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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Alman - ltalyan 
Siyasi dostluğu Avustur
ya'nın Almanya'ya ilhakı 
şayialarile sarsılmıştır. 
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ı•stı•kla"' I hakkı Başbakanımız Yunan Krah bugün Giri-

Suriyeliler nih_a_y_e---f H..__a-ta_y_ın tabiihakla
rını tanımak mecburiyetini hissettiler 

Londra'ya ne za- de hareket ediyor 
man gidecekler ·- . _ 
Belgrad, 6 (Radyo) - Ve- Kral bu ayın 12 sine kadar 

reme gazetesinin istilibaratına 

göre; Türkiye Cumhuriyeti Girid adasında kalacaktır 
ha ekili Gneral ismet lnönü 

Eazkiye'liler yaptıkları bir 

nümayişte bu tazyiklere veciz 

bir cevap olarak Türk bay

rağını çekmişler ve Türk ida

resini istediklerini bildirmiş
lerdir. ______ .. __ _ 
Paris borsası 

Paris, 6 ( Radyo) - Paris 

borsası Nisan ayında da her 

Cumartesi günü kapatılacaktır. 

lngjltere'yi ziyaret etmek üze
re bu ayın 15 inde Londra
ya areket edecektir. ;...._---·---·---
IBa y Şato 
Sefirleri ka

bul etti 
Tokyo, 6 (Radyo) - y; 

ni Japon hariciye bakanı Bay 

Şato, sufera heyetini kabul 

B R Z elt etmiştir. 
lskenderun'dan bir görünüş • U V . •. • 

İstanbul, 6 (Hususi) - Ha- Türk olmak itiberile Hata- A • ' •• B ş • 
tay ana yasası müzakerele- yın Arap .olduğunu iddia eden merıka yımtt· • uşnıng 
rinde daima müşkülat çıkar- bir devletın yapacağı ana ya- ff h •• k • 
mağı hedef ve meslek ittihaz sayı kabul etmiyeceği artık re e gorme Nısanda Roma-
eden Suriyeliler, nihayet Ha- anlaşılmıştır. Suriye murahhas- • t• ' • 
tay'ın istiklal hakkını kabul lan da Hatay yasasının sala- IS ıyor ya gıdecek 
ve tasdik etmeğe mecbur kal- hiyettar komite tarafından ya· Vaşington 6 (Radyo) -Re-
mışlardır. pılmasını kabul etmiştir. isicumhur Bay Ruzvelt, Cum-

Suriyeliler, Hatay'ın ana ya· Suriye hükumeti murahhas- huriyetçilerin galebesi dola-
sasını ancak Suriye hükumeti- !arının bu hakikatı anlamış yısile verilen bir ziyafette bir 
nin tanzim edeceği ısrarında olmaları, · Cenevre' de ki komi- söylev vermiş · ve yapmak is-
idiler, Fransa da bu iddia ve tenin mesaisinin kolaylaşmasını tediği ıslahattan geri kalmı· 
ısrardan kendi hissesine bir ve binnetice Hatay mes' ele- yacag~ ını söyledikten sonra, 
istifade beklemekte idi. 

B. Mussolini 
Bomba tecrÜ· 
heleri yapmış 

sinin sulhpcrverane bir şek~lde Amerika halkının refahl için 
hallini temin edecektir. çalıştığını ve Amerika' da hiç 

İstanbul 6 (Hususi) - Ha- bir ferdi sefil ve fakir gör-
tay' da müstevliler tazyiki de- mek istemediğini ve devlete 
vam etmekte fakat buna mu- zarar vermeksizin en küçük 
kabil milli hislerin galeyanı işçiye iş temin etmek istedi-
artmaktadır. gını söyledikten sonra, Av-

Fı.1l.Sll•n ha"dı·sesı· rupa'nın birçok yerlerinde ol
duğu gibi demokratın, Ame· 

İngiliz'lere kaça 
mal oluyor 

rika' da iflas etmediğini ilave 
eylemiştir. 

Bay Ruzvelt, sözüne de· 
vamla son zamanlarda vuku
bulan seylablar yüzünden fela-

kete maruz kalanlara yardım 
edilmesini istemiş ve umumun 
nazarıdikkatini bu noktada 
celbeylemiştir. 

Bag Şuşning 
Roma, 6 (Radyo) - Avus

turya başbakanı Bay Şuşnin· 
gin, Nisanın birinci güna Ro
ma'ya gideceği ve B. Musso· 
lini ile görüşeceği söyleniyor. 

Son haberler, İtalya ile 
Avusturya arasında hiçbir ih
tilaf mevcut olmadığını bildi-
rıyor. 

Londra 6 (Radyo) -Royter 
ajansrnın, Kudüs' den aldığı 
bir habere göre; İngilizler, Fi
listin hadiseleri münasebetile 
getirmiş oldukları bir fırka 
asker için Şubat nihayetine 
kadar bir milyon 65 bin İn
giliz lirası sarfetmişlerdir .. 

-------·-. ----------.._..--;;..-. 
Bay Mussolin.~ 

Roma 6 ( Radyo ) - Bay 
Mussolini bir bombardıman 
tayyaresile dün akşam cenubi 
İtalya' da bir cevelan yap· 
mıştır. 

Bay Mussolini, Berciyano 
körfezinde bomba atmak tec
rübeleri yapdıktan sonra Ro· 
ma'ya dönmüştür. 

---•+---

Romanya 
Borçlar: mese
lesini halletti 

Bükreş, 6 ·(Radyo) - Ma
liye bakanı Bay Mircakof 
Paris'ten dönmüştür. Maliye 
bakanı F nmsa ile borçlar uz
laşmasını imzalamıştır. 

Romanya hükumeti borçlara 
ll'ıukabil yüzde 65 tediyat ya
pacaktır. Bu uzlaşma bir sene 
1çindir. 

Bakan: "Gelecek sene ye
time geçecek yeni Maliye 
bakanı icabına göre yeni bir 
Uzlaşma yapabilecektir.,, De· 
hıi§tir, 

İngiltere hükumeti, bu gibi 
masraflar için 6 milyon liralık 
bir bütçe tanzim eylemiştir. ____ ..... ____ _ 
B. Destef ani 

İtalyanın Çin müşa .. 
virliğine atandı 

• Roma, 6 (Rad)o) - Bay 
Destefani İtalyanın Çin hü
kumeti müşavirliğine tayin 
edilmiştir. Bu günlerde Çine 
gidecektir. ----·-..----
Bitaraflık 

Kanunu · 
T enkid ediliyor 
Vaşington 6 (Radyo)- Sna-

toda kabul edilen bitaraflık 
kanununu, ayandan Borah ve 
Conson şiddetle tenkid etmek
tedirler . 

Bu iki ayan azasına göre, 
bu kanun, en kuvvetli ve mü
tecaviz olan milleti himaye 
edecek vaziyettedir . 

Fransa, dahili istikraz 
için faaliyete geçiyor 

Pazartesi günü ricalin bir kısmı 
radyoda söylevler verecekler 

Bay Herigo 
Paris, 6 (Radyo} - Fransa 

reisicumhuru Bay Lebrun, Pa· 

zartesi günü açılacak olan 

dahili istikraz hakkında mü· 

him bir söylev verecektir. Bay 
Lebrun' dan sonra; parlamento 

reısı Bay Heriyo, ayan reisi 
Bay Janene, harbiye nazırı 
Bay Daladiye ve sabık baş
vekillerinden Bay Kayo taraf
larından ayni mevzu etrafında 
birer söylev verilecektir. 

Bu söylevler, radyoda her 
taraftan dinlenecektir. 

Bulgar zabit
leri 

F armasonlukla ala. 
kadarmış 

Belgrad, 6 (Radyo) - Bul· 
garistan ihtiyat zabitleri kulu· 
bünün yaşlı azaları, farmason 
localarına mensup olan genç 
zabitlerin ordudan uzaklaştı· 

rılmaımı iıtemiılerdir. 

1 
' • 
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Yunan kralıl Yorgi 
Atina 6 ( Radyo ) - Kral Kral, Girid erkanını öğleden 

ikinci Jorj, yarın (bugün) Ave· sonra kabul edecek ve sonra 
rofla Girid adasına hareket askeri teftiş eyliyecektir. 

edecektir. Kral, Pazartesi günü Res· 

Kralın refakatinde, başbakan mo'ya ve ayın dokuzunda da 
general Metaksas bulunmak- Kandiye'ye geçecektir. 
tadır . Girid'in her tarafından Kra-

Kral, Hanya' da maktul as- im istikbal merasimine İştirak 
kerlerin mezarlarına çelenkler için hey' etler gelmiştir. 
koyacak ve müteakıben bele- Kral, ayın 12 sine kadar 
diye reisi tarafından verilecek Kan diye' de kalacak ve oradan 
ziyafette hazır bulunacaktır. doğruca Pire'ye dönecektir. 

-------------·~·~·--.. --~-----
Planör uçuşları 

------~---------
yarın Gaziemir' de heyecanlı 

hava ve paraşut tecrü
beleri yapılacakbr 

TürkHavaKurumulzmirlileri davet ediyor 
Şehrimi~dc:_ b~l~nan. Türkkuşu· 1 lu istasyonlarından da yolcu alı-

nun pazar gunu ıçın hır havacılık caktır. .. .. • 
bayranıı tertib ettiğini yazmıotık. Devamı 4 uncu sahı/ede 
Hava kurumu. halkımızın bu gü· 

zel ~p~r.eğl~ncesine iştira~ ed~bil- Çekoslovakya 
meeı ıçın ıcabeden tedbırlerı al· 

mıotır. o gün. her tarıa nakil va· Askeri yolların in-
eıla~ı bulunacaktır. Bütün İzmir. • 
Türk çocuk.tarının havacılık saha· ŞaSlna ehemmıyet 
l!;ndak.i çalı~malarını ve alınacak veriliyor 
neticeyi ya"ından ve zevkle takib 
edecektir. Hava kurumu, ba)kımızı 

şu mektubu ile bayrama davet et· 
mektt.odir: 

Sayın İzmir'liler 
Tül'kkuşu f ilonıuı tarafnıdan 

7.3.937 paı.a\' günü Gaziemir tay· 
yare alanında büyük ba\'a g(isteriş· 

lcri yapılacaktır. Pogram ıışağııln 

gö~terilmi~tir. 

Havacılığa büyük hir sevgi ile 
bağlı Lulunan 1zmir1liler kendi 
evladlarını görmek üure bu ham 
höeteri~lerine davet ediyoruz. 

TUrk Hava Kurumu 
lzmir şubesi 

Gösteriş programı 
l - Gö~teri~ler tam ııaat on· 

birde baalıyacaktır. 
2 - Yedekte planör oçu:u ve 

akrobasi. 
3 - Müoferid Ye grub halin· 

de paraoüt atlamalıın. 
Halkımızın bu göıtcri~lcri ko· 

laylıUa görebilmesi için trenler ve 
otobüsler hazırlanmıştır. 

'frenler ıaat ııek.iz buçuktan 
itibaren Alaaneak. ıanndan acfer· 

ltr• baflı7acak n i:ımer, ~çul· 

Bay Benes makamında 
Prag, 6 (Radyo) - Hüku

met, askeri yolların ikmali 
için yeni efradı biran evvel J 
silah altına almağa karar 
vermişti r. Bu yolların ikmaline 
büyük ehemmiyet verilmek
tedir. 
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~ Avusturya' da vaziyet ne olacak 1 Londra • Paris 
Zabıta Romanı: 

Almanya'nın bütün ümitleri, Avustur- Hava postaları sık-
Cehennemli Kadın laştırılıyor 

ya'da bir ihtilal çıkmasındadır nü;a~;::ü:o~~'·~~a;iz t~~ .. -30- .. 
Karter, müdürün karşısına 

oturduktan sonra kendisine 
müdür Mikaloski hitap etti: 

- lhtimalki Şik herşeyden 
sizi haberdar etmiştir. 

Bütün bildiklerini söy-
ledi. 

Kroser' e dair benimde 
onun kadar malumatım var· 
dır. Fazla bilmem, hakikaten 
bu elemli bir hadisedir. 

- Mister Corcl Planları 
kemali tedbirle kurulmuş olan 
bu ( Mahkeme tiyatrosunda ) 
siz hazır değil midin iz?. 

- O gün mühim işlerim 
zuhur ettiğinde mahlremede 
bulunamadım. 

- Barı memurlardan bir 
birkaç kişi gönderiydiniz. 

- Birisini göndermiştim. 
Bu divane, mevkuf Kroseri 
oradaki muhafızların nezaret· 
leri altında bırakarak öğle 

1 

vaktı yemek yemeğe gitmişti, 
ihmaline ceza olmak üzere 
bir aylık maaşını kestim. Za· 
ten Kroser'in böyle bir şey· 
tanlıkla kaçacağı hatır ve ha· 
yalime bile getirmedim, yok
sa kendim bizzat kafi kuvvet 
alarak muhafazasına giderdim. 
Bu sözlerin bir faydası yokl 
Şimdilik ne yapmak lazımsa 
ona dair konuşalım. 

- Mucibince takip edilecek 
bir hatb hareket tayin ettiniz 
mi ? 

- Nikolal rica ederim, beni 
kendi halime bırakınız. Aklım 
fikrim başımdan gitti, ne ya· 
pacağımı da büsbütün şaşır· 
dım, her bir işi sana bırakı· 
yorum, ne yaparsan yap ... 

Karter, gülerek : 
- Yılanı deliğinden iki kere 

çıkardım, üçüncüsüne de mu
vaffak olmalıyım. 

- Mislinde ( bir işin üçün· 
cüsünde ancak muvaffakiyet 
hasıl olur) denilmiştir. 

- Evet, bu defa yılanı 
yakalarsam, onu güzelce mu· 
hafaza etmelisin aziz Corcl 

- Karter, sen bilirsin ki, 
ben ne de adamlarım sonun
cu defa da mes'ul değiller, 
çünkü mevkuf olan adam 
polis dairesinden mahkemeye 
tevdi olundu mu, onun emir 
ve muhafazası mahkeme hey· 
etile, mahkeme muhafaza me· 
murlanna aittir. Şimdi ise şe· 
ref ve namusuma yemin ede· 
rim ki bu gere de yılanı ya· 
kalamağa muvaffakıyet elve· 
rirse, muhafazasını kendim 
bizzat deruhde edeceğim. 

- Aşk olsun, ben de hu 
telefonu yakalamak için müm
kün olan fedakarlığı yapmak
tan geri durmıyacağım. Ancak 
bu kere bütün müşkülata kat· 
lanmak şarttır. Mes' ele bir 
takım giiçlüklerle doludur. 
Çünkü işin içinde kadın par· 
mağı vardır. (Karıyı ara) de
nildiği için bu hususta sizden 
sorarım bu güzel kadına dair 
birşcy bilir misiniz? 

- Hangi güzel kadın? 
- Müttehimler sandalyesin· 

de Kroser'le beraber oturan 
hüsnüan sahibi inisi 

- lnis Nakaromu? 
- ta kendisi, evet Madison 
meydanı civarında 75 numaralı 
hanede oturan kadını siz hiç 
tarassut ettiniz mi? Yahut ser· 
vet, şeref sahibi gençlerden 
kimlerle konuştuğunu bilir mi· 
siniz ? 

--·-· Karter, bunu söyliyerek mü- Roma vakit kazanmağa çalışmaktadır. Prağ ise, Habsburg'la- çok yerlerde çok taammum 
düre ihmalci nazarile ve alaylı , etmiştir. 
bir eda ile cebinden bir yap· rın tahta avdetlerine katiyen müsaade etmemeğe azmeylemiştir Bu yerler arasında Paris· 
rak sigarası çıkararak yakıp Fransa'nın tanınmış siyasi maktan korkmaktadırlar. Hal· tice şudur ki, Avusturya Baş· Londra'yı zikredebiliriz. 
dumanını savurmağa başladı. muharrirlerinden B. Piyer Dö· buki bu korku yersizdir. Çün· vekili bir kere daha, müstakil Son karar mucibince Paris 

- Karterl Bugünkü kıyafe· mininin Tribün Dö Nasyon kü harpten evvelki vaziyetin bir Avusturya'yı müdafaa et- Londra hava seferleri yaz ta· 
tin gibi tavırlarında da bir ga· gazetesinde, Avusturya ve Ha· avdetine artık imkan yoktur. miş ve Habsburgları getirmek rifesi her 48 dakikada bir 
riplik görüyorum. Bilmem ki bsburglar hakkında bir ma· Habisburglar Avusturya • Ma· kozunu oynamayı muhafaza yolcu ve posta tayyaresi ha· 
şu gizli tekdirine mi taham· kale iyazmıştır. Muharrir, bu caristan tahtına geldikleri tak- etmiştir. Bu, ltalya'nın duru- reket ettirilmesini esasına is-
mül edeyim, yoksa bu gülünç yazısında şöyle diyor: dirde, olsa olsa Çeklere bir miyle aynıdır, Avusturya, İtal- tinad etmiştir. 
kıyafetinemi güleyim! Yarım Avusturya mes'elesi, muhak· anlaşma teklif edebilirler. (As· ya ve Macaristan böylece Tayyare seferlerinde görü· 
saattanbcri konuştuğumuz hal· kak ki, Avrupanın en çapraşık keri ittifak ve gümrük birliği) g;tgide biribirine bağlanmak- len bu fevkaladelik cidden 
de hiçbir şeye karar vereme· mes'elelerinden biridir. Ayni Çekoslovakya ise, bundan an- tadırlar. Ve B. Şuşnig'in nut- büyüktür. 1908 senesinde 
dik, ciddi konuşalım. zamanda bu mes'elenin alacağı cak menfaat temin eder, birşey ku da gösteriyor ki B. Mus· Hanri Farman ilk bin metre 

- Ciddi söylüyorum, hası- hal şekli bizim için son dere· kaybetmez. Fakat Perag hala solini Avusturya'da Alman· uçuş yapmış idi. 29 sene ev· 
lı kelam bu kadının hallerin· ce ehemmiyetlidir. Çünkü A· bay Benes'in parolasına sadık· ya'ya hareket serbestisi ver- vel başlıyan tayyarecilik bu 
den neye vakıfsın? vusturya'nın şu veya bu yola tır: "Habisburgların geri dön- miş değildir. Avusturya'nın is· gün akıllara hayret verecek 

- Hiçbir şeye!.. Yalnız sapmasına göre, Avrupa sul- mesinden ise Anşulos mürec- tiklali ltalya ve aynı zamanda derecede terakki etmiştir. Bu 
insani güzelliğine, boyuna ve he veya harbe doğru tevec· cahtır." Macaristan için hayati bir terakkilere rağmen bundan 
endamına meftun zulfu peri- cük edecektir. Şuşning'in fikirlerine gelince mes'ele olarak kalmaktadır. beş altı sene evvel Paris ve
şanına esir edecek bir güzel· Mes' elenin Avusturya bakı- Avustul') a' nın kendisine en Şunu da ilave etmek iste· ya Londra' da, iki şehir ara
liğine akıl ve fikri tarumar mından esaslarını sarih surette iyi görünen hükumet şeklini riz ki, Çekoslovakya'nın istik- sında muntazam ve sık tay
edecek bir letafete, zerafete anlatan Başvekil Şuşningin intihapta serbest olmasını mü· lali Viyana, Budapeşt'e ve yare seferleri bir hayal ad· 
ve akıllara hayret verecek nutkunu tahlil etmeden önce, dafaa etmiş ve icabında kendi Roma için hayati bir ehem- dediliyordu. Bugün bir Paris
derecede cesarete düzgün ke· bu Problemin Berlin, Roma hükumet şeklini bizzat seçmesi miyeti haizdir. Fakat bu nok· li veya Londra'lı her 48 da· 
lama malik olduğundan baş· ve Prağ' da aldığı şekilleri izah için, sözün millete:verileceğini tada ltalya'nm doktrini daha kikada tayyare postasından 
ka bir malumatım yoktur. edelim. söylemiştir. az kitidir ve Vatikanın dok· istifane imkanına nail olmuş-

- Hah, hah, hah .. Famil· Berlin bakımından, Avustur· Müstakil bir Avusturya için trini de mütereddiddir. tur. 
yan, sakın işitmesin. Yoksa ya mes' elesi oldukça basittir. Bütün bunlardan çıkan ne· Her şeyin Prağa bağlı oldu· _ğ_u_n_a_h_i_ç--şiı-'p_h_e_y_o_k_t-ur-.-B-iz-im-
bizim budala ihtiyar aşka gi· B 1. A t ' Al ..._ .......... ..._. 

er ın, vus urya yı man B '1001 yaptığımız şekilde gözönünde 
riftar olmuş der, inisi bir milletinin bir cüz'ü addediyor u 1 gece sarayı 
defadan ziyade görmedim. b .. • tutulunca Habsburglar mes'· ve u cuz ün er-geç Almanya· • , , , • 
Maamafih bu şairane anlatma· 'lt'h k t · · k b.. ff f 

ya ı 1 
a e mesını pe ta 

11 angı· ''mes'ut anı·,,nı·n ''Şehnızdan coşarak gözlerimi nu· görüyor. Bu sebepledir ki Ha· 
elesi Avusturya'nın çerçevesini 

aşar. Avusturya'nın istiklali 

gibi italya' nın emniyeti de Al· 

man • Çek hududlarının mu· 

hafazasına bağlıdır. Aksine 

olarak, Çekoslovakya'nın istik· 

lali, herşeyden önce, Prağın 
Roma protokulünü imzalamış 
olan devletlerle sıkı bir anlaş· 
ma halinde kalmasına bağlıdır. 
Biliyorum ki bu görüş henüz 
Prağ'da tasvib ediliyor değil· 
dir, fakat Çekoslovakya'nın 
başka hangi politikayı takib 
ederek kendini kurtarabileceği 
tahmin edilemez. 

runa gark edip pek ziyade bisburg hanedanının tekrar razad,,ı için yapılıyor? 
uğraşacağım. tahta çıkmasını istememekte· 

- Karter hu kadar alay dir. Şimdilik Berlin'in bütün 
kafi, Nakaro hakikaten az ümitleri, Avusturya'da bir ih
bulunan bir güzelliğe maliktir. tilal çıkmasındadır. Anşulos 

- Yalnız güzelliğini anlat· imkanının devam etmesi onun 
makla bitmemelidir. Zanne· için kafidir ve Avusturya Cum 
dersem başka güzelliklere de huriyet şeklinde kaldıkça bu 
maliktir. -:- k" - l k ım an mevcut o aca tır. 

- Yirmi yaşındadır. 
- Bundan başka? 
- Kendi hanesinde babası 

ve teyzesile oturuyor. Babası 

hasta olduğundan yatak oda· 

sından ayrılamıyor, teyzesine 

gelince, bir yerde durmaz, bü

yüklerle ve zenginlerle konu· 

şur, vaktinin kısmı azamını 

büyük zatlarla geçirir. Kendi 

evinde hasta olan zevcinin ya· 

nında pek az durur. Kendisi 

kocasından pek küçük ve genç 

tir. Söylendiğine göre, Avrupa 

seyahatinden bulunan bir zen· 

gin zatın maiyetindedir. 
- Genç, güzel ve şık ini· 

si nasıl tanıyorsunuz? 

- Sözü, özü [doğru, evin· 
den~pek az dışarı çıkar. Ah· 
lak ve 'etvarında · Kroserle 
olan samimiyetinden başka • 
şayanı intikad, mucibi itiraz 
hiçbir ayıba malik değildir. 

Moris Kroserle beraber 
mütehimler "· mevkiinde otur· 
-;;~ına gelince: Kendisini sonJ 
derece sevdiğinden dolayı 
ileri gelmiş diye tefsir ve te· 
vil olunmaktadır. Hatta mah· 
keme reisi Pol'un ifadesine 
göre, lnis tarafından Kroserin 
yan~na oturrM.kt&rl -ey~la-~e-n:
etmek istemişse de bilaharai 
lnis Kroser'le arasında nikah 
namzetliği gibi sağlam bi;' 
rabıtanın mevcudiyetini söyle· 
mesi üzerine ısrar ettiğinden 

reisde oturmasına-müsaade 
etmiştir. 

- 1 Yalnız · reis değil, siz 
dahi fazilet --~e -ğ}izellik · tim-:-
salini vak'a esnasında tevkif 
etmeğe lüzum görmiyerek elin· 
den uçup gitmesine razı ol· 
dun değil mi? 

· Arkası flar • 

Romaya g~lince, vakit ka· 
zanmağa çalışmaktadır. Mus· 
solini, general Göring'le bu 
hususta mutabık kalmıştır. 

Perag, vaziyeti tehlikeli bi; 
-;;,;iyede;-tetkik~ etmektediT.° 
Çekler, yeniden~ Habisburgla· 
rın boyunduruğu altında kal· 

f ratelli Sperco 
vapur acentası 
_ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANY ASiNiN 

"CERES,, vapuru 4 Martta 
gelip BURGAS, VARNA ve 
KôSTENCE limanları ıçın 
yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 10 
Marttan 14 Marta kadar AMS· 
TERDAM, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LlNIE 

"NORRUNA,, vapuru 2 
Martta limanımıza gelip ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDINA VY A limanları 
için yük alacaktır. 

"ISA,, vapuru 14 Martta 
gelip ROTTERDAM, HAM· 
BURG GDYNIA ve~SKAN
DlNAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 21 
Marta gelip PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük ve yolcu alacaktır. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerinden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142/4221/2663 

Avrupa gazetelerinde gene 
bir dedi, kodu aldı yürüdü; 
bu dedikodunun esası şudur: 

Dalmaçya'da, Ragoza yakın· 
larında bir saray, bir konak, 
bir şato yapılmaktadır ve bu 
saray kimindir?. 

Ve, mes' ele cidden dedi· 
kodoya layıktır. 

Ragoza'nın denizden birden 
bire yükselen yalçın kayalık 
sahillerinde, denizden 20-25 
metre yüksek bir kayalık üze· 
rine bir yuva, bir şahin, bir 
kartal veya... bir bülbül yu· 
vası kurulmaktadır. Bu kayalık, 
tenha bir yerdedir; buraya 
kadar bir yol yapmak lazım· 
gelmiş ve üç dört senelik bir 
çalışma ile yol yapılmıştır. Fa· 
kat, granit kayaları arasından c 

bir yol yapma;n · ~e--d~~~k-
olduğunu takdir edersek, bu 
yolunda neye mal olduğunu 
anlamış olur':.lz. 

Yol yapıldıktan sonra, de· 
nizden itibaren dim·dik yük
selen kaya parçası Üzerinde 

• Balkan ve Adiryatik'in eski 
mimari usulünde bir konak 
kurulmağa başlamıştır. 

Yüzlerce amele, bu keskin 
granit kayası üzerinde aylarca 
çalışmışlardır. Maddi birçok 
zorluklar arasında bu ameleler 
korkunç ve her kaya~kovuğun· 
da birkaçı mevcut olan zehirli 
yılanlarla da mücadele mechu· 
riyetinde kalmışlardır. 

Bu saray veya şato artık 
bitmiştir. 

Harici manzarası güzelden 
ziyade gariptir, fakat deniz bu 
eski usule göre yapılmış yeni 
şatonun ayakları altındadır. 

Muazzam, lüks salonları var· 
dır. Her türlü istirahat esbabı 
konfor mevcuttur. Elektrik, rad 
yo, telefon, telsiz telgraf ta 
vardır . 

Bunlardan başka, şatonun 
kuleleri geniş traçalarla çev· 
rilmiştir. Ve 2400 çiçeğin 
biribirine güzellik müsabaka· 
sına giriştiği mükemmel bir 
bahçesi vardır. 

Böyle tenha ve vahşi, fa. 
kat güzel ve hülyası çok yer· 
de kurulan bu yeni "1001 
gece masalları sarayı,, kimin
dir?. 

Bu sarayı, hangi zengin, 
hanki milyarder veya hangi 
şimarık hükümdar, kimin hangi 
"şehriazad,, için yaptırmıştır? 

İşte hunların heps!de meç· 
huldür. Hiçbir kimse bu şa
tonun sahibini ve hangi dilber 
için yapıldıgını bilmemektedir. 

Bütün dedi-kodular bu meç· 
hullerden doğmaktadır. 

Bir kısma göre, bu şatoyu 
Dük Dovindsör yaptırmıştır. 
Fakat bunu tasdik edecek bir 
hadise ve vak'a henüz tesbit 
edilmemiştir. 

Zayi 
Sadriye namına mahkük 

mühürümü kaybettim. Yeni· 
sini çıkartacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Sadriye 

Bir verirsen bin ka:ı:anabilirsin. Bir kaybedersen paran he9• 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 

yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
zengiaden birinİR de senia olmıyacaiJnı ki• iddia •debilir. 
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Sahife 3 

d .... · ·kı·k I ld ? W. F. H. Van rekisı Limited lzmir Yün Mensucatı 
egışı ı nası o u · Der Zee Türk A. Şirketinin 

Kamutay-ın_b_u_c;l-s-es_i_n-de dikkate & C vapur acentası 
o. Birinci Kordon Rees binası Halkapınar kumaş fabrikası 

şayan müzakereler geçmiştir DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 Tarafından mevsim dolayısile yeni 
Hamburg 

- 11 - için bile bir afettir. "HERAKLEA., vapuru li- ELLERMAN LINES L TD. c, ıkardığı kumaş/ar: 
Bunun sebebi açıktır. C. H. Eğer biz sadece kopya edil- "EGYPTIAN,. vapuru Mart 

manımızdadır. HAMBURG ve s "" ı 
Partisi yeni devletin fikir ve miş liberal fikirlerle meşbu ANVE S k iptidasında LIVERPOOL ve ag a m· R 'ten yü tahliye et-
politika kaynağıdır. Parti li- bir cümhuriyetçi olmakla mektedir.! SWENSEA'dan gelip yük çı- Zar-lf 
beral devletlerde görülen bir- iktifa etseydik, güç ve çetin ·------

karacak ve ayni zamanda çok partilerden biri değildir. zamanlarımızda yurd dışından AMERICAN EXPORT LINES 
Yeni devletin hayatı boyunca içeriye dökülen zehirlerle mem· THE EXPORT CORPORA- LIVERPOOL ve GLASKOV v d 
derin t;)crübelerle pişmiş olan leketi altüst etmek istiyenlere TION _ NEVYORK için yük alacaktır. e UCUZ U 
bünyesinden her zaman dev· karşı durabilir miydik? (Allah "EXMOUTH., vapuru 19 "LESBIAN., vapuru 15 marta Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
lete esaslar vermiştir. Bu se· göstermesin sesleri.) Martta doğru bekleniyor. LONDRA, HULL ve AN- s t y ı • 
beble yeni devlet vasıflarının RASiH KAPLAN ( Antal· NEVYORK için yük alacaktır. VERS'ten gelip yük çıkara- a iŞ er erı 
anlaşılması için bütün alaka- ya) - Babil kulesi mi burası? PiRE AKTARMAEI SEYRi caktır. Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
darlar bugünkü Parti progra- SECEP PEKER (devamla)- Tarih ve navlunlardaki deği- HAl/ T A ~ 
mından istifade edeceklerdir. Bize sokulurken kıyafet değiş- SEFERLER ~ 

"EXCAMBION vapuru 12 şikliklerden mes'uliyet kabul • • • Bu değişme teşebbüsünün tiren irtica denilen heyulanın " M • v l • 
b 1 k k Martta PiRE' den BOSTON edilmez. ımar .n.ema ettın ehemmiyetini anlamak için oynuz arı, uyruğu yo tur. caddesinde F AH 

söylemeyi lüzumlu gördüğüm Hepiniz tecrübeyi en derin ve NEVYORK için hareket • tKANDEMİR Oğ/u 
fh l d k edecektir. Birinci sınıf mutahassıs -.---------------------bir noktayı daha tebarüz et· sa a arın a yaşama tasınız. ı• 

tirmek isterim. Arkadaşlar; Devletin her hangi iç veya dış " EXOCHORDA,. vapuru Dr. Demir Afi 
Müstakil devlet ve Müstakil güçlüklerle uğraşma zamanın- 26 Martta PiRE' den NEV-
millet olmak gibi bir ulvi da- da, şarktan, garptan, cenubdan, YORK ve BOSTON'a hare- Kamçıoğlu 
va vardır. Müstakil devlet ve şimalden esen tahrip propa- ket edecektir. Cilt ve Tenasül hastalıklar 
millet olmak yalnız şu kadar gandalarına karşı kendisini "EXCALIBUR., vapuru 9 
bin kilometro murabbaı top- her zaman korumaya hazır Nisanda BOSTON ve NEV-
rağın üstünde şu kadu milyon bulunması elzemdir. Onun için YORK için PIRE'den hareket 

D 1 t. A k d l edecektir. halkın kayıtsız ve şartsız ya- ev e ın na anunun a ya -
şayıp ekonomik sosyal ve si- nız Cümhuriyetçi olduğumuzun Seyahat müddeti: 
yasal sahada çalışması mana- yazılı olması bugün artık kafi PIRE·BOSTON 16 gün. 
sına gelmez. Bilhassa bir mil- değildir. Ana Yasamıza bu- PIRE-NEVYORK 18 gün. 

letin ve bir Devletin tam müs- gün müzakere edilen layiha- SERViCE MARITIME 
takil bir Devlet ve millet ol· daki diğer unsurları da ekle· ROUMAIN 
mak için kendi hayatından meğe mecburuz (Doğru sesleri.) BUCAREST 

doğmuş ve kendi hayatına Arkadaşlar; toprak işi üze- "DUROSTOR., vapuru 3 
uygun kendi öz malı bir re- rinde arkadaşın söylediği şey- Nisanda KÖSTENCE, SULl-
jime sahip olması lazımdır. lere karşı bir fikir arzetmek NA ve GALATZ ve GA-
Böyle olmazsa vaziyet yurdun isterim. Halil Menteşe arkada- LATZ aktarması DUNA li-
bir parçası ecnebi istilası al- şımız esasa pek itiraz etme- manları için yük alacaktır. 
tında bulunduğu zamana ben- diler. Bu mesele Devlet için 
zer. O halde yurdun hayati büyük ve hayati bir meseledir. 
~sasını teşkil eden rejim ec· Daha ziyade değer meselesin
nebi fikirlerin istilası altında de durdular. Esasen teklif edi· 
demektir. 

Dünya bugün çeşitli rejim
lerin ideololileri arasındaki 
mücadeleye sahne olmuştur. 

Hayatımıza uymıyan dış rejim
ler bize tesir yaparsa bu, iç 

haayatımız için tehlikeli olur. 

Biz kendi rejimimizi bu tesir

lerden korumalıyız. Konuştu
ğumuz teikilatı Esasiye müza

kerelerinden istif adc ederek 

dış tesirler üzerinde biraz da· 
ha durmak yerinde olur. 

Arkadaşlar; feodal devrin 
ıstıraplarından sonra dünya 
İçin her ileri insanlık hayatı

nın bir mübeşşiri, bir ışığı 
gibi liberal Devlet devri doğ
muştur. İlk doğuşta bir kıymet 
sanılan ve her tarafta kapışa 
kapışa taklid edilen bu tip 
idare, siyasi haklar tarafından 
da ekonomi alanında da öyle 
suiistimallere uğradı ki dün· 
yanın hemen hemen her köşe
sinde, bu tip Devlet çürüyor. 
Liberalizm: 

Bugün liberalizm her yerde 
)'a çökmüş, tarihe intikal elmiş 
veyahut da sarsıntı nöbetleri 
içinde can çekişmektedir. Ha
yata yeni doğmuş olan Tür· 
kiye Devletinin hayatı için 
liberalizm çok fena ve çok 
zararlı bir unsurdur. Bugün 
liberalizm demek hukuk bakı
rnından bir anarşi; ekonomi 
bakımından da bir kısım yurd
daşları diğer yurddaşlara istis
rnar ettirmeğe açık bir kapı 

demektir. Bu, sade yeni ve 
nizamlı bir Devlet kurup iş-
1 etmek yolunda olan bizler 
için değil, asırlık Devletler 

len maddede topraklanma için 

ayrıca kanun yapılacağını söy

lemiş olduğumuza göre bugün 

müzakerede bu paranın tedi
yesi üzerinde söz söylemek 
fazla olacaktır. Bunu hususi 
kanunun görüşülmesine bıraka· 
biliriz. 

Mülkiyet hakkında istikra· 
rın bozulması layihada hiç 
mevzuubahs~ değildir. Toprak
lama işinde tediye usul ve şe· 

killerini Teşkilatı Esasiyenin 
alelıtlak istimlaklere aid umu
mi kaidesinden ayırıyoroz. 
Aksi halde bu işe normal yol
dan para vermek yalnız Tür
kiye'nin değil Devlet mahiye
tinde hiçbir bünyenin taham-

. mül edemiyeceği bir külfet 
teşkil eder ki bu vaziyet yük
sek maksadı felce uğratır. 
Bunu açık surette söyliyerek 
bir kanun layihası yolu ile 
Büyük Millet Meclisi huzuruna 

gelmesi hem pratik, hem de 
esaslara bağlılık bakımından 
en doğru bir hareket olur. 
(Bravo sesleri , sürekli alkışlar.) 

AZİZ AKYOREK ( Erzu
rum) - Arkadaşlar; bugün 
Büyük Millet Meclisine sunu
lan takriri imza edenlerden 
biri de benim. Halil Menteşe 
arkadaşımızın bazı tereddüd
lerine dair olan sözlerine bu 
kürsüden cevap vermek isti
yorum. 

Teşkilatı Esasiye kanunu ne 
demektir? Bütün milletlerin 
kanunlarını gözden geçirirsek 
onlarda iki esas görürüz. Birisi; 
başarılan ve kuvvete istinad 
eden, muvaffak olan inkılab· 

ClE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

BUDAPEST 
"SZEGED,, vapuru 5 Martta 

BELGRAD, NOVISAD, BU

DAPEŞTE, BRA TISLA VA, 

VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS

LINJE • OSLO 
"SARDINYA., vapuru 20 

martta PiRE, ISKENDERIYE, 
HAYFA, DIEPPE ve NOR
VEÇ için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
"AVIEMORE., vapuru 21 

Martta BURGAZ, VARNA, 
KôSTENCE, SULINA, GA· 
LATZ ve IBRAIL' e yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez . ., 

N. W. W. F. VAN DER 
ZEE Co. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Ceza gören esnaf 
Belediye tenbihatına riayet 

etmiyenlerden bazı esnaf, be
lediye encümenine verilen 
raporlar üzerine nakti çeza
lara çarptırılmıştır. 

ların ve prensiplerin ifadesidir. 
ikincisi; daha başarılması is
tenilen ve onun için çalışılan 
prensiplerin, inkılabların esas
larıdır. 

lnkılab nedir? lnkılab bir 
milletin yükselmesi, ilerlemesi 
için aranılan bulunan bir for
mülün tatbikat sahasına geçi
rilmesi demektir. 

- Devam edecek -

ve elektrik tedavisi 
fzmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

- - ------ --

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

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 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 B Jurak· Büyük Salepçioğlu hanı I 
aşa~ . karşısında 

·~~~~~~~~~~~~~· 

-~(~ 
olur 
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P •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
UrjeD a aprahatsızve tansıyonlarıyüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Almanya'nın (Şarka doğru ... ) siyase
tinin tatbiki miimkiin değildir 

Hitler Almanyası, Şarka doğru siyasetini tatbike 
çalıştıkça ltalya dostluğunu da kaybedecektir 
Paris 6 (Radyo) - Almanya hükumeti, Avusturya ve Çe- rudan doğruya ve lngilter ile Fransayı da dolayısile alakadar 

koslovakya'nın Almanya'ya ilhakına karar v~rildiği hakkındaki etmektedir. Fakat İtalya, Almanya'nm bu siyasetini en ziyade 
haberleri bir defa daha tekzibe mecbur K.almışlır . bcğenmiyen bir devlettir. Avusturya ve Macaristan hakkında 

Bismark tarafından çizilmis ve Alman milli siyaseti demek yeni başlıyan İtalya siyaseti, Almanya'nın Avusturya' da statoko 
haricintle en küçük menafi teminine müsaade edemez. 

olan "Şarka doğru ., siyasetini Almanya'nın bir zaman terket· Almanya, Avusturya üzerindeki emellerini tatmin için ltal-
mediği muhakkaktır. Alman emperyalizminin ana hattı budur. ya'yı fedaya mecburdur. 
Hitler Almanyası bu siyasetin ilk kademesi olarak Avusturyayı Bugünkü siyasi vaziyeti de böyle bir fedakarlığa tamamen 
ilhak emelindedir. Çekoslovakya'yı da bu siyaset icabı ve ayni gayrimüsait olduğundan ilhak şayialarını tekzip etmiştir. Buna 
zamanda gayritabii bir devlet addettiği için ilhak arzusundadır. rağmen bu şayialar, İtalya - Almanya siyasi dostluğunu kafi 

Almanya'nın bu siyaseti, merkezi Avrupa devletlerini doğ- derecede sarsmıştır. ______ ......................... ·------
Litvanya 

Rusya'ya silah 
ısmarladı 

Varşova 6 (Radyo) - Sov
yet Rusya Erkanı harbiyei u
mumiye reisi (Vogorof)un Bal
tık memleketlerinde yaptığı 
resmi ziyaretlere büyük ehem· 
miyet verilmektedir. 

(V ogorof), Litvanya hüku
metinden mühim miktarda 
silah siparişleri almıştır. 

--···••+<·•---
Bir infilak 

Zırhlı, manevra sa
hasından çekildi 
Cebelüttarık, 6 (Radyo) -

lngiliz donanmasından bir filo 
manevralara başlamıştır. Rum
lis zırhlısı, endaht esnasında 
vukubulan bir infilak yüzün
den manevra sahasından çe· 
kilmiştir. infilak neticesinde 
üç zabit ve bazi efrad yara
lanmıştır. ---·-----

Paris 'te 
Bir hırsızlık 
Paris 6 (Radyo)- Beş meç· 

hul şahıs, müzenin eski mü

cevherat vitrinine hücum ede· 

rek, on milyon kıymetinde mü· 

ccvherat çalmışlar ve kaçmış· 

lardır. Zabıta, meçhut şahısları 

aramaktadır . 

Belçika 
Mısır'ın uluslar sos
yetesine girmesini 

istiyor 
Cenevre, 6 ( Radyo ) -

Uluslar sosyetesi umumi sek

reterliği, Belçika hükumetin· 

den bir nota almıştır. 

Bu nota, Mısırın sosyeteye 

girmesine ıı uvaf akat ettiği 

bild!rmektedir. 

••• 
Faşist meclisi 

Dün de toplandı 
Roma, 6 (Radyo) - Faşist 

meclisi, üçüncü defa olarak 

dün Venedik sarayında ve 

Bay Mussolini'nin riyaseti al
tında toplanmış ve ltalya'mn 
mali vaziyeti hakkında Hnans 
ba'kaıundan .... .,. ... ;.\ "" ..... ~.,. ..... 
t.et.k\k ey\cıniş\\1'. Konsey, geç 
vak\t. b\T l'csm'i \cb\\{ı nc1Tcy
\eul\,ür. • 

ita lya Mısır Kapitü - Komünistler 
Arjantin'den . lisyonları Londra beldiye inti
neler alacak ltalya komisyona habatında kazan. 

Boynos-Ayres 6 (Radyo) -
İtalyanın Arjantin sefiri ile 
Arjantin Hariciye Nazırı bay 
Savuda Lamas arasında bir 
ticaret muahedesi imzalanmış
tır. Bu muahedeye göre ltalya 
Arjantinden ikiyüz milyon kilo 
buğdayla t 8 milyon kilo pa· 
muk satın alacaktır. 

-------+tlt-6-----

B. Krofta 
Tekzib ediyor 

Prağ 6 ( Radyo ) - Bay 

Krofta, Çekoslovak'ya Millet 

meclisi Hariciye encümeninde 

Berlin • Çekoslovak'ya sefırini 

Bay Hitler' den lsviçre'ye ver

diği teminata müsabih teminat 

istemeğe memur ettiği hak

kındaki haberleri tekzip et-
miştir. --····---Tren çarpış

ması 
Liyon, 6 ( Radyo ) - Dün 

gece iki tren arasında bir 
müsademe olmuştur. 

Bir kişi ölmüş ve yolu ka· 
patmı~tır. 

---~-ıı.----

Miting yasak 
edildi 

Angulem, 6 (Radyo) - Mi
ralay Dolarof'un Pazar günü 

yapacağı miting mennedilmiş· 
tir. Bu sebeple sol cenah 
partilerinin mukabil mitingide 
yapılmıyacaktır. 

Besi çiftliği 
Kumtebe'de tesis 

edilecek. 
Dikili kazasında tesis edi

lecek Besi çiftliğinin yerini 
tesbit etmek üzere Dikili ka-

zasında tedkikler yapan Zira
at müdürü Bay Nadir Uysal 
ile Baytar müdürü Bay Adil 
Yergök şehrimize dönmüşler
dir. Besi çiftliği için en mü
said yerin ( Kumtepe çiftliği ) 
olduğu anlaşılmıştıY. Çiftlik 
istimlak edilecek ve Besi çift
liğinin tesisine başlanacaktır. 
n~-.\ •.\('\\\ı:._•,nc.l~ c\o"'U7 ye\:\fl• 

ti .. n~cck ve zayıf hayvanla!' 
bca\cnd\\t\cn sonTa ihl'&Ç cdı
\ecek\\r. 

delege gönderecek dılar 
Kahire 6 (Radyo) _ İtal- Londra 6 (Radyo) - Lon-

ya'nın Kahire sefiri, kapitülas- dra belediye intihabatında, 
yonların lağvı için teşekkül komünistlerle sosyalistler bir· 

leşmişler ve muhafazakarlara edecek komisyona bir delege 
göndereceğini Mısır hüküme· rağmen ekseriyeti temin eyle-
tine bildirmiştir . mişlerdir. 

Bu hadise, Londre'da derin 

Meksika' da 
Yeni hadiseler oldu 

Meksika, 6 (Radyo) - Ori
zaya ve Vera Kroza 'da yem 
karışıklıklar olmuştur. 

Kilise meselesi üzerinde 
Katoliklerle hükumet askerleri 
arasında müsademelcr olmuş 
ve yeniden birçok grevler ilan 
edilmiştir. ...... 

Tunus'ta 
Arap'larla Fransız 
amele arasında ar

bede oldu 
Tunus 6 (Radyo) - Üçyüz 

Aransız amelesi arasında kanlı 
bir müsademe olmuştur. Hl!r 
iki taraftan maktul ve mecruh 
vardır. 

Araplar, ameleyi 
takip etmiştir. 

••• 
sopalarla 

planör uçuşları 
( Baştaraf ı 1 inci sahi/ede) 

Otobüsler de Hükümetönü, 
Baeınane, Eşrefpaşa mınıalr.aların· 

dan sekiz buçuktan itibaren ecfer. 
!erine başlıyacaklardır. 

Trenler gitme ve gelme l inci 
me,·ki 30, 2 inci 20, 3 üncü 15 
kuruştur. 

Otobüs f iatleri heledi) e tari· 
fesine tabidir. ----
Göcmen evleri • 
Yakında inşa edil
miye başlanacak 
Vilayetimizin muhtelif yer

lerinde iskan edilmiş olan 

Romanya ve Bulgaristan 'lı göç

menler için inşa edilecek ev
lerin yerleri tesbit olunmuştur. 
Yakında inşaata başlanmak 
üzere münakasa açılacaktır. 
Vilayetimizde üç yerde yeni
den göçmen köyleri kurula
caktır. Diğer göçmen evleri, 
biribirinden ayrı olarak mevcut 
köylerde ekleme suretile inşa 
cd\\eccktiT. Bu yıl Romanya 
ve Bu\gaTistan'clan getil'ilecck 
~oçmen\crden Vi\ayctimizde 
5000 kiti ia\tan edi\ece\c\ir. 

akisler yapmıştır. 

Fransa' da 
Nehirlerin suları al. 
çalmağa başladı 
Paris, 6 (Radyo) - Sen, 

Marn, Luar ve Ron nehirleri· 
nin suları "alçalmağa başla
mıştır. 

Gürbüz çocuk 
müsabakaları 
yapılacak 

İzmir çocuk esirgeme ku
rumu kongresi dün toplanmış 
ve geçen sene içinde yapılan 
işlere dair idare heyeti raporu 
okunarak tasvip edilmiştir. 

Fakir çocuklara geniş mik
yasta yardımlar temini için 
alınması lazım gelen tedbir
ler hakkında konuşulmuş, Bas· 
mahane' de süt damlası bina
sındaki tesisatın satılması ka· 
rarlaştırılmıştır. 

Fazla çocuklu ailelere ikra· 
miye verilmesi, şehirdeki fakir 
yavruları hamamlarda yıkat
mak için tedbirler alınması, 
zengin aileler arasında gürbüz 
çocuk müsabakası tertip edi
lerek bu müsabakalara ge
tirilecek çocuklarla beraber 
bu ailelerin birer hediye ge
tirmeleri ve bu hediyelerin 
fakir çecuklara verilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

İzmir' de muhtelif yerlerde 
kreşlerde bakılan çocukların 
da, Ço<:uk esirgeme kurumu 
himayesine verilmesi için Parti 
Başkanlığı nezdinde teşebbüs· 
te bulunulması kabul edilmiş 
ve yeni merkez heyeti seçimi 
yapılmıştır. Heyete doktor B. 
Fikret Tahsin, avukat B. Sü-
leyman Faik, doktor 8. Üs· 
man Yunus, B. Mazhar lzmir
oğlu, Ziraat Bankası kambiyo 
şefi B. Mitat, iş Bankası şef
lerinden B. Cemal, tüccardan 
Buldanlı B. Mustafa seçilmiş
lerdir. Başkanlığa gene doktor 
B. Fikret Tahsin intihap edil
miştir. Yeni heyetine muvaf. 
f akıyet\er dileriz. 
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Ali paşa ve kira Frosini 
Yan ya gölünün kanlı facı ası 

~~ ..... 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

ikinci Kısım: Kasırga 
- 75-

Despot, bazı palikaryaları tah-
rik ederek Ali paşayı kor -

kutmak istiyordu 
Frosini bahanesile 16 kadı- ı5ve belki de bütün Mora Rum-

nın da büsbütün sebepsiz tev- !arının milli bir kahramanı ol-
kifi ve ölüme mahkum edil- muştu. 

mesi bu heyecan ve teessürü Bu sebeple şurada burada 
büsbütün artırmakta idi. gizliden gizliye görüşmesi olu-

F rosini, bilhassa, Rumların yordu. Bu görüşmelerin ilk 
tanıdığı fevkalbeşer bir mah- şekli, Frosini'yi kurtarmağa 
luk mahiyetini almıştı. Düne matuf idi . 
kadar hiçbir kimsenin arama- Despot lgnadiyos'un Yan-
dığı, sormadığı ve aleyhinde ya'ya gelmesi, genç ve fikir-
en çirkin dedi-koduların çıka- leri zehirlenmiş Rumlar üze-
rıldığı F rosiııi, şimdi Yan ya rinde başka bir tesir daha 

Karşıyaka' da yapı
lacak stadyom 

Türkspor kurumu tarafından 
lzmir bölgesine ayrılan tahsi· 
sat ile Karşıyaka' da bir stad
yom yapılacağını yazmıştık. 

Spor başkanı Dr. Bay Hü
seyin Hulki Cura ile belediye 
reis muavini Suad dün Kar
şıyaka' ya gitmişler ve münasib 
bir saha aramışlardır. 

Haber aldığımıza göre, 
Karşıyaka'daki stadın Alaybey 
tarlasında yapılmasından sar
fınazar edilmiş ve Soğukkuyu 
cihetine alınması muvafık gö
rülmüştür. 

Bir damda 
Beş hayvan yandı 
Torbalı'nın Şehidler köyün

de Hüseyin oğlu Osman'a 
aid hayvan damı, içinde bu· 
lunan beş hayvanla birlikte 
yanmıştır. 

Yapılan tahkikat neticesin· 
de, Arapçı köyünden Hasan 
Ali, Cavid ve Uşaklı Osma
nın kasden yaktıkları anlaşıl-
mış ve üçü de yakalanarak 
adliyeye verilmişlerdir. 

Dağıtılan ağaç 
fidanları 

Mersi:1li' de Ziraat müdürlüğü 
fidanlığında yetiştirilen muh· 
telif cins ağaç fidanlarından 
şimdiye kadar 300 bin tane 
dağıtılmıştır. Bunlar, bilhassa 
ağaç meraklılarına verilmiştir. 

Rize narenciye fidanlığından 
yakında mühim miktarda por· 
takat ve mandalina fidanı ge· 
lecek ve meyva bahçesi olan· 
laı a veya yetiştirmek istiyen
lere dağılacaktır. 

Hava istasyonu 
Toprak tesviyesine 
başlanmak üzeredir. 

Cumaovaı:ı istasyonu civa
rında inşa edilen hava istas
yonu ve hangarlar için istim
lak edilmesi kararlaştırılan 
arazinin istimlak muamelesi 
bugünlerde bitecek ve hava 
istasyonunun tesisine başlana
caktır. Evvela arazinin tesviye 
ameliyesi yapılacak ve mey
dan, tayyarelerin inip kalkma
sına müsaid bir şekle getiri
lecek, sonra hangarın inşasına 
başlanacaktır. 

yaptı. 

Yanya'nın külhanbeyi ve 
kabadayı addedilen palikarya
ları arasında şüpheli temaslar 
bundan sonra başlamış oldu. 

Bu palikaryalardan Karola· 
sos gene kendisi olan Kaçan· 
nonu'yu buldu. Ve: 

- Arkadaş, sana söyliye· 
ceklerim var? Beni dikkatle 
dinle ve sözlerime ehemmiyet 
ver. Ben Frosini'yi Ali paşa
nın zindanından kurtarmağı 

düşünüyorum. Eğer muvaffak 
olursak .. Dedi. 

Bu hitap, Kaçandonu deni
len delikanlının tar.. keyfine 
göre idi: 

- Söyle bre arkadaş .. Ça
buk söyle, ne yapmak lazım?. 
Canla başla hizmete hazırım! 
Cevabını verdi. 

- Bize evvela 
korkmaz, fedakar 
palikarya lazımdır. 

- Kolay. Sonra. 
- Ali paşanın 

gireceğiz. 

- Sonra: 

canından 

üç, dört 

sarayına 

- Kira Vasiliki'yi kaldırıp 
götüreceğiz. 

- Ne dedin? Kira Vasili
ki'yi, paşanın zevcesini mi? 

- Tabii .. 
- Bundan Frosini'ye ne 

fayda var. Olsa, olsa bir in
tikam falmak olur. Sonra 
Vasiliki de bir Hristiyan. Onu 
öldürmek, ona zulum yapmak 
mümkün mü? 

- Sen beni dinle. Vasiliki· 
yi saraydan kaldırınca dağa 
çıkacağız. 

Vasiliki'ye birşey yapacak 
değiliz. Dağda Ali paşaya 
haber göndereceğiz. Sevgili 
karısını geri almak istiyorsa, 
Frosini'yi ve diğer kadınları 
serbest bırakmasını teklif 
edeceğiz. 

- Ne diyorsun bre kom
barı [Arkadaş makamına kul
lanılan bir kelimedir] senin 
yapmak istediğin bu işler çok 
tehlikelidir. Yakayı ele verir
sen hatta böyle şeyler dü
şündüğünüzü haber alırlarsa. 
Soluğu Y aııya gölünün dibin
de veya kavak ağacının tepe· 
sinde alırız. 

- Ben bundan başka ol· 
mağına kaniim? Fakat sen 
de düşündüklerini söyle, mu· 
vafık ise senin düşündüklerini 
yaparız. 

(Devamı var) 

Maliye vekaletinden: 
1-6-937 t~inllen itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı 

evvelce ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz on 
kuruşlukların 1 Kanunuevvel 937 tarihine kadar tedavül mev• 
kiindc kalmasının tekarrür etmiş ol.:luiu ilan 
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