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Amerika' da 
San Stati' :le petrol kuyu. 
ları ateş almış, birçok ev. 
ler yanmıştır. 
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Dünkü müzakerelerde baş göste- Milan~ mülak~~ını_n «:tkis-
.h 0 lAfl h il d.I . . lerı çok '!'usaıtdır , ·- ren I tı a ar a e 1 ffilŞİir (Koriyera dellasera); italya-

lngiitere hariciye nazırı M. Eden, Sancak.' mes'elesind~ Türki nın: !ürkiy~yi d~~~ kuv
ye ile Fransa irasında hasıl olaıı iti afta:n memnundur---- ve~~ı gormek ıstedıgını yazıyor 

Ulaslar sosyetesi toplantı halinde 
Ankara, 26 (llusu,i) - Falih Sar.ıcoğlu, Sancak mea'cleııi ha J.kın· 

Rıfkı ( Ulus ) gazetesinde Sancak da be,·anatta bulunarak dt·miştir ki: 

nıes'eleııi için yazdığı makalede: _:_ Yirmidört ııııattanheridir da. 
" Uzla~ma kat'ileşir ve metin· vamız, tıkar yola J;İrnıi~dr. 

ler umumi esaslara udık kalırsa .stanbul, 26 (R.ıdyo) - Anka· 
ııon vazi t b' · 'd l b ·ı· ye • ıze ıç feralıiı~ı vere: ra an ıa er verı ıyor: 
cek mahiyette telakki olunabilir Sancak i~inin, kunet iııtimali· 

Diyor. • " ne Jüzum kalmadan büsnüeureıle 
İıııanbııl, 26 (Hususi) S hıılli, burada bliriz bir memnuniyet 

cak b - an· 
. ~k~ıodaki anla~ınayı hıiku· uyandırmıştır. 

metımızın kabul ettiğini ve tefer. .Mareşal Fevzi Çakmak'ın işti· 
roat ikmal edildiği takılird~ itililf. rakile bugün toplanan Vekiller lıe-
n · ' 'eti, Sancak mf'11'clesi hakkında 
amenın yano, ak.ııi takdirde mut· ~zun miiılılct müzakerede Lulun-

l~ka öbir gün imzalanacağı bildi· duktan ııonra Ceneue'deki dele· 
nlmektedir. 

ga5yonumuza talimat vermiştir. 
Hariciye Vekileti vekili Şükrü İstanbul, 26 (Iluauııi) - Ba§· 

Amerikanlri12 vilayeti su 
lar altında bulunuyor 

Sular, bazı yerİ;rde 16 metre
--- ye kadar yükselmiştir 

c ::=: ı f acıa_ çok büyüktür " ' - "'; 1 Seylap mıntakasından gelen 
haberler, Luizveiln mıntaka· 
s nda üçyüz b:n kişinin sular· 
la kuşadılmış olduğunu bil· 
dir mektedir. Hükumet, birçok 

1 
' yerlerdeki halkı tehcir etme· l ğe mecbur kalmıştir. Zira ne· ! birlerin suları, gittikce fazla

laşmaktadır. 

M. Ruzvelt 
Va~in~ton, 26 (Radyo) -

Amerıka nın on ·ık· · ı~ t. s ~ ı vı aye ı, 
eylaplar yüzünden f ~ b' h ld . ecı ır 
al cdır. Yüz binlerce halk 

su arla ihat d'I . ' 
k b a c 1 mış bulunan 

asa alarda . d 
mekted· ım ad bekle-

ır. 

S?n haber.lere göre, (Sen 
Statı ) şehrindeki 
b petrol 
oruları patlaınış ve 0 k" 

ı n ı· 
ometre terbiindeki sahayı 
ateşler içinde bırakmıştır. Bir 
çok evler, bu yüzden tama
men yanmıştır. Bu sabah söner 
gibi görünen at~ş, bilahare 
tekrar alevlenmiş ve kırk bü
yük bina kül olmuştur. Şim· 
diye kadar yapılan tetkikatta, 
Yedi kişinin, atc§ler içinde 

ak andı ı anla ılmı tır. 

Misisipi' de sular altında ka· 
larak boğulanların çok oldu
ğu söyleniyor. ·Şimdiye kadar 
bunlardan ondört kişinin ce
sedleri bulunmuştur. 

( Tenese ) havalisinde, üç 
büyük kasabanın seylaptan 
kurtarılması için nehirlerin 
setlerini yıknıağa ve suların 
cereyanını 53 bin hektarlık bir 
sahaya çevirmeğe karar Vt'r ı l
miştir. Bu kaıaıı haber alan 
çıftlik sahipleri, derhal silah
lanarak Tenese'ye koşmuşlar 

' ve setleri yı mağa savaşan laıa 
ateş açacaklarını bildirmişler

dir. Bu havalide de üçyüz bin 
kişi açıktadır. 

Kerd'<le de müthiş bir sey· 
lapdan korkulduğu için, bele
diye reisi Baduman, halkın 
biran evvel şehri terketmesini 
bildirmiştir. Bunun üzerine 
binlerce halk, eşyasını bıraka· 
rak yollara dökülmüş ve yük· 
Dnaını 4 üncü sahi/ede) 

h:ıkamıııız f .,mrt fnünii, Sancak 
uzlıı;ıııası lıakkırula Parti grulıunda 
iuıhat verl'cı • l..lnrlir. 

1 ınrılıul, 26 (llıısusi) - San· 
cak mes'desinio lıalli, hütüo lln· 
ta) 'Jn <lı-rin akisler yapmış ve hü· 

yük sevinç tıyundırnııştır. Türk 
ahali, yirrııidört aaattaoberi bayram 
yapmuktuılır. 

lstanbul, 26 ( Hususi ) -
Sancak itilafnamesi, Türkiye 
murahnaslarile Fransız ·dele· 
gasyonu arasında dün tetkik 
edilmiştir. Bu tetkikte fer'i 
bazı ihtilaflar çıkmış ise de 
çabuk halledilmiştir. 

Cenevre, 26 (Radyo) - ln
giltere hariciye nazırı Lord 
Eden, Sancak mes' elesin de 
Türkiye ile Fransa arasında 

hasıl olan itilafın, mes'ud ne
ticeler vereceğinden bahset-

Lord Eden 
miş ve bundan dolayı mem· 
nuniyet duyduğunu beyan ey
lemiştir. 

Mılano, 26 (Radyo) - Ko
riyera Dellasera gazetesi; Tür· 
kiye hariciye vekili Tevfık 
Rüştü Aras'la ltalya hariciye 
nazırı Kont Ciyano arasında 
vukubulacak mülakatlardan ba
hisle yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

"Milano şehri, ilk defa 
Türk diploın.ıtlarının uğradığı 
bır yer dt!ğildir. 1928 sene
sinde Mussolini, Atatürk'ün 
büyük mümessili ile gene Mi· 
lan o' da konuşmuşlar ve iki 
devlet arasındaki sulh esasla
rını bu şehirde kurmuşlardı. 
Bu tarihteki Milano mülakatı, 
çok feyizli olmuş ve Türk-Yu
nan dostluğu ondan doğ
muştur. 

~~~~~-----....... -------~~~---
Mussolini, 1933 senesinde, 

tekrar Türk ricalile konuşmuş 
ve iki devlet arasındaki dostk a bine bir luğu takviye etmek istemıştir. Japonya da 

. Fakat, ondan sonra, Türkiye· 

türlü teşekkül edemiyor l~alya. i~tilaf.!._ndan_!st~~d~ ~-
a..mek ıstıyenlcr, vazıyetı ışkal 

(ok k •) k b• t k•J d etmişlerdi. Halbuki İtalya, 
8 1 8 ine eş I e er• Türkiye'yi daima kuvvetli ve 

se bütün nezaretlere as- şarkta ~ulh amili görmekten 
t . memnunıyet duymaktadır. Bu 

keri rical getirilecek itibarla, . ~akında .. v~ukubula~~k 
olan Mılano mulakatı, ~Tur-

Sinyor Mussolini 
kiye·halya, arasındaki bütün 
muallak meseleleri biı taraf 
edecek ve iki devletin el ele 
vermesini temin eyliyecektir.,. 

Berlin, 26 (Radyo) - Al· 
manya siyasal mahafili, Tür
kiye - ltalya münascbatının al
dığı yeni şekilden son derece 
memnundur. Bclgrad' dan ge· 
len haberlerde, Yugoslavya'nın 
ayni memnuniyeti duydutunu 
bildirmektedir. 

~~~~-------.-... ... .-.ı .. --~~~~- ' --~~~-----......... ~.~.-.~----~~-~ 
Tokyo, 26 bütün nezaretlere askeri rical 
(Radyo) - getirilecektir. 
Askeri par· 
ti, başku· 
mandan 
prens Ka· 
. ' 

nın e ver· 
diği bir 
muhtırada, 
general O· 
kakinin ka· 
bine teşkil 
etmesini Japon imparatoru 
istemediğini bildirmiştir. 

General Okaki'nin bu mu· 
halefete karşı kabine teşkil 
etmeğe muvaffak olamıyacağı 
za"nnolunuyor. Aksi takdirde, 

Nasıl kactılar 
t 

Parıs 26 (Radyo) - Arjan-

tin hükumetinin Madrid sefa· 

rethanesi, ihtilalin başlangıcın

dan beri saklamış olduğu 25 
lspanyol'u kaçırmağa mavaffak 

olmuştur. Bugün Marsilya'ya 

gelen bu 25 kişi arasında, 
Kral Alfons zamanında uzun 
müddet sarayda yaşamış bir 
kadınla bazı zabitan ve ·Alga
jar'ın ikinci kumandam mev· 
cuttur . 

Paris'te ~- Radek 
Siyasi bir cina- Ve arkadaşlarının 

yet oldu muhakemesi 

Paris 26 (·Radyo)__:-_~us 
gazetecilerinden M, Dimitri ···-- ----
Navakin . dün Blon ormanında 

meçhul "Şahıslar-tarafı°ndan ta· -- ----
banca ·ile .. ~dü~lmüştÜ_!:_ ~a-ı 
bıtanın bütün ·- ar.!ştırmalar!.!l_a• 
rağmen katillerin hiçbiri tutu

lama;;;ıŞt~~ Milli·iktisat bak~nı. 
M. Penyas, hükumet adına 

maktulün evine gitmiş ve tazi· 

yetlerini bildirmiştir. 

Varş~~a' d~_ıg!!_~d~-0~~~ş-~in lstanb.;lda kar 
kışı ,grıbe yakalanıyor .stanbul, 26 (Hususi muha-

Stalin Yoldaş 
Moskova, 26 ( Radyo) 

Radek ve arkadaşlarının mu• 
hakemesine dün de de· a:n 
edildi. Bu celsede bazı şahit· 
ler dinlenmiştir. Şahitlerden 
Lokilod, Piyatakof'un Alman· 
larla muhaberede bı..h:nduğunu 
ve hükumeti devirmek i:stiycn 
komplo ile yakından alakadar 
olduğunu söylemiştir. 

Var şova' da Riyaseticumhur sarayı 
Varşova, 26 (Radyo) - Burada hüküm süren grip hastalığı, 

sonderece ilerlemiştir. Günde onbeş bin musap kaydedilmek
tedir. Hastahanelerle kliniklerde yatanları ziyaret etmek, hüku
metin emrile yaaak edilmiıtir. 

birimizden) - Kar tipisi de· 

vam ediyor. Karın kalınlığı 

12 santimetreyi buldu. Sis ve 

tipi yüzünden Akay vapurları, 
seferlerini irıtizamla yapamı

yorlar. Karadeniz'e gidecek 
vapurlar, fırtınanın dinmesine 
intizaren Büyükdere önünde 
demirlemişlerdir. Karadeniz 
iskelelerine hareket eden lzmir 
vapuru, fııtınsnın şiddetinden 
ara iskelelere uğrıyamamış, 
doğrudan doğruya Sinob'u 
tutmuştur. 

Fırtınaya rağmen boğazdan 
çıkan ve yoluna devam eden 
Romanya bandıralı bir şilebin 
Kızıl Yar mevkiinde karaya 

Komplo erkanı, herkesten 
evvel Stalini öldürecl·klerdi. 

oturduğu haberi gelmiştir. 
Şehirde binaların saçakla· 

randan büyük buz parçalan 
sarkmağa başlamıştır. Halk 
için tehlikeli olan bu, büyük 
buz parçları, belediyece tutu
lan adamlar marifetile kırdırıl· 
mağa bqlanmıftır. 



~ahife 2 

Zabıta Romanı: 

Meçhul bir kıyafet 
1-.. 

Hapishane 
arabası<">4,tla 

Hapishane arabası gayet bü
yük, her tarafı kilitli, içerisinde 
bulunan IİlÜcrimleri tarassut 
etmek ve hariçten hava almak 
için etrafı demir parmaklıklar 
ile sarılmıştır. Arabanın ka
pısı arka cihetten açılır, mez
kur araba yalınız canileri, tev
kifhaneden mahkem~ye yahut 
polis merkezlerine isal etmeğe 
mahsustur. Amerikalılar o gibi 
arabalara sebze sepeti namını 
verirler. 

Nevyork zabıtasınca bu gibi 
arabalar için her daim güçlü, 
kuvvetli üçer müsellah polis 
tayin olunmuştur. Polislerden 
birisi arabacı ile beraber ara
banın içerisinde canileri taras
sut etmek için ahzı nievki 
eder. Arabacının yanında otu
ran polis daima kapıda duran 
memurun verdiği emirleri ifa 
edip gidecekleri yol her ne 
kadar uzak mesafede olsa dahi 
gözünü arabanın merdivenin
den bir saniye bile ayırmayıp 
daima araba kapısını gözetir. 
Arabanın içerisinde bulunan 

polis ise daima karşısında bu
lunan cani ve mücrimlerin ah
val ve harekatına dikkat ede· 
rek onların arabanın içerisin
den firar etmelerine meydan 
bırakmamak için lazımgelen 
tedabire tevessül eyler. 

Nikola Kerter, ishak Midavs 
ile, Mcris Kroseri yakaladığı 
sırada derhal hapishane ara· 
balarından birisine tıkayıp ara· 
banın içerisinde, dışarısında 
memuru mahsusları bulunduğu 
halde, araba sabahleyin saat 
dokuzda Melberi caddesinde 
kain umumi polis dairesine 
yanaştı. 

Hava gayet soğuk, şiddetli 
ruzgar esiyor, bulutlar sema
nın etrafını kaplamış, yağmura 
intizar olunuyordu. Araba du
rur durmaz, merdivende duran 
polis inerek cebinden anahtarı 
çıkarıp arabanıı1 kapısını açtığı 
gibi, içeride canileri .. muha· 
fazasına memur olan polis 
sür'atle arabadan çıkıp bur
nundan kan akarak, elinde 
kanlı bir mendil olduğu halde 
arkadaşına hitaben dedi ki: 

Rica ederim arabanın kapı· 
sını kilitJe, biraz beni bekle 

1 

gidip şu kanları yıkayıp çabuk 
döneyim . 

Polis dairesinde bulunan me· 
murlar, kapıcılar arabanın ka
pısına toplanarak polisten sor
dular ki : 
Arkadaşınıza ne olmuş, her 

tarafı niçin kan içinde kalmış? 
Polis cevap verdi; 

Arkadaşım Bap Fizimon ih

tiyar olduğundan zannederim. 
Kendisinde olan göğüs illeti 
şiddet göstermiş, arabanın içe
risinde iyice nefes alamamış 
burnundan kan akmıştır. 

verdi , 
Orada bulunan polisler ara· 

banın }anına yaklaşıp içeriye 
doğru baktıklarında arabanın 
içerisi karanlık olduğundan ya· 
hnız iki kişiden başka birşey 

göremediler. Onların da kıya· 
f etlerini layı kile fark edeme
diler. 
- Canileri tarassuda memur 

olan polis yavaşça dedi ki : 
- işte arabanın içerisinde 

iki şaki, iki cesur cani, iki 
dessas hırsız!.. Onların birisi 
15 gün mukaddem polis da
iresi tevkifhanesinden firar 
eden banka direktörü Midavs 
ile onun cinayet ortağı Moris 
Kroserl 

Polisin şu sözleri, bütün 
memurların taaccüp ve hay· 
retini mucip olarak hayretle 
sordular : 

- Bu cani herifleri Nikola 
Karter mi derdest etmiş? Fil
hak.ka ne büyük muvaffakiyet 
ne güzel meharet 1 
Başka birisi sordu: 
- Araba içinde bulunanlar 

Medled Barık vak'asının kah· 
ramanları değil midir? 
Polis cevap verdi ; 

- Evet, ayni vak'a ve ayni 
kahramar.lardır. Bu hususta 
Nikola Karter büyük bir me· 
haret ve faaliyd göstermiş, 

bütün esrarı hafiyeyi keşfetmiş 
hırsızları tutmağa muvaffak ol· 
muş, parlak bir mevki kaz.an· 
mıştır. 

Memurlar, hayret ve taaccüp 
etmekte haklı idiler. Zira mez
kur banka mes'elesi ve direk
törün bu suretle ihtilasa cesa· 
reti, tevkifhaneden firarı bütün 

Nevyork ahalisinin hayretini 

mucip olmuş, efkarı umumi

yeyi büsbütün işgal etmişti. 

Çünkü 15 gündenberi ahali, 

günlük gazetelnde Medled 
Bank' a hırsız girip 5 5 bin do

lar çaldığını, bankanın direk

törö bulunan ishak Midavsm 

dahi mezkur hırsızlığı meydana 
çıkarmak için Polis müdürün
den müsaade talep ettiğini, 

bilahara Midavsın kendisi biz

zat bu hırsızlığı icra edip hır

sız olduğunu okuyarak fevkal

ade bir hayrete düçar olmuş
lardı . 

Burası dahi şayanı dikkat 
idi ki Midavs mezkur paraları 
aşırdıktan sonra yakayı ele 

verip tevkifhaneye tıkılmışken 
her nasılsa hapıshane memur
larını iğfal ederek oradan sa
vuşmuş tekrar bankaya gide
rek bankada mevcut bulunan 
55 bin doları dahi ikinci defa 
olarak çaldıktan sonra gözden 
kaybolmuştur . 
İşin tuhafı buradaki şu herif 

gayet cesur, hilekar, sabıkai 

mükerrer~ ashabından olmakla 
Avrupada da birçok hırsızlara 
rehber olarak kendisini Loka 
Morgan nam müstearile tesmiye 
etmişti. Sonra polis, arahanın kapı

sını kapayıp, kendi ınevkiinde 
durarak Bop Fiziınon'un av· 
detine intizar ediyordu. 

Bop Fizimon'un geç kaldığına 
Polis zannetti ki şu iki cani 
hususunda Nikola Karterden 
Polis müdürüne karşı bazı emir 
ler almış, onları tebliğ etmek 
için serian Polis dairesine koş
muştur. Binaenaleyh arkadaşını 
bir parça bekleme,ie karar 

Şurası dahi anlaşılmıştır ki 
Midavsın kendisi gibi Moris 
Kroser namında cesur, faal 
bir cinayet 01 tağı olup mer
kum üstü başı düzgün, hoş 
sima, hoş mşrep bir adam
dır. Ekseriya zengin gençler 
ile tiyatrolarda, mesirelerde 
vakit geçirir, israf derecesinde 
sarfiyatla bulunurmuş . 

( Arkası var) 

(Ulusal Birlik) 26 ikinci kanun 937 

FlkRA: -ihtisas 
Bizde kiminle görüşürseniz 

mütehassıs lüzumunean bah· 
seder. Fakat mimarımız mimar, 
ressamımız ressam, ziraatçımız 
ziraatçı, hekimimiz hekim, cer· 
rahımız cerrah, hocamız pro
fesör istemez. O kendi vardır: 
Siz başkasına bakınız! 

Şimdiye kadar gazeteleri
mizin güzel sanatlar akademi
sindeki resim seviyesi ile meş
gul olduğunu görüyor mu idi
niz? Hayır! Gazetelerimizi 
meşgul etmek için bir müte
hassıs getirmeli idiniz. O 
zaman onlar ağızlarına gelen 
demagojiyi üfürüp süfürecek
lerdir. 

Biz sergi seyircilerine ge
lince, gene sadece bizd,. vasat 
bir resim seviyesi bile olma
dığını bilmekteyiz. 

Bir ressam dostum: 
- Nasıl? Diye bağırdı. Biz 

ııankör bir memlekette çalı· 
şıyoruz: 

- Affedersiniz benim sev
gili dostum. dedim. Bunu bir 
romancı, daha doğrusu, belki 
bir şair söylese haklı olabilir 
Türkçe gibi dar lbir lisanda 
ve şiir anlamıyanlar arasında 

mahpus kaldığından şikayet 
edebilir. Fakat siz ? Sizler, 
rt:ssamlar, mimarlar, heykel
traşlar, musikiciler, sizler, dün
yanın anlamakta oldnğu cihan· 
şümul bir dille konuşuyorsu· 
nuz. Biz nankörsek, lütfen 
kendinizi Bulgaristan sınırla
rından itibaren cenup Ame· 
rikasına kadar, kainata tanı· 
tınız. Herhalde bizden yerli 
malı davasını güzel san'atlara 
teşmil etmekliğimizi istemiyor
sunuz. Yerli turp gibi, yerli 
heykeli • 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

SiS "AGAMEMNON.. va· 
puru 25/1/937 - 31111931 ka
dar ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

SiS "HERMES,, vapuru 7-
1-937 beklenmekte olup yükü
nü tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE li
manları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

SiS "GUNBORG,, motörü 
8 şubata doğru beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIAve SKANDINAVYA 
limanlarına yük alacaktır. 

SiS "NORRUNA .. motörü 
18 şubatta beklenmekte olup 
yüküııü tah.liyeden sonra ROT· 
TERDAM,HAMBURG,NO~ 
VEÇ ve ISKANDINAVYA 
limanlarına· [yük kabul ede
cektir, 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASI 

Petrol dünyanın kanıdır 

Ancak petrolun ul nd " yerde ka 
la ateş de hiç ik de"· i . 

petrol, gece gündüz hiç 
durmadan sonsuz vadi ve ovaları asa-

Musul'dan cık an 
' 

, , 
rak Hayfa limanrna akmaktadır 

Neyos Viner 
Jurnal ga7.ete· 
sine Hayfa'dan 
Con Edvard 
Skot imzasile 
yazılıyor: 

Filistin' deki 
yeni kargaşa
lıklar ve Tür
kiye' nin, guya 
Musul petrol-
ları sahasına . 
karşı bazı mü-
talebelerde bu
lunmayı derpiş 

etmekte olduğu hakkında or
taya atılan rivayetler, Britanya 
dünya imparatorluğunun can 
damarı mertebesinde olan 
"boru hattı., nın yanı başında 
yakılmak istenen birer sembo
lik alevlerdir. 

Bu hat, Irak çöllerinin son· 
suz vadı ve ovalarını aşarak 

nihayet, Hayfa'ya varan gümüş 
gibi beyaz borulardan yapıl
mış muazzam bir hattır. Çöl 
yolcusuna, deve binicisine ya
hut çöl otobüsüne refakat eden 
bu hat, 1600 İngiliz mili uzun
luğundadır. 

Bu boruların içinden, top· 
rağın kanı petrol akmaktadır. 
Musul' dan çıkan petrol, gece 
gündüz, hiç durmadan, vaha
ları, ucsuz bucaksız kum çöl
lerini, saatta 40 kilometre 
süratle aşarak, Hayfa limanın· 
daki İngiliz petrol gemilerine 
erişmektedir. 

Irak topraklarından, İngiliz 
donanmasının petrol ihtiyaç
larını temin eden hayat ussa· 
resi akmaktadır. 

Petrol dünyanın kanıdır. 
Eğer petrol olmosa, ne nakil 
vasıtaları ve ne de endüstri 
bu hızla inkişaf edemez. An· 
cak petrolun bulunduğu yer
de, kanla ateş de eksik de
ğildir. Petrol için harpler ya· 
pılmış. ihtilaller çıkarılmış, 
cinayetler işlenmiş, hayinlikler 
yapılmıştır. Petrol; insanların 
gözlerini karartıyor, yürekleri
ni katılaştırıyor. 

İngiliz kimyacısı Vit-Klinton 

1814 te petroldan ışık temin 

edebileceğini söylediği zaman 

herkes gülmüştü. Ham petrol

den benzin yapmağa muvaffc.k 

olan büyük Alman kimyacı~ı 

Rayşenbah ile alay etnıişlerdi. 

En sonra, Selin adındaki bir 
Fransız, 1834 ve 1748 yılla
rında yaptığı tecrübelerle, 
petroldan, gazyağı, madeni 

yağ, parafin, katran ve boya 
istihsaline muvaffak oldu. Fa-

.. 

Petrol kuyuları 
kat asıl petrol devrini açan 
yer Amerika' dır; şöyle ki: Taş· 
lık bir sahada çam ağacında 
yapılmış alelade bir kule yük
seliyor. Yük arabaları eski 
paslanmış demirleri bu kuleye 
taşıyorlar. 

Başında ko -kocaman bir 
şapka, siyah top sakallı karga 
burunlu, atlet yapılı bir adam, 

bu kulenin yanında çalışan 
işçilere kumanda etmektedir. 
Bu adam, eski çapta bir ser· 
güzeştçi olan miralay, Drake-

dir. Bu ıssız çöllerde, o, iki 
yıldanberi aranmakta, çalış
maktadır. 

Nihayet, 1859 yılı ağustos 
ayının bir akşamı, yerden si
yah sulu bir çamur sütunu 
fışkırıyor. Miralayın hulyası, 
hakikat oluyor: Yeni bir en· 
düstri doğmuştur. Miralay 
Dıake, iptidai bir şekilde 
olan tulumbasile yirmi dört 
saatta, 25 varil ham petrol 
istihsal etmeğe muvaffak oluyor. 

1860 yılları içinde Rokfel
ler petrol işlerile uğraşmağa 
başladığı zaman, petrol tica
reti henüz temellerini atmak 
üzere idi. 

Petrol kuyu ve kulelerinin 
etrafını çeviren petrol korsan· 
!arının kamplarındaki hum· 
malı vaziyeti, bu memleket 
hiçbir zaman görmemişti. 

Petrol kuyularının hemen 
yanı başında denecek kadar 
yakın mesafelerde, batakhane 
ve kumarhaneler açılmıştı. 

Petrol ve dolar için her çareye 
{Devamı 4 üncü sahifede/ -------·--. -~-------

Dük De Kentin karısı a 
ihanet ettiği söyleniyor 

•• 
Mes'ele, Dük'ün Bayan Alen ile birlikte 

bir alimi ziyaretlerinden çıkmıştır 
Dün sabahki ~posta ile ge· ı neticesinde yapılan dedi-ko· 

len İngiliz gazetelerinden dular dolayısile M. Alenin 
• Sunday Expres • İngiltere karısını boşamağa teşebbüs 
kral ailesi arasında ve lngiliz yolunda idi. 
sosyetesine mensup diğerlbazı İngiliz gazeteleri bu riva-
kimselerde derinlbir eza uyan- yetler, telmihler ve iftiraların 
dırran ve İngiltere kralının önüne geçmek Üzere hakikati 
küçük kardeşi Kont Düküne ifşa etmek ıüzumunu görüyor 
taalluk eden bir dedi-kodudan ve Müsyü • Madam Alenin 
bahsetmektedir. son üç senedir lrlanda'da 

Mes'ele, Madam Vilyam oturduklarını, Londra'ya yap· 
Alen isminde bir lngiliz Ba- tığı ziyaretlerinden Lirinde 
yanile, Yunan prensesi Mari- Madam Alenin, zaten eski 
nanın kocası Kent Dükünün bir çocukluk arkadaşı olan 
beraberce Phrenogist'in (Yani Ken Dükünün evine gittiğini 
kafanın şekl ine göre tabiat 
ve kabiliyet keşfeden alimin) 
yazihanesine gitmesinden çı· 
kıyar. 

Sunday Exprcss diyor ki: 
"Bir gazete diyarının göbe

ğinde böyle bir ziyaret, şüp
hesiz, gizli kalmazdı. Birkaç 
dakika içinde gazete fotoğraf· 
çıları ve muhabirleri havadisi 
bütün dünyaya yaydılar. Fa· 
kat neticesi pek çabuk, hem 
fevkalade ıztırap ve hayret 
v~rici şekilde tezahür etti. 

ve onun karısı prenses Marina 
ile yt!nİ doğan çocuklarım 

görmek istediğini yazarak 
diyor ki: 

"Madam Al en bu sırada, 

Kent Düküne bir frenologiste 

gitmek tasavvurunda olduğunu 
ve randevu tesbit ettiğini söy· 
lem işti. 

Kent Dükü, öğleden şonra 
üçle beş arasında karısı pren· 
ses Marinaya, doktorlar tam 
istirahat tavsiye etmiş olduk
ları için onun yanında bulun
mamak ve dolayısile rahatsız 

etmemek vaziyetindeydi, ve 
Madam Aleni kafa mütehassı-"SUÇEAVA,, vapuru 27-

1-937 tarihinde gelip PiRE, 
MALTA ve MARSIL YA liman
ları için yük alacaktır. 

SiS "PELŞE.. vapuru 12 
şubata beklenmekte olup Pi
RE, MALTA ve MARSIL YA 
limanları için yük alacaktır. 

Izmir hükumet 
doktorluğu 

Doktor Muhlis İzmi
re tayin edildi 

Çoğu imzasız olarak birçok 
mektuplar Kent Düküne gel
meğe başladı. Bu mektupların 
ifadesi kaba telmihlcrden açık 
ithamlara kadar varıyordu. 

Bazı mektuplar, kralın kar
deşi Dük ile Madam Alenin 
beraberce alenen fronologis· 
te gidişini Dük ve Madam 
Alen arasında bir aşk mace
rası olduğuna işaret sayıyor

sına kadar kendi otomobilile 
götürmeği teklif etti. Oraya 
gidince birdenbire içinden ge
len bir arzu ile kendisinin de 
freno!ogist tarafından bir eş
hise tabi tutulmasını istedi. 

İşte bu hadise bundan iba· 
re~tir. Ve bundan başka hiç 
bir şey yoktur. 

SiS "AEBA·JUL YA,, vapu
ru 28-2·37 tarihinde beklen-
mekte olup PiRE, MALTA ve 
MARSIL YA limanları için yük 
alacaktır. 

İkinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Kemalpaşa kazası merkez 
hükumet doktoru Muhlis, iz
mir merkez hükumet doktor
luğuna; lzmir memleket has
tahanesi asabiye (mütehassısı 'c 

doktor Cevad Nüzhet te Er
zurum nümune hastahanesi 
asabiye mütehassıslığına tayin 
edilmiılcrdir. 

du. 
Evvela bu mektuplara, kö

tü niyetli bazı kimselerirı eser
leri..,.. diye ehemmiyet verilme
mişti. Fakat rivayetler gittik• 
çe daha arttı ve garip şekil
ler almağa başladı. 

Son bir rivayet, Madam 
Alenin Dükle olan hidiıcsi 

lngiliz gazetesi gerek Ma
dam ve Mösyü Alenin, gerek· 
c;e K_ent Dükü ile düşesi 

prenses Marinanın biribirleri
ne çok bağlı m. es' ut çiftler 
olduğunu kaydederek sözleri· 
• ni bitiımeltcdir. 
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, Hikaye Havadan geçinen 

1 
w. F. H. Van rekisı Limited lzmir Yün Mensucatı 

Evet, iyi hatırlıyorum, bu Lya malolur. Boşuna masrafa 1 Der Zee vapur acentası Türk A. Şirketinin 
çılgm çocuğun adı, Cefferdi.. girmenizi pek öyle tavsiye il & C 
K Eğer yanılmıyorsam, aslen etmem doğrusu! Azğın bir o. Birinci Kordon Rees binası Halkapınar kumaş fabrikası 
anadalı idi. iri yumruklu, köpek satın almanız yeter DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 geniş omuzlu, çil basmış bence! Bahse girerim, ki ye· Hamburg LONDRA HATTI Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çehreli. ter, Mis Günl "ANDROS,. vapuru 20 ikin- G çıkardığı kumaşlar: " RODNO. vapuru 15 ikin-
- Sıhhatinize, Ceffer! Ceffer, bacaklarını tekrar ci kanunda beklenilmektedir. k d L s v 1 

H 23 k k d ROTTER ci anun a ONDRA, HULL ag am . - aydi, öyle olsun, de- masanın üstüne koydu: i inci anun a • 
lıkanlıml - Böyle bir köpek mi is· DAM, HAMBURG ve BRE- ve ANVERS'ten gelip yük 

O 1 k k . . . MEN ı"çı·n yu··k1ı·yecektir çıkaracak ve ayni zamanda Zar-lf nun r. arşı arşıya ıçıyor· tıyorsunuz? Bak, gördünüz mü, · 
duk .. Bu sırada telefona elattı. dediğime geldiniz işte! Hah "MANISSA,. vapuru 3 şu- LONDRA ve HULL için yük 
Be · k"b h · h hl batta gelecektir. 6 şubata al cakt v d n, mu a i çe resim seyre· a Peki, size kıyasıya azgın a ır. e ucuz ur 
d k b kadar ROTTERDAM, HAM· "FLAMINIAN er en, o, irisine telefon etti: olan, her yabancıya dehşetle • vapuru 25 BURG ve BREMEN için yük 

- Hallo, Mis Gunl Haydi saldırarak dehşet salan güçlü kabul edecektir. ikinci kanunda LONDRA, 
bakalım, hayatınızda bir kere kuvvetli bir köpek göndere- HULL ve ANVERS'ten gelip 
de cesur oluveriniz, canım! yiml. Öyle bir köpP.k, ki AMERICAN EXPORT LINES yük çıkaracaktır. 
Birkaç haftadanbcri gangster· sahibi için yılmadan saldırır! THE EXPORT STEAMSAIP "THURSO,. vapuru 7 şu· 1 f ı· CORPORATION er aa ıyctte gene; çocuk ka· Köpeği getirecek adama kırk batta gelip LONDRA ve 
çırmağa b ti "EXMOOR,, vapuru 21 ikin· 

ve u sure e para dolar ödeyiniz! "Safety First HULL için yük alacaktır. ko v h ı ci kanunda beklenilmektedir. parmaga azır anıyorlar, Corporation of Nev Orleans,. "POLO., - vapuru şubatın h. ld NEVYORK için yük kabul 
amma ıç a ırış etmeyiniz nam ve hesabına, küçümencik d L N 
• t S b eder. sonun a O DRA, HULL ve sız. .zc öyle söyliyen benim bir çeki Mutabık mıyız? Öyle AN E 

b y 1 "EXMINSTER. vapuru 30 V RS'ten gelip yük çıka. 
en.. ani korkusuz Cefferl ise, mükemmeli işler yolunda! ikinci kanunda bekleniyor. racaktır. 

"Safety First Corporation of Memnun olacaksınız herhalde, NEVYORK için yük kabul LINERPOOL HATTI 
Nev Orl ·· · ht M. G 1 eans,. muesse~esıni mu erem ıs un eder. .. THURSO • vapuru 25 
temsil ediyorum beni Nasıl? Ceffer, bundan sonra tele· "EXILONA. vapuru 3 şu· ikinci kanunda LIVERPOOL 
Evet; bu müessese demek fonu kapadı. batta beklenilmektedir. NEY· 
be .. n demek; ben demek, bu' Yazıhanesinin bir~özünden YORK için yük kabul eder. ve SWENSEA'dan gelip yük 

b çıkaracaktır. muessese demek! Pek tabii ir çift kuru kafa damgalı 
Y 1 M· ' b. k ğ d '- d ı_ ı PiREDEN AKTARMALI "DRAGO. vapuru 15 şu· a üessese, sokakta. Bu ır a ı çıKanp adi o ile R b .. ı b k SERi SEFERLE atta LIVERPOOL ve SWEN· n.ıuesseseyi bütün dünya tanır, yazı 1 olan u ağıdı bir zarfa T LINES 
sız ı 1 ı. L M. G d • AMERICAN EXPOR SEA' dan gelı"p yu-k çıkara· nası o uyar da tanımıyor· KoyaraK ıs unun a resme 

t d. THI:: EXPORT STEAMSHIP caktır. sunu~. Tayyareci Lindberg'in pos aya ver ı. 
Ç - Daha son ı· d art CORPORA TION DEUTSCHE LEVANTE-LINIE ocugu çalındığı zaman, biz· ra po ıs cp • 
den b manına telefon d k 1. •EXCHORDA. vapuru 29 •GALILEA. vapuru 2 şu-
G 

aı mı ahsedilmişti sanki! e ere , po •· 
se senelerce h" t tm" ı"kincı· '-~nunda PiRE' den b HAM 

azeteler, bize aid bahislerle ızme c ıı hareket ':ıecektir. BOSTON atta BURG, BREMEN 
dkop dolu?~rl.. Kolleks"ıyonları v~- a~ı~_ yaşlandıklan için le· ve ANVERS'ten a ı· ~:L 

k - ----·- - ve NEVYORK lı"manlan için .e ıp Y~ arı t b l aüde sevlcolunmuş köpclcJef: çıkaracalctır. ş ıra 1 ırsıniz, eğer üşen· den bir tanesini sabn almak yük kabul eder. 
mezsenizl. EXCALIBUR. vapuru 12 Tarih ve navlunlardaki deği· C (f istediğini bildirdi; otuz kö· 
t,., eb er, masanın üstüne uza· pekten birisini beş dolara el- şubatta PIRE'den hareket ede- şildiklerden mcı'uliyet kabul 

1 .!Sı acaklarından b" · · d k · BOSTON Ye NEV d"l ğı l ıranı aşa· e etti. ce tır. • e ı mez. 

go .. t~ ı.y. or ve konuşmasını ı"Jerı· K·· k C ff . . d YORK limanları için yük 
uruyor· - ope ' . .!_~--z~~~-• ._•-. fı d kabul eder. 

- Şimdi . ~mı tara .n a~ !~esi__ aababl Seyahat müddet!: 
Mis G .. ' vazıyet şöyle, .. polisten teslim alınaraic, Miı PJRE-BOSTON 16 rün 
Her un evet, anlatıyorum. Gü~a t~Sİim ol~nacaktı. ---

şeyden evvel cesur olmak - Anlaşıldı mı, Ceremyas? PIRE-NEVYORK 18 • 
~e:~;ıb Bu akşam bir tehdit Çeki al kadından, retir bana, JOHNSTON W ARREN UNES 
t b u u gelecek size! Mek- bal Her zamanki ribil LTD.-UVERPUL 
u ~ açınca iki kuru k f Zenci sırıttı.. • JESMORE. vapuru 7•ıu· 

şeklı göreceksiniz S k a··
8 

Havadan geçinmesini bilen batta beklenilmektedir. UVER· rü .. . a ın, go-
d .. r .~ormez korkup da şark açıkgöz Ceffer, bugünlük mü· PUL ve ANVERS'tcn yük 
uşup bayılmayınız, hal Bu essesesini tatil edebilir, geı· getirecek ve BURGAS, VAR· 

nıcktupta falan yere 5 000 meğe !gidebilirdi. NA ve KôSTENCE limaıılan 
dolar bırakmanız, yazılıd:r. Rahat rahat gerindi ve için yük alacaktır. 
1 Ceffer, o yeri de ismihas- güldü. Oh, keki .. lıler yolun· Cie ROY ALE-HÖNGROISE 
arla tarif ederek devam d" da, yal -DANUBE •MARITIME. 

Yor: ' e ı- .--11!!!-ll!l.,~---.. ı BUDAPFŞTE 
- Gene mektupta, bu pa· 

rayı oray b k 
dirde ~ ıra ·m.~dı~ınız tak· 
ço bırkaç gun ıçerisinde 
Y 

culğunuzun kaçırılacağı da 
azı aca" d .. 

le . . gırıı a bılıyorum. Din· 
Yınız b ·ı T ı~ 

P enı t aşa lüzum ara n~ 
• 1 ı an bırakayım demeyi 

nız. Be 1 -
Z n, on arın peşindeyim. 
amanı r d ge ınce, topunu bi~ 

k edn enscliyeeeğim. O zamana 
a ar da b 
t . şuna una, fenalık 

e melcnne f . . - ırsat vermıyeceğım· 
goz açtırınıyacağım bu melu~ 
gangsterleref Siz h" . h" 
ıstı"f · . . , ıç mı ıç 

ınızı bo 1 . d v . zmayınız Şımdiye 
egın nasıl d •. 1 yaşa ınızsa gene 

~~z~ ~~,şamakt~ berkarar olu· 
K ket, cndışesiz, müsterih 

esen es, böyle! 
Ceffer, bu sefer ötek· b cagv 1 a· 
ını masadan . d" . 

d e. vamla: ın ırıyor ve 

- Nasıl? N .. b 
N h o etçiler m "? 

e açct, canı mi N .. b . ı 
l 1·· o etçı fa an uzumsuz olmakl b . 

v - 1 k a eraber eger mut a a istiyorsanı b 
. d z, en 

s~~e etektiflerimden bir dü. 
zune yollayabilirim. Zaten 

-Doktor ·oUNA. vapuru ,ubat Of" 

tasi""~:ı,bJdenilrnelctedir. B EL
AIİ Agih GRAD, NOVISAD, BUDA· 

PEŞTE BRA TISLA VA, VI· 
Çocuk .. Hastalı klan y ANA ve UNZ için yük_ ala· 

mutehassısı 1 
ikinci Beyler Sokağı No. 68 caktır. ----~~ 

~--Telefon 3452 ARMEMENT H. SCHULDT-
- • HAMBURG 

Satılık ev •tROYBURG,, vapuru 30 

Karantinada eski kapı so· 
kağında 7 nun.aralı hane sa
tılıktır. Üç kat <izerine on 
odası vardır. Her katın teçhi
zatı ayrı olup icabında ayn 
ayrı kıraya verilebilir. Halen 
otuz lira kira getirmektedir . 
Su ve elektirik tesisatı mev· 
cuttur. Almak istiyenler ihra
cat gümrüğü tahrirat katibi 
Sezaı'ye başvursun. 

• ~.. ~ :~- . . ... . . ' \ .. ' . . . . 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül lıastalıklar 

ve elektrik tedavisi · 

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 şu· 
batta doğru beklenilmektedif. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala· 
caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAlN 
BUCAREST 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KA VAFi.AR Ça11ııı 

Numara : 34 

Jlır 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
ıKANDEM}R Oğlu 

caddesinde F AHRı 

'·~~~~~~~--------------

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anon"im Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Ba~rrak lzmir 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir ıerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

-

1 Baş 
Jurak. Büyük Salepçioğlu ham I 

Ui • karşısında . - -. 

Y•N~A ·~llM" ~~ 

ce, gündüz şehirde dola!ı; 
duruyorlar; vafsınlar bir müd. 
d:t te sizin evinizin civarında 
nobet beklesinler! Yalnız, ma· 

lzmir · Birinci beyler sokatı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: SS 

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

·vapurların isimleri, relme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
haldcmda bir taahhüde riri
ıilmcz •• 

1<uruf o~ ıu u• 
i 

- « 
;m a.. Detektif, biraz paha· Telefon: 3479 

• Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Tesiri tabii, efsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
• • 
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~Ali pa a ve kira Frosini 
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Yanya gölünün hanlı f acıası 
• Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu Bu ayın 

toplanac 
u da Almanya' da mechs lkinci_!~·;m' Kasırga 
mühim kara ar Verecek Ali paşa~ Hasa~'aded~.ki: ~u~· 

' tar benım yerıme g z dıl-ttı, 
Hitler, Romadan avdet eden ge era Göring'i Muhtar'ı öldürmek izımdır •. 

kabul· etmiş ve ke di · · d"nlemiştir ~~d!~~.~;:~ıi~.ı:.~~' 0~7~~; ~~.~:~ ~!~k:ö:~~mJ;~~:7~; 
Berlin 26 (Radyo) - Rayihştağ, bu ayın 30 uncu günü saat 13 de toplanacak ve iki saat devam edecek olan M. Hitler'in sana gene mübirn bir iş vere- iht iyat ta lazımdır. Dedi. 

söylevini dinliyecektir. ceğim. Fakat bu iş için senin Hasan ağa, ihtiyar vezirin 
Son gelen haberlere göre, ayni gün saat 17 de M. Hitleriıı riyasetinde büyük bir meclis toplanacak ve mühim kararlar yüksek sedakatın kadar ketum bu iltifatından dolayı kendi· 

almacaktır. davranınaklığın lfızımdır. Bu sinde büyük bir gurur hissetti; 
M. Hitler, dün Berlin'e gelen general Göring'i kabul etmiş ve Roma seyahatinden uzun tafsilat almıştır. iş hakkında hiçbir kimseye Hasan, bu anda kendisini 

-------aııo--m -++f büyümüş, mühim bir adam 

1 f•ı A. k p İ k• E k• K Petrol .. dünyanın olmuş sandı! 7 4 Amele n 1 a or e iZ s 1 ayzer kanıdır Öyle ya .. lstanbul sarayının 
. l o• •t dolu ,•ı::!ahı• • d d • • • (Baştarafı 2 inci sahi/ede) bile kcndısinden çekindiğini, Denı.ze yuvar a- ınamı _, erı.n e e Dog"' um seneı· korktuğunu bir vezirin kendi· 

baş vuruluyordu. Ba.,.ı kimse-•k• • f J sine bu kadar iltifat etmesin· narak bog"' uldu ı 1 vagon nız acıa arı devn'°yesı·nı· te· ler, kamplarında petrol çık- den cesaret alarak. 
mağa başladığı için bir günde 

Pekin 26 (Radyo) - San· ateş aldı Lizbon 26 (Radyo) - Por- •d d k milyoner oluyorlardı; fakat - Söyle vezirim, benden 
• · ·· tekiz sahillerinde, şimdiye ka- Si e ece ne istiyorsan? Senin için ce· ce de irışa edılmekte olan bu- . . gece olunca, yanı başındaki 

yük bir köprü amelesinin bir D Santıyadkol 26. k~ Radyo ) - dar görülmemiş derecede şid- Viyana, 26 (Radyo) - Grip kumarhanede biri öldürülerek henneme kadar gitmeğe ha· 
kısmını hamil olan duba, yol- inamit o u ı ı vago~ •. ma· dctli fırtınalar hüküm sürmek- hastalığı tamamen geçmiş olan yere seriliyordu. Çünkü kom- zırıml 
da devrı.lm'ış ve 74 kı"şi bo· den ocaklarına sevkedılırke .. n tedir. Algades vapuru kay· - Senin sadakatini, bana 

b k K V·ıh 27 kA şusunun oyunda şansı yokru, ,.. 1 t yolda ateş almış ve büyuk bolduğu gibi, Yunan bandıra- sa 1 ayzer 1 em a- ne kadar bağlı olduğunu bili· 
aU muş ur. b f 1 k ı 01·· "d d ~ . d lakin, talihini bıçağının ucile . H 

-----• ir ini a o muştur. u ve lı Targo adlı bir vapur da nunusanı e o~um scneı ev· arıyordu. işte böyle petrol ve rım more asan, oğlum sen· 

İngiltere yaralı çoktu~~.... batmıştır. Mürettebatından 16 riyesini tantana ve deptebe kana buıanmış bir diyara D. den ne istiyec~ğimi söylüyo· 

A k , J 2 . ki~i sandallarla kurtulabilmiş· ile tes'it edecektir. Rokfeller adında yirmi yaşın· rum, dinle, amma can kulağile 
Kabı.nesı· du00 n meri a nın Vı- tir. beni dinlet 

Hanedan prensleri ,imdiden da bir genç geldi. 
toplandı /ayeti sular altında • . ...____ buraya gelmişlerdir. Bu genç, kumarbazları so· Ve Tepedelenli Ali paşa, 

t b l Fransız ğuk kanlılıkla tetkik ediyordu. davasını anlatmağa başladı: 
Londra 26 (Radyo)- ngil- u unuyor o·kk • lik o - Hasan, brom; Oğlum, 

tere başvekili M. Baldvin dün (Baştara/ı 1 inci sahifede) Kabinesi Eliza sara· 1 atsız nların hayatını yakından Muhtar, oğlum denilen bu 
kabineyi toplantıya davet et· sek yerlere ilticaya başlamış· gördüğü için, bütün spekülas- adam yok mu?. fşte bu ha· 

k .k . t t tır. yında toplanıyor yüzünden yonlardan, faydasız sondajlar- yırsız evlad benim yerime göz miş ve e onomı yzzıye e - Reı"sı" cumhur M. Ruzvelt, P · 26 (R d F d k k l k 
arıs, a yo) - ran· Kü ü.k b • k an uza a mağa arar ver· dikti, beni öldürecek yerime rafında müzakerelerde bulun· bu··tu··n s·ıyas"ı r"ıcali, harbiye ve Ç ır ÇOCU d" Ki 1 d'd 1 · l 

l T sız kabi_n~si, bugün Eliza sa- ı. ev an an ge mış o an geçecek! Muhtar'ın ne oldu· duğu gibi, ngiltere icaret bahriye erkanını davet ederek yanıyordu b k .. ··k k · h 
rayında cumhur reisi M. J-.eb· u uçu omısyoncut am ğunu bilirsin sanıyorum; miit· Nazırı Roçiman ile Amerika bilyu""k b"ır şu"ra akdetmic ve petrol sat l b h b A 

h · · d k" k v run'un riyasetinde toplanacak Şehitlerde iplik fabrikasında ın 8 ıyor, una mu· iş ir rnavud düşmanı, 
cum ur reısı arasın a ı onuş- seylapzedelere ne suretle yar- kabil yakacak maddeler satı- Rum dostudur. Yanya'daki 

d k.k ve bazı mühim mes' eleleri mu· bir kaza olmuştur. Alieddin 
malar üzerin e tet ı at yap· dım edileceği hakkında müza- yordu. Böylelikle, o ilk yüz bütün Arnavudları ezecek, 

zakere edecektir. karısı Fethiye, bir mangala b. d 1 k mıştır. kerelerde bulunmuştur. Bu şu· ın ° arını azanmıştır. büyük mevkilere Rumları ge· 
__ .............. •--- • • ı kömür koyarak yanmak üzere E )" C D R kf il 

T• t d radan sonra, yüz romokör, narazı.tle müca --'ele d b k 
0 

vve a, on · 0 e er, tirecektir. Bir defa yerime 
ıcare o ası rı Uı ışarı ıra mıştır. sırada ondan sonra petrol imparato· geçerse vay zavallı Arnavud· seylap mıntakalarına sevke- d 

ı• • Belediye, radyolarda parazit manıalın yanına gelen beş ru, olar milyoneri ve Amc· Iarın halincl 
mec ısı dilmiştir. tevlit eden bütün motörlere yaşında Sabahaddin, manıalın rika cumhur reislerinin muan· • Arkası flOr· 

.. k b .. Seylap mıntakasındaki ha· ve motörlü vesaite kondasotör üzerine eğilmiş, boynundaki zı olduktan sonra, petrol en· 
Dun toplanara ut- ,. pi~hanelerden birçok . -mah· taktırtmağa ve bu alatı kul- atkı ateş almış ve yüzü yan· düstrisi, hala romantik dev· 

Şehrimiz ticaret ve sanayi 
odası meclisi, dün saat 15 te 
oda konferans salonunda reis 

çeyi kabul etti kumlar kaçtığından, bunlardan lanmıyanlar hakkında takibat mıştır. Hastahaneye kaldırılan resinin ilk günlerini yaşıyor-
. yağmaya kalkışacak olanların, yapmağa karar vermiştir, dün Sabahaddin 'in yanarak yara· du. Çünkü bütün dava, bir 

Hakkı Balcıoğlu'un riyasetinde 
toplanmış ve odaya aid bazı 
mes' eleler üzerinde görüşme

lerde bulun ınuştur. 
Meclis, odanın 937 senesi 

büdçesini aynen kabul etmiş 
ve 936 blinçosunu da tetkik 
ile tasdik eylemiştir. 

Odanın 936 büdçesi 48 bin 
lira iken, 937 büdçesi 6 bin 
lira fazlası ile 54 bin liradır. 
Memurlardan bazılarının maaş· 
larına zam yapılmış, 937 İz
mir enternasyonal fuarında 
odanın büyük bir pavyon inşa 
etmesi için 10 bin lira tahsi· 
sat koymuştur. Bu para, lü
zum görüldüğü takdirde iki 
misline çıkarılacaktır. 

Meclis, büdçe müzakerele
rini bitirdikten sonra, riyaset 
divanı seçimine geçilmiş ve 

zabıtaca derhal öldürülmeleri ilk defa olarak beş kişi ceza- lanmasına sebebiyet veren kaç milyon petrol lambasile, 
emrolunmuştur. landırılmıştır,, hakkında tahkikat yapılıyor. henüz birkaç yüzü geçmiyen 

Sensinati'de infilak eden otomobillerin etrafında dola· 

petrol borularında bir milyon Urla yolundakı· cı·na şıyordu. 
Bu petrol, anide iştial etmiş· 
tir. 

litre petrol bulunmakta idi. • Cihan harbınm ortalarına 

Yet nasıl Oldu?. doğru idi ki, petrola, sadece 

Vaşington 26 ( Radyo ) -
Seylap mıntakasındaki vaziyet 

çok fecidir. Sular, bazı yer
lerde on altı metreye kadar 
yükselmiştir. 

Dün, elli sekiz kişinin ce· 
setleri çıkarılmıştır. 

--·····--Tuz filmi 
Gi.ııı.t ük ve İnhisarlar Veka· 

leti, Çamaltı tuzlasını f:Jme 
çektirmiştir. Bu filimde, tuzun 
nasıl istihsal edildiği ve ne 
suretle hazırlandığı bütün te· 
ferruatile görülmektedir. 

Filim gösterili rken, Tuzla 
müdürü Sezai'ıı in izahatı da 
dinlenmektedir. Vekalet bu 
filmi memleketimizdeki sine-

----~--~-----------Ali,. otomobilde tabancasını cekerek 
• 

arkadaşı Mehmed'i öldürdü 
Evvelki gece Urla' da bir 

cinayet olmuş, Ali adında 
biri, otomobil içinde arkadaşı 

tütüncü Mehmedi tabanca 
kurşunu ile yaralıyarak öldür
müştür. Cinayet hakkında al
dığımız malumat şudur: 

Ali ve tütüncü Mehmedle 
üç arkadaşı, gece Urla'da bir 
yerde içki içerek sarhoş ol· 
muşlar ve sonra bir otomobile 
binerek Urla-iskele şosesini 
takiben Urla iskel~sine gitmek 
Üzere yola çıkmışlardır. 

çevirmiş ve Urla eczanesine 
götürerek önünde durmuştur. 

Yaralı eczaneye sokularak 
pansımanı yapılmış ise de 
ağır vaziyette olduğu görül· 
müş ve fzmir memleket has· 

tanesine nakli için telefonl~ 
fzmir' den sıhhi İmdad otom o· 
bili istenmiştir. 

Fakat iki dakika sonra yaralı 
ölmüştür. Katil Ali, Urla za
bıtasınca yakalanmıştır. Meh-

para kazanmak için bir vasıta 
gözile bakanlar, onun dürıya
nın mukadderatı üzerinde bü
yük bir rol oynıyan bir kud
ret, bir kuvvet olduğunu anla
dılar. Klemanso 1917 de 
Amerika'ya şu acı sözlerle 
hitap etmişti: 

"Bize petrol gönderiniz! Her 
ne bahasına olursa olsun, pet· 
rol istiyoruz. Her damla pet· 
rolun kıymeti, bizim için bir 
damla kana bedeldirl 

Bugün artık, her ay, petrol 

konsorsiyumlarını sağda solda 
yeni kuyuları açılmakta, ajan
ları bütün dünyayı dolaşarak 
petrol kokan yer !eri bulmıya 
çalışmaktadır. 

Bataklıklar 
Kurutulacak 

Sivrisinek mücade. 
lesinde ilk iş 

Belediye sivrisinek mücade· 
lesi için ~imdiden hazırlıklara 
başlamıştır. Önümüzdeki yaz 

mevsiminden evvel şehirdeki 

bataklıkların kurutulması için 

faaliyete geçilecektir. lzmir'in 
bu yıl sıtma mücadele mınta· 
kası dahıline alınması da çok 
muhtemeldir. Bu takdirde ha· 
taklıkların kurutulması için Na· 
fia Vekaleti de yardım ede· 
cektir. Onun için fzmir'deki 
bataklıkların bilhassa Halka· 
pınar bataklığının gelecek yıl 
kurumuş olacağına şahit ola· 
cağız demektir. 

Sivrisinek mücadelesi, her 
şeyden evvel bataklıkların ku· 
rutulması ile başarılacak mü· 
hiın bir iş olduğundan batak· 
Jıkların kurutulması işi ilk ola· 
rak ele alınacaktır. 

-------•-+-----
Hakkı Balcıoğlu birinci reis
liğe, Şerif Remzi ikitıci reisli· 
ğe, Mazhar fzmirlioğlu birinci, 
Nuri Çolak ikinci reis vekil
liklerine seçilmişlerdir. Mua
melat müfettişliğine Aşkı Naili; 
hesabat müfettişliğine de Şük
rü Cevahirci intihap edilmiş· 
lerdir. 

malarda ve mekteplerde gös
tertecek ve birkaç kopyasını 
da yabancı ülkelere göndere· 
cektir. 

Otomobil, Urla içinden çı· 
karak ba~ kulelerinin bulun· 
duğu sahaya geldiği sırada 
otomobilin içinde Mehmed'le 
Ali arasında bir kavga çık· 

med'e atılan kurşun, vücudun· 
da kaldığı ve Urla hükumet 
tabibi de rahatsız bulunduğu 
için ~ehrimizdcn Adliye tabibi 
istenmiş ve dün sabah Adliye 
tabibi Urla'ya gitmiştir. 

Eğer Meksika' da, Gran Şa
ko' da, Musul yahut lran'da 
m:ıkincli tüfekler işlemeğe 
harp sesleri memleket içinde 
ç n çın çınlamağa başlayınca, 
biliniz ki, bütün bunlar, petrol 
için yapılan yeni yeni müca
delelerden başka birşcy de· 

' Amerikan şilebı 

Odanın yeni idare heyeti 
§U zevattan müteşekkildir: 

Şerif Remzi, Şükrü Ceva· 
hirci, Aşkı Naili, Kazım Kır
kağaçlı, Şerafeddin Serbesoğlu. 

Yeni seçimde kazanan ze
vatı kutlularıı. 

---· .. - --
Habesistanda 

~ 

Adis-Ababa 26 ( Radyo ) -
Ager Salem'dc bulunan ma· 
ıeşal Graçyani, maiyeti erkanı 
ile teftişlere devam etmekte
dir. Bugün Negeti'ye gitmiş 
ve hareketi esnasında bazı 

aıkeri tuahüı at yapılmıştır. 

mıştır. Bu kavga esnasında 
Ali birdenbire tabancasını çek 
miş; Mehmed'c ateş etmiştir. 
Şoför, silah sesini duyunca 
otomobili durdurmuştur. Meh· 
med, fena bir yerinden yara· 
lanmış olduğu için feryada 
başlamıştır. 

Şoför, otomobilde bir kişi· 
nin yaralanmı~ olduğunu gö
rünce derhal otomobili ır•ri 

Cinayetin sebebi hakkında 
şehrimizdeki alakadarlara he
nüz tafsilat gelmemiştir. Fa
kat sarhoşluk yüzünden oldu· 
ğu tahmin edilmektedir. Meh
med'in yarasının neresinde 
olduğu da öğrenilememiştir. 

fçib sarhoş olan beş kişinin 
Urla' dan otomobille gece vak
ti nereye gitmek istedikleri de 
anlaıılamamııtır. 

ğildir. 

Fakst gene bu andan itiha· 
ren, Klemanso'nun o barbarca 
sözleri tekrar bir realite olur: 

Çeşme önlerinde 
karuya oturdu 

fzmir' e gelmekte olan Amc· 
rikan Eksport La;ns vapurla· 
rından bir şilebi, fııtına ve 
sisten Çeşme önlerinde kara· 
ya oturmuştur, 

"Her damla petrol un kıymeti, 
bizim için bir damla kana li~iye gemisi Çeşmeye müte· 
be•ıltlirl. voccihen hareket ıtıaittir. 

Vapur, telsizle imdat istemiş 
ve lstanbul'dan Alemdar tah· 


