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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

~dres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
~ şartları: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruş 
L· ltesmi ilanlar için: Maarif cemiyeti illinnt 
~ lltoaunn müracaat edilmelidir. 
l~s__i ilanlar: i~arehanede kararlaştırılır 
~ıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

U L lJ 'AL 

fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Ramazan: 11 
Perşembe 

Öğle ikindi Akşam Yatsı imsak 
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0ıl 3 • No : 861 Telefon: 2776 Perşembe - 26 Teşrinisani 1936 Fiati (100) Para 
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~~:::=~:::=:~=:::::~~~~5=:~~~~~:::::::;~~~~=================::::=;~~~~=-~-~~~~~~~~~~====~~=============~--ie-

Alman -Japon ittifakı Pa 
riste tesir uyandırdı 

Japonya hariciye nazırı, muahedenin üçüncü 
enter nasyonal içi yapıldığını söylüyor 

Paris, 26 ( Radyo ) - Al
~anya ile Japonya arasında 
~zalanmış olan muahede, 
aris'te büyük bir teessür 
~Yandırmıştır. Para borsasında 
•deta bir panik husule gel
tııiştir. 

b Blakadar mahafil, bu mua-
Cdenin, çok büyük bir ehem
~İyeti haiz olduğunu ileri 
'Urınektedirler. Siyasal kay
llaklardan çıkan haberler, 
kUahedenin, gizli bir proto-
olu olduğunu bildiriyorlar. 
Berlin 26 (Radyo) - Al

~anya ile Japonya arasında 
~zalanmış olan askeri mua-
Cde mucibince komonizm 

\leyhine tedbirleri tesbiti için 

~i hükumetin delegelerinden 
llıiirekkep olmak üzere muh
~lif bir komisyon teşekkül 
tdecektir. 

M. Hitler arkadaşlarile birlikte 

Aım·an propaganda nazirı 
doktor Göbels, bugün bütün 
~ebi matbuat mümessillerini 
J avct etmiş ve Almanya ile 
~Ponya larasında imzalanmış 
~.an muahedenin metnini bil-
ırın!ştir. 

d Hariciye nazırı VonJNoraht 
b~' .. Rusya sefirinden başka 
'htun devletler sefirlerini mu-

ededen haberdar eylemiştir. 
l'okyo 26 (Radyo) - Ja· 

Ponya hariciye nazırı, Japonf' · Almanya arasında imza
~tıan muahede için dün, bü-
. ıı ecnebi matbuat mümes
bllerine malumat vermiş ve 

11 ınuahedenio, sırf üçüncü 

enternasyonal için yapıldığını 
söylemiştir. 

Roma, 26 {Radyo) - Ror;a 
resmi mehafili, Japonya • Al· 
manya muahedesinden bah
setmemektedirler. Gazeteler, 
ltalya'nın bu muahededen 

daha evvel habndar edilmiş 

olduğunu yazmakta ve komü

nizm aleyhine alınan tedbir· 

leri muvafık gördüğünü ve bu 
hususta Almanya ve Japonya 
ile beraber yürüyeceğini ilave 

etmektedirler. 
Bertin, 25 { A.A ) - O. 

N. B. Ajansı bildiriyor: 
Japonya imparatoru namına 

büyük elçi Vicont Mashakoji 
ve M. Hitler namına büyük 

lsPanya denizindeki 
lngiliz gemileri . 

Sir Samoel ıi~~; dünkü kabina 
toplantısında izahat verdi 

Sir Samoel Hoar 
~1L()ndra, 26 (Radyo) - in· deniz bakanı Sir Samoel Hoar: 
~ere kabinesi; dün başba- ispanya sularında çoklanberı 
~ M. Baldvin'in riyasetinde iki zırhlı, altı torpito ve 23 
Planmış ve uzun müddet torpito muhribi bulunduğunu 
llı.ıomu§tur. Bu toplantıda söylemiştir. 

elçi Von Ribentrop bugün 
saat 12 de komünist entcrn<l~ 
yolina karşı bir mukavelena
me imzalanmışlardır. Muuka
velename şudur: 

Komünist enternasyonalin -
Komintern • Hedefynin kabili 
tasavvur bütün vasıtalarla 
mevcud devletleri tazyik ve 
inhilal ettirmek olduğunu göz j 
önünde tutan Kominternin bir 
milletin iç işlerine müdahale
sine göz yummanın yalnız 

da.bili sulhu ve sosyal refahı 
tehlikeye düşürmekle kalmayıp 
dünya karşı da bir tehdid 
teşkil ettiğini nazarı dikkate 
alan ve komünist hareketle-
rinc karşı kendilerini müdafaa 
etmek için sıkı bir şekilde 
iş birliğinde bulunmak istiyen 
Alman ve Japon hükumetleri 
aşağıdaki noktaların tesbiti 
hususunda müttefik kalmı~
lardır. 

Birinci madde: Akit devlet-

ler komünist enternasyonalinin 
faaliyeti hakkında birbirlerini 
haberdar etmek lazım gelen 
emniyet tedbirleri hakkında 

müzakerelerde ve bu tedbir
leri sıkı bir iş birliği ile tatbik 
eylemek hususlarında mutabık 
kalmışlardır. 

İkinci madde: Akit taraflar 
iç emniyeti komünist enternas
yonalinin yıkıcı tahrikatı do· 
lay1sile tehlikede bulunan 
diğer devletleıi bu mukaveleye 
iştirak etmiye yahut bu mu-
kavelenin ruhuna mutabık su
rette müdafaa tedbirleri almıya 
müştereken davet edeceklerdir. 

Üçüncü madde : Bu muka
velenamenin Almanca ve Ja
ponca metinleri esas metin 
kıymetini haizdirler. imza ta· 
rihinden itibaren mer'iyete ge
çen bu mukavele beş sene için 
muteberdir. Bu müddetin hi· 
tamından evvel akit taraflar 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Şikago'da 
Feci bir tren 
kazası oldu 
Paris, 26 (Radyo) - Şika

go' da feci bir şimendifer ka
zası olmuş 82 kişi ölmüş ve 
birçok kimselerde yaralan-
mıştır. --······---
imparator 

Uyuşturucu madde
leri meneden karar

nameyi imzaladı 
Tokyo 26 (Radyo) - Ja

ponya imparatoru, (Bankok) 
beynelmilel muahedesine tev
kifen, uyuşturucu maddelerin 
menini emreden kararnameyi 
imzalmıştır. ----·---Lil'de grev 

Lil 26 {Radyo) - Grevler 
devam ediyor. Maden amele
leri, iş tutmamakta ısrar ettik
lerinden lngiltere' den kömür 
celbedilmiştir. Hükumetin ta· 
yin ettiği hakem hey' eti, ame
lelerin mümessilleri ile pat
ronları dinlemeğe başlamıştır. ---·----
Amiral Horti 
Mussolini ile bir 

saat görüşmüş 

Sinyor Mussolini 
Roma, 26 (Radyo) - Ma

caristan krallık naibi Amiral 
Horti, dün Venedik sarayına 
gitmiş ve ltalya başbakani Sin-

yor Mussolini ile bir saat ka
dar konuşmu~tur . 

Macar başbakanı Darani ile 

Dış ba\'.anı Dekanya'nın da, 

İtalya Hariciye Nazin Kont 

Ciyano ile birlikte bugün Mus· 
solini ile müzakere! rine de· 
vam edecekleri söyleniyor. 

---···---
Elim bir ziya 
Ordumuzun çok sevdiği ku

mandanlarından general Şükrü 

Naili Edirne'de vali kona

ğında kalp sektesinden ve

fat etmiştir. Bundan dolayı 

Edirne kurtuluş bayramı şen· 

likleri ieri kalmı~tır. 

Şanh donanma
mız bugün Pirede -----· 
Bir yunan filosu, açık denizde 
donanmamızı karşılayacaktır 

Kahraman Yavuzumuz a..a4 

İ:)lanbul, 26 ( Hususi ) - nına gelecek olan donanma· • 
Şanlı donanmamız, Malta'dan mızı, Yunan donanmasından 
büyük tezahüratla ayrılmış ve bir filo açık denizde karşılı

yacaktır. Pire ve Atina' da, 
Yunan sularına doğru teveccüh 

etmiştir. Bugün Falirun lima-
büyük istikbal hazırlıkları ya· 
pılmaktadır. 

SancakTürk'tür ve 
Türk kalacaktır 

------~·-~·~-----
Fransa'nın, son teklifi, hükô-
metimizce iyi karşılanmadı 
İstanbul 26 (Hususi) - Is- liizımgeleceği scrahaten zikre· 

kenderun ve Antak}"' hakkın- dilmektedir. 
Fransa'nın, uluslar sosyete-

daki ikinci beyaz kiteg intişar sine müracaat edilmesi hak-

etti. Bu kitapta, Sancağın kındaki teklifi iyi karşılanma-
Türk olduğu ve Türk kalması mıştır. 

••• 
Barselonun bombar 
dımanı bekleniyor 

Milisler on tayyare ile (Oviye
do )yu bombardıman ettiler 
Londra 26 { Radyo ) -

(Deyli Meyl) gazetesi, bugün 
yazdığı bir makalede, Madri
din, Moskovanm hir şubesi 
olduğunu ileri sürmekte ve 
Rus donanmasının1 lspanya'ya 
mühimmat götüreceğini iddia 
eylemektedir. 

Paris, 26 {Rad
yo) - ihtilalcilere 
mensup harp ge
mileri , bugün si
lahla dolu bir 

Norveç posta va

purunu müsadere 

etmiş ve Cebe
lüttarık'a gotür
müştür. 

Paris, 26 (Rad
yo) - Madrid 
dahilinde ve Kı
zılhaç için Fran
ko'nun muvafaka· 

tile ayrılması mu·ll 
karrer olan bita·i 
raf mıntakayı, Lar-

go Kaballoro ka-

bul etmemiştir. 

Şili sefarethanesine iltica 
etmi§ olan üçyüz mültecinin 

teslimi milislerce istenmiştir. 

Paris, 26 (Radyo) - Mad
rid müdafaa aomitesi, bugün 
neşrettiği bir tebliğd~ havanın 
muhalefeti dolayısile harp ol
madığını ve yalnız muhtelif 
hatlarda tadilat yapıldığım 
bildirmektedir. Ayni tebliğde, 

General Franko 
ihtilalcilerin, üniversite mahal-

lesinde tahşidat yaptıkları ve 

f Devamı 4 üncü sahifede/ 
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uzu Madrid'in zaferini istiyorsu· 
nuz.' Demek ki soldansınız. 

Zabıta Romanı Ya siz, Madem ki Burgos'un 
No. 3 Nakili : Fethi Y. Eralp. muvaffakiyetini arzu ediyorsu-

N e bay ve ne de bayan, hı·zmet nuz; demek ki sağdansınızı 
Eğer sol değilseniz, nasıl 

Çİlerİne toz kondurmıyorJardı. olur da Salengro'nun intiha-
rını Gringoire gibi tefsir 

- Şey ... diyerek cevap ver· miktar para verdimse de al- etmezsiniz? imdi sağ değilse-
meğe başladı. İhtiyar bir ka· madı. Bana: niz, nasıl olur da, bunu, Fran-
pıcımız var. Adı Ômer ağa- - Vazife mi yaptım diyor sa'da halk cephesi birliğinin 
dır. Karısı ile beraberdir. Çok idi. işte bay K<>miser.. h · t' · h b ezıme mı a er veren bir 
emektar ve namuslu insanlar· Artık bu kızdan şüphe et· h"d' I k l"kk a ıse o ara te a i etmez. 
dır. Hemen otuz senedenberi mek veya etmeğe kalkışmak siniz? 
bizim hizmetimiz de bulunu- yerinde bir hareket mi olur? Eski tabirleri kullanmak 
yarlar. Babam onu çok severdi Komiser : d " · ogru ıse, bu tarzda muhake-

- Peki başka kimler var? - Evet hakkınız var!. meleri tıflane bulduğumuzu 
- Bir de ev sahibi var. O Demişti. Yalnız biz her söylemok isteriz. Biz Türkiye 

beni çocukluğumdanberi tanır. ihtimale karşı sormuştuk bunu. Türkleriyiz. Ne kendi rejim 
Mektebe gidip gelirken bana Ne yapalım vazifemiz.. davamıza başkalarını ·karıştır· 
refakat ederdi. Peki ötekiler kim? mak, nede kendimiz başkala-

- Başka ? - Şoförümüz Ahmed var.. r .. d k ının reıım avasına ·arışmak 
- Ahçımız Emine kadın.. Bu da eski bir adamımızdır. isteriz. 
Necla kocasının sözünü Ondan şüphemiz yok.. H"d' ı a ıse er vardır : gazeteci 

keserek: Çok temiz bir adam. olarak onların haberlerini alıp 
- Emine kadın annemin - Başka? · · E verırız. ğer bir de temenni· 

ahçısı idi. Ben Muzaffer'le - Son olarak har·ıcı· hı'z· m· I k I" ı ız oma· azımge irse, onu, 
evlenince benimle beraber metinizi gören Kemal var. T" k' ' ur ıye nin davalarından alırız. 
geldi. Beni yalnız bırakmadı. - Bu adam ne zaman ya· T" k' ' ur ıye nin enternasyonal 
Onbeş senedenberi yanı· nınıza girdi. başlıca davası nedir? Millet· 

mızdadır. Bu zaman zarfında - Altı ay oluyor. 1 C · er emıyeti sulhunü kuvvet· 
hiçbir kusuru görülmemiştir. Komiser biraz başını kaşı· lendirmekl Eğer temenni et· 
Ne annem ona bir laf söyledi dıktan sonra mırıldanır gibi.. mek bir işe yararsa, biz Av-
nede ben.. - Yal.. Dedi. Ve ilave rup~_'da Milletler Cemiyeti sul· 

işlerini hep dürüst yapar.. etti: hunu kuvvetlendirmeği maksat 
K~miser Muzaffer'e·. B d b" l k edı'nen .. 1 • t .v - ura an ırşey er çı a· reıım erın çoğa masını 

- Bunlar lazım değil.. Baş· cak galiba! arzu ederiz. Madrit mi, Bur· 
ka hizmetçileriniz var mı? Muzaffere döndü: gos mu kazanacak? Onu Ka-

Diye sordu. - Bu adamı nasıl buluyor- ballero'nun veya Frankonun 
Muzaffer: sunuz? silahları tayin edecektir. Mad· 
- Evet, dedi. - Ne gibi? rit mi, Burgos mu? Fakat bi-
Daha birkaç kişi var. Onla· - Yani ona emniyetiniz raz nezaket lazım : ispanya· 

rı da sayayım: var mı? nın, Türkiye' deki mümes. 
- Orta hizmetçisi Hatice - Gelelidenberi hiçbir eğ· sili Madrid'e mensup·· 

sekiz yıldanberi yanımızda. riliğini görmedim. tur ve Türkiye ispanya elçisi 
Komiser atıldı: - Onu nasıl buldunuz? de Madrid lnezdinde mümes· 
- Bu yüzüğü onun çalma· .-. Bir dostumuztavsiye et- silimizdir. Madrid mi, Burgos 

sı imkansız şey.. mıştı. mu? Temenni mi etmek isti-
Komiser: - Nasıl, bu dostupl}Za gü· yorsunuz? Hangisi barışçı ise! 
- Haticeye emniyetiniz venebiliyormusunuz? Ha~gisi u!uslar sosyetesi cep-

fazla mı? - Tabii! hem pek çok gü- hesınden ıse! Hangisi Avru· 

Ona güvenebiliyormusunuz? vendiğimiz bir kimse. Bundan pa'nın ve Akdenizin sulhuııa 
- O kadar fazlaki. Duru· başka Kemalin elinde birçok yardım edecekse! 

mu hem size onun ne kadar bon5ervisler var. Bizde, iç temayül işte bu 
emin bir kimese olduğunu is· ( Arkası var) mihver Üzerinde seyreder, ne 
bat edebilmek için başımdan El' k • k • • • · sağa, [ne de sola kaçar. 
geçen bir vak'ayı anlatayım: e trı santral/arı ~una Türkçe görüş deyiniz, 

"iki sene oldu. Belki de yanında pirine ekimi yanı kendi gözümüzle! Ariyet 
, .. ı-kı . 

biraz, fazla. Çok kıymetli bir Bu yıl mayısının ortalarına g?.z u erın cam redklerine 
miıcevherimi kaybetmiştim. doğru, Moskova civarında gore boyama usulü ile değili 
Antika bir şeydi. açık araziye ilk defa olarak Fa - Tay, 

Her halde bir dostumuzun pirinç ekilmişti. Civardaki bir 
çayına giderken onu kaybet- serden getirilen kullanılmış ve 
tiğimi sanıyordum. daha sıcaklığını tamamile kay· 

Çok aradık.. Fakat hep betmemiş bir su ile sulanan 
boşuna!. O kadar müteessir· bu tarlalar, mükemmel mah-
dimki onun kaybolmasından sul vermiştir. Her pirinç sa-
Gözlerime adeta uyku girmi· pında en aşağı 60 lila 90 
yordu. Hep onu düşünüyor· pirinç tanesi bulunmuştur. 
dum. Bu tecrübenin mvvaffaki-

İki ay kadar geçti. Bir sabah yetle neticelenmesi üzerine, 
Hatice'nin sevinçle yanıma gel- Moskoea civarındaki elektrik 
diğini gördüm.. Ben karyo- santraJlan civarlarına pirinç 
lamdan henüz kalkmak üzere ekilmesi keyfiyeti, ciddi su-
idim. Bana: rette tetkik edilmeğe başlan· 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
' Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir • Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

man ıne 

z 
Romanya edebiyat alemi 

hayret ve ıztırap içinde!. 
Şöhretinin en yüksek dere· 

cesini bulmuş bir romancı, 

nihayet romanlarının kahra
manları oldu ve zabıtanın 
eline düştü: 

Bu romancmın adı Petro 
Beli o' dur; Romanya' da olduğu 
gibi garp edebiyat aleminde 
de maruf bir zabıta romanı 
muharriridirl 

Petro, ilk zamanlarda isim 
vermeden tefrikalar neşretmiş, 
bu tefrıkalar fevkalade rağbet 
kazanmıştıı·. Gazete direktör
leri bu romanların tiraj üze· 
rine olan büyük tesirini bildik
leri için, bu meçhul muharriri 
elden kaçırmamak için birbir
lerile rekabete düşmüşlerdi, 
gazete karileri de bu meçhul 
ve muktedir muharririn ismini 
öğrenmek :için gazete idare
hanelerini mütemadiyen taciz 
edip duruyorlar idi. 

Nihayet, bu muharririn Petro 
Bellu olduğu ilan edildi ve 
muharririn şöhreti bir derece 
daha arttı. 

Petro Bellu'nun eserleri, 
Romanya'nın bütün büyük ga
zetelerinde yer bulmuştur. is
mini ilan ettikten sonra neş
rettiği "Himayenin şekli var
dır!.,, isimli romanı Bükreş'in 
iğrenç fakat gizli hayatını 

mükemmel surette tasvir et
miş, intişarını müteakıp Fran
sız, Alman ve lngiliz dillerine 
tercüme edilmiş yüzbin aded 
satılarak Romanya kitapçılık 

aleminin rekorunu kırmıştır. 

Muharrin:bundan "'sonra yaz· 

<lığı " Gizli hayatın hakiki 

rengi ,, romanı daha büyük 
bir muvaffakiyet elde etmiştir. 

Fakat ... ~Muharririn yıldızı 

birden bire • Bir kuyruklu 
yıldıza çarpmış gibi · sönü· 
vermiştir: 

Petro Bellu 'ya yazıları do
layısile meftun olan, Bükreş'in 
yüksek ailelerine ~mesup bulu· 
nan bir zabit, muharriri bir 
akşam yemeğine .davet et· 
miştir. 

Bu davette_. iyice sevişen 
muharrir ve zabit, biraz da 
eğlenmek havesine düşmüş
ler ve. Bükreşin en gizli ve 
gizliliği kadar melus yerlerin· 
de sabahlamışlardır. 

Sabahleyin, gecenin mah
murluğu ile uyanan zabit, 
muharrir arkadaşını yanında 
bulmamış ve ayni zamanda 
içinde 56 bin ley bulunan 

cüzdanının da yerinde yeller 

- Bayanım dedi. mıştır. 
Üzülmeyin artık.. -•ı-.-~k-------

zmır i inci icra memurlu· 
Telaşla sordum: ğundan : 

- Ne var? Ne oldu? Bir borçtan dolayı tahtı hacze 
- Hani kaybettiğiniz bir alınan 6 adet siyah karyola 2 

Milli emlak müdürlüğünden: 
K~hramanlar Dere boyu sokağında 1 no. lu evin seneliği 

24 lıra muhammen kıymetle icarı onbcş gün müddetle artır· 
maya ko~ulm~ştur.' ihalesi 7-12-936 pazartesi günü saa 15 
dedir. Talıplerın mılli emlak müdürlüğiine müracaatları. 1302 

mücevher vardı yal. adet sarı demir karyola ı a-

- Eee... det beyaz demir karyola 12 
- işte.. adet taban muşanımasıııdan 
Hakikaten uzattığı elinin "b t l 1 are o an eşyanın birinci ar· 

içinde, benim kaybolan mü- t 1/12/936 ırması tarihine mü· 
cevherlerı'm parlayıp d d f uru· sa i Salı günü saat 14 te yeni 
yordu. müzayede bedesteninde icra 

Gözlerime inanamıyordum. k I k M l b ı ınaca tır. a irinci artır-
Uzatılan mücevheri aldım. d ma a % 75 ini bulmadığı tak 

Evet o idi · dirde ikinci artırma 4/12/936 
Sevı"ncı'mden çıldıracakt h ım tari ine müsadif Cuma günü 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

amdi z et 
Sı hatEcz 

an çar 
esi 

sanki .. ayni saatta ve ayni mahalle 
af Oh!. Ne iyi ne temiz bir icra kılınacağından yevmi mez· 

kızdı bu .. kurde taliplerin hazır bulun-

1 Başdurak.· Büyük Salepçioğlu hanı I 
karşısında 

·~~~~~============~-· 
·I 
1 ona mükafat olma1c üzre bir maları ilan olunur . 

1 zabıta o a ya' 
tanınmış bi hı s z ı !. 

estiğini anlamıştır. dıktan sonra şimdi ronıarıls' 
Zabıtanın y&ptığı kısa bir rının kahramanlarilel birlikte 

tahkik neticesinde meşhur zındanda bulunmakta ve şii~ 
romancı Petio Bellunun bu hesiz, bize daha mükeınırıe 
cüzdanı çaldığı meydana çık· eserler hazırlamaktadır. rJıı• 
mış ve paralar da üzerinde h ·çili arririn, eserlerini yazmak ı 
bulunmuştur. de-

Bu hadise ağustosta olmuş aralarına girdiği insanların 
ve geçen hafta Petronun mu· recesine İnmekteki meharetirıe 
hakemesi bitmiştir. bakılırsa, iki sene sonra ese~ 

Petro şimdi iki sene mah· ]erinde artacak mükemmeliY~t 
kumiyet ile Bükreş hapisha- ile mütenasip ilerlemiş bıt 
nesinde ve belki de yeni eser haydut, belki de bir Ganstet 
ler yazmakla meşguldurl olacağına emin olmalıyız. 

Muharrir eserlerini tefrifa işin garibi, şimdi Pezo üıe· 
suretile neşretmiş olan Tem- rine izler yazılacağıdır. Eğ~~ 
po (Vakit) gazetesi: Destoviyeki sağ olsaydı bel :

1 

Petro Bellu, bize hırsızların bize bu çok büyük muharı:1' 
yankesicilerin, uyuşturucu mad- ye ... hırsızın ruhundaki garıP 
de ticaretini yapan ve bunları muammayı halledebilirdi. de· 
kullananların hayatlarını yaz· mektedir. F. B ----------.-----------

Filistin Müftüsünün kanaatına göre 

luslar Sos e-
Ias etti • 

1 
--·-Fravun, 

diye 
Nil 

Beniisrail çoğalmasıtı 
Yahudi cocuklarını , 
nehrine atarmış ... 

Son posta ile gelen Paris dan Yemene, Şarki Erde:' 
gazetleri, Filistin müftüsü ile Suriyeden lraka kadar biitll~ 
~ah udi ida~e komi~esi ~eisi- arap komşular Filistin ar'~. 
nın, gazetecılere verdıklerı son ]arının davasiyle alakadar 

0 

beyanatı •neşrediyorlar. Bu iki du. . b 
liderin mülakatlarını aynen - Filistin ihtilalinde gıı 
aşağıya dercediyoruz: parmaklardan bahsediliyor· 1 

Filistin müftüsü diyor ki: - Habeşistan ile meşgU 
- Londra' dan gelen idari olan ltalyanın başka yerde 

tahkik heyctile yüksek Arap propaganda yapacak vs~rt'. 
komitesi niçin birlikte çalış- yoktur. Onların da, AlP1

80 

maktan istinkaf ederek boy· Iarın da Filistin araplarıll~ 
kot ilan etti. Sualine cevap mali yardım ettiğine dair çı 
verıyor: kan şayiaların aslı yoktur· 

- Filistin Araplarının in- Yalnız şurası vardır ki eğ~r 
giltere'ye asla itimadı kalmadı İngiltere bize, yani Filistirı'~o 
Filistin' de başlıyan ihtilal asıl yerlilerine, memleketı0 

komşu Arap emirlerinin tavas- asıl sahiplerine yardım etJJlet~ 
sutile ve lngiltere'nin birtakım müsait davranmazsa bize do

5 

vaitlerile durdurulmuş ve grev· olacak yardım edecek baŞ~s 
d d ·ı . A d d ğ'ld1'· en e vazgeçı mışti. vrupa evletleri yok e ı O' 

Bu vaadlerin tatbiki bekle· Çünkü Filistin'in şarkta sı g ıı 
nirken İngiltere müstemlakat rülmiyecek bir kuvvet oldoğt111 

nazırı Yahudi muhaceretinin bilenler vardır . 
d ~i şimdi durdurulmıyacağını söy· - Yahudileri hakkın 8 

ledi. Arap komitesi gelecek fikrinizi . 
tahkik heyetile temasa hazır· - Biz Yahudi muhaceretı' . te' 
lanırken bu beyanat üıerine nin artık durdurulmasını 15 

müstenkif vaziyet aldı. Şimdi miştik • ·ş 
bize kral Faysalı yolunda git- Şimdi Filistinde yerleş(ll'. 
mek düşüyor. istiklal verilmez olan Yahudiler hususi niZ8~, 
alınır. larla ve Filistin Araplarını ttı. 

- Fakat lngiltere Filistin min edecek şerait altında ııYt 
için akvam cenıiyetine karşı rıca idare olunabilir. fıı~Be 
da bir takım taahhüdatta bu- dünyanın Yahudilerini filistıflp 
lunmuştur? hatta daha ötelere dold0'~e 

- Akvam cemiyeti iflas Filistin Araplarını memle~e~ı· 
etmiştir. yabancı gibi mnhacir gibi , 

Biz karşımızda milli varlığı· rakacak bir vaziyet ihdasıfl 
mıza milli istiklalimize aid asla müsaade etmiyeceği~· Js' 
hakları çiğnemekten yegane Memleketimizin hakirnı 
mes'ul olarak Büyük Britanya ima biz olacağız . 
hükumetini görüyoruz. * "'• ·si 

- Sizin isteklerinizi, şika- Yahudi idare komitesi r~~f 
yetlerinizi dinlemek, Filistinde Vayizmenin cevapları da şo 
kati islahat için proje hazır- lece hulasa edilebilir : d' 
lamak maksadiylc gelen tah- Filistin Arapları hak "\;rıı 
kik hey' etiyle mukataadan ne letten bahsediyorlar. H~~ tiıl 
fayda bulacaksınız? söylemek lazım gelirse f ıh5 e· 

Memleket o ihtilallerden 0 Araplarının Yahudi muhacerif1 
uzun grevlerden ne fayda tinden büyük istif ad eler te(ll 
buldu. ettiği inkar edilemez. ket' 

- Filistin araplan yaptıg" ı Filistin küçük bir meınle . .,e 
h l f -r tıı• 

i ti al ve grevlerle bütün şark· tir diyorlar! Her sene ~ 15 Je) 
taki arapları Filistin davasın- f Devamı 4 ün cü sahife 
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1 Hil<.age 
O ivier ve şü-

1rekası Limited 
1 

onin ve Ura 

Almanyanın muasır muhar
rirlerinden Heribert Mentselin 
bu hikayesi, Dr. Rudolf Ram· 
bov tarafındr.n hazırlanan ve 
Berlinde Pavl Franke matba
asında daha r yeni basılan an
tolojiden alınmıştır. Bu anto
loji, "Devrimizin hikayecileri,, 
İsıni altında çıkmıştır. 

Konin denizi ile büyük de
niz arasındaki, Velgoş diye 
anlınan yarımada üzerinde, 
Çam ağaçlarının altında, bir 
laman, üstü samanla kapalı 

b
bir çift balıkçı kulübesi vardı 

u kulübelerden birinde, bir 
~elikanlı olan balıkçı Konin, 
obüründe de anası, ve babası 
ile birlikte yaşıyan sarışın 
Ura oturuyordu. 

Konin, güçlü, kuvvetli ve 
becerikli bir delikanlıydı· ba
lıkçılar, kayıklarına atlı;arak 
küreklere yapışıp yarışa girdi
ler mi, o. hep ilk olarak he-
~efe varırdı. O sırada gözle
tınde şimşekler çakar, koyu 
renkli saçları riizgar<la :uçuşur 
ve muzaffer gülüşü, öyle tap· 
laıe ve ter-temiz bir kahkaha 
tonıle çınlardı, ki hiç kimse 
bundan dolayı kendisine gü
cenmezdi. 

Ura, o yerin güneşi idi; ay
dınlık, altın saçlı kız, öyle 
sıcak ve öyle kendine güven-
gen kil Birbirlerini pekçok 
seviyorlardı, Konin ve lUra. 
Başka herkes de, bu güzel ve 
neş'Ii çifte baktıkça, sevinç 
duyardı. 
Yakında düğünleri yapıla

caktı. Fakat o ara'ı1<: memle
kette harp çıktı. Konin de 

k
bayrak altına gitmek zorunda 
aldı. 

Sevişenler,' vedalaşırken uzun 
lllüddet sc r naşdolaş vaziyette 
durdular. Göz göze bakışıyor-
lar b. 'b" 1 · · ve ırı ır erının sevgisin-
den o derecede emin bulunu
Yorlardı ki biribirlcrine sormu
jorlardı bile. "Bana sadık ka-
acak mısın?,, diye. 
Sarışın Ura, dedi ki: 
- Güneş ışık saçarken, ay 

ışık saçarken, hep seni düşü
neceğim, Konin 1 

Konin de dedi ki : 
- Ben de senin beni dü· 

ŞÜndüğünü hissedecek ve se· 
nin selamına mukabele ede
ceğim! 

Sonra, uzun uzun öpüştüler 
Ve gülümseyerek, ayrıldılar. 
. Fakat, harp uzun sürdü; 
ıki genç insana, biri çıkıp da 
.e~veldeı;-söylemTŞ-;ısıl, ikisi-

k•ıın de asla - inanmıya°C~kla;-; 
adar uzun! 
Güneş 1şık saçtı, ay ışık 

~açtı ve Ura, Konini düşün-
tncdC Koni~ -d;,-Ur~-ı~k~rl-"' 
disini düşünmediğini - Ken
disi de başka birisinin kolları 
<itasında, - hissetmedi. 

Nihayet, birbirlerini tekrar 
Rördükleri zaman, karşılıklı 
hevgileri, eskisinden daha fa~ 
araretle alevlendi. Lakin bu '. 

YC'niden ilk karşılaştıkları gü;,-
Lırbirlerinc yalnız şöyle göz 
lıeilc bakmışlar, sadakatsizlik~ 
leriııi itiraf giiçlüğünun tesiri 
q·tında, -iitremişlerd["°Ö-günff 
takip eden gece, gözleri;; 
Uyku girmedi, ikisi de, inliyor 
ağlıyordu. 

Ertesi sabah, Konin, kayık
ların karaya çekilmiş durduk
,ltırı sazlık koya indi.-u;a, 
0nun inişini-gördü ·-;e-~ da 
ilrkası sıra koştu. 

- Nereye gidiyorsun Ko· 
nin ? 

- Ağları kaldırmağa Ura! 
- Beni de beraber götür, 

Konin 1 
Delikanlı, güldü ve kol'arır.ı 

açtı: 

- Gel, Ural 

1
vapur acentası 

1 
Birinci Kordon Recs binası 

ı Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

Kadın, erkeğin göğsüne a· ı 
tıldı, uzun müddet, sarmaş do
laş vaziyeti muh&faza ettiler. 
Fakat, her ikisi de kederliydi. 

"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 zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala-

Derken, kayığa bindiler, ka· 
yıkla bir gezinti yaptılar. Gün 
güzeldi, su parıl parıl yanışla 

göz kamaştırıyordu. Konin, 
kürek çekiyor, Ura, onun 
karşısında oturuyor ve elini 
su içerisinde tutuyordu. 

Bu arada, Konin şöyle dü
şünüyordu: 

- Ona, olan biteni söyle· 
meliyim; eğer söylemezsem, 
sonra içim hiç rahat etmez; 
belki beni aff ederi 

Söylcmeğe başlamak üzerey
ken, aklına bir şey geldi: 

- İhtimal, Uranın da ba
na söyliyeceği birşey vardır; 

eğer öyleyse, vazıyetiın daha 
kolaylaşır. 

Sordu: 
- Ura sen bana sadık 

kaldın mt? 
Bu sorgu karşısında, Ura, 

çok ürktü; çünkü, sadakatsiz
Jiği yüzünde yazılı sanıyordu; 
Koninin, seferden :döner dön-

-mez, dün, göz ucilebakıp ti""" 
hemen yanına gelmeyişinin 
sebebi, bunu yüzünden okun
masıdır, sanıyordu. Lakin, bu 
delikanlıyı kaybetmek istemi-
yordu; dolayısile, hafif bir 
sesle, şöyle söyledi: 

- Derhal en çirkin gece 
kuşu olmağa razıyım. Kanin 
eğer seni aldattımsa! 

Kanin içini çekti. 
Ura sordu: 
- Ya sen, Kon in? 
O da yalan söyledi; 

- Eğer seni aldattımsa Ura 
en çirkin kurbağa, olmağa ra
zıyım l 

Ve bir kurbağa, suya sıç

radı, bir gecekuşu ormanlara 
doğru uçtu ve öğle zamanı, 
sulak, boş kayığı sahile doğru 
ittiler . 

Kayığı boş bulan Velgoş 
balıkçıları, yüksek se le ba· 
ğırmağa koyuldular; ah ve vah 

-eder~k,suların akıntısına~ uy-
gun gidişle derinliklerde ceset
leri araştırdılar. Fakat bula
madılar, 

Şimdi, üzerinde sevişenle
rin biiyiilenmcleri vaki• olan 
deniz, Kanin denizi diye anı
lıyor. Ve bir gece kuşu, Vel-
goş kıyılarında kanat çırparak 
acı:acı ve tekrar tekrar şöyle 
haykırıyor: "Konin, Korıinl., 
VP. bir kurbağa, yassı kafasını 
sudan çıkarak, vak-vaklıyor: 
"Ural,, 

Lakin, senede bir defa, bir 
ilkbahar gecesinde, sevişenl;;,
tekrar bir zamanki şekillerini 

alabiliyorlar. O zaman, Konin 
:ahile bağlı kayıklardan biri-
nin ipini çözüyor, Ura, o ka
-yığ;-atlıyo;-vesevişiyorlar-. -

Ve ertesi sabah, boş ka
yığın suların itişile sahile 
doğru sürüklendiğ:ni gören 
kimsele, kayığı ima ederek, 
şöyle diyorlar: " Bunun ipini 
dün gece bir balık hırsızı 

çözmedi. Bu kayıkla dün gece 
Konin ve Ura, gezinti yaptı
lar, bakın, içindeki kamışlarla 
çiçeklere! ,, 

Ve bu ki~eler~;vişenleri, 

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 mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERMES,, vapuru 24-11-

936 günü gelip yükünü boşalt
tıktan sonra BURGAS, VAR
NA ve KOSTENCE için yük 
tahmil edip ayni gün hareket 
edecek. 

"Ul YSSES,, vapuru 30·11-
9.36 günü beklenmekte olup 
5-12-36 gününe kadar ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA tORIENT LINES 

"NORDLAND,, motörü 22-
11-36 günü gelerek tahliyeden 

. ;;;ra-ROTTERDAM;-HAM--: 
-BURG ve STOKHOLM li.:-
manlarına yük alacaktır. 

"AASNE,, motörü 21-12-36 
tarihine beklenmekte olup~ 
26-12-36 ya kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve SKAN-;, 
DlNAVYA limanları için yük 
tahmil edecektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

"SAVONMAA., motörü 28-
11-36 günü limanımıza&gele
rek 3-12-36 gününe kadar 
ANVERS ve FiNLANDiYA 
için yük alacaktır. 
ZEGLUGA POLSKA KUM

PANYASININ 
"SARMACJA,, S vapuru 7-

12-36 günü beklenmekte olup: 
12-12-36 gününe kadar AN
VERS ve GDYNIA için mal 
yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME RU
MEN KUMPANYASININ 

"SUÇEAVA., vapuru 16-
12-36 günü gelerek MAL TA, 
MARSIL YA ve ALGER li
manlarına ~yükliyecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle-
rile navlonlardaki değişiklik· 
lcrden acente ınesuliyct kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004(2005/2663 ---büyünün tesirinden kurtarmağa 
can atıyorlarsa da, bunun na
sıl mümkün olabileceğini, hiç 
kimse bilmiyor! 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

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

"EXAMELİA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

"EXOCHORDA,, transat
lantiği 4 ilk kanunda PIRE
den BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

S.~A. ROYALE HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

BİENNE - MARİTİME 
BUDAPEST 

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

ARMEMENT H. SCHULDT-
HAMBURG 

- .. MARITZA" vapu;;-30~ 
teşrinde bekleniyor, 'ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliye
cekti. 

SERViCE MARITIME 

1 
• 

-~-..... ap ............. . 
Tarafından mevsim 

çıkardığı kumaşlar: 

a 

ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

1 Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
ıfvıimar Kemalettin cadd;sinde F AHRıı 
KANDEMİR Oğlu 
,.EK~~~~!!mli~Eam:E!.allllillllr:Ji!!BımımB ... .-a .. # 

.. 
ensucatı Pam 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 1 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Tele on No. 2211 ve 3067 
Telgra adresi: Bayrak lzmir 

···-~~ımr::~~-D t r 
.....-: . ~:4';; - .. .. . l ••• - • : ~ ' • 

ROUMAIN Alı· A Ah 
BUCdREST ga 

Mücellit 

Ali RIZA "DUROSTOR" vapuru 25 Çocuk Hastalıkları 
son teşrinde bekleniyor, KÖS- mütehassısı 
TENCE, SULINA, GALAÇ~ lkinciBeylcrSokağı No. 68 
GALAÇ aktarması olarak BEL • Telefon 3452 
GRAD, NOVISAD, BUDA- tarihleri ve navlun tarifeleri 
PEST, BRATISLAVA VIY A- hakkında bir taahhiide giri-
NA ve LINZ için yük ala- şilmez." 
caktır. Birinci Kordon, telefon 

"Vapurların isimleri, gelme No. 2007 - 2008 

J 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

h - . ·f.' . - . 

J 

i 

N~A r 

o 11 ıu u•' 

ürjenŞaha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbrekler 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederleı 

-
-
• 

• 
• 
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Varşova'da Yahudi aleyhtarhğı mü
him bir safhaya girmiş bulunuyor 

Poznan ve Krakoviya üniversiteleri talebesi de Varşova üni
versitelileri gibi üniversite binasını işgal ettiler 

Varşc.ıva 26 (Radyo) - Üniversite talebesinin almış olduğu vaziyet, hük!'.imeti, 1933 kanununu tatbik etmeğe sevketmiştir. 
Buna rağmen, Üniversite binasında kapanmış bulunan ikiyüz talebe, Yahudi talebeye hiçbir hak verilmiyeceği vadedilmedikçe 
binayı terketmiyeceklerini hükumete bildirmişler ve verilen mühlet bittiği halde Üniversiteden ayrılmamışlardır. Hükumet, a3a
yişi ihlal)tmemck için şiddetli tedbirler almaktan ç~kinmektedir. 

Son gelen haberlere göre, Poznan ve Krakoviya Universiteleri talebesi de, Varşova talebesine imtisalen Üniversite binasını 
işgal eylemişlerdir'. • 

Harkof'ta 
üç Alman da
ha yakalandı 

Berlin 26 (Radyo) - Al
manyanın Moskova sefiri, Har
Acof'ta yeniden yakalanan üç 
Alman hakkında bugün Rusya 
hariciye nezareti nezdinde 
protestoda bulunmuştur. 

---··---
Alman - Japon 

ittifakı 
(Başlara/ ı 1 inci sahi/ede} 
:.iş birliklerini ne şekilde devam 
ettireceklerine dair anlaşacak
Jardır. Munzam protokol : 

A - Akit tarafları .ı salahi
yettar makamlan Komünist 
enternasyonalizmin faaliyeti 
hakkında malumat teatisi ve 
bu faaliyete karışı alınacak 

müdafaa ve propaganda ted
birlerinin tesbiti hakkında 

ııkı bir işbirliğinde buluna· 
caklardır. 

B - Akit tarafların selahi
yettar makamları meri çerçe
vesi içinde iç ve dışta doğru
dan doğruya veya dolayısile 
komünist enternasyonalının 

1 emri altına giren ve yıkıcı 
tahrikatını kolaylaştıracak olan-
lara karşı ~iddetli ve kat'i 
tedbirler alacaklardır. 

C. - Yüks~k akit tarafla
rın selahiyettar makamlarının 
a paragrafinda tasrih edildiği 
vechile iş birliğinde bulunma-
sını temin maksadiyle daimi 
bir komisyon teşkil edilecek-

' tir. Bu komisyon komünist 
enterr.asyonalının yıkıcı tahri
katı ile mücadele etmek için 

++-•. ·------~-
in giliz -Mısır mua 
hedesi onaylandı 

-------~·-.---------

M. Eden, bu muahedenin ve-
receği f aideleri saydı 

lngiltere 
Bloka iştirak 

etmiyor 
Paris 26 (Radyo) - İngil-

• terenin, komonizm aleyhinde
ki bloka· iştirak --;t'ffiesi - hak-: 
kın-d-a-v~~ RibentrÖp- ta~afı-0.
dan başbakan M. Baldvine 
vukubulan teklıf rededilmiştir. 

Lond!a, 26 (( Radyo ) - etmişlir. Hariciye nazırı M. 
Avam kamarası, dün toplanmış, Eden, bu münasC?betle bir F / · • · 

söylev vermiş ve bu muahe- i istin Müftüsünün 
lngiliz - Mısır muahedesini d f d • • enin ai elerini tasrih eyle- kanaatina göre 
büyük bir ekseriyetle tasdik miştir. 

----a~•~. ··~----- / Baştarafı 2 inci İnhi/ede J 

R h d ti · d elli altmış bin Yahudi muha-u s u u ar 1 n a cir gelirse bize ve torunları
mıza yer kalmıyacak diye kor
kuyorlar . 

Japon hudud muhafızlarile 
Ruslar çarpıştılar 

Tokyo, 26 (Radyo) - Mançuri'de, Ja;'on hudud muhafız
larile Rus askerleri arasında dündenberi başlıyan müsademe
ler devam etmektedir. 

Fransız···kabinesl 
Beynelmilel ahval hakkında 

müzakerelerde bulundu 
Par!s, 26 (Radyo) - Fransız kabinesi, dün saat 16 buçukta 

Eliza sarayında M. Lebrun'un riyasetinde toplanmış beynelmilel 
ahval hakkında geç vakte kadar müzakerelerde bulunmuştur, 

Yangın ve 
~nakliyat 

Sigorta nispeti 
yükseldi 

Tütünlerimiz 
Yeni :rekolteden pek 

az mal lkaldı 

Yahudilere siz bizimle bera
ber barış ve dostluk içinde 

' yaşamayı teklif ediyorsu~ 
Fakat yarın ekseriyet_kazanı-;.
ca bakalım -gene böyle mi 
söyliyeceksiniz. Akalliyette ka
lan çocuklarımıza babalarının 
dedelerinin memleketinden koğ 
'i"nağa kalkışmıyacak -;;;ruz.-

Hayır biz buna müsaad;
etmiyeceğiz diyorlar. 

Fakat bütün bu korkula; 
müstakbele aid demek oluyor. 
Hali _ hazırda§ böyle bir korku" 
olmadığını itiraf ediy0~Jar. O 
halde bu kadar gürültüye se
bep ne? 

Bizim cevabımı~ şudur: Ek· 
seriyetin akalliyete zulmetmesi 
doğru bir esas olamaz. Biz 
bugün akalliyetteyiz. Araplar 
ekseriyettedir. Yarın bunun ' 
aksi olabilir. Fakat biz bugün 
için de yarın için de istedik
leri teminatı vermeğe hazırız. 

. atiyen alınması lazım gelen 
e ı tedbirleri tetkik ve müzakere 

Yangın ve nakliyat branş
larında esas sigorta mikdan
nın yüzde 50 si nisbetinde 
mevcud mükerrer sigorta İn· 
hisarının, evvelce tesis edil-

Busene Amerika' da kurak
lık dolayısile tütüıı mahsulü
nün ;noksan ve Balkan dev· 
letleri tütün rekoltesinin de 
kalite itibarile bozuk olması, 
Türk tütünlerine karşı fazla 
alıcı temin etmiştir. 

Biz kimseye h~kim olmak 
istemiyoruz. Fakat kimsenin 
de bize hakim olmasını iste
mıyoruz. edecektir. --·····---Karar geldi 

Memleket dahilinde imal 
edilmekte olan ipliklerin ihti

:yaca yetmediği anlaşıldığın
:dan bu yüzden meydana ge
len iplik buhranını önlemek 
için 2967 numaralı kanunla 
müddeti 1 temmuz 938 tari-

5 hine kadar uzatılmış olan 
2294 numaralı kanunun birinci 
maddesine dayanarak gümrük 
tarifesinin 366, 367, 368, 369 
ve 370 inci maddelerine gi
ren ipliklerin on numaraya 
kadar olanlarına (10 numara 
dahil) mevzu gümrük resminin 
yüzde 60, ondan 20 numara
~a kadar olanların gümrük 
resminin yüzde 25 ve 20 den 
(Ukarı olanlara mevzu gümrük 
·esminin de yüzde 20 nisbe
indc indirilmesi Vekiller he
ıetince kabul edilmiştir. Bu 
ıusustaki karar, şehrimizdeki 
ılikadarlara teblii olunmuştur. 

miş olan inhisarın bitme nı ü<l
deti olan 19 Temmuz 1944 
tarihine kadar muteber olmak 
üzere 1 birinci Kanun 1937 

tarihinden başlamak üzere 

yüzde 75 ~ iblağı vekiller he
yetince kabul edilmiş ve bu 
karar şehrimizdeki alakadar
lara gelmiştir. 

---··•·---
Devir 

muamelesi 
Ne "zaman olacak? . 

Bina ve arazi vergileri, ha
zirandan itibaren muhasebei 
hususiyeye verildiği halde, bu 
vergilerin kayıdları henüz ma
liyece devredilmemiştir. Bu 
cihet, mükellefinin müşkülata 
uğramalarına sebebiyet verdiği 
gibi, bakayanın da biran evel 
tahsiline mani teşkil etmek
tedir. 

Alakadarlar, devir muame-

Alakadar makamata gelen 
malumata göre, Samsun, İz
mit ve Trakya'da olduğu gibi 
Ege bölgesinde de tütün sa-

tışı hararetle devam etmektedir. 
Evvelki sene kilosu 40 kuruşa 

satılan adi kalitedeki tütün 
busene 70-80 kuruştan alıcı 
bulmaktadır. 

Bergama' dan gelen bir tel
rafta, orada satılacak tütun 
kalmadığı, ecnebi kumpanya
ların mahsulün hepsi~i de 
mübayea ettiği bildirilmekte
dir. Busene tütün mahsulün· 
den memleketimiıe 25,000,000 
liradan fazla gireceği kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

Bulgaristan' da da 27 milyon 
kilo olan tütün rekoltesinin 
kalite itibarile tamamen bozuk 
olduğu haber verilmektedir. 

lesinin biran evel yapılmasi 
için maliye dairesi nezdinde 
teşebbüsatta bulunmuşlardır. 

Binlerce yıldanberi bekle
dikleri arzı mevud da yerleş
miş olan Yahudilerin istediği 
şüphesiz müstakil bir hükumet 
sahibi olmaktır. 

Bizim komşularımız da öy
lece kendi kendilerini idare 

edebilirler. Ve bir buna itiraz 
etmiyoruz. 

Biz Arapların dinine, diline, 
mukaddesatına hürmet ve ria
yet ediyoruz. 

Araplar da bizfm dilimize, 
dinimize, mukaddesatımıza ri
ayet etsinler. 

Kimse kimseye karı~masın , 
burada akalliyet ekseriy.! t 
mes' elesi yoktur. iki kavim 
ayrı ayrı idare olunur gider. 

Araplar; Yahudileri artık 
Akdenize dökmek mümkün 
olmadığını anlayınca (Yuvar
lak masa) başında konuşmak
tan başka uygun yol olma
dığı anlasalar gerektir. 

Arapların Yahudilerden kor· 

l 
~Ali 

26 Tesrinisani ~26 _.-
- iiJI 
paşa ve kira Frosini 

~ · «..C'ı!i·A~• ' \ • • • , ' ~fit f ' 
~-'"'~... . -~~-- . • . ! ·~ 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
........... __...........,...~~-~-- _..._.~~~ 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu .ıııiil 
lmBirinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ... ....-
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Ali Paşa artık kan dökmeğe 
ve döktürmeğe başlamıştı 
Sonra.. Muhtarın hareketi 

sinirlerine çok fena tesir yap
mıştı . Ne demekti bu? Bir 
evlad, babasına kılıç çeker, 
üzerine yürür mü idi hiç? Bu 
rüya olmakla beraber gene 
çirkin bir hareket i<lil 

Ya o beyaz güvercin?. Ne 
güzel, ne cana yakın şeydi 0 1

• 

Endişe ve heyecan içinde 
kalan Ali paşa, ilk iş olarak 

kağıda bakma!<'a, bu suretle 
esrar perdele ı ini yırtmakla 

meşhur Hayne ismindeki bü
yücü kadını çağırttı. 

Büyüc kadının Ali paşanın 

konağında görünmesi, ekseriya 
konakta endişe uyandırır idi. 

Ali paşanın bu kadını müş-
kül bir vaziyet karşısında ka
rar veremediği zamanlar davet 
ve esrarlı vukufuna müracaat 
ederdi. Bu kadın da hiçbir 
vakitte Ali paşaya iyilik yolu 
göstermemiştir. Kadın çıkar 
giderken Ali paşa da kan dök 
meğe ve döktürmeğe başlardı. 

Hanye Ali paşanın Y anya
ya girdiği zaman, etrafına 

baktı. Vaktin çok erken ol
masına ve Ali paşanın yalnız
lığına bakara, mes' elenin bir 
rüya tabirinden ibaret ola
bileceğini tahJRin etti: 

- Paşam, şanlı vezırım. 

F eno bir rüya gördüğünü sa· 
nıyorum. Çabuk söyle ! eni 
meraktan kurtarayım! Dedi. 

Ali paşa. gördüğü rüyayı 

bütün teferruatile falcıya an
lattı. 

Falcı uzun bir düşünceden 

Barselon'un 
Bombardımanı 

bekleniyor 
-ll11~t11rnji 1 i ,,,.; ~a/ı~fı.>ı/e-

püskürtüldiikleri bildiriliyor. 
P r:s 26 (Radyo)- General 

Franko, lngiltere'nin notasına 
henüz CC\ ap vermemiştir. Bar
slonun bombardımanı dakika
dan dakikq.ya bekleniyor. 

Paris 26 (Radyo)- Son ge
len haberlere göre, milislerin 
10 tayyaresi, dün Oviyedo1yu 
bo:nbardıman etmişler ve mü· 
him hasarat yapmışlardır. 

Paris 26 (Radyo) - ihtilal
cilerin, Almerya'ya asker çı
kardıkları ve buradd da bir 
cephe tutmak için mühim ku
vetler sevketmeğe başladıkları 
söyleniyor. 

kulan Firavunun YahudilerdFn 
korkularına benziyor. Firavun 
benii~aH çoğalmasın diye ya
hudilerin çocuklarını Nil neh
r.ne atardı. 

Halbuki bu korku ve bu 
h :ıreket adil de değildir man
tj'·i de değildir. 

Arapları makul yola geti
recek çare onlan bizi denize 
atamıyacaklarını an !atıp uyuş
mak ve anlaşmak için masa 
başına getirmektir. 

Yahudilerin tahkik heyetile 
münasebetleri sorulunca Vayı 
man (Biz tahkik heyetile teş
riki mesai ediyoruz ve bu 
heyetten adelet bekliyoruz) 
cevabını verdi. 

sonra başını kaldırdı: 
- Vt>zirim, ne söylerserrı 

kabul et. Sözlerim gücü 1e 
gitmesin, gördüğiin rüya çok 
mühimdir. Dedi. 

- Katiyen gücenmem .. Rü
yamı çabuk tabir et. 

- Haşmetli vezirim, oğlun 
Muhtar'la aranızda büyük ha· 
diseler çıkacaktır. Sen muh· 
tar'a aid bir kadını elde etmek, 
kendine hasretmek istiyorsun· 
Sen bu kadını elde edemiye· 
ceksin paşam! Elde edemedi· 
ğin için de bu kadını öldüre· 
ceksinl. Bu hadise Muhtarı 
fena halde hiddetlendirecek 
ve seni öldürme~e kalkışacak· 
tır, amma yoksu emeline ınu· 

vaffak olamıyacetktir. 
Ali paşa bu tabiri hiç be· 

ğenmedi, uydurma birşeY 
addetti V.'!: 

Besim Akımsar 

Yeni göç
menle 

İskan edildi 
Urla tahaff üzhanesinden Çer 

me'ye sevkedilen Romanya'lı 
muhacir aileleler, Çeşme'de 
tamamen iskan edilmişlerdir· 
Bu muhacirleri iskan eden 
şehrimiz iskan müdürü Tah· 
sin dün lzmir'c gelmiştir. 

Şimdiye kadar diğer kaıa· 
larda iskan edılmiş olan nw· 

hacirlere alt~ar aylık yimek· 
lik buğday tevzi olunmuştur· 
Çok fakir olanlara ayrıca ya.· 
rım günlük ia~e parası veril· 
mektedir. Muhacirlere iJkbB· 
harda yeni evler inşa ettirile· 
rek verilecektir. ---··-·---
Fakir talebe 
Ve göçmenlere Kı· 
zılayın yardımları 

Kızılay genel merkezi, yor· 
dumuza yeni gelen göçmen· 
lere yardım için şehrimiz ı<ı· 
zılay merkezine havale ve Se· 
lami isminde bir de mernur 
göndermiştir. 

Kızılay, Kilizman tahaffüı
hanesinde, gelen göçmenlerin 
her türlü ihtiyaçlarını ve iaşe· 
lerini temin et~ektedir. 

• 
"' * b. e 

Kızılay, fakir talebeye el ıs 
temin etmek için şimdiden tc
şebl üsata girişmiştir. fzmir'de· 

ı.·r 
ki mekteplerde okuyan fa~ 1 

talebe için yapılacak kışlık 
elbise, on be::ş gqne kadar ye· 
tiştirilerek Lvzi eclilecekt~ 

Davet 
Göztepe, Egespor ve fzın't 

spor kulübleri idare heyetle· 
rinden: 

Kulüblerimizi alakadar eden 
mühim bir meseleden dola)'' 

heyeti umumiyemiıi toplam•~ 
zarureti hasıl olmuştur. 13~ 
fevkalade kongre önümüzdek1 

Pazar sabahı saat 1 O da Bah· 

ribaba Halkevinde ~yapılacB~j 
tır. Azalarımızın beheıneh8 

konıre'ye teşrifleri rica olunur· 


