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lngillz donanması Cebe
lüttarıkta toplanıyor 

--·--
Kabul olunan taahhüdlere karşı İtalyanın muha· 
lefet etmesi, harp vakıaları gibi telakki olunuyor 

B. Delbosa verdiği cevapta 
hiikumetinin de ayni fikirde 
olduğunu bildirmiştir." 

Londra, 25 (A.A) - is
panyada Saklatvala taburunda 
hizmet etmiş olan Knight is
minde bir lngiliz gönüllüsü 
dün ispanyadan dönmüştür. 
Knight bu taburda 12 şubatta 
faaliyete geçtiği zaman bin 
lngili7. askeri mevcud olduğu
nu ve bunlardan üçyüzünün 
öldüğünü veya yaralandığını 
gazetecilere söylemiştir. 

Londra, 25 (A.A) - Roy· 
ter ajansından: 

"Kontrolun idari vaziyetle· 
rinin kimlere tahsis olunacağı 
noktasında zuhur etmiş olan 

' ~ Sulama programı 
bu sene tatbik 

edilecek .• 
Ankara, 26 (Husasi)

Bügük sulama programı 
bu sene tatbik edilecek fle 
bu iş için dört milgon 250 
bin lira sar/edilecektir. 

Sulama programının tat
bik nde kendilerinden is· 
ı i/ade edilmek ü~ere Afl
rupadan doktor mütalıas· 
sıs getirtilecektir. 

\.._ __,/ 

B. Numan Rif at 
lstanbulda hastalandı 

Jngiliz donanması noktai nazar ihtilaflara bu ayın 
Londra, 25 (A.A) - Ade· Eko Dö Pariste Petinaks 29 unda mer'ivet mevkiine B. N. Ri/at Menemenciolla 

aıi müdahale komitesi lspan-~ diyor ki: girmesi ümid edilen kontrol lstanbul, 26 ( Hususi ) -
yada kontrola memur edilen "Fransız hükumeti gittikçe planının tatbikini geciktir- Hariciye Vekaleti umumi ki· 
'ınuavinler( tayin etmiştir :ılR artan müdahalenin müsamaha miştir. Bununla beraber her tibi Bay Numan Rifata ş~h.ri· 
- Deniz kontrolü için:-Kontr; ile karşılanmıyacağı Fransa ve noktası tamamile ikmal edil· mizdeki hastanelerden bınn· 
"liniral Salza-(EStÖnya)-Cher-~ lngiltere için hayati olan mü- mit olan plin yakanda tatbik de ufak bir ameliıat yapılmıı· 
-bourga, bahrlye&ibıııyı Meyer nakalatın tehlikede oldutu ka- olunacaktır. tır. Bay Numan Rifatm 11hhi 
(Norveç) Breste, Meija (Leton· naatindedir. Sir Corç Klark - Sona 6ıncı sairi/etle - durumu iyidir. 

~k~:;;:<~l~:;.~~.ıP:i:: ··-B·~p;;·-·ıı-;ş;ı;·-;ş:·a·çôk·~a~·· 
nimarka), Madere, bahriye al- k ı ' 
bayı~ Safyeddin (Türkiye) C~- k 1 şı aşıyor 
~!~:'<~~g::~:~:tbri:.~~: ım arı ar . 

, 
lrigiliz~ Kralı 

Aleyhine suikasd hazırlı
yanlar yallalandı 

Museviler ve Turkçe 

,Yarın ibadethanede bir 
toplantı yapllacak! 

• 
Yaptığımız teklif lzmir Musevi-

/erince kabul ~dildi 
Dünldi nwbamızda arkadaoı· 

mıı Saime SAdi, f zmir Mueevile· 
rinin ya Halk.evinde veya ibadet· 
hanelerinde bir toplantı yaparak 
Türkçe konuoma keyfiyetine kat'i 
ve ealim bir mecra vermelerini 
ietemioti. Museviler arHındaki 
kllhür birliği heyetinden avukat B. 
Alber dün i<lattbanemize telefon 
etti ve şunları söyledi: 

" - Gazetenizin bu mevzu 
üzerindeki hasaıtsiyet ve alaka11nı 
büyük bir şükranla karııladık. Va
zifemizi Iıiyıkile kavramıı bulunu· 
yoruz. Bayan Saime SAdinin ma· 

kalelerini dikkat ve alAka ile oku
duk. Kendilerine tqekkitr ederis. 
Tekliflerini de kabul ec1iyorm. Ha
mursuz bayramımıza da tr.Ndilf'iln. 
den istifade ili'!, bu teklif dwlin
de, pazar akşamı saat ee)ds hoçukta 
ibadethanede toplanmağı ~ 
tırdık. Bu toptantımn progı 

da hazırladık. Tqrifiai&i rica 
ederiır..,, 

Verilen karardan ciddt'JI bis de 
memnun kaldık . Söd tekra arka
daıımız Bayan Saime S.diye bın· 
kıyoruz: · 
- Sona .'\ inci salai/.Ie -

Hatayda işkence siyaseti 

Kardeşlerimizden 25 inin 
bôynuna zincir vurdular 

------------~------~ Son hadiseler, Hatayda umumi 
bir heyecan uyandırmıftır 

bahriye albayı Doyle (lrland.~). • ,.-; • il • b 
~arsilyay~, P~lerme~e. henuz., /kinci maı yarındır. V4ÇOk takımının31çok ısa et- Antakgadan 
lcınıse tayın edılmemıştı!.: .,._ • • . -- • k l A d , İıtanJ>ul, 26 (Hususi) - Ha· 

- ~~!~Ü 1~~~ h bır Q~~:ık sah~a çı m.a-~s;ı~~a~z~ı~n~1~ı=r~~~~h~y=~=T=i~~~l=u~e=k=~=1=b=t=hl=k=o=h=M=n 1 Pireneye yüzbaşı Gullernram~ : J 

bir görünü, 
tazyik ve itkence tiyaaeti, eon gün· 
lerde hAd bir deneye girmiftir. 

Suriyeliler, Tilrklerden 25 ki· 
ainin boynuna &İncir Toranıtlar Te 
kendilerini kamçılayarak zorla Ba
lebe gölilrm69lerdir. Bu laldiae. 
Halayda umumf bir heyecan n 
endioe uyaudırmıobr. 

(lsveç), yukarı Pireneye albay spanyada vaziyet 

Vettere (Norveç), yukar! Ga- M·ııı·sıer as' ·ııer·ın muk~ve-ronnee albay Martola (Fınlan· g 

diya), Ariegee B. Paul Rein· metı•nı• kırarak •ııerı·ıyor· ıar harhk (Letonya), doğu Pirene-
Ye albay Ols (Felemenk), Ce· 
belüttank, ispanya arazisi hu· 
duduna B.Sa!yeddin (Türkiye). 

Paris, 25 (Hususi) - Gaze 
leler ltalyanın gö~ül.lüler~~ 
geri alınm'\sı meselesının mu·• 
Zakeresini reddetmesini ve B. 
Delbos tarafından Almanya ve 
lngiltere büyük elçilerile ~vus: 
turya elçisinin kabul edılmes1 
meseleleri hakkında tefsiratta 
bulunmaktadırlar. 

Excelsior gazetesi diyor ki: 
"lngiliz ve Fransız hükum~t

lcrinin it al ya tarafından k~bu l 
tdilen taahhüdlere karşı mü
kerrer surette yapılan muhale· 
fetleri harb vakıaları gibi te
lakki edecekleri muhakkaktır. 
8,, hususta Bay Delbosun Al
man ve lngiliz büyük elçilerile 
olan görüşmelerinin matlup 
olan tekmil vuzuh ve k~tiyeti 
haiz: olduğu söylr.nmektedir. 

Hariciye bakanlığında Kanu· 
nusanı sonundanberi gönüllü 
jtvkiyatına nihayet vermiş ve 
5P•nya anlaşmazlığına karşı 
•ı çok alakasızlık göstermiş 
olan Alman hükumetinin çok 
dürüst hareketi teslim edilf ekte ve ltalyan kuvvetlerinin 
1Panya yarımadasında yerleş· 
lrıeleri Fransız hudutları ve 
~Ünakalesinin emniyeti için 

tehlike tefkil edecek ına· 

Üs 'te bugün Beşiktaşla karşılaıacak olan Üçok .. takımı 
Altta garın Beşiktaşa karşı ognagacak olan Doganspor 

lzmirde bugün ve yarın iki sıkı ve güzel bir maça şahid 
maç yapacak olan Beşiktaş olacağımıza katiyetle hükme· 
takımı, dün akşam Bandırma de~iliriz. . 
trenile şehrimize gelmiş ve Üçok takımının, Beşıktaş 
Basmahane istasyonunda spor· kadrosunun malum ~~ esa.slı 

f d k l t olan anahatlarına gore dık-cular tara ın an arşı anmış ır. k 1 h l . t 
at e az1r anması ıcap e • 

Bugünkü maç tam saat . S 'k' b · 
16,30 dadır ve Beşiktaşa karşı mektedı~ .. 0~ 1 ı maç: . ızc 
Üçokspor takımı oynıyacaktır. göstermıştır kı, tak1m, ı~ı ter· 

B ' ktaş tam kadro ve en tip olunamamaktadır. Bına~n-
PŞı " b .. b l d , tif kuvvetli şekli ile gelmiştir. aleyh, u tecru e er en ıs a-

Aşağı yukan F enerbahçeyi de edilerek, bugün sahaya 
Y,eDeD kadrOSUD\I 1 DCD d.ııa eauJı bir U 

Sancak istihbarat zabitinin m• 
iyetinde ıivil çeteler geamek'tedir. 

----- Türkiye aleyhine olaıi tthriUt bd-
M PŞrU hükümet, hükümranlık hukukunu tün tiddetile denm etmektedir. 

L Fransızlar tarafından tukir muhafaza için elinden geleni yapaCaRtlr edilen çeteler tahliye edilmit •• 

Valansiya, 26 (A.A) ---~~.'!"..-~!.~!~-s~-~.:f.e."..~--:.. .. ~~~'!~ .. '!.;.'-:-~~'jf_'t_~ -
Kabinenin dünkü toplantısının 
sonunda hükumet bu ayın 22 
sinde lngiltereye vermiş ol· 
duğu notayı gazetelere tevdi 
etmiştir. Bu notada ezcümle 
şöyle denilmektedir: 

"ispanyanın meşru ve ka· 
nuni hükumeti, ispanya hültil
metinin elinde bulunan sahil-
lerin, bilhassa asilere casus· 
luk ve hatta tecavüzlerine yar· 
dım etmekte olan ltalyan harp 
gemileri tarafından kontrol 
edilmesinin teşkil edeceği re· 
daeti resmen ve alenen pro· 
testo eder. 

İspanyol hükumeti hüküm
ranlık hukukunu muhafaza için 
elinden geleni yapmağa kat'i 
surette azmetmiştir. Hükumet 
tevellüd edecek netayiçten 
mütevellit mes'uliyetleri redde
der ve ademi müdahale ko· 
mitesi işlerinin sürüklenip ~it· 
mesinin ihtilafın sirayet dai· 
resini tevsi etmek gibi bir ne· 
tice vermesi yüzünden tevel
lüd edecek tehlikeye nazarı 
dikkati celbeyler •• 

Madrid, 26 (A.A) - Mü· 

!: VAKINDA ! 
~ 2 te rı aya başhyoruz . . . . : 

MEÇHUL KORSAN) 
Arkadaşımız M. Ayhanın gazetemiz için hazırladıtı çok : 

l! zengin, baştan aşağı heyecan, aşk, kahramanlık, savaş ve • 

I
! macera dolu bir eserdir. 
; .. Meçhul Korsan. adını taşıyan kahraman ~ir Tfirk gen~i~ 
· Venediğe giriyor ve şehre hakim Dogeun dılber yetenını 

1
1

~ istiyor- DePizlerde baskın- Venedik sarayında ve sokak
: larmda hadiseler - Safiye sultan, anası ve Şemsi paşal-
• Bu korsan kimdir? 

• 
• 

~-----+-t••H•~-----

'ROMA ' • Bu eserin adını sonra ötreneceksiniz. Arkadaşımız •Sai· • 
: me Sidi.,nin kudretli kaleminden çıkan ve asri hayatın genç 
, kızları üzerindeki tesirlerini anlatan bu roman, çok canlı ve 

edebi bir eserdir. Hepiniz alaka ve lezzetle okuyacaksınız .•• 



Aramızda Jakoben mukallitleri M~' t 
K. ô. us eşar Vi/dyet Umumi Meclisinde Dün bir resmi 

tebliğ neşredildi., 
KıııblAyı aomak içio, fıer aen• olduğu gibi bilyilk: bir saygı ile Bay N. Edgü.er 

RDUı;ı abideaine koştuk . Ko~anlar. raloız h:mirlilCJ' değildi • Bütün civar 
~alkı. komşu viliyet abalisi > cenç' ibtiyar. kaduı ve çocuklarile yollara 
.dököJmü§leraj ~ 

Bütün şose kenarları 
ağaçlandırılacaktır 

---.... ···----
Belgrad, 26 (Radyo) - Ror 

Mentmenin münhit ve feyizli topraldannda bet ıene evel itleneu o 
bil~iik ~inayetiıı a.cıaını , hu insan akını ve uğultusu içinde, bir an, unu• 
'ur gibi olwu1tum. ttlrak.i ve şuuru uyanık bir nesil, irticaa karıı 
gögsünü siper alan KuhlAy ~iLi birer kin ve galeyan bal ine gelmişlerdi. 

İnkılabın birı>r emniyet ı·e müdafaa unsurlarını te~kil eden bu genç 
kafilcler arasında .oeı ve kin sızlayan içiwio bııf ifleıliğiui hissettim. 

• • • 
Ogün orada, IÖ) leııt•n hitabeleri dinledim: Herkes gtizd tıöyledi. 

Y<tlnız biri~ belki nutukların en gfüel ve heyeı:anh uıı ı;öyliyen biri, 
Menemenlileri öf keleodirıli. Haklı hir öfke ve bom 11rdanış, insan kala
balıgı ara ındıt tehdidkar fırtına g.iLi e;;ti ve dolaştı. 

Hakikat h::ılde. ezilen irticaın l.uı~ım ( ~fonemeoli) gibi gö tnmeıe 
ve her fır alla (Menemen )i tao ub ve kara kuvvetin ) atağt gibi fürz••t· 
meğe kim eııin hakkı yoktur. işte o gfııel nutkun en çirkin tarafı, Me· 
nemenlileri kızdırıın tarafı da budur: (Menemenliler! Minaı-elerinizden 
müezzinleri mi susturduk? •• Camilerinizin .k:Rpılannı mı 1'apı1dık? .. Bo· 
ğazıoıza lokma sokarak oruçlarıoııı mı bozduk.? .. ) Bu &ôıler, 1 alnıı 
lleoeıneuliler namına değil, fakat lıakiJ.:at namına; Lir ocı·i agız boz. 
masından başka birşey değil de nedir'! .. 

Tekmil bir kasabıı halkını suçlu ve inkılaba karşı günohkur göster· 
mek, vak.'aom tarihini ,.e müschbiblerini bilmemek demektir. Ayni za. 
manda, kasabalar arasında hu. umet duygularını aşılamak gibi ağır ve 

__ ,,.. ............ _. __ 
Dün akşam Ankara. 
dan şehrimize geldi .. 

Kültür Bakanlığı müsteşarı 

Bay Rıdvan Nafiz Edgüer Kı-
7llçulluda eski Amerikan Kol
leji binasında açılacak olan 
köy öğretmeni kursu hazırlık
ları için tetkikat yapmak üzere 
dün akşamki Ankara trenile 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Bugün tetkikata başlıycıcaktır. 

Memleketimizin 
güzellikleri 
---···---

İstanbul Ticaret 
Odası bir 

--------
Meclisin toplantı müddeti on 

gün daha uzatılmıştır 

manya başvekili Bay Tataresko 
ile Çekoslovakya başvekili B . 
Milim Hodza mülakatından 
sonra Prağda bir resmi tebliğ 
nesrcdilmiştir. 

Bu tebliğde, Romanya, Çe· 
koslovakya ve Yugoslavya mil-

Vilayet Umumi Meclisi, dün Umumi meclisin kırk günlük nasebatının gayet iyi olduğu; 
öğleden sonra Vali Bay Fazlı toplantı müddeti bu akşam ltalya-Yugoslavya yakınlaşma-
Güleçin reis lig" i altında top- sona ereceği için meclis encü-

sından küçük itilafın memnun 
lanmıştır. Bu celsede harırlan- menleri tarafından hazırlana-

kaldığı bildirilmektedir. 
mış büdçe olmadığı için büd- cak büdçelerin müzakeresi ya-

ıımak ·· t I t ··dd Rumen ve Çek başvekilleri, çe üzerinde görüşülmemiş, ge- P uzere op an ı mu e-
tinin on gün daha uzatılması Tuna devletlerile samimi teş-

len evrak okunmuştur. Aid ol- "k ı 
hususunda Vilayetin tezkeresi rı i mesai temini için ça ış· 

dukları encümenlere gönderi- okunmuş ve kabul edilmiştir. mağa karar vermişlerdir. 
len bu evraktan sonra vilaye· Meclis, toplantı günlerini Pa· Prag, 26 (A.A) - Tatares· 
tin bir takriri okunmuştur. zartesi, Çaşmba, Cuma ve ko·Hodza arasındaki görüşme-
Bunda yeni çıkan orman ka· öbür hafta Pazartesi günleri }erden sonra neşredilmiş olan 
nunu mucibince şoselerin ke- olarak tesbit etmiştir. Önü· tebliğede, iki devlet adamının 
narlarının ağaçlandırılması işi- müzdeki toplantıda idare büd- iki memleket arasındaki ticari 

psikolojik: bir hatadır da ! . . ı 
Bu bahi te uoutulmamaeı icabedeo bir nokıa da şudur: Türk inkı· 

liibının, bütün inkişaf merhalelerinde kendisine mahıms bir oryanta11yonu 
vardır. Hızına karşı gelenleri ezecek Jr.aıfar sert, fakat haklıyı görecek 
kadar adalet prensiblerine karşı dikkatlidir. 

program hazırlıyor nin beş yıllık programa alın· çesile birlikte Vilayetin beş mübadeleler miktarını artır-
lstanbul Ticaret odası, mem· ması isteniyordu. Takririn zi· yıllık imarat ve inşaat proğ- mak çarelerini tedkik etmiş 

Biz Fransız iokı ôbıudan ders almadık. Muballiğacı , vesveseli ve 
herkesi mücrim lelôkki eden ( jakoben1 zihniyetini ıaklid etmek faydasız 
olduktan maada, inlıliih çocuklanoın ecvgieini ve emniyetlerini ıaumaııı 
itibarile de zararlıdır. 

Bütün bir millete hitab ederken, tarihe karşı dik.katli ,.e ölçülii 
konuşmıı~a meclıuruz. 

C!' ........ ı .. ı- ............. 

Pariste profesör doktor B. 
Kalmerz insanların yüzde dok
sanının uyku esnasında sayık
ladıklarını iddia etmiştir. 

Profesöre göre, bu hal, ta
bii değildir ve marazi bir 
haldir. irade kuvvetlerinin sağ
lamlığı sayıklamanın en büyük 
maniidir! 

Sayıklamanın marazi bir 
hal olmasına göre, zararı, 
gündüz veya gizli yapılan iş
lerin gece uyku esnasında 
ilanından ibarettir. 

26 Bin şemsiye! 
Paris yeraltı şimendiferleri 

depolarında halen 26,000 unu
tulmuş şemsiye bulunmakta· 
dır! Son sene içinde unutulan 
~emsiye, nedense her seneden 
fazla olmuştur. Eğer 6,000 
şemşiyenin sahibi çıkmamış 
olsaydı; depolardaki mevcud 
32,000 olacaktı! 

Nevyork, Şikago ve Lond
rada unutulan şemsiyeler bu 
miktardan çok azdır. Anlaşı
lıyor ki Parisliler şemsiye kul
lanmakta kafi derecede kabili
yetsizdirlerl 

Radyolu yasbklarl 
Yaman adamlardır bu Ame

rikalılar, yaman! Bir şimendi
fer ,şirketi, vagonlarının yas
tıklarını mükemmel bir radyo 

olarak yapmış.. Hem yastık, 
hem de radyo! 

Bir yolcu, dayanmak ihti
yacını hissetmediği zaman, 
bir düğmeye dokunacak ve 
yasbk dönecek yerine bir 
radyo megafonu çıkacaktır ve 
tabii... istediği mevce üzerin
den istediği istasyonu bulacak 
ve... keyfine bakacak! 

l.A• l. ... 1,1.., f.,.,,.;a;,.J.,. • ..l .. n elm1c 

olsalar gerektir. 

Lord Soobori isminde bir 
f ngiliz zengini 3 buçuk milyon 
lngiliz lirası sermayeli bir 
banka tesis etmiştir. Bu ban
ka emlak idaresi ile iştigal 
edecektir. 

Bankanın başlıca sermaye· 
darı bizzat Lorddur. idare 
ettiği emlak Lordun emlaki 
olduğuna göre bu bankanın 
başlıca müşterisi de gene Lor
dun kendisidir. 

Erkek elbise modasmda 
ihtilAll .. 

HoJivodun Edi Sunt, Mar· 
yani ve Davis, Viston ve ev
latları ve diğer büyük moda 
mağazaları renkli lilimler yü
zünden erkek elbise modala
rmda büyük bir değişiklik ola
cağını ilan efmektedirler. Da
ha şimdiden siyah frak mo
dadan düşmüş ve yerine mavi 
frak kaim olmuştur. 

ilk mavi frak giyen de B. 
Rodolf Valantinonun halefi B. 
Robert Taylördur!. 

( ' Bugün doğacak 
çocuklar .. 

İtte, ıyın bir 11rı feııa tesi"· 
)erinin bikim olacağı bir gün! 
A~k i~lerinde olduğu kadıır sair 
işlerde yıldızlar inııanlann yüzü. 
nün gülme!ine muarız kalacak· 
lardır! Bir~ok gayri melhuz ha· 
diseler olacaktır. Ak.cam talih 
oyunlarından tevakki omek li
umdır. Bilhassa kumar yü7ünden 
birçok facialar çıkacaktır. 

Bo~ün do~an çocuklar dal· 
gın ve unutkın olacaklar •e çok 
hoıUmlık göeteret·elderdir. Bu 
çocukları ne !Juıayi, ne de :ıiraal 
işlerine sokmak do~ru değildir. 

Oarip bir bankal 
lngilizler de garabette Ame

rikalılardan geri kalmazlar. 
Anuıırilr.M•r --1.:•h.t wt•ralnWn l 

Ticarette muvaffak olııbilecek

lerdir. Maamafih bunların ara· 
sından ikinci derecede buı ka· 
lem eehipleri çıkacaktır. 

aut ın::- ı:;tih"• ""·-·· .... - ·-

leketteki turizm varlığını can· raat ve nafıa encümenlerine ramının müzakere edilmesi ve Romanya ordusu hesabına 
landır.mak ve tanıtmak ıçın havalesi kabul edilmiştir. çok muhtemeldir. Cekoslovakyaya yapılmış olan 

mühim bir program hazırla- H d d b• k siparişlere müteallik bir itilaf-
mak.tadır. lzmir Ticaret odasına ol lan a an ırço name imzalamış oldukları tas· 
gelen bir mektupta, hazırlanan • • • rih edilmektedir. 

~u .p.rogra~a ?.öre. memle~e: sıparışler geldı -----
tımızın tabıı guzellık ve tarıhı _ _ ·ı Park mütehassısı 
asarla dolu olan, görülmeğe H''k " . . t. . l . . Ankaradan geldi 
değer şehirlerine yalnız ecnebi U Umetımrz, lCatef lŞ erımız B l d' . D k B e e ıye reısi o tor ay 
seyyahla;ını değil, ~emleketi- İcin mühim tedbirler alıvor Behçet Uz, Ankarada bulun· 
mız halkını da alakalandır- ' 'J duğu sırada, Nafıa Vekili B. 
mak ve bu şehirlerde göre· I Hükunıetimizle Hollanda recektir. Evvela İtalya ve son- Ali Çetinkaya ile görüşmüş 
cekleri cazip hususiyetler hak· I arasında akid ve imza edilmiş ra da Hollanda ile akid ve ve• Vekaletin memleketimize 
kında malumat sahibi etmek ve meriyet mevkiine konmuş imza edilen ticaret muahede· 

1 

getirttiği park mütehassıi Fran· 
için bu yerlerin seyahat mas· olan yeni ticaret anlaşmasının leri mucibince bu iki memleket I 

sız Bay Sövenin zmire gön-
rafları ve hususiyetleri hakkın· 1 iyi neticeleri olarak muhtelif ile mühim ticaret işleri yapmak derilmesini rica etmiştir. Na-
da malumat istenmiştir. Tica- ihracat mahsullerimiz için Hol· mümkün olacaktır. Hollanda- 1 fıa Vekilimiz, belediye reisinin 

• ri T .. lr t ·h· rl ld x. lıların ticaret işlerinde sözle· ..k.. n 01:1 11r .2rı ın n Q~U ı_ .• ...ı~ Y'J ~~._...,.,,J .... L:_,.I. "!:- b · k b } d k .. 
adar milattan evel de mı.i- 1 rıne ne kadar sadık olduldarı u rıcasmı a u e ere , mu-

h. h b k b ! carlar siparişlere başlamış- b . d tehassısı İzmı're go··ndcrmeyı· ım ve tari i ir mev ii u- iıtün ünyaca malumdur. Hü-
lardır. k d t · · lunan lzmirin tarihçesi, eğlen- umetimiz bundan sonra tüc- va e mıştı. 

ce yerkri, otel vesairesi hak· Hükumetimizin tek piyasa- carlarımızın muhtelif piyasa- Bay Söve, Kültürparkta ya· 
kında malumat hazırlamağa ya arzı iftikar etmemek için )arla iş yapmalarını temin için pılıcak olan ve yapılmakta 
başlamıştır. Bunları fstanbul aldığı yerinde tedbir semere· yeni ticaret muahedeleri de bulunan işleri tetkık etmek 
Ticaret odasına gönderecektir. sini kısa bir zamanda göste· akdedecektir. üzere dün Aı.karadan şehri

~ 

Kızılcullu 
1 t 

ve Dedebaşı 
Yakında elektrik 
ceryanına kavuşacak 

fzmir Tramvay ve Elektrik 
şirketinin Kızılçulluya elektrik 
ceryanı vermeği kabul ettiğini 
ve tesisata başladığını yazmış
tık. Karşıyakanın Dedebaşı 
(Örnek) köyüne de ayni suretle 
elektrik ceryanı verileceği için 
bu köye tesisat yapılmaktadır. 
Yakında Kızılçullu ve Dede
başı köyleri halkı, bu en gü· 
zel ve mühim medeniyet vası
tasına kavuşacaklardır. 

T uring kulüb 
Seyahatler tertib 

edecek 

Balık ve sünger --- .... ·-·-----T edkikat devam 
ediyor 

Bütün memlekette göl ve 
deniz mahsulleri üzerinde tet
kikler yapmakta olan İktısad 
Vekaleti su mahsulleri müdürü 
Bay Mazlum ile miitehassıs B. 
İsmail Hakkı Sökedeki dalyan 
ve limanlarda tetkikler yapa
rak şehrimize dönmüşlerdir. 

Sökcde Karina ve Kovala 
dalyan ve limanlarındaki deniz 
mahsulleri hakkında tetkikler 
yapan bu iki mütehassıs, bu 
gün deniz yolile Bodruma gi
deceklerdir. Orada sünger is
tihsalatı hakkında tetkikler 
yaptıktan sonra Antalya, Mer
sin ve İskenderun limanındaki 
balık istihsalatını da tetkik 
eyliyeceklerdir. ----Turing ve otomobil kulübü 

fzmir şubesi umumi heyeti 
toplantısı önümüzdeki hafta 
içinde Vali Bay Fazlı Güleçin 
reisliği altında yapılacak ve 
kulübün bir yıllık işleri hak
kında müzakerede bulunulacak
tır. Yaz mevsiminde Turing 
kulüb, birçok seyahatler tertip 
edecek ve ucuz vesaitle halkı 
eğlence yerlerile asarıatika 
mıntakalarına götürecektir. Top· 
lantıda bu seyahatler hakkın
da görüşülecektir. 

Ehli hayvan 
&ergisi binası .. 

- --
Yere tükürenler 

Yerlere tüküren 15 kişi ve 
gelişi güzel sokaklara tebev
vül eden beş kişi, Belediye za
J.•t••tnc• uz.aJ.and•rıJnucl11r.<l 

Bucada Muhasebei hususi
yeye aid koşu atları ahırlarının 
vanındaki arsada inşa edilecek 

olan ehli hayvan sergisi bina· 
sının inşasına yakında başla-

nacaktır. Bunun için açılan 
münakasa, talibine ihale edil
mek üzeredir. 

KUltUrparkta hırsız 
Kültürparktan demir çalan 

Osman adında biri Asliyeceza 
mahkemesinde mcşhud suçlar 
kanununa göre, muhakeme 
edilerek dört buçuk ay hapse 
mehkJirn ~iJmitııtir. 

Kültürparkta ----····----Muhtelif inşaat 
ilerliyor 

Kültürparkta yapılmakta olan 
paraşüt kulesi inşaatı epey 
ilerlemiştir. Şimdiye kadar 
çakılan kazıkların adedi alt
mış yedidir. Pazartesi günü 
direklerin arasına beton dö· 
külmesinc başlanacak ve ku
lenin işaatı hazirana kadar 
ikmal edilecektir. 

Türk Hava Kurumu, paraşüt 
kulesinin yakınında bir kulüp 
binası yapmak istediğini be
lediyeye bildirmiş ve müsaa· 
desini istemiştir. Planları An
karada hazırlanan Aero kulüp 
birıası, büyük bir salon, oku
ma odası, soyunma odası ve 
bir de içtima salonunu ihtiva 
edecektir. 

Bu binada, zengin bir kü· 
tüphane de bulunacak, tayya
recilik ve spor hakkında muh
telif diller üzerine mecmualar 
getirtilecektir. Türkkuşu ve 
kulüp azaları binaya serbestçe 
girebilecekler ve mecmualar
dan serbestçe istifade edecek
lerdir. Bu binanın planları 
Ankarada hazırlanmıştır. Be
lediye fen heyeti, planlar 
üzerinde tedkikat yapmakta
dır. inşaata, yakında başlana· 
caktır. 

Bir orman 
Fethiyeden şehrimiz Ticaret 

odasına bildirildiğine göre-, 553 
metre mikabı verimli bir or
manı işletmek için bir serma-

mize gelmiş ve öğleden sonra 
belediye reisi ve belediye mü
hendisleri ile birlikte Kültür
parka giderek çalışmağa baş· 
lam ıştır. 

Mütehassıs, bu sabah ta 
Karşıyakaya gidecek ve De
ğeirmendağındaki ağaçlanma 
faaliyeti ile ormanlık haline 
getirilmekte olan Bostanlı ba
taklığını görecektir. Birkaç 
gün şehrimizd" kalacak olan 
Baı Söve, burada bulunduğu 
müddetçe belediye mühendis
leri ile birlıkte çalışacaktır. 

KöycUIUk hareketleri 
Halkevi köycüler şubesi üye· 

lerinden Emrazı sariye hasta
nesi Başhekimi Doktor Bay 
Lütfi Rahmi, Baytar müdürü 
Bay Adil Yergök ve öğretmen 
Aliye, yarın Yeniköy ile Narlı
dt:re köyüne giderek köylülerle 

sağlık ve kiiltür işleri hakkında 
musahabeler yapacaklardır. 

Şirket umumf 
toplanhları 

İzmir su şirketi ile elektrik 
ve tramvay şirketi yıllık genel 
toplantıları 30 ve 31 martta 
şehrimizde yapılacaktır. 

Tirede nevruz 
Tire, (Hususi) - Tirede 

nevruz büyük b ir neşe ve eğ· 
lence içinde geçmiştir. Hava· 
nın güzelliğinden istifade eden 
binlerce halk, kırlara çıkmıştır. 
Maltepe, Balınsultan, Çimen
safa ve Beylerderesi gibi 
şöhretli mesire yerlerinde ak· 
şamın geç vakitlerine kadar 
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ikinci beş yıllık sanayi 

p~ogramımız 
~~~---~---·----~~~ 

Karabükcelik fabrikt111Srnın temel 
' ' atma töreninde /ng;liz sef wi de 

hazır bulunacaktır 
lstnnbul, 26 (Hususi) - Karabük demir ve çelik fabrika· 

larımızın temelatma merasiminde 1nıiliz heyeti de bulunacak 
Ve bu heyete lngiliz sefiri riyaset edecektir . . 

Temelatma merasiminden sonra, ikinci beş yıllık sanayi pro
gramı ilan edilecektir. 

• 
ltalya 

Fabrikalarında ya. 
pılacak tahtelba. 

hirlerimiz. 
İstanbul, 26 (Hususi) -

ltalya fabrikalarında yapılacak 
tahtelbahirlerimiz mukabilinde 
ilk parti olArak 70 bin ton 
krom madeni vereceğimiz bil
dirilmektedir. 

...................... =. 

Yunanistanda 
Pat lak mera im oldu 

lstanbul, 26 (Hususi) -
Yunan istiklalinin yıldönümü 
Atinada parlak merasimle kut· 
lulanmıştır. 

Bu münasebetle büyük bir 
geçid resmi yapılmış, Yunan 
hükumetince yeni alınan ağır 
toplarla tayyare defi toplan 
geçid resmine iştirak etmiş· 
lcrdir. 

Avusturya da 
102 kişi tevkil edildi 

lstanbul, 26 (Hususi)-Avus
turyada yeni bazı hadiseler ce
reyan etmiştir. Bugün Viyanada 
kargaşalıklar olmuş, 102 kişi 
tevkif edilmiştir. 

Edirnenin işgali 
Kara gUnUn hatırası 

dUn anıldı 
İstanbul, 26 (Hususi) -

tdirnenin işgali kara gününün 
Yıldanilmü ftıünasebetile bugün 
Edirnede bir ihtifal yapılmış 
ve birçok hatiblcr söz söyli· 
Yerek, bize çok acı bir hatıra 
bırakan kara günün teessür· 
leri tekrar canlandırılmıştır. 

Bay Delbos 
Su~ye Ba'şvekillni ka

bul etti. 
Paris, 26 (Radyo) - Bay 

Delbos bugün Hariciye daire· 
sinde Meclis hariciye encünıe· 
ni reisi Bay Pistleti ile F ele
rncnk ve Yunan sefirlerini ka
bul etmiştir. 

Suriye Başvekili ile Dahi
liye Bakanını da ayrıca kabul 
etmiştir. 
.,,, ( :1 , r • 

ANADOLU 
-----

......... 9ünlük siyasal gazete 
Sahip ve haşyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı ieleri 

ll'ıüıfftrtı : Hamdi Nüzhet Çançar 
ld -arehanesi: 

fzmir 1kinci Beyler ıokajh 
C. Halk Pilrhıi bina~ içinde 

'r 1'elgraf: t~mir - ANADOLU 
elefon : 2776 - Po ta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
'Yıllığı 1200, altı a,ylığı 700, üç 
'\' aylığı 500 kuruştur. 
ahancı :rnenıJe'kcıler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
lleı yerde 5 kuruştur 

(;; -'llııü geçmiı nüııhaln 25 kuru~ur. 

rJe 

Papanın veliili 
pr otestodii &ulıntdtJ 

T'"' 

Berlin, 96 (A.A)- Papanm 
vekili Mgr, Orsevige dün ha
riciye nezaretine gitmiştir. Mgr, 
papa tarafından Alman katolik 
kiliselrrinde okutturulan tami· 
nıln konkordato ahkamını ihlal 
etmekte olduğuna dait Almat1· 
ya tarafından ileri süriilmekte 
olan iddialan protesto etmiştir. 

Papanın vekili Alman nok
tai nazarını kabul edemiyece· 
ğini, Papanın ıtamiminin Al
manyanın dahili işlerine taalluk 
eder ciheti bulunmadığım ilave 
etmiştir. 

Hariciye Nezareti müsteş3r 
vekili Bay Dieckhaff Alman 
noktai nazarında ısrar etmiştir. 

Oiplomas1 mehafil, Alman
yaHın Vatikattdaki sefiri Bay 
Von Bergenin buraya gelm~· 
sini A1manya ile Vatikan ara· 
sındaki gerginliğin bir nişanesi 
addetmektedir. 

Jur gazetesi 
Rus,anm Londra elçisi 

için ne diyor? 
Paris, 26 ( Radyo ) - Jur 

gazetesi Rusyanın Londra se
firini tenkid ederek: 

" - Bu zat, ademi müda· 
hale komitesinde mütemadiyen 
karışıklık ihdas etmektedir. 
Böyle hare~et edeceğine Rus
ya ve F ransamn ispanya işle
rine olan müdahalelerini ve 
sevkettikleri silahlan tetkik 
etmelidir.,, demektedir. 

Mısır kralı 
Cenevreye vardı 

Cenevre, 26 (Radyo)-Mısır 
kralı Faruk, valde ve dört 
hemşiresi ve pek kalabalık 
maiyeti ile Cenevrcye vasıl 
olmuştur. 

Kral ve maiyeti istasyonda 
resmi surette selamlanmıştır. 

Bay Blum 
Paskalya tatili ya~11yor 

Paris, 26 (Radyo) - Bay 
Blum ve zevcesi bugün pas
kalya münasebetile Paris ci
varındaki dostlarının nezdine 
gitmişlerdir. 

Tancada bir hadiıe 
Tanca, 26 ( A.A ) - Dün 

saat 16,30 da 30 kadar İtal
yan bariyelisi Demoeracia is· 
mindeki lspanyol gazetesinin 
işgal ettiği binaya hücum ede· 
rek camlan ve çerçeveleri in· 
dirmişlerdir. Bahriyelileden bi
ri yaralanmıştır. 

fspanyol posta ve telgraf 
binasına da birkaç kere ateş 
edilmiştir. Şehirde büyük bir 
heyecan hüküm sürmektedir. 

ANADOLU 

r ' İngiltere kralı --····---Aleyhine suikasd mı 
/stanbal, 26(Hususi)-

1ngiliz icralı Sa Majeste 
4ttıncı Corç aleyhine sui-

I lcasd harırlıgan bir şebe
kenin gaka/andığı Lon-

1 dradan haber veriliyor. 

---------------J Devlet Demiryolları 
Talimatnamesinde yapı

lan tedilAt 
Demiryolları memur ve müs

tahdimleri talimatnamesinde 
bazı tadilat yapılmııtır. Bu 
tadilata göre; arkadaşlatile 
iyi geçinmiyenlere, kanunlara, 
nizamlara, talimatnameler ve 
emir ve kararlarla muayyen 
hususlar hakkında lüzumsuz 
iş'ar ve istişarda bulunanlara 
ihtar cezası verilece~tit. 

Vazifede kayıtsızlık, iş za
manlarında başka işlerle uğ
raşmak, vazife esnasında ziya
retçiletile ırörüşmek, verilen İşi 
vaktinde yapmamak, itinde 
intizarnsıılık gii>ıtermek, mai-

' ' k yetini ~endi i~inde uJlanmak. 
iş zamanında kedisine ait işlerie 
uğraşmak, borcunu vermemek, 
fazla borç yapmak, terfi ve 
tahvil için tavsiye mektubu 
getirmek tevbih cezası veril
mesine sebep olacaktır. 

iş sahiplerini lüzumsuz yere 
bekletmek, mezuniyetsiz ve 
mazeretsiz işine gelmemek, 
hastalığını bildirdiği halde has· 
talığı tahakkuk f'tmemek, giz
lenmiyecek derecede :sarb()f 
olmak, sefahat hayatını itiyat 
edinmek, müsaade olmadan 
idare muamelatını başkalarına 
söylemek, gazetecilere beya· 
natta bulunmak ücret kesil· 
mesini icab sttirecektir. 

Amirine karşı saygısızca 
sözler kullanmak, iş sahiple· 
rine zorluk çıkarmak, fena 
muamelede bulunmak, yollar· 
da se bebsiz yere vagonları 
kesip eşyanın yerlerine geç 
varmasına sebeb olmak kıdem 
tehiri verilmeıine sebeb ola
caktır. 

Nöbettt iken sebebsiz ye· 
rini bırlkmak, iş başında uyu· 
mak, iş sahiplerinden bahşiş 
veya hediye istemek, siyasetle 
uğraşmak, vazife başında dö
vüşmek derecede indirilmesini 
mucib olacaktır. 

Kumar oynamak, bir sene 
içinde 20 günden fazla ma
zeretsiz işine gelmemek, bah
şiş mukabilinde yolcuların bi
letsiz seyahatine müsaade et
mek vazife tenzilini mucib 
olacaktır. 

Haysiyet kırıcı bir suçtan 
mahkum olmak, şahsi bir 
mentaat makabilinde vazi
fesini suiistimal etmek, vazife 
başında sarhoşluğu itiyad edin· 
mek, resmi evrakı ortadan 
kasten yok etmek, kaçak ve 
memnu eşyayı bilerek demir· 
yol vasıtasile nakletmek, resmi 
kayıdlar üzerinde tahrifat yap
mak, ihraca sebeb olacakbr. 

Bir sene içinde üç defa ce
za görmek, o cezanıh üstün
deki ceza ile tecziyeye sebeb 
olacaktir. işten el çektirilenle
rin ücretleri derhal kesile
cektir. Suçlu olmadıkları 
tahakkuk eden bu gibi me
murlara boşta kaldıklan müd · 
dete aid ücretleri tamamen 

- Museviler ve Türkçe --
~ .. ~~ Türkiyede lspanyolca ko 

Dünyamız nuşmak ayıbdır 
--~~---------~~~ Cihanın ha ,,talıklı bünyesi, ' ' TıH k J d k T" k 

gene yeni ıstıraplar, yeni buh· vr çeye a ışma ı ça, ı ur 
ran~ar ve temaruzlar ~öster- kardeşlerimizle ka-vnaşamavız 
mege başladı. Hava, mutelev- T 'J '' 
vin bir kış gününün hazan Muhtelif mek- - - sene evel başlıyan gayretimi· 
fırtınalı, hazan durgun, fakat t e b le r imi zde zin tesirini görmüşüzdür. Bun-
bulanık alemi içindedir. istik· Fransızca mual· dan sonra daha fazla çalışıla-
rar namına en küçük birşey limliği yapmış caktır. 
yok. olan Bay Bencu· Size şunu söyliyeyim, ki bu 

Cihan, sanki şifa ve iflah ya, Yahudilerin ' seferki azim, çok kuvvetli ve 
kabul etmez binbir marazın Türkçe konuş- kafidir. 
muhassalası olmuş.. Bugün maları lüzumu Türkiyede yaşıyan bir .ıunsu· 
dizleri tutmuyor, sürükleniyor, hakkımla muhar run konuşması lazım gelen diJ, 
yarın beyn\nin l içinde bbir ~~- ririmize şu be· her halde Türkçe olmalıdır. 
mat:zma burku ması, ö ürgun -
dudaklarında ciğerinden pr.r- yanatta bulun- Bag 8encuga Diyorlar ki, kaynaşmağı da 
çalarla kopup gelmiş bir kan muştur: temin etmek lazımdır. Buna 
pıhtısı, daha sonra duvarları - Kendi dilleri olan Tü k· hiç şüphe yok, ancak ben de 
yumrukhyan bir deli, sinirli çeyi ihmal edip lspanyolca diyorum ki, evvela dil, ondan 
evhamı ve ihtilacları göste- konuşan Yahudilerin, yalnız ku· sonra kaynaşma! Biz, lspan-
rıyor.. sur değil, ayni zamanda ayıp yolcayı bırakıp~Türkçeye alışma-

ihtiyar, bunak, sinirli, kad- ettiklerine kaniim. dıkça, Türk kardeşlerimizle 
retsiı, perişan, deli, kudurmuş, Yahudilerin birçoğu Türkçe kaynaşmağa muvaffak olama-
tepinen, ağhyatt, homurdanan bilmiyebilir. fakat, daimi bir yız. Bu kaynaşmağı temin ede-
bir dünya!.. Bir tarafından surette hunlara telkinatta bu- cek vasıta, mutlak surette 
patlak veren çıbana pansuman lunmak ve Türkçeyi öğren- dildir. 
yaparken diğ'er tarafından da mel eri için mümkün olduğu Yeni yetişenler dili de, kay· 
bir yaranın açıldığını görü· naşmağı da kend" k d'I · kadar onlara yardım etmek ... ı en ı erme 
yoruz. 

Daha dün bir Habeşistan 
macerası vardı ve bu macera, 
hastayı ölümle hayat arasında, 
koltuk altında kefeni olduğu 
halde; danlı bir cenaze taşır 

gibi oldu. 
Nihayet, o macera kapar.da 

ve herkes gözlerini kapıyarak, 
kulaklarım tıkayarak beklediği 
ilk bomba ve top sesinin gel
meditini görünce hayretle et· 
rafına bakındı. Bir de ne gö
rülsün: 

İtalya - lnır1ltere centilmen 
anlaşması akdedilmiş ... 

iki k11lbun elele vermesi 
itim.eye pyri tabii görünmedi. 
Hatta hüınüniyet denilen. o 
işlenmemiş, tabii cevher, bir 
sahte sulh ışığı altında parıl 
parıl, 1şık verir gibi oldu. 
Ümidlenenler az değildi .. Fa
kat ispanya yangını yavaş ya· 
vaş, ideoloji rüzgarlarına ka
pılarak, Madridden Mosko·ıa
ya, Valansiyadan Berline ve 
Romaya mütemadiyen kıvıl· 
cımlar fırlat.yordu. 

Bu ateşin dün)'AYI tutuştur· 

ması ihtimalleri başgöstcr· 
misti. Fakat, gene, herşey 
yatışır gibi oldu.. Oldu am· 
ma, sonu gelmedi.. Birden· 
bire, Akdeniz dediğimiz meş· 
hur geçitler damarı, berbad 
şekilde işlem eğe · başladı. De· 
veren bozuktu. Bu damarın 
tam üstünde ve ortasında 
bir de çıban çıkıverdi. Erka
nıharbiyeler, onu da teşhis 
ettiler: 

gerektir. yapacaklardır. Fakat yirmibcş 
Ben Avrupada tahsil gör- yaşından yukan olanlar, mut· 

düm. Memleketim olan Tür- lak surette Türk dilini öğren· 
meğe mecburdur, ve bunu 

kiyeye döndüğüm zaman, Türk- biran evel yapmalıdır. Kaybe-
çe bilmiyordum. Fakat, bu cek zamanımız yoktur. 
büyük noksanı derhal idrak Ben, ~azetenizin nezih neı-
ettim. Ve Türkçeyi öğrenmek riyatı sayesinde bu i§in kolay· 
için lazım gelen çarelcıe baş !aşacağı kanaatindeyim. Biz. 
vurdugı. Düşününüz ki, o za- de geceli gündüzlü çalışıyoruz 
man, fürk harfleri yoktu. Oku- ve çalışacağız. Bütün arkad8f· 
yup yazmak, kolayca Öğrenil· larım bunu idrak etmişlerdir. 
mezdi. Buna rağmen, ne yapıp Binaenaleyh bu müşterek da· 
yapıp, seki,, on ay zarfında vada samimi teşvikleriniz bize 
Türkçeyi şöyle böyle öğren· çok yardım ediyor. Size mü
meğe muvaffak oldum. Ondan teşekkiriz. .. 
sonra mülcmaJiy.cu vluJuıu. 
Sabalatan akşama kadar ga
zete okur ve okuduklarım• 
adeta ezberlerdim. 

Diyebilirim ki, birkaç sene 

içinde mükemmel denecek 
derecede Türkçe öğrendim. 
O vakitten bugüne kadar 
daima Türkçe konuşurum. 

Sadece umumi yerlerde değil, 
evimde de Türkçe konuşurum 
ve bunu adet edinmişimdir. 
işte ben, birçok kimselere de 
misal olabilırim. Türkçe öğ
renmek lüzumunu, bundan 20 
sene evvel hissettim. Binaen· 
aleyh, herkes böyle olmalıdır. 
Birşeye ciddiyetle tevessül et
mek, ona muvaffak olmak de· 

mektir. 
Ben, ayni zamanda "Türk 

Kültür Birlii'i 11 azasmdanım. 
Bu itibarla her fırsatta Türk· 
çemizin tamimi için elimden 
geldiği kadar çalışıyoruum. 
Bugünlerde bayram münase· 

Faşist partisi 
Konseyi topl•o1.1or. 
Roma (Radyo)- 12nisanda 

Litoryo sarayında Faşist par· 
tisi direktör}er komitesi tor· 
lanacaktır. Bu içtimaa milis 
zabitan da iştir~k edecektir. 
Bay Staraci vaziyet hakkında 
mühim izahatta bulunacaktır. 

Parlamento 
Paskalya tatili yapıyor 

Paris. 26 (Radyo) - Mec· 
lisi meb'usan gecenin 24 üne 
kadar içtima ettikten sonra 
27 Nisana kadar paskal)'ıa ta
tili yapmıştır. 

J stanbul ihracatçıları 
Ankaraya bir heyet 

gönderdiler. 
lstanbul, 26 (Hususi) -

Şehrimizdeki zahire ihracatçı
ları, Almanyada bloke bulu
nan paralan için Ankaraya 
bir heyet göndermişlerdir. 

"Pantelleria,, denilen 
hastalıkmış .. 

bir betile pazar akşamı, yani ya ithalatta 

İtalya burada ihtimam gös· 
terdikçe, sancı gövdeyi dola
şarak Londranm burun kemi
ğini sızlatıyordu .. Ne centilmen 
anlaşması kaldı, ne birşey ... 

Uzatmıyalım: 
Şimdi ispanyada, yeni bir 

ağrı, yepyeni bir illet haş gös
teriyor, lngiliz ve Fransız dip
lomat hekimlerile karagöm
lekli hekim arasında bir nok· 
tainazar ihtilafı çıkıyor .. Hem 
de donanmaları harekete ge
tiren bir ihtilaf.. 

Kürremiz, ömrünün şu oniki 
saati gündüz, oniki saati gece 
olan günleri içinde, renkten 
reng~, şekilden şekle, illetten 
illete yuvarlanmakta berdevam
dır. Ve, vaziyeti hiç de ümid 
verici değildir. Zavallı sulhu 
kara toprağa vereceğiz galiba. 

rın akşam, bütün ibadethane· 
lerde .\elkinatta bulunacağız. 

(Türk ı<ü!tür Birliği) azası, bu 
hususta vazife almışlardır. 
Hepsi, ayrı ayn ibadethane
lere gidecekler, bundan sonra 
Türk dili hakkında alınan ted
birleri halka bildirecekler, her
kesin Türkçe konuşması lüzu
munu telkin edeceklerdir. 

Hükumetimiz, dilimizin tas
hihi için çok güzel tedbirler 
almış bulunuyor. Bunların ba
şında, mekteblere verilen ehem
miyet yer alıyor. Ben şuna 
inanının ki, beş on sene için
de memleketimizde Türkçeden 
gayrı dil kullanılmıyacak, her· 
kes huna alışacaktır. 

"Türk Kültür Birliği,, dili· 
mizin tashihi için epi zaman
dan beri çalışıyor ... Bu çalışma· 
nın çok faydası elniuştur-.. Ted-

Tam serbati temin 
edilecek. 

Ankara, 26 (Hususi) - lk
tısat ve Maliye Vekaletleri, 
ithalatta tam serbestiyi temin 
için tetkikler yapmaktadırlar. 
lstanbulda bu iş için bir top· 
lantı yapılacaktır. 
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• ar.z;ın caz;ibesinde'!,!urtalmak meselesi ~ 

~m e bir mermi atıl- l , Bay Loi rç 
~ 

mak için hazırhk var Hem dövdü, hem de 
soydu 

dolayı G. Gr ç a -----
)Jinyanın dışına yapılacak bu fırlatma 
ecrübesini başka ftecrübeler takip edecek 

Namazgahta ' kahramanlar 
mahallesinde oturan Emin o~lu ı 
Hakkı, Dursun , oğlu Ali 'ile 
kavga etmiş ~e kendisini fena 
halde dövdükten sonra cebinde 
60 lira bulurfan caketini çal
mış ve l<:açmıştır. Zabıta, zorba 
hırsızı yakalamıştır. 

Adrs-Ababtt hadiselerini, Bay Mussolininin bile 

Nevyork, Mart - Maruf 
lngilit tizik alimi Davis, "Dün· 
yanın içinde kapalıyız; hiçbir 
vakit de içinden çıkamıyaca
ğız" demişti. İstediğimiz ka· 
dar yükseğe çıkalım, istediği· 

miz kadar sür'at~e uçalım da· 
~ma sonunda dönüp dolaşıp 

.arzın üstüne düşeceğiz .. 

ıBir aralık b'r kanaat hüküm 
sürÜ)ordu: Eğer tayyare ile 
saatte 1,40') kılometre sür'at 
temin edilcbıltrse Arzın cazi
besinden kurtulma'< kabildir. 
Fakat bunun temini -v.e böyle 
baş döndürücü bir sür'at elde 
edilerek dünyanın cazibe ka
ınunundan yakamızın kurtarıl· 

ması ilk önce pek büyük zor· 
luklara galebe etme~e müte
vakkıftı. 

Bununla beraber dünya ha
ricine " birşeyin n fırlatılması 

arzusunu fizikçiler hiçbir vakit 
unutmamışlardır. Hatta buse
ne mt.tl.tka maruf romancı Ju· 
les Vernein bu kehaneti ta· 
hakkuk edecek ve aya bir 
mermi atılacaktır. 

Aya atılacak bu mermımn 
motöründe kullanılacak mah
rukat meselesi profesör Con
dradı tam onbeş sene uğraş
tırmıştır. Profesör Gondard, 
merminin cihan cazibesi mm· 
takası altında süratini katiyen 
eksiltmemesi için muvazene 
şeklini bulmağa da muvaffak 
olmuştur. Bu suretle mahru
kat meselesi halledilmiş olu-
yor. Fakat başka bir müşkü· 
lat daha vardı: Mermiyi fır
latmak için bir kule lazımdı. 
Bununla beraber bu kulenin 
masrafını da tayyareci Lind
berg ile Karneci müessesesi 
deruhte ettikleri için bütün 
müşküller ortadan kalkmış 
bulunmaktadır. 

Şimdiki yeni Meksika eya· 
Jeti dahilinde Bosuelde biri 
on sekiz, diğeri altı metre 
yükseklikte iki kule yapılmıştır. 
Kulelerden lbirinden mermi 
fırlatılacak, diğerinden aya gi· 
den merminin sür'ati takib 
edilecektir. 

Aya gidecek bu merminin 
ortasında bir cismi havai var· 
dır. Merminin fırlatılacağı!za· 
man bu cismi havai 130 at
mosfer tazyik altında buluna· 
cak ve saniyede 1500 metre 
sür'atle çıkacaktır. 

Mermideki tazyik edilmiş 
hava kaçarken ufak bir kızıl 

:Meşhur toygared. Lindberg 
hat bırakacağından hakiki in
filak olımyacaktır. Kaybedilen 
havadan dolayı muvazenesi 
bozulmamak için de ayni taz· 
yikte diğer bir alet bulundu
rulacaktır. Bu alet, telsizle 
uzaktan idare edilen tayyare· 
lerdeki aletin aynisidir. 

Mermide kullanılacak mah· 
rukat meselesi Profesör Gon· 
dradın esrarı olduğu anlaşıl
maktadır. 

Yaralama vak'aları 
1- Karşıyakada Banka so-

kağında seyyar satıcı Etem 
oğlu Ali, ayni mahalleden Ali 
oğlu Mustafay\ taŞla ba~ından 

yaralamıştır. 
·2 - Servitcpede Mustafa 

oğlu Tahir, metresi Cemileyi 
sopa ile dövmüş ve yarala· 
mıştır. . 

3 - Sabıkalılardan İsmail 
oğlu Kemal, Gazibu{van~da 
rasgeldiği Hüseyini bıçakla 
sol kalçasından yaralamıştır. 

İ-hrsızhk 
Alsancakta Altın sokağında 

oturan Hüseyiı1 oğlu M:thmu· 
dun 30 lira parasını çalan 
Murtaza karısı Besıme zabıtaca 
yakalanmıştır. 

hoş görmiyerek 
Londra, 26 (A.A) - Avam 

Kamarası, Adis·Ababa suikas
dını takip eden mukabelei bil· 
misillere dair yapm.ış uiduğu 
uzun ıniizakerelerden sonra 
içtiıhalahn1 6 ni:ıana kadar 
tatil etmiştir. 

Mebuslar, boğuk ve heye· 
cantlan t;triyen bir sesle hal· 
yamn Habeşistandaki siyase· 
tfoi tenkit eden Bay Loid 
Corçu dinlemiştir. Hatip, şah· 
sen kıymetli ve dürüst bir 
asi<er olarak tanımış olduğu 

Miıreşal Grazianiyc yapıla• 

katlifünlardan dolayı tt'essüf 
etmiş olduğunu, B. Mussoli· 
ninln de bu let>ssüfe iştirak 
eylemiş bulunduğunu söyle
miştir. 

Diğer taraftan B. Loid Corç, 
İngiltere hükumetinin bir garb 
misakı akdi hakkında B. Hit-
ler tarafından serdedilmiş olan 
tekliflere cevap verilmesi lazım 
gelmekte olduğunu beyan et· 
miştir. 

Karısma baktı diye ... 
Kansı Saime ile birlikte 

gezmeğe çıkan Arif oğlu Mus
tafa, karısına baktı diye Ma· 
rangoz Kamili dövmüştür. 

B. Löid Cor~ hükumetin 
harici siyasete miitealHk ıne· 
selelerin birçoğunda enerjisiz· 

\ !iğini tenkid etmiştir. { 

23 Nisan 
Çocuk bayramı haftasının 

ilk günüdür. Yavrularınızın 

Profesör Gondradın Bosu· 
elde kain fabrikasındaki meş· 
guliyeti çok muntazamdır. Pro
fesör, daha bir \ki sene evve
line kadar mermilerine tayyare 
sür' ati bile verememiş ve hatta 
ümitsizliğe düşmüştü. Ancak 
zamanımızın kahramanlarından 

l h t · L. d bayramı için hazırlanınız! 
sayı an meş ur ayyarecı ın • \.. _) 

Hatib f spanya toprakların· 
da bir faşist hakimiyetinin te
essüs etmesinin lngilterc ile 
Fransa için teşkil edeceği teh· 
like dolayısile endişe izhar 
etmiştir. berg profesöre cesaret vererek 

taharriyata devam etmesine ·ooJ ~SA···· 
sebep olmuştur. 

Lindberg bir gün profesörü 
ziyaret ederek hedefe varılmak 
için mermiden başka çare ol· 
madığını kendisine söylemişti. 
Profesör, tayyareciye, bu mak· 
sada yetişmek için en iyi va· 
sılanın tayyare olub olmadığı· 
nı üç defa sormuş, Lindberg 
de her üç defasında eski ka
naatinde ısrar etmiştir. Pratik 

. tayyareci hassasiyeti en büyük 
riyaziyecinin hesablarından üs· 
tün çıkmıştır. 

Her ne kadar yapılan bir 
tecrübede mermi 2,250 met
reden yukarı çıkmamış ise de 
hakiki mermının kolaylıkla 
vasati 880 kilometre sür'atle 
22,000 metreye yük~debilece
ği temin edilmiştir. 

Dünyanın dışına yapılacak 

bu ilk fırlatma tecrübesinden 
sonra daha birçok tecrübeler 
yapılacağı gibi }'&lnız aya de
ğil, yıldızlara da mermi atıla· 
cağı ve hatta oralardan dün· 
yaya mermi düşürülmesine uğ-

ÜzUm sahşları 
Ç. Alıcı K. S. 
94 inhisar 5 
52 M. J. Taran. 11 
25 Şerif Riza ha.13 50 

4 Şerif Remzi 14 50 
3 Şınlalc oğlu 9 

178 Yekun 
421504 Eski satış 

421682 U. satış 

Zahire satışları 
Çu. Ginsi K. S. 

162 B, Pamuk~30 

18430 Ki. P. çekir. 3 25 

K. S. 
10 
12 50 
14 25 
14 50 
9 

K. S. 
45 50 

3 25 .................. _ 
raşılacağı pek tabiidir. 

Profesör Gondrad,~tayyare
sile Avrupa ve Asyada bir 
devir yapmakta bulnnan Lind· 
bergin Amerikaya dönmesini 
beklemektedir. Tayyareci Ame· 
rikaya yetişince dünya kurula
lı beri ilk defa olarak bir mer-
mi, insanlar tarafından yapı
lan bir mermi dünya haricine 
fırlatılacaktır. 

• 
bir mühendisim! Mevcud ihtar 
levhalarına rağmen bundan 
iki ay evvel Trolveş malika· 
nesine bir defa daha girdim. 

Hükumet namına cevab ve
ren Lord Cranborne, elde 
e<lilnıi.ş olan malumata göre 

f spanyaya gönüllü gönderil· 
mesi memnuniyetine riayet 
edilmiş olduğunu ve B. Loid 
Corçun nutkunun ancak farazi 
bir takım ahvale istinat etmek
te bulunduğunu söylemiştir. 

Londra, 26 (A.A) - Adis
Ababada Mareşal Grazianiye 
karşı yapılan suikasdı takib 
eden mezalim hakkında dün 
öğleden sonra Avam kama· 
rasında B. Henderson tara
fından tafsilat verilmiştir. 

Hatib söz söylerken amele 
fırkası sıralarından infial ses· 
leri yükseliyordu. 

B. Henderson, Adis·Ababa· 
daki Amerikan mümessilinin 
kendi ikametgahına 700 Ha
beşlinin iltica ettiğine şahid 
olmuş olduğun beyan etmiştir. 

Üçgün sonra Amerika mü· 
messili İtalyan makamatından 
mültecilerin hayatlarına do
kunulmıyacağı ve kendileri 
hakkında nisbet dairesinde 

' 
- Ya... bu genç kızdan 

ne bekliyordunuz? 
- Ne mi bekliyordum? 

Tarihe mUstenid zabıta romana Nöbetçi ve bekçilere görün
meden şatoya kadar gelebil
dim ve genç kızla karşılaştım. 

Evvela ben de bilmiyordum. 
Şatoya kadar ilk gelişimin 
sebebi bir merak eseri idi. 
Bu tamamen tecrid edilmiş 

ormanda ne vardı, diye merak 
ettim. Fakat sonra... Genç 
kızı gördükten sonra vaziyet 
tamamen değişti. Ben, biraz 
sonra bu güzel kızı şiddetle 

41 
ıyı karar veriniz. Acelem de 
olmadığı için size istediğiniz 
kadar düşünmek zamanı da 
vereceğim. 

Dedi. 
Lük, vaziyeti zaten evvel

kavramı~ idi. Bunun için, saf 
ve samimi görünmeğe azami 
rayret ederek ve hemen: 

- Düşünmeğe ve karar 
vermeğe ihtiyacım yoktur, 
mösyö dedi, sualinize hemen 
cevap verecek mevkideyim. 
Beni Trolveşe celbeden tek 
bir saik vardır, o da madma-

l Gi.ı..ı 1 u .. r dü '- y~' ft.~. '1'1.yq 1,1,W __ ~:. . .. 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

Bu darbe, Ploca müteveccih 
"e tam bir darbe idi ve tam 
bir tesir husule getirdi. Lük 
bu tesiri hemen farketti, ve: 

Bu kız o kadar güzeldi ki, 
ne pahaya olursa olsun ken
disi ile görüştüm, o da, belki 
de gayri ihtiyari olarak söz
lerime mukabelede bulundu. "Ala.. Herif benim bu aşk 

masalına inandı,, dedi. Sonra bana: "fazla söz söy-
Vikont: lemeyiniz mösyö, hemen gidi-

- Bu hissiyat ne şekil- niz, rica ederim şatoyu, bu 
dedir? meş'um ormanı hemen terk 

Diye sordu. ediniz. Yabancılarla görüş· 
- Bunu sormağa hacet mekten menedilmiş bulunuyo-

yoktur sanıyorum; genç ve rum. Ah ... Çok rica ederim, 
bekar bir adamım. Terbiye hemen gidiniz!.,, dedi ve 
ve tahsilim çok yüksektir; benden firar eder gibi kaçtı. 
birinci sınıf, yeni bir motör Tabii ben de kendisini takibe 
icad edecek kadar kuvvetli cesaret ,.demedim. 

1 •eldi..., İOC lŞlret CtnlCK t:t• urı <,-V~~-~·"'s~ • .. 

sevdığimi ·emin olunuz ki 
hayretle- anladım .. 

Lük, Vikontun yüzünün ta
kalluslarından sözlerinin ne 
kadar tesir yaptığını anlıyor· 

du. Sözüne devam ederek: 
- Mösyö, dedi, bu grnç 

kızın konuşmasındaki tatlılık 

beni fevkalade meshur etmişti. 
Bu kızın hayalini gözümün 
önünden uzaklaştırmağa mu· 

- 1111. 

müteessif olduğu beyan edildi 

Graçyanige fecssüf eden 
Loid Corç 

' 

j muamelede bulunulacağı hak· 
kında teminat almış olduğun
dan mültecile dışarı çıkmış; 

larsa da o ar a Üzerlerine 
hücum edilerek adeta hayvan 

, gibi boğazlanmışlardır. 

B. Henderrnn ltalya hüku· 
metinin bu hadiseleri katiyen 
tekzib etmemiş olduğunu ilave 
etmiştir. 

Hatip, İngiltere hükümetinin; 
bir tahkik komisyonu gönder· 
ınesine dair Necaşi tarafından 
yapılmış olan teklife, uluslar 
sosyetesine müracaat etmesini 
istemiş ve demiştir ki: 

" halya, Adis-Ababı.ya bir 
tahkik komisyonu gönderilme· 
sine müsaade etmekten imtina 
eylediği takdirde, Milletler ce· 
miyeti 50 millet namına infia· 
lini beyan ve izhar etmelidlr.,ı 

i ·z ve Al
ul etti 

B. İvon Delbos, heriki elçiye de lspan. 
yadaki vaziyetin vehametini anlatmıştır 

Paris, 26 (A.A) 
Ajansı bildiriyor: 

Havas 

Hariciye nazırı B. Delbos 
evvela lngiltere ve sonra da 
Almanya büyük elçisılc İtal· 
yanın ispanyadaki gönüllüleri 
geri çekmek meselesini müza
reden İmtina etmek suretile 
alC:lığı nattı liarcket hakkında 
görüşmüştür. 

B. Delbos heriki büyük el· 
çiye de vazıyetin vchamctini 
anlatmış ve İtalyan kıtnatının 
İspanyada müdahalesinin ve 
ftalya tarafından aJemi mü· 
dahale prensibinin mükerre· 
ren ihlal edilmiş olduğunun 
reddcdilemiyeceğini göstermiş· 
tir. Delbos demiştir ki: 

"Fransn geniş bir uzlaşma 
zihniyeti ve büyük bir sabır 

göstermiştir. Fakat bu tema
yüller ilelebed devam edip 
gidemez. Eğer hadiseler daha 
ciddi bir şekil alacak olurlarsa 
Fransa ve lngilterenin Akde· 
nizdeki miinakalelerini tehli
keye koyabilir. 

Dclbos İgiliz dçisi ile görü
şürken İngiliz · Fransız teşriki 
mesaisinın vaziyette yeni bir 
vehanıetin husulüne karşı mü· 
essir bir mania olarak kalma· 
sından dolayı memnuniyet gös
termiş ve demiştir ki: 

vaffak olamıyordum. Sanki 
beni kendisine cezbeden bü
yük bir kuvvet vardı. 

Buraya gelişim de ihtiyar· 
sız bir hmekettir. Seyahate 
merakım çoktur, emrime tabi 
ve sırf kendime mahsus bir 
otom var. Paristcn Ardcne 
geçerken, nasıl oldu bilmiyo· 
rum, kendimi ormana dalmış 

buldum. Maamafih fıı tınanın da 
bu hususta büyük bir rolü 
vardır. 

Liik, bu ifadesile kendisini 
Vikonta şımarık ve hoppa bir 
Fransız oltırak takdim etmiş 
oluyordu ve sözüne devam 
ederek: 

- Fakat ne tuhaf veyahut 
ne feci lıaller. Fırtınadan son· 
ra hadise iizerine hadise çıktı. 
Hep ihtiyarıının fevkinde işler. 

Dedi. Vikont hissiz bir va-

"Fransız hükumetinin muta
leası şudur ki iki hükumet 
mümkün olursa Londra komi
tesinde bulunan bütün mem
leketlerin teşriki mesaisi ile 
müşterek bir hattı hareket 
ittihaz etsinler. Ve ispanyaya 
yeniden lecnebi kuvvetlerinin 
çıkarılmasına mani olmak için 
deniz kontrolünün müsmir kı
lacak tedbirleri alsınlar. 

B. Delbos Almanya elçisile 
yr ptığı konuşma esnas•nda 
F raıısız huküınt:lıııııı İspanya 
vaziyetine verdiği ciddi ehem· 
miyrti kaydettikten sonra ltal· 
ya ile Almanya arasındaki 
ınünasebatın samimiyeti Al· 
manyanın ftalya nezdinde iti
<lal lehinde tavassutta bulun
masına imkan verdiğini kay
detmiştir. 

Alman elçisi keyfiyeti hü· 
kiiınetine bildirmeyi vadet· 
miştir. 

naUlil'l'il!l .. ım1 .. •mm .. 11m 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamrn Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

ziyet ile: 
- Mösyö, benim kadar siz 

de biliyorsunuz ki, kardeşim 
Kont Trolveşi yaralamış bulu· 
nuyorsunuz. 

Dedi. 
- Vakıa öyle, fakat buna 

siz de eminsiniz ki böyle bir 
fikir ve niyetim yoktu. O be· 
ni yaralama. 'stiyordu, ben 
daha evel harekt ettim. Meş· 
ru müdafod haline.le idim. 

Lük, şimdi bu şekilde ifade 
ile Gizeli kurtarmak hedefini 
takip ediyordu. 

Ploç ayağa kalktı ve Lüke: 
- Mösyö Lük, söyliyece· 

ğiniz sözleriniz. bunlardan mı 
ibarettir?. 

Diye sordu. 
Evet mösyö! 
Pekala.. Kardeşim ve 

- Sonu Var -
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ibadethanede bir 

toplantl yapılacak 
8oşı 1 inci sahifede - biri de.-. samimiyet ve hiisouni· 

rın 

• ! •• 
~ADOLU) nun kendi şuur ,·e 

içinde inkişafa ba§lıyan 

,e konuşmak dava ına, dün 
lıın bir açık uıektubla beu de 

ettim ve Musevi vatanda~la· 
bir toplantı yaparak bunu 

rt:id hareket \ 'C tclJik.kilel'den 
~llıak için aodi~ip karar ver· 

teklifinde buluntluiii. 
OQo, mltoevverlerimitdetı Bay 
t}.' • ı 'd eru uu, ı nrehane} e telefon 
t "e teklJfimio kabul edildi,ıi
)lıyerek aÇık mektubuma 

knrıe nıulolıeledc bııluntnuş. 
d tanıııoda, pazar ıık~nmı suat 
a yapılacak ulan toplantı} n 

tıı de gt-lmekli~iıııi i t mI~. 
ahsınıa :kılrşı teveceühıen zi. 

' hehioı tcklıf im dalıilinde 
~ b . . j 

arıcınde. hö' le Jiir top anlı 
tı ,. ·ı . 1 , 
h 

erı mış o ma~ııı<lan LüYuk a , 
t du)dıım. Maaıııaf ih keo· t! geııe teıekkürleriıni değil, 

~ leriliıi iütıat:nğım. Bvetı bu 
lllıya karar verilmesini tebrik 

llıı:ı T" k k · ur çc onuşmak dava ı· 

ltıubtaç olduğu unsurlardan 

Asrın çocuğu )ettir. Yani işin !tıkırdı ıle~il, i~ 

enlınsında ve, knfada, gÖ'ntilde yer 
tutmasıdır. Mu evi vatandaşlar: Telefon köşkünün kapısı 

- 'E\'ct biz Türküz. 'fiirkiyede açıktı. Bir adamcağız, rehberi 
ynşıyol'ağız, nyrımız, gayrımız elinde tutuyor ve etrafında 

yoktur. toplanan çocuklara: 
DeclikJeri gün, maksada doğru - Şuna bakıvetin ·diyotdu-

biiyük bir adım claba atılmış ola· 
numarayı yanlış çevirdim ga

caktır. Hük<ımetin de beklediği, 

Mu evt "atanda§lnrımızın bunu Jibal.. 
kendiliklerinden ba~armalnrı olsa Çocuklaf, adamcıkla eğlc-
gerekıir. Bu kadar a~illlnc ve tefi. niyorlard/. 
kane bir vatiyet karşısında vurduın - Hayır, hayır -dediler
du) marııtızlı~a gelmek, cidden, hiç numara tamam, Lir daha çevir .. 
tc ılo~ru olmıyan Lirşeyılir. Elibir- d 
• Ben de yanlarına sokul um. 

]ık, lıfisnünh et 'e amimi) etle bu 
İ§i b:ı,arac.ı~ız. Adanıcrk numarayı çevirip de 

.Muae\'i vııtan<la~lura şunu dıı karşısına bir muhatap çıkma-
söylenıek i~teriru k; Tiırkten ve dan beş kuruşu kutuya attı ve 
Tarfdycdı~n L. şka hi~bir şey dü· numarayı dıkkatle çevİrmeğe 
şllnmcsiııler. l.ıtiklıalin en ~min başladı. 
i1Ike~1, Türkiyeılir ve ioqaulıgın en Fakat, afacan çocuklar da 
i) i, en alicenap ıifületi de gtınc 
Lu toprnk ii tiiııde ya\amaktaıiır. narayı basmışlardı: 
zn~a değil, Fili tine baL:nlım: - Gitfi, gitti.. Q da gitti, 

elıudilik dava ı ile burada onbeş kuruş oldu ... 
toplananlnr, muteııııuH ve k:ınlı bir Filhakika, para, vaktinde 
mücadele, bir lıuıur~uzlu" içiuıle· atılmadığı için, muhabere im· 
dirlcr ve görünü1e nazaran kaybe- il 

kanı olmuyordu.. Zava 1$ der.cklrnlir. Çiiukii kar~ılnrıncJa, 
a} nt foprağı ,·alan ol:trak Lcninı. - Alo ... Aloooool. Sesim 
5iyen H~ sırtını Arap ve t lfım t:ıı· gelmiyor nul... Hay Allah kah· 

i - Geçen yıl olduğu gibi mia~ına dapmış bulunan bir Arap retsin... B ğırsanıza be, duy· 
.., l kütlesi vardır. h' B k tt l'b 1 ~ı da ilk tahsili bitirmiven muyorum ıç... ozu oa ı a . 
d , Türk Musel'i i ne Filistin Jn. D' .. 1 · d d ,..an aşlara ilkokulu bütün- ıye soy enıp uruyor u. 

'llC k 1 §ilnmclidir, ne Amel'İka, tıe Arjnıı· Çocukların kahkahaları artık 
urs arı açılacaktır, Bir tin, ne Lirşey .. Vatani Tllrkiyeılir, 

rı Perşembe günil der~lere .kardeşi de Ttirkıür. Egenin falıın ayyuka çıkıyordu: 
tcfpaşad T t T kch ünde açılncak olan bir su kanalı, - Bir beş kuruş daha at, 

ı_ a ınaz epe, epe- r 
ıtlc Ş h' F d l Fili tindeki bü)ilk bir askeri hare- bu defa rl'orüşürsünl ... e ıt a ı ve Arabfı· ~ 
ııınd ketten evel oııları aliikacJar et· D'yoıl dı 
t a Dumlupınar ilkokul- 1 

r ar .. 

1
1nda başlanacaktır. Kayde- melicJir. Tam bu sırada ileriden baş· 
ltıek . . 1 Ynzıma runları ilave edeceğim: ka bir çocuk peyda oldu. Ka-

a.k ıstıyen erin pazardan Bu defaki hareket ve lı.alk.ın· 
""l a h labalıktan birkaç çocuk ona ok er .~ün Dum. l.upınar ma, gündelik, mevı:ıirulik bir hficJise 
, ulu başogretmenlığıne mü· olarak kalmamalıdır. Çünkü Lirkaç doğru koştular: 
Caatt (D 1 defo Türkçe konuşma tc,cbbüııleri - Gel baki. Gel baki.. Ba· 

~ arı. um upınar ilkoku· 
teleton No. 3473) haşlıır ve Laşlauıı' gibi göriimlüğü ban ne marifetler yapıyor? 
2 halde netice iz çıkmıştır. S.ımiuıi· Yazık be, baban telefonla ko-

~.. 
1
- Halk dersaneleri ve )<'Iİn ılerccesiui bize zaman vo Jıa. O b k "ta ar k . . k nuşamıyor. n eş uruş ya· 

U omıtesınin aran ile <li eler gösterecektir. Göıılüm on- b . . 
Yıl d F f lıırın mm•nf fiılı.ı)ctleri temenniei ana gıttı ... 

AJın a ransızca, ngilizce, Çocuk, kaşlarını çatarak ve 
~e ~nca kursları açılacaktır. ilt• doludur. Saime Sadi kızarak geldi. Sırtını kapıya 
tii:~ ~e bir nisan perşambe --------- çevirmiş olan babasının ete-
dıl u aşlanacağından kayde- Komünistler gv ini çekti: 
b llıek . r 1 . 
~k ıs ıyen etm pazardan Sermaye masuniyetine - Çekil ·dedi· çekil, yazık 
ılkoka her .. gün Du~~upınar tecavüzde devam etmişsin paralara!.. Telefonla 
t'c ulu başoğretmenlıgıne mü- d' ı hı' le konucamıyorsun .. Elalem, 

••Uarı. e ıyor ar.. ':f 

3 - G" I Paris, 26 (Radyo) - Fran· sana gülüyor .. 
ltain· uze sanatlar komi- sacla komünist ve amelelerin Babası, başını çevirdi. Oğ-
tii .. 1n 27 /3/937 cumartesi !una.· 

rıu sermaye masuniyetine ve ser· 
1,~t saat 17 de komite top- b ,.. k . 1 . - Bozuk -dedi- bozuk ola-ısı vardır. estii saye arşı te€aviız erı 

et devam etmektedir. Sergi inşaat cak bu karın ağrısı .. 
tiinn - 27131937 c~martesi sahasında elektrik amelesi, Dö- - Hadi hadi, ne bozuk 
•irıin ~aat. 15 te 

1 
temsıl şüdbe- larok partisine mensup iki ne, birşey.. Bak ben açayım 

S omıte top.antısı var ır. amelenin işten uzaklaştırılması da gör!.. Sen neresile konuşa· 
liir) -:- Halkevi, resim ama- için faaliyeti tatil etmiştir. caktın? 
le..,,etınin çalışmaları için her Populer partisi reisi işten - Turanda ( ...... ) ile .. 

ıırnı t b' · k k ı 'tolye . amana ır resım çıkarılmak istenilen ameleleri Çocu ata oğu açtı, numa-
~cn I s~ . açmıştır. Heveskar mesai bakanına götürmüş ve rayt buldu, çevirdi. Fakat elin-
VirıJ e~ımızin her gün Halke- şikayette bulunmuştur. de para yoktu. Babası: 
Ve ekt atölyede çalışmaları - Hadi oğlum hadi -dedi· 
illi .Yapacakları işlerin de iz- Maliye Vekilimiz akılsızın birisisin sen! Para!iız 
1 tın kıy ti' · .. .. (K ) 1 ld k Ik trj me ı resım ogretmen- an a vası o u. konuşmağa a tın! ... 
tcs· tarafından haftanın cumar· Paris, 26 (Radyo) - Bay Ve çocuğa beş kuruş uzattı, 
ltf

1 
Ve Çarşamba günleri üzer- ve Bayan Fuat Ağralı Paris· çocuk, parayı kutuya atmadı 

'ilde d·· 1 l teltı· uze tme er yapmaları ten geçerek (Kan) a gitmiştir. ve mikrofonda, karşı tarafın 
ıra cd'J · · B d b k ı mıştır. ura a ir ay kadar kalacaktır. sesini duyunca, utunun sağ 

~~ ........................ llllllB~----~~~------...... ---~. -,;;;;:~~~~!!:le~~~=~~~ .. =~~~~~-~;;;;;;;;, • çisi de sahte Mustafanın mari-

F t A 1. ~ feti. ) r 1 n a ) Birincisi, kendisini mesut 
edecek kadar güzel ve sevinç 

~~ BUyOk Korsan Romana ··-·-·-~./ verici bir ~eydi. Demek ki, 
h: J 04. Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin babası yanlış diişünüyordu. 
oı k Onun hakkındaki şüpheler ta-

8aş1 r adeh şarap daha içti. Burası tertemiz, hakikaten mamen yersizdi ve binaenaleyh, 
fjf b a~ırlaşıyordu.'Gözleri ha- güzel bir odacıktı. Kapının Fııtına Ali ergeç, Midilliye dö· 
~h afıf kapanc.;Jı. Uykusuzluğa dışarıdan kilitlendi1w-ini duydu, nünce hadiseyi haber alacak 

'rnrn"l 5 ""Yuma" u edememiş ve biraz aldırış etmedi. Bundan eve), ve bir yıldırım hızı ile gene 
tslıtctlegı_ kbararlaştırmıştı. Bu Zhelihanın gemiden kaçırıldığım Mariyanın peşine düşecekti .. 
ltıi§ asa mı da dinlendir- atırlıyan korsanlar, elbette ki ikincisine gelince, bu küstah 

r~u,, olacaktı, o esasen böyle şimdi daha esaslı tedbirler ve casus herife karşı içinde 
;7~de uyumağı çok severdi. alacaktı. Kendini, ayni zaman- tahminin fevkinde bir kin ve 

~ti~e~ b~nler, güneşe karşı ne da yatak vazifesi görecek olan nefret duyuyordu.. Kendisine 
>'orJard ır P_~rde vazifesi görü- yumuşak bir minderin üstüne " Mustafa ,, adı vererek, saf 
tiind 1

• ~uzgar, geminin üs- attı. Biraz düşünmek ve vazi- ve masum bir delikanlı rolü 
~I e hafıf, ninni gibi ıslıklar yeti toparlamak istiyordu: oynıyan, bu arada da a.şktan 

'Yordu. Ortada iki mühim hakikat dem vuran insan, meğer bir 
vardı: 

Birincisi, Fırtına Alinin on· 
larla beraber olmaması, ikin-

casus ve bir yılanmış. Şimdi, 

ondan iğreniyordu. Eline bir 
hançer verseler, gözünü kırp· 

ltalya - Yugoslavya anlaş-
ması mesud bir hadisedir 

~~~-----------~~ 
Muahede dün teati edildi. İtalya Haricıye Na~ırı 

bugün tayyare ile Romaya hareket edecektir 
Roma, 26 (Radyo) - Dün 

akşam, Yugoslavya-ftalya uz· 
!aşmasının imzası münasebe· 
tile İtaf yada mevkuf bulunan 
80 Yugoslavyalı siyasi mah· 
kumu serbest bıral{ılmıştır. 

Belgrad, 26 (Radyo) - Dün 
akşarn, Başvekil, Kont Ciano· 
ya bir ziyafet vermiş ve Sırp
ça bir nutuk iı ad etmiştir. 

Kont Giano da ltaiyanca mu
kabelede bulunmuştur. 

Bu ziyafetten sonra parlak 
bir resmi kabul yapılmış ve 
!icforethanelcr erkanı bu r~~
mi kabulde hazır bulunmuş
lardır, 

Bay Stoyadinotiç Kont Cia· 
naya beyaz kartal nişanının 

bitinci rütbesini ve Kont Cia
no da Bay Stoyadinoviçe Sen 
Moris Sen Lazar nişanının bil· 
yiik salib rütbesini vermiştir. 

Bugün Kont Ciano, Baron 
Marsuelleri ıle birlikte Oble
taksta müteveffa kral Alek
sandrın mezarına bir çelenk 
koymuş ve buradan Mon Ava
laya da giderek Yugoslavya 
meçhul asker abidesine de bir 
çelenk koymuştur. 

Kont Ciano, Belgraddaki 
İtalyan müesseselerini ve f tal· 
yan askerleri mezarına da bir 
çelenk koym11ştur. 

Prağ, 26 (Radyo) - Bay 
Tatareskonun Çekoslovakyaya 
seyahatinden sonra, bir tebliğ 
neşredilmiş ve: 

"ltalyan - Yugoslavya uz· 
}aşması Çekoslovakya \'e Ro· 
manya siyaseti hariciyesine 
tamamen uygundur. Küçük 
itilaf mensubu olan devletle
rin de siyasetine uygundur.,, 
denilmiştir. 

Londra, 25 (A.A) - Ga· 
zeteler, Kont Cianonun seya
hatini iyi bir surette karşıla· 
makta , ve bunun neticesinde 
imzalanacak muahedeler ile 
....... Km .......... ... 

tarafına bir yumruk vurdu ve 
muhabere açılınca mikrofonu 
baba31 a verdi: 

-Al bak, nasıl konuşuluyor? 

Ve parayı cebine atarak sa· 
vuştu, gitt.. Asri çocuğun şu 
zekasına bakın: 

Bilgi!izlik yüzünden üç mü
kaleme ziyan eden babasını, 
istediği yerle konuşturmuş ve 
telefon şitketinc ait beş kuruşu 
da cebine atıp şeker almağa 
gitmişti. Çimdik 

mad ti onu öldürmcğe hazırdı. 
- Denaet ve ki.istahlık bu 

kadar olur! 
Diye mırıldandı. Fakat Ma

riyanın, kendisi ve Fırtına Ali 
üzerinde bu kadar ısrarla dur
ması, hakikaten sadece bir 
intikam kasdile mi idi, başka 
bir şey yok mu idi? 

Hatırına şöyle bir şey de 
geliyardu?. 

Mariya, o tılsımlı madalyonu 
muhafaza etmekte ısrar göste· 
riyordu. Bunun sebebi ne idi? 
İşte bu düşünce, esir Türk 
kızının kalbini zedeliyor, acı-

tıyor, incitiyordu. Çünkii kar
şısına çıkan ihtimal, kalbindeki 
teselli ve saadete adeta bir 
bulut gibi geriliyordu .. 

Biliyordu ki, bu madalyonu 
taşıyan kadın, Fırtına Aliyi 
muhakkak sever. Ya eker bu 

Koni Ciano 
Merkezi Avrupada sulhun tak
viye edileceği fikrinde bulun
maktad . 

Times gazetesinin diploma· 
tik muhabiri şunları yazıyor: 

. "Geref.. Yugoslavya gerek 
Italya tcbrike şayandır. tlu 
siyasi anlaşma 2 Kanunusani 
tarihli fngiliz.ltalyan Gentle· 
men Agreementi i{mam ede· 
aektir. Bu anlaşma lngiltcre
nın Akdeniz siyasetine de 
muvafıktır. ,, 

Manchester Guardian gaıe
tesi de şöyle diyor: 

"İngiliz-ltalyan anlaşmasını 
model alacak ve Türkiye ve 
Yunanistan ile ayni şekilde 
yapılacak anlaşmalarla itmam 
edilecek bulunan bu anlaşma 
Londrada memnuniyetle kar· 
şılanınaktadır. ,, 

Belgrad, 25 (A.A) - Yarı 
resmi Vreme gazetesi Kont 
Cianonun ziyaretinin Belgratta 
biiyük bir memnuniyetle se· 
laınlanmış olduğunu, çünkü bu 
sayede iki memleket arasın

daki siyasi ve iktısadi müna· 
sebetlerde mahsus bir salah 
husullinün tahmin edilmekte 
bulunduğunu yazmaktadır. 
Anlaşma siyaseti 1924 se

nesinde Romada bir dostluk 
misakı imzalamış olan Pasiş 
ile Mussolini tarafından hazır
lanmıştır. Bu misaktan sonra 
iki memleket münasebatının 
bozulmuş olması ve bunun 
bir itimatsızlık devrinin takip 
eylemiş bulunması teessüfe şa
yandır. 

Bay Stoyadinoviçi:1 teşebbüsü 
sayesinde İtalya ile mukarenet 
Yugoslavya harici siyasetinin 
hedeflerinden biri olmuş olup 
halen tahakkuk ettirilmek üze· 
redir. 

Berlin, 25 (A,A) - Kont 

böyle ise? Ve Mariya, kendi· 
sini ortaya sürerek nihayet 
Fıı tına Aliyi kendi tuzağına 
ve ayaklarına düşürmeğe mu· 
vaffak olamazsa?. Düşüncesi· 
nin sıkıntısı ile adeta nefes 
alamadı ve doğruldu. 

- Hayır ·diye mırıldandt
hayır, benim nişanlım, bana 
hiyanct edemez. 

Başını avuçlarının iç.ine aldı: 
Bu macera nasıl neticelene· 

cekti? 
Kendisi kurtulabilecek miydi? 
Kurtulamadığı takdirde ken· 

disini bekliyen akıbet ne ola· 
bilirdı? 

Ve fena bir akıbete karşı 
müd.Jaası neden ibaret ola

caktı? 
Yarım .saat geçmişti. Bütün 

bu suallere müsbet olarak hiç 
bir ccvab -veremiyordu. Kav· 

Cianonun Belgrad seylbatin.ı.. 
den bahseden Volkişer Btill-.. 
bahter ezcümle diyor: ki:· 

.. fmzalaıaacak ola.n pa.ktıl\ 
müsbet ve bbil şeyler çerçe-.. 
vesi içinde kalacağı muhak.. .... 
kaktır. Belgradın ban bağlan 
var~ır ki ne Y ıagoslav,,a ve ne: 
de f taly:ı bunları çözmeği dü .... 
~ünmemektedir. Macaristanını 
tadilci isteklrrine kar~tc teda-. 
füi biı birlik mahiyeti göste· 
ren bu yeni pakt küçük an~ 

tanta dokunmıyacağı gibi Bal· 
kan antantıaa ve Bulgar - Yu
goslavya anlaşmasına da iliş· 
miyecektir. Yugoslavya Millet
ler cP.miyeti azasıdır ve muh
telif sebepler dolayısile bu ce
miyette aza kalmak caızusun· 

dadır.,, 
Korres Pondans diplomatik 

gazetesi ise İtalyanın Akdeniz 
havzasında bazı gerginlikleri 
ve hoşnutsuzlukları izale et
meği istihdaf eyliyen siyaset 
hakkında umumi bir fikir ver
dikten sonra şöyle devam 
ediyor: 

"Kont Cianonun Belgradı 
ziyareti işte bu sahada iki 
memleket münasebetlerini ay-
dınlatmak ve bu münasebet
leri müsbet bir esas üzerine 
kurmak için yapılan yeni ve 
mühim bir hareket olarak te
lakki olunmalıdır.,, 

Roma, 26 (Radyo) - İtal
yan x-azeteleri, Belgrad ziya
reti tafsilatına sahifeler tahsis 
etmişlerdir. 

Mesajero: 
"Bay Stoyadinoviç, asil Yu

goslav milletinin bütün hürmet 
ve sevgilerine layık bir siyaset 
adamıdır. 

imzalanan uzlaşma iki dev
leti biribirine yaklaştıracak ve 
sulhe yarıyacaktır. ,, demeJc... 
tedir. 

Roma, 26 (A. A) - Kont 
Cianonun Bel.grad seyahati 
matbuatta g,.niş tefsirlere yol 
açmaktadır. 

Popolo Ditalia diyor ki: 
" iki memleket arasında ay

rılık ve itimadsızlık için hiçbir 
seheb yoktur. balya ile Yugos
lavya Arnavudluğun istiklalini 
tanıdıktan sonra bu memleket 
artık bir anlaşmamazlık mevzuu 
olamaz. 

Lavoro Fascista da .. şöyle 
yazıyor: 

- Sonu 7 inci sahifede -

rayabildiği tek nokta, namu
sunu ve iffetini muhafaza•et
mekti. Bunun için de, irabı~ 
da hayatını feda edecek, kcn· 
di kendini öldürecekti. Esir 
pazarlarında satılmağı düıün
dükçe terliyordu. Fakat bunda 
uzak bir ümid de görüyordu. 
Bir kere denizden ve bu hay-
dudların arasından, daha dok
rusu Mariyanın elinden kurtu· 
}unca, taliin başka cilveler gös
termesi de muhtem4!ldi. 

Fakat, Mariyanın kendisini 
satmaması ihtimali de vardı. 
Nitekim, Pctro, daha demin 
birşeyler söylemişti.. O tak
dirde seve seve, kendi canına 
kıyacaktı .. 

Zeliha böyle düşünürk~n 
kapıda bir tıkırdı oldu. Zeliha 
derhal ayağa kalktı ve içi ıo 
dolu bir surahiyi kaptı. 

- .!u11a tHJ, -
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1 ' , 1 Milisler, asiferin mukave- lngiliz donanması Cebe .. 
Carıht~n Y aprakıar tini kırarak ilerliyorlar lüttankta toplanıyor 

Her gemi Sancakkalede . ,. - Başı 1 nci sahifede - müdahal~de bulunmuş oldu· 
~ • ~ Komiterıin paskalya tatille· ğuna daır Alan haberlerı te· beyaz bayrak çek eru 1 rinde toplanmas,ı keyfiyeti yid etme?1iştir; A t 

- ----- plana miiteallik ışlerin halen Valensıya hükumetı nanıına 
Hani iz.mirin beyaz ekmeğı? Eflake ser 
çeken hurma ağarı nerelerde kaldı acaba? 

-3-
lzmir:n erkeği de, kadım da 

güzeldi. Bittabi bu güzellik. 
lslnmlara da, Hıristiyanlara da 
şamildi. lslam kadınlar çuha 
ferace giyerlerdi. Yüzleri ka· 
palı idi. lzmirde Rumca gö· 
rüşenler çoktu. Rumcanın bu
radaki eskiliğidir ki, lisanı 

uzun yıllar içinde tasfiye ede· 
rek ona "lzmir Elenikosu gü
zeldir,. diye bir kıymet ver· 
miştir. 

Evliya Çelebi İzmir kadın· 
}arından bahsederken: 

"Rengü ruyları serapa hür
met üzredir.,. 

Der ve bütün İzmirlilere şa
mil olarak: 

- Tendürüst ve tenperver 
adamlardır. 

Cümlesini kullanır. Yani ca· 
nının kıymetini bilen sağlam, 
ahenkli insanlar. 

O tarihlerdeki meşhur mah· 
sullerinden birçoğu kalmamış 

ve onlann yerine başka şeyler 
türemiştir: 

Meseli başta •beyaz ek· 
meği,, gelirmiş. Bugün fran· 
cala bile adamakıllı değildir. 

.Vaktile Türlciyede .. beyaz ek· 
meği,, ile maruf olan şehir, 
şimdi laalettayin kaza ve şe· 
birler arasındadır. 

Limonu, turuncu, nan, zey
tini de meşhur imiş.. Keza, 
servileri, çınarları bol, balık· 
ları lezzetli imiş.. Filhakika 
Türkiye ve bilhassa lzmir kör· 
fezi sahillerinde avlanan balık, 
diğer sahildar memleketlerin 
balıklanndan çok nefis ve lez· 
zetli olmakta berdevamdır. 

Evliya Çelebi, o tarihte ef· 
lake ser çekmiş bir hurma ağa· 
cından bahseder. Bu ağaç, bir 
tanecik imiş. 

" - Fakat aşılamasını bil
mezler de hurması olmaz ,, 
diyor ... 

lzmirde ticaretin arzettiği 
vaziyet ve Osmanlı idaresinin, 
ecnebilere, yerli hıristiyanlara 
karşı takındığı .müsamahakar 
tavırlar, nihayet onları yavaş 
yavaş şımartmağa başlamış ve 
bu meyanda her geminin giriş 
ve çıkışında verdikleri rüsum 
ve vergiyi yavaş yavaş verme
meğe. aksatmağa başlamıştır. 
Yani yavaş yavaş, hem dev· 
letin haysiyetine, hem de 
menfaatine kafa tuttukları gö· 
rülmüş ve bu iki başh mey
dan okuyuş, nihayet hiç ol
mazsa gümrük varidatını kur· 
tarmak zaruretini meydana çt· 
karmıştır. Bunu ilk düşünen,, 
Dördüncü Sultan Mehmedin 
sadrıizamı Köprülü Mehmed 
paşa olmuştur. Sadnazam, der· 
gahı ali kapıcıbaşısı geveze 
zade ağayı çağırtarak bu cihe· 
tin teminini istemiştir. 

Gevezezade, lzmire gelmiş 
ve o zaman, Hisar camiine 
kadar dayanan sahilin, limanın 
ve gümrüjün vaziyetini tetkik 
edince, herhangi bir geminin, 
hu açık limandan istediği va· 
kit kalkabildiğini, dilediği yere 
girebildiğini görmüştür. Bunun 
üzerine körfez ağzının o ta· 
rihlerdeki vaziyetinden istifade 
edilmesi kararlaştırılmış ve bu
rada Sancakkale kurulmuştur. 

Kalenin şimdi ne namı var· 

dır, ne de nişanı .. Ancak an
laşılan şudur ki, bu kale, F o
çadan lzmire doğru olan kı
sımda idi. Ve o tarihlerde de· 
niz kısmı çok dardı. Deniz 
bilahare, toprağı yalıyarak Me
nemen cihetine doğru yayıl-
mıştır. 

Gevezezade, işte burada bir 
kale kurmuş ve her gelip ge· 

çen geminin gümrük rüsumunu 
burada almak kararım vermiş-

tir. Boğazın darlığı ve karşı 

sahilin yakınlığı itibarile, ge-

miler buradan geçerken adeta 
kapana kısmış bir vaziyete 

düşmeğe başlamışlardır. Geve
zezade, bu suretle hakim bir 
mevkii işgal ve tahkim ettik
ten sonra, şöyle bir usul koy
muştur: 

Her gemi, burada beyaz 
sancak çekecek, yani, devlete 
teslim olacak! 

Bunun içindir ki, kaleye 
.. Sancakkale. denilmiş. 

Gevezezade, bununla kal
mamış ve Köprülü Mehmed 

paşanm reyini alarak, kale in· 
şaatının bittiğinin ertesi yıl, 
gümrük resmini artırmıştır. 

Bittabi, böyle dar bir boğaz· 
da, top ve ateş altında kalan 

bütün gemiler, herşeyden evel 
beyaz sancak çekmeğe, ondan 
sonra da v~rg.iyi verip yolla· 
rına devama mecbur kaJmış
lard ır. 

Bu kalede 200 nefer vardı. 
Kale yedi tarassut kulesile 
takviye edilmişti. İçinde 80 
tane ev, bir Hünkar camii, bir 
cephanelik bulunuyordu. Bun

dan başka 70 pare balyemez 
yapu ile müteaddid çultutmaz 
şapka topları konmuştu. Ka
pısı demirdendi, toprakla ir· 
tibatı kesilmişti. Bir nevi as· 
ma köprüler çekilirdi ve ka
leye, karadan herhangi bir 
taarruz imkanı bırakılmazdı. 
Görünce hatifi gaybi dedi 

bu kal' aya tarih 
Ki(idi bahrü ber oldu ve 

hakka kal'ai sancak 
M. Ayhan 

Halayda işkence 
siyaseti 

- Btıfı 1 inci say/ada -
:resmi üniformalar giydırilerek bü· 

k'Omet jandarma11 namı altında 

Türk köylerine gönderilmiıtir. 

MüselJah taınıtk çetderi ıehrin 
içinde sokaklarda ve pazarlarda 
küstahça dolaımakta ve sarkıoulık 

yapmaktadırlar. 

Şam ve Halebden Sancağa ye· 
nideo 400 demir gömlekli yola 
çıkanlmıotır. Bunlar bu defa Türk
leri iyice korkutacak ve yıldıracak 
bir baskın yapacaklarmıo. 

Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli gü· 

zel manzaralı kullanışlı kirası 
elverişli Göztepe vapur iske· 
lesine dört dAlcika mesafede 

Asi askerler 

- Başı 1 nci sahi/ ede - Siyera Morenoda olan harp-
Guadalajara cebhesinde hü· lerde milislerin tliarruzları püs-

kümet kıtaları Aragon yolu kürtülmÜştür. 
üzerinde ve Renalos civtırında Guadalajara cephesinde asi· 
asilerin mulnnidane mukave· lerin mevzileri Aragon yolunun 
metlerine rağmen ilerlemeğe iki tarafında da aynidir ve 
devam etmektedirler. Asi tay· de~işmemiştir. Asiler Torihos-
yarelerinin Guudalajara ve dan 10 kilometre uzakta bu· 
Madridi bombardımanları ne· lunmaktadır. 
ticesinde sivillerden birçok ki· Madrid, 26 (A.A) - Dün 
şi ölmüştür. öğleden sonra Guadalajaranın 

Andujar, 26 (A.A) - Ha· şimal bölgesinde asiler şid-
vas Ajansı muhabirinden: detli bir ate,ten sonra cum· 

Asilerin Pozoblancoya yap· huriyetçilerin siperlerine hü
tıkları taarruz tamamile aka· cum etmi~let, fakat cumnuri
mete uğramıştır. Muhacimler yetçiler saat 16 da şiddetli 
sahada birçok ölü ve yaralı bir topçu ateşini müteakıp mu· 
bırakmışlardır. Bundan sonra kabil taarruza geçmişlerdir. 
milisler harekete ~eçerek Po· Asiler ilk mevzilerinden de 
zoblancoyu kurtarmışlardır. Ve bir kısmını terkederek çekil· 
Alcaracejos istikametinde 3 mişlerdir. 

kilometreden fazla ilerlemiş- Casa De Sangalande böl-
lerdir. gesinde Aragon yolunun batı· 

Büyük bir kısmı ltalyan ni· sında bir düşman tahaşşudü 
zamiye kıtalarına mensub olan dağıtılm11 ve köyün civarı da 
asi kuvvetler Guadalajara cep· düşmandan temizlenmiştir. 
hesindeki vaziyetlerine benzi· Cumhuriyet ordusunun piş· 
yen bir halde bulunmakta- tarları bugun Espinosa Hena-
dırlar. rese doğru Aragon yolunun 

Berlin, 25 (A.A) - Havas batısında 20 kilometre mesa· 
Ajansı muhabirinden: fede milliyetperverlerin taar-

"Alman matbuatı Franko ruza geçtikleri noktanın hiza· 
kıtalarmm Guadalajara mınta- sına gelmişlerdir. 
kasındaki mağlubiyetlerini iti-
raf etmektedir. Essende çıkan 
ve Göringin naşiri efkarı olan 
National Zeitun2 şöyle diyor: 

"Büyük bir kısmı f talyan 
gönüllülerinden mürekkep olan 
Frankonun piyade taburları
nın Guadalajara cephesinde 
Alman muhacimlerile Fransız 
komünistlerinden mürekkep 
olan beynelmilel livaya men· 
sup taburlarla ilk defa olarak 
karşılaştıkları zaman bozguna 
uğradıklarının teeyyüd etmek· 
te olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
hadiseleri müteakıp Madrid 
önündeki cephede istikrar 
hasıl olduğu şüphesizdir. Şim· 
di artık askeri vaziyette ya· 
kında bir değişiklik olacağını 
veya hükumet merkezinin 
sür'atle düşeceğini ümid et
mek beyhude olur. 

Rheimische Vesflische de 
diyor ki: 

"Avrupa solhunu muhafaza 
etmek için yapılacak en iyi 
şeyin, ademi müdahale siya
setinden şaşmamak ve lspan· 
yolları dahilde harbetmekte 
bırakmak olduğu kanaatini 
muhafazs etmekteyiz.,, 

lhtillilciler ne diyorlar? 
Avilla, 26 (Radyo) - Ha

vas Ajansının muhabiri bildi· 
riyor: 

Asi tayyare kuvvetleri şid

detli bir faaliyet göstermekte 
ve Madridi bombardıman et· 
mektedir. Madridle Goadala
hara arasındaki milis tayyare 
karargahına bombalar atmışlar 
ve 1 O hükumet tayyaresi tah· 
rip etmiılerdir. 

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

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 Plakla Türk musikisi, 
12,50 havadis, 13,05· 14 muh
telif plak neşriyatı. 

18,30 Plakla dans musikisi, 
19,30 Şehir tiyatrosu komedi 
kısmı (Kuyumcu ve iki kadın 
tipi), 20 fasıl saz heyeti, 20,30 
Ömer Rıza tarafından Arapça 
söylev, 20,45 fasıl saz heyeti 
ve saat ayarı, 21,15 orkestra, 
22,15 Ajans ve Borsa haber· 
leri, 22,30-23 plakla sololar, 
opera ve oper'!t parçaları. 

Toplantı 
Bazı mahsullerin vaziye

tini konuşmak içindi.. 
Dünkü nüshamızda, ihracat 

tacirlerinin lzmir Ticaret oda· 
sıııda yaptıkları bir içtimada 
Türk-Alman klering vaziyetinin 
konuşulduğu yazılmıştı. Hal
buki toplantıda bu mesele 
değil, bazı mahsullerin ibra· 
cında daha titiz davranılması 
ve bunların çok iyi temizlen
mesi konuşulmuştur. 

il l l l l 11111111111111111111111111111111111111111il11111 
En iyi fotoğraf malzemesi 

Başdurak - Emirler 
çarşısında · 

Hamza Rüstem 
f otograf hanesi 

nde bulunur. 

bilkuvve halledilmiş olduğunu Sovyetler birliği tarafından 
göstermektedir. İta lyanın gö· yapılmış olan müracaata ge· 
nüllülerin geri alınması mese- lince ademi müdahale hakkın· 
!esindeki hattı hareketinin daki itilafın bütün ittihamla· 
kontrol planının tensiki için rın mtlsbet ve bedihi hadise· 
şimdiye kadar yapılmış olan Jere 'istinad ettirilmesi lüzumu· 
işl er üzerinde hiçbir veçhile 

nu derpiş etmekte olduğu ha· 
tesiri yoktur. ltalyanın hattı lırlatılınaktadıt. Sovyetlcrin 
hareketi, yani gönüllüler mes· 
clesile alakadardır. Bu mesele mürncaatı ciddi deliller irae 
ise ünıid edildigine göre za- edilmedikçe tetkık olunmıya· 
hiri bazı müşkülata rağmen caktır. 
paskalya tatillerinden sonra -----B-- •k ., .. , 
komitenin itimaında ciddi bir Bugün eşı taş• v ç· 
tarzda tedkik olunacaktır. ok karşılaşıyoriar 

ispanyaya gönüllü gönde- _ Başı 1 inci sahifede -
rilmesi meselesinin Milletler 

mak lazımdır. 
cemiyetine gönderilmesi hu· Be4tiktaeın solünda Eııı:ref ve 
susu ne Fransa Ve ne de di- " " "' 
~er bir devlet tarafından teklif Şeref gibi uzun zamandanberi 
edilmiş değildir. Bu meselenin yanyana oynıyan iki seri oyun· 
tetkiki hususunun esas itiba· cusu, keza, sağ açığında da 
rile komitenin salahiyeti dai- Hayati gibi bir eleman var. 
resine dahil olduğu kabul ve Bilhassa sol tarafm bu mü· 
teslim edilmektedir. tecanis vaziyeti karşında, Üç· 

Royter Ajansının istihbara· ok takımının müdafaa ve mu· 
tına göre, bu noktai nazar avin haltını ona göre ayat 
hakkında dün ak~am Pariste etmek icabeder. Muavin hattı, 
Biy Delbosla İngiltere arasın- dünkü nüshamızda ileri sür· 
da yapılan görüşme esnasında düğümüz veçhile Adil, Enver 
bir itilaf hasıl olmuştur. ve Cemilden teşekkül etmeli· 

Berlin, 26 (Radyo) - Ber· dir. Müdafaa da Ali ve Ziya· 
liner Tagblat: dan.. lzmir takımı, kuvvetli 

"Ademi müdahale komite- olan hasmının karşısında bir 
sinde gönüllülerin geri çağı- imtihan geçirecek demektir. 
rılması talebinde Almanya, Muavin hattı, bu şekilde ter· 
ftalya ile ayni fikikirdedir. tib edildiği takdirde, burada· 
F rarısız ve İngiliz Antifaşist· 
lerine meydanı boş bırakma- ki oyuncuları, vaziyete göre, 
mak için ltalya ve Almanya ayni hattın diğer noktalarında 
birleşmiıtir. 11 demektedir. · oynatmak da milmkündilr. 

İstanbul, 26 ( Hususi ) - İzmir takımının Hilckat ,ede· 
İngiliz donanmasının mühim ceği diğer bir noktada, topu 
bir kısmı, Cebelüttarıkta top· yere indirmektir. Topun hava· 
lanmaktadır. Bu toplanma, lanması, izmirliler1n oyun sis· 
alakadar mehafilce çok mani· temlerine ekseriya uymaz. Bu· 
dar görünmektedir. nu defalarca görmüşüzdür. 

Londra, 26 (A.A) - Ademi Lüzumu halinde, Şükrüyü 
müdahale meselesi hakkında sol hafa, Cemili ortaya, En· 
burada bir inşirah llissi teza· veri sağa ve Adili merke'Z 
hür etmektedir. İngiliz gazete· muhacim mevkiine almayı da 
lerinin ftalyaya karşı kullan- unutmamalıdır. 
makta · oldukları lisanın bir· Bugün, herhalde büt~n 
denbire değişmesi zannolun· spor meraklılarını tatmın 
duğuna göre hükumet tarafın· edebilecek bir maç seyrede· 
dan yapılmış olan bir tazyik ceğimiz muhakkaktır. 
eseridir. Beşiktaşlı misafirlerimiz, yi· 

B. Grandinin i Roma hükii- rın da Doğansporla oynayt· 
metinin ne ademi müdahale caİdarthr. Beşiktaş bugün sa· 
taahhütlerine riayet etmemek haya alışmış olacağı için, ya
ne de Londra komitesini ter- rın ona göre çıkacaktır. 
keylcmek niyetinde bulunma- Oyunu Ankara mıntakasın-
dığı hakkında teminat vermiş dan Bay lbrahim idare ede-
olduğu söylenmektedir. cektir. Yan hakemleri B•Y 

Gönüllülerin geri çağrılması Kadri ve Bay Mustafa Şen~ 
meselesi hakkında elde edilen kaldır. Saha komiseri bizzat 
haberlere göre bu baptaki futbol ajanı Bay Adnandır. 
müzakerelere paskalya yortu· Tehacüme meydan kalmamak 
larından sonra tekrar başla- için kişenin saat on dörtte 
nacaktır. açılması kararlaştırılmıştır. Ha· 

Valansiya hükumeti tarafın· her aldığımıza göre, kulüpler 
dan Milletler cemiyetine mü- ve ajanlık, B takımlan ve 
racaat vukuu takdirinde İngil- genç takımlarla Yamanlarspor 
terenin bu müracaata muza· ve Demirspor arasında muh· 
haret ctmiyeceği söylenmek· telif maçlar hazırlamakta· 
tedir. Zira bütün zevahire gö- dırlar. 
re İngiliz makamatı tarafından Mıntaka bunun için bir ku· 
yapılan tahkikat muntazaman pa koyacaktır. Üç haftal~lc 
ltalyan ordusunun ispanyada bir lig esası düşünülmektedır. , 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif V«r uçur,1u+ 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sabş yerleri· Birinci kordonda 186 numarada 
• ŞARK HALI T. A. Ş. l1 

Mimar Kemalettin caddesinde FA GL 
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~ot ve mümasili yağlarla iı liyen 

mesud bir hadise olmuştur Heiy~~nia 
~~~~-----~·~·~~~--~~~~-

ua hede dün teati edildi. ltalya Hariciye Nazırı 
bugün tayyare ile Romaya hareket ediyor 

..... Başı 5 inci sahi/eJe - veya birçok devletlerin bir politika ve ekonomik iki an- Rüşdü Arasla şefinin dış po· 
•vaziyet hakkında geniş gö- taarruzuna uğradığı takditde }aşmanın hiçbir sır ve şüphe litika davasını büyük snlahi· 

~lt:rimiz olmalı ve impara· diğer taraf mütearrızın istifa· ciheti olmadığını biliyoruz. yetle temsil eden Kont Ciano 
'i luğumuzun ilerilemesine ma- desini mucib olacak hertürlii Kaydetmete bile lüzum yok arasında Türkiye ve Balkan· 
~lamıyacak alan ikinci de- hareketten istinkaf etmeyi ta· tur ki ltalya Yugoslavya ya· larla lta'yan münasebetlerine 
bıı cleki meseleleri bir tarafa ahhüd eyler: kınlığı ile Tuna havzasınd~ aid konuşma pek samimi ol· 
akmahyız. ,, Madde 2 - Be}'.nelmilel ih· ve Balkanlarda tatbik edi- muştur. 

~Viyana, 26 (A.A) - ltalya tilatlar halinde ve yüksek akit lecek politika Avrupanın bu Milano mülakatında centil· 
'-n Yugoslavya arasında imza- taraflar müşterek menfaatleri· bölgesinde hiçbir devlete kar· men agremenin ehemmiyetini 

.. •n itilafların Avusturyada nin tehdid edildiği veya edi· şı bir çevirme maksadı güt- takdir eden bu milletlerin ta· 
~ll~id bir şekilde karşılandı· lebileceği hususunda mutabık memektedir. ilk hedef her· bii temayülleri t ezahür etti. 
~ .bıldirilmektedir. Yarı resmi kalırlarsa bu menfaatleri koru· kesle iyi komşuluk münase· Esasen Balkan antantı devlet-
tıchs Post gazetesi diyor ki: mak için alacakları tedbirler betleri kurmaktır. Giurnale lerinden Türkiye ve Yunanis-
''Belgrad muahedesi zama· üzerinde anlaşmayı taahhüd D'İtalianın bu hükümlerine tanla İtalya dostluk muahede-

-~lllızın en mühim siyasi ve- ederler. Prag ve Bükreş politıka mu- lerile biribirlerine bağlı idiler. 
~~lanndan biridir. Bu mua- Madde 3 - Yüksek akit bitlerinin İştirak etmek oldu· Müttefik Yugoslavya ile 

de Avrupa muvazP.sini boz· taraflar karşılıklı münasebetle- ğunu gelen telgraflardan an· dostluğumuzu yenilediğimiz 
111•dığı gibi Penere müessese- rinde harbe mılli siyasetlerin lıyoruz. ltalya münasebetlerinin ayni 
~İni küçük itilafın müdafaa bir aleti olarak müracaat et· · Aldığımız malumata göre, surette tanzim edilmiş oldu· 
. "•rlarını ve Balkan Birliği· memek ve aralarında çıkabi· Belgrad mülakatı lngiiiz basın ğunu görmek bunun gerçek· 
~ temellerini de sarsmıyor. lecekl bütün anlaşmazlık ve· aleminde dahi pek iyi aki~ler leşmesine çalışan Türkiye için 
~ rnşulannın bu uzlaşmasına ya ihtilafları sulh vasıtalarile bırakmıştır. Etyopya hadisesi- hususi bir sevinç sebebi ol· 
~ \'uaturya kadar samimi se· halleylemek hususundaki azim- nin şarki Akdeniz vaziyeti muştur. 
Ltlltcek yoktur. Belgrad mua· lerini yeniden teyid ederler. üzerindeki menfi tesirleri ne Belgrad mülakatının Göerin· 

desi Roma protokollarının Madde 4 _ Yüksek akit kadar (bir kelime okunamadı) gin Roma seyahatinde Balkan· 
)•kın b" k b dd d" fi k l d olduğunu biliyoruz. Bu hal ne lara ait meseleler konuşulduğu 
~b· . ır a ra ası a e ı· tara ar endi toprak arın a Balkanlı müttefiklerimiz ne de 

ılır. " diğer akit tarafın mülki tama- hakkında heyecanlı haberler 
Fransa endl·şcde Türkiye ile ltalya arasındaki d b F t miyetine veya müesses niza· neşre en azı ransız gaze e· 

p latanbul, 26 ( Hususi ) - mına harşı müteveccih veya menfaat tezadları veya poli· leri neşriyatı arifesinde tesa· 
'ansız gazeteleri, İtalya· Yu· iki memleket arasındaki dost· tika anlaşmazlıklarından değil düf etmiş olması da dikkat 
~O~l~~a anlamasından endişe- luk münasebetlerine zarar ve- milletler cemiyeti vazife ve edilmesi lazımgelen bir nok· 
'ey)nı ızhar eylemektedirler. recek hiçbir faaliyete müsaade ~esuliyetlerinden doğmuş ol- tadır. 
iq~azeteler, Fransanın, küçük etmemeyi veya böyle bir faa· uğu için sebep zail olduğu ------• 
"I •fa teklif attiX-i karşılıklı r d d b ı zamad kolaylıkla tasfiye edi· Akhı·sar Ur 
~tdım paktının a reddinden t~:~~ü~are;~rl:r. u unmamayı leceğine şüphe yoktur. • 
'""llr b k Vaziyetin normalleşmesine b J ""' d 
11 

a u müza erenin mana· Madde 5 - Yüksek akit ay ıgın an 
,_rıı. tahlil etmekte ve bunun taraflar aralarında mevcut olan centilmen agrament esas teşkil 

Tolumbaıız, is vermez ııeı ve 
sadaaı yok, mavi ılevl@ yanar, 
yüksek hararet randımanı verir v~ 

Çok az yat ıarleder 
Merkezi, satış deposq Gaıi 

bulvarında Ziraat bankası kar· 
şısmda DONLOP Jatış yeri 

Posta kutusu: No. 27) 
btJ ocaKıara mahsus Mazot ve mümasili yağlar şatıhr ve 

evlere kadar gönderilir. 

iz.mir Komutanlığı ilanları 
İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 

1 - Beher kilosuna bıçilen ederi 2jQ kuruş olan 10000 
ila 20000 kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - ihalesi 12 /Nisan/ 937 cumartesi günü saat 11 de 
M. M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 Şartnamesini 230 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün M. M. V. sat. al. ko. nuna 
gelmeleri. 

4 ilk teminat parası 3450 liradır. 
5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol· 

maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. nunı 
vermeleri. 27 31 4 10 903 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Hepsine biçilen ederi 56870 lira 66 kuruş olan 117824 

tane portatif çadır kazığı ile 140679 tane portatif 
çadır direği kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 14 /Mayıs/ 937 cuma günü saat 15 te Ankara 
M. M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 285 kuruşa M. M. V. sat. al. ko. dan 
alınır. 

4 ~ İlk teminat parası 4093 lira 54 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol

mal arı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanur.un 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 

d"bıatı'le Fransa aleyhı"ne ol· etti. Talii münaseb~tlere dön- Akhisar belediye itfaiyesi 
ekonomik münasebata iki mem· ıı11..._ · • kt mek bakımından mühim bir için !!ereken 300 metre ho_r _·_~ı --~-~-

d 
~q netıcesıne varma a· leket arasında müesses dostluk ~ ~ •rlar merhale de Milano mülakata tum kapalı zarf usulü ile ck-

kalada beraber teminat ve tekıif mektuplarım ihale 
saatinden bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna 

b -• münasebetlerine daha uygun ı H ı lh ı · 
t 

QCfgrad, 26 (A.A) _ Yu- o muştur. atırlardadır ki dış siltmeye çıkarı mıştır. a esı 
yeni bir hamle vermek mak- B k T f k R d / 1937 "h' d l k .. °'la. vya namına B. Stoyadi· a anımız ev i üş ü Aras 29 3 tarı ın e yapı aca · 

.. fto. sadile şimdiki ticari mübade· MT' •tt"v · B lk tır. lsteklı'lerı' n 2490 sayılı ka· ıı-"YIÇ ve ltalya namına da ı anoya gı ıgı zaman a an 
'\Q lelerini takviye ve genişletmek k ·d d 'f .. k l ı. llt Ciano tarafından imza· antantı onseyinin e reisliğini nun aki tarı e gore apa ı 
"" ve keza daha vasi bir tı.:şriki k 'd lk ı ı l ·1A ,,:d1an siyasi anlaşmanın metni yapma ta ı i. i vazife ve zarf usu ü i e müraceat arı ı an 
" ur· mesai şartlarını tedkik etmek sıfattan istifade eden Tevfik olunur. 17 .,,20 23 26 

"· ~aieste Yugoslavya Kralı hususlarında mutabık kalmış· -~--~-----------..... --~-~--
... rn K 11 lardır. lzmir harici askeri satın alma ilanları 
~li .•na ra ık niyabet mec· -------------------------
~ ıle Majeste İtalya Kralı ve Bu bahta en kısa bir müd-: lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
~~~eşistan imparatoru müte- det içinde hususi bir anlaşma 1 - Beher tanesine biçilen ederi 340 kuruş olan 10000 
Ilı" ti çok samimi ve dostane yapılacaktır. tane kilim kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
~~11~ebatın takviyesi iki mem Madde 6 - Yüksek akit 2 - ihalesi 3 Nisan 937 cumartesi günü saat 11 de An· 
.... ttan olduX.u gı'bı' umumAı taraflar şurasını kararlaştır· k M M V k · d ı kt '"liıt 2S ara . . . satın alma omısyonun a yapı aca ır. 

l .. :_ıaun menfaati icabından bu·Z• mışlardır ki bu anlaşmada hiç 3 ilk . 2 1 d "•• _ - temınatı 550 ira ır. 
>..tduğunu nazarı dikkate ala- birşey iki memleketin esasen 4 Ş ·~" - artnamesi 170 kuruşa M. M. V. satın alma komis-
L. ve bu yolda dostluğa yeni aleni olan mevcut beynelmilel 
olt yonundan alınır. 
ı._ esas bulmak ve iki mem· taahhüdlerine muhalif telakki~ 
"" t d"l k · 5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtli olma· 
••• _t arasındaki siyasi ve ik- e ı miyece tır. 

d.,...~i münasebetlerde yeni bir Madde 7 _ Bu anlaşma ları şart olmakla beraber 2490 sayılı! kanunun 2 ve 
t\t b dd 1 k d 1 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 

.... ır açmak arzusu ile müte- eş sene mü et e a te i miş-
"'\lt h t' E · k' d l katarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
L __ t assis olarak .iki '"memle· _ı!: ğer ın ızasın an atı ay 
"t 1 f saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma komis· 
L arasında devamlı bir sul· eve eshedilmezse birer se-
"'-11 'd "'dd 1 k d'l' · d yonuna vermeleri. 18 23 27 31 788 
b. ..... ı amesi ve tarsini, ayni ne mu et e en ı ığın en uza· 
tll;ıanda Avrupa sulhunun yıp gidecektir. 
bıı~hiın bir şartı olduğuna kani Madde 8 - Bu anlaşma 
~ Una~ak bir anlaşma akdini tasdik olunacaktır. Mer'iyete 
~•rlaştırmışlar ve bu hu· bu tasdiknamelerin teatisi gü· 
ltl ta fevkalade murahhas ol· nü girecektir. Bu teati Belg· 
) •k Üzere Majeste Yugoslav· ratta mümkün mertebe kısa 
ıt I<ralı namına niyabet mec· bir zamanda vukubulacaktır. 
l~ Başvekil ve Hariciye Ba· işbu anlaşma Belgratta 25 
)'d~ Ekselans •Dr. Milan Sto· Mart 1937 de iki nüsha ola-
\'e ~oviçi, Majeste_ltalya Kralı rak aktedilmiş ve yüksek akit 
ti .qabeşistan imparatoru Ha· taraflardan her birine birer C:r' Nazırı Ekselans Kont 

~ So)Cazze Ciano Di Curteles 

8 
U tayin etmişlerdir. 

lal 
1 
u murahhaslar,salahiyetna

-.: erini _ teati ettikten sonra; 
.._ ladaki hususatı kararlaştır:-
•tlardır: 

~Madde ı:- iki yüksek akit 
ifti af müşterek hudutlarına ve 
d ?1emleketin Adriyatikteki 
~~ı hudutlarına riayet etmeği 

hüd eder. - -
lieriki taraftan birisi hiçbir . - --:-

nüsha verilmiştir. 
Ankara, 25 (A.A) - Ulus 

gazetesi yarın Bdgrad müla· 
katı başlığı altında aşağıdaki 
makaleyi neşredecektir: 

"ltalya Dışbakanı Kon Ci
anonun Belgrad seyahati yal
nız iki komşu devlet arasın· 
daki münasebetler . değil: şarki 
Akdeniz, orta Avrupa ve Bal· 

lkanlarda barış : ve sükun dur· 
hıtu bakımından mesud bir 
hadise teşkil. eder. Belgradda 
· za oluna nı bilclitimiz 

Devlet demiryollarından: 
Aydın hattı boyunda Çamlık istasyonunda ve yakında İn· 

şası iki sene müddetle ihale edilecek olan tunel civarındaki 
idaremize aid otel binası demirbaş eşya ve mefruşatile zey
tinlik, çamlık ve arazisi 12 /4/ 937 pazartesi günü saat 15 te 
f zmir • Alsancak 8 inci işletme komisyonunda açık artırma 

suretile bir sene için kiraya verilecektir. Muhammen bir se
nelik kira bedeli 500 liradır. İsteklilerin 3750 kuruş muvakkat 

teminat yatırmaları ve aranılan vesikalar ve işe girmeye manii 
kanuni bir halleri olmadığına dair beyannrmelerle muayyen 

vakitte komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Çam
lık istasyonundan ve komisyondan parasız alınır. 27, 3 (910) 

lzmir Eşrefpaşa Hastanesi. baş 
tabipliğinden: 

Eşrefpaşa hastanesine· alınacak olan 617 lira 70 kuruş mu
hammen kıymetli onbeş kalem alat ve edevatı tıbbiye 19/3/937 
günlemecinden itibaren on beş gün müddetle aleni eksiltmeye 
konulmuştur. Taliplerin cins ve miktarlarını görmek ve şeraiti 
anlamak üzere hergün Hastane baştababetine ve eksiltme gü
nü olan S/4/937 pazartesi günü saat 9 dan on ikiye kadar 
Vilayet encümenine mür~tları ilin.olunur. 19·23·27-31 819 

vermeleri. 27 11 27 11 902 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltme 

il~ 2700 kilo sadeyağı satın alınacaktır. 
2 - Sadeyağının beher kilosuna 91 kuruş fiat tahmin 

edilmiştir. 
3 - ihalesi 12 /4/ 937 pazartesi günü saat 15 te Çanak

kale Mst. Mv. satın alm11 komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Evsaf ve şeraiti lzmir Müstahkem mevki satın alma 

komisyonunda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıth ol· 

maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla beraber teminat makbuzlarını ihale saatından 
bir saat evvel Çanakkal~ Mst. Mv. sat. al. ko. ııuna 
vermeleri. 27 2 6 1 O 909 

lzmir Müstalıkem mr.vki satın alma komisyonundan: 
1 Çanakkale Mst. Mv. kıtaatı !ihtiyacı için açık eksiltme 

ile 15000 kilo sığır eti satın alınacaktır . 
2 - Sığır etinin beher kilosuna 30 kuruş biçilmiştir 

3 ihalesi 12 /4/ 937 pazartesi günü saat 14 de Çanak· 
kale Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır.I 

4 -~İlk teminat parası 337 lira 50 kuruştur. 
5 - Evsaf ve şeraiti lzmir Mst. Mv. sat. al. komisyonunda 

görülebilir. 
6 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol· 

maları şart olmakla beraber 2490 sayıla kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla beraber teminat makbuzlarını ihale saatından 
bir saat evvel Çanakkale Mat. Mv. satın alma komis-
yonuna vermeleri. 27 2 6 10 908 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

1 Çanakkale Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık eksiltme 
ile 4172 kilo sadeyağı satın alınacaktır. 

2 Sadeya~ının beher kilosuna 91 kuruş fiat tahmin 

edilmiştir. 
3 12 /4/ 937 pazartesi günü saat 14 de Çanakkale 

Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Evsaf ve şeraiti lzmir ~st. Mv. sat. al. komisyonunda 

görülebilir. 
• 5 - Eksiltmeye ... gireceklerin Ti:.aret odasında [ kayıtlı ol· 

maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ~ 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazıh veai• 
kalerile birlikte teminat makbuzlannı , ihale'"" aaahndan 
bir saat evvel Çanakkale Mıt. Mv. ıahn ·alma ko..U.-
yonuna •Üraeaatlan. 27 2 6 10 fJ07 
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• kük~~!~!~~~!~! .. ~in ;;; Ucuz, taze ve tenıiz iliç çeşidleri Der ZEE & C 
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tışı ziraat Lıınknları şube ve sandıklarınca hiz:ılannda yazılı perakende _ 
f iatlerile yapılacaktır. ç _ 

İzmirc bo~lı olan Karşıyaka, Burııava, Buca, Scydiköy, Torbalı, Jlıca, - H .5' m dl 0° N 0° 0017:) ~et ·~ lfi1 fr@l [f 
Bozyaka, Balçonı, Yenikale tıman hn~cıları ihtiyaçları olan kükürtlerin = (9J ~ ~ U ll <9J ~ 
lıedclini şirketin (İzınirde .kapalı yemiş çar~ı ı No. 11) mutemedlığine -

DEUTSCHE LEVAN
TE LINIE 

G. M. B. H. 
HAMBURG 

~~~::kı:~:~;~ kükürılerini Darağaçda ıae iskeledeki ardiyede teellüm -Sıhhat Eczahan esı· 
İkim~i eller kaldırılmış olduğundan bağcı olmıyanlara kukürt Ve· 

rilmiyeoektir. _ = 

"ANGORA,, vapuru 3 
martta bekleniliyor. ROTTER 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN limanları içrn yük kabul Satı~ Perakende satış fiati = 

Mıntakaeı Kimler tarafından satılacağı beher torba için 
İzmir Keçiborlu kükürtleriT. A. Ş. 

İzmir muıemedli~i kapalı 
Yemi~ çarşısı N o. 41 330 kuruş 

Menemen Ziraat bankası 310 .. 
Manisa .. 
Turgudlu " Salihli 

" 
Alaşehir 

" Akbiııar " 
Kırkağaç .. 
Soma ., 
Balıkesir .. 
Bergama ,, 
Kemalpaşa ,. 
Urla 

" Seferihisar ,, 

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

340 
315 
350 
350 
350 
350 
350 
360 
360 
:i50 
350 
355 

Çeşme ,, ,, 355 
Ödemi~ ., ., 355 

.. 
" .. 
" 
" 
" ,. 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" Tire ,, ., 355 ,, 

'K uş:-dası ,, ,, 360 ,. 
Kükürtlerimiz kurşun ıniihürlü (50) oer kiloluk torbalarda .satılı:a 

çıkarılmıştır. Beynelmilel ~öhrcti haiz I.ondrada (Daoiel Grıffth) labo· 
ratuvannda yaptırılan tahlilde kükürtlcri milin, yüzde 99,51 saf iyette 
olduğu anlaşılrnıştır. 

Kiikürtlcrimiz bağcılık için son der<'ce faidcli hassalan haiz muzir 
maddelerden tamamilc ari vı; en yüksek ecnebi kükürılerine muaılildir. 

•• orucu 

KEÇf BURLU KÜKÜRTLERI TÜRK 
A O~ iM Ş1RKETI 

lstanbullu 
Üçuncü Beyler [Şamlı] sokağı Numara 16 

Örücülükteki büyük mahareti ile herkesce tanınmış olan 
lstanbul'lu örUcU Klmil Meserret otelindeki dukkanını 
Üçüncü Beyler Şamlı sokağında 16 No. ya nakletmiştir. 

Kazaya uğrıyan veya yanan her türlü yünlü, ipekli ku
maşlardan mamul ~rkek ve kadın elbiseleri, mantoları ye
nisinden farklı olmamak üzere örülür ve kıymetli bir el
bise uzun zamanlar daha kullanılacak hale getirilir. 

Yapılan işlerin mükemmeliyeti emsalife sabittir. Beğenil
miyen örgü ve tamirlerin parası alınmaz. Fiat ucuzdur ve 
müşteriler her hususta memnun edilmektedir. 

u 
D 

nde bulunur. - edecektir. -
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CORPORATION 

" LllRIA ,, vapuru 22 
marta doğru bekleniyor. NEY 
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SEY
Ri SEFERLER 

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

"EXCALIBUR,, vapurJ 9 
nisanda PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

SEYAHAT MÜDDETi: 
PiRE - BOSTON 16 gündür. 
PiRE - NEVYORK 18 gündür. 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 3 
nisanda bekleniliyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU· 
NA limanları için yük ala· 
cak.tır. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES L TD. LIVERPOOL 

"AVIEMORE,, vapuru 21 
martta bekleniliyor. ANVERS 
ve LIVERPOOL limanların· 

dan yük çıkaracak ve BUR· 
GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
GALA TZ ve SOULINA, li· Olivier ve ~ııııııııııııııııııııııııımıı.. Doktor ,111111111111111111111111111111!_ 

- _ manlarına yük alacaktır. 

Şürekası~- A. Kemal Tonay =-= Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri Limited _.= Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları ~ 
bakında bir taahhüde girişi· 

Vapur Acentası = Birinci Sınıf Mutahassısı = lemez. Telefon No. :ıoo1 2008 
Tel. 2443 ~ (Verem ve saire) - ----------

THE ELLERMAN LINES LTD. _ liaanıahane i ta~yoııu karşısındaki J>ibck spkak IJa~ınıl..ı 3G "ıplı - "UM DAL,, Umu-= ev ve muayenehanesinde ı;ahıılı rnaı 8 ıft·ıı ak~:ıın "a:ıl 6 pı _ 
"GRODNO., vapuru 8 ni· 

sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'tcn gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala· 
caktır. 

"FLAMINIAN" vapuru 5 
nisanda LIVERPOOL ve SV A 
NSEA'dan gelip yük çıkara· 
cak ve ayni zamanda LIVER
POOL ve GLASGOV için 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
"ADJUTANT" vapuru ni~ 

san nihayetinde gelip LON· 

_ kadar hastalarını 1ı.abu1 eı1cr = mi Deniz Acenta .. 
• lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 111111111

1 
/ığı ltd. 

lstanbul Nafıa MOdUrlüğunden: 1474/807 
12/4/937 Pazartesi günü sa;:ıt 15 de lstanbu!da Nafıa mü· Hellenic Lines 

dürlüğünde 102833 lira keşif L>edelli Floryeı iltisak yolunda Lı•mı•ted 
yapılacak 2500 metrelik asfalt şosa inşaatı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Mukavele eksiltme Bayındırlık işleri 
genel hususi ye fenni şartnameleri proje, keşif hulasası ile bu· 
na müteferri di~er evrak 514 ~uruş mukabilinde dairesinde 
verilecektir. 

Muvakkat teminat 6392 liradır. isteklilerin teklif mektup· 
larını ve en az 100,000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
Nafıa Vekaletinden almış olduğu müteahhitlik vesaire ve!ika· 
larını havi kapalı zarflarını 12/4/937 pazartesi günü saat 14 e 
kitdar lstanbul Nafıa müdürlüğüne vermeleri. 21 27 1 6 

"GRIGORIOS,, vapuru 24 
25 martta beklenilmekte ROT 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANYEF.S limanları için yük 
alacaktır. 

"GERMANIA,, vapuru· 25 
nisan beklenilmekte ROTTER 
DAM, HAMBURG ve AN· 
VERS limanları için yük ala· 

ORA için yük alacaktır. J • V k fi de kt•• ı•• "' •• 
Tarih ve navlunlardaki de· zmtr 8 1 ar ıre Or ugUD• PHELPS LiNE 

caktır. 

ğişikliklerden acenta mes'u- den; PHELPS BROS & CO lNC. 
livet kabul etmez. NEV-YORK 
---~------- Seneliği 65 lira bedelli lkiçt>şınelik caddesinde müstağnaan F atell. s vakfından 226 No. lu dükkanın 1 Haziran 937 ye kadar icarı "BRETAGNE,, vapuru 31 

! r I perCO müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi 27/3/937 cumartesi günü saat martta beklenilmekte NEV-
. ,. - Vapur Acentası 11 dedir. isteklilerin Vakıflar diıektörlüğüne müracaatları. YORK limanı için yük ala· 

17 22 27 787 caktır. lzmir Vakıflar direktörlüg"' ün· ROYALL NERLANDAIS "ARYBENSEN,, vapuru 21 
KUMPANYASI DINAVIA limanlarına yükle· 1 caktır. d nisan beklenilmekte NEV • en: "HERCULES" vapuru 21 yecektir. Yolcu ve yük kabul eder. YORK limanı için yük ala· 

660 Lira keşif bedelli Hisar· camii minaresının şerefe kor- martta BURGAS, VARNA SERViCE MARITIME RO· Daha fazla tafsilat için ikin· caktır. 
k k / ve KÔSTENCE limanları için UMAIN ci kordonda Tahmil ve Tahliye ulu tamiratı 15 3/937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle Vapurların isimleri, gelme 

k ı yük alacaktır. 'SUÇEAVA 23 '- · k da FRA TE~LI açık e siltmeye konmuştur. halesi 5/4/937 pazartesi günü sa· ' ,. vapuru uınası ar asın tarihleri ve navlun tarifeleri 
at 15 de Vakıflar direktörlüğünde müteşekkil komisyonca ya· SVENSKA ORIENT martta gelecek PİRE, MALTA, SPERCO vapur acentalığına hakkında bir taahhüde girişi· 
pılacaktır. LİNlEN ve MARSILY A limanları için ı' müracaat edilmesi rica olunur. lemez. 

Muvakkat teminat parası 49 lira 50 kuruştur. "AASNE11 motörü 29 mart· yük alacaktır. Navlunlardaki ve hareket ta· Birmci kordonda "UMDAL,, 
isteklilerin fenni ve eksiltme şartnamesini görmek için her ta beklenmekte olup yükünü "PELES11 vapuru 9 nisanda rihlerindeki değişikliklerden UMUMİ DENiZ ACENTA· 

gün Vakıflar direktörlüğü muhasebesine ihale günü de komis- tahliyeden sonra ROTTER- gelip PiRE MALTA ve MAR acenta mesuliyet kabul etmez. LiGi LTD. acentalı· 
yona müracaatları iliin olunur. 16 21 27 2 776 • .!;,~A~M~,~~~A~M~~~U~R~G~~ve~S~K~A~N~~S~l~L!Y!A~l!im~a~n~la~r~ı ~İç~in~yu~··k·a~la~· .it.ıllıiıJ.:e~IP.~f~o~n:~4~14~2~/~4~22~1~/::26~6t3~Liına.Jrıili.cLca;a.L....edliLnıı.-.i-.;.-----


