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I 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

G. Metaksas 
Yakında Kont Ciyano 

ile bir mülakat yapa. 
caktır. 
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Pal{ tına Sadıl{tır Yu~o~la vya Bal lian 
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Şarki AMkdeniz sulhu et- \Hind~a~~~t~kosu Türkiye- ltalya 
rafında etaksas • Kont .- · -uçin~ne.~diyor-r-:- ıtalya hükümeti donan-

Ciyano mül8katl mamız1resmendavetetti 
~~~----~--·~----~~-Cenubi ltalya' da yapılacak bu mülakat Türki-

ye-Italya uzlaşmasının bir zeyli olacaktır 
lstanbul l O (Hususi)- Mi la· 

no mülakatını ltalyanm ~arki 
Akdeniz hakkındaki yeni ve 
sulhperverane siyasetinin bir 

başlangıcı ve temel taşı adde
denlerin haklı oldukları hergün 

birbirini takip eden hadiseler 
isbat etmektedir. 

Roma ve Atina' dan gelen bir 
habere göre Kont Ciyano ile 
Yunanistan başvekili Metaksas 
arasında siyasi bir mülakat 
yapılacaktır. 

Bu mühim mülakat Italya· 
nın cenubi nehirlerinden biri· 
sinde olacak ve şarki Akdeniz 
meselelerile 12 ada · meselesi 

Bu mülakat, lngiliz·ltalyan, 
Türk·ltalyan · uzlaşma silsele
sinin üçüncü halkasını teşkil 

edecektir. 

••• 
Tuğyan 

mıntakasında ----·----Dün bir yersarsıntısı 
daha oldu 

Vaşington 9 (A.A) - Tuğ
yanlardan ölen 415 kişinin 
285 i Luisville' dedir. Misisipi 
ve Ohyo nehirlerinin suları 
yavaş yavaş çekilmektedir. ,. 
Mühendisler bendlerin daya- Mahatma Gandi görüşülecektir. 

Italya'nın evvelce işgal etmiş nacağını söylüyorlar. Birçok Londra, 10 ( Radyo ) 
kimseler çamur tabakası altın- Hindistan kongresi devam olduğu gayri meskün birkaç 

adayı hakiki sahipleri olan General Metaksas da olan evlerine dönmek- ediyor. 

Y tedir. Gandi, Hindistan statoko-unanhlara iade edeceği ve emniyeti hakkında kat'i temi-
Yunan hudud ve adalarının nat vereceği söylenmektedir. M. Ruzvet tuğyana maruz sunun, daima dominyon ha· 

--------•....-.~-.•~ kalan yerlerin ıslahı için bir linde kalması lüzumunu ileri 

Yen 1• b ,. r k ,. tap teşkilat vücuda getirilmesini sürmüş ve istedikleri zaman 
tasvip etmiştir. lngiltere' den ayrılmak şartile 

------- Dün Tiptonville' de hafif dominyon şeklinin, Hintliler 

Çek-Romen münasebetleri bu b.ir zelzele hissedilmiştir. Za- ~çin. ~ah~ .~ayırh olduğunu 
yıat yoktur. ılerı surmuştur. 

kitap yüzünden bozuluyor mu?1B 1 •• ·· ·h·· ·-: · d ·· 
lstanbul 10 (Hususi)- Ro- cek bir hadise başlamıştır. arse on şe rıne uşen 

manya ve Çekoslovakya hüku· Hadisenin esası şudur; • ı • d • "' • 
metleri arasında pek seri bir Çekoslovakyanın Bükreş se- mermı erın ver ıgı zarar 
şekilde siyasi safhaya döküle- (Devamı 4 üncü sahifede) •-----

·---....-•• ·~·~ Madrid civarında başlıyan kan 
Belçika Parlamen • Iı muharebeler devam ediyor 
tosunda dun müdhiş 

arbed~ler oldu 
1 

Saylavlerdan on kişi yaralandı 1 

başvekil palamentoyu terketti 
bede başlar başlamaz parla· 
mentoyu terketmiştir. --···· ..... --

Kral 
Hindistana git

miyecek 
Londra, 10 (Radyo) - in· 

giltere kralı, taç geyme mera· 
siminden sonra Hindistan'a 
gidemiyeceğint Lord jodlana 
bildirmiştir. 

Madrid'in harap bir caddesi 

M. Vanzeland 
Brüksel 10 (Radyo) - Bel· 

çika parlamentosunun dünkü 
celsesinde Sosyalistlerle Rek· 
sistlcr r arasında vukubulan 
arbede neticesinde saylavlar
dan on kişi yaralanmıştır. Na
zarlann bir kısmı da yaralıdır. 
Bqbakan M. Vanzeland, ar· 

--·······--Japon askeri partisi. 
nin noktai nazarı 

Tokyo, 9 (Radyo) - Bin
lerce nüsha basılmış olan bir 
risalede, askeri partinin nok· 
tai nazarı izah edilmiştir. Bu 
risalede, askeri partinin Ja
ponya hükumetinin azami kuv· 
vetlendirilmesi ihtiyacını 

1 - lngiltere'nin Çin' deki 
şüpheli siyaseti. 

2 - Sovyet Ruıya'mn Ja· 

Paris 10 (Radyo) - Havas 
aiansı, dünkü bombardıman· 
da Barselon şehrine dokuz 
büyük mermi düştüğünü ıve 
büyük hasarat yaptığını bil
diriyor. 

Paris 10 (Radyo) - ispan
ya işlerine ademi müdahale 
komitesi, bugün toplanacak
tır. 

Gerek ltalya ve gerekse 

pon menafiini 1,700,000 as
kerle tehdid etmesi. 

3 - Birleşik Amerika'nın 
da Çin iktısadi siyaseti kar
şısında hissettiti bildirilmittir. 

Portekiz, kontrol hakkındaki 
notaya her.üz cevap verme
mişlerdir. 

Salamank, l O ( Radyo ) -
ihtilalciler, Madrid'in şima· 
tında mevzii bazı muvaffaki· 

yetler elde etmekle beraber, 
Madrid'in muvasala yolların· 
dan bir kısmını da kesmiş
lerdir. 

Havas ajansının Madrid'den 
aldığı habarlere göre, kanlı 
muharebeler devam ediyor. 

ihtilalciler, artık nihai za
ferden emin bulunduklarını 

söyliyorlar. 

-------------------ltalya hükumeti ile hükumeti· 
miz arasında Şarki akdeniz 

hakkında birpaktimzalanacak 
Istanbul 10 (Hususi)- Hü· 

kumetimizle, İtalya hükumeti 
arasında diplomatik müzake
relere yakında Roma' da baş· 
nacaktır. Bunun için bir hey
etimizin Roma'ya gitmesi muh
temeldir. 

lngiliz ~azetelerinin yazdık
larına göre, ltalya hükumeti 
bizimle şarki Akdeniz için bir 
muahede yapmak istemekte· 
dir. 

Roma' dan verilen bir habere 
göre, C. H. P. idare hey'eti 
azalarından bir grupta yakın
da Roma'ya gidecek ve ltal· 
ya' da içtimai tetkiklerde bu-

Donanmamızın tayyareden 
lunacaktır . 

Belgrad'dan bildirildiğine alınmış resmi 
göre de, ltalya hükumeti, hü· dererek donanmamızın İtalya· 
kumetimize bir davetnama gön yı ziyaretini rica etmiştir. 

~---~-------.-...... ~·~ .. ~--~-----
M. Blum Müşahitler 

Söylev verecek Beruttan Şam'a 
Paris 10 (Radyo)- Fransa geçtiler 

başbakanı M. Leon Blum, Berut 10 (Radyo) - Tetki· 
kat için bundan evvel Sancağa 

Cumartesi günü devlet memur· gitmiş olan bitaraf müşahitler 
]arına hitaben radyoda bir buradan Şam'a hareket etmiş· 
söylev verecektir. lerdir. 

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

Almanya n ı n müstemle-
keler için nota verece

ği söyleniyor ·-· Von Ribentrop, dün de kralı 
-Hitler usulile selamladı 1 

Londra, 10 (Radyo) - Yon 

Ribentrop, yarın İngiltere ha· 

riciye müsteşarı Lord Halifaks 

tarafından kabul edilecektir. 

Bu mülakatta, Von Ribentro· 

pun müstemlekeler hakkında 

bir nota vereceği söyleniyor. 
IJondra, 10 (Radyo) - Al· 

manya'nın bura sefiri ile sefa· 

ret erkanı, dün ikinci defa 
olarak kralı Hitler usulile se

lamlamıştır. 
Tan gazetesi, bu mes'elenin 

avam kamarasında mevzuu 

Senato 
950 Milyon tah 
sisat kabul etti 

Vaşington 10 (Radyo) -
Amerika Senatosu,seylap mın
takasındaki ahaliye yardım 
edilmek üzere dokuzyüz elli 
milyon dolar tahsisat kabul 
etmiftir. 

Von Ribentrop 
bahsolacağını ve belki de bü· 
yüyeceğini yazıyor. 

Göçmen getirilecelı 
Romanya ve Bulgaristan' dan 

ilkbaharda getirilecek göçmen· 
lerden bir kısmı, vilayetimizde 
iskan edilecektir.~Bu göçmen-
lerin iskanları için şimdiden 
hazırlıklara başlanmııtır, 



~ahife 2 

~ Zabıta Romanı: -~ 
Meçhul bir kıy af et 

.. -13- .. 
Sıçan deliki büfesinde yet ve refahı hal ile yaşar 

müstahdem garsonun ismi San mesud ve bahtiyar olursun. 
di Gürgan değil midir ve Buf - 6 -

Macinl... Mı h l 
Garson Cimi, Karter'in sö· a zen er, ya-

zünü keserek dedi : hut hırsız mes-
- Siz kim oluyorsunuz ki, 

burada bulunan hademenin kenleri 
hepsini tanıyorsunuz? 

Karter, bcışka kimse işitmi
yecek yavaşça bir sacla ile 
hırsızların şivesile : 

- Ben ... Ben garip bir ada
mım. Nehir kenarından geli
)Orum. izin aldım. Yani Seng 
Seng nam menfadan firar et· 
tim. Burada saklanmak ve hi
maye görmek istiyorum. 

Kaç sene orada kaldı-
nız? 

19 dan üç buçuk, yani 
19 sene sürgün mahkumu ola
rak, bu müddetten üç buçuk 
senesini sürgünde geçirdim. 

- Evet Mister! 
- Burayı size kim haber 

verdi? 
- Dostum Bobi Fizon .. 
- Ah zavallı, Bobi, ne 

haldedir? 
- Tebdili hava ona yara· 

yor. Arkadaşım Alkin dahi 
sana selam söyledi, bilmiş olu
nuz ki benim bu iki samimi 
arkadaşım bana burayı gös· 
terdiler ve buranın bütün gizli 
yerlerine beni vakıf ettiler. Ka
pıları açmak ve geçmek için 
dahi bana icap eden kelime 
ve harfleri verdiler, işte bu
rada .. 

- Pek tuhaf, dostum! Si
zin isminiz nedir? 

- Tuni Ergü .. Mister Mak 
nerededir lkardeşim? 

Direktör mü içeride .. 
D 1 .... d '?, - . • . e ıgın e mı , 

- Oıanında mı isminilbili· 
yorsunuz? :Pek güzel, orada 
ne yapacaksınız? 

Mister Karter rumuz ile: 
- Dokuzu yapmak istiyo· 

rum. Yani elbiselerimi değiş· 
tireceğim ve orada saklana· 
cağım. 

Karter' e Cimi dedi ki: 
- Madem ki Bob Fizi ve 

Alkin size buranın bütün sır· 
larını anlatmışlar, tabiidir ki, 
direktörü çağırmasını içeriye 
nereden gidileceğini anlatmış
lardır. 

Karter, ona hiçbirşey söyle
miyerek tezgahın üzerindeki 
telefon aletini alarak birkaç 

gere salladıktan sonra parma
ğı ile birkaç defa zili çaldı. 

Cimi, bunu gördüğü gibi 
dedi: 

- Hakikaten siz çok va· 
kif ve kamil bir adamsınız. 

- Şüphe mi var, ben Tuni 
Erküyiml 

Hemen içeriden büyük de
mir kapı açılıp uzun boylu, 
cesur, azametli bir adam çıktı. 

Cimi, Karte.r' e dedi ki: 
- işte Mister Mak Günifal 

buranın direktörü. Şimdi sizi 
görüp halinizi ve bu derece 
4irayet ve malumatınızı anla
dığı gibi hiç şüphe etmeyiniz 
ki sizi kabul edecektir. On
dan sonra artık kemali emni-

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

Mak Günifal, Nikola Karte
rin yanma yaklaşarak son de· 
rece bir hiddetle Kartere ba
karak dedi ki ; 

- Zili kim çaldı ? 
- Ben 1.. 
- Acaip. Siz kimsiniz, ıs· 

miniz nedir ? 
- Tuni Ergü 1 
- Sen Dağu musun (bu 

Dağu kelimesi mezkur cani
lerle mahzenin içinde bulu-

nanlar beyninde ltalya eşki
yasına taş çıkartmak manası· 

na kullanılır.) 

- Hayır Mister! Ben Gürs

kiyim, validem Amerika yer· 

lilerindendir. 

- Bizden ne istiyorsun? 
- Burada saklanmak ıçın 

geldim. 
- Seni kim yolladı? 

- Seng Seng nam menfa-

da bulunan Bop Fizon ve 

Alkin. 
Sonra Cimi, müdürün kula

ğına eğilerek: 
(Arkası var) 

lzmir birinci icra memur-

luğundan: 39-2281 
Alacaklı: lzmir' de Atiye. 
Borçlu: lzmir Ballıkuyu Ali 

Ef. sokağı 101-115 numaralı 
hanede Recep. 

Paraya çevrilecek ğayrimen· 
kulün ne olduğu: Bir bap 
hane. 

Takdir olunan kıymet: 400 
dört yüz liradır. 

Hududu: Sağı eskici Salih, 
veresesi, solu Salih veresesi 

hanesi arkası kabristan, önü yol. 
Satışın yapılacağı yer: Gün 

ve saat: lzmir 1 inci icra 
cuma saat 11. 

1 - Yukarıda evsafı yazılı 

olan ipotekli gayrimenkulün 
Atiyeye Recebin borcundan 
dolayı paraya çevrilmesine 
karar verilmiştir. Birinci artır· 
ması yukarıda gösterildiği 

üzere 12-3-937 tarihinde icra 
kılınacaktır. f şbu satış netice· 
sinde ipotekli gayrimenkule 
takdir olunan kıymetin yüzde 
yetmiş beşi nispetinde talip 
zuhur ettiği takdirde en çolr 
artırana ihale edileceği, aksi 
takdirde ikinci artırmaya çıka
rılacağı ~ve ikinci artırmanın 
birinciyi müteakip 15 gün 
zarfında 27-3-937 tarihinde 
camartesi günü saat 11 de 
işbu ipotekli gayrimenkul en 
çok artıranın üzerinde bırakı· 
lacaktır. İşbu gayrimenkule 
aid artırma şartnamesi her· 
kesin görebilmesi için ~5-2-937 
tarihinden açık bulundurula
caktır. Satılığa konulan ipo· 
tekli gayrimenkul üzerinde 
hangi bir şekilde hak talebin
de bulunanlar varsa 20 gün 
zarfında daireye müracaatla 
evrakı ~üsbitelerini ibraz et
meleri aksi takdirde hakları 
tapu sicillile sabit olmıyari
ların paylaşmadan hariç kala· 
cakları ve yüzde iki buçuk 
dellaliyenin müşteriye aid ola
cağı _ilan olunur. 

(Ulusal Birlik) 10 Şubat 937 

Madrid'de sivil halk nasıl yaşıyor? Orta Asya'da 
Muazzam bir atlı 

yürüyüş 
6 Odah bir apartlmanda 29 kişi otu

ruyor. Bombardıman en en faz
la üç ile beş arasında oluyor. 

Orta Asya Sovyet cumhu· 
riyetleri dahilinde yapılan atla 
yürüyüş, Tacikistan merkezi 
Stalinabad 'da nihayete ermiş· 
tir. Bu spor yürüyüşüne iştirak 
etmiş olan 40 hudut muhafızı, 
milis ve kolkhozcu, 68 gün 
zarfında, ekseriyetle çok güç 
şerait içinde, birbiri ardına 

çöl ve sarp arazide, 4,300 
kilometre katetmişlerdir. Ge- • 
rek süvariler, gerek atlar, 
mükemmel bir tahammul gös
termişler ve yürüyüşü çok 

Bir kontesin evine misafir edilen 
malar, tiyatrolar ve eğlence 

yor- Bakal dükkanları önünden 

vatman ailesi - Sine-
yerleri dolup taşı. 

uzanan kuyruklar .. 
Çünkü asilerin bulunduğu 

yerlerde uçan tayyarelef Mad
ridin üzerine o kadar çabuk . -·-
gelebilmektedirler ki, patlıyan 

Madrid'de, kadınlar bir mahalleden bir 
mahalleye hicret ederlerken 

ispanya dahiıi harbınm be- ı Havası berrak olmakla bera· 
dayetindenberi Madrid' de bu- her bu kış mevsiminde biraz 
lunan Deyli Telgraf gazetesi- sis yapmıştır. 
nin muhabiri, son günlerde Bir takım binalar, bilhassa 
lspanyol payıtahtında sivil hal· Amerika yapılarını andıran 
km nasıl yaşadığını ve nelerle 16 katlı telefon mer~ezi, 20 -
meşgul olduğunu gazetesine 30 mil uzaktan görünür. Bu 
gönderdiği bir mektupta şöy· bina, Londra' da geçenlerde 
lece anlatmaktadır; yanan Kristal Palastan daha 

Madrit'te yapılmakta olan ziyade uzaktan gelecek tayya-
muharebelerin sonunda bir recilere klavuzluk vazifesini gö-
"meçhul sivil abidesi" yapıl· rür. 
ması tasavvuru vardır. Madrit'te ·halk, ziyadesile, 

Havacılığın terakkisi, harbın bir yere birikmiş bir haldedir· 
muayyen bir sahaya inhisar ler. 8-10 katlı binalarda otu· 
etmesi kaidesini ortadan kal- zar, kırkar apartmanjvardır. 

!dırdı. Onun için Madrit hem Şehrin ufak bir sahası üzerin
topçu, hem de tayyare ateşine de 30,000 bina toplanmıştır. 
açık bulunmaktadır. Üç ay Vasati olarak bir evde 33 kişi 
müddetle şehir, topa tutulmuş oturmaktcdır. Onun için dün
vel bombalanmıştır. Bununla yanın en kötü pilotu bile Mad 
beraber, miktarları bir milyonu rit'te her hangi bir binaya 
bulan sivil halkın liayatı hay- ibomba isabet ettirebilir. 
ret edilecek derecede normale Bir tayyare zabiti, Londra-
yakın geçmektedir. daki açık sahanın ehemiyetli 

Ev kadınları - satın ala- derecede büyübolduğunu ha· 
cak birşey bulabilirlerse - na söylemişti. Bununla bera-
alış veriş etmekte, dükkancı- ber eğer mukayeseye devam 
lar - depolarında birşey edecek olursak, Londra'nın 
kalmışsa - mal satmaktadır- sisli havası, tayyarelere karşı 
lar. Sinemalar açıktır. Burada bir nevi peçe teşkil etmekte
perde üzerinde Joan Crawford dir. 
ile Eddie Cantor'u görebilir, Bununla~ beraber Madrid 
isterseniz, Rus propaganda üzerine yapılan en büyük ha
filmlerini seyredebilirsiniz. Ço- va hücumunda ancak 32 tay
cuklar mektebe gitmekte, gü- yare bulunmuştur ki bugünkü 
neşli havalarda halk gezintiye harp ölçüsünde bunu küçük 
çıkmaktadır. bir hücum saymak lazım ge· 

Berrak bir havası olan ve lir. Ayrıca zehirli gaz da kul-
2000 ayak irtifaında bulunan lanılmış değildir. 
Madrid şehri, Avrupa merkez Hava hücumunu halka ha· 
şehirleri içinde hava hücum· ber vermek tertibatı artık 
larına en müsaid bir hedeftir. terkedilmiş gibidir. 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
1. Sıra 

No. 

347 

142 Buca aşağı mahalle özdemir s. 14 eski 11 taj 
No. lı dükkan. 

Lira 

6 

143 Birinci kordon balıkhane altında 5 No. lı dükkan 250 
144 Karşıyaka alaybey piliç s. 14 No. h ev 25 
145 Darağaç şehitler altın s. 29 eski 23 taj ev 77 
147 ikinci kordon tuzhane s. 22,24,26,28 taj numa 80 

raların üstünde bulunan 28 taj No. ya ait 5 
ada enkazı indirilerek balkon demirleri sabit 
kalmak ve korkulukları ve bu dükkanın üzeri 
örtülerek geriye kalan enkaz teslim edilmek 
üzere ve bu tamirat masrafı müşterisine ait 
olarak 22 No. h dükkan için seneliği 24 ve 24 
No. lı dükkan için seneliği 36 lira. 

149 1 ci kordon balıkhane altında 4 eski 21 taj 130 
No. lı dükkan. 

Yukarıda yazılı emvalin enelik icarları onbeş gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. ihalesi 18-2-937 perşembe günü saat 
15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 

ilk bombanın sesi ile halk, 

sığınaklara kaçmakta ve mo· sıhhatlı bir halde bitirmiş· 
tosikletli polislerin sokaklarda lerdir. 

dolaşarak halkı tehlikeden -----------
haberdar etmesine vakit ve himaye etmektedir. 

lüzum kalmamaktadır. Sonra, Birçok evlerin sığınaklarında 
Madrid'deki tayyare toplan yatakhaneler yapılmış, bu su
az olduğu ve çoğu modem retle halkın emniyet içinde 
olmadığı için düşman tayya- uyuyabilmeleri temin edil· 
releri olduk~ alçaktan uçabil- miştir. 
mektedirler. Bir dostumun oturduğu bir 

Takip tayyareleri de, bom- evde böyle bir sığınak yatak· 
ba tayyarelerlni, hemen hava- hanesi vardır. Ev sahibi yal
lamp muharebeye hazırlanan nız bunu yapmakla kalmamış, 
hükumet tayyarelerine karşı f DfJflamı 4 üncü sahifede/ 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
S. N. 
619 

Lira 
2. ci karantina mısırlı c. 341 taj No. h ev. bedeli 150 
ikinci tasf!ye vesikasile. 

594 Ahmet ağa mahallesinin tuzhane s. 10/1 eski 14,16 130 
yeni 12 taj No. lı (40) metre arsanın 796262450 
sehimde 443439360 hazine hissesi 47 lira 36 ku-
ruş taviz bedeli de alıcısına ait olmak üzere be-
deli nakden. 

626 Alsancak mesudiye mahallesi zühre s. 6 eski ve 400 
taj No. lı dükkan 2. ci tertip tasfiye vesikasilc. 

627 Mersinli Burnava c. 7 eski 9 yeni 3 tai No. h ev 150 
2. ci tertip tasfiye vesikasile. 

628 Burnava mersinli .~6/24 eski 24/1 taj No. h ev ar· 200 
sası ve harap bir odası 2. ci tertip tasfiye veıikasile. 

629 Darağaç şehitler c. 52 eski 32 taj No. h dükkan 80 
2. ci tertip tasfiye vesikasile. 

630 Parahköprü şehitler tramvay c. 158 eaki 106 taj 300 
No. lı ev 2. ci tertip tasfiye vesikaıile. 

632 Kahramanlar aziziye s. 93 eski 28111 taj No. lı 125 
ev 2. ci tertip tasfiye vesikası. 

633 Karataş eski Ruhi baba yeni ibiş ağa s. 7 eski 120 
14 taj No. lı ev 1. ci tertip tasfiye vesikaaıle. 

637 ikinci karantina mısırlı c. 289 taj No. lı ev nakit ile. 100 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri onbeş gün müddetle 

arttırmaya konulmuştur. ihalesi 18/2/937 perşembe: günü saat 
15 tedir. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 348 

T. N . K 
BU YÜK 
::c:,', :,/ 

,,,....,.,. 

1 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu Jiizleree 
zenginden ~irinin de ı~nin olnuyaCajuu kim icJcU. 
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~ ...... 1!111 .......................... . l Hikaye 1 Sultan ve köle 1 N. V. Olivier ve şü- ~-1 .- y·· M t 

Harzem Şahı Sultan Meh
met Tekeş'in bir oğlu dünya· 
ya gelmişti. Henüz Karahatay 
Hakanına vergi vermekle be· 
raber gururlu, atılgan ve cö· 
mert bir adamdı ; 

- Kölelerim nerede ? On· 
lan çağırın, azat edeceğim. 

Diye bağırdı . 
Geniş adımlarla taht salo· 

nuna girerken arkasından bi· 
risi koştu ve onun kızıl cüb· 
besinin eteklerine sarılarak 
öptü. 

- Allah Sultanımıza uzun 
ömürler versin t 

Mehmet Tekeş büyük bir 
telaşla doğruldu: 

- Sağ ol! Lakin bu dua· 
ya sebep nedir? 

- Bugün de o kadar iyi
siniz ki. Heran :ettiğim duayı 
bir defa da yüksek sesle tek· 
rar etmekted kendimi alama· 
dım. 

Sultan Mehmet Tekeş'in 
kaşları çatıldı. Elini öpen 
genç adamın sırtını büyük bir 
sevgi ile okşadı ve şunları 
söyledi: 

- Tuğrul; her zaman söy· 
lüyorum ki, seni azat edemem. 
Sen bana lazımsın! 

Tuğrul doğruldu. Sevinçle 
gülen yüzünde derin bit yas 
vardı. Lakin ·kendisini çabuk 
toparladı: 

- Fakat sulcanım; biraz 
önce kölelerinizi azat edece· 
ğinizi söylediniz. Sözünüzü 
tutmak istemiyor musunuz? 

Mehmet T~eş şaşaladı. Bu 
hal birkaç saniye sürdü. Son· 
ra birdenbire yüzü aydınlana
rak şu cevabı verdi; 

- Söilerimi iyi dinle! "Kö· 
lelerim nerede? Onları azat 
edeceğim." dedim. Bahsettiğim 
köleler burada bulunmıyan
lardır. Sen benim yanımdan 
biran ayrılmış değilsin! 

Hakkı vardı. 
Tuğrul dona kaldı ve Sul· 

tan Mehmet Tekeş gülümsiye
rek salonun ucundaki kuştü
yünden sedire doğru yürüdü. 

Oturduğu zaman T uğrulu 
hala ayakta ·gördü: 

- Ne duruyorsun? Çağır 
kölelerimi!. 

Tuğrul kapıya koştu ve bi
raz sonra üçyüz kadar köle 
koca salonu doldurdu. 

Mehmed T ekeş onların her 
birinin memleketlerini soruyor, 
uzaklık veya yakınlığına göre 
yol paralarını da vererek sa
vuyordu. 

Tuğrul üzgündü ve hürri
yetlerine kavuşan bu genç 
adamları sonsuz bir imrenme 
ile seyrediyordu. 

O kadar dalmıştı ki sultan 
Mehmet Tekeş'in, . yerinden 
kalkıp da onun yanına geldi· 
ğinden, elini onun omuzuna 
koyarak okşadığından haberi 
yoktu: 

- Tuğrul, saııa hak veri· 
rim. Fakat sen de bana hak 
veri Zira sen benim bir ko· 
lum, bir gözüm, bir ayağım
sınl Kaç defa söyledim; bana 
Vezir olmak şartile azat ede· 
rim, dedim. Fakat razı olma· 
dıın! Gözlerin hep Tebriz 
taraflarında. Bıraksam bir kuş 
gibi oraya uçacaksın. Sevdik· 
lerini buraya getirmeyi . de 
kabul etmiyorsun! 

Pür.en 

Tuğrul, hasta bir sesle ce
vap verdi: 

W.F. H. Van 
Der Zee 
& Co. 

rekası Limited zmı~ un ensuca 1 
vapur a~entası Türk A. Şirketinin 

- Neyleyim? Bülbülü al· 
tın kafese koymuşlar, fakat 
gene "yurdum! yurdum!., di· 
ye inlemiş! 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Birinci' Kordon Rees binası Halkapınar kumaş f ab:rikası 
LOND:~ı.J1~~1 \ Tarafından mevsim dolayısile yeni 

Sultan Mehmed Tekeş' in 
de hakkı vardı: O, çabuk ka· 
rar veren, hislerine kapılan, 
küçük şeylere kızan ve her 
zaman büyük işler görmek 
istiyen bir adamdı. Tuğrul ise 
çok okuyan, ağırbaşlı, hesaplı, 
uzak görüşlü bir gençti. Bir 
Moğol akınında Semerkande 
getirilerek satılan bir köle ol· 
makla beraber sultan Mehme· 
din taşkınlıklarını çok iyi ön
lüyordu. Eğer o olmasa sultan 
Mehmed çoktan sağında ve 
solundaki kuvvetli hükiimdar
ların hücumları altında bu 
yerlerde kendisi için bir me· 
zar bile bulamıyacaktı. 

Hamburg 
"MANISSAn vapuru lima

nımızda olup ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yüklemektedir. 

"MlLOS,. vapuru 17 şu· 

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul 
eder. 

"DELOSn vapuru 17 şu-
batta beklenilmektedi. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

"HERAKLEA.. vapurn 3 
martta ANVERS limanlarından 
yük getirecektir. 

"ACHAIA,, vapuru 3 martta 
beklenilmektedir. ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
ME.N için yük kabul eder. 

"GRODNO" vapuru 15 ikin- çıkardığı kumaşlar: 
ci kanunda LONDRA, HULL Sagv lam 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda z 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

-r 
Ve ucuzdur "FLAMfNIAN" vapuru 25 

ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

"THURSOn vapuru 7 şu
batta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru şubatın 

sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

LINERPOOL HATTI 

Satı Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
KANDEMiR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

, ................ IBrDE'll!Dlm .............. .. •• - Sonıı yarın -
_ı;;..;;.;;;---..--..-=---.---------- AMERICAN EXPORT LINES 

SS. CORPORATION 

" THURSO " vapuru 25 
ikinci ·kanunda LIVERPOOL iZ IR Fratelli Sperco 

vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS "UL YSSES" vapuru 

9 şubattan 13:şubata~ kada;
AMSTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanları için 
tahmilatta bulunacaktır. 

SiS "HERMES .. vapuru 11 
şubatta beklenmektedir, tahli· 
yesini yaptıktan sonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTEN
CE için yükliyecektir. 

SiS "GANYMDEDS,, va· 
puru 20 şubatta gelip yükünü 
boşalttıktan sonra BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE için 
tahmilatta bulunacaktır. 
SVENSKA OR~ENT LINIE 

KUMPA YASININ 
SiS "GUNBORG,. vapuru 

12 şubatta limanımıza gelip 
tahliyeden sonra :ROTTER
DAM, HAMBURG ve SKAN
DINA VY A limanlan için yük
liyecektir. 

S/S "NORRUNA" vapuru 
27 şubatta limanımıza gelip 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG ve BAL· 
TIK limanlarına yükliyecektir. 
SERViCE MARITlME ROU-

MAIN KUMPANYASININ 
S/S "PELEŞ,, vapuru 12 şu-

batta gelip PIRE, MALTA ve 
MARSIL YA limanlarına yolcu 
ve yük kabul eder. 

SiS "AEBA-JUL YA .. vapu
ru 26 şubatta doğru beklen
mekte olup 28 '.şubatta PiRE, 
MALTA ve MARSIL YA liman
larına yolcu ve hamule kabul 
edecektir. 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

• 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 • 

"EXILONA" vapuru 7 şu
batta beklenilmektedir. NEV· 
YORK için yük kabul eder. 

"EXIBITOR,, vapuru 14 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

REEDEREI H. SCHULDT 
"DUBURG,, vapuru 13 şu· 

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

"MARITZA,, vapuru 25 şu· 
batta beklenilmektedir. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

"JESMORE., vapuru 9 şu· 

batta beklenilmektedir. BUR· 
GAS, V ARNA ve KÖSTEN· 
CE limanları için yük kbul 
eder. 

S. M. R. BUCAREST 
" DUROSTOR " vapuru 5 

;; SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGOn vapuru 15 şu· 
batta LIVERPOOL ve SWEN-
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"GALILEA,, vapuru 2 şu-

batta HAMBURG, BREMEN 
ve . ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
martta bek~enilmektedir.IKÖS- YENi KAVAFLAR Çarşısı 
TENCE, SULINA ve GA· 
LATZ limanları için yükliye· 
cektir. GALA TZ aktarması • 
olarak BELGRAD, NOVISAD, 
BUDAPEŞTE, BRATISLA· 
VA, VIY ANA ve LINZ li
manları için de yük kabul 
eder. 

D. T. R. T. BUDAPEST 
"DUNA,, vapuru 15 şubata 

doğru beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEŞTE, BRATISLA VA, VI
y ANA ve LINZ için yük 
kabul eder. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HA VSLINJE - OSLO 

"BOSPHORUS,, vapuru 13 
şubatta beklenilmc:ktedir. Pi
RE, ISKENDERIYE, HAYFA, 
DIYEP ve NOSVEÇ liman
larına yük kabul eder. 

"BANADERUS .. vapuru 16 
martta: beklenilmektedir. Pi· 
RE, ISKENDERIYE, HAYFA, 
DIYEP ve NORVEÇ'in bilu
mum limanlarına yük kabul 
eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez ... 

N. W. W. F. VAN DER 
ZEE Co. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Numara : 34 

Pamuk ensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

. ,.ı . ·. . . . : . '.:t: : . t '.. ' 

• • • • .... ı 

,,: •, . "· • ; .j , •. 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Ba durak . Büyük Salepçi oğlu hanı 1 
Ş • karşısında . - -. 

, 

aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 
rahatsız ve tanıı onları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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M ad r i d 'de sivil halk 
nasıl yaşıyor? 

-

Yugoslavya Balkan misakının bütün 
ahkamına tamamen sadıktır. 

Yugoslavya, Bulgar'lar tarafından Balkan misakı llevletlerine 
yapılacak taarruzda, misak ile birlikte hareket edecektir. 
Istanbul, 10 (Hususi) - Balkan antantının zayıflediği hak- Yugoslavya hükumeti, Bulgaristan'la uzlaşmış olmakla bera-

kında ve Yugoslavya • Bulgaristan yakınlaşmasını sebep gös- bcr, gerek Sofya'ya ve gerek Ankara, Bükreş ve Atina'ya, 
tererek çıkarılan şayıaların bir kıymeti yoktur. Bulgar'ların Balkan misakına dahil herhangi bir hükumete 

Balkan antantı, gün geçtikce kuvvetlenmektedir. Yugoslavya- tecavüzü takdirinde Bulgaristan'ın aleyhine hareket edeceğini 
nm Bulgaristan'la bir uzlaşma aktı Balkan antantının icaba- bildirmiştir. 
tındandır. Ve Yugoslavya, Balkan misakı ile, diğer müttefik· Yugoslavya - Bulgar uzlaşması, Bulgaristanın Balkan misakı 
lerine karşı mükellef olduğu vazife ve taahhütlerden hiç biri- devletlerine taarruz arzusunu gösterdiği anda nihayet bulacak· 

sinden sarfınazar etmiş değildir. tır. 

Vilnada 
20 Yahudi ya

raladılar 
Varşova, 10 ( Radyo ) 

Vilnada vukubulan arbedeler
de Yahudilerden yirmi kişinin 
ağır surette yaralandıkları bil-

dirilmektedir. ' 
Zabıta, arbedeye sebebiyet 

verenleri takip etmektedir. ---.. ··----lsveç sahil-
lerinde 

Bir ltalyan va. 
puru battı 

Londra, 10 (Radyo) - Ital
yan bandıralı Sanmama adın
daki posta vapuru, lsveç sa
hillerinde şiddetlı bir fırtınaya 
tutulmuş ve batmıştır. 

Vapurun mürettebatından 
hiç kimse kurtulamamıştır. 

••• 
Darüşşef aka 

46 ıncı yıl dönümü 
merasimi yapıldı 
Is-anbul 10 (Hususi) - Dün 

Darüşşefakanın 46 ıncı yıldö
nümü kutlanmıştır. 

En eski ve en kıymetli hayır 

ve irfan müesseselerimizden 

olan bu müessesede yetişenler 

arasında bu yarım asırlık za· 
manm mühim mevkilerini işgal 
etmiş ve halen işgal etmekte 
bulunan birçok zevat ta me· 
rasime iştirak etmiştir. ---·----
Avam kama-

................. ----·------
Hüseyin Cahit An_..ka_.~a_'da 

lstanbul vaıi;i-davası Izmit'te Çok şiddetli yağmur 
•• • yağdı ve bir çocuk 

başlamak uzeredır boğuldu 
lstanbul 10 (Radyo) - Hüseyin Cahid'in İstanbul valisi 

Muhiddin Üstündağ aleyhine açtığı hakaret davası, valinin 

nüfuz mm takası haricinde, İzmit 'te görülecektir. 
Davanın rüyetine bugün başlanacağı için gerek davacı Hü

seyin Cahit ve gerek müddeialeyh vali Muhiddin Üstündağ 
lzmit' e gitmişlerdir. 

Davanın neticesi merakla beklenmektedir. Hadisenin sulhan 

tasviyesi için bazı teşebbüsler belirmektedir. 

Ankara, 9 [Hususi} - Buraya 
çok şidd~tli yağmur yağmıştır. Sn· 
lurın fazlıılığından husule gf'len sel 
iki y:ı,ında Emine isuıinde Lir kız· 
cağızı sürüklemiştir. Zuallı yavru 
derhal boğulmu~ıur. 

- --.. ·---
yeni bir kitap 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 

~~~------~--.. ·4--~-~---~-
Kral Jor:ı• ,----------, firi ve halen Prağ'ta mezunen 

Sivasi bulunmakta olan M. Şehir kü-
Dün Sen ceymis sa· .., çük itilaf askeri ve iktı~adi 

müsteşarlıklar kudreti hakkında bir eser neş· 
rayına gitmiş ve retmiştir. 

sıhhntı iyidir Jçin kimler namzed Eserin siyasi mahiyeti vardır, 
Londra, 9 (A.A) - Kralın g6steriliyor Çekoslovakya başvekili M. 

hesabatını tetkik etmek üzere Ankara, 9 (llususl muhnbiri· Krofta esere l ir takriz yaz-
oıizJcn) - Teşkilatı esasiye ka- mıştır 

bütün partilerin parlamento· · 
k 

nununda yapılan tadilat ile ihdas Eserin heyeti mecmuası 
daki mümessillerinden müre • olunan siyasi müsterarlıklara kim· 

k hakkında birşey denilemezse kep hususi bir komite teşe • lcrin getirileceği henüz kat'i ola· 
kül ederek gizli müzakerelerde rak bildirilmemiştir. de, Romanya ve bilha~sa Ro-
bulunacaktır. Burada ıuarla söylendiğine manya'nm askeri kabiliyeti 

Londra, 9 (A.A) - Kral giire, Başvekalet müsteşarlığına hakkındaki kısmı Romanya'yı 
Hasan Saka, Maarif Vekaleti müs· k d k h' t d' 

altıncı Jorı' bu sabah yaldızlı ız ıraca ma ıyet e ır. 
teşarlıgına Erzurum saylavı Nafi B k't d b 

araba ile Saint James sarayına Atuf, Dahiliye \'ekileti ınüsteşar· u 1 ap yüzün en azı 
d k 1 'lk ) }ı~tnll eski nüfus miidu~rÜ UIDU• nahoş hadiseler çıkacaktır. gi ere sa tanatının ı ga a v 

kabul resminde hazır bulun- misi Ab<lülmuııalip, Hariciye Ve· Kitabın Romanya ile Çekos-

muştur. Saray ve hükumet er-
kuleti müsteearlığına Numan Ri· lovakya ittifakını bozmak 
faı Menemencioıtlu, Sıhhiye Ve. emelile ve sı'yas- b" grubun 

ka- nı'le sefı"rler heyetı' kabul v 
1 ır kfılcıi müste~arlığına Salabiddin k 

d Al teşvi i üzerine yazıldıgv ı sanıl· 
resmine iştirak etmişler ir. • Kocaeli yahud sabık. İstanbul maktadır. 
manya sefiri Baron Fon Riben- müddeiumumisi Kenan, Ziraat Ve-

' 

klilcıi miistcşarlıgına Mardin eay· 
trop kralı Hitler usulü se aın- lavı Ali Hıza, Maliye Vekaleti 
ladıktan sonra arkadaşlarını müsteşarlığına Mükerrem veya 
takdim etmiştir. Sırrı, İnhisarlar Vekaleti müste· 
----+ • •------ şarlığına eski inhisarlar müdürü 

Şükrü altınları çaf. Hüsnü tayin edileceklerdir. 
Esbak Adliye Vekillerinden 

madığını söylüyor. Yusuf Kemal ile Mahmud Esad 
ve İkıısad Encümeni Yusuf Ke· 

Dolaplıkuyu'da oturan Fet- mal ile Çakır'ın da sandalyasız 
hiye adında bir kadın za1 ıla- Vekilcılcre getirilecekleri §ayiası 
ya müracaat ederek, evinde dolaşmakıadır. 
misafir kalan Şükrü, isminde \... ___ _______ _) 

biri sinin iki altın bilezik ile Şehir meclisi 

•• 
Doğu Beyazıt 

merkezi 
Ağrı vilayetine bağlı Doğu 

Beyazıt kazasının merkezi şim-
, diki bulunduğu yerden kaldı

rılarak, gene ayni kaza dahi· 
linde ve eski merkeze dörtbu
çuk kilometre mesafedeki 
transit istasyonuna götürüldü
ğü hakkında Dahiliye Veka
letinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. ---·---

( Baştarafı 2 inci sahifede) 
duvarların bir yerine bir ta-
kım : işaretler, yani başına 
kazmalar, kürekler koydur-
muştur. Bu tedbirler şu mak
sadla alınmıştir. Eğer eve yu
kardan bir isabet vaki olurda 
çöküntü başlarsa duvarın bu 
işaretli noktası yıkılacak ora
dan bitişik binanın sığınak 
kısmına geçilecektir. 

Böyle sığınaklarda başlıca 
tehlike, bombanın asansör de
liğine isabet etmesiyle baş 
gösterebilir. Birkaç defa böy
le isabet vaki olmuş ve ora
da bulunan insanlar zarar gör
müşlerse de bunun müstesna 
bir vaka olduğunu kabul et
mek lazımdır. 

Böyle sığınaklarda halkın 
fazla kalabalık olması, bütün 
emniyet tedbirlerinin alınma
sına mani olmaktadır. 

Şehrin garp ve cenup taraf
ları o kadar bombalanmıştır 
ki halk arasında bu bölgede 
oturmak arzusunu gösterenler 
ziyadesile azalmıştır. Buralarda 
4000, 5000 ev boşaltılmış ve 
buralarda oturanlar "daha em
niyetli" bölgelere taşınmışlar
dır. 

Aşağı yukarı 150,000 kişi 
böylece eksi evlerini bırakıp 
başka yerlere taşınmışlardır. 

Benim oturduğum mahallede 
normal olarak 70 kişinin otur-
ması lazım gelen evlerde, 320 
kişi oturmakta idi. Altı odalı 
bir apartmanda tam 29 kişi 
oturmaktadır. Hükumetin ver
diği bir emre göre, her evde 
bir komite teşekkül etmi.~tir. 

Polis ve yahut resmi memur· 
lar, yersiz kalan halkı evlere 
dağıtmaktadırlar. Ondan sonra 
ev komiteleri de bunların ne 
suretle yerleştirileceklerini ka
rarlaştırır. Bu mültecileri ka
bul ~tmiyenler "Rejim düş
manı" sayılmaktadır. Ben, bu 
yolda hareket eden ki 1Pseye 
tesadüf etmedim. 

Bu yüzden fbir takım garip 
vaziyetler hasıl olmaktadır. 
Son günlerde, bundan önceki 
mevsimlerde Biyc:riç'teki haya
tın şaşaalı yıldızlarından birisi 
olan bir kontesin evine iki 
tramvay vatmanı ailesinin mi
safır olduğunu gördüm. Kon
tes misafirlerine gayet çabuk 
alışmış, onlarla dost olmuştu. 
lspanyol halkının misafirper-

..................... ,. 
Mevlüde davet 

Şehit tayyareci teymen 
Salahiddin'in ruhuna ithaf 
edilmek üzere Şubatın 14 
üncü Pazar günü öğle na
mazından sonra saat onüçte 

rasında 
ltalyanın ispanyaya 
asker gönderdiğini 

tasdik edildi 

bir elmas yüzük ve 150 li.ra 
parasının çalındığını şikayet 
etmiş ve derhal tahkikata baş
lanarak Şükrü yakalanmıştır. 

Şehir meclisi, yarın saat 

16,30 da belediye salonunda 

toplanacak ve belediyenin ha

zırlamakta olduğu beş yıllık 

imar planını tetkike başlıy"
caktır. Plan, çok geniş tutul
muş ve lzmir'in imarı düşü
nülerek hazırlanmıştır. Yalnız 
bu planın tatbiki mühim bir 
paraya mütevekkiftir. Beş yıl· 
lak planın tatbiki için laıımge
len paranın büdçeden nasıl 
ayrılacağı da görüşülecektir. 

Hisar camiinde Ömer Sesli 
tarafından mevliid okuna-

Ağırcezada cağından arkadaşları ile bil-

Londra 9 (A.A) - Avam 
kamarasında M. Atle Lord 
Granborneden lspanya'ya hal· 
yan askerleri ihracı hakkında 

bazı malumat verib vermiye
ceğini sormuştur. 

Lord Granborne şu cevabı 
vermiştir: 

Mühim miktarda ltalya'nın 
lspanya'ya geldiğini bildiren 
bir haber aldık. Bu veyahud· 
öteki tarafa gönderilen gönül
lüler ve askerlerin miktarını 
kat'i surette tahmin etmek 
mümkün değildir. Maamafih 
hükumetin elindeki malumat 
iki tarafa gönderilen gönüllü
lerin aşağı yukarı ayni mik· 
tarda oldutunu göıtermektedir. 

Yapılan taharriyat neticesin· 

de, iki bilezik ile elmas yüzük 

Şükrü'nün üzerinde çıkmış, 
fakat 150 lira bulunamamıştır. 

Şükrü, bunları Fethiye tara
fından gizlice cebine konuldu
ğunu, hatta son ge~e, başka 
bir kızla nişanlandığı için F et
hiyenin kendini makasla gö
zünden yaraladığını söylemiş· 
tir. Şükrü ve Fethiye adliyeye 
verilmişlerdir. 
~----···.._---~ 

Eve taarruz 
Karşıyaka' da Reşadiye so

kağında oturan Mehmed oğlu 
Ömer, bakkal lbrahim'in evine 
taarruz ettiğinden tutulmuştur. 

---··.---
Otomobil kazası 
Şoför Süleyman oğlu llyas, 

idare ettiği 446 numaralı oto· 
mobili, Değirmendağı cadde
sinde Demir oğlu Sadık'a çarp
tırmış ve yaralanmasına sebe
biyet vermiştir. 

Resmi kayıtları tahrif ederek cümle vatandaşların gclme-
zimmetlerine para geçirmekle lerini rica ederim. 
maznun Basmane maliye tahsil Salahiddin'in eşı 

şubesi memurlarından Şükrü ile ••••-•••N-e.zi•h•e-••• 
arkadaşları hakkında sorgu 
hakimliğince yapılmakta olan 
tahkikat bitmiş ve idare heye· 
tinin lüzumu muhakeme kara
rile maznunlar Ağırceza mah
kemesine verilmişlerdir. Bugün 
muhakemelerine başlanacaktır. 

••••• 
Kız enstitüsünde 
Göztepe'de Kız Enstitüsü 

binasının bahçesinde teşcir fa· 
aliyetine .başlanmıştır. Mersinli 
fidanlığından alınan mühim 
miktarda fidan, bahçede ekil· 
mektedir. 

Ruzvelt 
Dünya sporcularını 
Vaşington'a davet 

ediyor. 
Vaşington, 9 (A.A) - Rad

yo ile neşredilen bir beyanna
mesinde M. Ruzvelt bütün 
dünya memleketlerine mensup 
25 bin izciyi V aşi!ıgtoo!aa 
30 Hazirandan 9 Temmuz'a 
kadar devam edecek olan iz
ciler kongresine davet etmiştir. 

verliği ve kanı sıcakl ı bu 
türlü vaziyetlere alışmalarına 
imkan vermiştir. 

Madrid'deki ev kadınları 
birer kahraman olmuşlardır. 
Şehirde yiyecek, bilhassa te
reyağı, et ve şeker pek azdır. 
Pirinç ve portakal gibi şeyler 
güçlük çekmeden bulunabili
yor. Fakat öteki yiyecek mad· 
delerini ele geçirebilmek için 
güçlük çekilmekte ve mağa

zaların Ö.ıünde kuyruk teşkil 
edip beklemek lazım gelmek
tedir. 

Gülleler ve bombalar pat· 
lıya dursun, eğer evdekıler aç 
ise ev kadını, büyük bir ce
saretle kuyruktan ayrılmamak· 
ta, orada durmaktadır. 

Aileler bu hususta strate
jiye uygun hareket ediyorlar. 
Mesela hizmetçi bir kuyruğa, 
ana başka bir kuyruğa, çocuk
lar daha başka bir kuyruğa 
giriyorlar. Hatta eğer vakti 
müsaid ise, baba da utanmayı 
sıkılmayı bırakarak sıraya 
girer. 

Tayyareciler bu kuyruklar 
üzerine bomba savurduğu ve 
yahud üunların arasına bomba 
düştüğü zaman çok insan öl
mektedir. 

Bu suretle Madrid' de ilk 
hava hücumu yapıldığı zaman 
bir bomba ile çoğu kadın ve 
kız olmak üzere 60 kişi ölmüş 
ve yaralanmıştı. Bu kuyruk
ların teşkil edileceği ve dük
kancının =satışa hazır olacağı 
saatler tayin edilmiştir. 

En fazla 3 i}e 5 arasında 
bombardıman başlar ve bu 
saatlerde evlere arka kapılar
dan girilip çıkılır. işte Mad
rid' de hayat böyle geçmekte· 
dir. Fakat dikkat edilince, 
hiçbir İspanyol kadınının harp
ten şikayet etmediği görülü
yor. Erkek, kadın, hepsi de 
silahlı, hepsi de asker, hepsi 
de kahraman ... 

İtizar 
Birkaç gün evvelki sayımızda 

(Dostumuz Yugoslavya) dene· 
cek yerde ( Düşmanımız Yu • 
goslavya ) yazıldığını esefle 
gördük. Gerçi Türk· Yugoslav 
dostluğunu ve bu dostluğun 
kuvvet ve samimiyetini cikanda 
herkes bilir amma, bu yanlış
lığı usulen düzeltmeği gene 
doğru bulduk. Özür dileriz. 

Cesaretli hırsız 
Osman oğlu Nazmi, güpe· 

gündüz tahmil tahliye müdür
lüğü binasına girerek, port
mantoda asılı bulunan bir pal
toyu çalıp kaçarken yakalan
mıştır. 

Takke yasak 
Limanda kayıkçılık yapan 

Girid'li Halil oğlu Hüseyin, 
şapka kanununa muhalif ola
rak başına bere giydiğinden 
yakalanmıştır. 

Kumarcılık 
lkiçeşmelik caddesinde kah

veci Ahmed ile Şerif, menfaat 
mukabilinde kumar oynattık
larından yakalanmışlardır. Ku
marcılar da adliyeye verilmiş· 
)erdir. 

Sarhoşluk 
Kemer' de oturan Mustafa 

Rüştü, sarhoş olarak Sürmeli 
sokakta bakkal Mehmed'in 
camlarını kırmış ve ~abıtac:a 
yakalanmııtar. 


