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Bugün cumhuriyet için 
abidesi önünde bir ke-

re daha eğileceğiz 
Menemen, lzmir, Manisa ve mülhakattan ihti
fale iştirak için nakil 
vasıtaları temin edildi , 

Bugün Kubilay ihtifali var. 
Gençlik, Cumhuriyet uğrunda can ve· 

ren· Türk çocuğunun hatırasını, her sene 

olduğu gibi, bugün de saygiyle yaşatacak, 

onun abidesi önünde eğilecektir. 
Kubilay ölmemiştir, o, dünya durdukca /' 

yaşayacaktır. Onu ebedileştiren, büyük şe· 
fin yüksek irşadına gösterdiği bağlılık ve / 

• veren azız şehidin - ızmir'Iilerı 'Cihan iptidai mad
Kubi layltörenine ~ 
iştirak edinizl

C.H.P. llgönkurul baş· 
kan lığından: 

22-3-937 pazartesi günü Me

nemende Kubilay abidesi tö· 

reni yapılacaktır. 

Basmahaneden saat 13 ü 

3 geçe birinci tren ve 13 ü 
25 geçe ikinci tren hareket 
edecektir. 

Gidib gelme bilet ücreti 34 
kuruştur. Bütün partili arka· 
daşlanu bu törene iştirak 
etmelerini rica ederim. 

Dr. Behcet Uz 

deler meselesi 
Büyük sanayi ve harp sanayii için en 

ziyade lazım iptidai maddeler 
kimlerinllielindedir? 

ihtifale iştirak edecelder için gerek iz-
aadakattar. Ne mutlu Kubiliyal.. I 
mir' den ve gerekse Manisa' dan hususi tren· Dün /stanbu~-
ler tahrik edilecektir. Civar kazalardan dan geldi f 
gelecek olanlar için de otobüs ve kamyon· 
lar tedarik edilmiştir. Ankara' da, belediye ve fuara 

ihtifal, her sene oldutu gibi bugüD de aid işler için alikadar veka· 
muazzam bir şekilde olacak ve bütün renç· Jetlerle temularda bulunmuş Ulıulu sosyetesi toplantı luılinde 
Jik iştirak edecektir. olan belediye reisi doktor Almanya ve ltalya tarafın· Policy Report. te 15 EJllft 

ihtifal için hazırlanan program, Halk· Bchcet Uz, dün lzmir vapurile Tdan ileri sürülmüş bir mesele 1936 da çıkmıı liste uu itti-
evi tarafından alakadarlara datıtılmıştır. :ıstanbul'dan tehrimize gel- ~lmalcla-be~abcr, iptidai mad::- haz edilerek· gösterilmekteclK! 

Birinci tren Basmahaneden saat 13 te miştir. deler meselesi başta lngiltcre 1 - Temel teşkil eden ib-
ikinci tren de yirmi dakika ıonra da Belediye reisimiz, fuar için olmak üzere diğer alakadar tidai maddeler: A - Kömiir 
hareket edecektir. büyüklerimizden aldıtı vaad· ve salahiyettar devletlerce de ve petrol, ~- - demir, l_>akır, 

ihtifale, muallimler, avukatlar, doktorlar, talebe ve bütün lzmir ıe"9iiti iştirakedecektir. lerden memnun oldutunu söy· -t·~·ı:--1 .. """";k--=-·1 • k- kUJ1un, ç.nko, alemmyom. 
1 . te KIKe ayı goru muş ve ço . • .. 

( htafal prorramı dördüncü sahifemizdedir) lemiıtir. .k b" 1 d" nıkel, kalay ve kukört; C.-
--------••• • • • t t • • • • nazı ır mese e ır. • . kaucuk. pamuk, yin, ipek. 

1 h b D • • M ' d • d 8 Martta Cenevre de ılk yağ veren taneler, nebati yal-

spanya ar ı un gece es u ıye ca - :içtimaını ak~eden . ·l~tidai lar, kereste ve kereste hamuru. 

d 
• k maddeler tetkik komıtesı" bu 2 _ ikinci derecede ehem• esinde yangın ÇI ti di~cnli mescı~~in .. Nis~i bir miycti haiz iptidat maddeler: 

M d • d h • d k musavat. dahılınde hallı ça· A _ Manganez, Kram, •ti-
8 rı cep esın e an- Müddeiumumi muavinlerinden Ali'nin evi relerini aramakla mükelleftir. muan, civa, Molibden; 

1 1 ld Komitenin sekreterliği, 1920 B - Kenevir, keten, çuval 
1 çarpışma ar o u kıamen yandı, eşya kurtarıldı senesinde uluslar sosyetesi hu- yapılan Jüt; c - N"atrat. , __ 

Dün gece, saat 19 da Gün itfaiye efradından lsmail yan· zuruna arzedilen bu meselenin fat, potasik imlib, D - Gr .. 
Ademi müdahale komiteainin bugünkü 

toplantııındalneler görüıülecek 

~ 

Madrid'den 
Londra, 22 (Radyo) - Is· 

Panya işlerine ademi müda
hale komitesi, bugün topla· 
nacak olan ve kontrol mes· 
clesi etrafında Rus murah· 
haslarile diğer devletler de
legeleri arasında çıkan ihtila· 
fı konuşacaktır. 

Bu ihtilaf, çok mühim ne· 
ticeler verebilecek mahiyet· 
lcdir. 
Sigoenima 22 (Radyo)- Ha· 

\'as ajansı, Gadalahara cephe· 
linde devam eden sarekli yağ
lllurlardan dolayı askeri hare
kat 1apalmadıtın1 bildirmek· 

bir görünüş 
tedir . 

ihtilalciler, bundan istifade 
ederek yeni taarruz için hazır· 
lanıyorlar . 

Milislerin zafer kazandıklan 
hakkındaki haberler, ihtilalci· 
ler tarafından tekzip edilmek· 
tedir. 

Berlin istihbarat bürosuna 
göre, Madrid cephesinde ce· 
reyan eden harp, çok şiddetli 
ve kanlı olmuştur. Milislerin 
bu cephede 3 bine yakm te· 
lef at verdikleri tahakkuk et· 
mittir. 

Madrid 22 (Rad10) - Mi· 

doğdu' da Mes'udiye caddesin· gm eınasmda hafifçe yaralan- tarihçesini ve esasını rösteren fit ve amyant. 
de müddeiumumi muavinle· mış ve hastahaneye gönderil- bir rapor yapmıştır. Uluslar sosyetesi senelik il
rinden bay Alinin sahibi bu· miştir. Bu raporda münakaşa ve tatistik cetveline göre • ve di· 
lunduğu 1 sayılı evin tavanın· Evin eşyası, kamileD kur· müzakere mevzuu olan ibtidai ter buna mümasil netriJat 

.. dan ateı çıkmış ise de ıtfai·.. tarılmıştır . maddeler -bilhassa .. F oreign • Devamı 2 ncı salaifa • 
yenin gayret ve sür' ati saye· 
sinde evin iki odaıile ufak bir 
koridorun çatısı yandığı halde 
ateş söndürülmüştür. 

Yangın esnasında toplanan 

kalabalık halk, ıtfaiyenin can· 

siparane faaliyeti karşısında 

hayran kalmış ve yangın sön· 
:dürülünce ; 

- Yaşasın ıtfaiyemiz 1 
Diye haykarmışbr. 
Filhakika ıtfaiye efraöı, b~· 

yük bir fedakarlık ve memnu· 
niyeti şayan derecede sür'at 
göstermekle yangının genişle

mesine mani olmuştur. 

Toprak bayramı 
Toprak bayramı, dün yurdun 

her yerinde olduğu gibi şeh· 
rimizde de kutlanmııtır. Bu 
münasebetle Burnova Ziraat 
mektebinde bir çay ziyafeti 
verilmiştir . 

}islerin neşrettikleri resmi bir 
tebliğde, 8 Marttan beri ihti· 
lalcilerin aldıkları mevkilerin 
dörtte üçü istirdat edilmek 
üzeredir. 

Milis kuvvetleri Sigoenimaya 
alta kilometre yaklaımıı bulu· 
nu7orlar. 

Milli küme ma~larına Anka
ra,lzmir,lstanbulda başlandı 
Doğanspor, üçoku 4-2 mağlup etti. Istanbulcla 
Galatasaray ile güneş 2-2 berabere kaldılar 

Dün, milli güme maçlarına, 
lzmir, lstanbul ve Ankara' da 
başlanmıştır. 

lstanbul ve Ankara muha· 
birlerimizin maçların neticeleri 
hakkındaki telıraflannı ata· 

ğıda bulacaksınız. lzmir' deki 
müsabakaya gelince, havanın 
rüzgarlı ve bozuk r olmasına 
rağmen stadyum oldukça ka· 
labahktı. Vali Bay Fazlı Güleç 
ile futbol federaıyonu ikinci 

başkanı Nasuhi Baydar 
stadda lbulunuyorlardı. 

da 

Evvela beşbin metrelik kotu 
yapıldı. Üçok'tan Maksud bi· 
rinci, Yamanlar spordan ibra· 
him ikinci geldiler. Saat 16 da. 
maça başlandı. Üçok ve Do
ğanspor yeni formalarile ve 
taraftariannın alkıılan ara· 
sında sahaya çıktılar. 

Müsabakayı, Yamanlardan 
Bay Esat idare ediyordu. Oyu• 
na, Doğansporun bücumüyle 
başlandı. İlk dakikalarda, Do
ğansoporluların daha siste
matik bir oyun takip ettikle
ri görünüyordu. Netekim dör
düncü dakikada firikikten ilk 
golünü kaydeden Doğanspor
lular 6 ıncı dakikada ikinci 
ve 40 ancı dakikada da pen· 
altıdan üçüncü gollerini -r:s:· 
Devamı 4 iincii Mlıi/~ 



vakti küstahane bir surette 
e.vime girdiğinden dolayı ken
disini öldüreceğim. Bu şeytan 
ölmelidir. Eğer, Karter, merd 
ve yiğit bir adam ise arka
daşını şu mevti muhakkaktan 
gelsin de kurtarsın. 

lnis, elleri iple bağlı olan 
Batsi'ye b"iddetle bakarak! 

- Şimdi ne diyorsun, dü
tünüyor musun? 

-Batsi, soğuk kanlılar gibi 
lnis'in tehc:Jidatina karşı likay
dane bir eda ile! 

-Hiçbir düşüncem yoktur. 
- Biraz sonra bu cesaret 

ve gururunun neticesini gö
rürsün. Simdi konuşamazsan 

beynini parçaladığım zaman 
dilin düzelir. Aramızdaki he
sabı dahi tesviye etmiş oluruz. 

- inisi Biraz sabret. Se
ninle aramızda olan hesabı 
görmek, Moris'in dar ağacına 
uılacağı kusurunu da senin 
cezalanacağın zaman bakarız. 

- Sen, Kartcr' den daha 
zeki, alim, feylesof olacaksın. 
Senin daha ve faaliyetin beni 
istasyona kadar takip edip 
orada beyhude yere üç saat 
rüıgir karşısında beni bekle
ditin zaman bana malum 
olmuştur. 

-Mel'un lcenl Her nasılsa 
1enin tuzağına bu kere düş
tüm. Artık bir daha düşece
timi zannetme. Ancak istas
yonda ne suretle benim gö· 
zümden kaybolduğunu söyler 
ıaiıin? Zira senin gibi bir ka
dının tuzağına düşmek benim 
için zuldur. Yakında senin 
bileziklerin yerine kelepçeyi 
geçmiş görürsün. 

- Hakikaten sözün, meş· 
rehin, zeki ve feruetin yo
hındadır. Şu hoşuma giden 
sözlerinle gönlümü eğlendiri-

yorum. Bu sözleri, sen Kar
ter' den mi öğrendin? 

- Bilmiyorumki nasıl bir 
şeytanlıkla beni tuzağa dü
şürdük bu gece arabacılara 
mahsus olan palto ile uzun 
şapkayı başına koyarak ken
dini bir erkek kıyafete' sokup
ta haneden dışan çıktığını 
bilmedim zanetme. ilk önce 

seni şu yanına oturan buda

laya benzettim ise de bilaba

ra anfadım derhal takip et
mete başladım. 

- Beni mi takip ettin? O 
halde niçin arkamdan beni 
yakalamadın? Zanedersem bil
akis elektrik tellerini yakala
dın: Ha .. H" .. Ha .. 

-- Şimdi beni yakalamağa 
ne suretle muvaffak oldun? 

- Muallim Karter' e mu
vaffak olduğum veçhile: 

- Karter saklanmış olduğu 
kaaape .altından mükaleme 
ve muhaverelerini işitmekte 
v~ neticeyi beklemekte idi. 
O esnada dıvar arkasında bu
lunan kapının kımıldanmakta 
ve muşambanın sallanmakta 
olduğunu görünce gizli kapı
dan birisinin oda içinde ko
nuşulan sözleri işitmeğe ku
lak misafiri olduğunu anladıy
sada ancak o sırada kanape 
albndan çıkmak işine elver
mediğinden oda köşesinde 
saklanan herifin yüzünü layı
kiyle göremedi. Herif, o ka· 
dar gizli ve yavaşca odaya 
girmişti ki Batson ile lnis / 

Wle farkına varamamışlardı. 

(Ulusal Birlik) 22 Mart 937 

~Cihan iptidai ma~-IHaftanın Ansiklopedisi 
deler meselesı \ı Gamelen - Ceneral Gamelen, harp ihtimalinde Fransız 

Sonra odanın dıvarını teşkil 
eden muşamba perde ağır 
ağır açılmağa ve perde ara
sında dehşetli korkunç Kro
serin kafası görünmeğe başla
dı. Karter, iyice bakabilseydi 
derhal Kroseri tanıyacaktı. 

Moris etrafına bakarak lnis 
ile Batsinin arasında cereyan 
eden muhavereyi dinliyordu. 
Kroser dahi başım yere eğ

miş olsaydı kanape altından 
Karter'in kafasını görecek idi. 

Lakin Moris Kroser, Batsi
nin muhaveresile ikrar ve iti
rafın neticesini dört gözle bek
liyordu. Braz sonra Kroser, 
başını aşağı eğerek kanape 
altında birisinin saklanmış ol
duğunu ve muttasıl başını kal
dırıp muhavereyi dinlemekte 
olduğunu gördü. Moris iyice 
dikkat ettiğinde kanapenin 
altındaki şahsın kendi hasmı 
mister Nikola Karter olduğunu 
anlayınca asabı titremeğe baş

ladı . 
lnis ise Batsi'nin maksadını 

ve planını anlamak için bir 
hayli uğraşmışsa da arzusuna 
muvaffak olamamıştır. lnis gizli 
kapıya bqmı çevirince Krose
rin başını görmüş ve kendisin
den bir İşaret almıştı. 

Kroser, bu işaretile kanape-
. nin altında bir adamın saklan
mış olduğunu anlatmak isti
yordu. lnis, kanapenin altına 
bakınca Karter'i görmüş ve 
hemen Moris' e : 

- Azizim Moris 1 işte bü
yük yılan da kendi ayağile 
tuzağa düşmüştür. Hemen ha
mili bulunduğun tabanca ile 
bu mel'unun beynini tağıtma
lısın ki huzura erebilelim. 

Moris tabancasını hemen 
Karter' e tevcih ve ateş etmiş
tir. Çıkan mermi, Karter'e hiç 

bir zarar vermemiş, kanapenin 

ayağına isabet etmişti, Moris 

daha bir kaç el endaht etmiş 

ise de Karter'in iyi saklanmış 

olmasından hiçbir zarar gör
memiştir. 

- Arkası var -

Hindistan' da 
Tayyareleremiı~·eıı. 

lat olan hayvan 
Hindistanda filler demiryol

larının düşmanıdır: Koca koca 
fillerin raylar üzerine yattığını 
görürsünüz. Tren ikide birde 
durur, filleri kaldırmflk için 
türlü zorluk çekilir ve ertesi 
günkü gazetelerde şöyle bir 
yazı görülür: 

"... postası, yol üzerine bir 
filin yatmış olması yüzünden, 
3 saat geri kalma ile gel· 
miştir .. ,. 

Fakat, Hindistan'da tayya· 
relere de musallat olan bir 
hayvan vardır: Kartal, bil
hassa Şimal ;tar.tflannda kar
tallar o kadar çokiur ki ora
dan geçen tayyarelerin hemen 
hepsi onlarla çarpışmak mec-
buriyetindedir. Gökyüzünün en 
büyük kuşu tayyareyi her 
halde, kendisine bir rakip 
sayıyor ... 

Tayyarelerin yolunu kesen 
kartallara Aerupa'~a da rast
gelinmiştir. Hatta, Parisle Mad
rit arasında sefer yapan ilk 
tayyare Pirene dağları üze
rinde, bir kartalla uzun müd-

Büyük sanayi ve harp sanayii için en 
ziyade lazım iptidai maddeler 

kimlerin elindedir? 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
ile de tasdik ve teyit edilmiş 
olmak üzere - bu muhtelif ip
tidai maddelerin istihsalinde 
İngiltere Döminyonlarla bir
likte, Fransa müstemlekeleri 
birlikte, Felemenk müstemle
kelerile birlikte, Birleşik Ame
rika ve tevabüü ve Sovyet 
Rusya; sıra ile en başta hisse 
sahibidirler. Diğer memleket
ler bunlardan sonra gelmekte 
ve hisselerine de pek az bir 
nisbet düşmektedir. 

iptidai maddelerin en bü

yük kısımlarını elde etmek

te olan memleketlerin vazi-

yetlerini müsavi itibarile şöy

lece rakamlaştırmak mümkün
dür: 

Maden kömürü: Bütün ci
han istihsalitının % :de 24,7 
lngiltere'nin, 4,4 Ü Fransa'nın 
1,2 si F elemenk'in, 34 Ü Bir
leşik Amerikanın, 8,Su Rus
yanın ve ancak yüzde 27, 2si 
bütün cihanmdırl 

Petrol: Cihan istibıalitınm 
yüzde 1,5 u lngilterenin, 2,9 
u Felemenk'in, 59,5 • \J Birle
şik Amerika'nın 11,7 si Rus
yanın ve yüzde 24,4 ü (Ro
manya gibi büyük istihsal 
yerleri de dahil olmak şartile) 
bütün kalan memleketlerin 
hissesine düşmektedir. 

Demir istihsalatının da % 
12,2 si lngiltere'nin, 28,6 sı 
Fransa'nın, 20,7 si Birleşik 
Amerika'nın, 18,4 Ü Rusya'nm 
ve '#. 20, 1 i kalan memleket
lerindir. 

Bakır: Cihan bakır istihsa
latının yüzde 12,2 si lngiltc-

1 

re'nin, 15,9 zu Birleıik Ame
rika'nın, 3,4 ü Rusya'mn, 52,6sı 
kalan memleketlere düşmek-
tedir. 

Kurşun: Cihan istihsalabnın 
yüzde 43 ü lngilterenin, yüzde 
0,4 ü Fransa'nın, 15,5 u Bir
leşik Amerikanın, 2, 1 si Rus
ya'nın ve kalan 3,5 uda diğer 
memleketlerindir. 

Kalay: Yüzde 42 si lnıilte
renin biri Fransa'nın 16,8 ı 
Felemenk, mütebaki 39,7 si de 
kalan tnemleketlerindir. 

Nikel: %85,7 i lngilterenin 

9 u Fransa'mn, 0,2 si Birleşik 
Amerika'nın ve kalan S, 1 i de 

diğer memleketlerindir. 
Kauçuk : Bütün istihsalatın 

yüzde 56,9 u lngiltere'nin, 2 i 
Fransa'nın 37,4 Ü Felemenk 
ve 72,7 de kalan m"mleketle· 
rindir. 

Pamuk; % 17 ,3 Ü lngiltere• 
nin 49 u Amerika'nın, 7,1 i 
Rusya'nın, 26,6 sı diğer mem· 
leketlerindir . 

Yün: % S0, 1 i lngiltcrenin 
312 si Fransa'nın, 2,3 ü Rus
ya'nın 30,7 si de diğer mem
leketlerindir . 

Listenin, çinko, kükürt, 
ipek, yağ veren maddeler ve 
yağ nebatatı, keresteye ait 
kısımları hakkındaki, rakam
ları almayoruz. Bunlarda da 
vaziyet yazdığımız büyük nis· 
betsizliği arzetmektedir. 

Görülüyor ki, bu maddeler 
lngiltere, Amerika, Rusya, 
ikinci derecede olarak F ele
menk ve Fransaya inhisar et
miş gibidir. 

Faik Benliolla 

il daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: 

Keşif tutarı 
Bu işe ait şartlar ve evrak 
aşağıda gösterilmiştir. 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
ve tarih, gün, saati 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

Memleket hastanesi kurağına 
bir kat ilave yapısı. 
(11883) lira (81) kuruş. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B Mukavele projesi. 
E Bayındırlık işleri genci 

şartnamesi. 

D - Fenni şartname. 
C - Keşif ve plan. 
Bu şartname ve evrakları bayın-
dırh k direktörlüğünde iÖrüp ın
celeyebilirler. 

1 Nisan 937 perşembe günü sa
at 11 de il daimi encümeninde. 

Mütt>ahhitlik 
belgeleri. 
(892) lira. 

ve ticaret odası 

778 

il daimi encümeninden; 
Açık eksiltmeye konulan iş: 

Keşif tutan 

Bu işe ait evrak şartname
leri aşağıda gösterilmiştir : 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacatı yer 
tarih, gün ve saab 

Eksiltmeye girebilmek ı~ın 
gereken belgeler. 

lzmir - T orbah yolunun 2 + 162-
3 + 500 kilometreleri.arasındaki 
şosenin onarılması. 

(17 55) lira (54) kuruştur. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

O - keşifname 
Bu şartname ve evrakları bayın· 
dırhk direktörlüğünde görüp in
eeleyebilirler. 

29 mart 937 pazartesi günü sa
at 11 de il daimi encümeninde 

Müteahhitlik ve ticaret odası bel
geleri. 

det çarpışmıştır. r Muvakkat tıminat (132) lirı. 762 

orduları baş kumandanı olması kuvvetle melhuz bir generaldir." 
Paris'te 1872 de doğmuş, Sensir harbiye mektebine girerek 

piyade mülizimi olarak neşet etmiş ve 1916 da miralay ol
muştur. 

Mütarekeden sonra general Gamelen Brezilya' daki Fransız 
askeri heyeti şefi 1925 te general Saray'ın muavini olmuştur. 
Şimdi Fransa'nm en sevilen, bitaraf ve tam asker ruhlu bir 
kumandanıdır. 

Gabrigel Danoncigo - İtalyan şairlerindendir; umumi 
harpten evvel bütün Avrupa'da bir mevki kazanmış olan bu 
şair, umumi harpten sonra şöhret ve iktidarını derece, derece 
kaybetmiş ve şimdi ise unutulhluŞ bir şai r haline gelmiştir. 

ltalyan'larca, Fiyome meselesi dolayısile milli şait ve adam
lardan addedilir. Halen 74 yaşında bulunan Danonciyo, bugün 
şımarık bir çocuk, daha doğrusu bunamış bir ihtiyardır. Pa
panın, Musolini'nin yanına gitmek, bu şımarık şairin yanına 

girmekten daha kolaydır! 

---------------------T r a b l us garp - Bay Mussolini'nin gezmekte olduğu1Trab· 
lusgarp takriben 900,000 kilometre murabbaında çok geniş bir 
memlekettir. Fakat meskun ve kabili zer kısımları pek az ol
duğu gibi ancak 750,000 nüfusu vardır. Bunların da yarısı 
Bedevi ve çöl adamlarıdır . 

ltalya, Trablusgarpte umduğu k•dar istitade bulamamıştır. 
Bigazi'nin baıı kısımları ve bazı vahalar istisna edilirse, Trab
lus topraklarından hiçbir veçhile istifade mümkün olamamıştır. 

ltalya'nın bu araziyi ileride Tunus veya Mısır'a doğru tevsi 
için istinat noktası yapmak istediii sanılmaktadır. 

Gtandi =-= Bay Dino Grandi hala ltalya•nın Londra sefiridir 
ve ancak 41 yaşındadır. Grandi'nin yakın bir zamanda ltalya 
Hariciye bakanlığına getirileceğini ümit edenler pek çoktur. 
Esasen ltalya'nın harici siyasetinin en mühim ve en nazik 
siyaset mihveri Londra'dadır; ve Grandi Londra müzakerelerini 
bit Hariciye vekili salahiy~t ve nüfuzile idare etmektedir. 

Faşizme ilk hizmet edenlerdendir. IUr sendikayı kurduktan 
sonra, avukatlığı terketmiş ve gazeteciliğe intisap etmiştir. Ro
ma üzerine yürüyüşte Mussolini'nin erkinbarblcri arasında 
bulunmuştur. 

1925 te hariciyeye intisap etmiş 1929 da Hariciye bakanı 
almuştur. 1932 de Londra sefiri olmuştu. 

Dino Grandi, Muısolini'nin en ziyade itimat ettiti ıiyasi
lerind ndir. 

Alber Lebran - Fransa'nın şimdiki Cumhurreisidir, iki 
senedenberi Fransa'nın bütün dahili ve içtimai karışıkbldannın 
ıztırablarım çekmektedir. 

Bay Alber Lebrun, samimi ve temiz bir adamdır; bitaraflı

ğada tamamen riayet etmektedir. 

1905 de meb'uı olan Bay Lebrun 1911 de müs&emlekat, 
1912 de harbiye, 1913 de tekrar müstemlekit &akanı olmuş 
1920 de ayan ve 1931 de ayan reisi olmuştur. 

11 Mavıı 1932 CumhurRiıi intihabatında tek namzed olarak 
Cumhurreisi seçilmiştir. 

Bay J\lber Lebrun 29 Atustos 1871 de dôtmuı P011teknik 
mektebinden neşet etmiştir. 

iyi bir aile babası ve hoş bir dededir! ---....,----·· .. ~-·· ....... 
ikinci Filip'in attan haZi -
nesi nerede gömülü 

3 asırdır denizlerin dibinde ara· 
nan hazine bulunmak üzere mi? 

ispanya kralı ikinci Filip'in 
üç asırdanberi denizlerin di· 
bi• de aranan hazine (lnvin· 
cible Armada) yani fi enilmez 
filo ismi ile tarihte ıöhret 
almış büyük macera donan· 
masımn son günlerde filme 
çekildiği haber verilmektedir. 
Bugünkü lipanya harp gemi
lerinin ikiye aynlarak biribir
lerine bo. balar ve torpiller 
attığı günlerde sinema perde
lerinde bu film dünyanın her 
tarafından seyrediliyor. · 

Kral Filip'in donanması 
(Yenilmez) :sıfatile tavsif edil
miş olmasma rağmen lngiliz 
gemilerine karşı dünyanın en 
büyük hezimetine ( uğramıştır. 
Onun için burada bu müthiş 
macerayı hülasa etmek isti
yoruz: 

ispanya Kralı ikinci Filip Liz-
bon önlerinde büyük bir harp 
filosu topladı. Bu filo 130 
parça gemiden teşekkül edi
yordu. içerisinde 30,000 asker 
vardı. Gemilerde 2600 top bu· 

lunuyordu, 22 M~ 1588 se
nesinde Britanya adalanm ıapt 

.Vi istila etmek üzue;.büyük 
harp filoıu hareket etti. ikinci 
Flip 'in maksadı fngiltereyi 
zaptettikten sonra orada ka· 
tolikliği yeniden teaia'etanekti. 
(Marie Stuart) ı idam ettirmiş 
olan Kraliçe Elizabet1 i ceza· 
landıracaktı. 

Fakat Filip beklediği mu· 
vaffakiyeti göremedi. Haziran
da (Yenilmez filo) Manş ve 
şimll merkezlerinde büyük 
blr mağlubiyete uğradı. Bu 
filoyu idare eden bqkuman· 
dan (Medina-Sidonia) tanın-
mış bir denizci detildi. lsp.,.. 
ya gemileri bir taraftan fırtı· 
naların tahribatına uğradı, 
bir taraftan da , lngilizler ile 

rıbirleşen Holandalılann taar· 
ruzu ile fevkalade kırpalandı. 
Fazla olarak filonun ric'at 
yolu da düşmanları tarafındar 
k~silmişti. Onun için şimate 
doğru kaçıp kurtulmak çare
( O.....ı 4 .,.,. ""'ll .. t. 
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(------------------1-, l 
hikaye Sihirli gözcü köpek 1 
Büyük şarkıcı , her zamanki ben ve benim yaman tedbirim 

ticaret turnelerinden birini oldukça oraya hiçbir yabancı 
daha yapmak üzere fstanbul'a ayak basamaz .. 
hareket etmeden evvel, kıy- Size bir gözcü köpekten 
rnetli eşyalarla dolu evini, bahsetmiştim sanırım? 
Yeni aldığı uşağının muhafa- Büyük şarkıcı birdenbire 
zasına bırakmağı kararlaştır- hiddetlenerek: 
rnıştı. - Sus Allah aşkına, diye 

Uşağı ile bir müddet ko· bağırdı. Susdur demek istiyo-
rum. Nedir bu berbad makinuştuktan sonra: nede çalan bu Allahın belası 

Demek ki, dedi. Hırsızlar- şarkı? 
dan korkun yok, öyle mi? Uşak biraz ürkerek: 

Uşak, "Hayır,, makamında _ Hangi berhad makineyi 
kafasını salladıktan sonra: kastediyorsunuz? Hangi fena 

- Ne diyorsun, bayım? şarkıyı? 
Dedi. Benim bir gözcü köpe· Büyük şarkıcı gözlerini 
ğim var. -=i oyuklarından hiddetli hiddetli 

Büyük şarkıcı, biraz şaşır- çevirerek: . 
rnış gibi bir hal aldı: - Bu gramofon, dedi. in-

- Ne, bir gözcü köpeğin sanı d~H edebilir. Ve bu 
rni var? Ben böyle birşey plakta haykıran !ies? Allahın 
gördüğümü hatırlamıyorum. Ne- belası değil de nedir? O ne 
rede bu köpek? korkunç şey öyle. 

Uşak, biraz da aptalca deni· Uşak, son dakika da olsa, 
lebilecek bir sırıtma ile; efen- gene kendini toplamağa fır· 
disinin yGzüne baktıktan sonra: sat bulabilmekten memnun 

- Bayım, dedi. Siz burada görünüyerdu. 
oldukça köpeği saklı tutmağa - Fakat bayırn, dedı. işte 
karar vermiştim . Belki hoşlan- bu benim gözcü köpeğimdir. 
tnazsınız diye.: Plağı tanımıyor musunuz? Si· 

Büyük şarkıcı daha ziyade zin "Sıtma görmedim sıtma!,, 
Üstelemiyerek: isimli ve geçen sene çevirdi• 

- Ala, ala. Dedi. Evden ğiniz plaklardan biri. Bunu 
birşey çaldırma da istersen koyup çalmağa başladım mı, 
düzine ile köpek besle. Ora- sizi evde sanıyorlar. Ve kim-
sı beni alakadar etmez. se yanaşmağa cesaret edemi· 

Ve böylece meşhur büyük yor. 
şarkıcı kapısına gelen otomo- -DOKTOR
bil iki bavulu ile atlayarak, ı 
tren istasyonuna doğru yol- İsmail Ziya Tregul 
landı. Balkanlara onuncu se- Memleket hastanesi Asa-
Yahatına çıkıyordu. bige w Ruhige mü-

*•• tehassısı 
Aradan haftalar geçti.Uşak Muayenehane İkinci bey-

çok kıymetli bir eşya kollek- ler sokak. 
&iyonu arasında bulunmaklığı- Telefon No. 3990 
rağmen asla korkmuyordu. Pazardan maada hergün 1 

qya, filhakika değerliydi. öileden ıônra hasta kabul 
Büyük şarkıcının muhtelif mem eder. 
leketlerden getirdiği hediyeleri •••lllİl--.. •---
bir tarafa bırakın, çok nadide F ratelli Sperco 
Ve en eski tarihlere ait testi· 
ler, ibrikler vardı, eaki dünya vapur acentası 
tarihince meşhur bir muhari· ROY AL NEDERLAND 
bin kılıcının sap tarafındaki KUMPANYASI 
küçük bir taş orada bulunu· "BACCHUS,, vapuru el-
Yordu. Bunlar, hususi ziyaret· yevm limanımızda olup ROT-
çiler tarafından görülm('si izin TERDAM, HAMBURG ve 
camekanlar içerisinde açığa AMSTERDAM limanları için 
konulmuştu. Bu itibarla kıy- yük alacaktır. 
rnetl! toşya. tamamen göz önün "HERCULES,, vapuru 21 
de idi. BüyükJ şarkıcı, endişe Martta BURGAS, VARNA ve 
etmekte haklı id i. KôSTENCE limanları için 

. • * • yük alacaktır. 
Büyüle şarkıcı son seyaha- SVENSKA ORIENT LINIE 

tinden biran erken döndü. "AASNE11 motörü 29 Mart· 
işleri her halde iyi gitmemiş· ta beklenmekte olup yükünü 
ti. tahliyeden sonra ROTTER-

Evine doğru yaklaşırken, DAM, HAMBURG ve SKAN· 
Önce kulağına, çok eski ·ve DINAVY A limanlarına yükli-
akordu bozulmuş bir gramo- yecektir. 
fonla bir şarkı ·çalındı. Bu ses SERViCE MARITIME 
k d ROUMAIN endi evinin birinci katın an 
geliyordu. "SUÇEAVA11 vapuru 23 

Amma ne sesi. . Martta gelecek PiRE, MALTA 
Büyük şarkıcı ilerledi. Evi· ve MARSIL YA limanları için 

· k yük alacaktır. 
nın apısına geldi. Kapıyı "PELES .. vapuru 9 Nisanda 
uşağı açtı ve bira1 da hayre- gelip PiRE, MALTA, MAR-
te düştü: 

SiL YA limanları için yük 
- Ne o üstad? Dedi. Neye alacaktır. 

hu kadar çabuk döndünüz? Yolcu ve yük kabul eder. 
Hayrola? Daha fazla tafsilat için ikin-

Büyük şsırkıcı pek izahat ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
Vermeğe lüzum görmed~n: binası arkasında :FRATELLI 

- Evet, evet, dedi. işte SPERCO vapur acentalığına 
biraz erken geldik.. Herşey müracaat edilmesi rica olunur. 
Yerinde ya? Navlunlardaki ve hareket ta-
Uşak büyük bir teslimiyetle: rihlerindeki değişikliklerinden 

Hiç merak etmeyiniz acenta mesuliyet kabul etmez. 
dedi. Zaten bir evin için de Telefon: 4142/4221/2663 

N. V. 

W.F. H. Van 
Der Zee 
& Co. 

J EUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. M. B. H. 

Hamburg 
" ANGORA .. vapum 30 

Martta bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE. 
MEN limanları için yük kabul 
edecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT CORPORA-

TION • NEVYORK 
"EXTRIA11 vapuru 22 Marta 

doğru bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCAMBION,, vapuru 19 
Martta PlRE'den NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

" EXOCHORDA .. vapuru 
26 Martta PIRE'den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXGALIBUR.. vapuru 9 
Nisanda PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
~decektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE;BOSTON 16 gündür. 

PIRE-NEVYORK 18 gundür. 

SERViCE MARITlME 
ROUMAlN 
BUCAREST 

"DUROSTOR .. vapuru 3 Ni
sanda bekleniyor. KôSTEN
CE, SULINA, GALATZ ve 
GALATZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD - LIVERPOOL 

.. AVIEMORE 11 vapuru 21 
Martta bekleniyor. ANVERS 
ve LIVERPOOL limanların· 
dan yük çıkaracak ve BUR-
GAZ, V ARNA, KôSTENCE, 
GALATZ ve SULINA liman
larına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
UNJE • OSLO 

"SARDINYA11 motörü ,20 
martta bekleniyor. PiRE, IS· 
KENDERIYE, DIEP.PE ve 
NORVEÇ limanlarına yük 

alacaktır. 

•Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri· 

şilmez.,. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

rı5oktor 
1 AÜ Agah 

1 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 

--·r.::fon 3452 t 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

22 Mart 937 

ve şü-
rekisı Limited 

... r..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliİlll ... lllİİİİ' 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

vapur acentası 
Birinci Kordo:ı Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LJNES LTD. 

"LESBIAN 11 vapuru 19 mart· 
ta LONDRA, HULL ve AN
VERS'ten gelip yük çıkara· 

cak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala· 
caktır. 

"GRODNO,, vapuru 8 ni· 
sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala· 
caktır. 

"OPORTO" vapuru lima
nımızda olup LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan yükünü tah
liye ediyor. Ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOV 
için yük alacaktır. 
"FLAMINIAN~ vapuru 5 ni· 

sanda LIVERPOOL ve SVEN
SEA' dan gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOV için yük ala
caktır. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGA TION Co. L TD. 

"AD JUT ANT,, vapuru ni
san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

T clefon: 3479 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yapt ıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 

r-ANDEMIR Oğlu 
caddesinde F AHRı 

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 Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir -
*~~~~~!!!!!!~!!i!!!!~~~!!!!!!~;• 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

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

'~~~~~~~~~~~-]· •= 

v 
. / KUrUf 
~)/ 
I \ • , 

P •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
UrjeD a aprahatsız oe tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Ali paşa ve kira Frosini 
~_...........,..,_. ~ .......... 

Y any~ gölünün kanlı f acıası 

Yeni muahedeler ,hazırlanıyor 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

ikinci Kısım: Kasırga 
- 87-

omanya Başvekili, beraberinde Romen Harbi- Arnavutlar, Zaharyayı bulma· 
ye Müsteşarı olduğu halde Prag'a gitti ğa pek çok çalıştılar, fakat 

P l B k B •k . p . ..J .k . t rı "l h bir türlü bulamadılar 
rag İ e Ü reş Ve U reş ı[e arıs arasınaa l l araT4 l "mua e· Zaharya'nın atı , nedense bu dan geride olan yolun, ıyıcc 
deler akdedilmesi ihtimali ısrarla meVZUU bahsedilmektedir defa çabuk yorgunluk alamet· uzun bir kısmı Arnavutların 

leri göstermeğe başladı. Yolun gezi önünde bir şirit aibi Prag, 22 (Radyo) - Romanya başveki B. Tataresko, re· timali ısrarla mevzuu bahsolmaktadır. · · · h · d • 
uzun si.ıreceiını ta mın e en görünüyordu. Az geride bir 

fakatında Harbiye müsteşarı general Glaty olduğu halde bu· Paris 22 (Radyo) - Romanya Başvekili bay Tataresko'nun palikarya, bir müddet attan köprü vardı; burası bir köşe 
raya gelmiştir. Prağ seyahatı. siyasi mahafilde büyük bir alaka uyandırmıştır. inerek atını yedekte yürüttü, gibi idi. 

Siyasi mahafilde söylendiğine göre, B. Tataresko Prag'daki R h b b d h ··h· b" d t 
omcn ar iye müsteşarının aşvekile refakat etmesi, bu a a mu ım ır zaman a a ın Arnavutlardan birisi bu 

mülakatları esnasında bilhassa Romanya • Çekoslovakya ve h f"ld R Ç k 1 k fazla yorgun olmamasını temin 
F b l . . . k" f b h d. ma a ı e, omanya · e os ova ya arasında iki taraflı askeri sırada, köprünün Yanya'ya Romanya · ransa münase et erının ın ışa ı mevzuu a se ı· için bundan başka çare yoktu. 

Cektl·r. bir ittifak aktedileceği şeklinde tefsir edilmektedir. ait yol kısmında, fistanlı bir 
Yol tenha idi. 

Son zamanlarda Romen siyasi mahafilinde Prağ ile Bükrcş Romen ve Çek diplomatlarının, Habsburglar meselesini de • adam görür gibi oldu. Bu, 
h • * ve Bükreş ile Paris arasında küçük antant mua edelerile ta· görüşecekleri ve bu hususta resmi beyanatta bulunacakları Handan ileri doğru hareket onun kanaatince Zaharya' dır. 

mamile kabili telif iki taraflı yeni muahedeler akdedilmesi ih· tahmin edilmektedir. etmiş olan Arnavudlar, tabii Başka bir kimse olamazdı. 
-------••119-<M~· ... ·~tHt~•H•~•~I hiçbir kimseye tesadüf etme· Bunun için arkadaşlarına: 

Avusturya' da lngiltere'de kor- diler. ;~e;~:~~:ş::,:~erhalde --- rnevam•varJ 

k 
bu yoldan geçmedi. Mutlaka Tedvic qmerasimi 

1 1 Unr seyıa· plar gizli bir keçi yolu bulmuş ı-;;;;;ı~:da hum~fi 
ne er 0._. uyor Taymis neh~ de kabarıyor. Köv/erde ::.n oraş~:~; g::ştirdö~~~~ -~::d:~:ı(ı~dey!)v_a~aç-· 

- - - -' ve ne yapacağımızı orada dü· 

Emniyet Nazırı istifa etti. B.Şuş
ning bu vazifeyi de üzerine aldı 

Viyana 22 (Radyo)- istifa Şormer, Avusturya Nazilerinin 
etmiş olan Emniyet Nazıra mümessili olmak münaaebetile 
Şormer'in vazifesini, Başbakan Başvekil bay Şuşnİni'le geçi· 
bay Şuşning vekaelten deruhte nememiş ve neticede istifaya 
eylemiştir. Bu Nezaret için, 

mecbur kalmıştır . bay Gobel müsteşar tayin 
edilmiştir . Emniyet Nezareti müsteşar· 
Viyana 22 (Radyo)- Son gc· lığına getirilen GobeJ, Dol· 

len haberlere göre, kabineden füs'ün yakın dostlarından ve 
çekilen Emniyet Nazm bay eski polis müdürüdür. 

~~~~-----~·~·~·~· ..... 

Filistin' de vaziyet 
•• 

lngiliz askerleri Maverayışe
ria hudutlarına sevkedildiler 

Kudüs 22 (Radyo) -lngil· çok hadiseler çıkaran tedhiş· 
tere'den gelen askeri kuvvet· çiler, zor gördükce Maverayı· 
lerinin mühim bir kısmı, Ma· şeria topraklarına iltica et-
verayışeria hududlarına sevk- mekte ve bu suretle takibten 
edilmiştir. Zira Filistin' de bir kurtulmaktadırlar. ........ ~ ...... ! ______ _ 

Milli küme Ingiltere do-
Maçları 

-Baştarafı 1 inci sahifede

lar. Birinci devrede ruzgar 
Doğanspor lehine idi. Bu se
beple Üçokun ikinci devrede 
daha düzgün oynıyacağı ümit 
ediliyordu. Fakat ikinci dev
rede vaziyet büsbütün değiş· 
ti. ilk dakikalarda penaltıdan 
bir gol yapan üçoklular fena 
bir oyun sistemi takip ettiler 
ve 23 üncü dakikada Doğan 
sporluların dördüncü golüne 
mani olamadılar. 

Üçok takımı arasında an· 
laşamamazlık hüküm sürüyor· 
du. Ooğansporlular ne kadar 
düzgün oynuyorsa, Üçoklular 
o derece bozuktu. Son daki· 
kalarda bira harekete geldi-
ler ve kırkıncı dakikada Sa· 
idin ayağile ikinci gollerini 
atmağa muvaffak oldular. 
Bundan sonraki çalışmaları 
ise semeresiz kaldı ve 4· 2 
mağlUp olarak sahadan ayrıl
dılar. 
lstanbul maçları 

İstanbul 22 (Hususi) -Milli 
küme maçlarına bugün baş· 
lanmıştır. Galatasaray Güneşle 
2-~ brr~berc kalmış, Fener
b~tç• Beşiktaşa 2· t ma§"lup 

nanması 

Manevralarını 
bitirdi 

Londra, 22 (Radyo) - ln
giltere donanması, Cebelütta
rık denizinde yaptıtı manev· 
raları ikmal etmiştir. 

Donanma, açık denizlerde 
yenı manevralara bqlıya· 
caktır. ·----.......... - -
Kanlı bir mü-

sademe 
Japon kaçakçılarile 
gümrük memurları 

çarpıştılar 
Şangay, 22 ( Radyo ) -

Gümrük memurlarile Japon 
kaçakçıları arasında kanlı bir 
çarpışma olmuştur. 

Kaçakçılar, gümrük memur· 
larından yedi kişi yaraladıktan 
sonra bir Japon vapuruna il· 
tica ederek kaçmağ'a muvaf· 
fak olmuşlardır. 

olmuştur. 
Ankara' da 

Ankara 22 (Hususi) -Milli 
küme maçlarında Gençler bir· 
liği 2·4 Ankara ıücünü matlOp 
etmiştir. 

geniş tertibat alınmıştır ~ünmek vardır. Dedi. geyme merasimi için hummali 
Londra, 22 (Radyo) - fngiltere'nin muhtelif yerlerinde B:ı fikir, makul idi; Ama· hazırlıklara devam ediyor. 

korkunç seylaplar olmu•tur. Hükumet, balkı koı"mak 1·ç1•0 Ağahan, bütün maiyetiyle 
y .... vutların uçu tarafından da d h b" k M'h 1 köylerde O'Pni• tertibat almıctır. ve a a ırço ı race er 

o- v y kabul edildi. L d ' l" 
Midles bavalisinde bazı . heyelanlar da kaydedilmiştir. on raya ge ıp taç geyme 
T Üçüde gene hanın yolunu merasiminde bulunacaklardır. 

aymis nehri de gittikce kabarmaktadır. tuttular. 
~-~------4·~·~--.-~--~~~~-

Amerika Lodos Fırtınası 
Bir harp takdirinde Limanda bazı ka. 

bitaraf kalacak zalar oldu 
Vaşington 22 (Radyo) -

Amerika Hariciye nazırı (Kor· 
der Hul) harb vukuunda Ame· 
rika'nm tamamen bitaraf kala· 
cağanı ve fakat, buna ratmen 
bir harp patlamaması için bü· 

Dün birdenbire çıkan Lodos 
fırtınası, öi'lcden sonra şidde. 
tini arttırmış ve limanda ufak 
tefek bazı kazalar olmuş şe· 
hirde evlerin kiremitleri uç· 

tün kuvvetiyle çalışaca&'ını muştur. 
beyan eylemiştir. lzmir vapuru, rıhtıma yana· 

Amerika Hariciye Nazmnın şırken fırtınanın tesirile seyyar 
bu beyanatı Avrupa ıiyaaal iskeleye çarpmış Ye iıkeleyi 
mahafilinde iyi tesir yapmıştır. yık e ştır. ______ ................ . 

ihtifal programı 
Kubilay ihtifali yarın Me· 

nemende Kubilay abidesi 
önünde yapılacaktır. lzmirden 
iki ve Manisadan da bir tren 
halkı öğleden sonra alarak 
Menemene götürecektir. Bü
tün civar vilayet ve kazalar
dan Menemene ihtifal için he· 
yetler gidecektir. 

Y ann saat 14, 1 S te Mene· 
mende yapılacak ihtifal için 
Parti başkanlığınca aşağıdaki 
program hazırlanmı~tır: 

A - Gidiş, dönüş. 
1 - Geçen yıl olduğu gibi 

Törene İzmir ve Manisa işti· 
rak edecek ve lzmirden kal· 
kacak huıusi tren Basmaha· 
neden tam saat 13/30 da ha· 
reket edecektir. 

2 - Dönüş treninin Mene· 
men istasyonundan hareketi 
saat tam 17 dedir. 

Devlet Demiryolları törene 
katılmak için ıidecek olan· 
!ara % 50 tenzilatlı tarife tat· 
bik edecektir. Biletler a-idiş 
ve dönüş 34 kuruştur. 

3 - Parti, Halkevi, Birlik 
ve Cemiyet üyeleri, izciler bu 
trenle hareket edeceklerdir. 

4 - Saat 13,15 te kışla 
önünde hazır bulunacak bir 
otobüt ıüel bandoyu alarak 
tam saat 13,30 da Menemene 
hareket edecektir. 

5 - Men•lll•A •k•llın bii· 

tü• öğrencilcrile üçerlik diıi 
,halinde törene katılacaklardır. 

6 - lzmir, Manisa ve Me· 
ncmenden iştirak edecek he
yetler saat 14,45 te Ayyıldız 
tepesinde Kubilay abidesi önün· 
de, krokide gösterilen şekilde 
yer alacaklardır. 

1 - Törene lzmirden gi· 
den süel handonun çalacağı is
tiklal marşı ile başlanacaktır. 

2 - Söylevler: 
A - İzmir ve Manisa Parti 

örgütleri adına birer söylev. 
B - Ordu adına kıt' anın 

en genç sübayı tarafından bir 
söylev. 

C - Öğretmenler adına 
bir söylev. 

O - Menemenliler adına 
bir söylev. 

H - Söylevler en çok onar 
dakika sürecektir. 

3 - Söylevlerden sonra çe· 
lenkler ve çiçekler konacaktır. 

4 - Menemene dönülecek, 
ora Parti ve Belediyt>sinin ha· 
zırladığı toplantılara iştirak 
edilecektir. 

Bu programın iyi tatbikine, 
abide önünde herkesin iyi yer 
almasına Menemen lrçebaylığı
nın başkanlığındaki heyet me· 
murdur. 

5 - 8,30 da Halkevinde 
istiklal piyesi temsil edilece
tinden yurddaıların ovımıze 
relmelori. 

Hana geldikleri vakit, han· 

ikinci Filip'in ~altın 
ha~ine•i nerede 

gömülü 
/ Baıtara/l 2 inci sahi/ede J 

sini aradı. ispanyaya iİtmek 
için büyük:Britanya ; adası:ile 
lrlanda adasının şimalinden 
dönerek büyük bir kavis çe-
virmeğe mecbur oldu. Bu 
ric'at esnasında ispanya ge· 
mileri o kadar tahribata uğ· 
radı ki seksen gemi battı, on 
beş bin adamdan fazla zayi· 
at oldu. Yolda batan gemiler 
içinde en me§huru (Almirante 
de Florencia) isimli gemi idi. 
Bunun üzerinde bütün filonun 
hazinesi bulunuyordu ki mile· 
tarı on beş, yirmi milyon al
tın tahmin ediliyordu. Bu ge· 
mi İskoçyanın garp sahillerin· 
de Tobermory limanı önünde 
battı. 
Bir rivayete göre, bir lnıiliz 

balıkçısı geminin barut depo· 
sunu ate~lemek yolunu bul· 
muştu. Gemiyi de bu suretle 
batırmıştı. Geminin battığı 
günden beri 3 asır geçmiştir. 
Fakat o günden bugüne ka· 
dar gemi ile beraber denizin 
dibine inmiş olan milyonlarca 
altını çıkarmak i~in çalışılmak· 
tsdır. En son teşebbüs 1633 
senesinde olmuştur."' Şimdiye 
kadar sarfedilen emekler neti-
cesinde ancak bazı topların 
altından yapılmış parçaları ile 
bazı gümüş eşya elde edile-
bilmiştir. Bu arada bir takım 
insan kemikleri de çıkarılmış· 
tır . 

Fakat şimdiye kadar asıl 
büyük altın hazinesi ele geçi· 
rilememiştir. Bunun için her 
yıl müsaid mevsimlerde ayni 
yerde denizin dibine dalgıçlar 
indirilerek araştırmalar yapılı· 

yorB. l · · b"' -k u araşhrma ar ıçın uyu 
servetler feda edilmektedir. 
Ve eğer bir gün ikinci Filip'in 
harp hazineleri denizin dibin· 
den çıkarılacak olanhbunda 
muvaffak olanlar dünyanın bir 
altın deposunu ellerine ıeçir
mif olaeaklardır. 

••• 
ltalyan kralı 
Metaksas'a niıan 

verdi 
Atina, 22 (Radyo) - ltal

ya'nın bura sefiri Bay Yoska· 
relli, Yunan başbakanı general 
Metaksas 'a ltalya kralı Viktor 
Emanuel'in gönderdiği {Sen 
Moris Lazar) haç nışanını 
vermi~tir. ---··-·-----

Alman 
Kabinesi harp bütçe. 

sini tasdik etti 
Bertin, 22 (Radyo) - Al· 

man kabinesi, Cumartesi ak· 
şamı toplanmış ve yeni har· 
biye bütçesini tetkik ve tasdik 
eylemiştir. ---·---
Yunan veilahtı 
Pilot diploması aldı 

Atina 22 (Radyo) - Yunan 
veliahtı Prens Pol, tayyarecilik 
talimlerini bitirmiş ve pilot 
diplomasını almıştır. 

Veliaht, 25 Mart milli bay· 
ramında yapılacak törene iş· 
tirak edecek tayyare filolarını 
teftiş etmiştir. --...... ··~--
yeni Fransız 
harp gemisi 
Bordo 22 (Radyo) - Fran· 

sız'ların inşa ettiği on bin 
tonluk (Gloar) adındaki kru· 
vazör, tecrübelerini bitirmış 

ve toplarını almak üzere (Lor· 
yan) a ıritmiştir. ...... 

Avenol 
Delboş'la görüştü 
Paris 22 (Radyo) - Uluslar 

sosyetesi genel sekreteri bay 
Avenol, Hariciye Nazırı bay 
lvon Delbos ile uzun müddet 
konuşmuş ve Uluslar sosyete· 
sinin takviyesi için alınacak 
tedbirler etrafında fikir teati· 
sinde bulunmuıtur. 


