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Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM 
Neşriy t Müdürü : HAMDI NÜZHET 

Adres : İzmir ikinci Beyler Sokağı 
Abone ,anları: eneligi 700, ah1 arhğı 400 kuru~ 

Resmi il olar için: Maarif cemiyeti illiont 
hilro ona müracaat edilmelidir. 

Hususi ilanlar: ldarehanede kar rlaşbrıhr 

• ULU~AL japou 'lar 
l\tıuıçuri hudutlarındaki Ru 

amelesini an .., ızın ateşe tut

tular. 
lzmirde çıkar, akş mcı siyas 1 gazetedir Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

:.=:::====================::::~~~----;::-':;"'---------------------;:--:---~----------------~-------------Yil : 3 _ No : 651 Telefon : 2776 Sah - 24 Mart 1936 Fi tı (100) P ra 

Londra müzaliereleri muvaffali
0

yetle 
bitirse Avrupa yeni bir seliil alacalinııs 

' ' ~ 'ı ; O XıGı+Z" " 

Fransızlar, Fransa için kanlarını dök
ın~kten çekinmediklerini söylüyorlar 

Şark'ta 
123 Şaki deha- · 

let etti 
imanların yarın cevap verecekleı~i öyle-

lstanbul; 24 ( Özel ) -

Dördüncü genci müf eltiş 

fa liycte i'Cçmiştir. Meşhur 

şakilerden 123 ki i dehalet 

etmiştir. 

Bitler fedakarlığa yanaşmıyor • 
nıyor. 

1 tanbul 24 (Özel) - Pa
ris'ten haber verilyor: 

Fransa erkaaıbarbiyei umu· 
pıiye reisi Mareşal Gamelen: 

"Biz barb istemiyoruz, fa
kat mecbur olursak, Fransa 
için kanını dökmekten çeki
necek tek bir Fransız bu· 
lunmıyacaktır. ,, 

Demiştir. 

Bertin 24 (Radyo)- lagil
tere sefiri ile Almanya dış 
bakanı Von Noraht arasında 
telefonla vukubulan müka
lemelere, bUyük önem veril
mektedir. 

Almany 'nan Ren maotaka· Son gelen haberler, Berlin
de mühim müzakerelere haş-

dirmektedir. 
Hitler, Pen havzasınd biç 

bir fedakarhk yapmıyac ğını 
- Devamı <lördlinrü sahije.de -

----~ ....... ~------
M üsalaha aktı için her iki 
tarafa müracaat edildi 

--------;Uosolini, lmutavassıt ~kalıul et~e-
mek hususuıidaki fikı·inde musirdir 

Londr 24 (R dyo)- 13 ler 
komite inin dünkü topl utı-

rilmektedir. 
M. Avenol ve M. Madar· 

yaia, ItaJya ve Habeşistanm 
Londra sefirlerilc temaslara 

lzmir limanında yapıl~ 
nıası tasavvur olunan 

fenni tesisat 
----·---

Şatlar kalkacak mı'? kon k iskele i 
projesi ve ısınarlaııacak 

yeni vapuı·laı· işi .. 

ında beynelmilel polis teş
kiJitına muvafakat etmemesi 
Londra siya al çevenlerinde 
de mubakk k ~örülmüştür. 

Jandığım ve Fon Ribentrop'un 
Çarşamba (yarın) dan evvel 
Londr 'ya dönmiyeceğioi bil· 

- [)evamı dlirdünr.ü whifed~- • ___ _. ..... ______ ._.. ......... _. .. ____ _ 
Italya, parlamentoyu ta

marn en kaldırıyor 

l tal ya, zecri tethi rleı·e işi iı·ak 

eden devletleı·den ileı·ide de 

alı veı·iş etmiyecekmiş Uluslar sosyetesi genel katibi 
Avenol 

sanda karar verildiği üzere 
komite başkanı mfisyü Ma· 
daryaga ile Uluslar sosyetesi 
genel sekreteri M. Avenol, 
Italya·Habeşistan barbına ni
hayet verilmesi ve bir an ev
vel müsaliba akdedilmesi 
için gerek Roma ve gerekse 
Adis-AbRba nezdinde teşeb
büsatta bulunmuılardır. 

ltalya başbakanı Mussoli
ni'nin, mutavassıt kabul et
memek hususundaki fikrinde 
sebat ettiği Roma 1dao bildi· 

Aıılaştılar 
ıu oHoi 1raıyc1u parıumenıo unda öyıerken Roma müzakere· 

. R~-~a, 24 (R dyo) _ Fa- d n müstağni kalacak ter-J • • • • 
şı~th2ın 17 inci yıldönümü ti bat istiyoruz. Bu suretle ) CJ"I d Ü U bı l İl 
~ Q sebetile dün ltaJya'nıo yabancı devletlerin iktisadi lstanbul, 24 ( Radyo ) -
p~~~arv fında enlikler lya- rek belinden kurtulmuı ol~- Perşembe günü Mussolini 
il v' Muasolini kapitolyo cag" ız. Zira bu devletlerın ile Macar ve Avusturya baş· 

e ned'k ' ki . A 

söyle 1 sarayında iki bize karşı ilin etti erı zecrı bakanları arasında başJıyan 
Kapi;olvermiştir. Mussolini, tedbirleri hiçbir zaman unut· miiz.aker, dün bitmiş ve nç 

ı yod Verd' - · ·· 1 d ... z t k 1 · l B taly Parla ıgı oy ev e mıyacagı · pro o o ımza anmıştır. u 
dırııac ğı aıentosunun kaı- Avam kamarası protokoııar, küttnreı, ekono· 
olun c k oı ve yeni tesis mik ve aiyasal nıes'eleler 
aı eli ind blan direktuvar 1'oplantısı geri _h_a_k_k_ın_d_a_d_ır_. ---------
birer ü e er sınıf halktan IJırakıldı olacağı ileri sürülmüştür. 
aı k 

111 ~essiJ bulundurul- Londra, 23 (A.A) - Mil-
sur hle t ·· "f • d 24 ( R d o ) görül, . eşrn vazı eoın Lon ra 8 Y - Jetler cemiyeti konseyinin 

M ını beyan etmiştir. Avam Kamarasının yarın yarın toplanması muhtemel-
ussolani ·· 1 1 . ı t · b birind b • soy ev ermden yapacağı top an ı gerı ıra· dir. Dış bakanı M. Eden 

_ e. ulas ten demiştir ki: kılmışlar. Çünkü, arsıulu11I konseyin bu toplatııına itti· 
y dBız zecri tedbirler ko· durumda bu hafta içinde rik edeceiinden dış siyasa 
ıtl ~ evletlerl olan ticari inkişaflar beklenmektedir. hakkında Avam kamaraamda 

bu b 
rnız.ı harpten oor da Toplantanın hafta sonunda yaran yapılacak müzakereler 

1 ur k 1 tehir olunacaktır. U• eıın k ve oular· yapılmasının dıba faidc i 

iki torpito 
Venizelos'un ce
sedini .:ılmağa 

gittileı· 
Paris, 24 (Radyo) - Ati

na'dan haber veriliyor: 
Müteveffa Venizeloı' un 

ce~aıesini Brindiıi'den alıp 

Yunanistan'a getirecek olan 

Venizelos 
(Konduryotiı) ve (Psara) 
torpitoları, bu akşam Brin
dizi'ye varacaklardır. Veni
zeloı'un cenaı.e i, ( Kondur· 
yotis) torpitosunda buluna· 
cak ve (Psara) torpitosu 
onu takib edecektir. 

Veniıeloı 'un cenazesi, P er
şembe günll Pire'ye getirile· 
cek ve oradan Atiaa'ya 
sevkolunac ktır. Ayni günde 
bnynk bir cenaze merasimi 
yapılacak ve ccsed, Cumar
tesi gllnllne kadar Metropol 
kilise inde teıbir olunduktan 

l..imandan bil' garnnn 
Lim~g!~C:,.lıdirek..!_örlüğü, ~ - ••Bu~ seneki sevkiyatın 

lzmir Jimanınm geçen sene- noksan olmasmın ebebi, bu· 
ki faaliyeti hakkında bir is· bubat ihracatının geçen se
tatistik hazırlamış ve Eko· 
nomi bakanlıiına gönder· 
miştir. 8u istatistiğe göre, 
935 yılı içiode limanımızdan 

gemilere yüklenen mallar 

277,654 tondur. Bunun 259: 
987 tonu ecnebi memleket

lere; 37,666 tonu da muhle· 
lif limanlarımıza sevkedil
miştir. 

934 senesinde iıe limanımız
dan 278 bin tondan fazla mal 
sevkedilmişti. Liman genel 
direktörü Hatmet Oülge; bu 
seneki sevkiyat noksanhj'ı 

ve limanın müıtakbel ~ekli 
hakkında bir mubarririmize 
beyanatta bulunarak demiş
tir ki: 

J.,imını direktörn Ha mel 

nelere nisbetle azalmış bu
- l)mımnı 2 nr.ı srılıifede -

~---~· ..... _. ______ _ 
Fransada saylav seçimi 

f3aliyeti haşladı 
~-----~-----------Faşistler kazanırsa ~~ransada 

hoyuk değişiklikler olacakmış 
Pariı, 24 (Radyo) - Say· 

lav seçimi propagandalarına 
başlanmıştır. Partiler, hara
retli faaliyetler göstermekte 

sonra Cumartesi güoD Pire'ye 
ıötllrülecek ve orada gene 
Kooduryotis torpitosiJe Gi
rid 'e srötiirillecektir. 

Girid adasının her tara· 
fından Hanya'ya relecek olan 
heyetlerin ittirakile cenaze 
merasimi yapılacak ve mll
teveffa Akrotir'de gömUlc
cektir. 

ve liderler de taraf taraf 
söylevler vermektedirler. 
Söylendiğine göre, Fransız 
faşistlerinin kazanmasına 
mani olmak için diğer par
tiler arasınd bir blok teş-

kil olunmuştur. Buna rai
men, f ıansıı foşistleri Keniş 
mikya t çalışmakta ve pro· 
p gandalara büyük kuvvet 
v~rmiş bulunmaktadırlar. Fa· 
şistlerin galebe i h lindc 
Fransa'da büyük değişiklik .. 
ler ol cağı 6ylcniyor. 
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Şimdi eski mesleiimden 
hiçbir zevk alamam. Katiller, 
istedikleri kadar cinayet iş
liyebilirler. Hatta, kadınların 
göğüslerine oyun kağıdı ko
yabilirler. Onl rı meydana 
çıkarmak vazifesi, artık ba· 
na aid değildir. 

Şaka bertaraf, amma, bu 
(Maça Kııı) cinayeti g yet 
tuhaf ve ayoi zamanda ca
libi dikkat birşey! Lüi'ye 
merbut bulunmamış olsay· 
dım, ıu işin tahkikahna gi
rişirdim. Elde bir dilsiz var. 
Eo büyük sır, bu heriftedir. 
Fakat söylemez. 
Zaptiye neıaretiadekiler aceba 

bu günekadarbu mes'ele hak· 
kında ne yaptılar?. Her hal
de bir takım budalalıklardan 
başka irşey yapmış değil
lerdir. 

Dün ( Töyleri ) sarayında 
kendisine rastlamış olduğum 
Emniyet direkt&rü, tahkika· 
tm birinci gün ne halde idi 
ise 2'CDe o derecede bulun
duğunu ve bir hatve bile 
ilerlememiş olduğunu ıöyle -
diydi. Tolbiyaktan şikayet 
ediyor ve iş ıörürken heri
fin ideta uyumakta elduğunu 
öylüyordu. Bu herifi tavsiye 
etmiş oltluğumdan dolayı 
müteessif oluyorum. Bu ada· 
mın vaziyeti beni de şüphe
lendiriyor. V azifcsi haricinde 
bir takım işlerle uiraşıyor, 

lngiltere'de böyle bir hare
ket belki iyi olabilir, fakat 
Fr nsa'da bilakis .. 

Piyedoş'u Tolbiyak'ın mai
yetine verdikleri iyi olmuş
tur. Piyedoş namuskir bir 
adamdır. Zekidir, muhake
mesi de zararsızdır .. 

işte Müsyü Anri, bu mü
lahazatı zihninden geçirir
ken, muhteşem bir arab nın, 
uzaktan oturduiu apartmana 
doğru gelmekte olduğunu 

sezdi. Araba, filhakika apart
manı• kapısı önünde durdu. 

Sabahleyin, erkenden (Kon
ti) rıbhmında böyle, ası(za
delere mahsus bir araitanın 

gelip apartman önünde 4iur
ması, Müsyü (Anri) ain 
tecessüsünü uyandırdı. 

Baba Anri, kendi ken ine: 
- Garib şey! Gözlerim 

aldanmıyorsa, arabadan çı· 
kanlar iki kadındır. Hem 
de, madam ( Lö Kont ) ile 
kızı (Terez)e benzeyor. Sa
bahın saat sekizinde buraya 
gelmek için, glin doğm da• 
en•el k lkmış olmalıdırlar. 
Acaba arayerde mü~külat 

mı çıktı? YekH madam Lö 
Kont, vermit olduiu ıözll 
geri almak için mi ituraya 
geliyor? Fakat buna i•kin 
görmüyerum. Madam Lö 
Kont, hakikaten böyle bir 
fikirde bulunmuş ol1aydı, 
kızile beraber de;il, yalnn: 
gelirdi.n 

Bu sarada dairenin dıt 
kapısındaki çıngırak çalmaia 
başladı. (Baba Anri), alela
cele koşarak bizzat kapıyı 
açtı. Gelenler, ihtiyar hafi
yenin tahmin ettiği gibi 
Madam Lö Kont ile kızı 
T crez idi. Madam Lö Kont, 
elim vermeie lüzum rör

meden: 
- Lüi buradadır deiilmi 

müıyü? 

Diye sordu. 
Baba Anri, madamın bu 

suali karşısında şaıaladı 
ve: 

Lüi mi? Hayır madam, 
kendisini dün sabahtanberi 
görmedim. Likin neden içe· 
riye girmiyorsunuz? 

Dedi. Madmazel Terez, 
kayın pederine hitaben: 

- Demek oluyor ki, siz 
Lüi'yi görmediniz ha! baıka 
çare kalmamııtır. 

Baba Anri, endişeli bir 
tavırla: 

- Aman kızım bu sözler 
nedir? Ne oluyor? · Neyiniz 
•ar? Lütfen söyleyin ve beni 
daha fazla merakta bırak

mayın. 

Dedi. 
Madam Lö Kont, zavallı 

ihtiyarın yiiıüne bakh ve: 
- Ah Müsyü ah bilseniz. 
Baba Anrİ, madamın sö

zünti kcıti ve: 
- lıtiraam ederim madam 

içeriye buyurunuz! Oiluma 
birşey mi oldu?. 

Dedi. Ve İçeriye giren 
madam Lö Kont ile kızını . 
küçük salona sevketti. 

Madam Lö Kont, otur-
mak istemiyordu. Derhal 
vuku hali anlatmağa baş

ladı: 
-Arkası var-

ihracat gümrüğü 
Direktörü taltif edildi 

lımir ihracat gümrüiü 
direktörü Şerif, hava kuru· 
muna gösterdiii yardımdan 
dolayı bava kurumundan ve 
tüccarlara daima kolaylık 

göıterdiii için de Ekonomi 
Bakanhiından takdirname 
ile taltif edilmiştir. -----

lzmir muhasehei hususiye mü· 
dür) Oğüııdeu: 
Bedeli muhammeni 

Seneliği Yeri Cinsi 
75 Kestelli caddesi Katip zade medresesi avlusu 

Evkaf idaresi ile müşterek olarak idarei bususiyenin ta
s rruf eylediği lzmirde Kestelli caddesiude kain Katip zade 
medresesi evltsu ile müştemilata üç sene müddetle kiraya 
verilmek üzere 19-3-936 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle artırmaya çıkarılmışhr. Kirasına talip olanların şeraiti 
öğrenmek üzere her gün muhasebei hususiye müdüriyeti 
varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerinde ihale gllnü 
olan 2-4-936 perşembe günü saat 10 da depozito makbuz-
larile encümeni vilayete müracaatları. 718 

(UI ıal BirHk) 24 Mart~ 

Hokômete 
intikal eden krom 

madenleri 

Antakya Türk lisesi talebesi, Türkiye· 
ye iltihak etmek istiyoruz diye bağırdı 

~ 

Fransa, Lobnanın da Suriye birliğine girmesine J1J11 ' 

vafakat· etmi~tir. Maroni patrikiııin sözleri 
Ş m (Özel) - Vatani ön - .. Suriye birliği,~ mes'elcsi ko- kalırsa, biz, Trabluı ve rniilb• 

derler.len Fahri Barudi, Maz· nuıulurken patrik demiştir ki: kah iJe iktifa edemeyiı. 8~ 
namesi ihale olunan krom h r Aılaa ile Mihaibililyan "- Hiç ştipbe yok ki ara· Bekirki'nin de Suriye topr~ . 
madenlerinin l:ıük6mete inti- Bckirkiye ıi4ierek Maroni mızda fikren birlik mevcut- Jar1na ilhakını istiyorum,, e 

Muila vilayetinin Fethiye 
kaza11nın Günllikbaşı kö
yinde olup 2-11·931 tari
hinde iıletme imtiyazı veri
len ve F etlaiye kazaıının 
Boynuz köyünde buluaap 29 
Mart 1933 tarihinde ruhsat-

kal ettiA'i hakkındaki karar· patrikini ziyaret etmişlerdir. tur. Biz tek bir milletiz Emel miştir . .. 
name intiıar etmiştir. Üç önder ile patrik arasıada lerimiz ve dileklerimiz de bir Fransa hükumeti, s.11~. 

------~.._.. ..... .,... dir.,, ye dışarısında buluoae 5
'\. 

1 • J • d · ı ,. Arap birliii., evvela fikir sal slirgünlerden Abdurr~,. 
zmır ımanın a yapı • birliii ile başlar veso:uaarazi man Şehbender, fhıaO 

birliği meydana gelir. Evvela biri ve Şekib Arslanı affef 

ması tasavvur olunan istiklilimiıi alalım ve ondan lemiş ve bunların. suri:e 
sonra aramızda konuşalım. · e oıtı' topraklarına girmelerıD 

O zaman her ıey kolay f eDDl tesisat olur. Siz, mükaddes milli saade etmiştir. . 'te 50· 
Bu üç önder, Paras ~ 

llaşıaraf 1 inci sahi/ ede -

lunmaaachr. Maamafih hu sene 
lizl\m, incir ve tütün ihracatı 
ıeçen senelerden fazla olmuş 
Te bu suretle noksaahk kıs· 
men telifi edilmittir. Meseli 
934 ıeneıinde 60,296 ton 
üzüm, 25,640 ton incir; 14,507 
ton tütün ihraç edilmiıti. 935 
senesinde iıe fizüm, incir ih
racatı hemen hemen iki mi
sil fazlalaımıt Ye 86,410 ton 
lbfim, 32,621 ton incir; 15391 
ton tütün sevkedilmiıtir. 

Bu ihracata mukabil lima
nımıza 935 senesi zarfın.la 
giren eıya 169,165 tondur. 
Bunun 52, 189 tonunu ec· 

nebi memlekerlerden, 142,009 
tonunu da muhtelif limanla

rımızdan relen •ıya teıkil 

etmektedir. 936 daki idbalit 

yekünu 207 bin toa oldu

iuna ıöre, bu yıl idhalitın· 

da da oldukça eksiklik var

dır. Bu idhalAt eıyasıaın 

1960 tonll aktarma ve tran
sit olarak limanımızdan reç
miştir. E;er hububat istisna 
edilirse, busene dij'er mala
ıullerimizde göze çarpan bir 
inkiıaf ıarülmektedir. 

936 senesiade tatbik edil· 
meie batlanaa tenzilih yeni 

liman tarifesi tlolayııile, liman 
idaresinin Yaridab, '34 sene
sinden 31 llia lira nok
sandır.,, 

Limanda yapılması muta
HYver fenni tesisat hak
kında da Haşmet Dülge 
ıunları söylemiıtir: 

- Limanda yapılması dü· 
şünülen fenni tesisat, ancak 
idareDin yeni şeklinin belir
meıiae bağlıdır. idarenin, 
Ekonomi bakanhğına deni 
mevzuu bahistir. Bu vaziyet 
tebellür ettiktea sonra, 
vekaletin düıünceleri ne 
olursa, ona rire, tedbirler 
alınacaklar. 

ilk defa yapılması lizım 

elan şey, şüphesiz ki şat ve 
mavuna vasıtalarını aradan 
kaldırmak olmahdar. Yani 
eşya, vapurdan doirudan 
doğruya karaya çıkaralmalı 
ve karadan vapura yükleti
le bilmelidir. Bu suretle mas· 
raf ve zamandan kazanılmış 
olacaktır. Çünkü lzmir lima· 
nınm başlıca hususiyeti, 
istatistik rakamlarından da 
anlaşıldığına göre, ihracatı-

nın ithalatından fazlalığıdır. Ve 
bilhassa ecuebi limaolarma 
giden ma hsufitın, sene11in 
3,5 ayı içinde vapurlara 
yükletilmesi zaruretidir. Bu 
sebeple eli•izde senenin 
diğer aylarır daki ihtiyaçtan 

fazla şat Ye mavuaa bulun· 
durmak mecburiyeti vardır. 
Mahsulatı glnü giinüne va
purlara yilklemekle mükellef 
bulunmaktayız. Sair aylarda 
kullanılamayan ba ıat, ma
vuna vesair Yesaite masraf 
edilmektedir.,. 

- Bu ıekliD yapılabilme
sine liman mtbaid midir? 

- Limanın bugünkü va
ziyetiae göre, baıka hir ted
nir batıra gelmez. yalnız 
mendereğin genitliiinia l,u 
suretle yapılacak tesisata 
m6said olup olmadıiı tetkik 
olunacaktır. 

- Konak'la yapılacak va
pur iıkelesi nereye kurula
cak bu hususta bir kararı· 
nız yarmıdır? 

- Konak'taki iıkeleaİD 

projeleri tamamen laazırlan· 

mış Te eksiltmeie konmuı
tur. Mütealahitlerin teklifleri 
tetkik edilecek ve Hale olu
nacaktır. lıkeleain önümüz
deki mevsim içiatle herhalde 
yaptınlması kararla1mı9tır. 
Yeni iskele, tramvay hekle
•e mahallini• ön kısmına 
yapalacakbr. Bu suretle yeni 
iskele yapılancaya katlar, 
eakiıiadea istifade edile
cektir. 

- Avrupa'ya ıa•arlıyaca· 
ğınız vapurlar mes'elesi ne 
oldu? 

- Akay ve ıirketibayriye 
nin şartna•e esasları tetkik 
edilmektedir. Bu esaslara 
göre biz de ihtiyacımızı kar
şılayalailecek bir şartname 

hazırlayacak ve şantiyelere 

bu ıartnameyi röndererek 
cevplarını bekliyeceğiz. 

Naldöken' deki tersanemizde 
vapurlar tamir edilmekte Ye 
hariçten de Uzerimize iş alıp 
yapmaktayız. 

ıayelerinizi tahakkuk ettir
meie çalışınız. Ben Allabtan 
size muvaffakiyet diler ve 

riye heyetine iltihak e•ere 
1. e· 

konuımalara iştirak ey ıY 
emellerinize k vuş°maaıza dua cektir. ··i· 
ederim." Diier taraftan ıöyleıt~'111 • 

Buna cevap veren Fahri ne göre, Fransa dış ba ~ye 
Barudi: lıiı Lübnanın da 5urı •' 

"Ben (kilçük Suriye birli- birliğine girmesine e~ tir 
ği) değil (büyük Suriye bir- itibarile muvafakat eyle1P1'~· 
liği) istiyorum; hedefimiz bu· Antakya, (Özel) - A~t;.,. 
dur. Eğer Lübnan iıtiklAJini ya lisesi Türk taleltele.rı 0• 

alırsa, Trablus ve m&lhakab riye vahdeti iıtediiioı P',~ 
bizim aramızdaki anlaşma· testo mahiyetinde oJ~r 
lara mani teşkil etmez. Bu derslerini :terketmişle~d~;.~ 
mes'eleyi aramızda hallede- Bunlar Tilrkiye'ye ılt~ j· 
riz. Eğer Ltıbnan istiklalini etmek istemekte ol u 

almaz Fransız mandası altında larını haykırmışlardır. ______ ... .._.. ________ _ 
Almanya, Irandan da kil' 

ru üzümidhaledecek 
Alakadarlar, Ira.; üzümlerinin Je 
Almanya üzüm piyasasında rol· 

ler oynıyacağını söyloyorlaı- ~i 
Berlia Türk ticaret odası, ı ri fiatları bir hafta ö~':.~ 

son hafta içinde Hamburg tekliflerile karşıbkh 0 
• 

we Berlin piyasalarında aşağıya yazıyoruz: 1ar~ 
üzümlerimizin durumunu bir "Fiat 100 kile baııo• 
raporla bildirmittir. Bu ra- lira11 cif Haaıburı . 
porda deniliyor ki: 1935 lzmir üzlhnler~.,rıJf 

Kuru üzüm piyasası bir No. t6 50 
hafta öncesine karşı mem- 7 Ekstrissima K.buruo 17~ 
nuniyete deier ltir inkitaf 8 Kiup " 11'.sO 
glstermiştir. Piyasanın bn 9 Auslese " 19,So 
iyi inkitafı üzerine fiatlarda 10 Nec Pluı Ultra 2z ~ 
da önemli sayılacak yüksel- 11 Ekselsior d•' 
meler olmuıtur. Fiatlardaki R~kip ürünler bakıaı•~,te 
çıkma 100 kilo baş1na. bu haftanın en çok dil< ,~1' 

Uluslar arası Ayırma gö- değer hadisesi diye A1~1fı 
re, Almanya'nın 1934 yüz kontrol daireıiace ilk uıaıtll 
kilo batına erta hesap 1 olarak Irandan kuru . 1.,,,ıı 
lira kadardır. Bunun sıibi ithaline müsaade ver• ır'-
lzmir piyasasının dahi haylı röıterile .. ilir. Gerçek~e• ,,ıı· 
kuvvetleştiği haber verilmek· üzümlerinden birkaç bıll ,,ıf 
tedir. lhracatcılarımıznı ra- dıiın 100 kilo başı~~t/ 
por haftası içinde istedikle- - Deı•nmı 3 rrcii !Çnlııl4 

-

Tele fon 
3151 Tayyare Sineması Teıeıo• ili~ 

Bugün saat 15 ten itibaren 
Aylardaoberi beklenen tamamen (Türkçe) sözlü ve 

şarkılı bnyttk şark opereti 

ALI B.A BA 
t\'les'u<I (:emil'iıı enfes besteleri ile de ~usleıı

nıiş şaheserleı· eseri 
--------------4·· ------

A YRICA: Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri . 
Seans saatleri· H~rgüa .. 15-17-1~-~·.ıs Cumartesi 13· 15 Talebe senansı P' 

• • zar günu 13 te ılave seansı 
DiKKAT: Bu film için meccooi karneler m(lh•bcr de&rildir. 



' 

J 

ı· 

e· 

.~ 

.,. 

--~S:•h=lf~e3::-' ---------:---:--:---:-~-------__;.------~--~~~<rn~a!!l..~B-umllk~)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil------;;;~ 
Kimyagerler . m:~~!~:::~d:oi:kioci hukuk ~;::d!~:aci lıukuk mabke- J Ök•llrenler! luı- VV. L!'1.. V. 

24 Mart 936 

Olivier r;e şüre a 
Kurumu dergisi O vacı Fatma tarafından Davacı bmirde oturan Jö- loka (Okamnntol) r H. 

kocası lzmirde Tepecikte Ce- zef Serra t rafından müdde· o·kecırnk A•.kcrle· ~ 
\ ' a 

1 er Zee 
sı I ... imited vapur 

acentası Evvelce ( Türkiye umum v"' ~ vizli sokağ-anda 7 no.lu evde ialeyh izmirde alsancakta gün .,.'-' 
kimyagerler kurumu mec- oturan lştipli Mebmed Ah- doj'du türk şefkab ıokağın· rini ıecrnbe edi ,....._. 
muası ) adile Ankara'da dullah aleyhine açarak mab- da 5 noda marıarita jönf ıiz. . ~ 
çık•aia başlamış olan ve kememizin 936·387 sayısında tarafından açılan dava üze- ea 
Türkçeden başk bazıları kayıtlı dava arzuhal suretilc rine icra kılınan muhakeme ~ 
Almanca, Fransızca ve lngi- davetiye v rakası müddea· sonunda: Seylül 930 taribin-
lizce olarak ta neşrederek Jeyhin rösterilen adreste bu- de dünyaya gelen Maria Eli- Q.) 
kimya ilmi alanında Türki- lunmaması ve ikametgahının ı.abet Polina nam küçük ço- > 

meçhul olması dolayısile Ulu· cuğun davacı jözef ıerra ile 
yemiıde yapılan çalışm ve sal Birlik gazetesinin 28-2-936 müddeialeybe margerita nam 
raşhrmaları tanıtmaya çalı- güo ve 633 sayılı oüshasile k dının gayri meşru muka- = 

şan " Kimyaıerler kuru u ilanen tebliğ edildiği halele reneti cinsiyelerinden basıl ~ 
derıisi., nin ikinci cildinin tayin olunan günde mabke- müşterek çocukları bulunda· ~ 
birinci sayısı çıkmıştır. Ali· mede hazır bulunmadıiından iuoun subutuna ve bu ıu· e'tS 

hakkında gıyap kararı itti· ~ 
kadarlara tavsiye ederiz. retle doğum kitügv üne kay-

••-~- bazına ve hu baptaki tab-

d 
d1nın İcrasına ve masarifi 

Almanya, )randan a kikatrn 17-4-936 ıününe rasM muhakeme olan ] 224 kuruM 

k n il "th l lıyan Cuma iÜnü saat 1 O a uru z m 1 a şun davacıdan alınmasına 
talikine kar r verilerek bu edecek 6-2-936 tarihinde müddeia-
bapta t nzim kılınan gıyap 

-Başıarafı 2 inci saJıi/ede

Hamburır 26 mark, yani J 3 
lira üzerinden muamele ~ör· 

düiü haber veriliyor. Anc k 
lran parasıaın bu arahk kıy· 

metinden biraz kaybetmeıi 

üzerine lran'Jı ibracatçılann 
fiatlara yük eltmcleri netice
sinde kuru üzüm üzcrindeıa 
iılerin tekrar bir derece ilç· 
leştiii de yazılmaktadır. 

kararn mesi u ulen mahke- leybin gıy bında karar veril· 
mekle H.U.M.K. nun maddei 

me divanhanesine asılmış mahsusasına tevfikan tanzim 
olduğundan müddealeyh Ab- kılınan ihbarnamenin müdde-
dullah yukarıda tayin olunan ialeyhin elyövm bulunduiu 
gUnd mahkemede tabkikat mahallin meçbuliyetine meh-
b kimi ismet BeluruD buzu- ni teblii makamına kaim ol· 

runda masarifi gıyabi ye ile mak üzere mahkeme divan· 
beraber hazır bulunması veya hanesine talik kılındığı ilan 
bir vekil göndermesi aksi olunur. 

takdirde bir daha muhake
meye kabul edilmiyeceği teb· 
lii makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

Fratelli ~perco 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

Ve Pftrjcn ~nbapm 

en O tnn bir mfts· 
~ 
~ 

>bJJ 
nu uouımayınız. l) 
---~ 

bil şekeri olduğu· 

Kuv,·etli mllshil ~ 

istiyenlcr Ş.thnp 

Sıhhnı sftrgfin 

haplnrmı ~1nruf ,. ~ 
ec7.a depolarından ı....I .J 

\'e eczanelerden 

aral!nnlar. 

~atıhk motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 

09\otör atıhktır. Taliplerin 
idarebanemize müracaatları 

illn olunur. 

& Co. Cendeli Han. Birinci kor-

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel. 2443 
"HERAKLEA,, vapuru 16 THE ELLERMAN LINES LTI: 

martta bekleniyor, 20 marta " TRANTIO ,, vapun IS 
kadar ANVERS, ROTER- mart LONDRA, HULL ve 
DAM, HAMBURG ve BRE-
MEN limanlarına yük ala- ANVERS'ten gelip tahliyede 
caktır. bulunacak ve ayni zamanda 

" ANGORA " vapuru 26 HULL için yük alacaktır. 
martta bekleniyor, ANVERS, " THURSO ,, vapuru 22 
HAMBURG'dan yük çıka- martta LIVERPOOL ve 
racaktır. SVVENSEA'dan gelip tah-

AMERICAN EXPORT LINE liye e bulunacak. 
"EXCHANGE,, vapuru 19 Not: Vurut tnribleri ve 

martta bekleniyor, BAL T i- vapurların isimleri üzerine 
MOR için yük alac&kbr. değişikliklerden me 'uliyet 

JOHNSTON VV ARREN LI- kabul edilmez. 
NE - LIVERPUL 

" KENMORE " vapuru 22 
martta bekleniyor, LIVER-
PUL ve ANVERS'ten yük 
çıkardıktan sonra BURGAS, 
V ARNA ve KÖSTENCE 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT -
HAMBURG 

" DUBURG ,, vapuru 25 
martta bekleniyor, HAM
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkardıktan sonra 28 marta 
kadar ROTTERDAM, AN
VERS ve HAMBURG için 
yük lacaktır. 

DEN MORSKE MIDDEL
HAVSLlNJE-OSLO 

"BAY ARD,, motörü 9 oi· 
sanda bekleniyor. ISKEN
DERIYE, DlEPPE ve NOR-

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Ka\'allar çarşı ı 

No. 34 

• VEÇ limanlarına yül< ala· 
caktır. 

"V purların isimleri, gel-
me t rihleri ve navlun teri

. feleri bakkmda bir ta bbüde 
girişilmez . ,, 

Birinci Kordon. telefon 
N o. 2007 - 2008 

Her ne olursa olsun bazı 
ilgililer bundan oara lran 
üzümlerinin dahi Alm"nya 
kuru özüm piyasasında az 
çok bazı roller oynıyacağ1D1 
:ıanoetmektedirler. Bilindiği 
ilıcre Iran üzümleri Türk 

üzümlerine nisbetle biraz 
daha ucuz olmakla beraber, 
kalite bakımından tabii kıyas 
kabul etmemektedir. 

"ORESTES ,, vapuru el

ye•m limanımızda olup yü

kOnü tabliye ettikten sonra 

14 martta ANVERS, ROT

TERDAM ve HAMBURG 

limanları için yilk aJac ıkhr. 

ı.---·------------------------------ ----------------------------------
Jzmir vilayeti def ıerdarhğnıdan: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına 

göre hacıedilen Ahmet ağa mahallesinde ikinci kordonda 
kiin 6 sayılı mağ ıa t rihi ilandan itibaren yirmibir gün 
müddetle satılığa çıkarıldığından pey sfirmek istiyenlerin 

defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 21-24-27-31 736 

lzmir Eşrefpaşa ha tanesi başhe· 

kimliğinden: 
Eşrefpaşa hastenesi için alınacak olan 13t lıalem mub· 

telif cins alit ve edevatı tıbbiye 12·3-936 günlemecinden 

itibaren münak saya konmuştur. Taliplerin nümuneleri 

görmek ve şeraiti anlamak üzere her gün hastane heyeti 

idaresine ve ihale günü olan 2-4-936 perşemba günü encü
meni vilayete müraca tları ilin olunur. 12-16-20·24 643 

BAŞ DURAK 

H Al\1Dİ NüZHE1~ 

Sıhhat Ezanesi 
\'alnız taze temiz ve ucuz iltlç \'~ tu· 

v let çe~itleri eatar. 

ıhbat Bahk Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağa ır 
Ş rbet gibi içilebilir iki defa süzülm~•üı · 

Biricik satış yerı 

BAŞ DURAK 
Hamdi Nozheı 

fHHAT E°ZANESI 

•
1HERCULES .. vapuru 21 

martta beklenmekte olup yü

künü tahliyeden sonra BUR

GAS, VARNA ve KÔS
TENCE Umanlara için yük 

alacakhr. 
" HERMES 11 vapuru 23 

marttan 28 marta kadar 
ANVERS, ROTTE~DAM 

ve HAMBURG limanları için 

yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT 
LINIEN 

.. NORDLAND ., motörü 

limanımızda olup ROTTER

DAM, HAMBURG, COPEN
HAGE, DANTZIG, GDYNIA. 

OSLO ve ISKANDINAVYA 

limanlar1 için yük alacaktır . 

.. ROLAND " motörü 29 
martta beklenmekte olup 

ROTTERDAM, HAMBURG, 

COPENHAGE, DA TZIG, 

GDYNIA, OSLO ve ISKAN

DINA VY A limanları için yük 

alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELES,, vapuru 20 mart-

ta gelip 21 martta MALTA, 
MARSIL YA, ve BARSE· 
L0NE için yük alacaktır. 

"ALBA jUL YA,, vapuru 

,... ' 

17 nisand beklenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra 19 
nisanda MALTA, MARSIL

y A ve BARSELONE'ye 
hareket edecek. 

ilandaki hareket · tarible
rile navlonlardaki d~~işiklik· 

oJI ıU u• 
\ 

Je rd en acente ~m;;es;.uiıl~iy~ett liiiiiiiii!!iiiiiiiiiiiii,
1
ii,ii

0
iiiii

1
ii>iiiiiiiiii•i 

kabul etınez. Fazla t fsilat O O ' 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye şirketi binası 
arkasında FRATELLI 5PER
CO vapur acentasma müra· 
caat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
'J..i 111•1 /lıJyler 'olmBı .'\ . 68 

Telefon 3452 • 
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Sahif.;) 4 

Japon ve mançuri 
Rus amelesine 

askerleri, 
bidenbire 

hudutlardaki 
ateş açtılar 

Rusyauııı 1,okyo sefiri, japou hükumeti nezdinde teşebbüsatta 

bulunmuş ve hadiseyi protesto etmiştir 
lstanbul 24 ( Özel ) - l\loskova'dan alman son ha· 

berlere göre, Maoçuri hudutlarındaki Rus amelesi, 
birdenbire Jopoıı ve !Uançuri hudut muhafızlarının ta· 
urruzunn uğramı lar ve bir yaylım ateş karşısında 

çisi, Japon hnkGmeti nezdinde teşebbO&alld bulunmuş 

ve verdiği bir notada, bu gibi bildiselere sureti kat'i· 

yede niha}'Ct verilmesini bildirmi~ ve prote&toda bu· 

knlmı lordır. Bu bildi e Ozerine, Rusya'mn Tokyo el· lunmnttur. ......... .........-..... 
lngiliz donanması, Akde- Rusya' da elektirikçilik 

niz'i terkediyor mütemadiyen ilerliyor 
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Müteaddid haı·h gemileri, Cehe
lüttarık'a gelmj~ bulunuyorlar. 

Dönüş tedrici olacak 
lstanbul. 24 (Öıel) - Ce- lerdir. ltalya·Habeş harbı 

belüttarık'tan alınan haber- müoasebetile Akdeniz'e re· 
lere göre, Akdeniz'de bu· len lngiliz donanması, tedri-
Junmakta olan lngiliz do· cen eski üssübahrilerine 
nanmasından müteaddid ge· dönmek üzere emir al· 
miler, Cebelüttarıka gelmiş· mıştır. _________ . _ _..,. ______ _ 
Arnavutluk· ltalya ara
sında ki anlaşmalar 

-~~--------~~-ArnavutJuk ordusunda ltalyan za
hulunacak. Kapatılan J1itleri 

mektepler 
Belgrad 23 (A.A) - Son 

ltalyan· Arnavut anlaımasın· 
dan bahseden Politika ıaze· 

lesi diyor ki: Bu anlaşma ile 

Arnavutluk kat'i surette baı· 

kanlara yaklaşma siyasetin· 

den vaz geçmit ve tam su

rette Italya'ya bağlanmıştır. 

Emin menba)ardan alınan 

haberlere göre ltalya ve Ar

navutluk bu anlaşma ile •ta· 
ğıdaki taahhütlere giritmiş· 

lerdir : 
1 - Arnavutluğun idare 

şubelerinde ve bilhassa Ar
navutluk orduıunda ltalyan 
mütehassıs ve mualJimleri 
9alıştmlacaktır. Ordu talim 
bey'etiDio ba§ında bulunacak 
olan ltalyan general. Kral 
ne::ıdinde askeri hey' et reisi 
unvanını taşıyacaktır. 

2 - Avloaya limanının 
methaliade bulunan ltalyan 
sasena adasını müdafaa 

Frao ızlar, Fransa için 
kanlarını dôkecekle· 

rini söylftyorlar 

açılacak 
eden karaturna tepeleri lah· 
kim olunacaktır. Draç lima
nının idaresi tamamen Ital· 
yaolarclan mürekkep oıuhtar 
bir teşekküle verile~ektir.Bu 

limanda yapılacak itler içi11 
İtalya Arnavutluğa istikraz· 
da bulunacaktır. 

3 - 1933 de kapahlan 
Arnavutluk taki bütün bu· 
susi katolik ve ltalyan mek · 
tepleri yeniden açılacaklar. 

4 - ltalyan kapıtali ile 
bir ziraat bankası tesis olu
nacaktır. İtalyan mtllaba1111· 
ların yardımı ile ve ltalyan 
parası ile tütiln inhisarı ye· 
niden tanzim olunacaktır. 
ltalyanların elindeki petrol 
imtiyazları genişletilecektir. 

5 - halya Arnavutluğa 
40 milyon altın franklık bir 
istikraz verecektir. Bu istik· 
raz her sene 8 milyon altın 
franklık tediyelere ödene· 
cektir. 

ılü -Ba.$tarafı 1 inci .,ahif ede
ki söylemekte ve bu hususta 

Komiserlerin 
Harcırahları geldi 
lstanbul merkez memurlu· 

ğuna tayin edilen şehrimiz 
kısmı adli reisi Hulusi Ak· 
gümüş ile Şark viliyetleriae 
atanan diğer komiserlerin 

harcırahları gelmiştir. Buıün

lerde yeni vazifeleri baıına 
gideceklerdir. 

1 ısrar eylemektedir . 
ştı lstanbul 24 (Özel) - Vi· 
sa yana'dan gelen ıon haberlere 
la ıöre, Londra'da cereyan 
lk etmekte olan milzakereler 
lcil büınli suretle neticelenir ve 
cd devletler arasında bir uzlaş· 
n 'ı ma hasıl olursa, bütün 
s~ Avrupa'da baştan başa bü· 

l yük deiişiklikler olacaktır. 
dı. Londra, 23 (A.A) - Dört 
ak Ldkanio devletinin teklifleri 
alı buiÜD öğleden senra Saiot 

Jameı sarayında toplanacak 

olan Milletler cemiyeti kon· 
seyine tevdi . edilecektir. 

Eğer Alman cevabı bu top· 
lantıya kadar gelmezse 
konsey sanıldığına göre gizli 
bir içtima ile cevab gelinceye 
kadar toplantılarını talik 
edecektir. 

--·--En uzak köylere varıncıya kadar 
elektirik tesisatı yapılacaktır 

Meskeva gazetelerinin 
neşreyledilderi son istatistik

ler, Rusya'oıo elektirik sana· 

yiiode fevkalade bir derece· 
de terakki etmiş bulundu
j'uou röıtermektedir. Rus 

hllkümeti, Rusya'nın en uzak 
köylerinde elektirik tesitatı 
yapmıı bulunuyor. Söylen-
diiine rire, daha ... ~ sene 
soara Rusya' da olektirikle 
tenvir odilmemiı bir köy 
bile kalmıyacaktır. 

Yunanistanın dış siy& 
sası perşembe günü 

konuşulacaktır 

Sabık dış işleri bakanı, Mihalako
pulos uzun beyanatta bulunacak 

Paris, 24 (Radyo) - Ati- Perşembe günü toplanacak-
nadan haber veriliyor: Yu· 
naniıtan'ın dıı siyasasını 
tetkik edecek olan Yunan 

tardır. Bu toplanltda, sabık 

GJf bakanı Mihalakopules 

siyasalları. Mayısın ikinci uzun beyanatta bulunacaktır. 

----~----- .-.-----~-~~ 

RaŞbakan bugün Afyon 
abidesini açacak 

ismet lnönD'ni'n veı·eceği siya
sal söylev önemlidir 

lıtanbul, 24 {ÖıeJ) - Başhakan general ismet loönü ile 

Vekiller ve saylavlar Afyon'a varmışlardır. Başbakan bugnn 
Afyon Abidesini açarken siyasal ve önemli bir söylev vere• 
ceklerdir. Yarın da Afyon -Karakuyu Isparta hatlarının res· 
mikilşadı yapılacaktır. 

-----------··----------
Mnsalaha akt1 için her1 

iki tarata mtlracaat 
edildi 

-Ba.$ıarafı birinci sahifede
başladılar . 

Londra 23 (A.A) - 13ler 
komitesi ltalyan·Habeş ihti · 
lifını tetkik etmek üzere bu 

sabah topJanmııtır. Alınan 

haberlere göre komite ltalyan 

ve Habeı hükCımetlerile te

masa relerek bunların bir 
mütareke ve bir sulh akdet-

mek hususundaki fikirlerini 
anlamak ve en kısa bir za· 
man içinde komiteye malii · 
mat vermek üzere İspanyol 

1 
delegesi madariaga ile Avenol 
memur etmittir. 

Komite ayni zamanda bu 
içtima devresinde ltalya'ya 
tatbik edilmekte olan zecri 
tedbirlerin kaldırılması me
selesini ele tetkik eyliyecektir. 

Italyan 
Uçakları Finlandiya 
hastanesini bom bar· 

dıman ettiler 
Adis-Ababa, 23 (A.A) 

Cicika bu sabah tekrar bom· 
bardıman edilmittir. 

Adis·Ababa, 23 (A.A) -
Sidamo viliyet merkezi olan 
Ergaalene clün öj'leden ıonra 
birçok gaz bombaları ahi· 
mııtır. 

Harar, 23 (A.A) - Roy· 
ter ajansı bildiriyor: 
Dnokll Cicika bombardıma
nında lFinliodiya kızılhaç. 
hastanesinin barab olduiu ha· 

ber verilmektedir. Hastaha
nede yatanlardan birisi öl· 
müş altı11 yaralanmıştır. Bun· 
ların arasında Finlandiya'h· 
fardan biç kimse yoktur. 
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'l'efrilw sayısı: 11 

· ikinci kısım: MOcize taşı! · 
.. lıte baılıyorum .. 
.. Madamlar ve · Müsyüler .. 

.. Isa doiumundan 732 sene 
evvel, 25 Temmuzda .. 

- 6-
Çiogane krallarının 

m·ermer taşı 
Don Lüi bu tarihi söyler 

söylemez durdu; ve şu iza· 
hatı vermek mecburiyetini 
laisaetti: 

.. Tarihlere bu kadar 
elaemmiyet verdij'imia ıebe· 
bi, sizi biraz da hayret için· 
de bırakmak içindir. Bunu 
ıimdiden itiraf ederim. 

Siıe zikrettiğim günün 
sabahı, Elbe'nin membaları 
ile Tunanın sahillerinde 
Herkiniyen ormanları ara· 
sında bir veya iki asır evvel 
yerleımiş Kelt kabileleri 
arasında büyük bir heyecan 
vardı. Muharipler, kadınla· 

rıaın yardımı ile çadırları 

kaldırıyorlar, eşyaları, mü· 
teaddid balta ve silihları, 
ok ve yayları atlara ve ökllz
lere sarıyorlardı. 

.. Biraz sonra, hiçbir inti
zamsızlık görilnmediii halde 
Elbe nehrine akan Eger suyu 
istikametine yürüdüler ve 
ertesi gün akşamı buraya 
vardılar. Burada, • ıün 
i'Önderilmiş en iyi muharip· 
lerden mürekkep yüz kadar 
adam, sandallarla kendilerini 
beklemekte idiler. Bu san· 
tlallardan birisi çok süslü 
olmak itibarle nazarıdikkati 
celbediyortlu. 

"Reislerin reisi, yahut arzu 
buyurursa kral, bu saadala 
kuruldu ve mühim ltir autuk 
söyledi. Bu nutku size aynen 
tekrarlamak benim için müm· 
kün deiildir. Fakat bu kral 
kabilenin komşuların teca • 
Yüzlerinden kurtulmak için 
hicrete mecbur kaldığını, bu 
yerleri bırakmaktaki elem 
ve ıztırabı, fakat eşyasını 
birlik götilrdüiü kabile için 
her yer:n vatan olabileceğini 
anlattı. Bilhassa, tılısım tatı 
olan ve Kralların mezarına 
kapak teşkil eden tat bera
ber olduktan sonra ne bir 
endiıeye ve ne del bir kor· 
kuya mahal olmadığını da 
ıöyledi. 

"V • Kral, kıymetli bir 
kumaş açarak halka 1 mel· 
re en ve iki metre uzunlu· 
iunda bulunan bir taı gös
terdi. Ve kadın, erkek ço· 
cuk kabile halkı acayib ses
lerle yerlere yüzl koyun 
yattılar. 

.. Reiılerin reısı, matlen i 
bir asayı ela göstererek: 
.. Mucize taıı emniyet altına 

alınmadıkca bu aaa elimden 
düımiyecektir. Mucize tatın· 
dan doğan bu asa, göklerin 
ateşini hamil ve bayat ile 
ölümü veren kerametli ltir 
aaadır. Bununla biz her 
zaman zafer bulacağız." 
Kayık hareket etti, bütüa 
kabile de kralı ta ki it. eyledi. 

Patrik gülüyordu. Stefan 

kişi yaralanmıştır. Ölülerin 
miktarı malCım değildir. Sivil 
halk bombardıman korkusu 
ile Harar•dan çıkarılmıştır. 

bile endişelerini unutmıi• 
haşlamışb. 

Don Lüi: 
- Gülmej'e lüzum yok· 

Siylediklerim çok ciddi 
şeylerdir. Dedi. 

"Bu kabile haftalar ve ay
larca Elbe boyunca ilerledi· 
ler; nihayet bir akşam ıaat 
9,30 da Frizon diyarında sa· 
bile Yardı. Burada haftalar 
Ye aylarca fakat emniyet "e 
sükun bulamıyarak kaldı, 
yeniden hicrete karar verdi.,, 

Bu clefada deniz yolund•P 
ltir hicret başladı. O tuı 
• Bu rakama dikkat edioiı -
kayıkla denize açıldılar. Bu 
otuz kayıkta 30 aile vardı. 
Haftalar ve aylarca o sahil· 
tlen bu sabile ridip ıeldi· 
ler, SkandioaYların nezdine, 
sonra Saksonların yaoıo• 
gittiler, kovuldular. Bu ka
bilenin mucize taıını da be· 
raber taşıyarak deniz nze• 
riade bu maceraıı cidde• 
nazarıdikkati calib idi. 

"Son merhaleleri lrlaad• 
oldu. Burada yarım, belki de 
bir asır kaldılar; kendilcri11-
den daha az barbar ol•11 

halkla temaa yüzündea bit 
derece daha medenileıtiJer· 
Bir a-Un kabiJenia reisi keo· 
dileri için mükemmel bir 
melce bulduğunu bildirdi. 
Bulduju yer, yanaşal.,•'1 

müıkül, otuz kaya ile çev· 
riJmiş bir ada idi. 

.. No tuhaf tesadüf. Qtuı 
kabile, otuz kaya... Qt1.1ı 
kayık bu adaya yollandı. 

" Adayı hücumla zapdet: 
tiler. Kabile adaya yerleıtı• 
mübarek taı ta yerine koP· 
du.. Yani Voraki arkadaı• 
göıterdiiim ve bili durdu· 
w d ' gu yer e .. 

..Eıki zamanlarJa Fraoı•· 
da ıabillerde bulunan kuOJ • 
lar, mücellA tat devrinde k•· 
yalar içini oymu§lar ve ken· 
dilerine mesken ittihaz et· 
mişlerdi, işte bizim kabile de 
Sark adasında bu yeraltı oıe• 
kenlerini hazır bulmuıJardır· 
Bu vaziyet 10 dan 15 asır• 
kadar devam etti, bura.I• 
bir medeDiyet kurdular, bir 
çok hAdiselere mukavedlet 
ettiler ve bence hila da 111u· 
kaYemet ediyorlar, el aJtııı· 
dan gizliden riıli maıarafar· 
da. 

"Vorski, merak etme. Se. 
nin cinayetlerinin de tari~· 
çesini de çizeceiim; hristı· 
yanlık, eıki akidelere oib•' 
yet verir gibi olmuştur. su· 
rada Sarek'te hriatiyaohlı 

·ıe perdesi, manastır usuHi ı 
eıki akideler yaıayış dur· 
muıtur . . 

Deııanıı var ---·---
Muhtelit tedristı1 

kaldırıl mı yaca" 
Ankara, 23 (A.A) - Qrt.• 

d ı· mekteplerde muhtelit te r 
satın kaldırılacağına dair 
bazı gazeteler tarafından y•· 
pılan neşriyat üzerine Kilitli' 
bakanlığında yaptığımız ta~: 
kikat bu neşriyatın cid 

1 

hiçbir esasa dayanmadıi101 

göıtermiıtir. 


