
re· 
ım. 

ya· 
liği 
aşa 

öen 

gö· 
fih 
bir 
atı· 

bu· 

de· 

bi· 
ife· 

ru· 
rall 

ak 
UIJ• 

•dar 

tt1' 

" de) 
inde 

~Hrı· 

ar· 

ile 
bi' 
;ki 
ki· 
re~ 
eıt' 

Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: İzmir ikinci Beller sokağ& 

Abone şartlan: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruı 
Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır .,,...-..,,,,,..,..,...,_... ..... ~ ....... -.......... __. - ....,._...,..., 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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Basvelii1imiz Bosna ya ., 
-Belgradda mühim siyasi' 

müzakerelere başlandı 

Hindli Meh
med Ali 

Adis.Ababadan ni. 
çin kovulmuş 

Londra 13 (Radyo) -Lord ·-· Dün geceki ziyafette, iki hükumet reisi 
samimi söylevler vermişler, Balkan birli 

(Krabur), avam kamarasının 

Jünkü toplantısında, Hindli 

Mehm~d Alinin, neden dolayı 

Adis·Ababadan kovulduğunu 

izah etmiş ve Mehmed Alinin 

temsil ettiği şirketin Habe· 

şistandaki işlerinin tasfiyesi 

için ltalyadan mühlet alındı· 

ğinin ve Türk Yugoslav dostluğunun 
kuvvetini tebaruz ettirmişlerdir 

Belgrad 13 (Radyo)- Pazar 
akşamı buraya gelen Türkiye 
Başvekili ismet İnönü ile re fi· 
kası ve Hariciye Vekili doktor 
Aras, Hariciye Vekaleti erkanı 
dün sabah Saltanat naibi prens 
Pol'u ziyaret etmişler ve öğle 
yemeğini birlikte yemişlerdir. 

Ziyafette, M. Stoyadinoviç, 
elçiler ve Türk gazetecileri de 
hazır bulunmuşlardır. 

General ismet lnönü, sabah· 
leyin saat onda, Yugoslavya 
hariciye nezaretinde baş ve 
dış bakanı Milin Stoyadino· 
viçi ziyaret etmiş ve iki saat 
devam eden mühim bir görüş
mede bulunmuştur. 

Başbakanımız, Bay Stoga
dinoviçle bir arada 

Bu mülakatta, Yugoslavya 
başvekili son Belgrad görüş· 
meleri hakkında Türkiye baş 
vt:kiline izahat vermiştir. 

General ismet İnönü ile M, 

Uzak 1:arkta Milan Stoyadinoviç ve Doktor 
Y Aras, saat 17 de Hariciye Ne-

Şiddetli fırtınalar zaretinde ikinci bir konferans 
Tokyo 13 (Radyo)-japon akdetmişlerdir . 

denizlerinde çok şiddetli fır· Yugoslavya Başvekili, dün 
tınalar baş göstermiştir. Balıkçı gece Türkiye Başvekili general 
gemilerin bir çoğu kaybolmuş, ismet lnönü şerefine bir ziya· 
16 gemicinin cesetleri bulun- fet vermiş ve bu ziyafeti bir 
tnuştur. kabul resmi takip eylemiştir. 

~----------•111--...... ._. ... __ ~-------
M ısır kapitülasyonlarını 
kaldırmak istemiyorlar __ ___, _______ ~--~~ 
lngiltere ve Fransa, 15 yıllık 
bir intikal devresi istiyorlar 

Montröden 
Cenevre 13 (Radyo) -Mısır 

kapitülasyonları için tetkikatta 
bulunacak olan Montrö kon· 
feransı, dün toplanmıştır. Is· 
viçre cumhurreisi Bay (Mota), 
Mısır lehine bir söylev vererek 
konferansı açmıştır. 

Mısır Başvekili, mütteakiben 

bir nutuk iradetmiş, Mısırın, 

artık kapitülasyonlar gibi bir 

boyunduruğa layık olmadığını 
söylemiş ve bu takayyüdatm 
lcaldmlmasmı istemiştir. 

Bay Mota reis seçildikten 
aonra ilci komisyon tefrik edil· 

bir görünüş 
Nahas paşa ve diğerinin Yu
nan Baş delegesi Bay Poli· 
tistir. 

Paris 13 (Radyo) - Mısır
daki kapitülasyonların ilgası 
meselesi hakkında Fransa ve 
lngiİtere ayni tez etrafında 
birleşmişlerdir. iki hükumet, 
teminat hususunda on beş 
yıllık bir intikal devresi istiye· 
ceklerdir. Çünkü yalnız Fran-
sanın, Mısırdaki muhtelif İş· 
lerde bulunan parası 27 mil
yar franktır. 

Montrö konferansının bu 
hususta ne karar vereceği ge· 

ktır. 

Ziyafette, iki hükumet re· 
isi samımı söylevler ver· 

mişler, Türk· Yugoslav dost· 

luğunun ve Balkan antantının 

kuvvetini tebarüz ettirmişler, 

ğını haber vermiştir. ...... 
Yeni bir gemi 

bu birliğin cihan sulhunun Paris 113 (Radyo)- Fransızlar 
temininde en büyük amil ol- Bran Leba adında yeni bir 
Devamı 4 üncü sahifede Desturiyer inşa etmişlerdir. 

~~--~------~-·~~··--~~---~~~~~ 

ispanya sularında 
ki ingiliz vapurları 

• 
Baldvin, dün Ava mkamarasın 

da bu hususta izahat verdi 

Bay Baldvin saraydan çıkarken 
Londra, 13 (Radyo) - İngil· ral Franko, hiçbir lngiliz va· 

tere kabinesi, dün fevkalade purunun Bilbaoya geçmesine 
bir toplantı yapmış: ve gene· müsaade etmemektedir. 

ral Frankonun, lngiliz Nakliye Londra 13 (Radyo)- Avam 

gemileri hakkında verdiği emri kamarasının dünkü toplantı· 
müzakere etmiştir. sında şiddetli münakaşalar ol· 

Son haberlere göre, gene· - Devamı ·I ncıi. salıiji·de 
--~~~---,. ... ~-· ..... ~·--... --~~-----

Tayyare piyangosu -200 bin lirayı, seyyar satcı 
Bayram kazanmıtır 

Tayyare piyangosunun al
tıncı keşidesinc dün de lstan
bulda devam edilmiştir. Her 
iki keşide de ikramiye kaza· 
nan numaraları veriyorum: 

200000 lira 
22046 No. ya 

isabet etmiştir. 
30937 Numaraya 

40,000 lira, 
3068 Numaraya 

25,000 lira 
10832 Numaraya 

20,000 lira, 
10992 Numaraya 

10,000 lira 

27430 Numaraya 
15,000 lira isabet etmiştir. 

3000 lira kazananlar: 
35016 21381 

1500 lira kazananlar: 
6589 9608 9913 11031 

23950 30200 35939 36469 
15132 39140 39201 

1000 lira kazananlar: 
3519 3527 389j0 15877 

182:2 20469 29947 36983 
1000 lira kazananlar: 
4646 7896 8481 11890 

19697 25212 27206 28476 
32215 32390 37121 

500 lira kazananlar: 
15 349 480 669 

937 1088 1095 1943 
1879 3188 3411 4553 
5198 5246 5804 7612 
7905 8183 8410 9305 
9613 9997 10009 10319 

10544 10861 11035 11316 
11678 12779 13482 13494 
13880 14399 14703 15094 
15154 5206 15283 15585 
15713 16083 16248 16719 
17151 17295 17316 17662 
17851 18055 18308 18363 
/ Dnamı 4 iincii salıi/ede) 

Kar yağıyor 
Kayseri, Şibinkarahisar 

ve Afyona yağmurla karı. 
şık kar düştü . 

Fiati (100) Para 

Gideceli 
Hatay mektupları: 

Yobazlar, camileri tez
"virhaneye :cIBndUrdüler 
Şapka giymek suçundan 7 mevkuf bulu
\ _nan Türkler halô.Jtahliye !edilmediler 

l 

Antakgadan bir görünüş 
Antakya, (Hususi) - Suri- bassa hristiyan unsurların 

yede vaziyet vahamet kesbet- manda idaresinin devamını is· 
mektedir. temeleri ve bu hareketin man· 

Halep muhafızı hudut yakı· da subayları tarafından silah· 
nmdaki bölgeleri dolaşmış ve la ve fikirle kuvvetlendirilme· 
jandarma müfrezelerinin kuv- sidir. 
vetlendirilmesini emretmiştir. Sancakta irticai mahiyette· 

Suriyenin her yerinde oldu· ki propagandalara şiddet ve· 

ğu gibi Halep bölgesinde de rilmiştir. 
Antakya ve lskenderuna hu· 

Vatanilere karşı emniyet ve 

itimat gittikçe sarsılmaktadır. 

Vatanilerin sancak mesele· 
sindeki muvaffakiyetsizlikleri 
birçok Arap 2'ençlerinin hala 
Berutta mevkuf bulunmaları 
emniyetsizliğin göze çarpan 
sebeplerinden biridir. 

Diğer sebeplere gelince: 
Fransanın Suriye Fransa an· 
laşmasını tasdik ettikten sonra 
kaçınacağı hakkındaki tah· 
minler ve Arap olmıyan bil-

susi olarak gönderilen yobaz· 
lar camilerde namazlardan 
önce Türkler aleyhine bir sü· 
rü söz söylemektedir. Bu yüz· 
den tezvir kaynağı haline ko· 
nulan camilere hemen kimse 
gitmemeğe başlamıştır. 

Şapka giyen ve bu yüzden 
tevkif edilen Türkmen aşire· 
tinden birçok kişiler hala tah· 
liye edilmemiştir. 

Bu mevkufların Şama gön· 
derileceği zannolunmaktadır. 

Bay Vanzellandın 
kazandığı zafer 

Dahili istikraz tahvilatı bir 
kaç saat içinde sabldı 

Bag Vanzellund 
Brüksel, 13 (Radyo) - Bel

çika şimendiferleri için beşyüz 

milyonluk dahili bir istikraz 
teşebbüsatına girişilmiş ve 
dün sabah satışa çıkarılan 
tahvilat, öğleye kadar tama· 
men satılmıştır. 

Brüksel, 13 (Radyo) - Bel· 

çika başvekili Bay Vanzelland, 
27 5 bin 840 rey alarak me· 
bus seçilmiştir. Başbakanın 
rakibi bulunan Reksistler li· 
deri Leon Degrel, yalnız 68 bin 
242 rey almış ve bittabi par· 
tiyi kaybetmiştir. Beyaz reyle· 
rin miktarı 18 bin 358 dir. 

Bu netice, Brükselde sevinç 
uyandırmıştır. 

Brüksel, 13 (Radyo) - Kral 
Leopold, dün sabah başbakan 
Bay Vanzellandı sarayda kabul 
etmiş ve kendisile uzun müd· 
det konuşmuştur. 

------~tH••~--~---

R oman ya 
Nazırına mükellef 

ziya( et verdiler 
Paris, 13 (Radyo)- Roman· 

ya Deniz ve Hava Nazırı bay 
lrinesko şerefine büyük bir 
ziyafet verilmiştir. Bu ziyafette 
her iki memleket ricalinden 
bazıları hazır bulunmuıtur. 
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. - . . ...- ; .. Azerbaycanda umu., 
mi kütüphaneler A ·· 'k 1 'Dahili ·ha~hı~ uzaması, .geııe-. 1920 senesinde Azerbay· 

canda ancak sekiz kütüphane 
varken, bugün bu kütüphane• 
lerin mecmuu 1500 e çıkmış• 
tır. Bu umumi kütüphanelerde 
mevcud kitapların adedi ise 
5 milyon kadatdır. Ayrıca, 

yakınlarda, Azerbaycan kültür 
halk komiserliği, Bakiida ve 
diğer yerlerde 41 tane daha 
kütüphane açacaktır. 

• -;az:n Çeuiren ral Frankonun aleyhinedir 
A. PUŞK/N BESiM AKIMSAR ·- ·--.......~~ 

1 Sen, onun ismini "bilmi;;r. besttir. Kimse kimsenin ha- Günün birinde davayı kazanmış bile olsa, Fran-
~sun. rekatına karışamaz. Ağlama! k- 8 •t F Ak' d • d k• f 

"0, ·ilkbahardan taze yazdan Keder seni öldürecekl. . O, rl anya Ve r&DS&DID eDIZ e 1 men a· 
,daha sıcaktır. Benim kadar ~leko -:- Baba, o artik atlerini gözetebilecek mevkide olmıyacaktır 
. gen~ ve cesurdur. be:'ıl sevmıyor. 

Sen gece uyurken ben onu ihtiyar -Müteselli ,ol, dos· Yazan: Vinston Çorçil 
okşuyorum; her ikimiz de se- tum; bu bir çocuktur. Hem, Zamanın.geçme- tarzda öç alıyor. -DO OR 
ınin beyaz saçlarına gülüyoruz. senin hüznün sebepsizi Senin si, ne İspanyadaki Fakat, bu uzayıp giden can 

Aleko - Kendine gel Zem· için sevmek; acı bir üzüntüdcA sivil harbın ciddi- çekişme nasıl sona ermelidir? i smail ziya T regul 
fira; artık yeti:şir . başka birşey değil. liğini ve ne de onun Öyle anlaşılıyor ki, General Memleket hastanesi Asa-

Zemfira - Ha! Türküyü Ha!buki, bu bir kadın kalbi Avrupadaki reak- Franko da hala kuvvetten bi;e ve Ruhiye mü-
lendi üstüne alıyorsun için oyuncaktır. Şu sonsuz siyonunu azaltmak düşmemiştir. Ne var ki, bir h tadır. Ancak, mü- le assısı 

Aleko - Zemfira 1 kubbede, ay bile serbest do- çok aylar süren talim ve ter· ı"'luayenehane İkinci bey· 
cadelenin uzunmüd ıv 

Zt mfira - İstersen kız. Evet !aşıyor. Nöbetle, bütün dün- biyeden ~oma, partisi içinde ler sokak. 

1 
d~t devam etmesi, ibu türküyü senin için söylü· yaya ışığını döküyor. Şimdi hala büyük ölçüde disiplinli Frankonun lehinde Telefon No. 3990 

).OTUm. bir bulutun arkasında! Lakin, d v ·ıd· T hl k kıtalar teşkil edip de cephe- Pazardan maada hergün 
(N k .. ı· k k ) .. .. ? s· d egı. ır. e 1 e- lere sevkedemeyişi her tarafta a arntı soy· ıyere çı ar. goruyor musun... ır en par· nin büyük oluşu öğleden sonra hasta kabul ı 

• • . ladı, }ayıldı. Fakat işte. Gene ve bazı aksaklıklar büyük bir hayretle karşrlandı. eder. 
İhtiyar - Evet, hatırlıyo- başka bir bulutun ardına Valensia ve Kata- Vaktile Madride yapılan +ws;w •ımi! ___ _ 

rum. Bahsettiğim türkü, benim geçti. Ve orada da uzun za- lonya hükumetle- hiicumların bi.itün ağırlığını cek bir mevkide olmıyaktır. 
zamanımda çıkmıştı. Eğlenmek, man kalmıyacak. Kim ona, rini kontrol eden yabancı kıtaların omuzlarına Çünkü, memleket içindtki iş· 
alay etmek için söylerdik. gökte bir yer tayin edebilir? ve birbi;ine hiç yüklemiş olmakla büyük bir ler kendisini iyice · meşgul 
Kagul stebinde kamp kurdu- Kim ona, burada kal biyebi- bağlı olmıyan ko· hata işlediği muhakkaktir. edecektir. Günün birinde bu 
ğıımuz zaman, benim zavallı lir? Ne güzel misal, değil u i?. münistler sosyalist- Franko İspanya kuvvetleri ha- mücadele sona erdiği zaman, 
Maryulam, ateşin yanında kı· Bir kadın kalbine de: "Yalnız ler ve anarşistler zırlanmış olmadan bu kıtala· Alınanlarla İtalyanların İspanya 
zının bebeğini sallıyarak bu bir aşkla kal; başkasıni sev· gibi muhtelif grup- rın harcanmış olduklarına in· üzerindeki nüfuzları pek zayıf 
türküyü söyliyordu. Hafızamda mel" diye emredebilir misin? lan gittikçe daha Franko haritada hareka takip eder!rnn sanın inanamıyacağı geliyor. bir hal alacak yahud da hiç 
pas tutan senelerin vekayii, Müteselli oll sıkı bir askerlik disiplini al· Biribirine karşı karşıya cephe Günün birinde davayı ka- bir nüfuz ve tesirleri kalmıya· 
günden güne karıştı; kayboldu. Aleko - Eskiden beni se· tına sokmuştur. teşkil etmiş olan büyük dev- zanmış bıle olsa, Franko, Bri· caktır. Belki bütün dünya, bu 
Fakat bu türkü, bir defa ak- viyordu. Stepte konaklağımız· Hükumet cephesi arkasında, Jetler arasında elbirl iğiylc ça- tanya ve Fransanın Akdeniz· suretle, İspanyol işinin muaz-
hma girdi; ve bir daha da da, bana çok müşfikti. Gece· manevra yapmasını ve hücum lışmayı temin elti. Ancak bü- deki ,menfaatlerini gözctebile· (Devamı 4 üncü salıi/ede) 
çıkmadı! ler .. Ah! O zaman ne çabuk etmesini artık öğrenmiş olan tün bunlar, Büyük Britanyanın .,....~._..•..-.-------"--

geçiyordu! Çocuk gibi eğlenir- kuvvetler gitgide daha ziyade kat'i bir bitaraflık ~ütmek is· lngı·ıterenı·n en zen-
Gece.. Herşey istirahatta... dik. Halbuki ben.. Malanko· büyümekte, inkişaf etmekte· temesinin, Fransız dostlarını 

Gökyüzüne yayılan ay, bir pul lik bir adamdım. Fakat o, alev <lirler. Avrupanın koyu ihti- fazla asabileşmemeleri husu- g ,. n kad 1 nı o•• ıd u• • 
gibi parıldıyor. bir öpüyle, bütün hüznümü, lalcilerin-den bir-araya toplan- sunda ikaz etmesinin ne kadar 

Zemfira ihtiyarı uyandırdı: bütün düşüncemi giderirdi.La· mış olan ve ihtimal ki mikdarı isabetli olduğunu göstermek· 
- Baba! Aleko beni kor- kin. Herşey bitti! Zemfira sa· 25,000~i bulan enternasyonal tedir . 

kutuyorl Uyuduğu yerde in- dakatsızl Artık beni sevmiyor. lejiyon, çok kuvvetli Sovyet Şimdiki vaziyet karşısında, 
liyor, hıçkırıyor. İhtiyar - Dinle; sana ba· tayyare ve himayesinde bir -o !İspanyadaki facianının, kabil 

İhtiyar - Ona dokunma! şımdan geçen bir hikayeyi an· kadar İtalyanı büyük bir he- {olduğu kadar tahdid ve kan 

Gürültü yapma! Rusun sözünü latayım. Çok zaman var; Rus· zimete uğrattı. akmasının sadece İspanyaya 
bilirsin; geceyarısı, aile perisi lar Tunaya korku salmazdan Eden'in karışmazlık komite· inhisar ettirilmesi için mümkün 
uyuyanların boğazını sıkar. sini zaafa düşüren bir sürü olan her tedbiri almak lazım· 
F k 

evel Türk diyince bütün baş· 
a at, şafakla kaybolur. Be-

nim yanımda kal. lar inilirdi. Sultan ismiyle tit· 

Zemfira - Baba, bak! Ko· rerdik. 
nuşuyor! Zemfira diye çağı· Bir paşa, bütün öir eyalete 
rıyorl kumanda ederdi. Gençtim; 

İhtiyar - Sen ona, haya- kalbim neşeyle kaynıyordu. 
tından azizsin! Güzel kadınlarımızın arasında 

Zemfira - Onun aşkı beni bir tanesi vardı ki... Benim 
yoruyor! Canımı sıkıyor! Be- için uzun zaman güneş ol-
nim kalbim serbesttir; ve ar· muştu. Ve nihayet benim oldu. 
tık. Pakat .. Sus! dinle: Ah! gençliğim, bir yıldızın 

- Bir başka isim telaffuz yanıp sönmesi kadar çabuk 
ediyor. geçti. Fakat senin aşk çağın, 

İhtiyar - Ne ismi? daha çabuk akıp gitti. Mar-

Zemfira - Dinle; bak, diş- yula beni, tam bir sene sev· 

lerini gıcırdatıyor; acı·acı hır· mişti. 
Birgün, kagal yakınında 

lıyor. Onu uyandırmıya gidi· 
yorum. 

İhtiyar - Boşuna tecrübe 

edeceksin. Gece perisini boş 
yere kızdıracaksın. 

.. Zemfira - Kıpırdanıyor: 
soyleniyor, beni çağırıyor. İş· 
te uyandı. 

Aleko - Neredeydin ? 
Zemfira - Babamın yanın· 

daydım. Bir peri seni rahatsız 
ediyor. Uykunda azap çeki
yorsun! HırJıyorsun, dişlerini 
gıcırdatıyorsun; beni çağırıyor· 
sun .. 

Aleko Rüyamda seni 
gördüm. Sanıyordum ki ara· 
mızda... Bu... bu müthiş bir 
rüyaydı r 

Zemfira - Rüyalar yalan. 
dır! inanma onlara . 

Aleko - Ah 1 Hiç bir~eye 
inanmıyorum. Ne rüyalara, ne 

. de tatlı yeminlere .. ~Hatta se· 
nin kalbine bile! 

* * * 
ihtiyar - Ne: ıçın, böyle 

hep içini çekiyorsun? Bura da, 

kamp kurduğumuzda, yabancı 
bir kabileyle karşılaştık. Bun· 
lar da çinganeydi. Çadırları, 

bizim yanımızda, bir dağ ete· 
ğind~ kuruluydu. 

İki geceyi beraber geçirdik. 
Üçüncü gece onlar çıktılar. 
Maryula da onlarla beraber 
gitmiş. Ben, rahat, uyuyordum. 
Sabahleyin uyandığımda izleri 
bile kaybolmuştu. Küçük Zem· 
fira ağlıyordu; ben, ben bile 
göz yaşı döküyordum! 

Aleko - Sonra? 
İhtiyar - Bugüne kadar, 

dünyanın bütün kızları, benim 
için bir hiç oldu. Nazarlarım 

onların arasında asla bir ar· 
kadaş aramadı . 

Aleko - Fakat niçin alça· 
ğın izleri iizeri'1de koşmadm? 
Karın olacak o kahpeyle onu 
kaçıran haini, nasıl oldu da 
bıçağinla parçalamadm?. 

ihtiyar - Ne için mi? Genç 
lik bir küçük kuşcağızdan ka
rarsızdır. Aşkı, hangi kuvvet 
durdurabilir? 

manevralara ıağmen, gene bu 
komite, İspanya'ya yabancıla· 
rın karışmalarını epeyce tah· 
dit etmeğe muvaffak oldu, 
Hatta bu tahditten de daha 
fazla şeyler başarabildi: 

Kan akıtılmasına maalesef 
yalnız cephelerde değil, hin· 
terland'ın çok gerilerinde de 
devam ediliyor. Her iki taraf 
da biribirinden çok açı bir _______ ..,_ .... ••-41------

Suriye · Lübnol ihtilafı 

Fransa, Lübnan Hudıitlaiılllii 
Değişmiyeceğini Bildirdi 

Trablus Şam 
Lübnan 

limanı mes'elesinde 
tezi kabul edildi 

de 

Berut, (Hususi) - Paristen 
gelen haberlerde Suriye he
yetinin Trablusşam limanı için 
sarfettiği mesainin Lübnan 
reisicumhurunun mukavemetile 
akim kaldığı bildiriimektedir. 

Fransa hariciye nazırı Bay 
Delbos, Suriye hükumeti baş 
vezirliğine son defa olarak 
gönderdiği kat'i ve tahriri 
cevapta Fransanın yeni mua

hede ile Lübnanın istiklalini 

ve şimdiki hududile tamami· 
yet bölgesini tanıdığı ve bi
naenaleyh Suriyenin talebi is' af 
edilemiyeceğini bildirmiştir. 

Suriye reisicumhuru Bar· 
nede bir İngiliz gazetesi mu· 
habirine Lübnanın Suriye ile 
dostane geçinmek arzusuna 
olduğunu ve iki memleket 
arasında mesalihi müştereke 
müzakereleri istikbalde de bu 
sıkı dostluğun devam etme· 
sını istihdaf ettiğini söyle· 
miştir. 

Bununla beraber bu 

heyetinin Paristen dönmesini 
bekliyorsa da ihzari temaslar 
bu işin o kadar kolay olmıya
cağını göstermektedir. 

Suriye mesalihi müştereke 

hissesini her hususta kendi 
vüsatına göre ve bütçeler nis
betine uygun olarak Lübnan
dan fazla nisbette istiyor. 

Halbuki Lübnan bu hisse· 
nin müsaveten taksimini isti-
yor. 

Lübnanın noktai nazarınca 
Lübnan ve Suriye ticaret mu
vazenesine gör~ Lübnan Su
riyeden birkaç misli fazla mal 
satın almaktadır. 

Eğer uyuşmazlarsa Lübnan 
gümrük işlerinde müstakil ve 
serbest kalmayı tercih ede· 
cektir. 

Trablusşamı ele geçiremi· 
yen~ Suriyenin daha uzun za
man Lazkiyeyi kendine tica· 
ret limanı yapması muhtemel
dir. Mamafih Lübnan ile ele 
her halde uyuşacakları umu· 

~--~·H·-~-~~-
Le ydi Huston, ölümünden biraz evvel, 
memleketimin en birinci düşmanı Eden

dir, çünkü çok güzeldir! Demiş .. 
~unda~ bir müdd.et evvel ı nı~ ellerindeki servet 4200 

İngılterenın en zengın kadını, mılyar franktır. 
Leydi Huston ölmüştür. Bu Bu muazzam servetin de en 
çok zengin kadın ölümünden mühim bir kısmı 23 kadının 
az evvel: elinde toplanmıştır ve bunların 

- Memleketin 1 numaralı bir tanesi olsun siyasetten 
halk dJşmanı bay Antoni uza ;: değildir! Ve hepside ha· 
Edendir. Çünkü, bir hariciye ris ve hepsi de çinganelikte 

nazırı olmıyacak derecede ve çok ileridirler! 
cidden çok güzeldir. Eğer Vakia, bu 43 zengin kadı· 
saçlarını • bir Çinli gibi ka· nm on üçünün hususi otomo· 
rıtmağa razı olsa • bu güzel bili vardır amma... Bunların 
adama bir milyon sterlin he- 9 zunun otomobili en eski 
diye verirdim. Hele.. Çok model ve yarı hurda halde· 
güzel yüzünü Vitriyol ile tah- dir! Diğer on zengin kadından 
zice müsaade etse, beş mil· dördü arasıra otomobile biner· 
yon sterlin veririm! Demişti. ler, 6 sı ise ekserya yayan 

Bu kadının serveti mütead· gezerler. 
dit ve onlarca milyondan mu· Bu kadınların çoğunun ha· 
rekkeptir. Bu garip keyfi için yır cemiyetlerile alakası yok· 
bay Edene bir veya beş mil· tur; hodkamdırlar, heman 
yon ver!niş olsa sanki ne kay· hepsi de kedi ve köpek düş· 
bederdi. künüdürler. 

Bu münasebetle zengin ka· 23 Amerikan zengin kadı~ 
dınlardan bahsetmek ol<lukça nın 13 ü eski ve onu yenı 
zevkli olacak . 

Arz üzerindeki en zengın 

adam oğullarını ve bunların 

hususi ahlak ve adetlerini bil
mekteyiz. Fakat en zengin 
Havva kızları hakkında hemen 
hemen hiç bir~ey bilmemek
teyiz. 

Birleşik Amerikada büyük 
:: ervetler Üzerine yapılmış son 
bir istatistik bize bu hususta 
kafi derec~de yardım edecek· 
tir. Bu istatistiğe göre birleşik 
Amerikanın milli servetinin %ı 

70 i kadınların ellerindedir. 
Bu nisbeti rakamla şöyle ifade 
edebiliriz, Amerika kadınları-

kume~in nezareti altında satıl

mak üzere gümr.üksüz buğday 
ithali için tüccara miisaade 
edileceği anlaşılıyor. 

Suriye bankası Suriye ve 
Lübnan made· 

zengindirler. 

* * * Cihanın en zengin 

Mistris Guilkstir. Bu 

kadinı 

kadın 

insanlardan kaçar, tenha ve 

karanlık odalarda yaşar. 2 
veya 4 veya 6 milyar dolar 
serveti olduğu söylenmek

tedir. 
Bun<la!1 sonra, Karnejinio 

dul karısı gelir. Bu kadın 78 
yaşındadır. Cıhaoda en sev· 
diği ve alaka gösterdiği bit 
mahluk vardır. o da papağn· 
nıdır. Karneji bı kadınla e,v· 

· lendiği vakit 60, kadında ı5 
yaşında idi. 

Amerikanın 23 zengin ka' 
dınlarının en genci sinenıB 

yıldızı Barbara Hüttondur. 30 
milyon dolar serveti vardır 
ve ... Servetinden en fazla -isti-
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Davacılar ısnıan Mustafa vapur acen ası W. • ff0 Van rekaAsı Lı·mı·ted lzmır Yun Mensucatı, 
tarafından Ahmet, Melek ve T • • k A ş 
Kadriye a1cısındaki izalei şuyu ROYAL NEDERLAND Der Zee vapur acentası ur . irketinin. 
davasının cari muhakemesinde KUMPANYASI 
M. aleyhlerden lstanbulda Sa· "SATURNOS,, vapuru 10 ni· & Co. Birinci Kordon Rees binası Halk ınar kumaş fabrikasJ .. i 

nıatya civarında Sancaktar sanda limanımıza gelip AMS. DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 ,,. f J • _, l [ 
Hayrettin mahallesi Tekke so· TERDAM, ROTTERDAM ve Hamburg THE_ELLERMAN LlNES LTD. ı ara ınaan mevsım uO ayısi e yeni. 
kağı 30 numaralı evde Mele""e HAMBURG l' ı · · ··k ANGORA 26 N' çıkardığı kumaşlar: 0 ıman arı ıçın yu " " vapuru ı- "LESBIAN,, vapuru 19 mart· 
1 a aca tır. san a e em me e ır. • ta LONDRA, HULL ve AN· tebliğ edilmek üzere gönderi- ı k d b ki ·ı kt d' ROT ag" lam 
en davetiye bilatebliğ iade "TRiTON., vapuru 18 ni· TERDAM, HAMBURG ve 
edilmiş ve mübaşir meşruha· BREMEN. . "'k k b 1 d VERS'ten gelip yük çıkara- Zarı-f. sanda limanımıza gelip yükünü ıçın yu a u e er. 
tına nazaran ikametgahı meç· cak ve ayni zamanda LON-
hul müddeaaleyhlerden Me- tahliyeden sonra BURGAS, AMERICAN RXPORT LINES ORA ve HULL için yük ala· 
leğe ilanen tebliğat icrasına VARNA ve KôSTENCE li- THE EXPORT STEAMSHIP caktır. Ve ucuzdur 
karar verilmiş oldug" undan manları için yük alacaktır. CORPORATION G " RODNO., vapuru 8 ni-
tnuhakeme günü olan 28-4·937 SVENSKA ORIENT LINIEN " EXECUTIVE ., vapuru 9 Yen; yaphracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Ev sanda LONDRA, HULL ve 
tarihine rastlıyan Çarşamba KUMPANYASI Nisanda beklenilmektedir. N - at•ş Ye eri~ 
&ünü snat 10 da mahkemede "GUNBORG" vaouru 

26 
ni YORK için yiik kabul eder. ANVERS'ten gelip yük çıka· ! lı1 i 

hazır bulunması veya bir ve· sanda ROTTERDA.M HAM- "EXCHANGE,, vapuru 15 racak ve ayni zamanda LON- Birrnci Kordonda 186 numarada SARK 
kil göndermeşi davetiye ma- BURG GDYNIA ve' SKAN· Nisanda beklenilmektedir. NEV- DRA, HULL için yük alıı~ H .. 
kamına kaim olmak üzere Ha· DINAVYA limanlarına yük YORK iç.in yük kabul eder. cnktır. Af/ T. A. Ş. 
nen tebliğ olunur. alacaktır. PlRE AKTARMASI Al\iERIKA "OPORTô,, vapuru limcı· Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 

SERViCE MARITIME SE.Rl SEFERLER nımızda olup LlVERPOOL ve KANDEMİR Oğlu D 
Ali 

r 
Ag" 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

fkinciBeylerSokağı No. 68 
T clefon 3452 

~i1!:C'.lm•.a:!mıa::::::211~:;;;:3~ 

fzmir ikinci icra memurlu

ROUMAIN "EXCALU3UR,, vapuru 9 SWENSEA'dan yükünü tah- ·~j;;;;;[i;;;;;;;;;;;;i 
"ALBA JULIA,, vapuru 21 Nisanda PIREden BOSTÖN !iye ediyor. Ayni zamanda ~ 

Nisanda gelip PiRE MALTA ve NEVYORKa hareket ede- LIVERPOOL ve GLASKOV 
ve MARSlL YA limanları için 
yük nlacaktır. 

"SUÇEAVA,,:vapuru 19 ma
yısta gelip MALTA, CENO· 
VA ve MARSIL YA limanları 

ct-ktil'. 
Seyahat müddeti: 
PIRE·BOSTON 16 gündür 
PIRE-NEVYORK 1 R gündfü 

için yük alacaktır. 
''FLAMINIAN,, vapuru 5 ni-

s,rnda LIVERPOOL ve SVEN-
SEA'dan gelip yük çıkaracak a Mensucatı· 

ğundan: için yük alacaktır. SERVICE MARITIME ve ayni zamanda LIVERPOOL Türk Anonim Şirketi 
Suphiye borçlu bulunan Ha

sibenin uhdesine kayıtlı olan 
lzmirde Ahmet ağa mahalle
sinde Sağır sokağında 35-37-39 
numaralar ile murakkam ve 
halen Aydın incir kooperati
finin tahtı isticarında bulunan 
hanın sekizde beş hissesi hac
zedilmiş olmakla icra ve iflas 
kanununun 92 nci maddesi 
Ve kanunu medeninin 624 ve 
778 nci maddesine tevfikan 
kiranın da baczihe karar ve· 
tilmiş=ve içinde bulunan kiracı 
1 ağustos 937 tarihine kadar 
olan icarını vermiş olmakla 1 
ağustos 937 tarihinde kira 
müddeti biteceğinden mezkiir 
tarihten sonra lzmir ikinci icra 
lllarifetile kiraya verileceğin
den borçlu Hasibe ile kira 
tnukavelesi akdedilmemesi ala-

Yolcu ve yük kabul eder. 
İlandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin

den acenta mesuliyet kabul 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapmar"°dadırr. 
ROUMAIN ve GLASGOV için yük ala-
BUCAREST caktır. 

"DUROSTOR., vapuru 2 Ma- THE GENERAL STEAM NA-

etmez. 
Daha fazla tafsilat için İkin

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

yısta beklenilmektedir. KÖS- VIGATION C L TD 
TENCE, SULlNA, GALATZ "ADJUTANT 

0
; . ._ 

b.. .. TUNA . 1 '' 'apunı nı ve utun uman arı 'h t' d 1· LON . . .. san nı aye ın e ge ıp -
ıçın yuk kabul eder. DRA · · ··k f kt ıçın yu a aca ır. 

SOCIETE ROYALE HONG- Tarih ve navlunlardnki değ+ 
ROISE MARITIME şikliklerden mes'uliyet kabul 

"SZEGED., vapuru 19 Ni- edilmez. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını lıavi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
cntma faiktır. 

elefon o. 2211 ve 3067 
Te g a adr-esi: Bayrak lzmir -

Birinci sınıf mutahassıs 

sanda beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVISAD; BUDA
PEŞTE, BRATISLA VA, LINZ 

Dr. Demir Ali ve ViYANA limanları için 
Jr_, "'[ yük kabul eder. 
h.amcıog u 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

' JOHNSTON \'/ ARREN LINES 
Cilt ve Tenasül hastalrkları L TD . LIVERPOOL 

ve elektrik tedavisi "DROMORE., vapuru l l Ni-
İzmir - Birinci beyler sokağı· sanda beklenilmektedir. Ll· 

Elhamra sineması arkasında VERPOOL ANVERSten mal 

kadarlara. malum ve tebliğ No. : 55 getirecek ve BURGAZ, VAR-
tnakamma kaim olmak uzere Telefon: 3479 NA, KôSTENCE, SULINA, 
~n olunur. j GALATZ ve IBRAIL lim.an-
-Iz-n-ıir-=ga_ı..,et-el-c·------.--.;,;,,;,,.;_~:ııo.;..;.;....~-~,;.;;...,~~~~ ları için yük kabul edecektır. 

tinde çıılışau l>eş DEN NORSKE MIDELHAVS-
nıuharrir nrkndn· 
eıu lıazırl.ım.ıkta LINJE • OSLO 
()hıu~u Lu mü· "BOSPHHRUS,, motörü 19 
k"ınmcl eserde Nisanda'beklenilmektedir, ayni 
}:genin tarilıi, eoıı.. ... 

e gün HAYFA, DIYEP ve umum 
ı-an wnltlnıaımı, 
i 'h NORVEÇ limanları için vük 
sıı al!iı, ihracat, J 

~ilhiir, lı:ıyımlır· kabul eder. 
ık lı. rckcılcrini "SARDINYA,, motörü 22 

hol resimli olar.ık Mayısta beklenilmektedir. PI-
Lularak9ıııız. RE, ISKENDERIYE, DIYE.P 
l'Urkçe-Fransızca ve umum. NORVEÇ limanları 

Uu kadar mii· için yük kabul eder. 
keoınu ı bir cer, "Vapurların isimleri, gelme 
t,;edc ilk defa tarihleri ve navlun tarifeleri 
~ıl.ıyor. Cgı!dcki hakkında hiçbir taahhüde giri· 
•İiarıaıika, h ra· 
hetr·r, meşhur şe· 
lıırl r hakkında 
atanılan malumat 
hu e~erdc kola). 
"a bulu uac.ııı.ı gi· 
hı ) eri i "'c cm e· 
hi biitüu nıüc r· 
belerin, h&tıu ku· 
'"uk esunfıu dalıi 
lldre leri Luluuıı· 
caktır. 

.E rin tertibi· 
ile Tic.Jl'ct n11t· 

h;ıa!ında başlnıı· 
lllıştır. Tnfsiliit 

Anadolu mntbaıı· 
111nda 2776 tele· 
fon numarasından 

şilmez . ., 
Birinci Kordon, telefon 

No. 200- 2008 • 

Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat czahcinesinde 
1 bulunuı· 

alın::ıbilir .,, . 9** ışaw *55 p •M~'--llSi ..... ıa'Zllll .. ;mlmiiim'll .. mEl .. mcl .. IB!lml! ... 1111!1111lmlm:I ....................... .. 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
" · u tavsi e ederler 



sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Filistin'de vaziyet karışıyor 

Hayfa'da kanii arbedeler oldu, 
iki Yahudi ile bir Arap öldii 

Kudüs civarında bir Yahudi çiftliğini basan Arap çeteleri, 
depoları ve Y ahudhaneleri ateşe vererek kaçmışlardır 

Belgrad, 13 (Radyo) - Buraya gelen en son haberlere Bu civarda çete baskınları hergün sıklaşmaktadır. İngiliz 

göre, Filistinde vaziyet gittikçe vehamet kesbetmektedir. askerleri, kamyonlarla civarda gezmekte ve seyyar karakol 
Dün Hayfada Araplarla Yahudiler arasında kanlı bir arbede vazifesi görmektedirler. 

olmuş iki Yahudi genci ile bir Arap ölmüştür. Polis ve asker, ı·k. ·· 1 b. 1· ·1· k · k t .. d • .. . ı gun evve ır ngı ız as en amyonuna ecavuz e en 
asayişi güçlükle temiş, halk uzerıne ateş açmağa mecbur kal- A l . b' 

1
. .

1
. k . . v 

1 
d k 

rap çete erı, ır ngı ız as erını agır surette yara a ı tan 
mıştır. b' k d l ·· k"b · Kudüs civarında bir çiftliğe tecavüz eden Arap çeteleri, sonra ır saat a ar çarpışmış ar ve mutea ı en fırar eyle-
bütün depoları yakmışlar ve Yahudilerin oturduğu evleri ateşe mişlerdir.;1 
vermişlerdir. Filistinde Arap-Yahudi ihtilafı gün geçtikçe artmaktadır. 

Bay Eden 
Bugün bir söy· 

Iev verecek 
Lonclra, 13 (Radyo) - İn

giltere HariciyeNazırı BayEden 
bugün Muhafazakarlar partisi 
tarafından şerefine verilecek 
ziyafette mühim bir söylev 
verecek ve harici siyaseti teş
rih eyliyecektir. 

••• 
isyan genişliyor 

Londra, 13 (Radyo)- Hin
distandaki İngiliz ordusu ku
mandanı general Sir Rober 
Kase!, şimal cephesine varmış-
tır. Kumandan, piyade ve topçu 
kuvvetlerile tayyare filolarını 
asilere karşı tahrik etmiştir. 

Fakir lbi'nin tahrikatı, isyan 
mıntakasını genişletmektedir. 

Londra gazeteleri, isyanın 
bir an evvel bastırılmasını is
temekte ve acil tedbirler alın
masını tavsiye eylemektedirler. 

••• 
Hindli gençler 

Moskovadan dönün. 
ce takip ediliyor 
Londra 13 (Radyo) - Lord 

Botler, Hindistandan birçok 
gençlerin ikmali tahsil için Mos 
kovaya gitmekte olduklarını 
ve memleketlerine döndükten 
sonra zabıtaca takip edilmekte 
bulunduklarını, bunlardan bir 
çoğunun propagandalar yap
tıklarını söylemi, tir . ...... 

Selanik 
Limanı modern bir 

hale konacak 
Selanik, 13 (Radyo) - Li· 

manda büyük dt>po1ar inşası 
ile ile yeni tesisat için mühim 
miktarda tahsisat ayrılmıştır. 
Sdanik limanı, mükemmel ve 
modern bir şekle konacak ve 
bir de büyük bar yapıla
caktır. ----··-----Belgradda mühim 
siyasi müzakerele

re başlandı 
Baştaraji 1 inci sahifede 

duğunu beyan eylemişlerdir. 
Başbakanımız bugün Yugos· 

lavya başbakanı Milan Stodi
yanoviç birlikte bugün Adir
yatik kırılarına kadar bir se· 
yahat yapacaklar ve müteaki
ben Bosnaya geçerek bazı 

tetkikatta bulunacaklar, Yu
goslavyanın bu havalideki 
OlJerlerini göreceklerdir. 

1 ...... ....... . 

Şimali Hindistan 
da kanii C'farpışma -İpi fakiri, lngilizlerin sulh 

teklif ini kabul etmedi 
Paris 13 (Radyo)- Londra· 

dan haber verildiğine gere, 

şimali Hindistan' da İpi'nin 

kumanda ettiği çapulçularla 

İngiliz askerleri arasında şid
detli çarpışmalar devam et
mektedir, 

Sarp arazide vukuage len., 
müsademeler, İngiliz askerle
rinin aleyhine neticelenmek
tedir. 

İpi, İngilizlerin sulh tekli
fini kabul etmemiştir. isyan 
mıntakasına yeniden mühim 
kuvvetler sevkedilmiştir. 

--~----.~·4-~--------v Kar yagıyor 
------· 

ve Af-Şibinkarahisar, Kayseri 
yona kar yağdı 

İstanbul, 13 (Hususi)-Son Şibinkarahisar ile Kayseriye 
günlerde yurdun her tarafında kar düşmüş, Afyon ve hava· 
fırtına ve soğuk hüküm sür· lisine yağmurla karışık sulu 
mektedir. kar yağmıştır. -------------._... ______ _ 

Piyango . . .. -
- Başı 1 nci sahifede -

18538 19096 19706 19802 
19895 21538 22037 22157 
22510 24608 24654 24868 
25311 25508 25749 26007 
26532 26776 28386 28991 
29140 29304 29611 29708 
29924 29985 30101 30229 
30327 30680 30894 31308 
31874 32231 32518 34810 
34381 34544 34956 26292 
36699 36766 47398 37615 

38652 39075 39306 
200 lira kazananlar: 
306 999 1936 2515 

2658 3390 3440 4197 
4797 4879 5831 6840 
8541 11957 12078 12332 

13256 15761 16089 16622 
16769 17228 17763 18142 
18220 18960 20799 20818 
21889 22707 23164 24117 
25660 25668 29202 29240 
29487 31585 33512 33534 
33793 34160 34337 34904 
35568 36003 36060 36107 
36658 36823 38279 38473 
39969 1231 1335 3280 
11039 12632 13861 14457 
16011 16356 17012 17541 
17732 18341 18366 18628 
19138 10752., 20097 21212 
21413 21699 21782 22873 
23709 25912 28270 29732 
30281 30353 20958 31478 
31520 32834 33441 33819 
35369 35595 37042 37295 
37397 37827 38091 39427 

ispanya sularındaki 
İngiliz vapurları 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
muştur. 

Başbakan bay Baldvin, İn
giliz posta ve nakliye gemile
rinin, yalınız ispanya suları 
haricinde İngiliz harp gemileri 
tarafından himaye edilebile
ceklerini ve fakat ispanya su
ları içinde ugrıyacakları akı
betten hükumetin mes'ul ola
mıyacağmı söylemiştir. 

Bu beyanat, işçi partisine 
mensup saylavlar tarafından 

gürültülü bir şekilde karşılan· 
mıştır. 

Londra, 13 (Radyo) - İn
giltere donanmasının amiral 
gemisi Hood dritnavtının şi
mali ispanya sularına hareket 
etmesi, Bilbaoya giden dört 
İngiliz vapurunu himaye mak
sadile olduğu bildiriliyor. 

3644 10408 10411 10496 
* * * Kimler kazandı 

200 bin lira kazanan 2246 
numaralı bilet sahibi seyyar 
satıcı bayramdır. Bayram, bu 
bileti Mezarlıkbaşında Şen 
kişe sahibi Mustafa Doğandan 
satın almıştır. 

15 bin lira kazanan biletin 
hamilleri de bir tütün depo
sunda çalışan 3 ameledir. 

İstanbul, 11 (Hususi) -
Tayyare piyangosunun büyük 
ikramiyesi, (Najarin) adında 
bir kuyumcuya çıkmıştır. 

Ludendrof 
Feld Mareşal oluyor 
Hitlerin riyasetinde 

bir toplantı 
Berlin, 13 (Radyo) - Bu 

ayın 20 ncı günü, Hitlerin do
ğum yıldönümüdür. O gün, 
Almanyanın her tarafında bü
yük şenlikler olacak ve Lu
dendrofa Hindenburg gibi 
Feld Mareşal rütbesi verile
cektir. 

Berlin, 13 {Radyo) - Al· 
manya propaganda Nazırı 

doktor Göbels ile Von Hers 
dün Godesberge gitmişler ve 
bay Hitlerin riyasetinde top
lanmışlardır. Bay Hitler, bun
dan sonra Japonyanın Berlin 
sefirini kabul etmiş ve uzun 
müddet görüşmüştür. ____ ............... ___ _ 
Italya kabinesi 
Bugün toplanacak 

Roma, 13 .(Radyo) - İtal
ya kabinesi, bugün Bay Mus
solininin riyasetinde toplana
cak ve mühim bazı meseleler 
etrafında tetkikatta buluna
caktır. 

Bay Mussolini, kabine mü
zakerelerinden sonra Habe-

şistandan gelen askerleri teftiş 
edecektir. ...... 
Ademi müdahale 

komitesi 
Londra, 13 (Radyo) - İs

panya işlerine ademi müdahale 
komitesi, bu hafta içinde mü-

him bir toplantı yapacak ve 

gönüllü meselesini tetkik eyli· 
yecektir. 

•• 
Askere davet 

lzmir askerlik şubesinden: 
Deniz sınıfına ayrılmış ve 

her hangi sebeple emsalleri 
ile sevkedilemiyerek geri kal
mış ve yahud davet edildiği 

halde gelmiyerek bakayada kal
mış olan 316 doğumundan 
332 dahil doğumuna kadar 
otan erat nisanın 16 ıncı gü
nü mürettep oldukları birliğe 

sevkedileceklerdir. Tayin edi· 
len bugünde behemehal şu
be merkezinde bulunmaları ve 
bulunmıyanlar hakkında pek 
ağır olan kanunun verdiği ha
pis cezaları ile cezalandırıla
cakları ve bunlardan bedel 
vereceklerin nihayet 15 nisan 
937 perşembe günü akşamına 
kadar bedellerini vermeleri ve 
bu günden sonra bedel alın
mıyacağı ilan olunur. 

12 Nisan 937 

· Y anya gölünün kanlı f acıası 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

ikinci Kısım: Kasırga 
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Zehra elde ettiği yüzükten İs· 
tif ade edeciğini umuyordu 
- Ne kadar güç bir vazife. 
- Hatta hayatımızı bile 

tehlikeye koyan büyük bir 
vazife. 

- Zehra, ben kendi haya
tımı düşünmüyorum; ben artık 
ihtiyarladım. Hayattan ve dün
yadan beklediğim kalmamıştır, 
fakat sen gençsin, seni düşü-
nü yorum. 

- Ne yapalım Sabah ağa
cığım. Kader ne ise o olacaktır. 
Biz vazifemizi yapalım. Ya· 
zıktır, bu genç ve güıel pa
şamızı hainane bir ölüme 
mahkum bırakmıyalım. 

Sabah, derin bir düşünceye 
daldı. 

Bu iş nasıl olacaktı? 

Sabah ağanın küçük kafa
sında bu sual kasırgalar ya-
rattı. 

Fakat neticede, Muhtarın 
ihtiyar Tepedelenliye yüz de
fa müreccah olduğu esasında 
karar kıldı, ve: 

- Zehra, kararımı verdim. 
Ne bahaya olursa olsun biz 

Can çekişen İspanya 
[Baş tarafı 2 inci sahifede] 

zam nankörlüğünden bir ibret 
dersi almış olacaktır! 

Akdenizin atisini deniz kuv
vetleri tayin edecektir. Büyük 

Britanya ile Fransanın donan

ma üstünlüğü, her iki devletin 
stratejik kaygularını hafiflete
cek bir mahiyeti haizdir. 

Batı devletlerinin vazifeleri 
Nasyonalistlerin hiçbir suretle 
bir zaferi ifade etmiyecek olan · 
galibiyetleri neticesindeki kur· 
hanları azaltmak çarelerini 
aramak olmalıdır. Diğer taraf
tan Kkballeronun nüfuzlarını 
artırmalarının önüne geçmeğe 
çalıştığı anarşist ve Troçkist 
kuvvetlerin muvaffakiyetleri 

ispanyayı birçok yıllar yıkarak 
bir harabeye çevirecek olan 
sınıf ve parti mücadelelerine 
çığır açmış olacaktır. 

Bugüne bugün Britanya hü
kumetinin politikasını tasvip 
etmeliyiz. Ne de olsa, bir 
nevi abloka yapmak maksadile 
Büyük Britanya, Almanya, 
Fransa, Rusya ve İtalya do
nanmalarının elbirliğiyle çalış
maları ve birçok çekişmelere 
rağmen, bu kuvvetlere aid 
elçilerin İngiliz dış bakanlı
ğında bir masa başında top
lanmış olmaları gibi hakikat
ler, çok dikkate değer ve 
ümid verici şeylerdir. 

Herkesi meşgul etmesi icab
eden mesele, elbirliğile hare· 
kete geçerek her iki tarafın da 
muzaffer olmalarına mani ol
mak ve aralarında bir uzlaşma 
meydana getirmek ve yahud 
da lspanyol halkına, ekmek, 
sulh temin etmek ve çektiği 
acıları unutturacak, çareleri 
bulmak olmalıdır. 

Muhtar paşayı kurtarmağa ça· 
lışacağız. Yalnız bütün emek· 
}erimizin boş çıkmasından çok 
korkuyorum. 

- Ağacığım. Gene tered· 
düde düşüyorsun. 

- Hayır, Zehra, hayır! 
Belki hayatımda birçok götü· 
lüklere, • bilerek • bilmiyerek 
alt oldum. Bunlara rağmen 
Muhtarı kurtarmağa çalışaca· 
ğım. Söyle ne yapacağız? 

- Dinle ağacığım. 
Zehra, her şeyden evvel 

Muhtar paşaya bir mektup 
gönderilmesi ve iş için de 
emin bir adam bulunması la· 
zım olduğunu izah etti. 

Zehra, bundan sonra Sabah 
ağaya bir yüzük gösterdi. 

- Bu nedir biliyor musun 
ağacığım? Diye sordu. 

- Bilmiyorum, Zehra. Bu 
güzel bir yüzüktür. Fakat bu 
yüzüğün bizim görüştüğümüz 
işle alakası nedir? Bunu an· 
lıyamıyorum 1 

- İyi dikkat et. Taşa iyi 
baktın mı? 

- Baktım . 
- Birşey görüyor musun? 
- Birşey mi? 
- Bir resim.. Bir suret .. 
- Evet; eveti. Bir tasvir 

görüyorum . 
- Bu tasvir kimindir? 
- Vezirin, Tepedelenli Ali 

paşa tasviri değil mi? 
- Evet.. Eveti Bu yüzüğü 

bana kendisi hediye etmiştir. 
- Pekala bu hediye bize 

ne fayda verebilir? · 
- Tahmin edemiyeceğiP 

kadar çok faydalı olacaktır. 

Vezirin mektup yazdığını gör

dün mü hiç? 
- Evet gördüm . 
- Mektuplarını nasıl imza· 

ladığını da gördün mü? · 
- Bilmiyorum. 

- Devam edecek -
' 

Şeker kon
feransı 

Bugün toplanacak nıt 
Londra, 13 {Radyo) - Şe· 

ker konferansı, dün toplanma
mıştır. Yalnız, muavin komite 
toplanmış ve bazı tetkikler 
yapmıştır. 

Konferansın bugün toplan· 
ması muhtemeldir. 

Japon prensi 
Dün İngiltereye 

vardı 
Londra, 13 (Radyo) - ln

giltere kralı altıncı Jorjun taÇ 
giyme merasiminde JaponY~ 

imparatorunu temsil edecek 
olan Japon prensi Sisiyi, diirı 
Küin Mari yapurile f ngiltereYe 
varmış ve merasimle karşılaw 
mı ştır. 

lmzir vakıflar müdürlüğün
den: 

Hastahane caddesinde kain Arnavut oğlu vakfından seneliJİ 
72 lira muhammen bedelli 106 no.lu evin Mayıs 938 nihaye· 
tine kadar icarı artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 17-4-937 cumra· 
tesi günü saat 11 dedir. isteklilerin vakıflar müdürlüğürıe 
müracaatlar ilan olunur. 8 1.3 17 1081 


