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~· Almanya Ve ltalya, ihtilalcilere Yardım Edecekler 

nlııt· 

soO 

- ~ .... ,......,.... ~ . 

Antakya ve İskenderun halkı, in-
tihabatın verdiği neticelerden 
son derece memnun olmuştur 

;;' S_ancakta yeni ve müessif hiidiseler oldu, halka ağır muame
. ~ le yapan 6 zabıta memuru yaralanmıştır. Halk heyecan içinde 
gU' lstanbul, 20 ( Hususi ) - J dada arbedeler olmuş ve 
Jd Arapların tazyiklerine rağmen ,. zabıta ile halk biribirine gir· 

!ürk halkının ve azlıkların miştir. 
bd ıntihabata iştirak etmemeleri, Kilis 19 (A.A) - Belanda 

ssP~ ~emnuniyet uyandırmıştır. Fa- bulunan yurd kaçaklarından 
acB at Araplar, Türk kardeşleri· nahiye müdürü Mehmet Ali 
oll' 

,ııı~ ,, 
kiıll' 

ıt'' 
def 

bir 

ğiıı'' 

tnizi yeniden tazyike başla- intihap sonlarında müntehip· 
l'llışlardır. Dün vukubulan bir lere şu teklifte bulunmuştur: 
arbedede kardeşlerimize karşı - Reylerinizi kullanınız 
ağır mu~melede bulunan 6 yarım Suriye lirası mükafat 
Polis yaralanmıştır. alacaksınız. Fakat Mehmet 

Ankara, 20 (Hususi) _ Ya- Alinin teklifi kimse tarafın· 
dan kabul edilmiş değildir. 

tın toplanacak olan Büyük M Bunun üzerine reylerini kul-
illet meclisinde mühim mü- 1 b k" 1 b anmıyan azı ımse ere iz-

ıakereler olacak ve bu me· zat dayak atmıştır. Gene yurt 
Yanda, Antakya ve lskenderun kaçaklarından Mustafa Asım 
~e~elesinden dolayı hükume· ve Adanalı Mahmut Celal in· 
•rnızle Fransa arasında teati tihabatta mahalli hükumetin 

B 1 1 kazanması için azami faaliyet 
U gar ar Arap arhedecilerinden bir grup sarfetmişler fakat halk tara· 

"l omünizm cereyan. olunan notalar hakkında iza· 1 § Şam, 20 (Hususi) - Son fından büyük hakaret ile kar· 
hat verilecektir. gelen bir habere göre, Şam- şılanmışlardır. 

Qrındankorkuyor/ar ........... -------
Sofya, 20 (Radyo) - Ti· F k 1 h•ıı e e 

Cclret odaları intihabatı, ko- ran o spanya sa 1 erını 
llı~niz cereyanlarından endişe ' 
b~ıldiğinden dolayı başka 

"zamana talik edilmiştir. abloka altına aldıg"' ını ln
Hitler 

--~-!!t112$"!!!!_ giltereye bildirmiştir 

M. Hitlcr 
I Berlin, 20 (Radyo) - Hit
ter, dün buraya gelen Avus· 
~tya ltariciye nezareti müste· 
ık~' (Şmit) i kabul etmiş ve 
Ilı 1 saat kadar muhtelif siyasal 
Ilı tseleler hakkında konuş· 
lıştur. 

~ Yiyana, 20 ( Radyo ) -
ltı~Usturya hariciye nezareti 
~ ~steşarı (Şmit) in Berlin se· 

t' atına ehemmiyet verilmek· td· 
'il ır. Avusturya'nın, Tuna 
li c~clesinde Almanya'nın fik· 

Ilı a l k · d.ğ. ·· 1 · n ama ıste ı ı soy enı· 
<it, 

~~~--------~~-lsvi çre, Madrid halkının, bitaraf bir mıntakaya 
alınması için devletlerin müdahalesini teklif 
etmiş ve bu mesele. halikında nota vermiştir 

Bern, 20 (Radyo) - lsviçre eylemiş olan ihtilalcilere karşı sız vapurunun mevcud olma· 
hariciye nazırı M. (Muta), mukabil bir hücum y~parak dığını bildirmektedir. 
bütün devletlere verdiği bir ileri hareketi durdurmuşlardır. • , .._ __ _ 

muhtırada; Madrid civarında Son haberlere göre, Milis- Con Simon 
bitaraf bir mıntaka tesis edi- ler, Karavaasel mevkiinde ih- . 
lerek halkın oraya çekilmesine 1 1 ı k k b - Avam kamarasında ti a ci ere arşı yaptı azı mu- __ _ 
müsaa·de edilmesi için müşte-
reken teşebbüsatta bulunma· sademelerde muvaffak olmuş· mühim_~ bir SÖ Y f ev 
larını teklif eylemiştir. !ardır. ----V-e-rece_k_ 

Paris, 20 (Radyo) - İhti· Harp, Madrid'in şimalinde .-...:..:-_:___ 

Ialciler, bütün İspanya liman- devam ediyor. Madrid şehri, 
larının, kendi harp gemileri dün gecede bombardıman 

tarafından abloka edilmesini edilmiştir. Yüz kişiden fazla 
emretmişlerdir. Bu emir, Lon· 
dra'da derin akisler yapmıştır. 
lngiltere'nin abloka keyfiyetine 
razı olmıyacağı muhakkak ad
dolunuyor. 

Paris, 20 (Radyo) - Milis· 
ler, üniversite ve civarını işgal --······---Kral Edvard 
Teftişlerini bitirdi 

ve döndü 
Lodra, 20 (Radyo) - Kral 

Sa Majeste 8 inci Edvard, 
Gal' deki maden ocaklarını 
teftiş etmiş dün akşam bura
dönmüştür. 

ölü ve çok yaı alı vardır. 

Sefirler, Şili elçisinin riya· 

seti altında toplanarak vazi· 

yeti müzakere etmişlerdir. Söy· 

lendiğine göre, masum insan

ların kurtarılması için bütün 

sefirler, Iazımgelen tedbirleri 

alacaklardır. 

Londra, 20 (Radyo) - in· 
giltere hariciye nezareti, lspan· 

ya'nın bütün sahillerine abloka 
koyduğu hakkında general 
Franko'nun notasını almıştır. 

Paris'ten gelen haberler, 
Barselon'da (Dopleks) ve (Al· 
batros) tan başka hiçbir F ran· 

Con Simon 
Londra, 20 ( Radyo ) 

Avam kamarasının ilk toplan· 

tısında; dahiliye nazırı Sir 

Con Simon, gayet muhim bir 

söylev verecektir • 

t .. ;;s: 

ölüm hadisesinin parla
mentodaki akisleri 

(Salengro) nun cenazesi, bugün Belediye 
dairesine götürülerek teşhir edilecektir. 

Fransız parlamento binası 

Paris 20 (Radyo) - Fran- edilecek ve yarın büyük mera· 
sız parlamentosu, dün toplan· simle gömülecektir. 
mıştır. Parlamentoda, dahiliye Zabıta ve Adliye memurları 
nazırı Salengro'nun ölümü do- dün müteveffanın evinde muh· 
layısile fevkalade buhranlı bir telif fotoğrafiler almışlardır. 
hava esiyordu. Herkes, Salen· Paris 20 (Radyo)- Başba· 
gro'nun ölümü etrafında ko· kan M, Leon Blum,· Dahiliye 
nuşyor ve bu hadiseyi intaç Nazırı Salengro'nun ölümü 
eden sebepleri araştırıyordu. münasebetile muvakkaten Da· 
Müzakereler kısa geçmiş ve biliye vekaletini idare edecek-
celse çabuk kapanmıştır. tir. Gelecek hafta Reisicumhur 

Lil 20 {Radyo)- Müteveffa M. Lebrun'un riyasetinde top· 
Dahiliye Nazırı M. Salengro· lanacak olan kabinede, yeni 
nun cenazesi, bugün belediye Dahiliye Nazırının kim olacakt 
dairesine götürülerek teşhir anlaşılacaktır. 

--~~~-----,_...... ....... _~~-.-.--~-------
Fuar 

Komitesinin bir 
kararı 

Fuar komitesi tarafından bir 
kataloğ bastırılacağı ve muh· 
telif dillerde olacak olan l bu 
kataloğun her yere gönderile
rek fuar için propaganda ya· 
pılacağını yazmıştık. Katalo· 

ğun basılması, müteahhide ve· 

rilmiştir. Fuar komitesi, 937 
senesi fuarının 20 ağustosta 

açılarak 20 eylülde kapanma
/ Devamı 4 üncü sahifede J 

Bir tayyare 
D~ştü ve par

çalandı 
Londra 20 (Radyo) - Is· 

kandinavya'dan gelen bir tay
yare, hava mümanaatından 
yere düşmüştiir. lki pilot par· 

çalanmıştır. Radyo telefon 
memuru ağır surette yaralıdır. 

---···---

P apanastasy o 
Dün gömüldü 

Atina, 20 (Radyo) - Ev· 
velki gün vefat eden eski baş-

bakan Papanastasyo dün bü· 

yük merasimle gömülmüştür. 

Kral, teessüründen dolayı ce

nave merasiminde hazır bulu-

Faşist meclisi Papanastasgo 
namıyacağını müteveffanın aile-

İ kti sadi bir diktatör- sine bildirmiş ve saray nazır· 

lüğün tesisine karar larıle yaverini göndeımiştir. 
• 

vermış 

Paris, 20 (Radyo) - Dün 
gece toplanan ftalya Faşist 
meclisinin, ltalya'nın iktısadi 
bir diktatörlük tesis etmesine, 
donanma ve hava kuvvetlerini 
ziyadeleştirmesine ve lngiltere 
ile olan müzakerelerin takip 
edilmesine karar verdiği söy· 
leniyor. 

Papanastasyonun ailesi, me· 

zar başında hiçbir siyasi söy
lev verilmesini arzu etmemiştir. 

Cenaze merasiminde, baş· 
bakan Metaksas, bütün nazır· 
lar, ecnebi sefirleri ve muh· 
telif yabancı heyetler bulun· 

muştur. Atina belediyesi, Pa· 
panastasyo'ya bir heykel ya
pılmasına karar vermiıtir. 

-
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Yazan: Anton P. Checkov. 

Galtchinkoy nahiyesinde, se· 
nelerdenberi tam bir san'atkar, 
ayni zamanda dnygusuz ve 
kaba bir adam olarak tanınmış 
olan Grigory Petrov, ihtiyar 
karısını araba ile hastahaneye 
götürüyordu. 20 milden uzun 
korkunç bir yolu aşmak rncc· 
buriyetinde idi. Bir hükumet 
posta arabacısı da, bu yolda 
adam akıllı uğraşmışsa da Gri
gory gibi yaya kalmıştı. Tam 
yüzünden kesici ve soğuk bir 
rüzgar esiyordu . 

Kararsız istikametlerde uçan 
beyaz kar bulutları, hızla dö
nüyor, çenberler çiziyorau. Kar 
larm, gök yüzünden mi top
rağa düştüğü, yoksa toprak
tan mı gök yüzüne yükseldiği 
bilinemiyordu. Tarlalar, telgraf 
direkleri ve orman kar duma
nından görülemiyordu. Grigory 
nin üzerine ansızın bir kar 
fırtınası kamçı gibi çarpınca, 
hayvanın başındaki boyunluk 
bile gözden kayboldu. Biçare 
cılız, sıska beygir, yavaşça sü-

ründü, ayaklarını çekmek, ka

fasını kardan kurtarmak için 

bütün kuvvetini tüketti. Tor

nacı acele ediyordu, durmadan 

oturduğu yerde zıplayor, mü

temadiyen beygirin sırtını kam
çılıyordu: 

- Martryona sızlanma!. 
Diye mırıldandı. 
- Biraz sabırlı ol.. Tanrı

nın yardımile hastahaneye 
varacağız, senin için en ha
yırlı şey bu olacak.. Pavel 
Jvanith sana bir damla vere· 
cek... Belki de başkalarında 
sana kan akıttıracak, o çok 
meşhur bir doktordur, şifalı 
bir ruhla seni iyi edince kendi 
de memnun olacak. Sen hiç 
üzülmef.. Pavel lvanith bütün 

· bütün iyiliğini gösterecek .... 
Bağınp çağıracak amma elin

den gelen iyiliği yapacak ... 
Nazik kibar, habrşinas bir 

adamdır o ... Tanrım sen ona 

sağlık veri... Biz oraya varır 
varmaz hemen odasından fır
lıyaçak, beni çağıracak, sonra 
başlıyacak bağırmağa: 

- Nasıl?. Neden böyle? .. 
Niçin zamanında gelmediniz? .. 
Ben sizi bütlin gün bekleyip 
duracak uyuz köpek değilim 
ib:is herifleri .. Neden sabah-

Çeviren. V. Moral 
leyin gelmiyorsunuz, defolun 
gözümün önünden uzaklaşın, 
yarın tekrar gelirsiniz ... 

Ve ben: 
- Mister Pavel lvanith, 

aziz doktor, ne olur biraz 
sıkıntıya katlanıp işimizi yapın 
diyeceğim. 

Tornacı beygirini kamçıla· 
dı, ve ihtiyar karısına bak
maksızın mırıldanmasına de
vam etti: 

"- Muhterem doktor, tan
rı hakkı için ... İşte salib, her 
sabah gün doğmadan yalva
rırım. Tanrımız böyle kar fır
tınası yaparsa, burada zama
nında nasıl bulunabilirim. 
Acıyın, biraz siz de bakın, 
en birinci hayvan bile yapa
mazdı, halbuki benimki, işte 

bakın, at değil yüz karası: 
"Ve Pavel lvanitch kızarak 

gene bağıracak: 
"- Sizi biliriz, hele sen 

her zaman bir bahane bulur· 

sun, yemin ederim ki gene 

en aşağı yarım düzine mey· 

hane dolaşmısındır." 
Ben de: 
- Hayır aziz doktor, ben 

bir katil yahut kafir miyim? 

ihtiyar karım ruhunu tanrıya 
teslim etmek üzere bulunuyor. 

Nerede ise ölecek. Bu vazi· 

yette ben meyhane meyhane 

dolaşırmıyım ? .. ,, diyeceğim. 

- Alın şu musibet meyha
necileri. Diyecek ve ben de 

ayaklarına kapanacağım. 
"- Pavel f vaniteh muhte-

rem doktor!.. Size saygı ile 

teşekkür eder!z, bizim gibi 

münasebetsizlerin yüzsüzlük· 

!erini bağışlıyan, kusura bak· 
mayın bir köylü adamlarız. 
Burada kıçımıza güzel bir 
tekme hak etmiştik, halbuki 
siz püyük bir iyilik göstererek 
dışarıya kadar çıktınız, karlar 
üstünde kalınız.,, 

Pavel lvanitoh bir tokat 
vuracakmış ~gibi yüzüme ba
kacak: 

" - Sen kaçık herif deye· 
cek, ayaklarıma kapanacağına 
ihtiyar lkarına acıyıp votkayı 
biraz daha insaflı zıkkımlan· 
saydın olmaz =mıydi? Sana ıyı 
bir kötek isterdi şimdi,, 

- Arkası var . 

lzmir ili daimi encümeninden: 
445 lira 41 kuruş keşif bedelli Tepecikte Şehit Fazıl oku

lunun onarılması 311101936 günlemecinden itibaren 20 gün 
müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Bu işin ihalesi 23/ikincı teşrin/936 pazartesi günü saat 11 

de il daimi encümeninde yapılacağından isteklilerin 2490 sa· 

yılı yasaya göre hazırlıyacakları teminatlarile ve ehliyet vesi

kasile birlikte yukarıda tayin olunan gün ve saatta il daimi 
encümenine gelmeleri. 

Fazla bilği edinmek ve projelerini görmek istiyenlerin' Ba-

yındırlık direktörlüğüne başvurmaları. 1071 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak: ~:~~~nd~alepçioğlu hanı 1 1 
*~~~~~~~~~-- 1 

Henüz doğrudan doğruya siyasi görüşmelere başlanmamış 
fakat çalışmalara müsaaid bir zemin hazırlanmıştır 

Morning Post gazetesinden: etmiştir. Bu hafta sonunda o da Mussolini'nin sözlerile 

için yazı mı tura 
ra mı beyaz mı 
vardır. 

mı gibi, ka
oynıyanlar 

Son hafta içinde, zecri ted- ltalyanmatbuatı şimdiye kadar lngiliz iktidar mevkiindc bo· 
birler.in tatbikinden beri İngil· lngiltere'ye karşı kullandıkları lunanların sözlerinin 'biribirlnİ 
tere ile halya arasında baş dili tadil etmek suretile bu pek tuttuğudur. Anla~ılıyor k~ 
göstermiş olan gerginlik ve dostane tezahürlere ve karşı- M. Mussolini, Akdeniz' de ik1 Çok eser, her dilde her 

sene, küçük büyük, broşürler, 
mecmualar, kitaplar, neşret-

anlaşmazlığın değişmekte ol- lıklı iyi ~niyetlere mukabele mem!eketin karşılıklı menfaat· 

mek rlazım. Geçenlerde Bre· 
zilya basın kurumu bizim ba
sın birliği ile bir anlaşma 
yapmağı teklif etti; maksad 
iki memleketi birbirine tanıt
mak! Fakat işin hazin bir 
ciheti olduğunü da söyleme· 
liyim. 

duğuna dair alametler gözük· etmiştir, lerini koruyan bir centilmen 
müştür. Vukua gelen hadise, Mesela, bütün bu hadiseleri anlaşması yapılmasına taraf· 
son tiyatro tekniğinde başlıca hulasa ettikten sonra Popolo tardır. Herhalde böyle bir 
aktörlerin seyircilerin gözünün d'ltalya gazetesi "Milan'da açı- hareket, meselenin hallini ge· 

lan yolun daima açık kalması 'kt' k l b' kt ii· önünde bütün sahneyi değişti- cı ırece o an ır pa m 
ve hedefe bir an evvel erişi!- k · · · kt d ha rişlerini andırıyor. Şimdi biz, l ~~ ~resme gırışme en 8 

mesi talyan kamoyunun arzusu d 
h · d · · d ıyı ır. 

sa nenın eğışmesın en sonra olduğunu,, yazmıştır. 18 ay· K ld k' İ l ·1 l 'lt e a ı ı, ta ya ı e ngı er 1 

Nasılsa Lübnanlılar Brezil
ya'pa kötü bir şöhret sahibi-

dramın ne şekil alacağını bek- danberi İtalyan matbuatında al d h' b' ı nfıış· ar arın a ıç ır yazı ı a 
liyen seyirciler gibiyiz .. 

Bu vaziyet, M. Mussolini· 
nin geçen pazar günü, Milan
da söylediği nutukta "iki ta· 

böyle bir yazı çıkmadığına ma olmadığı halde, karşılıklı 
göre, Mussolini'nin artık vazi- bir surette biribirlerine güve· 
yeti düzeltmek dıleğinde oldu· ncrek ve karşılıklı menfaatle· 
ğuna hükmedebiliriz. Fakat rini gözeterek yıllarca Akde· 

dirler. Brezilya' da kendilerine 
eskidenberi Türk denmek de 
adet olmuştur. Hatta ben 
cenup Amerika'sına gittiğimde 
vapur yolcularından bir Bre· 

rafın da menfaatlerine uygun bu yeni vaziyetten bir semere niz' de dostça yaşıyabilmir 

zilya'lı: - Sizin Senpolde mil· 
yonerleriniz bile var, demişti. 

bir surette lngiltere ile ltalya hasıl olabilmesi için büyük lerdir. 
arasında açık, seri bir anlaş- Britanya'nın da kendi rolünü Bu tecrübe edilmiş metod· 

Eğer Brezilya'lı bir tüccara, 
esnafa satıcıya fena bir is
nadda bulunursanız hemen şu 
sözü suratınıza atıyor: 

- Efendi, ben Türk deği· 
liml 

Demek ki 40 milyonluk 
koskoca Brezilyaya, kimbilir 
belki Arjanrine oralarda dev· 
let memurlarından gayri Türk 
olmadığını anlatmakla, kendi
mizi tanıtmaktan başlıyacağız. 

İsveçde ilk mekteplerin coğ
rafya derslerinin Türkiye kıs

mını izahetmek gerekiyor.Hal
buki biz oturduğumuz yerde, 
şimendifer politikamızın, en· 
düstri ve biitün inşa hareket
lerimizin, inkılaplarımızın dün· 
yaca tanınmadık tarafı olup 
olmadığını düşünürüz. 

Ne yapalım, kaç asırlık düş· 
man edebiyatının ta ruhlere, 

· şuurların altına işlettiği itikat
larla çarpışmak. [mecburiyetin· 
deyiz. Fa - Tay 

---··-- -
Planörler 134 

kilometre 
Planörcü pilot llçenko,Sim· 

feropol 'da, iki kişilik bir pla· 
nörle ve beraberinde bir yol· 
cu olduğu halde, çok muvaf
fakiyetli bir uçuşfyaparak 134 
kflometre mesafe kadetmiş ve 
bu suretle Almanların elinde 
bulunan bu sahadaki dünya 

~mesafe rekorunu kırmıştır. 
Uçuş 1 saat 40 dakika sür· 

müş ve planör bu esnada 
Kırım yarımadası, Sivaş koyu 
ve Azak denizi üzerinde ce
velan etmiştir. 

ma,, lüzumundan bahsetmesile 

ortaya çıkmıştır: İçinde bakı· 
mından biraz tehdid manası 

da gizli olan bu nutka, iki 

gün sonra Lordlar kamarasın· 

da Lord Halifaksın ( lngiltere 

ile ltalyan arasındaki ananevi 
dostluklara dönülmesini) iste
yen nutku ile samimi bir kar· 
şılık gördü. 

Lord Halifaks, bir takım 
anlaşmazlıklar yerine anlaş
maların ikame edilmesi güç 
bir iş olmadığını da sözlerine 

ilave etti. M. Eden, prembe 

günkü nutkunda ayni tezi mü
dafaa etmiştir. 

Hariciye nazırı, M. Musso· 

lini'nin "lngiltere'nin can da· 
marı olan Akdeniz yolunu 
ltalya'nın kesmek niyeti olma-

dığına dair,, verdiği teminatı 

gayt t iyi karşılamış; lngiltere· 
nin de ayni denizde İtalyan 
menfaatierine herhangi bir 
hücum ve taarruzda bulunmak 
niyetinde olmadığını söyle· 
miştir. M. Eden, İngiltere hü
kumetinın bu denizdeki müte-

kabil menfaatleri yalnız çatış

mıyarak değil, ayni zamanda 
iki tarafa da elverişli ve uy· 
gun bır surette sağlamak az
minde oldt,..~unu bildirmiştir. 
Bu dostça beyanatı, İngiltere
nin Adis·Ababa elçiliğindeki 
muhafız kıtaatını geri çekmeğe 
karar vermesi ve İngiltere ile 
ltalya arasındaki ticari müna
sebetlerinin tanzim ve inkişaf 
ettirecek bir ticaret anlaşma· 
sının neticelendirilmesi takip 

lzmir ili daimi encümeninden: 
625 lira 20 kuruş keşif bedelli Kuşadası okullasının onarıl· 

ması 31 / 10/936 günlemecinden itibaren 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Bu işin ihalesi 23 ikinciteşrin 936 
pazartesi günü saat 11 de il daimi encümeninde yapılacağın
dan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları temi
natlarile ve ehliyet vesikasile birlikte yukarıda tayin olunan 
gün ve saatta daimi .encümene gelmeleri. 

fazla bilgi edinmek ve keşiflerini görmek için Bayındırlık 
direktörlüğüne başvurmaları. 1070 

lzmir ili daimi encümeninden: 
1797 lira 71 kuruş keşif bedelli Ödemişteki kuvvetli oku· 

lunun bakiyei inşaatı 31/10/936 günlemecinden itibaren 20 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işin ihalesi 23 ikinciteşrin 936 pazartesi günü saat 11 
de il daimi encümeninde yapılacağından isteklilerin 2490 sa
yılı yasaya göre hazırlıyacakları teminatlarile, ehliyet vesika
sile birlikte daimi encümen~ gelmeleri. 

Fazla bilgi edinmek ve projesini görmek istiyenler BayınClır-
lık direktörlüğüne başvurmaları. 1073 

oynaması lazımdır . 

M. Eden, Perşembe günü, 

bizi alakadar eden mes'elelere 

karşı İtalyan kamoyu anlamaz· 
lık göstermezlerse ortada bir 

lngiliz • lta\yan ihtilafı kalını· 
yacağım soylemiştir. 

Milletler Cemiyetine karşı 

sadakat göstermek ltalya ile 

aramızdaki ihtilafı devam et· 

tirmeğe sebep olmadığına göre 

atık, bizim, kendi hareketle· 

rimizde ne kadar feragatli ha· 

reket ettiğimizi göstermek za· 

manı gelmiştir . 

Bir gece sonra bütün işlerin 

halledilmiş olacağını söylemek 

henüz mevsimsizdir. Henüz 

doğrudan doğruya siyasi te

maslara girişilmemiştir. Ancak 

diplomatik çalışmalara müsaid 

bir hava uyandırılmıştır. Fakat 

bilvasıta anlaşılan birşcy varsa 

Sovyetler 
birliğinden 

Çok çocuklu analara 
yapılan yardım 
Halen Sovyetler birliğinde 

çok çocuklu analar Devlet 

tarafından •büyük yardımlara 

mazhar olmaktadır. Bu yıl yaz 
ortalarında çıkarılan yeni ka · 
nun mucibince, yedinci çocuk
larını doğuran analar, bu son 
çocuğun doğumu gününden 
itibaren beş yıl zarfında yılda 
ikibin ruble almaktadırlar. 
On birinci cocuklarını doğran 
analara ise derhal beşbin 
ruble verilmekte ve ayrıca 

dört yıl müddetle yılda 8 bin 
ruble de maaş bağlanmak
tadır. 

Bugün yalnız Moskova mın
takasında bu kanun mucibince 
Devlet yardımına istihkak kes· 
betmiş olan 4, 100 ana alaka
dar makamlara müracaatta bu· 
lunmuştur. 

Moskova mıntaka .. ında bu 
hususta şimdiye kadar iki mil
yon ruble dağıtılmıştır. Orta 
Volga' da Kuybişev bölgesinde 
ise dağıtılan paraların miktarı 
3 milyonu geçmiştir. 

Sovyetler Birliğinin her ta· 
rafında çok çocuklu anaların 
yazılmasına devam olunmak
tadır. 

dan gene istifade olunması 
fazdalıdır. 

lzmir sulh hukuk mahkeme· 
sinden: 

Safiye ile Hayriye ve Selinıe 
aralarında müşterek olan ve 
mahkemece satılmak suretile 
şuyuun izalesine karar verileıt 
Bucanm Çiçek sokağında kai~ 
31 sayılı ve 200 lira kıymetlı 
hanenin ve keza Bucanın Sı· 
çan köyü mevkiinde kain V~ 
içinde 36 zeytin · ağacını havı 
300 lira kıymetli bağın 18-12' 
936 tarihinde Cuma günü sast 
15 de İzmir sulh hukuk mah' 
kemesi salonunda satışları ys· 
pılacaktır. Bu artırmada tah· 
min olunan bedelin yüıd~ 
yetmiş beşi nisbetinde bede 
verildiği surette talipleriıte 
ihaleleri yapılacak aksi tak· 
dirde satış 15 gün daha uıs: 
tılarak ikinci artırmaları t 4·1: 
937 tarihine müsadif pazarteS

1 

günü saat 15 de dairemiıd~ 
yapılacaktır. Gayri menkıJ 
üzerinde hak talebinde buiı.ı· 
nanlar ellerindeki resmi vesai~ 
ile birlikte yirmi gün içirıd~ 
dairemize müracaat etmelefı 
lazımdır. Aksi halde hakls· 

d · ·ıı· l. 01' nn a tapu sıcı ı ma um . 
madıkca paylaşmadan harıÇ 
kalacaklardır. Şartname 28-11 • 
936 tarihinden itibaren herke· 
sin görebilmesi için açıkta ve 
gayri menkulün evsafı şartoır 
mede yazılıdır. Müzayede)'~ 
iştirak etmek istiyenler kıyınetı 
muhammenenin % yedi bı.J' 
çuğu nisbetinde pey akç851 

veya milli bir banka mektub~ 
ibraz etmeleri lazımdır. Ga)'ı1 
menkulün kanuni mükellefi)'e~ 
leri satıcıya ve qo iki buçı.ı 
dellaliye ve ferag harçla~~ 
alıcıya ait olup ihale bede 

1 

defatcn ve peşinen ödenece~· 
tir. Müşteri ihaleyi müteak1P 
ihale bedelini defaten vernı;· 
diği veya vereı:r.ediği takdir .. ~ 
gayri menkul tekrar 15 gtJ 
müddetle artırmaya konulı.ı~ 
bu artırmada en çok bede 
verenin üzerine ihalesi ya.P1

' 

lacak ve arada tahakkuk ede' 
cek ihale farkı hiçbir giifl~ 
hükme hacet kalmaksızın vecı' 
besini ifa etmiyen müşterid~tl 
tahsil olunacakbr. Daha faı ~ 

ı A 1 k . . l dDI' ma umat a ma ıstıyen er 
remizin 936/1727 sayılı dos; 
yasına müracoatları lüzuf11 
ilan olunur. 

ai 

b 

&ı 

b 
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~ahife 3 (Ulusal Birlik) 

r:i1cau• 1 Pencere mahkumu ·1 
L ~ 
~Büyük bir camın siperledi- İçinde bir sorgu fırtınası ka· 
• balkon kapısına yapışan barıyor; fakat bütün sözler 

YUzü, saatlerce camdan ayrıl- hep birden ağzına hücum 
llıadı. Geçen dakikalar, bu ettikleri için hiçbiri çıkmıyor, 
}.Üzün yalnız rengini değişti- susuyordu. Bir fener ışığında 
~Yordu. Yorgun gözleri, içle· geçerken genç kadın: 
lırıe dolan (endişe ile birer - A, dedi. Sen zayıfla-
Çurum gibi derinleşmişti. Ma· mışsın. 

neye böyle 
oı laya kadar ayrılıyor, bir si· - 1. .. 
~ N . 
ı,j Rara yakıyor ve sonra gene - eyın var, 
~ y durgunsun? 
t· anan alnını cama dayıyordu. 

11 Öteki odada soba yandığt = ~aylesene ne oldun? 
f· halde, sokağa bakan pence- Pencere mahkumu o vakit 
İl' tesj olmadığı için gidemiyor, dişlerinin arasından: 
c· Soğukta ve ayakta bekliyordu. - Uzun sürer diye susuyo-
ü· Saatini kapağı açık olarak rum. 
a llıasa üstündeki bir saksıya Dedi. 

~aYanmıştı. Akreple yelkovan Şoföre yuvalarının semtini 
e, g 
r ~nirleri gererek yürüyordu. söylediler. Aralarındaki buz-
h b ep bir yana bakmaktan dan duvar erimeğe başladı. 

e· 0Ynu ağrımıştı. Kasırgalardan önce düşen iri 

d· 

e· b· Merak, alnını bir sapan gi· seyrek damlaları andıran bir 
e· 1 sürüyor, çizgiler derinleşi· kaç söz konuştular. Daha ilc-

• c· Yordu. 1 ride araba durdu. Girdiler. 
Bır aralık: Camlarla birlikte çam dalları 
- Nerede kaldı?. aydınlandı. Şimdi karşı karşı-

sı Diye mırıldandı. Sonra, an- ya bir meşin kanapeye yerleş-

Olivier ve şü
rekisı Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

ELLERMAN LINES LTD. 
.. THURSO" vapuru 20 ikin· 

ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS"ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOW 
için yük alacaktır. 

"POLO" vapuru 3 birinci 
kanunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamand~ LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

"DRAGO,, vapuru 10 birin· 
ci kanunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA'dan gelip yük çı· 

karacaktır. 

GENERAL STIM 
"PHILOMEL,, vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip LONDRA 

için yük alacaktır. 
Tarih ve navlunlardaki deği-

şikliklerden mesuliyet kabul 

edilmez. • ~ın ağır düşüncesinin altında mişlerdi. Genç kadın, 0 za-
e şiarının keemerleri çöküp - - S 

1 man ıztırabın oyduğu bu yü- ~F ratelli perco 
~. nı buruştu. Kapanan gözle- zü, daha iyi "'gördü. Oğuldı- •-" 

e tınin içinden korkunç şeyler ve ~ yan kulaklarında vicdanının 
ile eçınişti. sesini duydu: 
erı b Saat üç oldu, dördü vurdu, - Ne yapayım, dedi; hoş 
İll /Şe yaklaştı. Karşı duvarlar- gör, gelemedim. 
tli b~ son ışıklar kızıyor, çam - Niçin? 
ı· ır nöel ağacı gibi yaldızlanı- Göz bebeklerinde bir sani· 

:~tdu. Amma bu güzellik çok yelik bir titreyiş, dilinde hafif 

vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" HERCULES ,, vapuru 30 

2nci teşrinde gelip 5 1 nci 
kanuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURC l~trnedi. Can sıkıcı bir esmer· bir tutkunluk oldu. Merhameti 

1 ıc • k b' d t · · limanları için yük alacaktır. 
t>' Çô meye başladı. Odaya ırşey uy urmayı emre mıştı. 
•()r·· SERViCE MARITIME 

,. 
\r 
dt 
el 

~b~nmez bir duman dolar Fakat acı gerçek birdenbire 
1 oldu. Saatin kadranı si· ağzından fırladı: ROUMAIN 

Od· 
1 . '· Pencere mahkumu hala - Kurtulamadım, sonra ça- "ALSA JULIA" vapuru 19 
trınd 'd. k' b'l' k MALTA MAR bi . e ı ı ve ım ı ır aç ya da tuttular! . 2nci teşrinde , • 
nınci defa: Dedi. Adamcağızın bakışları SiL YA ve CEZAIR için yük 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEV ANTE LINIE 
"BOCHUM,, vapuru 11 ikin

ci teşrine doğru beklenilmekte 
ve 15 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

"AKKA" vapuru 11 ikinci 
teşrinde beklenilmekte ve 15 
ikinci teşrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala
caktır. 

"GALILEA" vapuru 20 ikin
teşrine doğru beklenilmektedir, 
HAMBURG ve ANVERS li-
manlarından eşya çıkaracaktır. 

" ISERLOHN " vapuru 23 
ikinci teşrinde beklenilmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve Bremen 
alacaktır. 

limanlarına yük 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXHlBITOR,, vapuru 14 

ikinci teşrinde doğru beklenil
mekte olup NEVYORK için 
yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ikin· 
teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için yük alacaktır. 

EXCELLO,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yiik alacaktır. 

PİRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

"EXCAMBION,, transatlan· 

19 Teşrinisani 936 _ ....................................... ... 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
ıMimar Kemalettin 
IKANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

, ____ ...ı--------------------~ HAVSLINJE 
OSLO 

"SARDINA" motörü 16 son 
teşrinde limanımıza gelerek 
DİEPPE ve NORVEÇ liman
ları için yük alacaktır. 

S. A. ROYALE HONGROISE 
DE NAVlGATION DANU

BIEN NE - MARITIME 
BUDAPEST 

"BUDAPEST,, motörü 29 
son teşrinde limanımıza gele
DANUB (TUNA) limanları 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

"MARITZA" vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliye
cekti. 

• Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• LA için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, KôS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL-

;:, Nerede kaldı canım? pencere kenarındaki halıya ve yolcu kabul eder. 
"-tı l · JOHNSTON WARREN LTD. · 

~t m esıni tekrarlıyordu. Fa- saplandı. Orada saatlerce du- ilanlardaki hareket tarihle· LİVERPUL 

tiği 20 son teşrinde PiRE 
limanından BOSTON NEV-

GRAD, NOVISAD, BUDA-' 
PEST, BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ için yu"k ala
caktır. 

"'ı bu .. sonuncuda sesi kırıl· ra dura ayakları yer etmiş ki· YORK için hareket edecektir. " JESSMORE ,, vapuru 15 ·•ı rile navlonlardaki değişiklik- EXOCHORDA 
d ş, sozler, f birbirine iniltiler· lime beklemenin acı damga- " " transat-
en lh Ik lerden acente mesuliyet kabul l t'ğ' 4 'lk kA d PiRE son teşrinde bckler.;yor, AN-

biyd· a alarla eklenmiş gi- sını vurmuştu. etmez. Daha fazla tafsilat iç in ;;nıBıOSTıON.v:n~~~YORK~a VERS ve LIVERPUL liman-
S 

1
• Demek o, bu balkon kapı- ]arından yük bo~a~tıp BUR-

li allanarak öteki odaya geç- sında alnı camlara dayalı gö- ikinci Kordonda FRATELLI hareket edecektir. GAS, VARNA, KÖSTENCE, 

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

Birinci Kordon, ~ telefon 
No. 2007 - 2008 le~~.apağı açık sobadaki kül- rünmez desterelerle biçilirken.. SPERCO vapur acentalığına DEN NORSKE MIDDEL- SULİNA, GALAÇ ve BRAI-

~ ~kış ateşin donuk kızıllığına Düşünce~nin ahtarah aııs~ müracaat edilmesi rica olunur. ~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-

..,,tı · zın karardı. içinde birşeyin Telefon: 2004/2005/2663 
de ı 

ı~ll am karşıda, paslanmış bu- keskin bir ağrı ile kırıldığını • 
eı'İ 11 , ar Üstünde bir tek yıldıza duydu, Bu kırılan şey galiba 
1,. ' 0

Zil ·ı· · B • b' k l 1 b hld ı_ ış.tı. u, beklediğinin ... ır ·a pti ve gene ga i a için-
ol· ve ızı ıdı. Acı acı gülümsedi de adına sevgi~ denilen nazlı 
rİÇ Yavaş bir sesle: !bir fidan vardı. 
1· D ~abiat daha sadık 1 _ _ __ ~- · H. Süh_a_ Kamçıoğlu 

1ce· d edı. Sonra verdiği hüküm-• ı D kt • 1 Cilt fle Tenasül hastalıklar 
,~~utanmış gibi sustu. Bu 0 or 1 ve elektrik tedavisi 
1,~tı Yersiz ve haksız kullan· Al• A ~ L i_sanıyordu. I gi:l.lı lzmir • Birinci beyler sokağı· 
tf'~~ık göğsünde bir anne yü Çocuk Hastalıkları Elhamra sineması arkasında 

ıı· ~i .1 
vurarak düşündü. Gelme· mütehassısı 1 No. : 55 

~~~· gelemeyişin bir felaket lkinciBeylerSokağı No. 68 Telefon: 3479 
l~ angıcı, umulmadık bir ka· • Telefon 3452 
i neticesi olması, akla, hele 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

) . ~ -· .. ·~ .... __ ..,,. . . . 

~~a~a daha yakındı . 
'it elı gibi fırladı. Ayaklarının 
~~ 'nda merdivenler bir çağlı· 
~~tı hıııle aktı. Kapı gümledi. 

IZMIR 
b1 tantıktan daha kara taiıhsiz Pamuk Mensucatı 
t Rölge sokağı hızla geçti. 

e· • 

rd' .'ki gün son::Köprü üstün· Türk Anonim Şirketi 
ull k Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir' de Halkapınardadırr. 

&;ıl..I arşılaştılar. Kadın sapa· 
uP ı1 a d Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 

Jlırı 
. . .. ~ 

~ ()il rn ı. Bunun yakalağını G 1 
. baştıran rende saatler onun eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
~: İr tarafına kıyamamışlardı. imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu- ~ ? 
~ltıb catına faiktır. >- r ~ • , ' v n n ru , 

~~ a e ağızdan gene 
0 güzeı Telefon No. 2211 ve 3067 r . /, ,, " lUI ~ 

t kışş, dişlerde gene o tatlı ~ı . ,... 
.~~nccre mahkUmu köprü Telgraf adresi: Bayrak lzmir J~/ ,-... --.-, r-CJ-~-l--~-; .. :-~-t<.-~ ..... J 
~ışmış gibi olmuştu. - • > "" ' 

~u·· •en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebeler~ kalp,böbreklerı 
I] rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara_ bile_ Doktorlar bunu tavsiye ederler 

-
-
• 

-
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Moskovada ecnebi tebaalarından ba-1 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğltı 

Birinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi .. 
- 17-

ZI kimseler daha tevkif edildi 
Tevkif olunanlaı· arasında, Avusturya, Polonya, Finlan

diya ve Estonya tabaasından olanlar da vardır. 
Moskova 20 (Radyo)- Şimdiye kadar tevkif olunan ecnebi tebaalardan başka, hükumetçe vaziyetleri şüpheli görülen bazı 

eıbas daha yakalanmıştır. Bunlar arasında üç Avusturyalı, iki Polonyalı ve daha bir takım ecnebiler vardır. Litvanya ve Fin· 
lindiya tebaalarından mevkuf bulunanların isticvaplarına zabıtaca devam olunmaktadır. Suçları sabit olmıyanlar derhal serbest 
bırakılıyorlar . 

•·+tt-••tı+-1~ ..... --~------~----

Almanya ltalya ile beraberi 
ihtilalcilere yardım edecek 
Paris gazeteleri, bo hadiseden dolayı asabiyet 

gösteriyorlar vaziyet çok nazik görülüyor 
Paris, 20 (Radyo) - Paris Nevyork Tribun gazetesi de, sicumur hala mevcuttur. Bi-

matbuatı, Japonya - Almanya bu hadise üzerine yazdığı bir naenaleyh bu vaziyet karşı-

ile ltalya tar.afmdan Franko makalede, Almanya ve İtal- sında herhangi bir devletin, 

hükumetinin tanınması mese- ya'nın Franko hükumetini tas- ihtilalciler tarafından teşkil 

lesinden sonderece asabi bu- dik etmeleri keyfiyetini, tama- edilmiş olan hükumeti kendi 

lunmakta ve müttehiden neşri- men Üsulsüz telakki etmek- kendine tanıması muvafık gö-
yat yapmaktadır. tedir. rülmemektedir. 

(Deya) gazetesi, Fransız Son gelen haberler, Londra Paris 20 (Radyo) - ltalya 

hükumetine müteyakkız olma- siyasal mehafilinin de ayni ve Almanyanın, Frangoya 

sını tavsiye etmekte ve ltalya kanaatte bulunduğunu bildir- yardım etmeğe karar verdik-
ile Almanya'nın siyasi faali- mektedir.I leri, son gelen haberlerden 
yetlerini iyi görmediğini yaz- Paris, 20 (Radyo} - Al- anlaşılmıştır. Bu haber, gerek 
maktadır. manya ile Italyanın, Franko burada ve gerekse Londrada 

.. Progredelyon"' gazetesi ise, hükumetini tanımaları, bura derin akisler yapmıştır. Ala-
vaziyctin yeni safhalar arzetti- siyasal mahafilinde mevcud kadarlar, vaziyeti çok nazik 
tini ve her teşebbüsün, kuv- beynelmilel teamüllere aykırı görmektedirler. Binaenaleyh 
veden fiile çıkmak üzere sayılmaktadır. Zira Madrid her iki hükumetteu izahat is-

o lduğunu yazmaktadır. hükumeti, parlamento ve rei- teneceği zanolunuyor. ______________ ..... ______________ ___ 
Yunan· kralı 
Babasının cena 

zesi önünde 
ağladı 

Atina 20 (Radyo) - Kral 
Yorgi ref aka tında prensler ve 
prensesler oldukları halde 
Metrepold kilisesinde teşhir 
edilmekte olan babası kral 
Kostantin, validesi kraliçe 
Sofya ve ninesi kraliçe Olga
nın cenazeleri önünde saat on 
dokuza kadar durmuştur. Kra
lın gözleri saatlerce yaşlı idi. 
Prensesler, teessürlerinden ve 
halkın gösterdiği heyecandan 
baygın bir halde idiler. 

Hükumet; Kostantinin son 
son hatırası (•lmak üzere 1 inci 
kanunun 23 üncü gününe ka
dar muteber olmak üzere dün 
yeni posta pullarıf bastırmıştır. 

Fuar komitesi 
( Baştaraf ı 1 inci salıif ede) 
sını kararlaştırmıştı. Dün lktı
sad Vekaletinden şehrimiz ti
caret ve sanayi odasına gelen 
mektupta 937 senesi fuarının 
(lzmir 7 inci arsıulusal fuarı) 
adile komitenin kararlaştırdığı 
tarihlerde açılıp kapanması 
muvafık görüldüğü bildiril
miştir. 

Kavga 
Ttpecik'te Yeni mahallede 

oturan Hasan kızı Binnaz, 
Salih oğlu Hasan, Ahmed kızı 
Hatice ve Hüseyin kızı Saadet 
arasında kavga çıkmış, Binnaz, 
Hasan ve Hatice; taşla saa
det'i rözündcn yaraladıkların
dan tutulmuılardır. 

Baldvin mühim 
bir söylev verdi 

----------~·~--------İngiltere sulh istiyor, bunnla bera 
ber kuvvetli bulunması lazımdır. 

Londra, 20 (Radyo) - Baş 
bakan M. Baldvin, dün ak
şam G1azgod'da bir söylev 
vermiştir. M. Baldvin, silah
lanma faaliyetinden bahset
miş ve bunun vahim netice
ler gctireceğjni 1934 senesin
den beri beyan ettiğini zik-

rederek, lngiliz milletinin, 
her halde müteyakkız bulunması 
lazımgeleceğini söylemiştir. 

M. Baldvin, lngilterenin 
sulh istediğini ve fakat her 
fhtimale karşı hazır bulun
ması iktiza tttiğini ilave ey· 
lem iştir. 

~~---..:'!Sl~ı-·~·~·-----~----!:.~-

lrmak - Filyos 
hattı açıldı 
--~----..... +4~~---~-------

Zonguldak kömür havzasının ilk 
kömür treni Ankaraya vardı 
Ankara, 19 (A.A) - Irmak 

Filyos hattının dün açılış me
rasimi yapılan Filyos-Çatalağzı 
kısımlarile :yurd içine bağlan
mış bulunan Zonguldak kö
mür havzasının ilk kömür 
treni bugün 14 te Ankara'ya 
gelmiş ve merasimle karşılan· 
mıştır. Bu münasebetle bütün 
istasyon milli renklerimizle 
süslenmiş bulunuyordu. Başta 
Bayındırl,k bakanı Ali Çetin
kaya olduğu halde Ekonomi 
bakanı Celal Bayar Gümrük 
inhisarlar bakanı Ali Rana 
Karhan web'uslar başvekalet 

müsteşarı Kemal Nafıa ve 
diğer vekaletler müsteşarları 
ve ileri gelenJe .. i ·bankalar 
direktörleri ve kalabalık bir 
halk kütlesi treni kerşıla-
mişlardır. 

Trende Zonguldak valisinin 
riyasetinde bir hel et ile Çan
kırı valisi nafia inşaat müdür 
ve mühendisleri D. D. yolları 
mümessilleri bulunmakta idi. 
Baştan başa 15ayraklarla ve 
vecizelerle .süslenmiş olan do
kuz vagonluk bu ilk kömür 
treni istasyona girerken Anka
ra istasyonunda bulunan bü-

Şotan 
Londra'dan Paris'e 

döndü 
Londra 20 (Radyo) - lngil

tere Hariciye Nazırı M. Eden 
dün Fransız devlet Nazırı M. 
Şotan'a bir ziyafet vermiştir. 
M. Şotan, saat 16 buçukta 
Paris' e müteveccihen hareket 
etmiştir. ----··· infilak 
Kurbanları bugün 

gömülüyor 
Paris 20 (Radyo)- Sensamar 

mühimmat deposunda vukubu
lan infilak neticesinde ölenle
rin cenazesi bugün milli tören 
ile kaldırılacaktır. Cenaze me
rasiminde, bizzat Reisicumhur 
M. Alber Lebrun ve Nazırlar 
hazır bulunacaklardır. M. Al
ber Lebrun, hususi trenle 
Sensamar'a hareket etmiştir_:_ ---··-----

Lil'de 
Made·n amele/erinin 

grevi büyüyor 
Lil, 20 (Radyo) - Maden 

amelelerinin ilan ettikleri grev, 
iki gün içinde çok genişle

miştir. Dün sabahtan akşama 
kadar greve iştirak edenler 
onbin kişiye baliğ oluyordu. 

-------------
Kaza 

lkiçeşmelik'te Halil Rifat pa
şa caddesinde oynıyan çocuk-

lardan birisi attığı taşın orada 

oturan İsmail oğlu Muzaffer'in 

evine gitmesind~n kızan Mu

zaffer, sokağa çıkarak rastla

dığı Ramiz oğlu Mustafa adın

daki çocuğu dövmüş ve yakı
nindeki dereye itmiştir. Son
radan tahkikatla taş atma ha
disesinde alakası olmadığı an
laşılan bu çocuğun bir ayağı 
kırılmıştır, Muzaffer yakalan
mıştır. 

tün Lokomotifler devamlı su
rette düdük çalmak suretiyle 
bu güzel hadiseyi selamlamış
lardır. Zonguldak valisinin ri
yasetindeki hey' et güzel bir 
mahfaza içinde bir kömür par
çasını Bayındırlık bakanı Ali 
Çetinkaya'ya hediye etmiş ve 
Zonguldak valisi söylediği bir 
nutukta başarılan büyük işin 
yüksek değerini işaret ederek 
Zonguldak halkının Cumhuri
yet hükumetine karşı minnet 
ve şükranlarına tercüman ol· 
muştur. Zonguldak valisinin 
nutkundan sonra D. D. yollan 
ticaret ve tarife reisi Nafi de 
bir nutuk söylemiş 'e kutla
nan bu mes'ut hadisenin bü
yük ehemmiyetini ve ieniş ma
nasını anlatmıştır. 

sabaha kadar Ali pc;ışa, 
uyuyamadı. Hep Frosi-

ni'yi düşünüyordu 
Belki Frosiniyi bir daha da Çok defalar öldürülmüş bf 
yakından göreyim. Rumun katilinin cezalandır•~ 

- Şevketlu Vezirim, sen ne masını istemek için gittiğindell 
emredersen biz de öyle hare- hüsnü kabul de görmezdi. 

ket edeceğiz. Despot hayretini saklaınB~ 
Tahir. Ali paşanın yanın-· çalışarak Kirya Matina ıle 

dan _çıktı. Ali paşa da Despo- Frosini'nin hazırlanmalarıll 
tu zıyaret hazırlığına başladı. * emretti. 

* * Biraz sonra, Ali paşa \e 
Tepedelenli Ali paşa, bugü- ı 

nün ertesi sabahı odasından maiyeti ile atlar üzerinde ge 
gayet erken çıktı. Gece gözüne diler, despot paşayı güld' 
bir dakika bile uyku girme- yüzle - Tahir de olmakla bC' 
mişti. Bütün gece, yatakta bir raber - hürmetle karşıladı.-~ 
taraftan diğer tarafa dönerek Tepedelenli, ilk iş olar~ 
Frosini'yi elde etmek için ted- karşılıyanlar arasında froıısı· Q 
birler düşünüp durmuştu. ninin güzel simasını aradı, b 

Ali paşa, Frosini'yi elde Frosini yoktu. 
etmeği biraz müşkül görüyor- Ali paşa, şimdiye kadar 
du. Ailevi vaziyetinden başka görülmemiş dostane bir halile b 
bu güzel kadın evli ve hem despotun elini tuttu; Ali P'. ıı 
de iki çocuk anası idi. Böyle şanın eli heyecandan titriyor' 

·ıı 
bir kadını, hususi keyf ve du. Despot, paşanın eliııı. ~ 
zevklere sevketmek koleıy ol- neden titrediğini tabii bilıflr c 
mıyacaktı. yordu; bunun için: d h 

Buna rağmen, Tepedelenli - Paşam, siz de, ben e 
Ali paşa, Hristiyan fakat sa- artık ihtiyarladık. Dedi. a .. JI 

dık adamlarından birisini des- - Evet, despotum! ~· 
pot Misaeliye gönderdi, ve artık eski Ali paşa değilı111' 
kendisini ziyaret ede(.eğini ( Arkası var)/ ı 
bildirdi. 

Despotun konağında bu ha- Tepecik 
her oldukça mühim telakki 
edildi. Herkes bu ziyarete Cina ye 
kendisine göre bir mana ver· Dünkü celsede şah 
di. Frosini ise, bu ziyaretin 
Muhtar paşa ile olan müna- /er dinlendi 
sebetile alakadar sandı ve ol- Tepecikte karısı Har.ıide: 
dukça endişeye düştü ve et- biçakla müteaddid yerlerind,., 
rafında dolaşan hakiki felaket· yaralı yarak öldüren Mehmed 1 

ten haberi olmamakla beraber: muhakemesine dün Ağırc~ 
- Eyvah !. Demekten ken- dıı-

dı.nı· alamadı. mahkemesinde devam e 
. . B l d .. d" eııiıı Yanında bulunan kirya Ma- mıştır. u ce se e ha ıs f' 

tinal şahitlerinden ve Mehmed tefi 

_ Neden kızım (böyle ey· lim olduktan sonra ilk de if 
vah de<lin. Bir şeyden mı ifadesini alan adli kısım r~., 

k ·ı· b" . "k . salı 
endişe ediyorsun? Diye sordu. ve ı ı ırıncı omı.,er 

H . ile Kemer merkezi birincikO' 
- ayır .. Hayır.. F k d l d"r miseri i ri inlenmiş er 1 ; ... 
Biraz sonra, despot, Misa- d , .. 

cli'ye, hizmetçisi Yanya'nın Şahitler, Maznun Mehme ., 
Kemer Polis karakolunda 

1 

haşmetlu paşası Tepedelenli 
ticvabı esnasında: r 

Ali paşcnın ziyaretini haber _ Karımı öldürmeği k.ıJ 
verdi. ,..ğr 

muştum, bir gün evel bı.....-
Despôt bu haberi hayretle tır 

mı biledim ve bir yerde ça ~• 
karşıladı, çünkü, çok zaman- l rıll"" 

tığım marangoz arkadaş a ,t• 
lardan beri Ali paşanın boyle (Yarın görülecek bir işim ~ 
bir ziyareti duyulmamış ve Hakkınızı helal edin.) o:ddrr 
görülmemişti. Despot Misaeli ni, sonra gidib karısını ol .,. 
bazı bazı muayven iş ve me- düğünü itiraf ettiğini söylefflı 
seleler dolayısile Ali paşayı lerdir. 

b d k . (et' 
ziyaret mec uriyetin e alırdı. Şahid komiserler deınıŞ 

Tütünlerimiz 
Satışlar çok hara
retli devam ediyor 

Tütiin piyasasında satışlar 
hararetini kaybetmiştir. Piyasa 
açıldıktan şimdiye kadar müs
tahsil elinde bulunan tütün-
lerden 24 - 25 milyon kilosu 
Amerikan Tütün kumpanyala-
rile tütün tüccarları, Türk Tü-

~tün Limited şirketi tarafından 
satın alınmıştır. 

Bu seneki rekolte 28,5 - 29 
milyon kib olduğuna göre 
Ege mıntakası tütünlerinden 
henüz satılmıyarak müstahsil 
elinde kalmış olan miktar 
3,5 - 4 milyon kilodur. Bun-
ların da ay başına kadar ta
mamen satılacağı tahmin edil
mektedir. 

dir ki: . if 
- Hatta ( Yaş<tmak ,ç 11 .. ,,..,. 

bende heves kalmamıştı) so ~ 
nü de söyledi ve daha ej 
birinci karısını da yaralı~8r -
mahkum olduğunu ve bBJ' 
girib yattığını anlattı. fi' 

Şahid komiserlerin b.u 
1,1 

delerine karşı ne diyecek• ~ela' 
nun Mehmed' e soruldu, "' 
med: 

Ne diyeyim. Bul)la~ ~ 
rakolda istedikleri gibi b•' 11' 
bıt varakası tuttular, yaz~'~ 
Ben ne yazdıklarını bilı1111 
dum bile. imza ettirdiler 
na .. 

Demiştir. Gelecek cel5•
11 

Müddeiumumi bu mühim cı 
yet hakkındaki idtliasını se 
edecektir. 


