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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET • ULUSAL 
Adres: lzmir İkinci Beyler sokağı 

Abone şartları: Seneliği 700, altı aylı~ı •100 kuruş 
L" .Resmi iltlular için: .Maarif cemiyeti ilanat 

urosuna müracaat edilmelidir. 
~]!anlar: idarehanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: (ANADOLÜ)Matbaa~ı ~ 

I 
Amerika' da 

Grev ilan eden amele ile 
zabıta arasında arbedeler 
olmuştur. 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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Sancali isi Lehimize Halledil ecel{ 
' 

' Sancak mes~l~si Y~rın Ce~ · Fransa ıtalya-Almar1Ya'1ıünasi-
d 

lspanya'ya para batı çok samimi imiş 
Devre e gÖrÜşÜ)ecektİr vermiyecek mi? jurnale d'ltaliyagazetesi, Av-

Paris, 20 (Radyo)- Resmi J J • 1 •k• h••kA 
Ha~iciye vekilimiz Tevfik Rüştü Ar as, bugün mahafile göre, Dış Bakanı ve rupa ş erlDl e 1 1 u ume 
Sancak meselesi için temaslarda bulunacaktır !~~;:!.~;:~r: B~~~d~öv:;;:: tiıi mütabık-oldllğunu yil.zıyor 

Hariciye vekilimiz Cenevre' de 
. Paris 20 (Radyo} - Ulus- "delege göndermiyeceği söyle-
~ar sosyetesi konseyi, yarın niyor. Siyasal mahafil, ltalya 
oplanacaktır. Bu toplantıda, hükumetinin bu hususta tam 

en "h· mu ım mes'eleler müza· bir alakasızlık gösterdiğini 
kere edilecektir. Sancak mes· söylüyorlar. 
elesi ipfd · I 1 aı maddeler işi ve İstanbul, 20 (Hususi) -
spanya isyanı, bu toplantıda İskenderun, Antakya ve hava-

tetkik ol k s· h unaca tır. ıyasal ma- lisinde tetkikat yapmış olan 
~f~l, Uluslar sosyetesi konse· müşahitler, Sancak'tan ayııla· 

yının, şimdiye kadar bu de- rak Cenevre'ye hareket etmek 
rece m" k''l • uş u mes elelerle kar· üzeredirler. 
şılaşmadığı kanaatini gösteri- İstanbul, 20 (Hususi) -
yorlar. Fransız otoriteleri, Sancak'ta 

Cenevre, 20 ( Radyo ) - bütün çarşıları kapatmışhr. 
Yarın toplanacak olan uluslar Burada, adeta örfi idare ilan 
~osyett:si konseyine ltalya'nın edilmiş gibi bir vaziyet vardır . 

M R İstanbul, 20 (Hususi) -• uzvelt Fransa'nm Ankara büyük el-

Ayandan genı·ş çisi M. Pons, bu sabahki eks
presle Ankara' dan şehrimize 

selAhe ld gelmiştir. a ıyet 8 1 Sdirin, Büyük Şefimiz Ata-

• J * ' - ... . 

M. Ruzvelt 
Vaşington, 20 [Radyo) -

Ayan meclisi d" 1 ' un top anmış 
vde !cumhur reisi M. Ruzvelt'e 

o arı d" ·· ' uşurmek ve l .. 
görece v. d' v uzum 

gı ıger mal .. t db' . al k .. ı e ırlerı ma uzere · 
verm· t" genış selahiyet 

ış ır. 

···----Kont Ciyano 
Gelecek ay Londra. 

ya gidiyor 
. Rom~, 20 (Radyo) - Kont 

Cıyano nun Şubat ortalarında 
Londra'ya seyahatı mevzuu 
~ahistir. Bu ziyarette M. Eden 
ıle Kont Ciyano bazt mühim 
meseleleri müzakere ve halle
deceklerdir. 

türk tarafından kabul edile· 
ceği sonra da Cenevre'ye 
gideceği bildiriliyor, 

İstanbul, 20 (Hususi) -
Paris'ten gelen e en son bir ha· 
here göre, Fransız başvekili 
M. Leon Blum, Sancak mes· 
elesi hakkındaki son teklifi
mizi bizzat tetkik etmiş ve 
cevabını, Paris sefirimiz Suad 
Davaz'a vermiştir. 

İstanbul, 20 (Hususi) - Hs-! 
riciyT Vekilimiz Rüştü Aras, 
Belgrad Belgrad gazetelerine 
vaki beyanatında, Sancak mes· 
elesinin, Türkiye Fransa için 
şerefli bir surette halledilece·~ 

ğini ümid etmekte olduğunu 

söylemiştir. 
İstanbul, 20 ( Hususi ) -

Hükumetimiz, Sancak me s' ele si 
hakkında Fransa'ya yeni bir 
teklifte bulunmuştur. 

Bu teklifimizde; konfederas
yonun temel yasasını tesbit 
için bir meclis seçilmesini ve 
kanunun iki hiikumetin tasdi· 
kinden sonra tatbikini, Ha· 
tay' ın silahtan tecrid edilerek 
harice karşı müdafaasının Fran· 
sa ile hükumetimizce deruhde 
olunmasını istemişizdir. 

İstanbul, 20 (Hususi) - An
takya Türk'leri; bıtaraf hey
etin Sancak'tan ayrılmak üzere 

bulunduğunu haber alınca, 

60 l in kişinin iştirakile büyük 
bir miting yapmışlar ve: 

- istiklal isteriz, diye ba
ğırmışlardır. 

Roma, 20 (Radyo)-İtalyan 
gazeteleri ve siyasi mahafilleri, 

Fransız gazetelerinin lskende· 

run hakkında halya'ya isnad 

ettikleri şeylhri reddetmekte· 
dirler. 

İtalyan mahafili, Türkiye'nin 
Sancak hakkındaki haklı ve 

yerinde metali batının İtalya' da 
hüsnü kabul gördüğü kanaa· 

sine aleyhtardırlar. Fakat M. 
Leon Blum taraftardır. 

Periniyan' da ispanya kilise· 
lerine ait eşya satılmaktadır. 

Entersijan gazetesi: 
"Fransa, Franko'nun Havas 

ajansına beyanatı ehemmiyet· 
siz değildir. Çünkü Fransa 
bolşevizmin tehdidi altındadır. 
Komitenin 1935denberi Fran· 
sada ve bilhassa Cezairdeki 
menfi propagandalarını aiamı 
hadde çıkarmıştır. Bu propa· 
ğandalar Cezairde komünist 
hücreleri teşkili şeklinde mün
ferid bir mahiyet almıştır. ,, 
Demektedir. 

tini beslemekte müttefiktirler. bildirmesi beklenmektedir. 
lstanbul, 20 ( Hususi ) - İstanbul, 20 ( Hususi ) 

Türk • İtalyan dostluğu, · gün Yarın (bugün) Ankara ve Ro· ı Hitler Mussolini ile beraber 
geçtikçe inkişaf etmektedir. ma'da birer resmi tebliğ neş- Roma, 20 (Radyo) - (Jur· nın tam bir mutaba}cat halinde 
İtalya hükumetinin, bir tebliğ redilerek, İtalya'nın Montrö nale d'ltalya) gazetesi; yazdığı bulunduklarını ileri sürmekte 
neşrederek Montro" mukavele- h d · · k b l tt'ğ' h.. bir makalede, general Gö- 'k" d 1 t - b mua e esını a u e ı ı, u- ring'in Roma seyahatını tahlil ve ı ı ev e munase atının, 
namesi ne taraftar oldugv unu kumetimizin de Habeşistan' ın h a d · d · .. etmektedir. Bu gazete; Avrupa er z man an zıya e samımı 

~~~~--------...... ~~ı~--~~~~-A m erik ada grev arbede- işlerinde Al:any•. ve ı~~:· .. .:1"ğ:nu ilive eylemektedir. 

leri birbirini takibediyor M~dndın şımahnde kan· 
(General MotÖrs) şirketi mü- h muhare~eler oluyor 
messillerile amele ;_ arasında- General Franko, kontrol mes
ki müzakereler kesilmiştir 
Nevyork, 20 ( Radyo ) -

(General Motors) otomobil 

şirketi mümessillerile amele 

arasındaki müzakereler kesil! 

miş bir vaziyettedir. 

Grev ilan eden amele, dün 

karoseri yapan fabrikaya gi· 
derek oradaki ameleyi de 
greve teşvik etmişler ve hep· 
sini kendi taraflarına almışlar· 
dır. Hükumet, bu esnada 
grevci amele üzerine gözleri 
yaşartan gazlar sıkmıştır. 

------·~· .. -·~·~-------

Fransız donanması ma
nevralara devam ediyor ------Manevralar bittikten sonra 

Senegal sahillerinde ...,_,.._ ___ _ 
toplanacaklardır 

'. .. 

Fransız donanması 
Paris 20 (Radyo) - Fran- Sengal sahillerinde toplana-

sız donanması, Atlantik deni· caktır. Bu toplantıya, Akde-
zinde başladığı manevralara 
devam etmektedir. Donanma, niz filosundan da bazı gemı· 
manevraları bitirdikten sonra ler bulunacaktır. 

elesine itirazda bulunuyor 
Barslon 20 (Radyo)- ihtilal· 

cilere mensup Kanarya zırhlısı 
dün Monıoyf istihkamlarını 
bombardıman etmiştir. Zırhlı 
16 mil uzaktan ateş açmışsa 
da istihkam bataryalarının 
mukabil ateşi ve tayyarelerin 
hücumu karşısında derhal isti
kametini değiştirmiş ve uzak· 
laşmıştır . 

Madrit 20 (Radyo) - Müda· 
faa komitesi, dün neşrettiği 
bir tebliğde, milis askerlerinin 
Los Ancelos tepelerini işgal 
ettikleri ve ihtilalcilerden bir 
kumandanla ikiyüz nefer esir 
aldıkları bildirilmektedir. 

Burgos 20 (Radyo)- ihtilal· 
ciler, milislerin Los Ancelos 
tepelerindeki kuvvetlerine karşı 
mukabil bir hücum yapmışlar 
ve milısleri yerlerinden atmağa 
muvaffak olmuşlardır. Kanlı 
muharebeler devam ediyor. 

Londra, 20 (Radyo) - Va· 
lans hükumeti ile General 
Frankonun, kontrol mes'elesi 
için bazı itirazlar dermeyan 
ettikleri ve cevabi notalarında 
bu itirazlar için muhtelif se· 
bepler gösterdikleri söyleniyor. 

ispanya işlerine ademi mÜ· 
dahale komitesi, her iki tara
fın muvafakati olmadan da 
devletlerce bir karar verile· 
bileceği kanaatini göstermiştir. 

Komitenin dünkü toplantt· 
sında, ispanya' dan Fransa' ya 
gönderilen ' altınlar mes' elesi 
görüşülm~ştür. İtalya, Alman· 

General Franko 
ya ve Portekiz delegeleri, bu 
altınların, doğrudan doğruya 
k(tmıtece tasarruf edilmesini 
ileri sürmüşlerdir. Bu fikre 

lngiltere'de mütemayil görü· 
nüyorsa da, Rus delegesi itiraz 
etmekte ve bu altınların, kıs-

men Rusya'ya aid olduğunu 
b(:yan etmektedir. Aradaki 
ihtilaf kuvvetli bir mahiyet 
aldığından, ademi müdahale 
komitesi, bir karar vermeden 
müzakereleri kesmiştir. 

Valans, 20 (Radyo) - Gre· 
nad cephesinde hükumet kuv· 
vdleri Siyera Novadaya bir 
taarruz yapmışlardır. 

Malaga cephesinde ve Veles 
de asi kuvvetlerin taarruzla· 
rma şiddetle mukabele edil· 
mektedir. 
Devamı 4 üncü ıahi/ed• 



~ahife 2 (UlusarBirlik) 20 ikinci kanun 937 

Zabıta Romanı: 
1'1 FlkRA: 

Hocanın ölcüsü 
Sağ iken gömülen 

.. - ıs-.. 
isken derun' suz 

nasıl yaşıyabilir? 

' Suriye 

- 8 - mahsusa ile bu kilidi açmağa 
Eğer evinizde bir atlasınız 

vhrsa, lütfen, onun Suriye 
kısmını açınız. Şam'la Berut 
arasındaki mesafeye bakınız: Meçhul hane 

Karter, bu felaketten yaka· 
ımı kurtarınca, bulunduğu mah
pesten halas olunca mezardan 
kurtulmuş bir adam kadar 
mesrur ve şadüman oldu. Ge
çirmiş olduğu belayı, felaketi, 
zahmet ve meşakkatı gözöııüne 
getirerek derin bir düşünceye 
daldı. Dalğınlıktan uyanınca 
sactine baktı. 7 saat kadar 
mütemadiyen meşgul olduğunu 
öğrendi. Kroser kuyuyu kapa· 
dığı zaman gece yarı yarıya 
srelmişti. Fakat şu 7 saat Kar· 
tere 7 sene kadar geldi . 

Karter, biraz istirahat etmek 
için yere oturdu. Saf, güzel, 
berrak havadan dahi teneffüs 
ediyordu. Bundan sonraki İş· 
leri düşünmeğe başladı. 

Bir müddet istirahat ettikten 
ıonra kalktı, setresini, palto
sunu giyerek açılmış olan de· 
likten geçip kuyunun yanına 
yaklaştı. Kuyunun yanında bu
lunan taşlığa dikkatle baktı 
iae pek vasi buldu; orada Kar· 
ter yürüdükçe yol uzanıyordu. 
Her ne kadar Karter latif rüz· 
giran esmesinden müstefit olu
yorsa da açlık, susuzluk ken· 
disine son derece tesir ederek 
blkatı kesilmişti. Likin şu ebe
di zindandan kurtulacağını ta· 
hattür edince açlıktan müte· 
hassil ıstırabına ehemmiyet 
vermiyerek bir derece daha 
kendi kendini teşci etmeğe 

bqladı ~ 
Karter, yürüdükçe adımlarını 

sayıyordu. 
Bu da meıkür mahal ile Kro· 

serin hanesi beyninde olan 
mesafeyi tayin etmek içindi, 

Haneye girmezden evvel ha· 
brladı ki mezkur hane gayet 
yüksek, yanında bitişik olan 
ev ise 100 adım kadar ondan 
uzak olduğu halde yekdiğerine 
pek benzemektedirler. Bu taş· 

lık dahi bu evler arasında va· 
ki olmuştur. Taşlıktan kuyuya 
kadar olan5 mesafenin uzakh· 
tını anladı. Feneri taşlığın ta· 
vanma doğru tuttu ise tavan
da demirden yapılmış bir alet 
gördü. Bu alet ise bulunduğu 
telefonun ileti olduğuna şüphe 
etti. ikinci hanede dahi Midav 
ıın saklanmış olduğunu keşfetti 

Varidi hatır olan başka bir 

fikir dahi Karteri düşündürdü. 

O ise taşlığın arka taraftan 
kapalı olup diğer bir hacizin 

vücudu olmak ihtimali idı. O 
halde bu defa Karter birşeye 
muvaffak olmıyarak nihayet 
terkihayat edeceğini dahi dü· 
şündü. Lakin gene nefsini teş· 
çi ederek dedi ki hayır böyle 
bir hacizin olması pek sahih 
değildır. Kroserin şu az bir 
müddet zarfında iki muhkem 
haciz yapamıyacağı malumdur. 

Bir sür'at ve faaliyeti fevkal· 
ide ile maksadını takip etme· 
te başladı. Karşısında pek 
metin surette yapılmış bir ka
pıya tesadüf etti, bu kapı ise 
ikinci haneye girmek için taş
hk ile mezkur ev arasında ya· 
pılmış ve daima kapalı bulu
nuyordu • Dikkatle baktıkta 
mezkür kapı gayet muhkem 
kilit ile kapanmış olduğunu 
ıördii. 

Karter, elinde bulua.u ileti 

muvaffak oldu ve bu hususta 
hiç zahmet çekmedi, zira Kar· 
terde bulunan alet bütün ka
pıların kilidini açardı. Kapı 

açıldığı gibi Karter kendisini 
pek geniş ve büyük~ bir sa· 
londa buldu. Lakin salon ka· 
ranlık olduğundan derhal Kar· 
ter, elektrik fenerini yakarak 
salonun her tarafını layıkile 

teftiş etmeğe başladı. Salonun 
bir cihetinde ahşap metin, bü· 
yük, güzel bir kapı görüldü. 
büyük demirle kapının etrafı 
sarılmış olduğundan hemen 
cebinden aleti mahsusayı çıka· 
rıp kapıyı açtı. O kapıdan 
dışarı çıktığı vakit güneş par· 
Jamağa başlayınca Karter, yeni 
bir hayata malik olmuş kadar 
mesrur ve münşerih bulunu
yordu. Saat dahi 7 buçuk ol
muş idi. 

lkinci haneye girdiğini anla· 
<lığından yavaş yavaş yürümeğe 
başladı. Birkaç adım yürüdükte l 
bir merdivene tesadüf etti .. 
Merdivenden aheste aheste yu· 
karı çıkıp kapalı bir kapı bul· 
du, lakin mezkur kapı kilitli 
değildi. Orayı açıp dikkatle 
içeri girdi, biraz durup etrafına 
bakarak kapısı açık odalar 
gördü, odaların hepsi hoş ve 
mobilyadan hali idi, kendi 
kendine dedi ki : 
Zavallı, biçare Lafonun ra· 

porundan böyle anlıyorum ki 
bu ev hali belki harap bir hal· 
dedir. Ancak Midavs polisle
rin gözünden kurtulmak için 
buraya gelmiş, taşlık ise Kro
res ile Midavsın ikametgahları 
arasında bir vasıtadır. Onlar 
her daim yekdiğerile telefon 
vasıtasile görüşüyorlar ve her 
daim Kroser, ishak Midavsm 
ihtiyaçlarını temin ediyor. 

Bu halde mümkündür ki Mi· 
davs mütemadiyen burada gizli 
kalsın ve kimse onun burada 
olduğunu hissedemez. Memu
rini zabıta dahi hiçbir vakit 
kendisini bulamazlar. 

Biliyorsanız haber verelim ki 
bu daracık yoldan bir devlet 
hududu geçiyor. 
Şama deniz kokusu bile 

Berut'tan gelir. Büyük harbı 
Suriye' de geçirmiş olanlar, 
pek iyi biliriz ki lskenderu'u, 
Anadolu' da .bırakır, unutur ve 
geçerdik. . 

Elini başının arkasından 
dolaştırıp kulak göstermenin 
asıl tabirini kullanmak isteme· 
yiz: Fakat Berut'u bırakıp ta, 
kenderun'u Suriye'ye nefes 
noktası göstermek, bu sözden 
başka neyi , hatıra getirir? 

Berut'suz Suriye olabilir: 
Lübnan'ı yapmak içini İsken· 
derun'suz Suriye olamaz: San
cağa vücud vermemek içini 

Sevr muahedesi zihniyetinin 
Suriye hududunu, şimalde, 
Sivas'a kadar çıkarmış olduğu 
günler de uzak değildir. Belki 
de o zaman, Suriye'nin, eğer 
boğulmaması isteniyorsa, Sam
sun' a ihtiyacı olduğundan bah· 
sedilecekti. 

Hoca Nasreddin'e dünyanın 
merkezini sormuştur. Ayak 
bastığı noktayı göstermiş. is
tilalar, coğrafya hududları için 
ayni ölçüyü kullanmaktadırlar. 

Suriye'nin hakkını Suriye'ye 
veriniz, demek bizim vazife· 
miz değildir; fakat Sanc<'ğın 
hakkını Sancağa verdirmek, 
yalnız vazifemiz değil, ağır me
suliyetimizdir. 

Fatag 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
S/S "SATURNUS,, vapuru 

elyevm limanımızda olup 16· 
1-937 tarihine kadar ROTTER· 

DAM, AMSTERDAM ve HAM

BURG için yük alacaktır. 
S/S "TBERIUS,, vapuru 14-

1-937 doğru beklenmekte olup 
Şimdi bana terettüp eden 

bir vazife varsa o dahi hemen 
şurayı layıkile araştırmaktır ki 
muhakkak şu iki şaki, caniyi 
yahut onlardan birisini ele ge· 
çireyim. Zira bu caniler ken· 
dilerini gayet emin bir mevkide 
iskan etmişler. Şayet ben bun· 
lan bulmazsam onların· bazı 
asarına, lazım olacak emare· 
leri elde edeceğime şüphe 

yükünü tahliyeden sonra ROT
~TERDAM/'AMSTERDAM ve 

HAMBURG limanlarına yük
liyecektir. 

yoktur. Haydi şimdi burasını 

teftiş etmeliyim . 
Lakin pek çok susuzum, su· 

suzluktan.helak olacağım. Ha
-;&~ti söndürmek için bir parça 
-S~-b~l~a"in p~k-ğüz~l -olacak. 
Mutfağa dahil oldu ise güzel 
bir su sahrancına_h!sadüf etti. 
Sahrancın kapısını açarak ya· 
nında bulunan kova ile su çe· 
kerek elini yüzünü güzelce yı· 
kadı. Eski bir maşraba bularak 
su içmeğe başladı. Kendi ken
di kendisine diyordu ki ; 
lB~ğü~-şu suyun kıymeti ben· 
ce pek yüksek, pek bahalıdır. 
Şayet hayat suyu diyecek olur 
sam hata etmemiş olduğumu 
zannederim . 

Suyu içtikten sonra mutfaktan 
çıkıp odaları birer birer ara· 
mağa başladı!. Orada birşey 
bulamadığından adımlannı ya· 
vaş yavaş atarak üst kata çıktı 
~e büfük ~ bir "Salon _içerisine 
dahil oldu. 

• Ar/caı var • 

S/S "ULYSSES,, vapuru 22-
1·937 tarihine doğru beklen
mekte olup yükünü tahliyeden 
sonra BURGAS, V ARNA ve 

KÖSTENCE için yük alacaktır .. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
KUMPANYASINA 

M/S "ERLAND,, motörü 
21 ikinci kanunda beklenmekte 
~lup yükünü tahliyeden sonra 

ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIAve SKANDINAVYA 
limanlarına yük kabul ede· 
cektir. 
ZEGLUGA POLSKA KUM

PANYASI 
S/S 11LEHIST AN 11 vapuru . 

16-1-937 tarihine '.doğru AN
-VERS, DANTZIG ve GDYNIA 
lımanları için yük alacaktı;.

SERVICE MARITIME 
ROUMAIN 

S/S "AEBA-JULYA,,Cvapu·t 
ru elyevm limanımızda olup 
18-1-937 ye kada; PIRE~-MAL:
TA ve MARSIL YA limanları 
için: yük ve yolcu kabul eder. 

"SUÇEAVA,, vapuru 27-

1-937 tarihinde beklenmekte 
olup PiRE, MALTA ve MAR
SIL YA limanları için yük ve 

/ngiliz - ltalyan an/asmasından fsonra 
~ l 

Akdeniz mes' elesi, ehem-
miyetini kaybetmiş değil.. 

~~~-----.·-.----~~~ 

lngiltere'ye yapılacak bir hücum karşısında, 
Fransız donanmasının fiili yardımı lazımdır. 

Malta'nın La Valeta limanında lngiliz lıarp gemileri .. 
Paris'ten yazılıyor: 
Akdeniz mes' el esi, lngilte

re • Italya itilafının imzasın

dan sonra da daima ilk saf. 
taki ehemmiyetini muhafaza 
etmektedir. Şimdi Fransız de· 
niz mahfelleri silaha dayana
cak bir münazanın zuhurunda 
lngiliz ve Fransız donanma· 
larının teşriki mesaisi mesele
sini çok ciddi olarak tetkik 
etmektedirler. 

Fransız deniz mahfellerinin 
noktai nazarları, maruf Fran· 
sız bahriye mütehassısı mu· 
harrir Rene la Brigerin yazdı
ğı bir makalede ifşa edilmiş 

bulunuyor. Burada olduğu 

kadar [ondrada da hararetli 
neşriyata şebebiyet veren bu 
makalenin başlıca ortaya koy
duğu şeyler şunlardır: 

Büyük Britanya'nın hali ha
zırdaki donanmasının, yeni 
sistemde donanmaya malik 
devletlere karşı memleketini 
muhafaza edebilmek için kafi 
gelmiyeceğidir. Büyük Britan
ya'nın 1919 da bütün dünya 
ticeret gemlerinin yüzde 45 ini 
teşkil eden ticaret filosu bu· 

gün yüzde 26 ya inmiştir. Hal· 
buki İtalya, Almanya, Japon· 
ya son beş sene zarfında 
müthiş terakkiler kaydetmiş
lerdir. İtalya filosunun 1931 
senesine nazaran beş lmisli 
arttığını, meşhur İngiliz bah· 
riye muharriri Bavoputer'de 
teyit etmektedir. 

Diğer taraftan tayyare üsle· 
rinin coğrafı mevkilerinin de 
büyük ehemmiyeti vardır ki 
bugün lngilterinin elinde bu-

lunanlar kafi derecede tefev
vuku temin edememektedir. 
Bilhassa Akdenizin cenubu ile 
Afrikanın şarkında bulunanla
rın noks '\nlığı göze çarpmak· 
tadır. Binaenaleyh, bugünkü 
vaziyet göz önüne getirilirse 
Fransız bahriyesi kuvvetleri 
ve Fransız bahriye üsleri ln
giltereninkileri itmam edebile
ceklerdir. 

Fransız donanması, bugün 
inşa edilmekte olanlar .ile bir
likte 7 50,000 lonluk 200 ge· 
miden mürekkeptir. Bu gemi· 
ler, oldukça yeni sistem ve 
yaşları eskimemiş olanlardır. 

yolcu kabul edecektir. 
ikinci Kordonda FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Son yapılan Dungerk ile he· 
nüz kızakta bulunan Strazburg 
zırhlıları nevilerinin ed müte· 
kamil ve son !sistemlerinden
dir. Bu gemiler, İngiliz donan· 
masma en kıymetli fyardımlar· 
da bulunabileceklerdir. 

Bundan başka Fransız do· 
nanmasının İngiliz donanma
sında kafi miktarda bulunmı· 
yan kruvazörlerile de lngilte· 
reye yardım edebilir. lFilhaki· 
ka Fransız donanmasında on 

bin tonluk 7, ikinci sınıf 8 
ve iki tane de 7,500 tonluk 

kruvazör vardır. Bunların kaf
fesi son sistemdir. Fakat 
Fransanın lngiliz donanmasına 
vereceği yardımın .. en başlıca· 
sı, mecmu tonları 72 bine 
baliğ olan 30 torpito muhri· 
bidir. 

Bu gemiler hakikaten dün· 

yada emsali bulunmıyacak 

kadar hafif ve fazla olan 
sür' ati erile lngiltere im para· 
torluğunun yollarının muhafa
zasına en elverişlileridir. Fran
sanın bu muhripleri saatte 45 
mil sür' ati erile dünya rekorunu 
kırmaktadırlar. 

Bundan sonra muharrir ve 
mütehassıs La Briger makale· 
sine devam ederek denizaltı 
gemilerini mevzuubahs ve ma
lesine şöyle dıyor: 

İngiltere'nin denizaltı gemi· 
leri kafi miktarda değildir. 
Yalnız 58 tanedir. Italya' da 
87 ve Almanya' da 38 deniz
altı gemisi vardır. Fakat Fran
sa'nın denizaltı gemileri her 
noktai nazardan bunların kaf
fesine, hatta Amertka'nın 100 

tahtelbahirine karşı Fransa'nın 
86 denizaltı , gem işi mütefev· 
vik bulunmaktadır. Çünkü 
Amerikanın 100 denizaltı ge· 
misinden 64 Ü ihtiyarlamıştır. 

Binaenaleyh İngiliz sahillerine 
akın edebilecek İtalyan, Al
man tahtelbahirlerine Fransız 
gemileri İngiltere'ye pek bü· 
yük yardıma koşabilecektir. 

Şimdi üslere gelelim: Büyük 
Britanya ve Fransa'nın hemen 
bütün dünyada müşterek hu
dutları vardır. Bilhassa şimal 
denizinde, Afrika sahillerinde 
bu hudutların ehemmiyeti da
ha büyüktür. lngiltere'nin şimal 
ve Manş ~denizi sahillerinin 
Büyük Britanya adalarının 
muhafazası için himaye edil· 
mesi elzemdir. Bresti ile Her
pur da 1 iltere 'nin 

denizinde ilk hudut muhafız
ları sayılır. Bunlar sayesinde 
Ingiliz filosu bütün Londra ve 
Liverpol yollarının emniyetini 
muhafaza edebilirler. Gaskon
ya körfezindeki Fransız sahil
leri lngiltere ile Cibraldar 
arasındaki üsleri teşkil etmek
tedir. 

Akdenizde lngilterenin mev· 
kii Cibraldar ve Süveyş ka
naHan ile daha kuvvetlidir. 
Fakat bu iki boğaz arasında 
yalnız Malta üssü vardır. Mal· 
ta üssü vardır. Malta da ltal
ya tarafından tecrit edilebilir. 
Minaenaleyh Fransa Akdeni
zin garp taraflarında lngiltere
ye Korsika adasile Brorisga 

sahillerini ve Maltadan sonra 

Akdenizde en ehemmiyetli 

üssü bahri olan Afrikanın şi· 

malinde Zertayı verebilir. 

Hindistan yolu üzerinde 

lngiltere Jera ve Saymonda 

üsler tesisine uğraşmaktadır. 

Halbuki Fransızlar hazır ya

pılmış Kaianplanka ee Dal· ar 

limanları vardır. Öbür yanda 

da Habeşistanın anahtara me· 

sabesinde olan Cibuti ve Di· 

engo limanlan Fransızlara 

aittir. Ve nihayet Uzak Şark· 

ta Hindiçini ve Saygon ve 

Singapur limanlan Malaga 

boğazının bilvasıta tahkimi 
demektir. 

Deniz tayyarelerine gelince 

de: Fransa çok mükemmel ve 

gayet güzel teşkil edilmiş bir 

filo arzetmektedir. 
işte meşhur Fransız bahriye 

mütehassısı, iki devletin, Al

manya ve Italya müşterek ha· 

reketlerine karşı donanmala· 

rını birleştirmelerini tavsiye 
etmektedir. 

iplik buhram 
Gümrük resmi yeni

den indirilecek 
Piyasada başgösteren iplik 

b~hranını önlemek maksadiyle 

dışarıdan getirilen iplikler 

üzerine mevzu gümrük resim· 

lerinde yapılmış olan tenzila
tın mevcud darlığı gidereme· 
diği anlaşıldığından bu ihti
yacı karşılamak üzere gü.nrük 
tarifesinin 366A ve B pozis
yonlarına giren ipliklerin on 
numaraya kadar olanlarına 
(on numara dahil) mevzu ten
zilattan evvelki gümrük rcs· 
minin yüzde doksa .. , ondan 
yirmi numaraya kadar (yirmi 
dahil) mevzu tenzilattan ev· 
velki gümrük resminin yüzde 
elli, yirmiden yirmi dört nu· 
maraya kadar (yirmi dört da· 
hil) alarmlarına mevzu tenzi- ] 
!attan evvelki gümrük resmi
nin yüzde otuz tenzili ve da· 
ha yukarı numaralarla 367, 
368, 369 ve 370 inci madde· 
lere dahil iplikler için 2/5S70 
numaralı kararname ile kabul 
edilen tenzilat nisbetlerinin 

icra Vekili eri hey· 
cdilm. . 

t 

' J 

1 
1 
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I~ 1 ·1 N. V. Olivier ve şü- .------------------' 
"Hikiige Kapan w. F. H. Van rekisı Limited lzmir Yün Mensucat. 

senini Mamafih, kabahat gene Der Zee vapur acentası Türk A. Şirketinin - Anahtarı ver diyorum 
sana! 

Red manasına, başını geri
ye doğru salladı. 

Nihayet, onu serbest bıra
karak, pencereye ... yaklaştım. 
Saat, ondu. Dışarısı, zifiri 
karanlıktı. Parmaklarım, plan
sız hareketle, camın çerçeve
sinde gidip geliyordu. Beni 
bekliyenin bir "dost., olmadı
ğının farkına varmak ıçın, 
herhalde psikolojiden '- öyle 
pek fazlaca :anlamağa hacet 
olmasa gerekti. 

Kendimi güçlükle zaptede
rek, sordum: 

- Ey, Peki, ne olacak 
şimdi? 

- Yarın sabah erkenden 
gidebilirsin! 

Sualime, bu yolda ce . k vap 
v:rır en, sakin bakışlarını yü-
~~me. ç_evirmişti. Hayli yanlış 
ışıtmıştım galiba! "Yarın sabah 
erkenden gidebilirsin!., diyor
du, hal Sen misin, böyle di
yeni Hiddetle, parladım; 

- Eğer beni derhal salı
ve!mezsen, aramızdaki aşk ve 
alaka, bilmiş ol! 

- Bence müsavi; bana göre 
havahoşl 

- Artık sen benim naza· 
rımda bayağı ve düzer..bazsınl 

- Bence müsavi; bana gö
re hava ihoşl 

. ;-• Sen beni bir haydud 
gı 1 ,tuzağı düşürmüş tazyik 
ue tehdid adiyor, sayılırsın! 

.. - Bence müsavi; bana 
go-e hava hoşt 

.-:- ~oyuna, öyle " Bence 
musavı; hana göre hava hoş! 
d . it 

eyıp, durma! Hem bu "Dost 
faraza başka bir kadın olsa~ 
sen zannedermisin, ki ... 

Ellerim · · d B- ' sınır en titriyordu. 
oyle söze devam ederken 

Pek müteheyyiçtim. ' 

- B,şka bir kadın, ' mev· 
cuttur. • 

h ~e yapacağımı şaşırmış bir 
d 8 de, odanın içerisinde fır-
olasıya dolaşıyordum G .. 

le · · oz-
rım, kapıp kırabileceğim bir 

Şey arıyordu. 
O ag" " ' ır agır, tekrarladı: 
- Başka bir kadın mev· 

cutturl () · d. 
' şım ı seni bekli-

yor. Sen, ona da b k k 
•v , ıça e-

mıge day 
k d . anmış vaziyette olan 

a erın hış 
d mına uğrıyan bir 

ostuna söz old " 
mek b . ugunu, git-

mec urıyetinde b 1 " 
nu, fakat saat d u ~ng~-

". . on a gerı do-
necegın .. l 

ı soy edın. Ben bT 
rum, Peter. ı ıyo-

0 böyle söyliye d 
ben, odada dört d·· .. ursun, 
h onuyor ve 
urdahaş edebileceğim bir 

şey araştırmakla meşgul 1 • 
yordum. 0 u 

k 
Derken, kulaklarımda bir 

·ahkaha çınladı· • • 

Birinci sınıf m t h u a assıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıotlu 

- Ne gibi? & Co. Halkapınar kumaş fabrı·kası ı h k Birinci Kordon Rees binası 
za etme istedi; fakat, DEUTSCHE LEVANTE LtNIE 

boyuna gülmekten kendini Tel. 2443 Tarafından mevsim dolayısile yeni 
l d " · · l Hamburg LONDRA HATTI 

a ama ıgı ıçın, akırdı söyli- "ANDROS,, vapuru 20 ikin- çıkardığı kumaşlar: · d N'h "GRODN()., vapuru 15 ikin- _ 
mıyor u. 1 ayet: ci kanunda beklenilmektedir. 

- Sen, dedi, bana Jugle- 23 ikinci kanunda ROTTER- ci kanunda LONDRA, HULL Sagv lam 
nin bir nuvel kitabını iare DAM, HAMBURG ve BRE- ve ANVERS'ten gelip yük 
etmiştim; bu uzun hikayede, MEN için yükliyecektir. çıkaracak ve ayni zamanda Zarif 
bir kadını, diğer bir kadına "MANISSA" vapuru 3 şu· LONDRA ve HULL için yük 
gidememasi için aşıkım hap· batta gelecektir. 6 şubata alacaktır. v c d 
settiğinden bahis ,.geçiyordu. kadar ROTTERDAM, HAM- "FLAMINIAN" vapuru 25 e U UZ ur 

- Ya .. Bu yüzden, demek! BURG ve BREMEN için yük ikinci kanunda LONDRA, Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
E B d kabul edecektir. 

- vet.. u yüz en işte! HULL ve ANVERS'ten gelip Satış Yerlerı· 
Ben, hayretimi saklıyama· AMERICAN EXPORT LINES yük çıkaracaktır. 

hm; o istihzasını gizlemiyor· THE EXPORT STEAMSAIP "THURSO., vapuru 7 şu- Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
du. CORPORATION batta• gelip LONDRA ve 

iş bu safhaya gelmiş ol· "EXMOOR., vapuru 21 ikin· HULL için yük alacaktır. HAi/ T. A. Ş. 
makla beraber, ben, yenilmiş ci kanunda beklenilmektedir. "POLO,, vapur'u şubatın 
1 ğ k kl . ., · d. · NEVYORK için yük kabul 

o ma ı er e ıgıme ye ıremı· sonunda LONDRA, HULL ve 
k d eder. 

yor, a ına "Pesi,, demiyor· ANVERS'ten gelip yük çıka-
d B. d f d 'dd "EXMINSTER., vapuru 30 um. ır e a a, cı i ve racaktır. ikinci kanunda bekleniyor. 
sakin bir tavırla ikna teşeb- LINERPOOL HATTI NEVYORK için yük kabul 
hüsünde bulunmağı tecrübeye eder. " THURSO ,, vapuru 25 
giriştim. Sesine teessür ihti· "EXILONA., vapuru 3 şu- ikinci kanunda LIVERPOOL 
zazı katarak şunları söyledim. batta beklenilmektedir. NEV- ve SWENSEA'dan gelip yük 

- inan, ben yalnız seni YORK için yük kabul eder. çıkaracaktır. 
seviyorum. Senden başka hiç "DRAGO,, vapuru 15 şu-
b. k. · · PiREDEN AKTARMALI ır ımseyı sevmıyorum;yemin- batta LIVERPO()L ve SWEN-
le temin ederim. Bir (dost) la SERi SEFERLER 

AMERICAN EXPORT LINES SEA' dan gelip yük çıkarabuluşmak mes' elesi, gerçi asıl-
THE EXPORT STEAMSHlP caktır. siz bir mazeretti, amma .. Ha-

kikaten mühim başka bir ma· CORPORA TION DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

zeretim bulunduğuna, inan! "EXCHORDA" vapuru 29 "GALILEA., vapuru 2 şu-
ikinci kanunda PIRE'den batta HAMBURG, BREMEN 

Bir iş mes'elesi, ki.. hareket edecektir. BOSTON ve ANVERS'ten gelip yük 
Sözümü kesti: ve NEVYORK limanları için çıkaracaktır. 
- Bir 11 Dost" la buluşmak . yük kabul eder. Tarih ve navlunlardaki deği-
d d k EXCALIBUR,. vapuru 12 .kl'kl d • l' k b 1 

uy urma, eme şubatta PiRE' den hareket ede- şı ı er en mes u ıyet a u 
Tasdik ettim. cektir. BOSTON ve NEV- edilmez. 
Gülümsedi: 

- Biliyordum ya zaten; 

sen, "Öteki" ne gitmek isti

yorsun! 
- Hayır, kat'iyen değil. 

Sadece .. 
- () halde burada kall 
Sustum. Yüzumdeki ifade, 

manası okunabilecek mahi

yette olsa gerekti, ki tam ben 

yeni bir kaçamak yolu tasar

larken, o düşünceye dalmış 

bir halde, sözlerine devam 
etti: 

- Eğer sahiden seviyor-

san, tek arzum var demektir. 

Burada kal maki f ş mes' elesi-

lnin hiç mi hiç ehemmiyeti 
yoktur. Hesaba katılamaz. 
Senin gibi bir~insanın indinde 
hiç mi hiçi 

Ben. mırıldandım; 
- Evet, amma ... 
Kollarını rboynuma doladı 

ve sevimli bir kedi sokulgan· 

hğile, göğsüme yanaştı· Koyu 

parıltılı gözlerile karşı karşıya 
idim. "Ôteki.,ni, dünyayı, her 
şeyi unuttum! 

Ertesi sabah eve doğru 
yollanırken, şu düşünce ile, 
gülümsüyordum. · Juglenin nu
velini, kendisine, bütün bir 
gece benim yanımda alıkoy· 
mak fikri gelsin, diye .. Bu 
yolda mülhem olsun fikrile 
verip okuttuğumu bir bilse, 
lnna, ne derdi acaba? 

YORK limanları ıçm yük 
kabul eder. 

Seyahat müddet!: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 ,, 

jOHNSTON W ARREN LINES 
LTD.-LIVERPUL 

"JESMORE,, vapuru 7 şu· 
batta beklenilmektedir. LIVER· 
PUL ve ANVERS'ten yük 
getirecek ve BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

Cie ROY ALE HONGROISE 
DANUBE "MARITIME,, 

BUDAPFŞTE 

"DUNA" vapuru şubat or· 
tasında beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE BRATISLA VA, VI-
y ANA ve LINZ için yük ala
caktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT· 
HAMBURG 

"TROYBURG., vapuru 30 
ikinci kanunda beklenilmekte
dir. ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 

"GLUECKSBURG., vapuru 
8 şubatta beklenilmektedir. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BR3MEN için yük kabul 
eder. 

"MARITZA., vapuru 28 şuı 
batta doğru beklenilmektedif. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala
caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Mimar Kemalettin 
ıKANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

'·----------------------------... • •. ··,cı~:"" • • . 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

·Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 B d k • Büyük Salepçioğlu hanı 
aş ura . karşısında 

··~~~~~~~~~~~ 

Cilt ve Tenasül hastalıkları• 
ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı

Bitti 

DokfOr 1 

~k ~!~ 1 

"DUROSTOR., vapuru 21 
ikinci kanunda beklenilmekte· 
KÖSTENCE için yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme f-. ~ 1<uruf 

1 

-~~:& 
· ·o 11 ıu ll~' Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

• 
1 - ' 

tarihleri ve navlun tarifeleri ~· / 
hakkında bir taahhüde giri- p .· ; c 

şilmez.. ı:I" ( ._. 1 l ' J 
Birinci Kordon, telefon ~lrCICI .Ô~Nt<A.\t 

No. 200- 200.8 ....................................................... ... 

ık mütehassısı ' inciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 -------

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
" ol nl ra bile DoktoTlar bunu tavsİJ'e ederler 
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paşa ve kira Frosini 
Yan ya gölünün kanlı facı ası 

Polonya-Litvanya hudud hadiseleri 
ni doğuran sebepler izah ediliyor 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 

- 54-

Frosini, Mutar'a dediki: Esa· 
sen benim taliim baştan-başa 

Pat Ajansının verdiği resmi malômata göre, Litvanya 
alnımın kara yazısıdır. 

hudud muhafızları bu işte suçlu sayılıyor 
Vorşova 19 ( A.A ) - Bu hududda sık sık vukua gel- şevikliğe karşı yeni bir Avrupa 

ayın on üçünde Polonya-Ut· mekte bir nevi meydan oku· fikri uyanması lüzumundan bah-

Bunlar ne demektir. 
Muhtarcığım. Yoksa benden 
vaz geçtin mi artık! Beni acı, 

çünkü arz üzerinde kendime 
senden başka bir hami bula· 
madım. Dedi. 

- Muhtar, bu ihtiyar zalı 
min sozune inandın mı? 

- Vakıa inanmadım. Ze
hirli yılanın ne olduğunu bili· 
yorum. Fakat sen korkma· 
Eğer Ali paşanın sözünü tut· vanya hududunda vukubulan ma mahiyetini almaktadır.. setmiştir. Bu suretle Fuhrerin 

hadise hakkında Pat ajansı Bu gibi hadiselerin Litvan- Nurenberg'deki nutkuyle Mos-

leketlerde dolaşan şayıaları da 
emniyetsizlikle karşılanmakta· 
dırlar. 

Bu mahfeller Sir Erik Drum
mond'un böyle bir ihtimali M. 
Ciyano ile müzakere etmiye· 
ceği kanaatindedirler. lngiliz 
hariciye mahfelleri ltalya'nın 
lspanya'ya gönüllü gönderil· 
mesının men'i hakkındaki 

Muhtar şeklini hiç değiş- mıyarak seni cariye olara~ 

bir tebliğ neşretmiştir. Bu ya'nın menfaatlerine uygun ol- ko'vaya k uşı yaptığı tehditler 
tebliğde deniiiyorki: Litvanya duğu şüphe edilecek bir key· İtalya' da müsait bir zemin bul-
hudud muhafızları dördüncü fiyettir. Berlin Hamburger muştur. Çünkü İtalya, Komü-

Fremdenblak gazetesi, Göring- nizmin ispanya' da yerleşme-defa olarak Swienciany mın-
Mussolini görüşmelerinin ma- sini jstemiyor ve Roma-Berlin 

takasındaki hudud direğini 1 mihveri lngiliz-İtalya anlaşma· 
devirmişlerdir. nevi bir talyan-Alman cephe· 

sinin teşkili ile nihayetlendi- sile bir te_zad teşkil etmiyor. 
Bir Polonya müfrezesi di· Volkişer Beobahter gazetesi 

reği yerine koymağa çalışır· ğini yazmakta ve mütalaalarına muhabirinin M. Mussolini ile 
ken Eitvanyalılar Polonyalı şu suretle devam etmektedir. yaptığı mülakatın neşredilmesi 
müfrezelere ateş açmışlardır. Şüphesiz G. Göring'in seya· siyasi mahfellerde endişe uyan· 
Leh makamatı o mıntakadaki hati hususi mahiyette idi, bu· dırmıştır. Bu mülakatta M. 
Litvanya sefirine hadiseyi bil- nunla beraber bu seyahat iki Mussolini muvakkat Akdeniz 
dirmiştir. Şimdiye kadar hiç hükumetin harici politikalarına anlaşmasının Roma Berlin 
bir cevap alınmamış olması taalluk eden menfaatler ara- mihverini kuvvetlendirmiş ol-
Litvanya idaresinin bir dere- sında bir ahenk tesisile manevi duğunu söylemiştir. Halbuki 
ceye kadar hadisede methal- bir temel kurmağa yaramıştır. siyasi mahfeller bu anlaşmıya 
dar olduğunu teyid etmekte- Volkişeher Beobahter gazete- ayni manayı vermemekte ve 
dir. Hudud direğinin kaldırıl· sinin muhabirile yaptığı bir akdı muhtemel bir dörtler 
ması ve devrilmesi hadiseleri mülakatta::,M. Mussolini Bol· misakı hakkında ecnebi mem-

fikrini öğrenmek için Sir Erik 
Drummond'un gelmesini bek-

lemek lazım geldiğini ehem· 

miyetle kaydetmektedirler. M. 
Eden'in Cenevre'ye hareket 
etmeden evvel Sir Drummond 
ile görüşeceği zannedilmekte
dir. Gönüllüler meselesi hak· 
kındaki Moskova cevabının 
ademi müdahale meselesinin 
makul bir şekilde halline mü
said bulunduğu ilave edil
mektedir. 

tirmeden: 
- Aramızda aşılmaz bir 

uzaklık konmustur. Beni uzak 
yerlerde, korkunç izbandutlar· 
la harp için gönderiyorlar?. 

Bu harpten sağ dönmek 
yüzde bir ihtimal içindedir. 

- Eyvah.. Bu kara cehen
nemi ben senden evvel rü
yamda öğrendim. Senin gel· 
diğini anlayınca bu korkunç 
rüyayı düşündüm. Zaten birkaç 
gündenberi içimde derin bir 
sıkıntı varl 

- Evet Frosocuğum; rüyan 
bir hakikattır. Zalim vezir 
bana bir gµn müsaadb etti? 
Öbür gün Yanyalı askerlerle 
harp için hareket edeceğim. 

- Nereye gideceksin Muh· 
tarcığım. ------~-+ t-t·----911-----

Meksika 
Cenevre Ye ~dele
ge gönderiyor 

Meksiko 19 ( Radyo ) -
Milletler cemiyetine alakasını 
göstermek için meksiko hüku
meti cemiyet nezdinde vasi 
selihiyetli bir murahhas bu
lunduracaktır. 

---·---
Madrid'in şimalin-
de kanlı muharebe

ler oluyor 
-Ba~tarafı 1 inci srılıifede-

Roma, 20 ( Radyo ) - Is
tanbul boğazından lspanyol 
Kabo Santantaniyo vapuru 
geçmiş ve Odesa'ya gitmiştir. 
Boğazlardan ~hemen her gün 
bir İspanyol vapuru geçerek 
Odesa'ya "gitmektedir. 

Cebelüttarık 20 (Radyo) -
General Kepo dö Liyno kuv· 
vetleri Malaga mülhakatından 
Gerolay1 almıştır. 

Milis kuvvetleri, asi tayya· 

reler tarafından bombardıman 

edilmişlerdir. 
Londra 20 (Radyo)- lspan· 

ya işlerine ademimüdahale ko· 

mitesi dün 21 inci içtimaını 

yapmış ve ademimüdahalenin 
temini için müzakerelerde bu
lunmuştur. Ademi müdahale 
hakkında yeni bir rapor ha
zırlanmaktadır. 

Roma 20 (Radyo) - İtalya 
hükumetinin İngiliz notasına 
bugün cevap vereceği söylen
mektedir. Bu notada ltalyanın 
yeni bir takı'm mes'eleler ih· 
das edeceği anlaşılmaktadır. 
Ayni zamanda Valans hükii· 
metinin yabancılara lspanyol 
tabiiyeti hakkı veren kanuna 
da itiraz edilmektedir. 

Berlin mahafili de Fransa· 
nın ce\'abı üzerine menfi dü
şünmektedir. 

Berlin siyasi mahafili, Fon 
Hasel'in mesaisinin neticesi 
alınmadan Almanya'nın cevap 

Tayyare kazası Tuna Teliği Resmi - Edirneye; Balkanlara! 
Frosini, hakikatın acılığını 

şu anda tamamen anladı. De· 
rin bir göğüs geçirdikten 

Dört yolcu öldü Muttasıl donuyor Ankara 19 [A.AJ - Tebliğ: 
1936 senesi ağustosunda Tür· 

Liyon 20 (Radyo) - Ponta- Bükreş, 20 (Radyo) - Kar kiye hükumeti Adis·Ahaha'daki 
sonra: 

- Kara talihim beni bu· 
rine kasabası civarında bir fırtınası devam ediyor. Tuna, maslahatgüzarına mezuniyet ver· 

HoJlanda yolcu tayyaresi par- tedrici surette donuyor. Bütün mi~ ve İtalya hükumetinden Ha-
çalanmış olduğu halde bulun- münakalat kesilmiştir. be~i:standaki Tiirk, tebaalarının hi· 
muştur. Yolculardan dört kişi mayc~ini rica eylemişti. 

rada da buldu; 

--·· .... ··-···-- Al ' J 'k Türkiye hükfuneti hu kere lıl· ölmüştür · manya ua ~ ar zumu takdirinde Adis-Abnba'da bir 

Berlin, 20 (Radyo) - Al- konsolosluk te&isi hakkını nıu· 
manya'nın her tarafına kar hafaza etmek şartile bu şehirdeki 
düşüyor. Şimal denizindeki elçiliğini kat'i surette kaldırmıya 
vapurlaş, civar limanlara iltica ve İtalya hükumetinden Ilabeşis
dmişlerdir. Trenler dünden taodaki Türk tebaalarının himaye· 

Benim taliim, baştan başa 

kara yazımdan ibarettir. Gö
rüyorum ki bu fenalık sana 
da zarar verecek, hatta ver
meğe başlamıştır. Fakat sen 
buradan ayrılır ayrılmaz asıl 

felaket benim başımda kop_a
caktır. Ne şuanda canımı al
sada kurtulsam da ben de 
kurtulsam, sen de kurtulsan. 

yeni aygırlar 
Satın alınacak 

Bu yıl vilayetimizde yapıla· 
cak. mühim işler arasında hay· 

van cinslerinin ıslahı mühim 

bir yer tutmaktadır. Köylünün 

mühim servet kaynaklarından 
biri de tavJkçuluk ve yumur· 

tacıhktır. Fakat bunu bilgi 

halinde tatbik ederek tam 
randıman ' alanlar çok azdır. 
Vilayet büdçesi yakında tas· 
dikten gelerek tatbika başla
nınca teşkil edilmiş olan ta-

vukçuluk ve yumurtacılık koo
peratifi, geniş mikyasta faali· 

yete geçecektir. Köylüye, çok 

ucuz fialle cins yum ur\ a ve 
tavuk temin edilecek, bu hay· 

vanlardan elde edilecek ran
dıman yükseltilecektir. 

Beygir cinsinin ıslahı için de 
Tepeköy aygır deposu için 
Macaristan' dan bin beşer yüz 
liraya iki tane Monyüs aygırı 

satın alınacaktır. Vilayet köy 
büdçelerine konacak paralarla· 
da bu yıl Plone ve montafok 
cinsinden mühim miktarda 
Boğa satın alınacaktır. 

Vilayet köylerinde 42 Eşek 
aygırı bulunduğu için bu yıl 
yeniden eşek aygırı alınmıya
ca~tır. 

Hayvan cinsinin ıslahı ha· 
kınımdan bu yıl ilimizde birçok 
işler yapılacaktır. 

vermiyeceği kanaatindedir. 
Fon Hasel Roma'dan hare· 

ket etmiş ve bugüıı Bergen 
Havsen de Hitler'le görüşecek 
ve bundan sonra Berlin'e ge
lecektir. Maamafih Alman 
notası da yarın verilecektir. 

sine devam eylemesini rica etmiye 
beri teehhürle gelmeğe başla- karar vermi~ olduğunu resmen lıal· 
mışıardır. . ya hükumetine bildirmiştir. 

••• 
Kızılay 

Senelik .,balosu için 
hazırlıklar 

6 Şubat gecesi hükumet ko· 
nağı salonlarında verilecek 
yıllık büyük Kızılay balosu 
için mühim hazırlıklar yapıl
maktadır. Yarın akşam Ege
palas salonunda 150 kişilik 

büyük bir toplantı yapılacak 

ve bir çay ziyafeti verilecektir. 
Balo tertip heyeti İzmir'in 
nezih ve yüksek Ailelerinden 
müteşekkildir. Balonun fevka· 
iade mükemmel olması için 
toplantıda kararlar alınacaktır. 
Balonun dekorasyon ve servis 
işlerini Murad Türkmenoğlu 
üzerine almıştır. İstanbul' dan 
Perapalas orkestrası da getir
tilecektir. ---·---

Fuar 
Yeni plan tetkik 

ediliyor 
Belediye reisi Dr. Behçet 

Uz, dün yanında belediye mü
hendisleri olduğu halde Kültür 
park' a giderek 937 fuarı pla
nının tatbikatı hakkında arazi 
üzerinde tetkikler yapm ışlar
dır. Yeni plana göre yıkılması 
Iazımgelen pavyonlardan bir 
kısmını sahipleri yıktırmakta
dırlar. 

937 Fuarı modern, mükem· 
mel bir şekilde hazırlanacaktır. 

-··----Kemal Yasa 
Beraet etti 

Maliye memurlarından Ke
mal Yasa, evlerinde hizmetçi 
olarak çalışan Neriman adın-
da bir kızı kirletmek ve bula
şıcı bir hastalık aşılamakla 
maznun olarak Ağırceza mah
kemesine sevkedilmişti. Mu
hakeme, dün neticelenmiş ve 
hadisenin tasni edilmiş oldu-
ğu, Kemal'in hiçbir suçu bu· 
lunmadığı sabit olmuş, bera
atine karar verilmiştir. 

Ceza gören 
şoförler 

Şehir dahilinde ve civar ka· 
zalar arasında işliyen otobüs, 
kamyon ve arabalar, beledi
yece sıkı bir kontrola tabi 

- Frosini, böyle düşün· 

me, herşc:yi kara görme, Ali 
paşa böyle düşünmüş, kendi
me bir takım tedbirler ittihaz 
etmiş olabilir, fakat allah 
bunlara ne diyecektir; Onun 
kuvveti boş mu kalacaktır? 
ihtiyar kurd bizim saadetimi
zi çok gördü, bizi kıskandı; 
beni ölüme sevketmekle her 
işin kendi keyfine göre yürü
yeceğini sanıyor. 

Frosu .. En büyük tedbirler, 
çok defalar takdir denilen 
meçhul kuvvetle hükümsüz 
kalmıştır! Bundan başka, ken· 
disinden senin için vaid aldım. 

Şehit yetimleri 
ve maluller .. 

Askerlik şubesinden: 
Malul subay ve eratla şehit 

gun yetimleri üç aylıklarile on se-
muhtelif yerlerde muayeneler 
tutulmaktadır. Evvelki 

neliklerini almış olanların 1 yapılmış, beş kamyon, iki oto· 
Şubat 937 gününe kadar şu· mobil ve üç arabanın \ esaik· 
beye müracaatla kayıtlarını )eri noksan görüldüğünden sa-
yaptırmaları ilan olunur. 

bipleri ve arabaları idare eden· ' ------ ------
ler tecziye olunmuşlardır. lzmir ikinci icra memurlu-

--•--e • ğundan: 

Ekmek lzmirde Kestane pazarında 
9 numaralı mağazada Seferi

On para daha fırladı hisarlı Mustafa Asımın iflasına 
İzmir belediye riyasetinden: 1 26· 11-936 tarihli perşembe 
20/1/937 tarihinden itibaren günü saat 10 buçuktan itiba-

birinci nevi ekmeğin kilosu· ren iflasın açılmasına lzmir 
nun 1 l ,25 kuruşa, ikinci nevi asliye mahkemesi ticaret dai-
ekmeğin kilosunun 9 kuruşa resınce kara \'eı'fldiği ilan 
satılacaiı ilan olunur. olunur. 

almak istediğini anladığıP 
anda bana haber gönder. 
böyle bir haber üzerine iki 
elim kanda olsa, yıldırım gib 
Y gnya:va döneceğim artık ne· 
lcr yapacağımı ben de bil· 
mem, sade Allah bilir.. Seıı 

kalhini üzme, vaziyete emiıı 
olarak evinde mukadderatııı 
lehimize inkişafını bekle .. 

- Muhtar. Bu yalnızlık za· 

manının her saatı benim içio 

yıl kadar uzun olacaktır. 

- Heksi geçecektir F rosi· 

ni. Vaziyet benim için de ay· 

nidir. Ben de tedip hareketi· 

ni çabuk bitirmeğe çalışaca· 

ğım. Belki bir sabah, hatta 

belki bir gece seni gene böy
le uyandıracağım. 

Frosini bu sözler üzerine bo' 
nunu bükerek ağlamağa baş· 
ladı. 

Muhtar, Frosonun bu hal 
karşısında asabiyet ve heye· 
canını güç zaptedebildi. için· 
den: 

- Hay Allah belanı versin 
zalim ihtiyari Bütün bu göı 
yaşlarının sebebi, mes'ulü sen· 
sın dedi. 

( Arkası var) 

Kati l 
Dün yakalandı 

Keçeciler' de Dikili taş çıkma· 
zı'nda Rüstem'in aile evinde 
kanlı bir cinayet vukubuldu· 
ğunu dünkü sayımızda yazmış· 
tık. Sarhoşluk yüzünden vuku 
bulan cinayette Razgrad'lı Hü· 
seyin oğlu Şaban, ekmek hı· 
çağile arkadaşı Üsküp'lü Sü· 
leyman oğlu Celal'i boğazın· 
dan, yüzünden ve omuzundan 
yaralamak suretile öldürmüştü. 

Tahkikata göre Şaban ve 
Celal ile Ali ve Hüseyin adın· 
da dört arkadaş, aile evinin 
bir odasında yatıyorlardı. Muh-
telif aşçı dükkanlarında çırak 
ve bulaşıkçı olarak çalışan bu 
dört kişi, hiçbir temizlik kai· 

desine riayet etmiyerek ayni 
odadaki bir yatakta ve tek 

yorgan altında yatıp uyuyor· 
lardı. 

Vak'a gecesi erkenden yatan 
Şaban ve arkadaşı Ali, gece· 

leyin sarhoş halde ve geç va· 
kit odaya yatmağa gelen ve 
gürültü yapan Celal yüzünden 

rahatsız edildiklerinden kavga 

çıkmış, Şaban; Celal'a küfret· 

miştir. Celal de mukabele 
edince Şaban, ekmek bıçağile 
Celal'i yaralamıştır. Boğazın· 
dan aldığı derin yara yüzün· 
den büyük damarlarından biri 
kesilen Celal, bir müddet sonra 
ölmüştür. 

Şaban, dün sorgu hakimli· 
ğine verilmiş ve isticvab edil· 
dikten ıonra tevkif olunmuştur. 


