
labiredeo gelen haberlere 
göre, imam Yahya Yemende 
kısnıi seferberlik ilan etmiş· 
tir H d d h. · u ey eye mO ımmat 
gelrnektedir. 
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lzmirde çıkar, akıamcı ıiyasal gazetedir 

Bulgar' tar; bundan 491 yıl 
evvel Varna'da TOrk'lere 
mağlOb olan Leh· Macar or· 
doları ve kralı adına bir anıd 
dikmişlerdir. .. 
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Girid isyanı Kandiye kasabasından patladı 

Atina tayyare liarargil ında da yir· 
ıni beş kişi hükllmet aleyhine 

~ . tahrikat yaparken yalialandı 
i· G1 • 
il' tıd genel llbayı, neşrettiği bir beyanname ile halkı sükônete da-

vet etmiştir. Asiler, Kandiye'de ·hnkfime_! dairelerini tahrib ettiler 

enizelos'un bu isyanda da parmağı var mıdır? 

l\t• ller isyana ön ayak olan Venizelos, 1 tarı lıadi.selerinderı sonra Cirid adasmdatı Avemf la kaçarken .. 

•j~lls111'. S (A.A) - Havas diye1de kuru üzüm amelesi 1 akşam hadise mahalline va· grevcilerin Venizeliıt birce· 
~-~bbıldiriyor: içinde çıkan karışıklıklar bir racakları tahmin edilmekte· reyan takip ettikleri henüz 

~6te, ca~'.tın istihbaratına isyan halini almıştır. Grev· dir. Bu isyan hareketinin si· sabit olmuş değildir • 
1rıd adasındaki Kan· ciler hilkômet dairesini işgal Gandı• Hükumet çevenleri isyan 

R ve büroları tabrib etmişler· hareketinin tamamile mevzii 

U S 
dir. Grevcilerle mUsellah kalacağa ve kuvvetler gelir 

D kuvvetler arasında vukubu· gelmez derhal yatıştırılacağı 
ış b, k lan bir müsademede 25 kişi ltalyaaleyhtarlığı· kanaatindedir. isyan hare· 

~ h ~ anının Ha- yaralanmıştır. Bunlardan be· keti telgrafla M. Çaldariı'e 
Ut ( şi jandarmadır. Girid ku· lll körüklemeğe bildirilmiştir. 

g ar hakkın- mandan• takviye kıtalarile başladı Hükftmet aleyhine dak · k Hanya'dan hareket ettiği 
l anaatı gibi, iki torpito muhribi de tahrikat yapan as-

'··--~~"'·--•·~·--,,, 'lı[ 1. . . 
t • 'tıb . ..ııvmof 
ı~l dııı .u

1
1• 6 (Özel) - Sov· 

~fYIŞe·b- --
O, li tı akanı M Lit· 
f\\> absburg hane

0

dam· 

Kandiye'ye açılmıştır. kerler: 
Vali iç bakanına çektiği 

telgrafta, grevcilerin siyasal 
saiklerle hareket etmiş ol
duklarını bildirmiş ve süku-
nun bugüo iade edileceği 

kanaatini göstermiştir. 
Bir bombardıman tayyare 

filosu da Hanyadan hareket 
etmiştir. 

Röyter ajansı da bu habe-
ri teyit ettikten sonra grev
cilerin adada bir tersaneyi 
ele geçirjliklerini bildiriyor. 

isyan köylere de si· 
rayet ediyor: 

Paris, S (A.A) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

Buraya geJen bir telgrafa 
göre. Atina tayyare karar· 
gihında 25 asker hilkümet 
aleyhinde tahrikatta bulun· 
mıya teşebbils etmiş ve 
karışıklığı .bastırmak için 
oraya gelenler silah ateşi ile 
karşılanmışlardır . Süküoet 
teessüs etmiş ve yakalanan 
15 asker divanı harbe ve· 
riJmiştir. 

Asiler bi~ cephaneli· 
ği de ele geçirdiler: 

ti , Ustu 
.,ı ~ ttııı· rya tahtına dön· 
" ı~ı • 11ıuv f k 

Atioa 5 (A.A) - Hanya· 
dan bildirildiğine göre, isyan 

Atina 5 {A.A) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

Harbiye Nazırı Kondilis 
-Devamı 4 ıinrü Sahifede. eb' ~- 0ttı,t1 a 1 buluyor. Rus 

~~· h•lury' Çekoslovakya ile 
k \'li a arasında bir ya

dt tude geld' • · t k· iı lılerk . ıgı a 
\t~ tebli~ıı Avrnpada ba· 
~ \'e eden kurtarıla· 
tıııerı' Avusturya'ya göz 
\ 11 de b · ~ "'l u emellerın· 

'fJ. t k,Reçaıek mecburiye· 
1~or lacakları kanaatini 

' 

.. hareketi Kandiye civarandaki 
bazı köylere de sirayet et· 
miştir. Buralarda grevciler 
mahalli hükumetleri ortadan 
kaldırmışlardır . Grevcilere 
karşı Kandiyede bulunan sü· 
el kuvvetlerin kafi gelmedi· 
ği görüldüğü için Hanyadan 
asker sevkedilmiş Pireden 
de iki torpito acele yola çı· 
karılmııtır, Kuvvetlerhı bu 

.ıllalıama Camii 

lstanbul. 6 ( Özel ) - Hin· 
distandan alınan haberlere 
göre, Gandi, bütün Hindli· 
)eri Mussolini aleyhine çevir· 
yasal bir erge ile yapıldığı 

tüpheıiı olmakla beraber, 

meğe çalışıyor. Hindli Lider. 
verdiği bir diyevde, Musso· 
lininin renkli anasıra karıı 
bilyük bir dilşmanlık besle· 
diğini söylemiş ve bir ltalya 
Habeşistan harbı patlarsa. 
Habeş askerine yardım için 
şimdiden Kızıl salip teıkilitı 
yapalmaııaı teklif eylemittir. 

çıktı .. 
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491 yıl evvelki Türk zateri 

Uzak bir geçmişi 
ha'tırladılar! 

• i --------Boris; Kral Vladis'in antını açar· 
ken bir söylev veı·di •• 

Sofya, 5 (A.A) - 1444 te 
harb alanında ölen Lehis• 
tan - Macaristan kralı Vili· 
dislav için Varna•da yapılacak 
olan törenler dolayısile bazı 
yabancıWkaynaklardan) Le· 
bistan'ın Bulgaristan'• Slav 
birliğinden ayırmak istediği 
hakkından çıkan haberler 

!baştan ·a baıa -uılıızdır.-;-. 
~ SÖfy~,-S _(A.A)-=B°iiigü). 

·• jansı ~bildiriyor: ı 
~ VaniiYifiesinde i 444 tel 
(491 yıl evvel) Leh-Macar BulsarKralı Borla 
kralı Oçllncll Villdiılav'ın heyeti, Macar naibi ve Ma· 
kamutanlıjındaki Leh • Ma· car biik6met adına Macariı· 
car - Romen • Sırb • Çek tanın Sofya orta elçiai ile 
ordularile Tnrk orduları ara· Macar ordusu adına Çjeae· 
ıında kral Vilidiılav'ın ölO· ralin baıkanhğındaki Macar 
mile neticelenen muharebenin heyeti, resmi ıahıiyetler ve 
olduğu yerde ve bu muha· diplomatlar, Bulgar ıllel mlf• 
rebede ölenlerin habrası için rezeleri ve bialerce V anaa 
dikilen anıt dla tlre•le halkı laazır balanm11fhlr. 
açılmııtar. Anıt Kral Boriı tanfaa• 

Törende baıbakan Towef, dan açılmııtır. Kral Açma 
bütlln hükumet üyesi, Lehis· ıöylevinde kral VJldiılav 
tan hllkümeti adına knltllr zamanında harbe hizmet et· 
bakanı Jendrezeljeviı ve Leh mit olan bu ıekli ruh ve 
orduıu adına General Den· imanın buglia barııa ve 
sezenin baıkanlığındaki Leh -Devamı diJrdllnciJ ıalıifeıM -. ............ . 

japonya ve Mısır 

Mısır, tecim and
laşmasinı bozdu .. 

japnnyanın danping yapmağa ibti· 
yacı kalma.mış, Mısır pamukları iyi. 

Kahirede Ehramlar 
lstanbul 6 (Özel) - Çin demiyet"ejiai ve artık dan• 

hükumeti 1932 yıbndanberi pinge hacet kalmadığını ı&y· 
' lem ittir. 

Japonya emteasına karıı aç· lstanbul 6 (Özel) - Mı11r 
mıı olduğu boykotajı blikiimeti, Japonya ile akcl 
kaldırmııtır. etmiş oluduğu tecim muahe· 

Japanya dıı iıler bakanı desini bozmuıtur. 
M. Hirota, verdiii deyevde, lstanbul 6 (Özel) - Mı11r 
bundan sonra Avrupa dev· pamuk mahaulllaiin, bu ıe· 
Jetlerinden hiç birinin, Çinde ne çok mlaaid oldaja Ka· 
Japon ticıretiae nkat..t •· laire'clu haber ••rili1or. 
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sevinç duyd u. Kendisi giızel 
olmadığı halde taze ve şık 
giyinmiş yeni kiracının bu 
iltifatmı büyük bir :nazha
r iyd telakki etmişf . 

1asan1n öbür ke·.arır:dd 

oturanlı rdan ösyö Lorf'n'>, 
Donti'ni yüzüne bskarnk : 

- Mösyö Donti bizi u 
eğlencemiz hakkında b: f -
kir edindiniz değ· ? D...
Jik nlım, burada hı. ~n hiç 
ıkılmcz. 

Lorecs'in, zevce i madam 
Şarpi, kocasının bu 1aub::ili· 
liğinden müteessir oldu ve 
yllksek sesle hem r atıldı : 

- Loren!, neler 1öyliyor
sun Allah aşkına ; 

Loremı, %evcesının bu 
azarla:n~sınn karşı ,.,.üferek: 

- Daha iyi değil midir? 
Mösyö Donti de, bu vesile 
ile pansiyonumuzun ikinci 
katında oturan Madam Hon
bard'ın ne olduğunu anlasın .. 
Sırası g'"lmişken baher v~
reyim Mösyö Donti; bu 
madam, kelimP.nİn bütün 
manasile ahsına münhasır 
bir tiptir! 

Donti, özel bir ilgi ile ma· 
dam Sarpi'ye hitab etti: 

- Madam Honhard'ın ti
pindeki bu hususiyeti naııl 
tefsir edersiniz? 

Masada oturanlardan gü· 
zel kız. lafa karışarak: 

- Madam Honhard, bila· 
kis çok iyi bir kadındır. Kim
senin, onu gülünç mevkie 
sokabilecek derecede söz 
ı5ylemisini doğru bulmam .. 

Diğer kiracılardan Paiç, 
bir kahkaha kopararak: 

- Varis defterinde kayit
Jj olduğunuz için böyle söy· 
Jiyorsunuz. Madam Honbard 

sizi vasiyetnamesinden silr.r· 
ıe o zaman bu şekilde ida
rei kelim etmiyeceksinizl. 

Norma, yanında oturan 
Goltere bakarak gilldü ve: 

- Şimdiden haber vere· 
lim mi Golter?. 

- Mahrem olduiu kana· 
atında iseniz!. 

Norman, samimi ve saf 
bir ifade ile: 

- Ne nnhyabilirler? He
nüz dün gece nişanlandık. 

Bu lafları her kes işit
mişti. Mö1yö Lorens, ma
sada oturanlara bakh ve: 

lçir le çay var amma: 
zarar yok; kadehlerimizi, 
müstakbel çift şerefme kal
dırahm! 

Dedi. Ortalık gülüştü ve 
herkes kadehini kaldırdı. 

Donti, kendi kendine dü
şündü .. 

"Ne talisizlik, beo gelrne
den bir gece evnJ nişan

lanmı tar .. " 
Dedi ve ayağa kalkarak, 

daha çayla dolu olan · .. de
h ni bir daha kaldırdı, genç 
çifti tebrik etti. 

Güzel kız, ynnak r.rı • ıp
kırmızı olduğu halde: 

- Teşekkür ederim, '"Ös· 
yö Donti, bu akş .. m, yıl otz 
Gol terle nişan gı ;:ntJ 'l n 
dolayı değil, mad .or at· 
dın arzusuna ga! .: c Çaldı· 

ğımdan de tebrik etmelisi
niz! Zira madam Honhard, 
mBdmazel Kura Barkerden 
sonra varisidir diye ber:. · m 
Go!terle nişanlanmama iste 

. d 1 mıyor u .. 
Güzel Paiç, bu kadar ge

vezelik yaptığından dolayı, 

y--nı başında oturan esmerce 
kadından af diler g ibi bir 
durum almışh. 

Kora, Paiç'in söyledikleri
ci dinledikten sonra 13.CI bir 
lisanla: 

- Hakkı var, doğru söy· 
liyor 

dedi ve boyanmış dudak
larını bükerek devam etti: 

- Sen utanıyorsan, ben 
söyliyeyim, fakat Donti uy· 
kusuz kalacak; maahaza da
ha bu akşamdan hikayeyi 
olduğu gibi öğrenmiş olur. 
Bir şey değil, Mösyö Donti, 
ne tuhaf bu insanlar diye· 
cek ihtimal. 

Kora, Barker, aşağı yu· 
karı kırklık, fakat bili kı· 
11dı. Zayıf yapılı idi. Çehre
sinde, husumet ve hased 
telkin eden bir renk va!dı. 

Dor. H, Koranın bu safiya
ne sözleri üzerine samimi 
bir lisanla : 

- Görüyorum ki • dedi -
yabancı bir kimse ıçın 
çok nazik ve temiz ruhlu 
insanlarsınız: 

Kora Barger, Donti'ye: 
- Uzun müddet için ya· 

hancı kalmıyacaksınız, mösyö 
Daund gibi, o da buraya 
geleli henüz bir hafta oldu. 

Dedi ve Karşısında oturan 
kırkhk adamı göstererek de
vam etti: 

- Anlıyorum ki • dedi • 
madam Honhard, sizi fazla 
meşgul ediyor. Bunda hak
lısınız .. 

Bu sözler, Dontiye iyi te
sir yapmadı . Acaba blrşey 
mi anlamı~lardı? Fakat 
derhal kaıştı ve her 
hangi bir zehabın fikirlerde 
yer tutmasına mani olmak 
Hizımdı. Hemen cevap verdi 
ve : 

- Benim, Madam Hon
bard'la fazla alakadar oldu
ğumu nereden anladınız 

Matmazel Kora?. 
( nf'jl(J.nf P.r/Pcek ) 

lHusaJ 

i' lik 
Cündc'ik ıi,asal gazete 

Sahibi: •y la1 Rüşdü Öktem 

Neırıyaı wiir!& ı ü : 
Hamdi f\:fü;heı 

1 elefon.: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları 

700 kuruş senelik 

400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilf nat 

bürosunn müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-
hauede kararlaştırılır 
Basıldığı yer :ANADOLU 
m tbaası 
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elefon 1 fj&'ji~~~~~~~?Jtm~~~~~~~~ 

KöşkJ :rindeki maki· 1 

neler lınzuktur 

6 Ağustos -_!?35 

Telefon köşklerinin bozuk 

olduğunu defatle yt zdık. 
ldarehanemize bu husu.:ta 

vukubulan şikayetler çoktur. 

Bir karimiz; Karatina tram· 

vay durağındaki telefon köş· 

künün, makinesinden şiba

yet edererek, kutuya iki de
fa para atıldığı halde bu 

I --T-;frika No. 120 ' 

Inailiz1ve Alman k vvet e. ı i sahilde kırk kadar kııl~ı 
o ·-- - 1111 zaptetmişlerdi.Akka sahillerinde çarpışmalar oluyor•" 

1 

· b- 1 b' Dlao 
makine ile konuşmanın i n · Bu gemilerin nesi vır, lardı .. 

Y t- nİ yeni askeri kuvvetler 
geliyordu. En son gelen 
düşman donanınasma amiral 
Her Kend kumanda edi-

vermış ve oy e ır 

ra takibine başlamışt~· boO' 
kanı olrn dığını ve halkm yoksa yağma edilmiş ve tay-
hergün Zdrar gördüğünü ya· falar esir alınmıştı. Fakat Salaheddini Eyyub'çno~i 

dan kuşkulanmıştı. ıoı•~ 
düşman muvaffak 

0 I•~ 
zıyor. Telefon şirketinin na· düşman kuvvetleri, denizden 
zar1 dikkatini celbederiz. yardım görme~e başlamış-

d Uzerey<li. Ve kuoıaodsDetlİ yor u .. 
Bu amiral, karaya asker bir içtimaa davet 

çıkarmakla beraber biuat onların fikirlerini aldı: b•rf 
A~ı·un ızırı cu muaz7.am eserine başlanıyor 

tıın 

nla 
ı 

hüyül bir 
çacaklar 

harbe iştirake karar ver· Şidr\etli bir yarma 
mişti. Artık Aslan Yürekli keti lazımdı. ~ıd' 
Rişar ve Fransa kralı Filip Derhal hücuma g~iıt'ı 
Ogüst'te harbe iştirak et- Aslan yürekli Rişar, 
mişlerdi. harbe iştirak etmişti: 10 • 

D
. 0ro 

Sahil boyunda 40 kadar - Yaman! - ıy 011' 
~~~-----------~~~ irili, ufaklı kale, sıra ile yaman!. Fakat ben de 

0 

TunPl 155 kilo metreden fazla ve 
onların eHne düşmüştü. Asıl hakkından geleceğim· Jjbed' 

deniz altında olacaktır harb Akka önünde olacaktı. Gece oluyordu. Sa e~· 
Düşman Bosada karargah din Eyyubi hala taarruı bil' 

Bugünlerde Japonya iç 
işleri bakanlığı tarafından, 
Kora yarım adasile Japon
ya'yı birleştirecek bir deni
za tı tunelinin proj ~ si tetkik 
edilerek muvafık görülmüş· 
tür. Şu hesaba göre, kafi 
miktarda kredi tedarik olun-, 
duktan sonra, asrımızın en 
muazzam eserine başlana· 
caktır. Bundan bir kaç sene 
evvel, Avrupa'da Cebelütta-

rık yolu ve Manş tuoeli 
mevzuubahs olduğu sıralarda 

gine böyle bir Kora tune
Jinden bahsolunmuştu. Av
rupa'daki planların tamamile 
unutulmasına mukabil Ja
ponya' da sessiz sedasız bu 
fikir ilerletilmiştir. 

Fakat bundan takriben 
beş hafta evvel birdenbire, 
resmi mubafilde, gine Kora 
tuoeli etrafında konuşulmağa 
başlanınca, herkes bu hari
kulade projenin, bir istek 
mabiyetindeo çıkarak artık 
hakikate inkılib edeceğine 
kanaat kesbetti. Japonya ile 
Kora yarım adasının arasın
daki kara şartlarını tetkike 
memur olan mühendislerden 
birile konuştuk. 

Ve bunun bir rüya olma
dığını, imkansız görünen bu 
projenin tutulacak kadar ya
kın bir atiye yaklaştığını an· 
ladık. 

Bu mütehassıs tunel pro• 
jesinin planlarını bize izah 
ederek dedi ki: 

- .. Bu büyük haritayı 

görüyormusunuz? Burada a-
ıağıda .. hponyaoın adalarından 
Kiushiu bulunuyor. Bu ada· 
nan şimali garbi sahilinde 
Karatsu mevkii bulunuyor. 
Bu mevkiden şimali g a · bi 
istikametinde bir iki ruün· 
kesir batla Fusan'a v ... rılır. 

Bu sözlerle hemen hemeu 
herşeyi söylemiş oluyoruz. 
Eğer Hega yoluyle garba 

doğru gitmiş oısaydık, belki 
biraz daha yakm olurdu. Fa· 
kat bu endirek yolun jeolo
jik şartları daha nıüsaittır. 

Bundan başka bazı teknık 
ve stratljık sebeplerde Ka· 
ralsuyu · tercib etmemizi ica
bettiriyor. ,, 

Tasavvur edilen yol 155 
kilometreden daha uzundur. 
Derinlik muhtelif olmakla 
beraber başlangıçta o kadar 
derinden gidilecektir ki, 

sonradan çok esaslı değişik
lığe lüzum kalmıyacaktır. 

Bugün elde bulunan ma· 
kinelere göre ve bu g:bi 
tunellerin inşasında mutad 
olan su hücumu ve buna 
benzer aksilikleri göz önünde 
tutmak şartile, bütün işl~rin 
10 sene içinde biteceği iddia 
edile bilir. 

Açılacak kredi on seneye 
taksim olacağına göre, mas· 

rafın ne yükseklikte olacağı 

pek tahmin edilemez. 
Mamafıh bu muazzam pla· 

nın bir buçuk milyar pen 
tutacağından bahsolunmakla 
beraber, her halde bu mik· 
tar anlaşılacaktır. 

- Fakat ne için başlangıç 
noktası olarak olarak Kius· 

kurmuştu. Jlurası Akki'ya yordu. Biraz sonra harf.. ,ı· 
e5"1 

çok yakındı. Süvari kuvveti ti ve ovalar, gene etiO' 

elli bin kişiyi mütecavizdi 

İleri karakollar çatışmışlardı. 

ziyetine, eski sükfııı 
avdet etti. g~ 

Cumartesi sabah•· 1 ııııf 
Salabeddine yavaş yavaş doğmadan taarruz baŞ1: il' 

!kuvvetler gelmeğe ba~lamış- tı. Çünkü düşman, .k:jb•tı~ 
tı. Bazı islim Emirleri ve bu dışarıdaki ordunun ır 1 0ştd-
meyanda Hama hakimi Me- kesmeğe muvaffak 0 ıJJ (t 

lik Muzaffer de süvari ve Bu taarruz, çok ka
11

:
1 0şld' 

piyadelerle yetişmişlerdi. adeta vahşicesine o ııı d0f' 
• Kuvvetli birkaç alaYı ic'f 

Saliheddini Eyyubi kale d - rU t 

dışında idi.. Çünkü bizzat 

Akkiya girer ve yanındaki 

kuvvetleri de oraya çekerse 

tehlikeli bir vaziyet olabilir· 
di Aslan yürekli Rişar şim
di; Salaheddinle kale arasın· 
da irtibatı kesmeğe karar 

manın çadırlarına og •b' b~· 
ta, yollarını kestiği gı 11 

5,rt d - rıl 
radan da kaleye oğl oı1t1" 
mış ve Akka'oın t<a' d•1 

lik kapısı tarafındaP ~r 
bir yol bularak kaleye 

mişti. 

hiu ve muvaselit noktası Mad~n kömürleriıniz 
olarak ta Fusan tercih edil- _. be 
di? Diye sorduk. A t t ru 

- Kiusbiu adasında Ka- VUS urya ec 
ratsu mevkiinde, Asyadan 

yapılan bütün istilaların ve yapmalz- ı·sıı·yoı· 
meseli Mongolların Japon -'ı.. 
toprağına ilk defa olarak \ 
burada ayak bastıklarına dair • JlııOJ, 
izler keşeffettik. Ondan son- Viyana 0'8Z fabrikalarında ku i 1! 

b k J d e tllr 
ra en eceri li apon eniz- k o 2 b. t k .. mor s!l ,Ji 
cileri burada oturmuşlardır. ma z ~re 1 il on o 1cestı'' 

Kiusbiu böylelikle Okra- işittiğimize göre, Viyana nabileceği şiındideD , 
tejik bakımından büyük bir şehir gaz fabrikalarına tec- lebilir. 1'6r~ii~t 
önem kazanmıştır ki ileride rübe için Türk kömürünün Bu da bilhassa sile ~. 
de bu önemini muhafaza e- tedarikini tetkik mevzuu niıı döviz isteıneaıelstJ~ı'' 
decektir. olarak almış ve genel direk- derece daha kolaY1'ii'~i1' 

Fusan'a gelince bu da Ja- · D L-d · p ı k mı• oluyor. Zira 1• ol•~ tbr r. u vıg ov acz ey- ~ 
1 

acs• ,,,r 
ponların Korayarım adasın· nin de iştirak eylediği Avusturyaca a ıo 8 .. 

daki en başlıca iskelesidir. görüşmeler süratle ilerle- Türk kömürü itbnli~_1"de f' 
Ç ünkü Soul - Mukden - Re- 'le yuı ıı1 mektedir. Bahsi olan teşeb- şı, takas yolu ı s"ı.ı' 
king demiryolu buradan baş· b 1 A turY8 v büse göre, gaz fabrikaları nis et e vus g' ·r 
lıyarak Avrupaya doğru gi- 2 1• k h 1 t p slı:P9 bl şimdilik 000 ton ür ma su atı sa ı ftııth b' 
dıyor. Bunun için ancak Fu· kömürü ve bunu da tecrübe zırdır. Diğer tara aİ tde ~· 
san gibi bir yer, Korayarım için tedarik edilecektir. Uzak çok Avusturyalı 9811 di "'' ,ı 
adası fiıerioden Japonya'yı olan mesafeye rağmen Tütk büsleri sadece keP e ib'"'·ıe 
Avrupaya birieştirecek bir kömürünün fiatı "Möbrisch· sullerinin TürkİY~ içİll ~1

1f 
demiryolunun başlangıcı ola- Ostraner,. kömürüuünkünden nisbelini arttırnıa ·ıe t• ıı~ 
bilir.,, k k J d • . 1 'p itibarı ,. 51 yü es o ma ıgı ve aynı o sa prensı .. uru b1'' 

Bundan sonra, diğer bü· zamanda Türk kamürlinün yolu ile Türk konıtOJİŞ bİ' 
yük interkansinental tunel f d b ' b' k b alınmasını kabul e

0 
.. 1• .,,ut-" evsa ıo a 1ç ır usur u- .. ,,. 

projelerinden bahsettik. Cc· I d • d- .. ·· ı- v· lunduklarındaıı. 5 
•• 
8 

u ..... ~ 5.'1,1·, unama ıgı uşunu urse, ı- ... " P 
beluttarık bog· azında ilk bur- . T" k kz;aıur ı ıf' yana şehiri gaz fabrikalarının tınde, ur kbe ile 
gu ve sondaj ameliyelerine bir tecrübe alaşından sonra alma işinin ınü~ta 8 Jsi<• 
başlanmıştır. Manş denizi al· daha büyük miktarlarda . ! şafına büyük bır 
tındaki tunele gelince, ta- Türk kömürünün satın alı- bakmaktadırlar. 
mao:ıile ıüel sebepleıden do 
layı uzun müddet bundan 
bahst:dilmiyeceği tahmin o
lunur. Boğaz içinden açıla· 
cak bir tunel ise, bu zan 
edildiğinden daha güç bir 
şeydir. Böylelikle sadece 

behrenk boğazından açıla
- Devamı 4 ünoü salıif ıde-

ve ·ı akY~ 
. 1'et• 

Şeker Fbrikaları Türk Anonirıı şr r:ıJBI 
Sermayesi3,000,000TOrk :0 _Ao 

İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf hafi 
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Kiı·alık evi 

o1an1ar 
8irinci 'k' . k Ue ..,.. ve ı ıncı ordon 

l'\lra t' it n ına ve Güzelyah 
llltle · d ~i tın e laakal altı odalı 
'•Llc b' 

t'İQi • ır ev aranmaktadır. 
et lcıraya vermek isteyen 

labipJ . ·ı il . "- erı ı e e erınde ki-
1' •erı'lecek J '-• • ev eri bulu-

"" lioısarların matbaamıza 
'•cıatları. 

~ Plarıoıza Gnzel Bir 
CUt 11 ' ahralarınıza Şık ,.., 

AlbOın, Ve sair 
cu 1 işleri Yaptır- • 

lbak isterseniz : 

' l'ENJ KAV AFLAR * 
C-ıısı d n a 34 Numarada 

· .. Ali Rıza - -
lltteJJ.i b t •nesine uğrayınız. 

llamza Rüstem beyin foıograflıarıesi, lzmirde en ıyı 

foıograf çekmekle şöhret bulan bir san'aı ocuğıdır. En 
mıişkülpeserıt olanlar dahi, burada çeJ..·ıirdikleri fotokraj
lardmı m('mnwı kalmışlardır. 

Hamza Rlistem beyin, fotoğraj mulremcsi satan ma
ğazası da mulıtercm müşterilerinin ince :eukforine glJre 
her çe~iı malları, fotoğrat makine/.eri11i blllundllrmakıa

dır, Bir :ıyareı lu~r şeyi ispata ktıfidir. 

(İzmir • Başturak caddesi, Refik ... 
: .. 

Taze temiz ucuz 
il ile 

" 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

=-

lK~lilUf 
"*~· 

o il ıu ıı-
1 &lrcıc.l .DANKASI 1 

laka (Okamentol 

ôksftrtlk ~ekerl ~ 
;. riıii tecrnbe edi· --. 

ıiz •. 

Ve PDrjen ·~ahapın 

en Dsllln bir mfts· 

bil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

~ 
etı 
~ 

Kuvvetli mnshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat ıtlrglln ~ 
haplannı Maruf r ~ 
ecza depolanndan "11 ~ 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar,. 
Izmir şubesinde bulursunuz 

• 
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6 Ağustoı 93~ (Ulusal Birlik) 

-------------------

Bulgaristanın iç durumu gittikçe tehlikeli olmağa başlamış bulunuyor 

4 Sabit• 

Garib bir harsızlık vak'ası 

l(os-koca otomo
bil deve oldu ! 

• 
Filihede tevkifat yapıl~ı. Bulgar zahit- M. jan, otomobilini aramış, fak: 

h t ı l 1 l yerinde yeller estiğini görmüştOt· 
erı Ya ancı opra { ara {açıyor ar Dün çok garip bir bırıız· bıraktığı yerde bulaın•"'' 

- - • lık vak'ası olmuştur. Hadise sağa sola koşmuş, fakat lı! 
Siyasal Pevenler, Buh?ar hokômetinin şimdiki iç politikasını, şudur: bir yerde otosunu göre~t 

~ LI Tecimer M. Andon · oğlu miıtir. Bunun üzerine vak' 
Bulgaristan için çok muzir ğördüklerini sölüyorlar M. Jan, dün akşam 245 nu· dan zabıtayı haberdar etlll 

maralı otomobili ile ıaat 20 ve otomobilinin çahndığ"' Jsıanbul 6 ( Özel) - Sofyadan haber verildiğine çok yerlerinde tevkifat yapılmıştır. Toşef hnkumetinin 
de Şehir gazinosu önüne gel- söylemiştir. 

göre, bntnn tekziplere rağmen Bul,garistanın iç duru· takip etmekte olduğu politikaya bntno siyasal çevenler miş ve otomo~ilini gazino· Zabıta derhal faaliye!1 

mu tehlikelidir. Kral Boris'i devirmekle itham edilmekte muarızdır. Bôyle bir politikanın Bulgaristanı uçuruma nun yanındaki tretuvar üze· geçmişse de bu açık g6 
olan bir çok Bulgar zabitleri Yunan ve Sırp topraklarına yuvarlayacağı ve korkutma sisteminin, Bulgaristana rine bırakarak kendi içeriye otomobil hırsızını henllı bO' 
iltica etmişlerdir. Filihede ve Bulgaristanın daha bir yaramadığı kanaalı geneldir. girmiştir. lamamışhr. . dı 

• M • • Gece aaat on llçte evine Avrupada salgın balııı 

Kısmi seferberlik 
ilan etti 

lstanbul 6 (Özel) - Ka· 
bire' den haber verildiğine 
göre, Yemen'de kısmı bir 
seferberlik ilin edilmiştir. 
Gazeteler, bunun Hicaz'Ja 
ilgili olmadığını yazıyorlar. 

Geçen hafta Hüdeyde is· 
kelesine önemli miktarda 
silah ve mühimat gelmiştir. 

Yodik 
/ 

Yeui bir acun rekoru 
yapıt 

Moskova S (A..A) - Sov· 
yet Plineristi Y od.k 124 ki· 
kilometre mesafe üzerinde 
yeni bir acun rekoru yap· 
mıştır. 

Girit isyanı 
lJaştarafı 1 inci sahijedc • 

Girid'deki askeri ve sivil 
erkan ile görüştükten sonra 
harb gemileri ve tayyareler 
göndermeğe karar verdiğini 
bildirmiştir. 

iç bakanının bir bildiriği· 
ne göre, Kandiya ilbayı 
grevcilerin siyasal tesirat 
altında hareket ettikleri ka· 
naatindedir. Grevcilerin Gi· 
rid'deki cephaneliklerden 
birini ele geçirdiği ıöyleni· 
yor. 

Girid ilbayı halkı sft-
ktiue davet etti: 

Atina 5 (A.A) - Hükü
metin Girid'den general Ba· 
kopulostan aldığı bir bildi· 
riğe göre, Sükun iade edilmiş 
ve grevciler süküoetle dağıl· 
mağa başlamışlardır. 

Atioa 5 (A.A) - Tele· 
fonla saat 24 te: 

Girid genel ilbayı işçi tah· 
rikatı hakkında çektiii bir 
telgrafta Kandiyada sükunun 
tamamile iade edildi~ini bil
mektedir. 

Genel ilbay ayni zamanda 
çıkardığı bir bildirikte halkı 
rahatça işlcrile uğraşmağa 

çağırmaktadır. Girid.: gön· 
derilmiş olan iki torpito 
muhribi sükun iade edildi
ğinden geri dönmek emrini 
almışlardır. 

lstanbul, 6 ( Özel ) -
Yunanistao'ın 12 talim tay· 
yaresi almağa karar verdiği 
Atina'dan bildiriliyor. 

lstanbul, 6 {Özel) - Ge
neral Kondilis, Metaksas ve 
Teotokis'io iştirakiJe Yuna· 
nistan'da yeni bir parti teşkil · 

edileceği söyleniyor. 

Madam Venizelos Ne konuştular M. Çaldaris gitmek üzere gazinodan ay· bulunan bu nevi hırsıı~ 
rılan M. Jan, otomobili bize de sirayet etti galib' 

75 hin lngiliz lirası 

kaybetti 
İstanbul, 6 (Öze() - Pa· 

ris'te iflas etmiş olan Tra· 
valyer bankasında Madam 
Venizelos'un 75 bin logiliz 
lirası yanmıştır. Bundan 
bahseden Paris gazeteleri, 
Madamın servetinden bir 
katranın - ·ekıildiğiniY.i'i7 
yorlar. 

Çankırı 

öğretmenleri 
Sehit jandarmanın me· 
zarını ziyaret ettiler 

Çankırı 5 (A.A)- Çankm 
öğretmenleri bir grup halin· 

.. de Ilgaz dağlarında incele· 
meler yapmıılardır. Öğret· 
menler Ilgaz geçidinde Pon· 
tosçular tarafından şehit e· 
dilen bir Jandarmanın me· 
zarını ziyaret ederek çelenk 
koymuştur. 

M. Laval 
Aldığı tedbirlerle bili 
çe açığını kapalmağa 

.muvaffak olacak 
Paris - Laval hükumeti· 

oin, bütçe açığını kapatmak 
için aldığı tedbirler, Fr.ansa· 
da iyi tesir uyandırmııtır. 
Y aloız M. Laval'in muarızla· 
rı aleyhtar görilnmekte de
vam ediyorlar. 

T aıarruf için alınan ted
birler, bütçe açığını fazlasile 
kapatabilecek derecededi~ 
Saylavlardan başlayarak bü
tün devlet memurlarının ma
aşlarından tenzilit yapılmış· 
hr. Bundan başka kırtasiye, 
müteferrika ve sair masraf
lar da k111lmıştır. 

M. Laval'io bu tedbirlerin· 
den bahseden lngiliz gaze· 
leleri, Franıız baıbakanını 
taktir ediyorlar. ""' 

Zile üretmenleri 
Qr(hıleriuio ynzde iki· 
sini hava kurumuna 

verdiler 
Zile S (A.A) - Dün köy· 

lerden gelen parti mümeı·• 
•illeri ve muhtarların da ka· 
tılmasile bir toplantı ·olmuş, 
zehirli gaz deneçleri yapıl
mış ve bava tehlikesi bak· 
kında söylevler verilmiıtir. 
Verilen izahattan ıonra halk 
hava tehlikesini bilen üye• 
yardımcı üye kaydedilmiştir. 
Üretmenler mahsullerinin 
yüzde ikisini bava kurumuna 
vermeii kararlııtırmıılardır. 

Fransız başbakanı 

Mussolioi ile konuştu 
lstaabul, 6 (Özel) - Fran· 

sız baıbakanı M. Laval, 
ftalya başbakanı M. Musso· 
lini ile telefonla konuşmuş· 

.tur. Bu konuımaya siyasal 
çeVenler önem veriyorlar. - -- . -.. 

Başbakan 
-Gireson'dan - Or:

. du'ya geçti 
Ordu, 5 (A.A) . - Ba,ba· 

kan lımet lnönü, dört Ağus· 
tosta Tirebolu ve civarını 
tetkik etmit bugün Gire· 
son'dan hareketle öğleden 
ıonra Ordu'ya uğramıştır. 

Arab kuvvetleri 
Eritreye sevkolunuyor 

İstanbul 6 {Özel) - Trab· 
luıgarptaki Arap kuvvetle· 
rinin, Eritreye hareket için 
emir aldıkları Romadan ha· 
ber veriliyor • 

Komisyon 
toplandı 

Liman tarif esinde deği· 
şiklikler yaptı. Bugno 
vapur Dcretleri tesbi ı 

edilecek 
Liman tarife komisyonu 

dün toplanmıı ve körfez 
vapurları ücret mea'elesile 
meıgul olmuıtur. Komiıyoa 
iiyelerinden bir kısmı, dün 
de yazdığımız gibi, hayaho 
ucuzladığını binaenaleyh va· 
pur ücretlerinin indirilmesi 
lüzumunu ileri sürmüşlerdir. 

Genel direktörlük, hesaptan 

bahis ile indirimin imkansız 
olduğunu tçkrar etmiştir. 

Bunun üzerine üyeler reyle· 
rini kullano:iamıılar ve vapur 
ücretleri hakkında bir karar 
vermemişlerdir. 

Komisyon, yükleme ve bo
ıaltma ücretlerinde esaslı 
değişiklikler yapmııtır. ibra· 
cat maddelerimizin tarafın· 
dan tahmil ücreti 100 ku
ruştu; timdi yetmiı kuru a 
düşmüştür. Maden kömürü 
veaair bazı emtea yükleme 
ve boşaltma ücretlerinde de 
indirimler olmuıtur. 

Bugün tekrar toplanarak 
vapur ücretleri . mes' eleıini 
göriişecek olan komisyon, 
hesapları inceleyeck ve bir 
karar vuecektir. Kararın 
halkın Jehine olacaj'ını ve 
Ucretlerde indirim yapılaca· 
iını üwid etmek iateriı. -

Prens Nikola ile de ...... ~------
Deniz sporları yurdunun teşebbftsil 

konuşmuş 
lıtanbul 6 (Özel) - Yunan 
başbakanı M. Çaldaris'in, 
Bled ıebrinde Yunan Prensi 
Nikola ile uzun bir konuşma 
y•ptığı ve bu esnada Kral 
Jorjun, Londradan göndermiş 

Denizciler günii 
için h8zırlıklar 

olduğ_u hususi katibinin de r . . . b k 1 ı •~e 
hazır bulunduğu ıöyleniyor. IJ8ma, nıayo mQsa a 8 arı, ye ~ 

491 yıl evvel.ki kOrek, yüzme yarışları yapıJacB~ 
TDrk zaterı Deniz ıporları yurdu, Tu- Otobüsler lnciraltına ıııf 

-B~tarafı 1 inci sahifede - ring kullib ile birlikte bir tazam seferler yapacak~ 
Ulusların genliğine hizmet denizciler günü hazırlamış· ve herkes lociralbna ko1~jr 

• etmesi lazım geldiğini kay· t ö .. n d k' p .. lakla gidip gelebilecekler f 
ır. num z e ı azar gu· y.. lk at1 

detmiı ve demiştir ki: nll lnciralhnda bütün deniz· 1 udzme ve ye enb yyaıılır 
- " Bunun için hepimiz . , . arın an ıonra, a ,, 

eder toplanacak ve neş eh arasında piJ' ama ve 01•1 
uluslar arasında samimi dost· b. ü • .1 kt• br 

b ır g n g.eç_ırı e .. ce ır. müsabakaları yapılacak,, e ca ağların daima daha 
Bunun ıçan lazım gelen rinciliği kazananlara bed•Y 

çok berkitilmesine • çahşa· tedbirler şimdiden alınmak· ler verilecektir. 
lım. Uiraşlarımızı dai· d O •' ta ır. gün yelken v" kil· Deniz kulübü, kendi •. ,~ ma arsıulusal Kültürel ve ,,, 

rek yarsşları yapılacak, yllz· dalları ile eğlenceye iş~ı 
ekonomik elbirliği ıçı~ me mllıabakaları olacaktır. eden balkı gezdirecekti'• 

yaratıcı ve barişcıl bir faali- ......_~------- 't 
yete mnteveccih oısun, kra1 Tnrkmenistan'da japonlar boyok b• 
üçllncü Vlidiılav'ın ve harp 
eden her iki aaftan bu yerde Şiddetli sıcaklar tuoel açacakl9 t / 
ölen bütnn kahramanların -B~tara"ı 2inci 5ahifede Tilrkmenistan'da Mergab "J' 
anıtı önilnde Bulgar ulusu h d b k cak olan tunel kalır • J• 
d va asın a ir aç gündenbe· "' a ına eğilirim. Onların şeref Bu tunel boğazın ell 1e 

h t 1• 1 ri sıcak rüzgirlar esmekte· " ve a ırası eze ı o sun." bir yerinden gidecek ,e il' 
A 1 t .. · d b' dir. Kerki ile Çarguy mın· o çı ış orenın en sonra ır rinlik miktarı ortalaaJJ• ı.tır 

O .. ale - · ·ı · takalarındaki hububat ve .... • ~emegı verı mıt ve ye· rak 70·85 uıetre olac .. fı' 
mekte başbakan Toşef ile pamuk tehlikededir. Türk· Fakat burada da, DJ••''

1
,. 

Leh kültür bakanı Vimar meniıtan Cumuriyetı' Tarım K t )' f d o " ora une ı masra ın • tJ' 
bey'eti başkanı birer ıöylev Bakanlığı buralara özel ko· ha az olmasına rağmeo 'ır 
vermişlerdir • .,,,. miteler göndererek felakete kadar memleketlerin stt• b 

Çocuk karıı tedbirler almağa çalı· jik endiıelerinden dcıl~Y~ ~i 
Esig~me kurumunun ııyor. hayli zaman hakikate 

111 1~ 
Aşk Abad etrafında top· lap etmiyeceği tabaJJİ11 0 

yardımları rağın ııcakhğı 60 dereceye nuyor. J'O~ 
Ankara 5 (A.A) - Ço- varmıştır. Her halde Kiuıhui .. : jf 

cuk esirgeme kurumunun tüneli, modern teknigıo jf 

genel merkezi 16 Temmuz· Yobazlar kinlaşhrdığı rüyalar . ser/ 
dan bir Ağustos 935 tarihi- Kadına saldırdılar nio birincisi olacakt~ 
ne kadar 1099 çocuğa yar· Koltukçu Kasım, karısı ile Zayi ehliyetoa~:~· 
dım etmiştir • B k d 1 k Hususi otomobilimi k01 ~·ıf ozya a an ge ir en önüne e~ 

Bunladan 276 hasta çocuk Mebmed oğlu Hüseyin adında mak için lzmir beJediY 5~ 
ve anne genel merkezin Po· b. b .1 k d k den . almıı olduğulll. ~,( 

ır yo az ı e ar a aşı çı • numaralı ebliyetnamelll• 1•' 
likliniklerinde bakılmıştır. K it k k ..ıP' 

mış ve o u çunun arısı· bettim. yen.isini ala~ağ'~dt' 
Diş bakım evinde 320 çocu· nın üzerine saldırmışlar, Ka- hükmü olmadığını 1JaO 
ğun dişleri bakılmıı ve sa- sım'ın cel:inden de zorla 15 p' 

ğıtılmıştır. Genel merkezin lira para alarak kaçmışlardır rilm. Gl kuıııP' 
Zabıta bunlardan Hüse· zmir enn tütün d•" 

banyolarında 780 çocuk ve yası memurlarıD t~i 
anne yıkanmıştır. Süt darnla· yin'i •yakalamıştır. Diğer I(ılO 
sandan hergün yüz çocuğa yobaz aranmaktadır. Gregor oğlu Ivan , 

süt verilmiş ve 15 günde iz-mir milli emlak mildilrlüg'-ond~·~r; 
1020 kilo bedavadan dağı· v 
tılmııtır. Yardım için bat vu 
ran 13 çocuğa para yardımı 
yapılmııtır • 

Yalandır 
İstanbul 6 (Özel) - Ha· 

beıistan imparatoru Haile 
Seliıenin Uluslar kurumu· 
nun nezareti altında Arsıulu· 
aal bir manda istediği yalan· 
dır. 

Reşadiye üçkuyular urla caddesinde 1099 eski 1135 taj 1~ 
numaralı natamaıP e~o SVV 

Göztepe tramvay caddesinde733eski855 taj no.lı dükk' , 
ikinci karantina arapderesinde 6,7 ve 7,54 taj no.h ~' ~1' 

maa tar 8 p'r' 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri bedelleri petis·9'~ 

veya ikinci tertib mübadil vesikasile ödenmek üzere 1 ede' 
1 

pazartesi glinü ıaat 15 te ihale edilmek üzere mllı~YetiP~ 
konulmuştur. Taliplerin o saatte milli emlak müdiir1~3ı4 
müteıekkil aatıı komisyonuna müracaatları. 


