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• ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 27 Mart 1937 

• 
Bugün ve yarın 

lzmir ve lstanbul spor 
cuları arasında heye
calı maçlar yapılacak 

Fiati (100) Para 

Gönü]lüler ispanyadan Geri Alınmıyor 
Avam kamarasında Loid 
Corc'un sözleri alkışlandı 

Cihan sulhu 
için beynelmilel 

konferans 
Paris 27 (Radyo) - Pari 

Midi gazetesi; cihan sulhu için 
Amerika Reisicumhuru Bay 

HARP 

Gelecek harbı bir tek 
adam önliyebilir ·-·-· Ingiltere hükumeti lspanya'nın Uluslar 
RUZVELT sosyetesine şikayetini beklemektedir Ruzvelt tarafından teklif edi

lecek beynelmilel bir konfe
ransın Avrupa'da büyük bir 
memnuniyetle karşılanacağını 

Londradan bir görünüş 
L<>ndra, 26 (A.A) - Ras edildiğini bildirmiş ve mes'

Desta hakkındaki sözlerini ha- elenin Milletler cemiyetine 
raretli alkışlar arasında " Ras verilmesi imkanını tetkik ede· 
Desta 3000 sene müstakil ya· rek böyle bir talebin ispanya 
şıyan bir milleti temsil edi· hükumeti tarafından yapılması 
yor ve memleketi için müca· icapedeceği ve böyle bir talep 
dele ediyordu; bir köpek gibi yapıldığı taktirde lngiltere' de 
öldürüldü ve milletler cemiye· dahil olduğu halde bütün kon· 
tinin başlıca azası bir kelime sey azasının bunu tam bir 
bile protestoda bulunmadı. Bu itina ile tetkik edeceklerini de 
ayıptır." Diye bitiren Loid söylemiştir. 
Corc'a ve Hendersona hüku- Bay Garnbron azamn endi
met namına cevap veren bay şelerini tamamen teslim ve 
Granborna ezcümle demiştir vaziyetin inkişafını mucip ol· 
ki : doğunu kabul etmiştir. 

- Meclis ispanya vaziyetine "Hükumet bu hissiyata işti-
eaasen vakıftır. Ben Avam rak eder ve fakat muhalefet· 
kamarasında bir suale cevap ten şimdiye kadar kafi dere· 
veren bay Eden'in söyledikle· cede takdir etmediği vaziyeti
rine şimdilik birşey ilave ede· nin fevkaladeliği nazarı dikkate 
cek değilim.,. almasını ister. Öyle bir nok· 

Garnbron bazı gazete ha· taya gelmiş bulunuyoruz ki 
berlcrini yalanhyarak gönüllü düşünülmeden yapılacak bir 
gönderilmesi yasağına riayet hareket esasen fena müşkül -·-
Şeker sanayiimiz 

On sene içinde çok bü
yük terakkiler gösterdi 

Uşak şeker 
Ankara, 26 (A.A) - Tür

kiye şeker fabrikaları anonim 
tirketi ikinci alelade heyeti 
umumiye içtimaını bugün iş 

bankaı.ı içtima salonunda yap· 
lllııtır. 

•m ı 

fabrikası 
miş ve 572 ton Şt!ker alın· 

mıştır. 1936 senesinde işlenen 

pancar 409 ,892 ton ve elde 

edilen şekerde 55,885 ton 
olmuştur. Yalnız köylüye ve
rilen pancar bedeli 1936 le• 

olan bir vaziyeti ümitsiz bir 
hale getirmek istemiyor ve 
istemiyecek midir?" Demiştir. 

Adis - Ababa hadiselerine 

gelince Bay Garn Lorin daha 

evvel bu hadiseleri bir haile 
f olarak tavsif etmiş olduğu ve 
buna birşey ilave etmeği mu
vafık bulmadığını bildirmiştir. 

Meclis 4 Nisana kadar da· 
ğılmıştır. 

yazıyor. 

••• 
Londra-Afrika 
Tayyare seyahatı 
Londra 27 (Radyo) - Tay· 

yareci yüzbaşı Lodlin, havalar 
müsaade ederse yarın cenubi 
Afrika seyahatına çıkacaktır. 

~~~~--------~·~·-.~~--~~~-

Beşiktaş-üç ok 
Bugün, Doğanspor - Beşiktaş 

yarın çarpışıyorlar 

bugün Beşiktaşla karşılaşacak olan Üçok takımı 
lzmirde bugün ve yarın iki dan.. İzmir takımı, kuvvetli 

maç yapacak olan Beşiktaş olan hasmının karşısında bir 
takımı, dün akşam Bandırma imtihan geçirecek demektir. 
trenile şehrimize gelmiş ve Muavin hattı, bu şekilde ter
Basmahane istasyonunda spor- tib edildiği takdirde, burada
cular tarafından karşılanmıştır. / Deva111.ı 4 iincii sahifede) 

Bugünkü maç tam saat 
16,30 dadır ve Beşiktaşa karşı 
Üçokspor takımı oynıyacaktır. 
8Pşiktaş tam kadro ve en 
kuvvetli şekli ile gelmiştir. 

Aşağı yukarı F enerbahçeyi 
yenen kadrosunu aynen mu
hafaza etmektedir. Bu itibarla 
sıkı ve güzel bir maça şahid 
olacağımıza katiyetle hükme
debilir iz. 

Mimar Sinan 
lhtif al bu sene f ev. 

kalade olacak 

Yazan: Emil Ludvig 

Amerika Reisicıımlıaru Bag Ruzwlt 
Dün bu sütunlarda tanınmış 

tarihçi Emil Ludvigin gelecek 
barba da ir yazdığı bir maka-
leyi nqretmiştik. · 

Emil Ludvigin fikrince ge· 
lecek barb (içtinabı gayri ka

.. bildir. 
Harbın kökü hisler--;;- b-C: 

yecanlar ülkesindedir. 
--Emil ILudvig bugünkü vaz· 
iyeti tahlil ederek makalesine 
şöle devam etmektedir: 

Alman 'lar, .... dört sene müd
detle bütün cihana karşı dur
muş olan ordulannın şerefin~ 
kırıldığını söylemektedirler. 
1919 ile 1930 arasındaki de· 
virde Almanya fikir ve ilim 
sahasında gösterdiği başarı
larla bütün harp sonrası dün
yasının takdirini kazandığı 
halde, bugün bunu kifi gör-
miyerek kınlan şerefini yerine 
getirmek için tekrar kılıca 
sarılmaktadır. 

Alman'ların bu aşatı düş
müş olmak kaygıları devam 

ettikçe, arada askeri rubun 
hakimiyeti de devam edecek, 
bu da gelecek harbın başbca 
sebeplerinden birisi olacakbr. 

10 sene müddetle Göte'lerin 
Beethoven'lerin_. Humboldt'la
nn Almany&S1, büyük ve ebe
di Almanya, ball.ım militarilm 
manisinden kurtarmak için 
çalışmıştır· Rathenau, Strese
mann, büyük liderlerdi. Büyük 
dimağlar, Alman ihtirasmı fen· 
ne, ilme, ticarete, yeni icatlara 
çevirmişlerdi. Yen kitaplu, 
risale ve dergiler, nehir gibi 
akıyorlar. Bu vaziyet karfıSında 
büyük harbın verdiği derslere 
:iOO senelik an'anenin ortadan 
kalktıtı sanılıyordu. 

Fakat bu bir hata idi. Al· 
manyanıa büyük bir yıt1nı 
Fransa ile sulh yapmak iste
miyor, Avrupada milletler ce
miyetinin kurulma11m istemi· 
yordu. 

• Deuamı 2 ncı ~ahif P.tle • 

( ( lJ lusal Birlik) e G6re ) ~ J 
Münasebetsizlik bu kadar olur!. 

Kendi memleketimizde dilimizi hakim kılmağa çalıştığımız 
bir zamanda bazı kimselerin, icapsız bir tarzda ve her iki ıöz 
arasında yabancı kelimeler sokmak suretile konuşmaları, innnı 
son derece sinirlendiren bir harekettir . 

Üçok takımının, Beşiktaş 
kadrosunun malum ve esaslı 
olan anahatlarına göre dik
katle hazırlanması icap et· 
mektcdir. Son iki maç, bize 
göstermiştir ki, takım, iyi ter· 
tip olunamamaktadır. Binaen· 
aleyh, bu tecrübelerden istifa
de edilerek, bugün sahaya 
daha esaslı bir kadro ile çık
mak lazır.ıdır. 

itiyat halini almadan bu hareketin önüne geçmtk ve Türkçe 
' mukabilini bulamıyormuş gibi her hangi bir kelimeyi yabancı 

dile sokmağa yeltenenlerin hatalarını yüzüne vurmak za . anı 
çoktan gelmiştir. Aksi taktirde, çok güzel ve zengin olan dili· 
mizin, tedrici surette istemediğimiz bir hale gelmesinden kork· 
mak icabeder. 

Beşiktaşın solunda Eşref ve 
' Şeref gibi uzun zamandanberi 

yanyana oynıyan iki seri oyun· 
cusu, keza, sağ açığında da 
Hayati gibi bir eleman var. 

Bilhassa sol tarafın bu mü· 
tecanis vaziyeti karşında, Üç
ok takımının müdafaa ve mu· 
avio hattını ona göre ayar 
etmek icabeder. Muavin hattı, 
dünkü nüshamızda ileri sür
düğümüz veçhile Adil, Enver 
ve Cemilden teıekkül etmeli-

Mimar Sinan 
· lstanbul 27 (Hususi)- Ge

neral Kazım Dirik bu sene 
Mimar sinan günü için fevkal
ade merasim hazırlamaktadır. 
9 Şubatta bu merasim, şim· 
diye kadar ıörülmemiı ıekilde 

Dün, bir yerde iki arkadaş arasında cereyan eden şu mü• 
kilemeyi aymen kaydediyorum: 

- ... iyi amma, ben işi otomatikman halletmek isterim. O 
adamsa buna muvaff akat eder mi? 

Zannetmemki itiraz etsin. 
- Bak, az daha unutuyordum ..... Bay nasıl bir adamdır? 
- Komilfo bir zattır. Ancak, işi daha evvel formule etme-

niz lazımdır. Ondan sonra biraz da presyon görürse, pekili 
çalışır. Siz de ondan beklediğiniz randmanı alabilirsiniz hele 
iş adam akıllı orğanize edilmiş olursa ... ,. 

Rica ederiz, şu mükalemede kullanılan yabancı kelimelerden 
hangisinin Türkçe mukabili yok? 

Türküm diyen münevver bir adama, bir tatbsu frengi gibi 
kendi dilini bu ıekilde tatsız bir aıure haline sokarak konur 



..,....~-----

timsali denecek kadar meziy
rete malik zevcesi o!s-:.rn. Ben 
lnis'i kendim lradar tanıdığım 
halde bu herifler Minastonun 
ıevcesi diye iddia ediyorlar. 
Hayret etmemek ve şaşmamak 
;mkansızdır. 

Karter, bir müddet düşün· 
dükten S0:1ra tekrar sordu; 
- Bu ölen kadının, patro -

nunuz oları Minastonun :>:cvcesi 
olduğuna emin misiniz? 

- Evet, evet. Onu her 
gün hantsinde gördüğümüz 
halde nasıl tanımıyalım? Za
vallı pek çok defa beni husus} 
işlerinde bile istihdam etmiş
tir. Minasto'nun nezdinde iki 
senedenberi geceli ve gündüzlü 
çalıştığım halde zevcesini ta
nımamaklığım mümkün mü? 
Her şeyden sarfınazar şu kü
peleri bile patronumuzun zev
cesi olduğunu isbat için kafi 
bir delildir. 

Kartcr, Minasto'yu çağıra
rak her şeyi ondan sormağa 
karar verdi. Herhalde bu ce
sedin karısının olup olmadı
iını ondan daha iyi bilecek 
kimse olamazdı. Bekciye hi
tapla: 

- Dünkü' gün Mister Mi
nasto 'nun Albani'ye yolculuk 
ettiğıni söyliyen sen misin? 

- Evet. Gayet mühim bir 
iş için Albani'ye gitti. Zan
neders;}m belediye meclisi, 
arsa ve arazi üzerinde bina 
ile bir sur çevirmek istiyor
muş.'. 

- B .. nce mühim olan Mi
nasto'nun avdet zamanını bil
mekıir. Niçin gittiğini sormı
yorum. 

- Dün öğle vakti ekspresle 
oraya gitti, mecliste bu sabah 
hazır bulunacak, gene öğle 
trenile avdet edeceği t.:.biidir. 

Buraya ne vakit muva
salat edebilir? 

ğöremiyeeekti. Zira derhal 
ölüp lnis'in yanı başına yuvar· 
lanacaktı. lnis'te bunu düşü· 
ııerek iııtikam için bu tuzağı 
kurmuştu. işçiler ise bu hal
den tamamen gafil ve bihaber 
bulunuyorlardı. eKarterin naza· 
rıJikkatini kadının kulakların· 

daki küpeyi celbeltirmeğe sa
vaşıyorlardı. Bu maksatla 
birisi: 

- Mister Minastonun zev
cesinin kulaklarındaki mücev
verlerl! bakınız. Birkaç ay evvel 
bunları yirmi bin dolara satın 
almıştır. Zevcesini cok sevdi· 

ğinden bu kadar parayı sarf
etmiştir. 

- O halde müteveffanın, 

Minastonun zevcesi olduğuna 
kan isin. 

- Şüphemi var. Şu par
mağındaki yüzüğe de bakınız. 

Karter, yüzünü çıkartarak 

üzerindeki Jülya Minasto ile 

izdivaç tarihini okuduktan 

sonra tekrar müteveffiyenin 
parmağına eskisi gibi taktı ve 

derhal nokta memuru Mulon 

namındaki polisi çağırarak: 

- Ben, merkez umumi ile 
muhabere etmek için diğer 

oir telefon aramağa gidiyo
rum. Sen, burada dur. Cesede 
dokunma ve dokundurrna. Her 
şey şimdiki gibi duracaktır. 

Ben çabuk geleceğim. Dikkatlı 
ol. . 

Karter gitmezden önce te-
le,f ona bir nazar atfetti ve 
işçiler müdürüne göstererek: 

Telefonun muattal oldu-
ğunu gördün mü? 

- Nasıl, nasıl imiş o? 

- .Ümumi elektrik cihazına 
'f 

bağlı olan alete bak, el~ktrik 

cereyanını menneden ipekli 

şeritlerin soyulmuş olduklarına 

dikkat ettin mi? 
- Saat üç raddesinde bu· 

rada bulunur. - Evet, evet. Şaşılacak 
Karter, cesedin tıbbi mua- i~, dün . alet bu halde değildi. 

yenesini icra etmek için adli- Galbp kaslen tatile uğradıl-
yenin resmi muvazzaf dokto- mış, şimdi alete dokunmağa 
runu çağırmağı düşünüyordu. gelmez, çünkü dokunan ani 
Çünkü akşamdanberi vefat bir ölüme maruz kalır. 
eden müntehirenin vücudunu . Arkası var. 
ve her tarafını muayene etmek " 

ve rapor ~.l~.a~ lazımdı. Dül- -DOKTOR-
gerha.ıe muduru : • 1 

- Müteveffiyenin ayakları /smail Ziya Tregul 
y.erdedir. Kendisini minder üze- Memleket hastanesi Asa-

1 rıne uzatalım.. biye ve Ruhiye mü-
Diyerek ilerledi. Fakat Kar· tehassısı 

ter : Muayenehane ikinci bey-
- Sakın dokunmıyasınl dok- ler sokak. 

torla, umum polisler reisi ve Telefon No. 3990 
müddeiumumi gelinceye kadar Pazardan maada hergün 
bu halde ve ayni vaziyette öğleden sonra hasta kabul 
bulunmalıdır. fşte telefon va· eder. ....................... 
sıtasile kendilerini buraya ça- İzmir ahkamı şahsiye sulh 
ğıracağım. 

Karter, bunu söyliyeiek oda 
da bulunan telefona doğru 
yürüdü. Zilini çalmak üzere 
iken birdenbire korkunç bir 
tavır ile irgildi. Çünkü tele
fonun elektrik telleri yerde 
uzanıp müteveffiyenin bileğine 
bağlı bulunduğunu görmüş ve 
tehlik~yi anlamıştı . 

Minasto'nun zevcesi yah·Jt 
lnis Naf aro elektrik cereyanı 
vasıtasile intihar etmiştir. Ce
reyan ise açık olduğundan 
eğer Karter, elini telefona 
dokundurmuş olsaydı lnis mek
tubunda da bildirmiş olduğu 
veçhile cenıze merasimini 

hukuk haki11tliğinden: 

Terekesi mahkememizce tas

fiye edilmekte bulunan ölü 

Jozef Levi akaratından lzmirin 
Hasan hoca mahallesinin Ke

bapçılar sokağında kaiıı ve 
kadastronun 343 ada , 7 par
sel ve 55 pafta numarasına 
kayıtlı 14, 27/14 ve 27/15 
no. lu ve yıllık sekiz y,,iiz otuz 
dört lira kira paralı mağaza 
ve yazıhane açık artırma ile 
kiraya verileceğinden talip 
olanların 7 I 41931 tarihine te· 
sadüf eden Çarşamba günü 
saat ı • te mahkememizde ha· 
zır bulunmaları ilan olunur. 

(Ulusal Birlik) 

Paris'teki suikasd 

Kont Şambron'u yarah
yan kadın kimi seviyordu 
Roma'da başlıyan ve Paris'te skandalı 

mucip olan hadisenin son durumu. 

Kont Şambron 
Fransa'nın sabık Roma se

firi ihtiyar Kont ciö Şambronu 
madam Fantanyi isminde genç 
ve sergüzeştcü bir kadm kası

ğından tabanca ile yarala· 
mıştır. 

Bu kadının bu eaniyane 
hareketinin sebebi gene kendi 
ifadesi le Roma' da yüksek bir 
sahsiyet ile olan gönül mace
rasıdır. 

Bu Romalı yüksek şahsiyet 

kimdir? 
Binbir dedikodu işte bura

dan başlamaktadır. 
Bu kadını Fransız ricalinden 

Romada'ki zata tavsiye eden 
kimdir? Bu tavsiye kartı ele 
geçiri diği halde, kartın sahi
binin ismi ilan edilmcmektedtr! 

Buradan da l.ıu işte siyasi 
ve büyük bir skandal olduğu 
manası çıkarılmaktadır. 

Bu macera perest kadı · ı 
Fransa' ııın faşizme meyal sağ 
müf it fırkalar mı gönderdiler? 

• 
* * Fransa'nın sabık Roma el-

çisi Kont dö Şambron'un bir 
kadın gazeteci tarafından ta
banca ile vurulması üzerine 
Fransız gazetelerini alıp bürü
müş olan heyecandan bugün 
bir eser görülmemektedir. 

Ancak, Kont dö Şamb
ron 'un sı hhatına dair birkaç 
satır yazı vardır. 

Buna sebep nedir? 
O kadar heyecanı mucip 

olan haclis.!dcn birdenbire ne· 
den böyle bahsedilmiyor. 
( Devamı 4 üncü sahifede) 

---·----~ ........ ._. ___ _ 
1970 Senesinde Avru

pa nasıl olacak 
Medeniyet, siY;~;t, iktısadiyat 

ve harp ne şekil alacaktır 
1970 senesinde Avrup ne 

halde ve nasıl olacak? Maki
ne sanayiinin günden güne 

edemez! Maamafih bugünkü 
vaziyet ve cereyanlara göre, 
bazı tahminlerde bulunmak 

terakki ederek harikalar vü- mümkündür: 
de getirdiğini görınekteyiz. Şüphe yoktur ki kuvvet mef 
Yirminci asrın ilk sülüsünde humu ve şekilleri çok değişe-
ki makinecilik harıkaları, cid- cektir. Kuvvet nakli için artık 
den akıllara hayret veıecek madeni vasıtalara ihtiyaç kal-
dereceyi bulmuştur. 30 sene mıyacak ve hava, mevceler bu 

. sonra, bu bankalar ne ş'ekil vazifeyi şimdikinden daha mü· 
alacağını tahmin tabii kolay kemmel ve emin surette gö-
olamaz, çünkü havsalamız, recektir ~ 
1970 senesi makine şekilleri- Bir Fransız alimine göre de; 
ni ve yapacağı işleri tayin Devamı 4 üncü sahifede 
---~~--~~~ ...... ~--__;;__~~~--

1 z mir vakıflar direktörlüğün-
den: 

Vakfı N. cınsı mevkii bedeli 
Selatinoğlu 155 ev burç S. 36 

., ,, 50 ,, Tamaşalık 36 
Yukarda yazılı akar ata gösterilen . bedel üzerinden on gün 

müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 1/4/937 per-

·şembe günü saat on beştedir. İsteklilerin vakıfler müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 23 28 1 859 

Müsabaka ilanı 
lzmir ili daimi encümeninden 

İzmir'in Ağamemnun ılıc•llarında yaptırılacak binalarla tesi
satının projesinin tanzimi işi 20 Mayıs 937 gününe kadar mü
sabakaya konulmuştur. 

istenilen bu projeyi tanzim eyleyecek isteklilerden birinciliği 
ihraz edene (2000) lira mükafat verilecektir. 

Tanzim olunacak bu proje Ankara, lzmir, lstanbul bayın
dırl1k direktörlüklerinde mevcut şartname ve vaziyet planına 
göre olacağından istekliler mezkur direktörlüklere baş vuru
larak evrakı inceleyebilirler. Tanzim olunacak projenin 20/Ma
yıs/937 gününe kadar İzmir Bayındırlık direktörlüğüne yolla-
nılması ilan olunur. 803 

lzmir lJaytar direktörlüğün
den: 

Yüksek yuış ve islfıh encümenının İzmir ilkbahar atkoşu · 
ları 4 Nisan 937 tarihinde başlıyacak ve dört hafta devam 
edecektir. Yarışların kayt muamelesine Baytar müdürlüğünde 
Martın yirmi dokuzuncu 2unu başlıyacak ve çarşamba günii 
sut on ikide se11 verilecektir. 838 

26 Mart 931 

HARP 

Gelecek haabı bir tek 
adam önleyebilir . ·-·--
RUZVELT 

Bcşturafi 1 irıci srılıifede 

Birçok bilginler de, Bis· 
mark'ın zamanında olduğu 
gibi mekteplerde bir general 
apoletindcki kırmızı çizgileri 

ilahi hatlar gibi göstererek bu 
maksada hizmet eltiler. On 

sene müddetle birkaç Alman 
ve birçok yabancı orta Av· 

rupanın durumunu en iyi hale 

getirmek için bir haylı çalış· 

tılar. Onlarca Avrupanın alın 
yazısı, ne Rusya' da, ne ltal
ya 'da, ne de büyük harpte 
toprak kaybetmiş olan Avus
turya ve Macaristanda yazıl
mıyacak, burada yazılacaktı. 

On sene müddetle, Göte'nin, 
Bismark'ın, Şiller'in, büyük 
Fredik'in, Şophenhavr'in, He
gel'in Almanyalarına yaslanan 
Avrupa muvazenesini muha
faza edebilmişti. 

Bu on sene içinde Alman
memnun değillerdi. Asırlarca 
süren muhafızlıktan sonra ken
dılerine siyasete uygun olarak 
düşünmek öğretiliyor, şahsi 
mesuliyet fikri aşılanıyor, ken-

dilerine zorla hürriyet verili
yordu. Onlar, Allah rızası 
için için, bizi bu hürriyetten 
kurtarınız, diye yalvarıyorlardı. 

Tenkide alışmış italyan mil
letini disiplin içine sokmak 
ne kadar giiç olmuşsa ayni 
tecrüb e itaatlı Almanlar için 
o derecede kolay olmuştur. 
Mussolini, Prusya'da doğma
mış olduğu için sık sık göğüs 
geçirmiştir. 

Kayserin Postdam'ından 
cumhuriyetin Vaymarına giden 
yol, Alman'ların önce tahrik 
etmiş sonra da adam akıllı 

öfkelendirmiştir. Onlar başka 
hiçbir sebep de olmasa, 
Fransa' dan muzaheret gördük
leri için cumhuriyet liderle
rine bir türlü itimad edemi
yorlardı. Büyük harpta Büyük 
Brilanya'ya karşı beslenin bü
tün nefret hisleri şimdi Frnn
sa'ya çevrilmişti. Tarihi bir 
sahne herkesi zehirlemişti. 

Almış beş sene önce Al-
f man imparatorluğunun temel 
atılmasma sahne olan Versa · 
yın aynalı salonu, iki zavallı 
Alman vatandaşının gayet 
ağır bir mu&hedeye ımza koy· 1 

malarını da görmüştü. Bu 
manzara, bütün Almanların 
gözünün önünden gitmemiştir. 
Fakat bugünkü Alman genç· 
liği, gene ayni aynalı salonda 
mağlup Fransa'ya yeni bir 
sul muahedesi dikte ettirmeği 
tasavvur etmektedirler. 

Almanlar, sık sık bahsettik
leri şark hakkında pek az ma
lumata sahiptirler. Hiç kimse 
bunu tasavvura muktedir de
ğildir, Lehistandaki nehirlerle 
şehirlerin isimlerini bilen pek 
az Al•nan "vardır. Rusya ile 
Prusya arasında bir sene dost
luk devam ettiği halde Alman 
ya için Rusya tamamiyle meç· 
hul bir ülkedir. Bununla be
raber Almanlar, garp tarafla
rını bilirler. (Onlar, komşula
rını ~ark, garp diye istikamet
lerile yad edqrler.) Orada Ren 
boyunda ve Strasburg'da yı
ğınlarla eski hatıralar ve ce
miyetler vardır. 

Orada asırlarca onların ş~9 
rabı içilmiş ve bunun yanı 

sıra Alman şarkıları söylen· 
miştir. Büyük Briyan bir Av· 
nıpa birliği kurmak suretiyle 
300 senelik bir düşmanlığı 
yatıştırmak • istediği zaman, 
Alman karakteri hususunda 

kendi kendisini aldatmıştı. 

Onları:ı felsefesini değiştir· 

meğe imkan yoktu. 
Fransa, sulh ve harp 

Fransızların sulh için bes-

lediği arzuya nisbetle gelecek 

harb davası ikinci derecede 

kalır. 
Bu, artık bir sır olmaktan 

çıkmıştır ve faşistlerin blokla
rile taba tal:-~rıa zıddır. Al
man'lar, Fransı 'ların bu sulh 
sevgisi yüzünden ne bir hü
cuma kalkacaklarını, hatta 
nede bu hususta müttefikle
rine yardım edeceklerini bili
yorlar. Bundan dolayı Alman
lar, Fransız'ların hücum ve 
taarruz kudretlerini yanlış he
sap ediyorlar. Nitekim 1914 
senesinde de bütün dünyanın 
birleşip Fransa'yı koruyacak
larını hesap ve tahmin ede
memişierdi. 

· .. Fransızlar korkar! ,, Al
man çocukları bunu birinci 
defa olarak duydukları sırada 
da Bay Hitler, Reni işgal et
miş, bu suretle Alman satve
tini göstermişti. Buna hayret 
etmemelidir. Almanya' da her 
mektep çocuğu, her asker, 
her hakim, her öğretmen 

Bay Hitler'in Mein Kampf 
(Mücaddem) isimlı eserının 
1936 da basılan S..)n tabını 

bile okumuştur \e bu kitapta 
Fransızlar gülünç ve yarım 

zenci bir millet olarak tasvir 
edilmektedir. Fransızlar, bu 
tarizlere büyük bir pişkinlik
le mukabele ediyor ve bu su
retle komşularının zafer ümi
dini kuvvetlendirmektedir. " 

Gelecek harbın üçüncü se
bebinden, doğrudan doğruya 
olmamakla beraber, lngilizler 
mes'uldürler. Dünyanın hiçbir 
tarafında ıy1illetler cemiyeti 
fikri, İngilizlerde olduğu gibi 
halk yığınlarının arasına işle

memiştir. 

Almanya' da militarist an'ane 
sulhçu Almanya'yı ortadan kal 
dırırken İngilterede, tamamen 
bunun zıddı sebeplerle, devam· 
lı sulh için yapılan teşebbüs
ler de boşa çıkıyordu. lngiliz
ler hala kendilerinin bir adada 
yaşadıkları kanaatında idiler . 
Mutavassıt sınıftan bir lngiliz 
sulha karşı beslediği şiddetli 
bağlılık yüzünden Londra'nın 
Hamburg' dar : hava yoluyla 
bir saat uzakta olduğunu unu
tuyorlardı. Ayni zamanda Fran 
ıa, sulhun ilan edildiği gün
~enberi si lfıhlanmağa başladığı 

halde lngiltere de silahsızlan
mağa girişmişti. 

Bu hal on sene bir taraftan 
kilisenin bir taraftan da kadın 
cemiyetlerinin sulh propagan· 
dası ile 1 O sene devam etti. 
İngiltere'nin bile silahlanmak 
için sarfedeceği parası olmaz 
ise başka milletlerin hic bu
lunmaz, telakkisi Faşistlerce 

ziyadesiyle gülünç ıörülmüttür. 
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~~~~~~~~~~~~--,~--N-.-v-.-~ Oliri~~~
Kurtarmanın cezaıı 1 W F H V 

-
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevaim dolayııile yeni 
çıkardığı kumaılar: 

Bu sırada birkaç sandal ka· 
yalarm dibinden süzülerek ka· 
lenin duyarlarma kadar so· 
kuldu. lçidnen yüz kadar 
icaraltı çıktı. içlerinden biri 
ınazgallara doğru kement attı, 

Sonra tırmandı. ikinci, üçüncü, 
beşinci karaltılar da onun ar• 
tlından yukarı çıkıyorlar<İı. 
O kadar hızla yükseliyorlar
dı ki düz bir yerde koştukları 
sanılırdı. , . . 

llk karaltı yukar; çıkar çık
ınaz nö9etçinin gırtlağına par· 
rnağıuı dayadı. Temiz bir 
ltalyanca ile: . 

- Ölmek istiyorsan ağzını 
açl 

Dedi. Sonra ikinci karal· 
tıya dönerek türkçe şu emri 
Verdi: 

- Kara Murat, bunun ya· 
hına bir levenl koy. Kımılda
nırsa kaldırıp aşağı atsın! 

Aşağısı en az elli kolaç 
dl!rindi. Fakat gecenin bu 
vaktinde bu derinlik sonsuz 
görünüyordu. 

Bu merdivenden indiler. 
Bir koridordan geçtiler. iç

lerinden birisi: 
- Şurada olmalı.. Ben şu 

balkonda görmüştüm onu .. 
Diyordu. 
İkinci koridorun önünde 

birdenbire durdular ve küçük 
bir gürültü oldu. 

Palaların parıltısı orayı ay· 
dınlatacak gibiydi. 
Yakında bir pencere açıldı 

Ve Leandro'nun şatonun kalın 
dıvarları arasında akisler yaptı: 

- Türkleri.. Türkler kaleyi 
bastılar!.. Silih başmal.. 

lık karaltı bir kzfür savurdu: 
- Allah belasını versin! 

Yürüyünl.. 
ileriye, sesin geldiği pen

cereye doğru atladı. Fakat 
ıenç şövalye daha çevik dav
ranmış, ilk .kapıdan geçerek 
tekrar kapamıştı. 

Jülya birdenbire doğrulmuş, 
odasına giren adama bağır· 
rnıştı. 

- Burada ne arıyorsunuz? 
Çılcınızl 

- Sinyora, Türkler bura· 
dalar .. 
l<apı sarsıldı : 

l - işte.. Neredeyse girecek
er. Çabuk kaçınız! 
- Türkler mi? Türkler ha!. 
Sanki gülümsüyordu. Şöval· 

Yeye çıkıştı: 
- Çıkınız. Giyinmeliyiml 
- Fakat vakit yok!... 
Genç ve güzel kadın niçin 

~ataktan: çıkmak ve kaçmak 
1•temiyordu. 

Delikanlı bu gece Kontun 
~e şövalyelerden bir çoğunun 
.~lunmayışını fırsat bilmiş, 

Julya'ya sahip olmak için onun 
~artmanına kadar sokul ıııuştu. 
(jakat Türklerle karşılaşmıştı. 
d·~~.e kızmış, fakat sonradan 
lışunmüştü ki genç kadını 

~~l~rdan kurtarırsa onun kal
ını de kazanabilecekti. 
Kapı nerdeyse yıkılacaktı. 
Leandro ıenç kadının yor

~~rı altındaki halini düşün· 
ukçe çileden çıkıyordu. Onu 

~akından görmek ve hatta 
d 01Iarına almak için bundan 
daha güzel bir fırsat olamaz-

ı. ... 

• • • an rekası Limited 
L • D z Yazan: Kadlrcan l<a/lı er ee 

- fakat geliyorlar, Sizi vapur acentası 
götürecekleri & Co. 

Dedi. Yorıanı fırlatıp attı, 
incecik ve ipekten bir göm· 
lek içindeki sıcak kadını kol· 

Birinci Kordon Rees binası 

larına aldı. BaAırmasına ve 
çırpınmalarına bakmadan, 
hatta bundan bir haz duyarak 
taş merdivenleri indi. 

Şatonun avhsındaki atlardan 
birine fırladı ve dörtnal sürdü. 

* • • 
Kadın güzelliğini Avrupalı-

lardan daha iyi anlıyan Türk 
denizcileri bu güzel kadını da 
ele geçirmek istemişler, fakat 

bir tesadüf onların planlarını 
bozmuştu. 

Jülya görünüşte bakılırsa 

büyük bir korku atlatmıştı. 

Genç şövalye o geceden sonra 
bu güzel kadının kalbine yer· 
leşebileceğini ummuş fakat 
onun hesabı yanlış çıkmıştı. 

Çünkü güzel kadın, kocasına; 
- Bu küstah delikanlı ya

şamamalıdır: 

Demiş, Vespazyo Kolonna 
da onu öldürmüştü. 

İşin aslı şudur ki: Jülya bu 
ihtiyar kocadan, bu nemli 
şatodan, bu yüksekten atan 

tabansız şövalyelerden iğre

niyordu. Akdenizin her buca
ğında yiğitlikleri anılcm Türk 
leventlerini, eşsiz Türk saray· 
larını istemiş; onu bu arzuya 
götüren tesadüfü önlediği için 

zavallı Leandro'yu affedeme
mişti. 

Biui 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 

ROYAL NEDERLAND 
KUMPANYASI 

"BACCHUS., vapuru el· 
yevm limanımızda olup ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
AMSTERDAM limanları için 
yük alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 21 
Martta .. BURGAS, VARNA ve 
KÖSTENCE limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIE 
"AASNE,. motörü 29 Mart· 

ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER-
DAM, HAMBURG ve SKAN
DINA VY A limanlarına yükli
yecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 23 
Martta gelecek PJRE, MAL TA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"PELES,. vapuru 9 Nisanda 
gelip PiRE, MALTA, MAR
SlL YA limanları için yük 
alacaktır. 

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

Hamburg 
" ANGORA ,. vapum 30 

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

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

cak ve ayni zamanda LON-

AMERIC,_A~N~E-X-PÔ_R_T_0 LINEsl 

THE EXPORT CORPORA
TİON .• NEVYORK 

"EXTRIA,. vapuru 22 Marta 

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. 

doğru bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

WA IW 

PIRE AKTARMASI SE.YRI 
SEFERLER 

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

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

"EXCALll3UR., vapuru 9 
Nisanda PIRE'den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecf"ktir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür. 

PIRE-NEVYORK 18 gündür. 

SERViCE MARlTIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,. vapuru 3 Ni

sa"nda bekleniyor. KÖSTEN
CE, SULINA, GALATZ ve 
GALATZ aktarması TUNA 
ıimanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD · LIVERPOOL 

"AVIEMORE" vapuru 21 
:Martta bekleniyor. ANVERS 
ve UVERPOOL limanların· 

dan yülC çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
GALATZ ve SULINA liman
larına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MlDELHAVS
LINJE • OSLO 

"SARDlNY A,, motörü 20 
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 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YEN l KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

"OPORTO,. vnpuru 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
VIGA TION Co. LTD. 

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

Tarih ve navlunlardaki deği·"' 
şikliklerdcn mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhaıura sineması ar!:asında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

• 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

1KANDEMİR Oğlu 
caddesinde F AHRı 

, ..... _. ........ .._ ................... . 
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 eylemel1:e olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir -

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak 
• Büyük Salepçioğlu hanı 1 
• karşısında . ---

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. 

.......... ......... ~eNCA 
-:Kuruf ·?otl ıu'u•

1 

r \ 

Telefon: 4142/4221/2663 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadcır zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansı onları üksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



tal ya - Yugoslavya uzlaşması, Ulus
lar sosyetesine uygundur 

Uzlaşmanın 6 ıncı maddesi Yugoslavyayı Uluslar 
sosyetesine ve küçük ihtilafa bağlı bırakmaktadır 

27 Mart 937 

Yugoslavya-ltalya anlaş
masının akısleri 

Paris ve Cenevre mahaf ilı bu muahedeyi 
ehemmiyetli bir surette kar§ ıladılar 

Paris 27 (Radyo) - ltalya him adetmekte ve bu kısım· 
Yugoslavya anlaşması, ne )arın tatbikatını ehemmiyetle 

lstanbul '27 (Hususi)- Façist gazetelerden bir kısmı, Yugos· 
lavya ile ltalya arasında akdolunan uzlaşmaya hususi bir ma
hiyet atfetmeğe çalışmaktadırlar. Bu uzlaşmada böyle bir mana 
aramak abestir. Yugoslavya'nın ltalya ile yaptığı uzlaşma, ge
rek küçük itilaf ve gerek Balkan itilafı tarafından tasvip edıl
miş ve umumi siyasete uygun bulunmuştur. Bu umumi hüsnü 
kabulün, her iki misakın ancak sulh için çalıştığının en bariz 
bir delili demektir. 

uluslar r sosyetesini ve ne de takip eylemek istemektedir. 
Lahey adalet divanını karış- Cenevre, 27 (Radvo) - Si· 
tırmamakla hususi bir mahi- yasal mahafil, Italya · Yugos· 
yeti haiz bulunmaktadır. Bu lavya anlaşmasını hususi bir 
cihet, Fransa siyasal mahafi- ehemmiyetle karşılamıştır. 
linde dikkati davet etmekte· Yugoslavya'nın. ltalya im· 
dir. Ayni mahafil, bu paktın paratorluğunu tanıması, bil· 
siyasi kısımlarını da çok mü- hassa dikkati davet eylemiştir. 

Metin şu iki mülahazayı davet ediyor. ---------•---. -~-------

1 - Milletler cemiyetine hiç arzı ihtiyaç etmemektedir. Beşiktaş - üçokjMütek~itler. okusun 
2 - Fakat 6 ıncı madde ltalya ·Yugoslavya anlaşmasında -füı~lfırafı 1 inci sulıifede- Askerlık şubesınden: 

hiçbir şeyin iki memleketin mevcud beynelmilel taahhütlerine k. I · t .. Yaşları müsaait bulunan 
ı oyuncu arı, vazıye e gore, .. . . .. 

muhalif addedilecegv ini bildirmektedir. · h tt d·v kt 1 d mutekaıt bınbaşı, yuıbaşı, mu· 
aynı a ın ıger no a arın a 

Bu suretle Yugoslavya ine Fransa ve küçük itilaf ile olan t k d ·· k .. d.. amele ve hesap memurlarından oyna ma a mum un ur. 
muahedelerden ve nede Milletler cemiyeti paktiyle alakadar lzmir takımının dikkat ede- askerlik subesinde vazife gör-

Paris 26 (A.A) - Ekselsiyor gazetesi İtalya • Yugoslavya 
paktının mahiyetini tetkik ederek aşağıdaki mülahazayı serd
etmektedir: 

mecburiyetlerden sıyrılmıyor. 1924 tenberi Roma ile Belgrad ceği diğer bir noktada, topu meğe istekli bulunanlar var 
arasında bir yaklaşma derpiş etmiş olan Fransa adı·ryatı.kte · d' kt. ·r h ise fzmir askerlik şubesine yere ın ırme · ır. opun ava· müracaatları ilin olunur. 
vukubulan bu yaklaşmadan ancak sevinir.,, lanması, fzmirlilerin oyun sis- •, •, • 

........... 1 temlerine ekseriya uymaz. Bu- Starenberg evlene. 

Papa, komünistlik aley- Milis'lerin taarruzları nuL~:~:·:c~a~:;:~şüş~~:·üyü miyecek mi? 

h 
• b • sol hafa, Cemili ortaya, En· Viyana 27 (Radyo)-Kilise, 
ıne eyanname Her tarafta ve ~iddetle veri sağa ve Adili merkez Prens Starenbergin evlenme 

~ muhacim mevkiine almayı da muamelesini reddetmiştir. 
·neşr edecek devam etmektedir unutmamalıdır. kaldır. Saha komiseri bizzat 

- ____ ..,. ... ~-- Bugün, herhalde bütün futbol aı·anı Bay Adnandır. ~ Paris 27 (Radyo)- Son ge· arruza geçen milis kuvvetlerile 

Lo d d Parl•se gelenler çok J h spor meraklılarını tatmin Tchacüme meydan kalmamak n ra an en aberlere göre, ihtilalcilere şiddetli bir harbe tutuşmuş· 
edebilecek bir maç seyrede· için kişenin saat on dörtte 

d 1 
mensup tayyarelere m~nsup lardır. tur. Borsa salye ka ar kapa 1 tayyareler, dün de Madrid Söylendiğine göre milisler, ceğimiz muhakkaktır. açılması kararlaştırılmıştır. Ha-

Beşiktaşlı misafirlerimiz, ya· her aldığımıza göre, kulüpler 
P · 27 (R d ) p k l ·· p b ·· K - · t üzerine gelerek bombalar at· bu cephede bazı muvaffakı·yet d O l ~ns a yo - as aya gore, apa, ugun omunıs · · rın a oğanspor a aynayı- ve ajanlık, B takımlan ve 

l.k aleyhı'nde umumAı b·r be mışlar ve müteakiben Tastel· ler elde etmişler ve ı'htı·ıaA lcı·· ki d B k b münasebetile Londra'dan bin· ı ı · ca ar ır. eşi taş ugün sa- genç takımlarla Yamanlarspor 

1 h ık b ı k 
yanname neşredecektir. Vati· yon ve Mojile limanlarını bom lerin elinde bulunan köprüle- haya alışmış olacağı için, ya- O · d h 

erce a uraya geme te· kan kilisesinde hazır bulun· bardıman etmişlerdir. 1 · b k ve emırspor arasın a mu • 
dl·r Yolcu tayya-len· m .. tema erın ir ısmını uçurmuşlar· rın ona göre çıkacaktır. telif maçlar hazırlamakta· 
d

. · I t• ..... kt d~ H • mak üzere hariç memleketler· ihtilalciler, Poziyankoda ta· dır. Oyunu Ankara mıntakasın- dırlar 
ıyen yo cu ge ırme e ır. a· den yüzbin kişi gelmiştir. · 

reket şimdiye kadar görülme· Paris 27 (Radyo)- Paskalya Von Hasel Paris'teki suikasd dan Bay lbrahim idare ede- Mıntaka bunun için bir ku-
. d d b .... k .. ·· b ·ı B S ı ·· ·· cektir. Yan hakemleri Bay pa koyacaktır. Üç haftalık mıı erece e uyu tur. munase etı e orsa a ı gunue Dü R , _, J.J! /B t :f 2 · · h"I d J 
Roma' dan haber verildiğine kadar kapalıdır . n oma ya uoncıu aş ara 1 ıncı sa ı,e le _K_a_d_r_i _ve_B_a_y_M_u_s_ta_f_a_Ş_e_n_· __ b_ir_li_g_e_s_a_sı_d_ü_şü_n_ü_lm_ek_t_e_d_ir_. 

------••--•--•• • ·•~ Roma, 27 (Radyo) - Al• Dünkü posta ile gelen n· ( L A N 
Kauser• e Ci • manya'nın bura sefiri Vorr giliz gazetelerinden Nevs 

~ 1 v azı• Hasel, dün Berlin'den buraya Chronicle'in Paris muhbiri, 
dönmüş ve derhal hariciye bunu, ltalya'nın Roma elçisi 

antep Saulavları nezaretine giderek bazı mese· tarafından Fransız hariciye ne-
, leler hakkında temaslara baş· zaretine vaki olmuş bir ziya· 

• lamıştır. rete atfediyor. 
Boy F aık Demirezen ve Bay Numan Rı- .... Anlaşıldığına göre, ltalyan 

lat Menemencioğlu seçileceklerdir 1970 senesinde Av- sefaretile Fransa hariciye ne-

Ankara 26 (A.A) "7'Kayseri Faik Baysal ve Gaziantep . rupa nasıl olacak zareti arasında bu meseleye 
1 1 dair bir görüşme geçmiştir. 

aylavı Süleyman Demirezen say av ığına da Hariciye veka· ( Baştara/ı 2 inci sahifede) Resmi mahafil, İtalyan sefi· 
ve Gaziantep saylavı Nuri Jeti genel sekreteri Numan - 1970 senesinde neler oJ, · · b 

Rifat Menemencioğlu parti rının u meseleyi konuştuğu 
Conker' den boşalan Kayseri namzedi olarak onaylanmış- cağını tahmin etmek için l 900 havadisini teyit etmiyorsa da 
aaylavlığına Maliye müsteşarı lardır. -senesinden- buiüne kada;::-~lde tekzip dahi etmemektedir. 

______ .... .,_.. ..... •• •• -edile;- harikalar;-dü°Şü~k- Cani kadın Madam Fon-

Romanya' da Milin Hodza lazımdır. Maamafih mes'eleyi tanj'ın ele geçirilen hatıra 
• dört -·~ası-;- ~epheden tetkik defterinde dün de yazıldığı 

seçım Viyana' dan geçer- mümkündür. Bu cephelerden gibi çok meşhur bir ltalyana 

ken Bay Şu.-nı·g 'le birisi diplomatik cephedir; öy- ait satırlara tesadüf edilmek· Hükumet partisi r d k le sanıyorum ki icat edilecek te ir. 
kazandı onuştu yeni vasıtalarla hiçbir devlet Bu hatıra defterinde o ltal· 

Bükreş 27 (Radyo) - Ro- Viyana, 27 (Radyo) - Çe- erkanıharbiyesi gizli bir karar yan arkadaşın, bu kadını 
manya'nın dört mıntakaıında koslovakya başbakanı Milin veremiyecektir. ikinci cephe daima yazıhanesinde kabul 
umumi meclis ve belediye in- Hodza, Paska~a yortu'.arını iktisadi cephedir; iktisadi harp ettiği yazılır. Sonra onu, yazı 
tihabatı yapılmıştır. geçirmek üzere Tirola gider· 1970 te kalkmış olacaktır . masasının arkasındaki bir ka-

Hükumet partisi, büyük bir kcn, Avusturya ba~bakanı bay Çünkü fen sayesinde bütün ip· pıdan, uzun koridora çıkarır, 
ekseriyet kazanmıştır. Şuşrııği ziyaret etmiştir. tidai maddelerin, zaruri ihtiyaç bu koridordan geçerek solda 

Hollanda 
Almanya ile mün
feriden anlaşmak 

istemiyor 
Lihey, 27 (Radyo) - Hol· 

landa hariciye nazırı Baron 
Deraf, Hollanda'nın; Almanya 
ile hususi surette anlaşmak· 

tansa, umumi şekilde bir Lo
kamoya tarafdar olduğunu 
ıöylemiştir. 

Çin-Japon 
iktisadi müzakeratı 

Şangay 27 (Radyo) - Ja
ponya ile Çin arasında devam 
eclm iktiaadi müzakereler, mü
•it bir safhaya girmiştir. 

Japon dehW?"• vaziyet· 

• '•• ların sun'i olarak temini mümkün üçüncü kapıyı açar ve içeri 
N. Çemberliyn olacak.Maamafih bu noktadan girerlP.rmiş. Burası güzel bir 
D iktısadi harbın en korkunç oda imiş ve büyük dört pen· 
.raskalyayı yatakta safhaya girmiş olması da ka- ceresi bir avluya bakarmış. 

geçirecek bul edilebilir. Altının kıymeti Gazeteci kadının hatıra def-
Londra, 27 (Radyo) _ in- kalmıyacaktır. terinde "Beni takdir ediyor, 

giltere Maliye nazırı Novil Üçüncü cephe medeniyet bana perestiş ediyor. gibi 
Çemberlayn'ın sthhi vaziyeti cephesidir. Medeniyet makin" sözlere sık sık rastlanmak-
iyileşmiştir. Bununla beraber, sanayii ve fennin fevkalade tadar. 
paskalya yortularına yatakta pratik şekil almasından mü- Cani Madam F ontanye mü 
geçirecektir. teessir olacaktır; fakat bugünkü teaddit yüksek ltalyan'lardan 

• medeniyet şartlarını aramamak ve Fransız şahsiyetlerden ge· 
mümkün olamıyacaktır. len başka mektuplar da bu-

itizar 
Yazımızın çokluğw dolayı· 

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

Dördüncü cephede harp lunmuştur. 
cephesidir. F cnnin diğer üç Yüksek mevkili bir Fran· 
cephede temin ettiği bütün sız'in, • üzerinde Musaolini'ye 
yeni şekiller ve avantajlar, en takdim için yazılmış satırlar 
ziyade harp sanayiinin fevka- bulunan • kartviziti de mey· 
iade tekemmülüne sebep 018- dana çıkmııtır. 
caktır. Ve harp vesaitinin bu Madam Fontany kendisi 
fevkaladeliği harp ilanını ım- için Fransız barosunun en iyi 
kinıız bırakacaktırl avukatlanodaa biriai MÇIDİftir. 

Nakliyat acen1alığı (Ege) Türk Limited şirket' nin lzmir ikinci 
noterliğinden tanzim edilen 27 Şubat 937 tarih ve 1909 umu· 
mi ve 'J./226 hususi sayılı mukavelename ile feshe karar veril· 
miş ve ikinci Kordonda 4/72 numarada mukim Bay Maurice 
Dutilh tasfiye memuru tayin edilmiştir. 

Şirket alacaklılarının tarihi ilandan itibaren bir sene zarfında 
müracaatla alacaklarını isbat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

Nakliyat acenteliği (Ege) Türk Limited şirketi 
müdürlerin imzaları 

okunamamıştır okunamamıştır 

Ege Mmtakası 

Bağcılanna ilin 
Bu Jene kükürt acE"ntahkları kaldırılmıştır. 

İzmir hariç olmak dzere af8ğıda gösterilen mıotal..alarda kftlı.ürt sa· 
tıoı ziraat bankaları ou~e ve aandıklarınca hizalarında yazılı perakende 
f iatlerile yapılacaktır. 

İzmire baAlı olan Karoıyaka, Buwava, Buca, Seydiköy, Torbalı, Ilıca, 
Bozyaka, Balço,·a, Yenikale tımarı bağcıları ihtiyaçları plaa kdkürtleriu 
bedelioi oirkeıin (fzmirde kapalı yemiş c;arıısı No. 41} mutemedliğia. 
tediye ederek kükürılerioi Darağaçd• tao iskeledeki ardiyede teaellüm 
edeceklerdir. 

İkior.i eller kıtldmlmıt olduğundan bağcı olmıyanlara kftkdrt ve· 
rilmiyecelı.tir. 

Satı o 
Mıntakası 

İzmir 
Kimler tarafından eatılacağı 

Keçiborlu kükürıleriT. A. Ş. 

İzmir muıemedliği kapalı 
Yemio çaroısı No. 41 

Pnakende aatıı fiati 
beher torba için 

330 kuruş 
Menemen Ziraat banka11 340 " 
Manisa ,, 
Turgudlıi 

Salihli 
" 

Alaşehir 
" Alı.hiııar .. 

Kırkağaç 
" Soma .. 

Balıkesir .. 
Bergama " 
Kemalpaoa " 
Urla .. 

,, 

" 

" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 

340 
345 
350 
350 
350 
350 
350 
360 
360 
:i50 

" 
" 
" 
" .. 
" .. 
,, 

" .. 
350 " 

Seferihisar ,, ,, 355 ,, 
Çeıme ,, ,, 355 ,, 
Ôdemiı ,, ,, 355 ,. 
Tire ,. ,, 355 ., 
Kuıadası ,. ,, 360 ,, 
Kükilrtlerimis kuroun mühürlü (50) ıer kiloluk torbalarda eablıfa 

çıkarılmııtır. Beynelmilel ıöhreti haiz Londrada (Daniel Gnffth) labo
ratuvannda yaptırılan tahlilde kükürtlerimizin, yüzde 99,51 eaf iyette 
olduğu •nL•lmıfbr. 

IC:Mlfrtterimis bağcılık için son derece faideli haualan haiz maı:ir 
maddel•den tamamilc ari ve en yiikaek ecnebi kükllrtlerioe muadild r. 

KEÇIBURLU K(JKCJrrLER( rou 


