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ltalya, lspanya'ya iki kol- [ Türk-Rumen SURiYE MEKTUBU 
ordu daha gönderiyor Ti;;:;~ ;:::,!;~e- Cerablusta şapka giyen · 

hazırlandı 11 Türk tevkif edildi --
ltalya'nın'. Londra sefiri bay Grandinin sözleri 
tefsir ediliyor ltcılya, ademi müdahale itilaf na-

Bükreş 25 (Radyo) - Ro· 

manya Ticaret nezareti, Tür

kiye ile yapacağı iktisadi mu

ahedenin esaslarını tesbit 

etmiştir. iki devlet arasın.da 
bu hususta müzakerelere baş· 

• • 
mesının 

ltalyan askerleri 
Roma 25 (Radyo) - İtal

yan gazeteleri, Bay Grandinin 
ademi müdahale komitesine 
verdiği kat'i cevaptan bahs
ederek İtalya'mn, fspanya' da 
hükumet taraftarlarının bir 
zafer kazanmalarına meydan 
vermiyeceğini ve Sovyet pla· 
nına lngiltere ve Fransa kuv· 
vet vermekten vaz geçdikleri 
taktirde İtalyan siyasetinin de 
değişeceğini yazıyorlar. 

Londra 25 (Radyo) - ispanya 

feshini ilan edecekmiş .. 

yürüyüş halinde 
gazetesinin yazdığına 

ltalya başbakanı bay 

lini ispanyaya daha 

göre, 

Musso

iki kol 

ordu göndermeğe karar ver
miştir. Bu kuvvetler tam tec
hizatlı olarak ispanyaya çıka
cak, derhal harbe başlıyacak
tır. Bay Mussolini, ademi mü
dahale itilafnamesinin Fransa 
tarafından ihlal edilmiş oldu
ğunu İtalya hükumetince de 
feshedildiğini ilan edilecektir. 

Londra, 25 ( Radyo ) -

Royter ajansı bildiriyor; Is· 

panya' daki ecnebi gönüllülerin 
miktarı 100,000 dir. Bunun 
55 bini asiler tarafındadır. Ve 
30 bini İtalyan, 20 bini Al
man, 3000 i de lrlanda'lıdır. 

Asilerin elindeki tayyarelerin 
381 i ltalyan ve 200 il Al
man tayyaresidir. Cumhuriyet
çilerde 200 Sovyet tayyaresi 
f Devamı 4 üncü sahi/ ede) 

]anmak üzeredir. ...... 
Sofya'da 

Bircok kimseler tev-• 
kif edildi 

Sofya 25 (Radyo) - Sof
ya' da belediye intihabatın da 

mülğa siyasi parti mensupları 

için propaganda yapan bir 

çok kimseler hapsedilmiştir. 

Sofya polisi, dün gizli bir 

matbaa meydana çıkarmışhr. 

Dıvarda birçok muzır gazete 

ve beyannameler elde edil

miştir. Matbaanın sahibi olan 
bir profesör yakalanmıştır. 

Kont Ciyanonun Belgrad seyahati 
Çekoslovakya'da hayret uyandırdı -· İtalya, Avlonya muahedesini tadil eden yeni bir 

muahede akdini Yugoslavya )la teklif edecekmiş •• 

Arap gazeteleri, Numan beyin Türklerle 
temasta bulunmak üzere Antakya. 

dan geçtiğini yazıyorlar 

Bayır bucak Türk nahiyesidir 

Antakganın bir mahallesinde çeşme başında 
toplanmış Türk yavruları 

Şam 18 (Hususi) - Hüku- Milli müdafaa vezirinin riya-
mete, Paristeki Suriye beyte· setinde toplanan komisyon 
tinden gelen mufassal bir mek- askeri komisyonunun hazırla-
tupta hey' etin Paris'tc umumi dığı raporu CJkumuş ve ordu 
af, Suriye ordusunun teşkili teşkilata için bütçeye tahsisat 
ve buna benzer muahede tat- koymağa karar vermiştir. 
bikatile alakadar mes'eleler Suriye ordusu teşkili mes'-
hakkında yaptığı müzakereler clesi Paris'te de heyetle Fransa 
ve vasıl olduğu neticelerden hariciye nazırlığı arasında 
bahsedilmektedir . görüşülerek muhtelit fırkalar-

Cemil Merdem mektubunda dan Suriyeli efradın ayrılması 

Cumhuriyetçilerinin son zaman· 
zamanlarda hariçten 120 mit
ralyöz, 10 tank, ikiyüz ton 
cephone, 300 harp tayyaresi 
ve daha bazı mühimmat aldık
ları söyleniyor . 

Prag, 24 (A.A) - B. Cia
no' nun Belgrad'a ziyareti 
Prag' da hayretle karşılanmış
tır. Zira Yukoslavya, cereyan 
eden müzakereler hakkında 
Çekoslovakya'ya mun-azaman 
malumat vermiştir. Burada 
beyan t'<lildiğine göre, Çekos· 

• Pariste Suriye hükumeti ile ve Suriye gençlerinden de iki 

Londia 25 (Radyo} - İngil-
tere siyasi mahfillerinde lspan· 
ya işi için milletler cemiyeti· 
nin toplantıya çağırılacağı hak
kındaki, haberlerin nereden 
çıktıiı hakkmda malumat yok
tur. 1talya'nın son hattı hare
keti karşisında lspanya'nın 
böyle bir toplantaya lüzum 
görmüş olması çok muhtemel· 
dir . 

Paris 25 (Radyo) - Maten 

Lindberg 
Hindistan'dan lon. -----------, dra'ya donüyor 

Bay Lindberg 
Londra, 25 ( Radyo ) -

Meşhur tayyareci kolonel Lind
berg ve refikası, Hindistan' dan 
tayyare ile lngiltere'ye avdet 

lqvakya, ltalya - Yugoslavya 

münasebatının aldığı şekilden 

anc~k memnun olabilir .. Çünkü 

Prag'ın, Roma ile çok arzu 
ettiği teşriki mesaiye bazan 
imkan hasıl olmaması ile Yu
goslavya arasındaki münase
betin uzun müddet pek az 
memnuniyeti mucip bir şekilde 
olmasından vç Çekoslovakya· 
nın da bunun hesaba katmak 
mecburiyetinden ileri gel

Kont Ciyano Alman Hariciye nazırile görüşürken 
ederek Fransız seden Pertinax, şu mütalaayı luklar temin 

miştir. 

ileri sürmektedir : · 
"Öyle zannolunuyor ki, her 

ne bahasına olursa olsun dost-

Çekoslov gazetesi bu hu· M k 1 T l 
sustaki yazısında, orta Avru· OS OVa • V O ga 
pa'daki vaziyetin halen noktai Kanalı bitiyor 
nazar yaklaşmasına B. Şuşning Moskova, 25 ( Radyo ) _ 
ve Daranyi'nin ihtiyatlı siya- J25 kilometrf! uzunluğunda 
setleri sayesinde her zaman- açılmış olan Moskova-Volga 
kinden daha müsaid olduğunu büyük kanalının inşaatı kısmen 
bildirmektedir. bitmiştir. 

Paris 24 (A.A) - Eko dö Kanal, 1 Mayısta itmam 
Pari gazetesinde, Kont Ciyano edilmiş olacak ve büyük me-
nun Belgrad seyahatinden hah- rasimle açılacakhr. -----------· ........ ··~·~-------------
SiyasiM üsteşarlar ----------· ... Anknrn, !.'!4 ( A.A ) - Si)asi 
nıüet~şarlıklara a~agıdaki zatlnrıu 

tayini hdeicumhur Atatürkün yük· 
sek ta dikine iktiran eylcmiçtir. 

Adlizeye: Kocaeli mebusu Sa· 
Uhaddin Yargı, l\lilli müdafaaya: 
Denizli mebusu Necip Ali Küçilka, 

dülmuttalip Oker, Maarife: Erzu· 
mm mebusu rafi Atuf Kansu, 
Ziraate: Mardin m ebusu Riza Er· 
tun, 1ktısada: Konya mebnsu Ali 
Riza Turel, ~afıaya: Trabzon me· 
Lusu Sırn Day, Sıhhat ve İçtiruat 
Muavenete: .Aydın mebuıu Dr. Hu· . 

sistemini bozmağa uğraşmak 

arzusu, kont Ciyano'yu Yugos

lavya lehine olarak evvelce 

Arnavutluk ile akdetmiş oldu-

ğu iki Avlonya muahedesinde 

tadilat yapmak manasına ge· 

len yeni bir muahedeyi M. 

ahedeyi M. Stoyadinoviç' e tek

lif edecektir . 
O muhadelerki, Arnavutluk 

üzerinde lıalya himayesini to· 
sis etmiştir. Acaba bu hal, 
ltalya tarafından Akdenizde 
alınmış olan vaziyetin etrafın
da beynelmilel bir buhranın 
başlanğıcı mıdır. Bugünkü ha 
diseleri iyice takdir edebilmek 
için şurasını da göz önünde 
tutmak lazımdır ki, Rayş hü
kumeti, Almanya'nın bugünkü 
vaziyette uzun ihtilafa irişmeğe 
iktidarı olmadığı kanaatinde
dir. işte bu hal, ltalya'nın 
· uetinin za af noktuıdır . 

Fransa hükumeti arasında mu· fırka teşkili kararlaştırılmıştır. 
vasala noktası olmak Üzere lranktan Yemene Cemil 
daimi bir murahhasın bulun- Medfainin riyasetinde gönde-
ması zaruri olduğunu yazmak- rilen heyet tayyare ile Şanı-
tadır . dan geçmiştir. Hayfa Kahire 

Bu murahhas yakında tayin yoluyla Yemene gidecektir. 
edilerek Şamdan Parise gön· Bu heyet Irak ile Yemen ara
derilecektir. (Devamı 4 üncü salıi/ed•) 

~-~---------·~ .... ~ .. ------~~-
Belçika n ı n tamamiyeti 

mülkiyesi tekeffül edildi 
Harp vukuunda Belçikadan Fransa ve 

/ngi;tereye hiç bir kuvvet geçmiyecektir 
rılan anlaşmalar, aşağıdaki üç 
esasa müstenittir: 

1 - Belçika, harp olduğu 
taktirde İngiltere ve Fransaya 
askeri kuvvet vermek suretile 
yardıma mecbur değildir. 

2 - Fransa ve lngiltere 
hükumetleri, Belçikamn tama
miyet mülkiyesini garanti et
mişlerdir. 

3 - Belçika hükumeti; top
raklarından geçmek istemiye· 
cek bir devlete asla müsaade 
etmiyecek ve icabmda bu 
devletle harb açacaktır. Bunun 
için lngiltere ve Fransa'ya 
taahhütte bulunmuştur. 

İngiliz kralı, Belçika kralına 
hasse ordusu fahri kumandan· 
lığını tevcih etmiştir. Belçika 
kralı, bu akşam sebep olma· 
dığı taktirde Brüksele hareket 
edecektir. 



Zabıta Romam: 

Kadın - Han 
.. -2-

- Eğer bu kadın doğru 
eöylüyorsa ben kendimi asanm 
bu olamaz, bu mel'un cadı 
bu sözler altında gizli bir 
maksadla şeytanca bir tedbir 
takip ediyor. lnis kendi ira· 
desile elile silahını bıraksın, 
Kroser'in idamından evvel yeis 
aikasile intihar etsin. Asla, 
asla! lnis gibi cani, katil bir 
kadın dünyayı ancak cebren 
teıkedebilir. 

Karter ise postadan relen 
mektupları birer birer okuduk· 
tan sonra mal8ya bırakarak 
Şik'e hitaben: 

- Bu mektup hiddetini 
mucip oldu öyle mi? Fikrin, 
düşündüğün doğrudur, ihtimal 
iri lnis başka Birşey düşünü
yor ki bizim nazarı dikkati
mizi o işten uzaklaştırsın. 

Keyfiyeti tahkik ederiz. Doğru 
aöylemiş olması muhtemeldir. 

Çünkü bu kadının elinden 
hiçbir ıey kaçmaz, yalnız ce
Mret ve şecaatı yoktur. Kro· 
1er' de bulunan azim ve sebat 
kadar merkumun şecaatı de 
olaydı kendisini yakalamak 
mümkün olamazdı. işin mahi· 
yetini anlamak için inisin gös 
terditi binaya gidelim. Eğer 
aözünde durmuşsa orada ce
teclini göreceğimiz. Tabiidir. 
Bundan başka şimdiden saat 
ona kadar vaktimiz çoktur. 
Bir IUt sonra nasıl olsa Kro
lerİ nezaretimiz altında idam 
)lerİDe naklederiz. 

O euaada hizmetçi kadın 
içeriye girip Karter'e: 

- Merkezi umumiden Mis· 
ter Mekaloski mühim bir iş 
ta.klanda sizinle telefonda 
törütmek istiyor. 

Uzun tcnelerdenberi hizmetçi 
bdın, Karter'in bütün esra· 
nna vakıf olduğundan kendi
IİDe itimat edilmekte idi. T e· 
lefon, en üst kattaki yazihane 
odasında olup oraya muavin· 
lerile, vuifedar olan akraba· 
lanndan başka kimsenin gir· 
maine müsaade etmezdi. Bu 

odada bulunan telefon yalınız 

kendisile emniyeti umumiye 

müdürü Mikiloski'nin daire· 

ıine batlı idi. Umumi muha
bereye mahsus olan telefon 
ise aşağı katta bulunuyordu. 

Karter, Şik'i de beraberine 

alarak yukan çıktı ve aletin 
dipr lloluau da Şile' e vererek 
muhavereyi dikkatle dinleme· 
Pi tenbib etti. 

- Alo, Corcl Siz misiniz? 
- Evet; ben Mikiloskil 
- Ne var, yeni birşey mi 

oldu? 
- Daha ne olsun, ne be

laya utrıyahm. işte bir bela
dan, musibetten kurtuldukca 
diierine duçar oluyoruz. 

- Çabuk söyle. Sabnm 
tükendi. 

- Şeytan, mel'un herif az 
kaldı intihar ediyordu. 

- intihar etmek istiyen 
kimdir? Şimdi sen nerdesin? 

- Merkez umumideyim. iyi 
dinle Nikola, Moris Kroser 
bugün intihara azmetmişti. 

- Mümkün değildir. Nasıl 
oldu, azminde muvaffak ol
chı mu? 

- Ne çok sualler irad edi· 
n, hayır muvaffak olmadı. 

- kü kendi pantalon askısile 
• etmek istemiş, askı 
lıfına dayanamayarak kop· 

muş ve yere düşmüştür. Yere 
düşünce muhafızların nazan· 
dikkatini ce-lp ettiğinden he· 
men koşarak elleri kelepçeye 
vurmuşlardır ki bir daha İn· 
tihara kalkışmasın . 

- Kendisine birşey olmadı 
ya? 
- Şüphesiz, ancak boyunu 

biraz eğri imiştir. Bu ise dok
torların raporundan, asılma
sına ve hükmü idamın icrasına 
bir mani teşkil etmiyormuş. 

- Corc dinle, senden başka 
bir kimse bu haberi bana teb
liğ etseydi inanmazdım. Zira 
Kroserin hayatı başkasına mü
teallik bulunduğu cihetle bu 
alemi terketmek kendi irade 
ve ihtiyarında değildir. Benim 
fikrime göre Kroser intihar 
etmek istememiştir. Ancak vü
cudunda bir sakatlık yaparak 
hükmü idamın icrasını tehir 
ettirmek istemiştir. 

- ihtimal, bir de cebinde 
bir mektup bulunup imz ;iSı da 
lnistir. 

- Pek tuhaf bir iş. Bende 
sizi, güzel yüzüne hayran eden 
o kadından bir mektup aldım 
intihara azmettiğini yazıyor. 

- Ne ıeytan kadın! Kro· 
ıerede kendisini tahlise mu· 
vaffak olamadığından dolayı 
intihara karar verdiğini ve 
işk ve sevgisini bildirerek 
veda ediyor. ihtimal ki sevgi· 
lisinin bu hareketi Kroseri' de 
müteessir etmiş olmalı ki oda 
ayni hareketi yapıyor. 

- Olabilir, lilcin eminim ki 
~erimler Kralı kendisinden 
-biŞkasımsevıiiez:-;Oröi8%.'oüö
yayı kendi - menfaati~eda 
eder. inisin güzelliğinden ken· 
disine olan yükaelc itaatından, 
muhabbetinden ve emirlerini 
harfı barfına icra ettiğinden 
memnun kalarak bir ileti mah 
susa gibi bu ane kadar kullan 
mışsa da· ölmesine asla teessüf 
etmez. Çünkü başkasını bul
makta güçlük çelemez. 

- Bu zan dotwııdur. Likin 
~Kroser, şimdiki-f;lfutten 
kurtulmağı ancak onun vasıta
sile umduğuna binaen intih~ 
nnı işitir işitmez y:esinden o 
da intihara kalkışmıştır. Bahu
sus öldüğü de anlaşıldıktan 
sonra... cezasını kendi elile 

(icra etmiştir . 

Karter, büyük bir hayret ve 
heyecanla; 

- Hakikaten lnis intihar 
eltimi, mutlaka öldü mü? 

- öldü. Çoktan canı ce. 
henneme bile gitti. Karter bir 
"M:7daba-işitiyoruın:- Yanında 
muavinlerinden birisi mi var. 
Kimdir o? 

- Evet, amcazadem Şile . 
Muhaveremizi dinliyerek icabı 
halde herşeye vakıf olması 
için dinletiyorum . 

- Çok iyi yaptın, o halde 
·şik'is&ntralparkta kiTrlıDü:' - -- -- ____,.... -hendis Minasto'nun~ahşap oda· 
sına rönder, tahkik : etsin.-. -

- Demek lniı sözünde se· 
bat ~derek intihar etmiştir. 
- ...:.. Evet:-hatti - bana'c:la.bir 
mektup röndererek] Krosere 

_olan aşkında'!..!>abseclJı'!.r ... ~n 
ise senin gibi .. bu güzel kadı· 
nın kadının kendi ıradesile 
bu dünyadan çekildiğine ta· 
accüp ettim . 

- Ben bu itin doğru oldu· 
tuoa bili İD&Dm•y.on&m. Ken· 

(Ulusal Birlik) 

1 Mac West'in tavsiyesi l 

''Kızlar, erkeklere karşı 
nasıl hareket etmeli? .. ,. 
Meşhur sinema yıldızı, mekteplerde 

kız talebeye bu fekilde bir 
ders gösterilmesini istiyor 

Sinema artisti Mac West nuşsunlar, bir erkeğin karşı
genç kızların bugün aldıkları smda istedikleri gib~. dursu~
terbiyeyi doğru bulmuyor. lar demiyorum. Bugun, esık 
Bilhassa, genç kızların hayata kaideler esasen yıkılmış bulu· 
atıldıktan sonra erkekler kar- nuyor. Fakat, buna mukabil, 
şısında nasıl hareket etmek biraz evvel de söylediğim gibi, 
lizımgeldilderini bilmedikleri· genç kızlara erkeklere ~arşı 
ni ileri sürüyor. Ve mektep- nasıl hareket etmek onları 
lerde '"erkeklere karşı nasıl nasıl tanımak lazımgeldiği öğ· 
hareket edileceğini,, gösterir retilmiyor. 
dersler gösterilmesini istiyor. Bunun için, genç kızlar ha-

Diyor ki: yatla karşı karşıya geldikleri 
.. Her kız, mektebe başlar zaman ne yapacaklarını şaşı-

başlamaz, hesap, hendese, rıyorlar . 
tarih ve tabiat dersleri ile be- Mesela bir af>artımanda tek 
raber .. erkekleri tanıma, bil- başınıza oturuyorsunuz. Ayni 
me, an_la.ra k~rtı ha~e.ket,, apartımanda oturan bir genç 
ders~erı~ı de oğre~mehdır. adam var. Yalnızsınız bir ar-

Çunku, bunun dığer ders- kada a ihtiyacınız var. Fakat 
lerden daha mühim old~ğunu eski !erbiyeye nazaran, tanış
bir kenara bırakalım hıç ol- tırılmadığımz için bu ~gençle 
mazsa, onlar kad~r elzem . ol- aranızda ne kadar göz aşina
duğunu kabul etmıyecek kım· lığı bile olsa, görüşmemeniz 
se var mıdır? 1... d 

Hele mektepte tahsil ve azım ır. . . 
t b. . b" . k 1 ... t•k t b" Fakat, yenı tcrbıyede genç er ıyeyı ır ıs o as ı er ıye .. . . 
olarak değil de hayata yetiş- kıza oğretılecek kaıde, bu ~r· 
me olarak ele alacak olm·sak kekle hemen konuşması değıl
k1zlara •erkek deni. verme- dir. O zaman, belki terbiye
nin diğer derslerden daha sizlik olur. Fakat, ona şunu 
ehemmiyetli olduğunu kabul öğretmek lazımdır . 
etmek lizımdır. Göz aşinalığınız olan erkeğe 

Genç kızlara böyle terbiye ancak kendisi size alaka gös
verilmesini istemekte ben ken-

terdiği zaman, takdim edilme· 
dimi az çok salahiyet ıahibi den de konuşabilirsiniz. 
zannediyorum. Çünkü, · ben, işte, genç kızlara, erkeklere 
mektepte ve evde aldıtım d ki · 
terbiye ile hayata atıldığım karşı nasıl hareket e ece en 
zaman neler çektiğimi henüz bu şekilde tecrübelerin anla· 
unutmadım. tılmuı, içtimaiyat, felsefe ba-

Bugün, artist olmam base· kımından tahlili ile, birer birer 

bile, erkekleri c;olc yakından _öt_;_re_t_il_m_e_li_d_ir_. ------
tanımış bulunuyorum. Fakat, Manisa icra memurluğundan: 
bugün edindiğim tecrübeler Müftü zade Ahmet Nuriye 
ve erkekler hakkındaki fikir- 37 50 lira borçlu Asım Molla 
lerim:hiç de mektepte hoca· zade Halilin bu borcundan 
mm, evde büyük annemin dolayı birinci derecede ve bir 
bana ötrettikleri değildir. sıra numarada ipotekli kilise 

Eski zamanın kızlarına '"er· timarında istasyon mevkiinde 
keklerle laf etmeyin. diye şarkan hazineye ait tarta iken 
öj'retmişlerdi. Onun için bir halen aygır deposu fidanlığı 
erkekle karşılaşan genç kız ne garben kireççiler veresesinden 
söyliyeceğini bilmezdi. Hayriye ve Sıddıka arsası, 

•Terbiyeli bir duruı,, alma· kısmen yol şimalen hazineye 
aını da söyliyorlardı. Onun ait yer cenuben demiryolu ida· 
için genç kız bir erkeğin kar· resinin aldığı müfrez yerle 
şısında ne vaziyet alacağını çevrili tapu kaydına göre tarla 
şaşııırdı: Ellerini nereye ko· olarak kayıtlı iıede halen be· 
yacağını bilmezdi! her metre murabbaı birer lira 

Bununla beraber, ben bu kıymeti muhammineli 5224 m. 
eski kaideleri yıkmak isterken m. ındaki arsanın 8 hisseden 
kızlar her önüne gelenle ko· 3 hissesile Muradiye timarında 
di gözümle _ cesedini görme- 3 tepeler mevkiinde şarkan 
dikten sonra inanmam . bakkal Y orgi ve zeytinliği 

- Hakikat tekit olunmuş- garben muhacir Hüseyin ve 
tur. Çünkü demin 58 numaralı ~enişehirli Kerim usta zeytin· 
caddenin karaıolundan San· liği cenuben Buldanlı hacı 
tral park imaretine bağlı ah- Şerif bağı ve: zeytinliği ile 
şap- odada güzel bir genç ka· çevrili zemini sultan Murat 
dının cesedine rast gelindiğine vakfından mazbut tapu kay· 
dair bir zabıt varakası aldım. dında bağ iken halen bağ 
Şimdi inandın mı ? sökülürken aralarına zeytin fi-

- Pek tuhaf, demek ki in· danı dikilerek zeytinlik haline 
tihar doğru imif. Yalınız inti· getirilen ve beher m. m. 5 
har edenin lniı olup olmadı- kuruş kıymeti mubammineli 
ğını iyice bilmek lizım. 33580 m. m. ındaki zeytinli-

- Biz naııl bileceğiz? lnis ğinde 16 hisseden 7 hissesi 
mÜhakemede müttchimlersarr ayrı mezat kaimesile satılığa 
dalyesinde bir defadan başka konulmuş ve artırma şartna
görülmemiştir. Oradan alelek- mesinin herkesin görebilmesi 
ser yüzündeki peçeyi kullanı- için divanhaneye asılmış ve 
yordu. birinci artırması 29: nisan: 937 
-~Hakkın-vardır, Şik dahi tarihine müsadif perşembe gü

tamamile onu tanımaz. Mel'u· nü saat 11 den 12 ye kadar 
nu ancak iki kişi tanıyabilir. yapılacak. Kıymeti muhammi

- Onlar kimlerdir? Çabuk nenin % 75 şini veya fazlasını 
aöyleyiniz. bulursa en fazla artıranın Üs· 

( DnHunı fitil') tüne bırakılacak bulmazsa son 

25 Mart 937 

Tarihi Vesikalar 
Arasın da--

Saray mutbahı için 16,5 mil
yon kilo odun lizım! 

Geçenlerde lstanbula gelen 
bir lngiliz elçisine verilecek 
bir ziyafette yemek pişirmek 
için yirmi çeki odun sarfolun
duğuna dair Başvekalet bazı· 
nei evrakından çıkarıp neşret
tiğim resmi vesika belki de 
bazılarınca mübalagalı görül
müş olabilir. Hatta bir elçi
ye vereceği bir ziyafettee ye-
mek pişirmek üzere yirmi 
çeki odun ıarfeden sarayın 
kendi hususi hayatında ayni 
maksatla ne kadar odun sar
fetmesi lazım geleceğini insan 
kendi kendine sorabiliyor ve 
gözleri önünde budanmış de· 
ğil, kökleri bile çıkarılmış 
yüzlerce hektar vüsatinde or· 
man hayali belirir. 
Doğrusunu isterseniz sara· 

yın ken li hususi hayatında 
yemek pişirmek üzere ne ka· 
dar odun sarfettiği bana da 
merak oldu; bereket versin 
iğne ile kuyu kazmaktan derin 
zevkler duyan hazinei evrak 
memurlarından Bay Kamilin 
Bursa mahkemei şer'iyesi si· 
cillerinde çıkardığı bir vesika 
imdadıma yetişti de, merak· 
larımı yatıştırdı. 

Evvela vak'ayı söyliyelim: 
Padişah ikinci Süleyman 1082 
Hicri senesinde, yani bizim 
kullandığımız sene ile 1672 de 
Edirne'den Bursa'ya gelmek 
istiyor. Asıl saray lstanbul'da 
olduğuna göre Bursa'da olsa 
olsa birkaç hafta veya birkaç 
gün kalacaktır. 

Fakat Osman otullarının en 
silik şahsiyetlerinden, ayni za
manda tarihin meşhur buda
lalarından olan bu Hakanül· 
berreyn velbahreyn'in Edirne
den Bursaya hareket etmezden 
evvel Burn kadısına verdiği 

bir emirde Bursada Matbahı 

amire için tam 33 bin araba 
odun cemetmesini emretmiştir. 
Bir arabanın 500 kilo odun 
çektiğini farzedersek Padişahın 

kısa bir müddet için kalacağı 
Bursadaki Matbahı amiresine 
16,500,000 kilo odun cem
edilmesini istediğini anlamış 
oluyoruz. 

Bu miktar odunun şimdiki 
gibi kış kıyamet gününde bü· 
tün İstanbul fakirlerinin evle
rini bir hamam halveti kadar 
ısıtabileceğini bilmiyen yoktur 
sanırım. 

Söylediğimiz sölerin vesi· 
kasını, bir defa, beraber oku
yalım: 

.. Mevlana Bursa kadısı .. 
Malum ola ki inşaallahuta· 

ali işbu sili meymenet asar· 
da bizzat cenabı hilifetmaa· 
bın mahrusai Edirneden tah· 
tıgihi kadim olan dar-ül·izzu 
velmakar mahrusai Bursa ca· 
nibine teveccüh ve kıılamak 
niyetile azimeti hümayunun 
mukarrer ve muhakkak olmak· 
la mahrusai mezbure kışla· 
ğında matbahı imirem mühim· 
inatı içtin yade odun tedarik 
ve iştira olunmak lizım gel· 
meğin imdi tarafı miriden ve· 
rilen akça ile her bir arabaşı 
mahrusai Bursada deranbar 
olmak üzere nakli ile otuzar 
akça olmak üzere her bir 
arabası birer buçuk akça gel· 
mek ıartile Bursa kazasından 
onbeş bin araba odun ve Ni
lufer suyu ile gelen çam odu· 
nundan dahi on tekiz bin 
arıba çam odunu müaccelen 
ittiri ve tedarik ve Buna' da 

:Miri odun anbanna nakil ve 
kabz"i"na- memur" olanlü"ate.: 
lim ettf;fp 7e te"iiie°uük:aJdmp~ 
ol temessükü mevkufat defte
rine kaydettirip itmamı hizmet 
eyleyesin deyu fermamm ol· 
muştur. Buyurdum ki: 
Hükmüşerifimle vardıkta bu 

bapta sadır olan emrim üzre 
amel edüp dahi kat'a tehire 
ve tavakkuf eylemeyip veçhi 
meşruh üzere matbahı imirem 
mühimmatı içün Buraa kaza· 
sında iştirası fermanım olan 

müşterinin peyi : baki kalmak~ 
15 bin araba odun ve Nilufer şartile 15 gün uzatılarak 15 

mayıs 937 tarihine müsadif suyu ile gelen çam odunundan 
cumartesi ıünü saat 11 den dahi 18 bin araba çam odunu 
12 ye kadar ikinci artırması muaccelen iştira ve tedarik ve 
yapılacak ve kıymeti muham· Bursada miri olan anbara na· 
minenin % 7 5 şini veya daha kil ve kabzına memur olan· 
f azlasım bulduğu takdirde son lara teslim ettirüp ve temea
müşterisi üstüne kat'i ihalesine sük aldırup ol temessülcü 
karar verilecektir. Bu artır- hazinei amiremde mevkufat 
madada kıymeti muhammine- defterlerine kaydettirüp itmam 
nin % de 75 şini bulmazsa hizmet eylesin ve ashabı hu· 
satış 2280 numaralı kanun hü- kuka hakların iştira mübaşi· 
kümlerine göre borç 5 sene rinden mahkemede elwerip ve 
ve 5 müsavi taksitle ödene· aynını hüccet ettirüp kimes
cektir. Vakıf hissesi satış tu- nenin bir akçasın ketmeltir· 
tarından ayrılacaktır. % 2,5 miyeıiz, şöyle bileeiz,. alameti 
rusumu dellaliye ve tapu harcı şerife itimad kıtalar. 
alıcılara ait olmakla beraber 23 Rabiülevvel 1082 
alıcılardan artırmaya girenlerde Gördünüz mü Halifei ruyi· 
kıymeti muhamminenin % 7 ,5 zemmın midesinı, ne kadar 
ğu nisbetinde teminat akçesi odun hazmediyor?!. 
veya banka mektubu verme· O. Ş. Ul""tıl 
leri şarttır. Bu suretle bu DOKTOR 
gayri menkulün hissesi şayia- -
sına almaga istekli olanlann /smail Ziya Trepl 
veyahut bir hak iddiasında Memleket luutane•l AM-
bulunanlann 937/461 numaralı bige w Ru1ıige nd-
dosya ifadesi ile memurluğa teluu.uı 
veya icra münadisine müra- Muayenehane ikinci bey-
caatlan ve hak iddiasında bu· ler sokak. 
lunanların 20 gün içinde yap· Telefon No. 3990 
madıklan takdirde hakları 

-·· Pazardan maada herıün 
tapu sicilife- sabit -olmadıkça öğleden sonra bula k•bul 
satış-tutannm paylaşmasından eder. 
hariç blacıklan ilin oluaur. lillııiıııılııi•••• 



Sahife 3 (Ulusal Birlik) 
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1 hiklig'! Bir erkek için neler yapılmaz?! w F H v lzmir Yün ensuca 1 
, • • • • an rekası Limited 

Lina, bir moda mecmuasını 
gözden geçirirken, içini çekti: 

- Ne kadar bedbaht ol
duğumu bilsen biri Kocam, 
artık beni sevmiyor! 

- Etme, canım! Sana öyle 
geliyor, herhalde! 

· - Değil, değili Ossi, ba· 
na daima daha soğuk, daha 
lakayt muamele ediyor. Ben, 
canını sıkıyorum artık onun! 
Bu, hal ve tavrından anlaşı· 
lıyorl Besbelli birşeyf 

- f htimal ona daima ayni 
tipte göründüğün, ayni "janr"ı 
gösterdiğin içini Eğer onu se
viyorsan, değişi yenileşl 

- Ben de bu maksatla bu
radayım ya, işte ! 

- Moda atelyesinde mi? 
Moda atelyesine uğramak, 
değişmeğe, yenileşmeğe yeter 
mi sanıyorsun sen? Hayır, bu 
kifayet etmez! Sen, esastan 
başka bir kalıba girmelisin! 
Bambaşka bir model olmalı· 
sın! Zaten doğrusunu söyleyim 
mi, sana; sen, hiç de onun 
tipi değilsini Ossi, kat'i su· 
rette esmer kadınlardan hoş· 
lanır. Ben, onu senden daha 
fazla zamandanberi tanırım ve 
bu hususta tecrübe ve ihtisas 
edindi mi 

- Sahi mi? 
- Sahi, yal Ben, evvelce 

onun tanıştığı kadınların ço
ğunu biliyorum. Bu kadınlar, 
seri halinde esmerdirler. Bu 
seride yalnız sen bir ististtA 
teşkil ediyorsun; sarışın ol
rnaklığın dolayısilel Bir tecrü
beye giriş, bakalım; esmerleşl 

- Eğer bunun fayda vere
ceğini sanıyorsan , Edit. Bu 
tecrübeye katlanırım! 

- Cesaret, marş, marş; 
vakit kaybetme, küçük! Hay· 
di, hemen güzellik atelyesine 
koş! 

"Metamorfoz,, başladı . İs· 
tihale safhası. Sarışın, esmer· 
leşecekl Ve esmerleşti! Nina, 
esrarlı bir oyunla, asri bir 
sihirbazlıkla, bu işle ri beceren 
Parmakların harekdine tabi 
olarak, ışıklı mazisini karan· 
lıkla söndürdü! 

Bu söndürüş, bir bakıma da 
Yeni bir alevlenişin başlangıcı 
oldu. Arada bir fark vardı. 
Şu farkla, ki şimal aydınlığının 
Yerini cenup kızıllığı tuttu. 
~oyu siyah kiprikli gözlerde, 
ıhtiras derinleşiyordu; koyu 
kumral kiprikli gözlerde saffet 
durgunlaşırken ... şimdi o dur· 
&unluğ:m yerine bu derinlik! 
Hararetle, ateşle büyüliyecekti. 
Nina ' şimdi bıkkın kocası .ııl 
O erkek, bu kadının cenup 
kadınlarına has esrarengizliği 
karşısında, ta iliklerine değin 
sarsıntılar geçirecekti! 

Ninanın gardrobu, parfümü 
Yatak odasının içerisi, uçuk 
ttıavi salonu; bütün bunlar 

' 'arışm, santimantal Ninaya 
&Öre bir dekor ve te ferrüatı 
h'"k U mündeydi. Bu va:ı:iyet, 
~üthiş bir faaliyetle oıtadan 
alktı. Siyah lüle lüle saçlı, 

Şeytani cazibeli halef, sarı f Grnrah saçlı, melekane ifade-
1 selefi, unutturacaktı büsbü
~Ün! Nina, kendisini bile baş· 
.. a bir biçime girmişti; türlü 
Metamorfoz,, ~oyunlarından 

80nra! 

....., Bir erkek için neler yapıl· 

maz; seven bir kadm, sevdiği Der Zee vapur acentası Türk A. Şirketinin 
erkek için nelere katlanmaz! & C ff Jk k f b •k 
Nina, kocasına; sevmediğini O. Birinci Kordo .1 Rees binası a apınar Umaş a rl a51 
kestirdiği o sarışın Ninayı .)EUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 Tarafından mevsim dolayısile yeni 
unutturmak için, o kadar ile· G. M. B. H . THE ELLERMAN LINES LTD. 

· · k. h t A • • • · ı k H b c, ıkardığı kumaşlar: ri gıttı ı; a ta ısınının ı · am urg "LESBIAN" vapuru 19 mart· 
harfi önüne bir "A" geçirerek .. ANGORA " vapUiU 30 ta LONDRA, HULL ve AN- Sagv lam 
Nina iken Anina oluverdıl Martta bekleniyor. ROTTER-
Hülasa, imkanın son haddine DAM, HAMBURG ve BRE- VERS'ten gelip yük çıkara· z -f· 
vardı . insan zekası, insan kuv- MEN limanları için yük kabul cak ve ayni zamanda LON- arı 
veti, ne temin edebildise, edecektir. ORA ve HULL için yük ala- v · d 
faydalandı hepsinden. Ve, AMER-IC_A_N_E•x•P•O•R•T-LINES caktır. e ucuz ur 

Ebambaşkalaştıl THE EXPORT CORPORA- "GRODNO., vapuru 8 ni-
Edit, kısa bir müddet son· TION • NEVYORK sanda LONDRA, HULL ve 

ra muhibbesini tanınamıyacak ANVERS'ten aelip yük çıka-"EXTRIA" vapuru 22 Marta 6 

derecede değişmiş görünce, racak ve ayni .zamanda LON-
şaşakaldı: doğru bekleniyor. NEVYORK 

_ Ey, netice? Zaferin de- için yük alacaktır. DRA, HULL için yük ala-

recesi, cicim? Kocan, şimdi PiRE AKTARMASI SEYRi caktır. 
senin ıçın alev alev yanıp SEFERLER "OPORTO,, vapuru lima-
tutuşuyor, değil mi? "EXCAMBION" vapuru 19 nımızda olup LIVERPOOL ve 

- Yanılıyorsun! Ossi, ne Martta PIRE'den NEVYORK'a SWENSEA'dan yükünü tah-
yazık, ki akıl, sır ermez bir hareket edecektir. liye ediyor. Ayni zamanda 
adam ol Geçen gün, ansızın " EXOCHORDA ., vapuru LIVERPOOL ve GLASKOV 
bürosundaki hususi odasına 26 Martta PiRE' den BOSTON 
giriverince, hır de ne göre· 
yim ?I Daktilosile "Tete-a
tete,, vAziyette, tatlı tatlı se
vişmiyorlar mı! Onu bu vaz· 
iyette, meşhut suç halinde 
bastırdım! 

- Yok, canım! Vah, vahi 
Peki daktilosu nasıl? O da 
esmer, şüphesiz? 

- Bilakis, bilakis! Esmer 
değil; sarışın! Hem de nasıl! 
Sarışın mı sarışın! 

Editin hayretten ağzı açık 

kaldı. Anina, diğer ismile 
Nina, içini çekip, siyah saçlı 
başını eğdi, .. boynunu büktü .... 

- :;-r;:: x t:?C f6faP79 

Ceza gören esnaf 
Belediye tenbihatına riayet 

etmiyenlerden bazı esnaf, be
lediye encümenine verilen 
raporlar üzerine nakti çeza
lara çarptırılmıştır. 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
"BACCHUS,, vapuru el

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

"HERCULES" vapuru 21 
Martta" BURGAS, V ARNA ve 
KOSTENCE limanları için 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

"AASNE,, motörü 29 Mart· 
ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG ve SKAN
DlNAVYA limanlarına yükli
yecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA" vapuru 23 
Martta gelecek PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacakt ır. • 

"PELES" vapuru 9 Nisanda 
gelip PiRE, MAL TA, MAR
SIL YA limanları için yük 
alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için ikin

ci kordonda Tahmil ve Tahliye~ 
binas ı L arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur . 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez . 

Telefon : 41 42/4221 /2663 
rx 

ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALlBUR" 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 

"DUROSTOR" vapuru 3 Ni

sanda bekleniyor. KÖSTEN
CE, SULINA, GALATZ ve 
GALA TZ aktarması TUNA 
ıimanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD - LIVERPOOL 

"AVIEMORE" vapuru 21 
: Martta bekleniyor. ANVERS 

ve LIVERPOOL limanların· 
dan yük çıkaracak ve BUR

GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 

GALATZ ve SULINA liman
larına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHA VS· 
LINJE - OSLO 

"SARDINYA" motörü 120 
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 

115oktor 
1 AÜ Agah 

1 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
---T~fon 3452 1 

• 
Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

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. LTD. 

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

Tarih ve navlunlardaki deği-: 

şikliklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. 

• 
Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

• 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sa ış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin f ANDEMlR Oglu 

caddesinde F AHRı 

iZ IR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'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 Bahkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sihhat Eczanesi 

B d k . Büyük Salepçioğlu hanı 1 
aş ura . karşısında 

~:~~~~~~~~~~~-· 
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Japon Hariciye Nazırının beyanatı 

Japonya hudud meselesi halledilmeden, Rusya 
ile ademi müdahale paktı imzalıyamazmış .. 

------------------------------ ............._ ~ -----------------------------lngiltere, Japonyaya yeni bir ittifak tavsiye ediyormuş. Fakat 
Milletler cemiyeti meselesi, müzakereleri güçleştirecekmiş 

Tokyo, 25 (Radyo) - Par- müdahale paktı imzalanma· müzakereleri kolaylaştıracak bugün bir anlaşma ancak si· 
lamentonun dünkü toplantısın· sına imkan yoktur. bir keyfiyet değildir. Bunun yasi bir esas üzerine kurula-
da harici siyaset hakkında iza- Eski İngiliz - Japon ittifa. içindir ki, şimdilik. bu. mesele bilir. Halbuki şimali Çin me· 
hat veren Japon Hariciye Na· k 1. b 1 ·1· hakkında herhangı bır beya· selesi bugün görüşülemez 

·ına ge ınce, azı ngı ız mc- . · 
zıra bay Sato Rus . Japon mü· h f'l" . b' . ·r k . nattan tevakkı etmek şayanı Çünkü bu miktar Hopei 

' a ı ı yem ır ıtlı a tavsıye t ·hr h."kA · . · . 
nasebatı hakkında demiştir ki: . I . . ercı ır. u umetıne aıd hır ıştir ve 

J 
1 1 • . etmekte ıseler de ngılterenın Şimali Çin ınes'elcsinden de bu h"kA f k . N 

- apon ta ep ~nk ~ucı· Milletler cemiyeti azası oldu· b h d H . . N .. k. uh .. uk~e ın. merk ezı al n· 
hince hudut meselesı atı su- a se en arıcıye azırı, soz- ın u umetıne arşı o an 
rette halledilmediği müddetçe ğu keyfiyetini nazarı dikkate lerini şöyle bitirmiştir : münasebatı da henüz tevaz· 
Sovyetler birliği ile bir ademi almak lazımgelir ki, bu hiç te - iki memleket arasında zuh etmemiştir. ----------..... --..H--tı .. ----~~~ 
Kazalarda 

Varidatı 1 O bin lira
dan az belediyeler 

lağvedilecek 

Beşi_k_t_~-~-g_e_l_iyor ı;~::d:~!;.::~: 

Ankara 25 (Hususi)- Dahi· 
liye Vekaleti, kazalatda vari· 
datı 10 bin liradan aşağı olan 
belediyelerin lağvedilmesini ve 
buralarda köy kanununun tat· 
bikini kararlaştırm1ştır. 

---+•---

Cumaertesi günü üçok, Pazar gü
nü de Doğansporla karşılaşacak 

Cumartesi günü Üçok ve Pazar günü de Doğansporla kar· 
şılaşacak olan Beşiktaş takımı, dün lstanbul'dan fzmire hareket 
etmiştir. 

Beşiktaşlılar bugün şehrimize gelecekler ~e sporcular tara· 
fından karşılanacaklardır. Geçen hafta Fenerbahçeyi 2- l mağlup 
eden Beşiktaşın, iz mir' de nasıl bir netice alacağı merakla 
beklenmektedir. 

Japonya iplik buh;;;:d-:Uam ediyor 
A~a~a~amh~m • 

ıeke vermiyor Ege mıntakasındakı do-
Tokyo 25 (Radyo)]- Meb'u· k t .A. hl d d 

san meclisinde bir meb'usun uma ezga arı ur u 
evvelce Almanyanın iken bil· 

ahare Japonya'ya geçen müs- Ticaret odası ile iplikçiler ara-
ıemlekeıerin, tekrar Almanyaya 

verilip verilmiyeceği hakkın- sında ihtilaf var 
daki sualine cevap veren Ha
riciye Nazın bay Sate şu söz· 
leri söylemiştir; 

- Almanya ile aramızda 
antikomünist bir anlaşma var· 
dw. Hiçbir zaman Japonya 
elindeki müstemlekeleri geri 
veremez. 

Harbiye Nazırı da beyana
tında sulh için uzakta kuvvetli 
bir ordu ve filoya ihtiyaç bu· 
lunduğunu, Japonya'nın onun 
için milli müdafaa işlerine bü
yük ehemmiyet verdiğini ve 
Japonya'nın askeri diktatörlük 
yapmak istemediğini söylemiş· 
tir . ----... ·-•··---
ltalya, /spanya'ya 
iki kolordu daha 

g6nderdi 
(Baş tarafı 7 inci sahifede) 
vardır. 

Paris 25 (Radyo) - Havas 

ajansı bildiriyor: Madrid cep· 

hcsinde hükumet taraftarları· 
nın villa Frankadel Pardilyeye 
yaptıkları hücumda asi kuv
vetleri bir manevra yapmışlar 
ve harp neticesinde hükumet 
kuvvetleri geri çekilmeğe mec· 
bur olmuşlardır. 100 kişi telef 
olmuştur. 

Londra 25 (Radyo) - ltal· 
yanınJ ispanyadaki ltalyan 
gönüllülerinin geri çekilmiye· 
ceği hakkındaki cevabına rağ-
men ademi müdahale komite· 
si, kontrol memurlarını tayin 
etmekte ve kontrol kararı fi· 
len 29 marttan itibaren mer· 
iyete konacaktır. 

Paris 25 ( Radyo ) - Poti 
Parizen gazetesinin yazdığına 
göre G J -:dahara cephesinde 
bJ&luoaıı ltalyan pneralmın 

Son zamanlarda iplik fiat· 
lerinde görülen ga)lri tabii 
yükseklikler dolayısile lktısad 
Vekaleti bir temmuz 936 ta-
rihli bir kararname ile toptan 
iplik satışlarını tcsbit etmiş 
ve fakat buna rağmen fabrika 
ve tacirlerin ipliği tesbit edi· 
len fiatlerden fazlaya mal 
sattıkları görülmüştür. Veka· 
let, bunun önüne geçmek için 
yeni bir karar almıştır. 

Bu karara göre, tacirler, 
tesbit edilen fiatlere navlun, 
sigorta ve ambalaj gibi mali-
yet fiatlerine ilave edilmesi 
lazımgelen masraflarla yüzde 
üç nispetinde kar ekledikten 
sonra ticaret odalarına müra· 
caat edecekler ve satı§ fiatle
rini tasdik ettireceklerdir. 

Şehrimizdeki iplik tac:ı lt.:ri 
ile ticaret odası arasında, sa· 
hş fiatlerinin tesbiti üzerinde 

Ku üs'te lngi
Iiz manevraları 

Kudüs ~5 (Radyo) - lngi· 
liz ordusu Kudüs'te üç gün 
sürecek olan manevralara baş
lamıştır. 

---+•-----
üç idam 

Londra, 25 ( Radyo ) 
Sovyet Rusya' da Novo Sibırsk 
mahkeme üç kişiyi idama 
mahkum etmiştir. Dört kişi 

muhtelif hapis cezalarına çarp· 
tırılınış ve iki kişi beraet 
etmiştir. Bunlar, büyük bazı 

mebaniyi yakmak ve yıkmak 

teşebbüsünde bulunmakla maz· 
nundular. 

mağlubiyetinden sonra idareyi 
bizzat general Franko eline 
almııtır. 

ihtilaf başiÖstermiş ve esasen 
fazla stok mal da mevcud ol· 
madığından iplik buhranı art· 
mıştır. 

f plik tacirleri dünkü toplan· 
tılarında bilhassa Odanın ka· 
bul ettiği masraf kısımlarına 
itiraz etmişlerdir. Tacirler, be· 
her top başında 15 kuruş 
masraf olduğunu iddia etmiş· 

ler ve satış fiatlerinin buna 
göre tesbitinde ısrar eylemiş· 
lerdir. 

Bu iş üzerinde bir müddet
tenberi esaslı surette tetkikatta 
bulunan Adana, Mersin ve 
fstanbul Odalarının da muta· 
lealarmı almak şehrimiz Tica
ret odası ise; tetkikat netice· 
sinde tesbit ettiği masraftan 
fazla gösterilen faturaları tas· 
dik edemiyeceğini bildirmiştir. 
Öğrendiğimize göre, arada 6-7 
kuruş kadar bir fark vardır. 

Ticaret odası, bu hususta bir 
rapor hazırlamış ve dün lktı· 
sad Vekalttine göndermiştir. 

Raporda, hem fiat meselesi 
hem de iplik fabrikalarının 
siparişleri vaktinde yetiştirme· 
dikleri ve bu sebeple piyasa· 
da iplik buhranı başgösterdiği 
bildirilmiştir. Oda, en kısa bir 
zamanda masraf meselesi için 
yeniden tetkikat yapacak ve 
bu işi kat'i olarak halledecekir. 

Son zamanlarda Adana, 
Tarsus ve Mersin iplik fahri· 
kaları, lzmir tacirleri tarafın· 
dan verilen siparişleri vaktinde 
göndermemekte ve bu yüzden 
bütün Ege mıntakasındaki do
kuma tezgahları ipliksiz kala· 
rak durmağa mecbur olmak· 
tadır. Küçük san'atkirlar bu 
yüzden büyük zararlar ıör· 
mektedirler. 

bir mabed bulundu 
lskenderiye, 25 (Radyo) -

Jskenderiye civarında kadim 
Mısır'a aid bir mabed bulun
muştur. Burada buh:nan Mı· 
sır ve Yunan ilahlarının beyaz 
mermerden yapılmış çok de· 
ğerli heykelleri bulunmuştur. 
Bunlar, Milattan evvel üçüncü 
asra aiddir. 

••• 
Suriye mektubu 

n~ıarafı 1 inci salıi {ede 

ıında dostluk münasebetleri· 
nin kuvvetlendirilmesi ve Arap 
birliği gayelerine çalışacaktır. 

Halepten gelen haberlerde 
Cerablus hükümet memurları· 
~ın Cerablusta şapka giyerek 
Türkiye propagandası yaptığı 
bahanesile o havali ağaların
dan 1 1 kişi tevkif ettikleri ve 
Suriye Jandarmasının bunları 
bağlayarak Haleb • c sevk ettiii 
bildirilmektedir. 
Antakyı'dan gelen bir ha· 

bercJ\! de Num~n beyin An· 
ıakya'ya giderek Türklerle te· 
ınasa giriştiği ve ~at~ycılık 
konferansları verdiği bildiril· 
mektedir. Numan beyin Hatay 
ahalisinin Hatay yasası hak· 
kındaki dileklerini tesbit ede· 
rek Türklerin imzalariyle - ve 
telgraflarla bildirip Cemiyeti 
akvamda Ankara hükumetinin 
r;;ojesi~it etıİiek yol'iinda· 
çalış~-;.ğ,- söylenfyo;:- Bu: iki 
haberi Arap gazeteleri kendi 
~Hdikleri tebliğ ve tefsir et· 
mektedirler. 

Cenevre müzakereleri hak· 
kında buraya gelen havadis
lerin çoğu ajanstakilerinin ayni 
olduğu için tekrarına _hacet 
görmüyorum . 

Son zamanlarda müzakere· 
lerin inkıtaa uğramaı ihtima· 
linden bahsedilmişti. Şam 
siyasi ricalinden biri Suriye 
heyetinden gelen mektuplarda 
Fransız heyetinin Suriyeliler 
lehinde ısrarile çalıştığını bil· 
diriyorsa da, müzakeratın in· 
kitaı henüz mevzuubahs ola
maz. Ôyle birşey olsa derhal 
bize de telgrafla haber gelirdi. 
Bu şayia da vüzera reisinin 
istifası şayiası gibi asılsızdır. 
Demiştir. 

Müsbet olarak bilinen bir 
şey varsa o da komitenin Ha
tay hudutlarının tayini ile 
meşgul olduğu, ve müşahit
lerin Bayırbucatın Türk mm· 
takası oldutunu tasdik ettik· 
leridir. 

25 Mart 'J37 - -~~\l '.)' . • . 

Ali paşa ve kira Frosini 
Yan ya g6lünün kanlı f acıası 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 

88-

Kir Fani'nin ani müdahalesi 
sayesinde Zaharya ınuhakkak 

bir ölümden kurtuldu 
-Bizim dost geliyor! Dedi. 

Ve i!eri atıldı. 

Diğer iki Arnavut ta ayni 
şekilde ileri atıldılar. 

Köprüye yaklaştıkları vakit 
bir sipere sindiler ve silahla· 
rile ateş etmeğe hazır bekle
meğe başladılar. 

Arnavutların gördüğü her 
halde Zaharya olmıyacaktı . 
Yahut öyle hayallenmiş idiler 
asıl aradıkları Zaharya, yuka· 
rıda tarif e<lilen şekilde atını 
yedeğine almış ve yolun ten· 
balığından istifade ederek ol· 
dukça yavaş şekilde yürüye 
yürüye köprünün vücude ge· 
tirdiğı dönemeç yere doğru 
yürüyordu. 

Zaharya, köprüye yaklaşır· 

ken uzaktan ve çalılıklar ara

sında fistanlı insanlar gördü. 

Kendi kendisine : 
- Bunlar her halde bizim 

kilefti (*) lerden olacaklardır! 

Arnavutların da belki bunlar 
için buralarda dolaşıyorlar! 
Diye düşündü. 

Fakat bu sırada kileftiler 
köprünün ileri kısmına doğru 
ateş etmeğe başladılar, Zahar• 
ya, köprünün ileri tarafında 
kimlerin olduğunu göremiyor· 
du. Bunun için de kaygusuz· 
ca ilerlemekte devam etti. 
Bu sırada: 

- Dur, dur! diye 
duydu. 

Zaharya durdu ve 
kendine: 

bir ses 

kendi 

(*) Kilefti hırsız demektir 
Mora isyanından evvel Yan
ya ve Mora dağlarına iltica 
etmiş cerai il' erbabına verilen 
isimdir. Bunlar bilahara Mo· 
ra isyanına iştirak etmişlerdir. 

- Ne garip hadise d iye 
düşündü. 

Kileftilerden birisi: 
- Budalasın be yahu! 

Seni öldürmek istiyordular. 
Sen de ölüme doğru kucak 
açmış yürüyorsun! Dedi. 

Müsademe biraz sonra dur
du; beri tarafta Aroavudlar 
kaçmışlardı. : Kıleftiler, yaklaş· 
tığı vakit Zaharya'ya: 

- Kir Fani olmasaydı, 
şimdi postunu köpeklere mi-

ras bırakacaktın! Üç tane 

Arnavud, pusu kurmuşlar, 

seni bekliyorlardı; sen köprü 

başını dönerken üç kurşunu 
alnının ortasına yiyecektin! 
Dediler. 

Ve, Kir Fani'nin kim 

olduğunu anlattılar. Bu, 

hanın müsteciri idi. Ar· 

navutların fena niyetini 
hissettiği ve başka yapacak 

bir işde olmadığı için civarda 
kıleftilerin yardımına müracaat 
etmiş idi. Zaharya, işte bu 
sayede muhakkak bir ölümden 

kurtulmuş bulunuyordu. 

Kıleftilerin başı olduğu an· 
!aşılan birisi Zaharya'ya iza· 
hat vermeğe başladı: 

- Sen hayatını Kir Faniye 
borçlusun, yaman adamdır. Bu 
Kir Fani, Arnavutların kötü 
maksatla geldiklerini anlamış, 
heriflerin önüne düşmüş, ağız· 
lerından söz kapmış ve he
rifleri ileri sürerek bizi de 
yardıma çağırmıştır. 

Zaharya, bu vaziyetten Ali 
paşa nezdinde idama mah· 
kum olduğunu anladı. Bun· 
dan sonra, Yanyaya dönmesi 
imkanı yok demekti. 

(Devamı var) 

Ege Mmtakası 

Bağcılarına ilan 
Bu eene kükürt acenıalıkları kaldınlmıftır. 

hıuir hariç olmak üzere a~ağıda gösterilen mıntakolarda kükürt sa· 
~ışı ziraat bankaları şube \"e sandıklarınca lı izalıırımla yazılı perakeude 
r i:ıtlerile yııpılacaktır, 

İzmire bağlı olan Karşıyaka, Bnruaı·a, Dııca, St') cliköy, Torbalı, Jlıca, 
Bozyalıı:a, Balçot'a, Yenikale tımarı ba~cıları ibıiyaı:ları olan kükürtlerio 
bedelini şirketin (fzmirde kapalı yemiş çar.ısı No. 4J) mutemedlığioe 
tediye ederek kükürtlerini Darağaçda taş iskeledeki ardiyede tesellilıP 

edeceklerdir. 
İkind eller kalclırılınıf olduğundan bağcı olmıyaolara kükürt ve· 

rilmiyecektir. 
Satış 

Mıntakası 

İzmir 
Kimler tarafından satılacağı 

Keçiborlu kükürıleriT. A. Ş. 

f zmir muıemedliği kapalı 
Yemiş çar~ısı No. 41 

Menemen Zirııaı bankası 
Manisa 

" " 
Turguıllu 

" " Salihli " " 
Alaşehir " .. 
Akhiııar .. " 
Kırkağaç .. 
Soma " " 
Balıkesir .. " Bergama •• " 
Kemalpaşa .. " 
Urla 

" " 

• 

Pt•rnkende eaıış f isti 
beher torba için 

330 kurut 

340 " 
310 
3i5 
350 
350 
350 
350 
350 
360 
360 
:iSO 

" 
" .. 
.. 
" 
" 
" 
" .. 
" 

350 .. 
Seferihiear ,, ,, 355 ,, 
Çeıme ,, ,, 355 ., 
Ôdemiı ,, ,, 355 ,, 
Tire ,, ,, 355 ,, 
Kuşadası ,, ,, 360 ,. 

Kükürılerimiz kurşun mühürlü (50) şer kiloluk torbalarda eablıl• 
çıkarılmıştır. Beynelmilel ııöhreti haiz Londrad11 (Daniel Grıf f th) labo
raıuvannda yapıırılan tahlilde lı.ükürıleriınizin, yüzde 99,51 aafiyeue 
olduğu anlatılmıştır. 

Kükürtlerimiz bağcılık için eon derece faideli h:ısaaları haiz muzit 
maddelerden tamamile ~en yiikaek ecnebi kOkiirıluine muadilıiır· 

:UÇ1BURLU KÜKÜRTLERl TÖR~ 
A ONJ.l( rt 


