyork 
istasyonuna yakın bulunan 42 
numaralı caddenin sonunda ol· 
duğundan da haberin olsun. 
Kroser'i yakaladığın gece on 

milyon dCJlara baliğ olan bü-

Santiral p"Brkın garp a?a· 
fında kain olup miillendis Mi
nasto tarafından inşası taah· 
hüd olun n bQyük binada 
mühendisin atat ve evrakını 
harita ve planlarını ihtiva 
eden mobilyalı ahşap odayı 
bilırsiniz zannederim. işte bu 
ahşap odada benim cansız 

cesedimi karyola üzerinde bu· 
lacahsınız. Orada asıl ve esa· 
sını keşfedemiyeceğin gayet 
gizli surette terki hayat edi
yorum. Şunu da arzedeyim ki 
gözüm arkamda kalmamak 
için sizi de öteki dünyaya 
kendimle beraber sürükliyece· 
ğim. Sen, odaya girerek be· 
nim cesedimi görecek, fakat 
tedfin merasimi görmiyeceksin. 
Çünkü sen, beni görür görmez 
öleceksin. Cesedin, benim 
cesedimin yanında biruh ola
rak yere serilecektir. 

·Karter, dünyliyı terkedip 
ahrete giden bir kadının ya· 
lan söylemiyeceğine yemin 
ederim ki senin 'Ölümün ölü· 
mü mü takip edecektir. işte 
o vakit her ikimiz beraber 
gömüleceiiz. Senden dehşetli 
bir intikam alacağım. Vücu· 
dum, vücudunu ebediyete 
doğru sürükleyip götürecektir. 
işittin ve tlhladm mı? 

İnis Nafaro 
Karter, mektubu okumakta 

iken bazen gülerek başını 
sallar, bazen 1 alnını, kaşını 
kaşını buruşturarak tacup •ve 
dehşete, hiddet ve gazbe ka· 
pılırdı. Mektubu thitirip başı· 
nı kaldırdığı zaman amucaza
desi Şik'i karşısında buldu. 

- Şikl Ben Jiğer meldup· 
ları açıncaya kadar sen dik
katle şu mektubu da reyini, 
fikrini sonra bana izah eder· 
sin. Şik mektubu alıp henüz 
birkaç satır okumasile deh· 
şetle: 

- Bu nedir Kl\rter! Bu 
mektup lnis denilen kadından 
gelmiştir. Biz bu kadının ne· 
rede olduğunu elan bulama
dık. ihtimal ki bu dessas 
kadın yerini de sana bildiri
yor, o halde saklanmış olduğu 

yerde kendisini yakalamak pek 

kolay olacaktır. 

- Dediği doğru ise ölü· 
sünü yakalarsın. Mektubu dik· 

katle oku. Olduğu yeri sara

hatle gösterdikten başka 

kendi ziyaretine gitmeğe mu· 
sırrane bizi davet ediyor. 

- Karter, alay etme ! 
- Alay etmiyorum. Oku, 

dikkatle oku ! 
Şik gülerek mektubu oku· 

mağa devam etti, gözü satır· 
ları takip ettikçe hiddeti artı
yordu. Bitirdikten sonra mek· 
tubu masaya fırlattı: 

- Bu sözlerin" bir türlü ma· 
nasını anlıyamadım. Hakikaten 
Kroser'i kurtaramamaktan me· 
yus olunca lnis hayatındanda 
mı bıktı? 

Biraz dü~ündükten sonra 
şiddetle elini masaya vurdu: 

~~---... -------
Montrö konferansına gidecek 

yarı: 
--------~----

olan Mısır hey'etine Nahas 
paşa riyaset edecek 

Caz çılgın bir Rumba çalarken, kefenlere 
bürünmüş, iskelet kafalı çifti erin 

dansları insana korku verir. 
Yer yüzünde ölümün sevil- kaf~ takmışlardır. 

d iği ve "yaşasın ölüml0 diye Rumbanın 'oynak havasına 
bağrılnn bir yer var: Mksika. ayak uydurarak oynayıp sıçrı· 
Bunu bir şaka olarak veya ranlar, arasıra başlarını bir· 
mecazi manada söyleyemiyo· birleJİne yaklaştırıyorlar, gülü· 
ruz. Hakik ten Meksika köy- şüyorlar. Güldükleri zaman 
lüleri için ölüm hiç te korkunç maske biraz yerinden oymi· 
olmıyan, hatta sevilen bir şey· yor. Ö lü kafasının dişleri ha-
dir; ve ö1üm timsali oları kuru rekett: gelmiş, gözler~ canla-
kafa ile iskelet onların en narak garip bir ışıkla parla· 
güzel bulduklan sanat unsu· mağa başlamış gibidir. 
rudur. Bu korkunç hava içinde 
Mt•ksika'lılar maskeli balo- dans edenler nasıl gülüp he:. 

!arda yüzlerine kuru kafa n ı as- şel eneb i l iyorlar? 
ke~ i takarlar. Milli rakslarında Caz susuyor, dansedenler 

ı iskelet veya hortlak şekline yerlerine oturuyorlar. Ması~ 

Montröden bir görünüş 
Mdntrö konf eransıq~ bir 

girer'er. Çocuklara verilen !arda yer alatt iskeleH~rdeii 
o.y ı.ı ııcaklar i§kelettir. Daha biri diğerinin maskesini yüzün· 

Mısır' daki kapilülasyon ların 
kaldırılması ıçın toplanaca\.. 
konferans, 12 nisanda Men· 
trö' de toplanaç_akhr. Bu mes· 
ele ile alAkası olan on üç 
devlet Montrö konferansına 
iştirak edeceklerini Mısır hü
kumetine bildirdi, Mısır da, 
konferansın başkanlığını '5Ze· 
rine alacak olan Nahas Pa
şanın başkanlığı altında bir 
heyet göndetme1'\cdir. Başba· 
kan ile birlikte, finans baka· 
nı, parlamento başkanı ve 
hükümetin bukuk müşavirin· 
den mürekkep olan Mısır 
heyeti 3 nisanda Montrö'ye 
hareket eclecektir. 

Bugün Mısır hükumet ve 
milleti için en ehemmiyetli 
mes' ele, kapitülasyonlar mes· 
efesidir. 

Mallımdur ki, geçenİerde in· 
giltere ile Mısır arasında ya· 
pılan andlaşma, kapitülasyon· 
]arın lagvedilm~st, Mısı'r ile 
bu mes' elede alak'ası olan 
memleketler arasında ileride 
yapılacak olan görüşmelere 
bırakılmıştı. Daha doğrusu, 

. Mısır'ın istiklali, andlaşma ile 
henüz temin edilmiş değildi. 

Ancak, 1936 daki İngiliz· 
Mısır andlaşmasında, ingiltere, 
gelecek konferansta, Mısırın 
kapitülasyonların kaldmlması 
tahine nıütaherette bulunmayı 
've Mısırın tarafını tutmayı 

kabul etmişti. 

lngiltere•nin bu yardımına 
güvenen Mısır, en doğru yo· 
lun alakası olan devletleri bir 
konferansa, yani Montröye da· 
vet etmek olacağını düşündü. 
-M,;;·i~ ~hiÇ kimseye sormadan 
_kaP_~_üJ.asyonları kaldırmağa 
hakkı vardır. Fakat meı'eleyi• 
dostça-·halletmek: ;;_ayni za· 
manda kapitülasyonların kal
dırılması neticesinde yabancı· 
lara bir zarar getirmemek ta· 
rafını tercih etti. · 
Mısır hükumeti, Montrö kon

feransında kapitülasyonların 
derhal yahut çarçabuk kaldı
rılmasını teklif etmek tasavvu· 
runda değildir. Onun gayesi 
evvela konsolosluklarda mah· 
kemeleri tamamiy]e kaldırmak 
ve bunların gördükleri işleri 

n1utelit mahkemelere gördür· 
mektir. Bu muhtelit mahke· 
meleri ise on yıl zarfında 

lagvetmek düşüncesile hare· 
ket etmektedir. Bu intikal dev
resinde Mısır kanunları ve 
hususiyle bu lrnnunların tica
rete aid olan kı smı yaban· 
cıların istekleri göz önünde 
tutularak <l rğiştirilmiş ola-

hazırlık olma\c tzerr, lngilte
re\nin mü~aviri B. Rackctt ile 
Şubat başlangıcında Kahirede 
yapılan göriişmeler ~ Mısırla in
giltefe arasında oldukça mü
kemmel bir anlaşma meydana 
getirmişti. Oldukça mükemmel 
tabirini kullnntyorüz. Çünkii 
tam bir -anlaşmaya varmak 
mümkün olmadı. İngiltere ile 
Mısır arasında iki mesele var· 
dır ki, bunlar henüz halledilme· 
miştir. 

garibi, yiyeceklere bile kuru den çekiyor: 
kafa şeklini veri rler: Bu, güzel bir. kadındır, 

Ölülerin meıarlatına hedi- Maskeİer, arasıra bu şekilde 
ye olarak koydukları şekerler açılıyor ve biz bu korkunç 
"kelle,, şeklindedir. kafa tnslarının arkasında, gü· 

Bir balodayız. Fakat pek zel çehrelerin gizlenmiş oldu· 
iyi bilmiyoruz, bir baloda nıı· ğufüı g6rüytlrUt, 
yız, yokstt bir mezarlıkta mı. Fakat, Meksika'lılar bu ölü 
Ölüler dünyasında mı? Caz kıyafetini asıl kıyafetlerinden 
çılgın bir rumba çalıyor. Be· daha güzel buluyorlar. 
yazlar giyinmiş çiftler dönü· Maskeli balo mevsiminde 
yor. Meksika sokakları ölü kafa· 

Bu beyaz elbiseler bir ke- sındati geçtimez; köşebaşlarıni 
feni natırliilıyor. Çünku, bir pazar yerlerinde, kavun kar-

Evvela, Mısır, muhtelif men· 
faatlere aid davaları Mısır 
mahkemelerinin görmelerini 
ısrarla istemektedir. Muhtelif 
menfaatlerle murad edilen şey 
Mısırlılarla yabancı şirketler 
arasındaki anlaşamazhklardır. 

birine sarılıp dansedenler, puz gibi kafa tası sergisi ku· 
yüzlerine maske olarak kuru Devamı 4 üncü sahi/ede 

~~----~--.-..-·~·~·--

Kıbrıs ve Yafa 
ikinci mesele Mısır hakim

leri meselesidir. Mısır, ~ muh· 
.telit mahkemeler kaldırılınch· 
ya ktıdar stlrecek olan intikal 
devresinde açılacak olan ha· 
kımlik mevkilerine Mısırlı ha· 
kimler getirilmesini istemekte· 
dir. Bu.ıa mukabil. İngiltere, 
bu 10 yıllık intikal devresin
de hakimlik mevkilerinin İş· 
gali mes'elsini cskidenberi 
tatbik edilen usullere göre 
halletmek, yani. mahkemeler 
kaldmncaya kadar, alakası 
olan devletlerin muayyen mik· 
tarda hakim tayin etmek hak
kını haiz olmalarını istemek· 
tcdir, 

Hiç .ştlphe yok ki, Mısır, 
Montrö' de ala kah olan '"'devlet
lerin gösterecekler{ bir~ok zor· 
luklarla karşılaşacaktır. Çünkü 
birçok milletler, muvafakat 
göstermek İQİl\ Mısır'm feda-

(Baş tara/ı 7 inci salıtjede) 
mehleallerini korumak ıçın 
başka türlü çareler aramıya 

ı ' ' . 
bttşlamı~lardı F. ilk hedef tut· 
tukları yer de, Filistindir. 
Yakın şarktaki lngiliz müda

faa sistemi içine giren Yafa 
limanı Filistinde bulunmakta· 
dır. Bunun için Araplarla Ya· 
hudiler arasında Filistinde ce· 
reyan eden kanlı hadiseler, ne 
derece şiddetli bir safhaya 
girerse girsin lngilizler yakın 
şark siyasetlerinin bozulmaması 
namına Yafa limanını tehdit 
ve k<>rkuh.ı blr v ltiyet aitına 
koyac ık hiçbir şekli kabul et· 
miyeceklerdir. Çünkü İngiliz· 
ler Yafa limanını ikinci bir 

~ - - · -:--ı --- -- .. -
Cebelüttarık yapmak niyetin· 
dedirler; 

lrak'tan gelen petrol boru· 
!arı da Yafa limanına aktı~ı 
için, lngiliz' ler burayı dün-8 
yanın en büyük ve modern 
bir limanı haline getirmiye 
başlamışlardır. 

Sulh fnamına silahlanmakta 

karlıkta bulunmasını istiyecek
ler ve belki de orada buluna· 
cak olan milletlerin hepsi d~ 
10 yıllık intikal devresini kafi t;,olduklarını ~ söyliycn lngilizler 
görmiyerek bu müddetin miim· için Kıbrıs ve Yafa çok ha-

kün mertebe daha ziyade uza· pitülasyonları kaldırmakla hiç 
tılmasını istiyeceklerdir. bir ıamatt Mısır yabancıları 
Diğer taraftan $Unu da bil- ayrı bir muameleye tabi tut· 

mek lazımdır ki, Mısır istek- mak niyetinde değildir Bilakis, 
!erinde ısrar edecek ve kapi· bazı Avrupa memleketlerinde 
tülasyonların memleket iç\nd~ adet olduğu gibi, fevkalade 

fmeydana getirdiği vaziyetin kanun ve vergiler koymadrn 
Mısıı la bu milletler arasında kendilerine karşı ayni ..misafir· 
normal bir münasebet tesisine severJiği göstermekte devam . 
artık elvermediğini • kendilerine edecektir. Yabancıların Mı-
anlatacaktır. Çünkü, Mısır, ka· sır' da 500 milyon İngiliz lirası 
pitülasyonlar yüzünden bu 13 tutarında sermayeleri bulun· 
milletin muvafakati olmadan duğu ve bu sermayenin Mı· 
memlekete fayda~ı olan hiçbir sır'ın ekonomisine çok büyük 
kanun çıkaramamaktadır. Hal- yardımı dokunduğu malumdur. 
bu ki her hayali mes' el ede kal- Bu sermayeyi bunda~ böyle 
kıııab i lmesi için onların Mı~ıı a.1 <le verimli kılı 1ak için, sırf 
yardım etmeleri kendi menfa- memleketin refah ve saadeti 
atleri icabındandır, göz öniinde tutularak ileri 

Mısır başbakanı da sürülen isteklere yabancıların 

yati birer müstahkem mevki 
haline getirileceklerdir. Karı· 
şıklıklar münasebetile F,ilistiri 
ve Yafaya gönderilen lngi\iı 
alayları lngiltere hükumetinin 
bu kararını kat'iyyetlc göı 
öııünc k0yn.aktad1r. 

1914 yılında lngHtere'nin 
vazıyet ettıği Kıbrıs adası ise 
şark ile garp arasında çok 
mühim bir kapıdır. Umurdi 
harp niha)'etine kadar tahkiıtı 
edilmiyen bu adayı, lngilillef 
harpten sonra tahkim etmit~ 
letdir. ltalyan1lar da 12 ada)'i 
el koyunca, Hindistan yolunu 
tehlikede gören lngil.z'lerı 
müstemleke askerlerinden en 
sadık olanlarını Malta'ya gön· 
dermişlerdir: . , 

lngiltere, Mısırın istiklalini 
tanımıştır. Habe~istanı iseı 
ltalyanlar işgal etmi11erdJit· 
F.ski vaziyet bugün çok e• 
ğişmiştir. Binaenaleyh ltaly•11• 

lara karşı1 ~ ' ·lıklı b~luni;: 
yı en lJ irın.,;ı t:I ı 1 edınen f1,.. 

rigiliil;;~ icap ettiğTl takdir~e 
İngiliz filosunun yalnız b~r 
saat zarfında İtalyanın~ Aftı• 
kadaki Libye sahillerine v~~l 
bilmesini temin ~elmek ar~~ 

d ;,ı· 
sundadırlar. Malt~ a ası I· 
cilya'ya çok yakındır. M• 
ta' dan uçacak İngiliz ~f 
yareleri kırk beş dakilı' 
zhrİında cenubi ltalyada ıııilt' 
hiş tahribat yaparak ltalyşl 
filosunun harekatını şaşırt•~ 
lir. İngilizler bunun için it•, 
yan tayyarelerini kendi vata~0 
ları dahilinde muattal bir h' 1" 
koyacak şekilde hazırlanrn8 

tadırlar . ·~ 
400 milyon İngiliz liralı 

askeri tahsisat ltalyanları b; 
nun için harekete getirmiş 
Faşist meclisi bundan dol•t 
çok mühim kararlar vermi~ 
Bu kararlar, bu silihlanma 1' 
zırhkları dünyayı bakahm 
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lıiki~ lilli neredeve kimle beraberdi? W F H V 
• • • an· rekisı Limited 

Lilli, her gtlnkü gibi, saat 
}farımda bürodan eve geldi. 
Yemek ycmok üzere. 

Annesi, kızını telaşla kar
ııladı: 

- Dün gece nerdeydin, 
kıı? Saat iki buçuğu vur
muştu, sen eve döndüğünde! 

Lilli, annesini sokulgan bir 
tavırla okşadı: 

- Anneciğim, dedi, sana 
doğrusunu söyliyeceğim. Pavl 
Tsandcrle sinemadaydım. "Kı· 
zıl Canavar" filmini seyrettik, 
beraberı fevkalade bir film 
bu. Sinemadan çıktıktan son:. 
ta da, bir hayli yürüdük, eve 
}'ayan geldik ve yolda bu 
film hakkında uzun boylu mü· 
lahazalar yürüttük! 

- Yarabbi, Yarabbi! Saat 
iki buçuklara kadar Pavl Tsan
derle sokaklarda dolaştın, hal 
Ya bunu baban duyarsa? Eter 
bir duyacak olursa. seni bir 
temiz dö\ter; dayaktan bayıl
tasıya kadar! 

- Sen merak etme, anne· 
ciğim; ben, babama Peter 
f alke ile bMikte mubatrltler 
balosuna gittiğimi söylerim. 
BıJirsin a, Peter, vurdumduy· 
maz sünepenin biridir. Onun 
ne beceriksiz oidu§'unu babam 
da pekilA bilir; kendisine em
niyet eder beni! 

- iyi, amma ya baban ona 
rast gelirde baloda neler ko· 
nu~tuğunuzu soracak olursa, 
skandal hazırdır! O aptal ap
tal yüzüne bakıp da .. Hangi 
baloda?,, dedi mi bir kere 
babad tabii iti derhal çakar 
Ve ... 

- Anneciğim, boşuna üıül
itiel Ônun orasını da c:lüşfin· 
düm beni Petere dün gece 
lcendisile birlikte olduğumuza 
dair babama bir yalan atma
ımı söyliyeceğim. •Birlikte 
oturuyorduk, şundan bundan 
konuştuk" dedi mi o .. iş yo· 
lutıda, demektir! Peter, beni 
kırmak istemez, ricaml redde 
ce8aret edemez; ister istemez 
babama bu yalanı kıvıtaciktırl 

- Cüıel, ammi kızım .. Va 
_Peterin senin hakkında neler 
düşüneceğini h.iÇhesaba k8T
inıyorsutil Senin evden uzak 
geçirdiğin gece,! nerede ve 
kiminle baş başa bulunduğu· 
hu merak etbıeı mi sanıyor· 
sun o? Ne kadar toy olsa, 
rnerak eder bunu elbette ve 

jüpheye saplanır*~ kalır! 
- O ciheti de bana bır;r· 

anneciğimi Ben onun orasını 
düıünmcti de ihmal etmedim 
ona da bir çıre buldum. Pe· 
tere de, Miminin yanında 
geciktiğimi, ikiye çeyrek ki· 
laya kadar briç oynadığımı· 
zı, sonra da tramvayı kaçırip, 
ev@ ylyıin dönmeje m~.:bur 
kaldıtımı söyliyeceğim. 

- Amını kızım, ~ene iş 
hallolmıyor kil 

--:Neden? 
- Aa, neden <llacak, Peter 

buna inansa] l bile, gene bir 
aksilik: çıkabilir! , 

- Ne fibi? 
- Ne ıibi var mı, ya?._Me-

seli, Mimi ile karşılaşabilir 
herhangi bir yerde! Karşılaştı 

_ IJlı, senden bahis açılır, "Briçte 
hanginiz- kazandınız?,, filan 
yollu bil'fey soruverdi mi Pe-: 
ter, iş gene sarpa sarar! işin 

Der Zee 
& Co. 

içinden çık bakalım, artık! 

Birinci Kordon Rees binası 

vapur acentası - O cihetten de endişeye 
kapılmana hacet yok, anne
ciğimi Ben, daha önçe Mimi DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 
ile görüşür, anlaşırım bu hu
susta! 

G. M. B. H. THE ELLERMAN UNES L TD. 

- Yoksa hakikati mi söy
liyeceksin ona? işin iç yüzünü 
anlatınca ... 

- Allah saklasın! Hiç işin 
iç yüzünü anlatacak kadar boş 
bulunur muyum, anne! O ge
veze kıza da diyeceğım, ki .... 

Derken kapının zili çalındı. 
Bir an sonra Pavl Tsander 
içeriye girdi. Lilli'nin, annesi· 
ne beraber sinemaya gittikle
rini fevkalade bir film olan 
Kızıl Canavar filmini beraberce 
seyrettiklerini ve sinemadan 
çıktıktan sonta Ve yay.tin ge' 
lirken yolda kendisi ile bu 
film hakkında karşılıklı uzun 
boylu mülahazalar yürüttükle· 
rini söylediği adam 1 

Pavl Tsander, elinde iki 

Hamburg 
" ANGORA " vapurn 30 

Martta bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yük kabul 
edecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT CORPORA-

TION - NEVYORK 
"EXTRIA,, vapuru 22 Marta 

d6ğru bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCAMBION., vapuru 19 
Martta PIRE'den NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

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

sinema bileti tutuyordu. Bun- "EXCALIDUR" vapuru 9 
lan uzatarak, adeta nefes Nisanda PJRE'den BOSTON 
nefese bir haldf', şöyle dedi: ve NEVYORK için hareket 

- Lilli, "Kızıl Canavar,, edecektir. 
filmi matinesi için ~ki bilet Seyahat müddeti: 
temin ettim. Fevkalade me· PIRE-BOSTON 16 gündür. 
rakh bır film olacak, her PIRE-NE.VYORK 18 gündür. 

haldef SERViCE MARITIME 

DOKTOR ROUMA1N 
- - ~UCAREST 
lsmail Ziya Treguil "DUROSTöR,, v~puru 3 N.i-

Memleket hastanesi Asa- sanda beklen)yor. KôSTF.N 
biye ve Ruhige mü· CE, SULINA, GALATZ ve 

telıassısı GALA TZ aktarması TUNA 
Muayenehane ikinci bey- limanları için yük alacaktır. 

ler sokaık. JOHNSTON WARREN UNES 
Telefon No. 3990 LTD . LIVERPOOL 

~ ,Pa~ardin maada hergün 1 "AVIEMORE" vapuru 21 
öfleöen sonra hasta kabul : Mattta bekleniyor. ANVERS 
eder. • ve LIVERPOOL limanların· 

F ll dan yük çıkaracak ve BUR· 
rate i Sperco GAZ. vARNA, KôSTENcE. 

vapur acentası 
ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
"BACCHUS" vapuru el

yevm limanımızda olup ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
AMSTERDAM limanları için 
yük alacaktır. 

GALATZ ve SULINA Jiman
larına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE • OSLO 

"SARDINY A" motörü t20 
martta bekleniyor. PiRE, IS· 
KENDERIYE, DIEPPE ve 
NORVEÇ limanlarına yük 

14 HERCULES,; vapuru 21 alacaktır. 
Martta BURGAS, VARNA ve "Vapurların isimleri, gelme 
KôSTENCE limanları için f t · tarihleri ve navlun tari e en 
yük alıtcaktır. 
SVENSKA ORIENT UNU~ Jı~kkmda hiçbir taahhüde giri-

" AASNEn motörü 29 Mart- şilmei." 
B. · · Kordon, tcl~fon ta beklenmekte olup yükünü ırıncı 

tahliyeden sonra ROTTER· No. 200- 2008 
DAM, HAMBURG ve SKAN
DINAVY A limanlarına yükli· 
yecekHr. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA" vapuru 23 
Martta gelecek PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktıt. 

"PELES" vapuru 9 Nisanda 
gelip PiRE, MALTA, MAR
SIL YA _ limanları için yuk 
alacaktır. 

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· 
rihlerindeki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Doktor 
Ali Agah 

1 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 9 ---- • 
Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YEN l '' A. V AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Telefon: 4142/4221/2663 • 

"LESBIAN" vapuru 19 mart· 
ta LONDRA, HULL ve AN
VERS'ten gelip yük çıkara· 

cak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala· 
caktır. 

"GRODNO" vapuru 8 ni· 
sanda LONDRA, HULL ve 

ANVERS'ten gelip yük çıka· 

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

"OPORTO" vapuru lima· 
nımızda olup LlVt.RPOOL 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. 

"ADJUTANT,, vapuru ni
san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 

edilmeı. 

• 
Birinci sınıf mulahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Gilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhanıra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 
. - . . . ... -. . . - . 

1 

' ' 

lzmir Yün Mensucatı. 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayı.ile yeni 

çıkardığı kumaşlar.:: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız dbiseler içirr bu mamulatı tercih 

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

6KANDEMİR Oğlu 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare,· Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

·~~~~~~~~~~-

' Sıhhat Balıkyağı ' 
Norveçya balıkyağ'larının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

B d k Büyük Salepçioğlu hanı 
aş ura : karşısında 

•.NCA 
./ 

o 11 ıu n~ 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zara.rsızdır ki gebelerekalp,~öbrekler 
atsız ve tansıyonları yüksek olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederı 



ispanya' daki ltalyan kıtaları
nın hezimeti büyüktür 

giliz gazeteleri bu hezimet hasebile Italya'nın askeri haysi
yetinin mevzuu bahs teşkil ettiğini yazıyorlar 

24 Mart ~37 
~~------------~~~~~~~-----

Mısır hükümeti, Mon
töroya gidecek mu
rahhasları ayırdı --··-ilk silah fabrikası lngiliz mü

hendislerine yaptırdacak 
Kahire, 24 (Radyo) - Mı· Kahire, 24 (Radyo) - Mı-

sır kabinesi, dün toplanmış sır hükümeti; ilk silah fabri
ve kapitülasyonların ilgası me- kasını lngiliz mühendislerine 
selesini konuşmak üzere Mont· yaptıracaktır. Bu hususta Mı
rö 'de toplanacak olan uluslar sır hükilmetile lngiltere ara· 
sosyetesi komitesine göndere- sanda şimdiden müzakereler 
ceği murahhasları seçmiştir. başlamıştır. 

~~~~-----........ ·····~~----~~~-

Londra 23 (A.A) - Deyli Ekspres gazetesi aldığı mahrem Duçenin yakında vereceği karara intizaren ispanya' da hizmet 
haberlere istinad~n Bay Mussolini'nin askeri sebeplerle lspan· etmek istiyen ltalyan1ar hala tahşit kamplarına kabul edilmek· 
ya vaziyetini tetkik edect ğini yu:maktadır. tedirler . Demir ve celik Kont Ciyano 

Bay Ouçe acaba lspany~ya ~eni kıtalar ~~n~erilm~si~e .. ka: Niyuz Kronikel ve Deyli Herald gazeteleride Mussolini'nin , se~vahatı 
rar verecektir. Yoksa ademı mudahale komıtesıne gonullulen 'b' k 'tt'h d ğ' k k d' I . B t rüsumu ._, 

kl'f d k . ? ne gı ı arar ı ı az e ece ı mera etme te ır erı. u gaze e· 
ıerGi çağtrılbmasını lmı ted 

1
kte ece tır. la ler Duçe'nin Guadalaı'ara hezimetinin intikamını almağa kal- /ngiltere'de yiJzde Belgrad 2-t {Radyo) - Prav-

aze e u sua ı sor u an sonra şun rı ilave etmektedir. da gazetesi, kont Ciyano'nun 
.. Şimdi ltalyanın askeri haysiyeti mevzuu bahistir. ltalyan kıkışmasından korkmaktadırlar. 50 indirildi seyahati etrafında uzun bir 

kıtalarının ispanya' da uğradıkları muvaffakiyetsizlik esnasında Niyuz Kronikel gazetesi böyle bir tahrik karşısında bitaraf Londra 23 (A.A) - Mec· makale yazmış, senelerden ıon 
Mussolini'nin en kıymetli generallerinden biri de ölmüştür. kalmak gittikçe müşkülat kesbedecektir, demektedir. lis demir ve çelik mamulatı ra ftalya - Yugoslavya müna· 

•-+-t-t • • M 1 üzerinden alınmakta olan güm- sebatının dostane bir ıafhaya 

lngiliz Bahriye Al~mi Almanlar, Papanın tahri ;~~d:İ•::!i j:.ı~;~: bir~.~:: gi.;:;~~~e~:~ı:~~~!~;,,. Al· 
k .,.. t• d 1 • • te • ld layihası kabul etmiştir. man gazetelerinin de ayni mev 

alyanın Akdenize hakim ol- a ın en .mu_ essır o u Ham demir üzerinden vergi ZU etrafında neşriyat yaptık-
k 1 1 planmıyacaktır. )arını bildirmektedir. 

maktan henüz uza o t u- Papanın beyann&meleri ansı- t I En çok çocafa olan 
ğu kanaatindedir. zın kiliselere tevzi edilimştir Kon ro üçbabayaikramiye 

Londra 23 (A.A) - Havas tayyarelerden pek fazla kor- Paris 24 (Radyo) -Alman l ğini itiraf eylemektedirler. Pazartesi giinii. verilecek .. 
bildiriyor: kuları yoktur ve diğer taraftan ricali, Papanın son telkinatını Alman hükumeti, Vatigan b •k l 23 nisan çocuk haftası mü· 

Londra bahriye mahafili denizaltı gemilerine karşı mu· şiddetle muahaza etmekte ve nezdindeki elçisine lazımgelen tat 1 O UnUyOr nasebetile, lzmir Çocuk Eıir-
C!:_:lya ile Afrika sahilleri ara- hafaza ve müdafaa tekniği 0 dag" ıtılan beyannamelerı·n, an· tal' t · t t d L d 24 (R d ) Is 1 ~ ıma ı ve!'mış ve pro es o a on ra, a yo - - geme kurumu, zmir kazası aıdaki geçitte ltalyan kon· derece ilerlemiştir ki iyi orga· sızın kı'lı'selerde tevzı' edı'ldı'· b 1 l · t' · l · d · "d h 1 

u unmasını emrey emış ır. panya ış erme a emı mu a a e dahilindeki ençok çocuklu üç 
trolu··nu"n mu"essı'rlı',,.;nı' isbata nize edilmiş bir filo bir de- V lk' B b ht · k · · d" t 1 

5' Go••nu••ııu··ıer o ışer eo a ergazete~n. omıtesı, un op anmış ve aile babaSlna ikramiye veril· 
-·tuf ıon ltalyan Akdenı'z nizalta gemileri kordonunu P b h k ti · 1 Al k l l · · t f d 
- b 1 k k apanın u are e erıy e · ontro mese esmı e ra ın a mesini kararlaşbrmıştır. manet,.a)arım hı.çte endı'şe ı'le geçmekte hiç ir zoru çe - d h.I.. · · · h "dd k l d 

... mez. Sur'atla kruvazörlere ge· Geri dönüyorlar manya a 11 vazıyetının te · uzun mu et onuşma ar a Çok çocuklular, 20 nisana 
brfılamamıştır. lince yalnız sür'at kafi değil· Londra 24 (Radyo) _ Gö- likeye düştüğünü yazmaktadır. bulunmuştur. Deniz kontrolu· kadar Çocuk Esirgeme kuru-

Bu mahafil mezkur geçitin dir. Ve İtalyan kruvazörleri nüllü olarak lspanya'ya gitmiş Y ••ı••ı nun, Pazartesi günü başlaması muna müracaat ederek isim· 
lcapatılması imkan ve ihtima· silahlarının ise diğer yabancı olan lngiliz gençleri, dün bu- aşıyan 0 U er kuvvetle muhtemeldir. lerini yazdıracaklardır. Bunlar 
linde de şüphelidir; zira ltalya· filolar kruvazörlerinin silahla· eli • •... arasında en fazla çocuk ba· 
L.. k l " raya gelmişler ve arkadaş- yarı R 'd uunun için ruvazör er ve sur- nndan yüksek olmadığıda oma a bası olanlardan üçü aynlarak 

t 't h ·bı · · 1 d larının yakinda döneceklerini ~ l ı orpı o mu rı erının yar- ma um ur. /Baştara/ı 2 inci sahifede J Dü f l kendilerine ikramiye veri e· 
._. ile bilhassa denizaltı ge- Bütün bu sebeplerden do· bildirerek, bunun için, hüku- rulmuştur . n gece ener a ay. cektir. 
mllerine ve tayyarelerine güve· layı Akdenizin bir ltalyan metinde müzaharette bulunma· Birdenbire kendinizi bir /arı tertip etli~ mif • 
Dir görünmektedir. Halbuki ıölü olduğu hakkında Roma· sanı istemişlerdir. h,arp meydanında veya kabir- Roma, 24 (Radyo) - Fa-
'bu mahafilin tebarüz ettirdi- da söylenen sözlere hakikat J --••~·-.•-· ••-- leri alt-üst edilmiş eski bir şist senei devriyesi olmak itizar 
~ne göre harp gemilerinin nazariyle bakılmaktadır. ngiltere, deniz .. b t'l d" ce burada 
• mezarlıkta zannedersiniz. Kor- munase e ı e un ge 

~• k • hakimiyeti fener alayları olmuş, kilise 

l 

Yazımızın çoklutu dolayı· 

Fransa lngl•ıtereye va 1 kar, gerilersiniz. Fakat başınızı çanları saatlarca çalmıştır. 
-B~ıarafı birinci salıifetle- çevirdiğiniz tarahaki dükkanın Askeri rical, meçhul asker 

sile (Ali paşa kira Froıini ) 
adlı tefrikamızı koyamadık. 
Sayın okuyucularımızdan özür 

hücümleri eyi görmedi :;·:~ik~!~~.~:.mlı.~:.:.: ;i:~:.d~u:~.:~:ıe~;;.:::::: ~~~::~~=rd!'.derek çelenkler 
müdafaası Fransa'ya terkede- c&aklara mahsus olarak hazır-

dileriz. 

Muaaolini'nin nutkunu Fransa siyasal 
mahaf ili esasen bekliyordu 

Paris 24 (Radyo) - Paris kun bugünlerde esasen bek-
9\ydal mahafili; ltaiya başba· lendiğini ileri sürmekte ve 
kanı Bay Mussolini'nin nutku· Bay Mussolini'nin, İngiltere 
na ehemmiyet atfediyorlar. umumi efkarına olan hücum
Ayni mahafil; böyle bir nut· lannı iyi görmemektedir. 

Veziristan 
isileri 

/ngiliz askerleriyle 
çarpııtı, maktul ve 

mecruh vardır 
Londra 23 (A.A) - Hindis

tan 'ın batı şimalindeki. Vezi· 
riatan bölgesinde yerli asilerle 
lngiliz kıt' alan arasında yeni 
hidiseler çıkmıştır, 3 lngiliz 

askeri ölmüş ve 7 asker ya· 
alanmıştır . 
Yağmaya devam etmekte 

olan asiler 6 Hint'liyi kaldır· 

••ılardır. ----
lktısad Odaları 

tefkilatı 
Ankaradan şehrimizdeki ali· 
darlara gelen malumata gö· 

Ofis ve lktısad Odaları 
·ıatı, Haziranda taaliyete 

~emiyecektir. Maamafih, bu 
kat'i değildir. lktısad 

ekiletinin, bu mes'ele hak-
anda hrr.üz bir kara,r. verme· 

diti ötrenilmittir. 

Belçika'nın emniyeti 
mes'elesi 

Buştarafı 1 inci salri/(·ı!ı· 

rek Dış bakanı bay Eden'le 

Belçika'nın teminat istekleri 

hakkında hususi bir görüşme

de bulunduğunu tahmin et· 

mektedir. 
Deyli Telgraf gazetesi di

ğer paktın yakında imza edi

leceğini zannediyor, zira Bel
çika hudutlarına tecavüz edi· 
lip edilmediğinin takdiri hak

kını mu haf aza etmek istemek· 
tedir . 

Büyük devletlerin ise kendi
leri hesabına böyle takdirle 
mütearrize karşı harp ilanı icap 
edip etmiyeceği kararını Bel· 
çika'ya vermek istiyecekleri 
pek az muhtemel bldunmak· 
tadır . 

Belçika, Fransa tarafından 
Sovyetler birliği ve bazı doğu 
Avrupa devletlerile akdedilen 
ittifaklar dolayısile endişe hiı 
ettitin! ilive etmektedir. 

cektir. ladığı ej'lencedir. 
Alman donanması, bugün Büyükler, balo için veya 

çok kuvvetlidir. bu itibarla sokakta dolaşıp .. maskaralık· 
lngiltere, şimal denizini ih· lar,, etmek için kendilerine 
mal etmemek mecburiyetin- kuru kafa alırlarken çocukla· 
dedir. rına da iskelet bebekler al

lngiltere, yeni deniz pro· mağı ihmal etmezler. 
gramına göre, 2 tayyare ge· Çocuklar ölümle ıemasa bu 
misi, 18 , sıra kruvazörü, 46 bebeklerle başladıkları gibi 
tahtebahir ve 34 bin ton hac· ölümü ıevmeğe daha birçok 
minde beş dritnavt ile 16 telkinlerle ahşırlar. 
torpito muhribi yapacak 1938 Ninnilerde anneleri onlara 
senesinden sonra da yeni ba- ölüm perisinden bahseder. 
zı gemiler inşa edecektir. Uslu durması için çocuğa an· 

Yeni yapılacak olan harp nesinin ettiği vaad şudur: 
gemileri için lngiltere Deniz - Yaramazlık ~ etmezsen 
Nezareti, yeni sistem toplar sana ilmüş kardeşini veririm, 
inşa etmeğe karar verdiği gibi yersin. 
Bahriye mektebine 1940 se· Çocuğun kardeşi bir stne 
nesine kadar h'!r ders devre- evvel ölmüştür. Her ay batın· 
sinde muayyen programdan onu ziyarete gidip, kelJe şek
fazla yüzer talebe almağı ve lindeki şekerleri götürürken 
senede birbirine üç defa im· kardeşi bu şekerleri yemek 
tihan verilmek şuretile müm- ister. Ölmüş bir intan, çocu· 
kün olduğu kadar çok deniz ğun gözünde bu suretle gü· 
zabiti yetiştirmeği tensip ey· zelleşiyor, iskeleti ıevmete 
lemiştir . başlıyor. 

Şu vaziyet gösteriyor ki, in- Meksika yerlilerinin bu se-
giltere, 1941-1943 yılına ka- lamlarında, birbirlerine söyle
dar Fransa ile müttefik kala- dikleri en hoı sölerde bile 
cak olursa, gerek Akdenizde ölü ve ölüm kelimesi başta 
ve kerekse şimal denizinde, gelir. Sokakta birbirlerine 
keyfiyet ve kemiyet itibarile raathyanlar: 
en mühim mevkii ihraz etmiş -Nnsılıın öfücüpm? diye 
olacak ve her iki devlet, diğer· hatır sorarlar. Neşelendikleri 
)erine faik bir halde buluna· zaman; .. Yaşasın ölüml,, diye 
caktır. baJvarlar .. 

ge mtakası 

BağCılarına ilin 
Bu aene kükürt aceoıalıklan lı.aldırılmııtır. 

İzmir hariç olmak üzere awağıda gösterilen mıntakalarda Jdlldlrt N• 

tııı ziraat baukalan ıube ve eaodıldarınca hizalannda yuılı perakeade 
f iatlerile yapılacaktır. 

lzmire bağlı olan Karııyaka, Buruava, Buca, Seydiköy, Torbalı, Ilı~, 
Bozyaka, Balçon, Y enikale tıman bagcılan ibıiyaçları olan kflldlrtleria 
Ledelioi tirkeıin (lzmirde kapalı yemit çar,ısı o. 41) mutemedliline 
tediye ederek "-ükflrtlerioi Daragaçda tat i4eledeki ardiyede taelllm 
eJecelderdir. 

İkiar.i eller kaldırılmıt olduğundan ba&cı ol1Qıyaalara kdk.Grt ~e· 

, rilmiyecektir. 
Satıt 

Mıntakası 

İzmir 
Kimler tarafından aatılaca~ı 

Keçiborlu k.dkürtleriT. A. Ş. 

İzmir mutemedliği kapalı 
Y cmit çarıııı No. 4 l 

Menemen Ziraat bankası 
Maniu ,, ,, 
Turgudlu ,, ,, 
Salihli ,, 
Alatehir .. .. 
A!r.Jıiııar " .. 
Kırkağaç 

" .. 
Soma .. .. 
Balıkeair .. " 

Perakende •bt fiati 
beber torba için 

330 kurut 
340 .. 
340 .. 
345 .. 
350 " 
350 ,, 
350 .. 
350 .. 
350 .. 

360 " 
Bergama ., ,, 360 .. 
K.ema&pa,. " ,, 350 " 
Urla ,, ,, 350 ,, 
Sc:feribiear ,, ,, 355 ., 
Çeıme ,, ,, 355 ,, 
Ôdemit ,, ,, 3'.55 " 
Tire ,, ,, 355 " 
Kuoaduı ., .. 360 " 
Kiikürtlerimis kortun mdbilrlü (50) .. r kiloluk. torbalarda •bhla 

çıkanlaıııtır. Beynelmilel ıöhreti baia ı.o.ınr.c1a (Dpiel Gpfftb) laho
raıuvannda yaptınlau tahlilde lftkilrtlerimidu, yüzde 99,51 Afiyette 
o!ı.luğu anlaıılmııtır. 

Kdkürderimiz batcıhk içi• IOD derece (aideli haualan heb mmlr 
n ı ııddelerdeu tamamile 'flilt...: yilkaek ecnebi lı.OkGrllerine •••lildir. 

UÇIBURLU &.CJ&{l~l 


