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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdiirü: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir İkinci Be~ler sokağı 

Abone şartlnn: Seneliw 700, altı aylığı 400 kuruş 
Hesmi ilfinlıır için: .Muıırif cemiyeti illiııat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
-Basıldığı yer: (ANADOLUf Matba~ 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Los-Ancelos 
San - Fransisko seferini 

yapan bir tayyare düı
müş, sekiz kişi ölmüştür. 
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Hataylılar, ilk Vapurumuzu Tezahüratla Karşılıyacaı 
- ---·- -~-"" ...... ~-

Almanya, ne para veriyor, ne de 
Versay muahedesini tanıyor 

Atlas sahillerin- lngiltere donanması ma 
de bulunan ce- nevralara başhyor 

·-·--~ Von Ribentrop, bugün Lord Halif aksı ~y~ret_ 
edecek ve kat'\i sözünü 'söyliyecektir 

sedler 
Paris, 11 ( Radyo ) - Son 

günlerde Atlas denizinde dal
gaların sahillere attığı bazı 

cesedlerin Üzerlerinde hiçbir 

iz mevcud değildir. Bunların 

deniz kazalannda boğulduk

lan tahmin ediliyor. 

~ r Doktor Göbelsin söylevinden Jsonra, tayyare, tank ve ağır 
topların!da liştirakile muazzam geçit resmi yapılacaktır 

• Paris 11 (Radyo) - Alman 

Alman askerleri 
Paris 11 (Radyo}- Paris ga· 

zeteleri, Almanya'nın Versay 

muahedesini tanımadığına göı e 

harp tamiratı] borçlarını da 

ödemiyeceğini hatta şimdiye 

· kadar vermiş olduğu parala-

Londra, 11 (Radyo) ·_ Al

manyanın bura sefiri Von Ri
bentrop, bugün lngiltere ha
riciye nezareti müsteşarı Lord 
Halifaks tarafmdan kabul 
edilecektir. 

Alman sefiri, Almanya'nın 
rı -da geri istiyeceğini yazıyor· dört senelik planı terkedemi-

ar. Fon Ribentrop'un son se- yeceğini ve müstemlekelerini 
yahatinde bu mes' eleye de te- istediğini Ingiltere'ye bildire· 
mas edileceği anlaşılmaktadır. cektir. 

-----------... -~ ....... ~ .... ~ ... --~~~~-
11 k vapurumuz Hatayda 
tezahüratla karşılanacak 
Numan Rifat'ın riyasetinde bir 
hey'etimiz 16 Şubatta Cenev

re'ye ,hareket edecektir __ 

lskenderun'dan bir görunuş 
lstanbul, 11 ( Radyo ) - Hatay'a gitmeğe hazırlanmak-

Hatay'a gidecek olan ilk va- tadırlar. 
purumuzun hareket günü ya- Antakya' dan gelen haber-
kında tesbit edilecektir. !ere göre, bütün Hatay'hlar, 

ilk seferi yapacak olan va- ana vatandan gelecek olan 
purumuz, Kurban bayramının kardeşlerini İskenderun lima· 
ikinci veya üçüncü günü İs· nında coşkun tezahüratla kar· 
kenderun'da bulunacaktır. Pek şılıyacaklardır. 
Flc kimseler bu vapurla ( Dnamı 4 üncü saJıi/ed•) 

Propaganda Nazırı Doktor 
Göbels'in irad edeceği nutka 
siyasi mahfellerde büyük ehem 
miyet atfedilmektedir. 

Gazetelerin yasdıklarına göre 
Ribentrop • Halifaks mülaka
tını müteakip verilecek olan 

bu söylevde, Almanya'nın es· 
ki müstemlekelerini almak için 
her türlü hareketten çekinmi
yeceğiJ bildirilecektir. 

Dr. Göbels'in söylevinden 
sonra, M. Hitlerin de bulun
duğu bir meydanda muazzam 
geçitresmi yapılacak, bu resim 

...... 
Paris 

Sergisinde bir 
kaza oldu 

Paris, 11 (Radyo) - 1937 
beynelmilel sergisinin şimen
difer istasyonu yapılırken bir 

kaza olmuş, 12 işçi yaralan
mıştır. Altısının yaraları ağırdır. 

geçide, tanklar, ağır toplar 
ve tayyareler iştirak edecektir. 

~--------.... ·--·~·~·--~----~--~-
Barselon sahilleri dün 
gece dört saat bom 
~ bardıman edildi 

Malga şehriıie iltica edenler 
150 bin kişiye baliğ oluyor 

Madrid'i müdafaa eden Milisler 
Barselon 11 (Radyo)- Ge- evvela asayişi temin etmişler 

neral Franko donanmasına ve müteakiben hususi bir 
mensup bir torpito, dün gece mahkeme teşkil eylemişlerdir. 
Barselon sahillerini uzaklardan Malaga belediye reisi, ge-
bombardıman etmiştir. Bom- neral Kepodolyanoya (Malaga· 
bardıman, fasılalı bir surette nın oğlu) unvanını vermiştir. 
dört saat sürmüştür. Madrid 11 (Radyo) - Mü-

Malaga 11 (Radyo) - Ta- dafaa komitesinin neşrettiği 
arruzun başlangıcından beri bir tebliğde, ihtilalcilerinin 
Malaganın civar köylerine il- Madrid şehrini tecrid etmeğe 
tica etmiş olan halk, tedrici muvaffak oldukları ve bütün 
surette şehre dönmeğe başla- müvasala yollarını kestikleri 
mıştır . hakkındaki haberleri tekzip 

Malaganın yerli ahalisinden etmektedir. 

başka bu şehirde yüz elli bin Londra 11 (Radyo) - Is-
muhacir de vardır. panya işlerine ademi müda-

Milislere ait olan 5.6 ve 4 D hale komitesi, dün Lord Pili
tahtelbahirleri, dün ihtilalciler mut'un riyasetinde toplanmış 
tarafından müsadere edilmiş- ve Fransa, Almanya, İngiltere 

(tir.-. ve Rusya tarafından kontrol 
--[o'7;Jii1T(Radyo) = Mad- hakkındaki teklife verilen ce-

Crld'IeLondra arasındaki -te: vahı notaları müzakere etmiş-
.fonirtibab kesilmiştir. Milli- tir. 
yetperver kuvvetlerin Madrid· Komitenin müzakereleri bit· 
Valansiya yolunda ilerledikle· meden evvel saat 16 da ltal-
ri anlaşılmaktadır. ya ve Portekizden de cevap 

Malaga, 1 l (Radyo) - lh- gelmiştir. 
tililciler, ıehre ıirdikten soru:& / Dnamı 4 iincii ıalai/ede/ 

--~~-------------s. M. altıncı Jorj, Portsmut'a gelere 
arıa vatan fil osunu teftiş edecek 

lstanbul 11 ( Radyo ) - f ngiltere Kralı Sa-Majeste 6 inci 
Jorj, birkaç güne kadar, Portsmut'a gelecek ve Ana · Vatan 
filosunu tehiş edecektir. 

lngiltere donanması, yakında iki hafta sürecek olan 
manevralarına başlıyacaktır. 

......... ··~· 
Filistinde vaziye1 
Hayfa'da kanh çarpış

malar vukua geldi 
,. 

Ali komiser tayyare ile Londra'ya gicl• 
rek, raporun biran evvel tetkikini istiyece 

İstanbul, 11 ( Hususi ) - lanmışlardır. Yahudi mahalleı 
Filistin' de yeni karışıklıklar leri ve evleri basılmakta, so 
baş göstermiştir. Araplar, Ya- kaklarda sık-sık büyüyen kav: 
hudi muhaceretinin durdurul· galar olmaktadır. Filistin lngi 
mamasını protesto için Hay· liz komiseri, birkaç güne 
fa' da bir miting tertip etmişler kadar tayyare ile Londra' 

Filistin Araplarının nümagışı 
ve buna mani olmak istiyen giderek hükumetine vaziyet 
zabıta kuvvetleri ile çarpışmış- anlatacak ve ali tahkik hey 
lardır. Arbedelerde 1 ki i tinin hazı~ladığı~rapo.n~n. bi_r 

ş evvel tetkık edılmesını ıstıy 
ölmüş, 3 kişi de ağır surette cektir. 
yaralanmıştır. Arap çetelerinin reisleri b 

Son günlerde Araplar, Ya- rekete geçmek için baş m" 

hudilere karıı yeniden ayak· tünün emrini beklemektedirl 
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Zabıta Romanı: 

Meçhul ir kıyafet 
-14- .. . . .•• .ı. .._ 1 ~ • ..:., 

Bu adam bizim bütün - Bunda benim kusurum 
esrarımıza vakıftır. Hatta ka· yok. Valdem böyle koymuşt 
pıların nasıl açılacağını zilin - Evvelce nerede idiniz? 
ne suretle çalınacağını bile - Korsika'da doğmuşum, 
biliyor. pederimle beraber on sene 

Müdür, Karter'in halinden kadar Nevyork'ta bulundum. 
şüphelenerek dedi ki: Soura Şikago'ya gidip orada 

- Godam (Ingilizce mel'un bir müddet kaldıktan sonra 
demektir) kıyafetiniz, dediği· evvela Sanfransiskoya ve dört 
niz sözlerin doğru olduğunu sene evvel Bani'ye gittim. Ora· 
anlatmıyor. da hükumet konağında misa· 

Karter, gülerek cevap verdi: fir oldum. Bana mahsus bir 
- Şayet benden bir şüphe- oda verdiler. Ellerime gümüş 

niz varsa bırakınız Sıçan de- bilezik, ayaklarıma demir ayak 
liğine gireyim, orada sana bü· kabı giydirdiler, 19 senede 
tün sırlarımı ifşa edeyim ve dairei hükumette kalmamı arzu 
o vakit benim doğru söyler ettiler. 
bir adam olduğuma inanırsı· Direktör, gülerek sordu ; 
nız. 

içerideki bufe garsonu· 
nun ismini söyler misiniz? 

- Sandi Gürgan. 
- Şanodaki garsonun ismi 

nedir? 
- Burada şano yoktur, ya

lınız bir ufak kiler var, içeri
deki şanonun garsonu Bof 
Macin'dir. 

Cimi, direktöre · 
' 

- Gördünüz mü? Bu adam 
sırlarımıza vakıftır. 

Karter' e hitapla: 
- ( .... deliğine) girmek is

terseniz şimdi garsonlar gelir, 
hangi alameti göstereceksiniz 
ve ne suretle garsonu çağıra
caksınız? 

- Bu kolaydır. Ben ( .... de· 
liğine) girmek istersem şu iki 
yüksek zilleri parmağım ile 
basarak garsonları çağırırım, 
eğer iki kişi olupta buraya 
girmek istersen yedi numarayı 
bir defa çalar bir saniye ka
dar bekledikten sonra dokuz 
numara zili dahi bir defa 
çalarım. 

- Bravo! Sonra ne yapar
sınız? 

- Üç gere sağ taraftaki 

zile basar ve içeriye girerim. 

- Pek güzel. Sizi içeride 
bulunan arkadaşlarına sok
mak bence farzdır. Gidecek 
olursanız ne yaparsınız? 

- Aşağıdaki zili sol par· 
maklarım ile çalarım. Sonra 
bütün zilleri birden çalarım. 

- Güzel malumat ve ifade 
verdiğinizden pek ziyade mem
nun oldum. Hakikaten bizim 
bütün sırlarımıza vakıf imiş
sirı zl. Artık şimdi benim, siz
den her cihetçe emniyetim 
berkemal olup size encüme
nimize sokar, orada dahi sizi 
imtihan ederim. 
. -. Ne isterseniz yapabilir

sınız. 

- Bop, Alkin ne haldedir· 
ler? Onlar, benim aziz dost
larımdır, tabiidir ki size dahi 
benim ile dost olduklarını söy· 
lem işlerdir. 

- İyidirler. Nehirden geç
meğe · firar etmeğe · çalışıyor· 
lar, Bobi sizi çok sever, fakat 
Alkin daima sizin aleyhinizde 
bulunurdul. 

- Niçin benim aleyhimde 
bulunuyordu? Ben, ona kat'i· 
yen fenalık yapmadım, o ken
disi boş bulundu, kanuna mu· 
halefet etti .. 

Şimdi bana söyle bakayım! 
Onların hangisi yaşça büyük· 
tür? 

Bobi, benim gibi esmer· 
dir. Fakat Alkin sarı renkli
dir. 

- J.,miniz Toni Ergü mi· 
dir? 

- Ne için böyle iltifata 
nail . oldun? Neye mukabil 
sana böyle teveccüh göste· 
riliyordu? 

- Yaptığım iş o kadar şa· 
yam ehemmiyet ve kabili zikir 
değildir. Bir gün kendi başıma 
bir zengin adamın demir ka· 
salarında ne kadar mevcudu 
olduğunu anlamak için evine 
girdim. Herif duyunca geldi, 
mani olmak !istedi, ikimiz şa· 
kalaştık. Boğazına çakı ile 
yazı yazdım. 

Herif daimi bir uykuya dal· 
dı ve hala da yatıyor. Bu 
yaptığım şey zikre şayan bir 
iş midir? Sonra mes'eleye hü· 
kumet vakif oldu. Memurin 
zabıta : etrafımı sardılar, beni 
yakalamak istediler, onların 

birisini öldürdüm, diğeri mü
dafaa kalkıştı ise onu da ar· 
kadaşının yanma yolladım. 
Sonra hükumet benim bu hiz· 
metime mükafat olarak 19 
sene beni bir dairei mahsu
sada ikamet ettirmeğe karar 
verdi. Seng Sing'te arkadaşla· 
rım All<in ve Bobi ile görüş· 
tüm. Orada dört sene kaldık
tan sonra nehirden geçtim 
menfadan firar edip yanınıza 
geliyorum. İşte direktörüm 
başıma gelen bundan ibarettir. 

- Zannederim, siz dinamit 
vasıtasile demir kasaları kırar· 
s1nız değil mi? 

- Direktörüm! Siz, beni 
anarşist mi zannediyorsunuz? 
Ben demir kasaları kendi 
meharetimle, kolumun kuvve· 
tile kırarım. Ne kadar sağlam 
olursa olsun yarım saat ıçın· 
de açabilirim . 

(Arkası var) ...... 
En eski yemek 

listesi 
Londra'da çok zengin bir 

eski elyazmaları müzesi var· 
dır. Bu müzede neler yoktur, 
neler? 

Bunlar arasında tarihin en 
eski bir yemek listesi de 
vardır. 

Bu liste f ngiliz krallarından 
sekir:inci Hanrinin bir yemek 
listesi iradesidir. Ve şöyle 
yazılmıştır: 

"Biz, lngilterenin kral 8 inci 
Hanri Leijsi [Kralın pek çok 
sevdiği olan gözde ve metres· 
lerinden birisidir.] için şu ye· 
meklerin hazırlanmasını irade 
ederim: Kahvaltı makamında 
her sabah sığır eti kızartması, 
sebze haşlaması ve 1 Galon 
şarap, öğle yemeği makamın· 

da tütün balığı veya kızartma 
herhangi şekilde et, tatlı ve 
şarap, bundan başka Leijsiye 
ayrıca birbuçuk Galon şarap 
daha verilecektir. 

(Uluıal Birlik) 11 Şubat 937 

Türk - Y onan Atlas Okyanusunda gö
mülü bulunan hazine .. 

DO S l J U ğ U Sen nehrinde b~tan ve içi altın 
Atina'daki 

1
y

0
··rk- • • dolu bulunan gemi çıkarılacak 

resım sergı- D · 1 · d.b. d b · f ·Ld enız erın ı ın e azan 1 nız enen en 50 metre öte· 

si dolayısiyle Yunan gaze- attı~ hazineleri .~~rdır ~e bu de battığı s~rahatle biliniyor. 
• • v • h~zı.neler altın goturen hır ge· O halde, hazıneyi bulmak için 

telerının yaptıgı neşrıyat mının batması ile ortaya çık· yerini tayin etmek pek güç 

At
. 'd k' T" k · mıştır. Bunlardan biri Atlas olmıyacak 
ına a ı ur resım ve nü elde etti, ve dahili işlerini · neşr'ıyat · · d 1 · 

1 
okyanosunda batmış olan Eg· Bu hazineyi çıkarmak için 

sergısı o ayısıy e düzeltmeye koyuldu. Eski ana- E · · 
Yunan gazetelerinde Türk-Yu- neler ve teokratik sistetemler ypt, cıpt vappurunda bulu- şımdiye kadar teşebbüs edil-

nan do ti ğ d 
. .. 

1 
nan altınlardır. Atlas okyana· memiş değildir ilk defa ola· 

s u una aır guze tekmelerle atıldı. Türkiye Av· · · · · yazılar intişar etmektedir Bu rupa oldu, hem de en asri sunun en derın hır yermde ve 1830 da, bir araştırma ya· 

gu 
.. n de b l d b' k. denizin dibine çökmüş olan pıldı. Ondan sonra 1850 ye 

un ar an ır açını manası ile Avrupa oldu, hem b 1 · · · alıyoruz: d u atın hazınesını çıkarmak kadar iki teşebbüste daha r· , e manasiyle Avrupa haline için geçenlerde tbüyük bir te- bulunuldu. 
ıpos ta: geldi.' şebbüse geçilmişti. Bunlardan yalnız birinde 
"Feniks,, başlığı altında Bugünkü Türkiye, Milattan Bugün Fransa' da da böyle suların altında bazı zincirlere 

şunları yazıyor: 7 bin yıl evvel tarih sahnesin· bir hadise ortaya atılmıştır. d f d 
"T" k' 1299 d d ğ d de gözüken Türkiye deg" ildir. F tesa Ü e ildi. Bu zincir çeki-

ur ıye a o ma ı. ransız ihtilali esnasında batan lirken yere büyük bir ağır 
Bu tarihte Osmanlı devleti Ertuğrul ve Osman Türkiyesi ve içinde altın bulunan gemi- lıkla bağlı olduğu anlaşılı-
kuruldu. M. E. 7000 tarihin· de değildir. Sultanlar Türki- nı'n Sen nehrı'nden çıkarılması d 

h 
yor u, çünkü zincir gayet 

de de doğmuş değildir. Esatir ~esik iç değildir. Bu yeni bir düşünülüyor. güçlükle çekiliyordu. 
ve efsanelere göre, bu tarihte ür iye, başka bir Türkiyedir. Bu, suların altına gı'den al· 

P l d l 
Fakat, zincir, biraz yukan 

Türk milleti tarih sahnesinde arnas sa onun a açı an tın mes' elesi bir efsane g" ibi 

k 
Türk s g· · · ·· 1 · t çıkarıldıg" ı sırada birdenbire 

gözü müştür. Türkiye 1919 er ısını goren er, ış e eskidir ve o kadar müphem· 
yılında Anadolu'da doğmuş bunun için hayrete düşmüşler- dir. Hadise şudur: koptu ve bir daha hiç bulun· 

1924 26 11 d 
<lir. Türkiye daha 20 yaşına 3 k mamak üzere denizin dibine ve • yı arı esnasın a anunusani 1790 da Te-

kat'A şeklı' · l t basmadan bunları başarmıştır. l · d k' 'k d k d" du" ı nı a mış ır. emaque ısmin e ı ı i ire li on .. 
Mondros muahedesinden Türkiye'nin arsıulusal nüfuzu küçük bir gemi ayrıhp lngil- Bu hadise, geminin o nok· 

sonra Türkiye'nin orduları da buna delildir. ltalya Bo· tereye doğru yola çıkmak üze- tada bulunduğu tahminlerini 
dağılmış, ahalisi yoksulluk ğazlar statokosuııu imzalamak re iken ihtilalciler tarafından daha fazla k·Jvvetlendirdi. Fa· 
içinde lkalmış ve boğazlarla üzere bulunuyor, Fransa da çevrilip ve gemi onlarla mü- kat, o tarihten sonra bir daha 
İstanbul " İtilaf ,, ve Yunan lskenderun meselesinde uzlaş· cadele ederken batıyor. hiçbir teşebbüs yapılmamıştı. 
orduları tarafından işgal edil· mıştır. işte bu gemide, Fransadan Nihayet bugün, Fransız arazi 
miştir. Bundan bir müddet evvel kaçmak istiyen x VI ncı Lo- idaresi bu işle meşgul olmağı 

Bu vaziyet karşısında eski ebedi düşmanlıklarımızı, kan uis Lui'nin serveti bulunuyor· üzerine almış ve teşebbüslere 
Türkler şu taktiği kullandılar; ırmaklarını ve feci mücadele· du. Diyorlar. Kraliçenin meş· girişmiştir. 
galiplere itaat ediyor görüne· leri unutmıya ve komşumuzla bur gerdanlığı, bütün diğer G -.--b-~· • ._.~~----
rek, bunların aralarındaki ih· elbirliği ile çalışmaya karar mücevherleri kralın sandık arıp ır grev 
til~fta~ istifade etm~k,I fakat vermiştik. Bu tarihten itibaren dolusu altml~rı hep bu gemi- Londra' da oldukça mühim 
mılletın canlı kısmı ıle asker- menfaatlerimizi müşterek ad- de bulunuyormuş. Bundan bir tiyatroda bir temsilin gös· 
ler mertçe karşı koymayı ter· Devamı 4 üncii sahifede başka, memlekette ihtilalcile- terileceği gün bir grev ilan 
cih ettiler. Ka~'i bir izmihlal· rin eline düşmesi istenmiyen edilmiştir. 

den sonra .g~lıpl:r~. ka~şı baş F ratelli Sperco bütün kıymeti şeyler, zengin Grevin sebebi, ne iş çok· 
kaldırmak ıçın, buyuk bır kah· ailelerin servetleri de toplan· luğu, ne de ücret azlığıdır. 
r~manlık ve manevi kuvvet Vapur acenfaSl mış ve bu gemiye yüklenmiş. Nedir biliyor musunuz? 
lazımdı. ROY AL NEERLANDAIS O devirden bunu anlatan Çok basıt, kumpanya direk· 
.. ~nakkale . . müdafaasında KUMPANYASI hiçbir mevsuk malumat yok. törü bu temsil münasebetile 
ıtılaf devletlerının mağlup ol- S/S "ULYSSES,, vapuru Fakat, bazı tarihçiler gemiye güzel bir kızı da tecrübe için 
malarında baş rolü oynamış 9 şubattan 13 şubata kadar altın ve mücevher yüklendi- sahneye almış. Fakat sair 
olan muktedir bir miralay var· AMSTERDAM, HAMBURG ğini o zaman anlatmış olan· aktör ve memurlar, bu kızın 
dı. Bu müdafaa işinde Alman· ve BREMEN limanları için ların ifadelerıni nakletmiş- saçları kırmızı olduğu ıçın 
lar ile arası açılmış olan bu tahmilatta bulunacaktır. lerdir. sahnede kendilerine birlik bu-
miralay Selanikli Mustafa Ke· · SiS "HERMES,, vapuru 11 Geminın Sen ·nehrinin de· lunmasına razı olmamışlar. 
~~!~J.:_~in~naleyh Türkiy .. ~'yi şubatta beklenmektedir, tahli· nize döküldüğü yerde, sahil- işte grev bunun için çık· 
mezarından kaldırıp diriltmek yesini yaptıktan sonra BUR· den 120 metre uzakta ve de- mıştır. 
istiyen bu canlı unsurlar, bu GAS, VARNA ve KÖSTEN- ------·-----------------

türlü miralayın başına toplan· CE için yükliyecektir. 
dılar. SiS "GANYMDEDS" va· 

Kemal Istanbul'da idi. He· puru 20 şubatta gelip yükünü 
nüz rüşeym halinde bulunan boşalttıktan sonra BURGAS, 
milli hareketin başında Kema· VARNA ve KÔSTENCE için 
lin bulunduğunu İstanbu1 hü- tahmilatta bulunacaktır. 
kumeti bilmiyordu. Mütareke SVENSKA ORIENT LINIE 

şarllarının takibine nezaret et· KUMPA YASININ 
mek üzere, onu 9 zuncu ko- SiS "GUNBORG" vapuru 
lordu kumandanlıtına tayin 12 şubatta limanımıza gelip 
etti. İngiliz'ler Kemal'in kim tahliyeden sonra :ROTTER-
olduğunu geç anlamışlardı. DAM, HAMBURG ve SKAN· 
Onu yakalamak istedikleri za- DINAVYA limanları için yük-
man, Kemal kolordunun ba- liyecektir: 
şında bulunuyordu. Bu sırada SiS "NORRUNA,, vapuru 
Yunan ordusu İzmire çıkmıştı. 27 şubatta limanımıza gelip 

lngiliz'lerden maada diğer tahliyeden sonra ROTTER· 

devletler bu siyasete muhalif- DAM, HAMBURG ve BAL· 
tiler. Bu yüzden Kemaliz ha· TIK limanlarına yükliyecektir. 
reketinin hamisi mevkiine düş- SERViCE MARITIME ROU-
tüler. Yavaş yavaş Anadolu' da MAiN KUMPANYASININ 
müstakil bir devlet kuruldu. SiS "PELEŞ,, vapuru 12 şu-
Ve Yunan felaketi Türk milli batta gelip PiRE, MALTA ve 
hareketinin muvaffakiyeti oldu. MARSIL YA limanlarına yolcu 

Lozan muahedesinden son- ve yük kabul eder. 
ra yapılan mübadele netice· S/S "AEBA· JUL YA,, vapu· 
sinde, Türkiye milli tecanüsü- ru 26 şubatta doğru beklen· 

IRoktor 
1 ~ekte • olup 28 'şubatta PiRE, 

MALTA ve MARSIL YA liman-

Alı• Ag~ L !arına yolcu- ve hamule"' kabul 
i:LU edecektir. 

Çocuk Hastalıkları ikinci Kordonda FRA TELLi 
mütehassısı SPERCO vapur acentalığına 

lkinciBeylerSokağı No. 68 müracaat edilmesi rica olunur. 
T;,!:fon 3452 Telefon: 414214221/2663 

T.N. K 
BUVÜ 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yüzler c. e vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
zenginelen birinin de senin olmıyacatım kim iddia edebilir. 
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Hikaye 1 Sultan ve köle 
~ ...................................... ~ 

Sultan Mehmet bunları dü- ı 
ŞÜnüyor ve bayramlarda do· 
ğumlarda ve zaferlerden sonra 
Yüzlerce esiri azat ettiği halde 
T uğurlu bir türlü azat etmi
Yordu. 

Tuğrul boynunu büktü ve 
hürriyetlerini kazandıkları için 
büyük bir sevinçle saraydan 
dışarı fırlıyanlara, içini çeke· 
rek baktı : 

Namuslu ve akıllı olmak ta 
ınsanı mahkum eder mi? 

Diye kendi kendine sordu: 
Hiç düşünmeden cevap verdi 
- Eder 1 

* * ... 
Semerkant ham Osmandan 

bir elçi geldi. Sultan Mehme
de şunları söyledi ; 

- Semerkant halkı Karaha· 
tay hakanına ' ergi vermek is
temiyor. Vergiyi toplamak için 
gelen Moğol zabitlerini ilk 
fırsatta öldüriiyorlar. Osman 
han sizinle hir)eşerek artık 
Karahatay hanına vergi ver
memeyi düşünüyor. Eğer on
ları yenerseniz bu vergiyi size 
Verecek. 
' Sultan Mt:hmet bu teklifi 
dikkatle dinledi ve iyi karşı
ladı· 

' 
- Kabul ediyorum. 
Ayni zamanda Tuğrulun yü

züne baktı. Onun 1 aşları yu· 
karı doğru kalkmıştı ve Sul
tan Mehmedin kararını beğen
memişti . 

Yalnız kaldığı zaman: 
- Bu sefer senden daha 

İyi düşünüyorum. Artık mız· 
hlızlık faide vermiyor. 

Dedi. 
I<arahatay hanının elçisi 

geldi. Büyük divanda, her 
Zaman olduğu gibi, dos-d(lğru 
sultan Mehmed'in oturduğu 
sedire yürüdü ve onun yerine 
oturdu. 

Sultan Mehmed Moğol çöl
lerinden gelen bir adamın 
böyle kendisile bir ayarda 
olmak isteyişine artık dayan
madı. iki sıra üzerine dizilmiş 
olan iri-yarı askerlere emretti: 

- Alın, şunun boynunu 
vurun!.. 

· ~ Tuğrul buna engel olmak 
ıater gibi bir h:ir~kct yaptı ve 
mırıldandı: 

- Sultanım, henüz bunu 
Yapmanın vakti gelmedi. 

- Susl Bildiğimi yapaca
Cağım. Artık sana ihtiyacım 
Yok. Şimdi azal ederdim, fa
kat yaptığım işlerin sonu kötü 
01mıyacağını görmelisin! 

Tuğrul_dua etti: 
- Umduğunuz gibi olma

sını o kadar istiyorum ki ... 
~ Buna hiç kimse şüphe 

edemezdi. Çiinkü sultan Me-h
rned'in zafer kazanması de
rnek, Tuğrul'un hürriyP. te ka
vuşması de.nekti. 

Elçinin boynu vuruldu ve 

ordu ile Karahatay üzerine 
yürüdü. Fakat korkunç bir 
bozguna uğradı. Hatay süva
rileri, onun henüz harpte 
pişmemiş olan askerlerini ka· 
sırga hızile yandan vurmuş· 
lardı. 

Mehmet Tekeş binlerce 
askerle beraber kuşatılmıştı. 
Tuğrul ona bakarak acı acı 
şunları söyledi: 

- Beni tekrar pazara çı· 

karacaklar. Fakat seni tanır· 
larsa bir an yaşatmazlar. 

Hakkı vardı. Sultan Meh
met korkudan sapsarı olmuş
tu. 

Tuğrul sözlerini şöyle bi· 
tirdi: 

- Kurtulduğun zaman be· 
ni azat edeceksen seni kurta· 
r ırım. 

- Ne istersen yaparım. 
- Çabuk soyun! 
Sultan Mehmet bir nefer 

elbisesi giydi. 
Moğollar bütün esirleri top

layıp da askerlere taksim 
ederken Tuğrul onların ku· 
mandanına ilerleJi: 

- Beni pazara çıkarıp ne 
alacaksınız? Çok zenginim. 
Daha çok para ~vereyim size .. 

Bu pek güzel bir teklift:. 
Tuğrul devam etti: 
- Köleme bir at verin, 

hemen gitsin ve size para 
getirsin! 

Kılıksız sultan Mehmed'in 
altına bir at verdiler ve: 

- Çabuk dön! Yoksa efen· 
dini öldürürüz. 

Diye bir kırbaç vurdular. 
On gün kadar sonra sultan 

Mehmed'in uşaklarından birisi 
Karahatay hanının istediği 
parayı getiriyor ve Tuğrul'u 
kurtarıyordu. 

Sultan Mehmed eski köle
sini Tebriz'e yollarken gözle

rinin yaşardığını gizliyemedi 
ve onun kulağına şunları söy
ledi: 

- Bir arzun olursa bildir. 
Şimdi ben senin kölenim!.. 

Tuğrul onu baştan ayağa 
kadar süzdü ve gülümsiyerek: 

- Seni azat ediyorum. 
Dedi. 
Onun bakışlarında: 
- Hiçbir işe yaramazsın ki. 
Diyen bir mana vardı. 

Kadircan Kaflı 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasiil hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzınir · Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 
sultan Mckmed Lüyük bir g 
---~=---------------_:_--------======================= 

zmir Vakıflar Direktörlü-
ğünden: 

Satılık arsa 
Karataş mescidi vakfınan Başturak Çancılarda kain 39/40 

eski 18 yeni no. ve 200 lira muhammıneli arsanın mülkiyeti 
Peşin para mukabilinde açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
ihalesi 27-2-937 cumartesi günü saat 11 dedir. Jstekli olanla
rın vakıflar direktörlüüğüne müracaatları ilan olunur. 

8 11 16 27 389 

N. V . 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

ı DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Hamburg 

"MANISSA,, vapuru lima
nımızda olup ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yüklemektedir. 

"MlLOS,, vapuru 17 şu· 

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul 
eder. 

"DELOS,, vapuru 17 şu-

batta beklenilmektedi. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

"HERAKLEA,, vapuru 3 
martta ANVERS limanlarından 
yük getirecektir. 

"ACHAIA,, vapuru 3 martta 
beklenilmektedir. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
ME.N için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LINES 
SS. CORPORATION 

"EXILONA,, vapuru 7 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

"EXIBITOR,, vapuru 14 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

REEDEREI H. SCHULDT 
"DUBURG,, vapuru 13 şu

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

"MARITZA,, vapuru 25 şu
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

JOHNSTON WARREN 
UNES LTD. 

''JESMORE,, vapuru 9 şu· 
batta beklenilmektedir. BUR
GAS, V ARNA ve KÔSTEN
CE limanları için yük kbul 
eder. 

S. M. R. BUCAREST 

vapur ace tası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"GRODNO,, vapuru 15 ikin
ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru 25 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

"THURSO,, vapuru 7 şu
batta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"POLO,. vapuru şubatın 

sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

LINERPOOL HATTI 
" THURSO ,, vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 
~e SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGO,, vapuru 15 şu· 
batta LIVERPOOL ve SWEN-
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"GALILEA,, vapuru 2 şu-

batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

i ~. .. .,,.· .. : . '. h ·'· : 

Müce •t 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAV AFLAR Çarşı.sı 

" DUROSTOR ,, vapuru 5 
martta bek:enilmektedir.IKÖS· 
TENCE, SULINA ve GA· 
LATZ limanları için yükliye· 
cektir. GALATZ aktarması • 
olarak BELGRAD, NOVISAD, 
BUDAPEŞTE, BRATISLA-

Numara : 34 

• • ·..... • .. ,. ... . ' .• . '..!'\· '-· ... .'" ....... ,..,. ~ .. , ~ . .. . . ~ ... , .... , .. ·. ~ . 
• < ' \. • .. ·t":.~ f·a • • I~ ~ · 

V A, VIY ANA ve LINZ li
manları için de yük kabul 
eder. 

D. T.R. T.BUDAPEST 
"DUNA,, vapuru 15 şubata 

doğru beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRATISLA VA, VI
y ANA ve LINZ için yük 
kabul eder. 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE - OSLO 

"BOSPHORUS,, vapuru 13 
şubatta beklenilmtktedir. Pi
RE, ISKENDERIYE, HAYFA, 
DIYEP ve NOSVEÇ liman
larına yük kabul eder. 

"BANADERUS,, vapuru 16 
martla beklenilmektedir. Pi
RE, ISKENDERlYE, HAYFA, 
DIYEP ve NORVEÇ'in bilu
mum )imanlarına yük kabul 
eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez ... 

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

Birine~ Kordon, telefon 
No. 200- 2008 ., • Fc++ 

al 1 a 
Tarafından mevsim 

çıkardığı kumaşlar: 

rı 

11 Şubat 937 

c r 
Yeni yaptıracağınız elbiseler ıçın bu mamulatı tercih ediniz 

• 
1 1 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
ıKANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

'~~~~~~~~~~~~ 

a 
Türk 

e 
Anonim 

catı 
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. 

Tele o. 22 
Tel 

s 
• 

v 

yagı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

nçar 
• 

--nesı 
B d k . Büyük Salepçioğlu hanı 

1 aş ura . karşısında 
-:on------ -~ 

-~ 

oll ı 

•• • ur en aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp, öbrehlerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 11 Şubat 937 

Balkan antantı hariciye nazırları konseyi 

Standardizasyon 
T. Odadaki toplantld 
bir neticeye vanlamad 

·-· 
Rüştü Aras, Romanya hariciye nazırı M. Anto

nesko ile birlikte Atina'ya gidecektir 
Hariciye memurlarımız, hazırlıklarda bulunmak üzere Atina

ya hareket ettiler. Balkan Antantı konseyi reisi 
Yugoslavya başvekili M. Stoyadinoviç'tir 

Karaböcelerin ayıklanması, üzümlerin 
kanarak ihracı işlerinde anlaşılamıyof 

İstanbul, l 1 (Hususi) - Romanya'nın hariciye nazırı M. vekiline bir telgraf çekerek, Balkan antantı konseyi başkanlı· 

Ankara' da toplanacak üzüm 
kongresine verilecek raporu ha
zırlamak üzere şehrimiz Tica
ret odasında yapılan içtima
larda müspet bir neticeye va
rılamamış ve ihracatçılar birliği 
azalarının yapacakları toplan
tıdan sonra bu hususta tekrar 
görüşülmek üzere teşkil ·edilen 
komisyon da dağılmıştır. Antonesko, yarın Bükreş'ten Köstence'ye geçerek Atina'ya ğını devretmiştir. Hariciye Vekilimiz, Istanbul'da Romanya 

hareket edecektir. M. Antonesko, İstanbul'dan geçerken Rüştü Hariciye Nazırı ile birlikte Atina'ya gidecektir. En ziyade üzerinde durulan 
mes' eleler, kara böcelerin ayık· 
laııması işile üzümlerin yıkan
ması mes' el esidir . 

Aras'la görüşecek ve Atina'ya birlikte gidecektir. Toplantıya işt!rak edecek olan hariciye memurları, hazır-
lstanbul 11 (Hususi)- Hariciye Vekilimiz yarı.ı Ankaradan lıklarda bulunmak üzre Atinaya gitmişlerdir. Konsey, 15 Şu-

lstanbul'a hareket edecektir. Rüştü Aras, dün Yugoslavya baş batta Yunan Kralının bir söylevi ile açılacaktır. 

Londra'da 
Boğucu gazlardan 
korunma tedbirleri 

Londra 11 (Radyo) - Bo
ğucu gazlardan korunma ted· 
birleri alınmakta ve alakadar 
makamlar, bu hususta büyük 
bir gayret sarfetmektedirler. 
Bu cemileden olarak, Londra 
civarında dört milyon maske 
depo edilmiştir. 

M. Ruzvelt 
Vaşington, 11 (Radyo) -

Yüksek mahkemenin ıslahı 
projesile teşrii .muemelat dur
mamışsa da yavaşlamıştır. M. 
tezini müdafaa için hazırladığı 
deliller hakkında çok ketum 
davranıyor. Bilhassa muhalif 
matbuatta Ruzvelt'in bu hare
keti tenkid edilmektedir. 

Nevyork halkı 
Troçki'nin nutkunu 

işitemedi 
Meksiko, 11 ( Radyo ) -

Troçki tarafından söylenen 

nutuk, sebebi anlaşılamıyan 

bir arıza yüzünden Nevyork 

halkı tarafından dinleneme· 
miştir. Bir hadise çıkmaması 

için zabıta fevkalade tedbirler 
almıştı. Yalnız 6000 kişi nutku 
dinlemiştir. 

•• 
Japonya - ltalya 
Tokyo, 11 (Radyo) - Ital· 

ya-Japon arasında ticaret mu-
ahedesi müzakereleri başla· 
mıştır. Japonya, müstemleke· 
ler için ltalya ile bir kompa
sasyon temin etmek arzusun
dadır. . ·---~---
11 k vapurumuz 
( Baştarafı 1 inci sahi/ede J 

lstanbul, 11 ( Hususi ) -
Bir heyetimiz, Hariciye Veka· 
leti umumi katibi :Numan Ri· 
fat Menemencioğlunun riyase
tinde bu ayın 16 sında An
kara' dan Cenevre'ye hareket 
edecektir. 

Fransa hariciye müsteşarı 
M. Vienot ile İsveç hariciye 
nazırı M. Santler de yirmi şu
batta Cenevre'de bulunacak-
lar ve yapılacak toplantıda 
Hatay anlaşmasının teferruatı 
tesbit edilecektir. 

Hatay' ın ana yasası da Ce
nevre' de tanzim edilecek ve 
bir Türk · Fransız askeri he· 
yeti, Sancağın müdafaası için 
müzakerelerde bulunacaktır. 

Cenevre görüşmelerinde, 
Fransız askerlerinin sancağı 
ne zaman terkedecekleri de 
kararlaştırılacaktır. 

............. -.-.-. ... -t •• _____ _ 
İhracatçılar, karaböcelerin 

mağazalarda paçal yapılırken Paris'te Feci 
Nehirler yükselme

ğe başladı 
Paris 11 ( Radyo) - Saran 

nehri yükselmiştir. Limozda, 

yeni tuğyanlardan korkulmak· 
tadır. 

Son gelen haberler, sular al· 

tında bulunmakta olan Lil şeh· 

rine itfaiye kıt'aları gönderil

miş ve sular, kısmen emme 
tulumpalarile alınmıştır. 

Sen nehri bir metrel20 san· 
tim daha yükselirse Paris ser
gisini sular kaplıyacak ve mil
yonlarca zarar husule gele· 
cektir. 

Bir tayyare 
kazası 

San Franciskoll (Radyo)

Los-Ancelostan San Francis· 

ko'ya gitmek üzere yola çı· 

kan bir yolcu tayyaresi, yol

da bir kazaya uğramış ve 

düşerek parçalanmıştır. Kaza
nın, benzin deposunda vuku· 
bulan bir iştialden husule gel· 
diği söyleniyor. 

Tayyare, denize düşmüş ve 
içindeki 8 yolcudan ve mü
rettebattan kimse kurtulama· 
mıştır. 

~~~~-----~···~·------~~~~-
Barselon'un bom - Dünkü fırtına 

bardımanı 
-Boştarafı 1 inci sahi/ede-

Söylendiğine göre, bütün 
cevabi notalar 'müsaiddir. Bu 
itibarla İspanyaya ~gönüllü ve 
silah gönderilmemesi için bu 
ayın 22 inci günü teşebbüsa
ta girişilecek ve bunun için 
kontrol vazolunacaktır. 

Burgoz, 11 (Radyo) - ltal
ya'nın Burgoz hükumeti nez· 
dinde sefir olarak tayin ettiği 
sinyor Kantaloko, dün buraya 
gelmiş ve hararetli bir surette 
karşılanmıştır. 

Sefir, bugün Salamanka 
gidecek ve itimadnamesini 
general Franko'ya verecektir. 

Valans 11 (Radyo)- Largo 
Kabalyero'nun başkanlığında 
toplanan ispanya kabinesi, 
mecburi askerlik kanununun 
mer'iyet mevkiine girmesini 
kararlaştırdıktan sonra, Mala· 
ganın sukutunu müzakeı e et· 
miş ve bunun, İtalya ve Al
manya tarafından ihtilalciler 
lehine vukubulan yardım neti-

cesinde vukubulduğu kanaa· 

tinde karar kılmıştır. 

Barselon 11 (Radyo)- Ka· 

talonyanın seferberlik ilan et

mesi için M. Kumpani nez· 
dinde teşebbüsatta bulunulmuş 
ve bir mahzer verilmiştir. 

Londra, 11 (Radyo) - Müş· 
kül vaziyette bulunan Malaga 
halkını kurtarmak için lspan
yo) sularındaki lngiliz gemi
lerine emir verilmiştir. 

Barselon, ~ 11 ( Radyo ) -
Esrarıcngiz bir tayyare Bar
selon üzerine f gelmiş ve uçuş
lar yaparak sekiz obüs at
mı~ tır. Bütün obüsler, suya 
düşmüştür. Tayyareci, mey
danlarda kimseyi görememiştir. 

Madrid 11 ( Radyo ) -
Marksist kıtaları, Valansiye 
cephesinde Milliyet perverlerin 

Gece de fazla yağ. 
mur yağdı f 

Dün öğleden evvel başlıyan 
lodos fırtınası, bazı hasarata 
sebebiyet vermiştir. 

Öğleden sonra şiddetini 
artıran fırtına yüzünden med'in 
de tesirile deniz suları birinci 
kordon hizasına kadar yük· 
selmiş, dalgalar birinci kor· 
donun yarısını örtmüştür. Kar· 
şıyakada F ahrettin paşa cad· 
desi su altmda kalmıştır. 

İ!mirle Karşıyaka arasında 
işliyen körfez vapurları, sefer· 
lerini güçlükle yapabilmişler
dir. Bu yüzden birçok kimse· 
ler, otobüs ve trenle Karşı
yakaya gitmeği tercih etmiş
lerdir. 

S.abahleyin kayıklarla balığa 
çıkmış olan bazı balıkçılar, 
fırtına yüzünden en yakın sa· 
hile iltica etmişlerdir. Karşı-
yaka' da Turan' da bir de kaza 
olmuştur. Şat üzerinde çalışan 
deniz amelesinden iki kişi, 

dalgaların tesirile denize dü· 

şerek boğulmak tehlikesi ge
çirmişlerdir. Bu iki işçi, müt
hiş dalgalarla boğuşurken bo
ğulmak üzere bulundukları sı
rada kurtarılmışlardır. 

Karşıyaka, Alaybey ve Tu
ran ile Bayraklı' da bulunan 
deniz banyoları da hayli ha
sara uğramıştır. Bir arahk 

yağmur da yağmış, fakat az 
devam etmiş, akşam üzeri ha
va açmıştır. 

Gece, sabaha kadar yağ· 

mur yağmış, bazı sokaklar 
geçilmez bir hal almıştır. 

zaptettikleri bazı murahhasla
rı, mütekabil hücumlarla tek· 
rar elde etmişlerdir. Diğer 
cephelerde de bu şekilde ne· 
ticelenen harplar olmuştur. 

Malaga cephesinde asiler üç 
kasabayı işgal etmi§lerdir. 

Siyamda kole-
ayrılmasının çok müşkül oldu-

ra var ğunu ve bu :işin hiçolmazsa 

Ban kok 11 (Radyo) - Si· kısmen müstahsil tarafından 
yamda, çok korkunç bir kolera sergi mahallinde yapılmasını 
hüküm sürüyor. Geçen hafta, 
ikiyüz elli musaptan 151 kişi 
ölmüştür. 

istemf"kte ve üzümlerin yıkan

ması için vak it kaybetmemek 

lazımge!diğini bu takdirdeyse, 

taahhütlerin vaktinde yerine 
Hükumet esaslı tertibat al· 

mıştır. Buna rağmen hastalık 
mütemadiyen ilerlemekte ve getirilemiycceğini ileri sürmek· 

dehşetli tahr:at yapmaktadır. Palamutçula-
Türk- Yunan rın toplantısı 

dostlugVu r· 1 • • b• • H . ıp erın tes ılı uze-1 Baştarafı 2 ınci sahifede J • " .. 1 

detmiye.başladık. Müttefikimi- rınde goruşme-
zin terakkiyatını görerek mem- ler oldu 
nun oluyoruz. 

Türkiyenin ölümden dirilmesi 
tarihte ya yegane bir hadise
dir ve yahut ender görülen 
fenomenlerdendir. Külden genç 
olarak doğan meşhur F eniks 
efsanesi bin yıldan bin yıla 
tekerrür etmektedir. 

Bu tarihli Yunan basınının 
hepsi Türk sergisinin açılına 
töreni ve söylenen nutuklar 
hakkında uzun tafsilat vermek· 
tedirler . 

Atinaika Nea'dan: 
Parnes salonunda açılan 

Türk lresim ve kitap sergisini 
organize edenler takdire şa
yandırlar. lBu sergi, iki mille
tin ilim sahasında_ teşriki me-

sailerine r doğru ilk adım sa

yılabilir. Bu sergi sayesinde 

iki kısmı milletin ruhları te

mas etmektedir. 

Yunan milleti bunu müd-
riktir. Aramızda din ve dil 

farkı bulunmasına rağmen, 

dünyada bir Balkan medeni· 

yeti mevcutsa, bu müşterek 

medeniyeti namını vermek la

zımdır. Bu komşuluk aşikar· 
dır. iki millet muhtelif safha

da ayni hissiyat ile hareket 
ederler. Türkiye ve Yunanlı
lardan birçoklarının kabul et· 
miş loldukları bir teoriye gö
re iki milletin kadim cedleri 
hısım ırklardır. Bu nokta kafi 
derecede müsbet değilse· bile 
bu iki milletin beş asır birlik
te yaşadığını, beraber çalıştı· 
ğını kim inkar edebilir. 

Türkler Bizansı zaptettikten 
sonrası medeniyetini kısmen 
olsun muhafaza etmişlerdir. 
Yunan milleti de ayni mede· 
niyetin mirascısıdır. Parnas ser· 
gisindeki tablolar da bu söz
lerimizi isbat etmektedir. Her 
şeyimiz benzemektedir. Bu ya
kınlığı kuvvetlendirerek bağla· 
rımızı saklamak elimizdedir. 

Dün, öğleden eve), palamut 
standardizasyonu etrafında tet· 
kikler yapmakta olan lktısad 
Vekaleti başmurakıbı Hakkı 

Nezihi'nin riyasetinde ticaret 
odasında bir toplantı yapıl-
mıştır. 

Dünkü toplantıda palamut 
ihracatının arttırılması için ne 
gibi tedbirler alınması lazım 
geldiği etrafında görüşülmüş 
ve standardize işi tetkik edil· 
miştir. 

Kalite itibarile diğer ürün· 
lerden daha yüksek ola,1 pa· 
lamutlarımızın, daha fazla sü
rülmesi için alakadarlara dü
şen vazifeler üzerinde durul· 
muş, birkaç tip kabul edilmesi 
mevzuubahsolmuştur. 

Bu hususta, diğer bazı ala
kadarların da iştirakile bugün 
bir toplantı daha yapılacak ve 
bir karar verilecektir. 

Mümtaz 
---.··---

iç ticaret umum 
müdürü geldi 

iktısad Vekaleti içticaret 
işleri genel direktörü Müıı .taz 
dün akşamki Afyon ekpresile 
şehrimize gelmiştir. 

Mersin ve Adana havalisin· 
de tetkikler yapan genel di
rektör, oradan Ankara'ya geç
miş olduğu için şehrimize 

Ankaradan gelmiştir. 

Bugünden itibaren iç ticaret 
işleri üzerinde şehrimizde tet· 
kiklerine başlıyacaktır. --· ..... ·····--Japonya 

Montrö muahedesini 
tasdik etti 

Tokyo, 11 (Radyo) ~ Ja· 
ponya krallık meclisi, boğaz· 
lar hakkındaki Montrö mua· 
hedesini tasdik eylemiştir. 

tedirlcr. 
Alakadarlardan bazıları, b 

ihracat evinde tesisat yapıld 
takdirde yıkanma işinin ~ 
layca halledileceğini söyleınt 
tedirler. En mühim mes'e 
karaböcelerin ayıklanması ı; 
dir. Bu mes'ele üzerinde r 
itilafa varmak imkanı bulu 
mamıştır. 

Yakında kuru meyva ih 
catçıları birliğinde yapılacJ 
toplantıda bilhassa bu mes'e 

üzerinde görüşülecek ve b 
rapor hazırlanacaktır. Müte 

kıben Ticaret odasında yapı 

cak heyeti umumiye içtimaıod 
bu rapor üzerinde görüşme! 
cereyıın edecek ve ona g& 
bir karar verilerek kongre' 
gönderilecek esas rapor h 
zırla nacaktır. 

• 
Yazımızın çokluğu 

sile (Ali paşa kira F rosiıtl 

adlı tefrikamızı koyamadı 

Sayın okuyucularımızdan 
dileriz. 

. ' \ ..... · ·. ~ ~. - ,...~ ' 

Kemalpaşa ıcra memurl 
ğundan: 

Armutludan Haticeye 
lira ve masraf vermeğe bor 
Parsadan ölü çakar Mehm 
veresesi lbrahim ve Merye 
ve Fatma ve Sıdıkanın ba 
ları çakır Mehmed namınd 
eylül 321 tarih ve 96/206 11 

maralı tapu ile mukayyet bil' 
lunan şarkan zencirci top• 
garben hacı Süleyman, şiml' 
len Halil cenuben kahv& 
oğlu Bekir ile mahdut 4 d& 
nüm bir evlek 160 lira mı.t' 

hammen kıymetli bir parç' 
bağı satılmak üzere müzaye' 
deye çıkarılmıştır. 13.3.931 
tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 11·12 de Kemal· 
paşada Kemalpaşa icra daire· 
sinde yapılacak birinci artır· 
masında teklif edilecek eıı 

son bedel muhammen kıyme· 
tin yüzde yetmiş beşini bul· 
du~u takdirde ihale edilecek' 
tir. Noksan bir bedel teklifi 
halinde müşterinin mülzemi· 
yeti baki kalmak şartile artır· 
ma 15 gün uzatılır. 29.3.937 
pazartesi günü ayni saatti 
yapılacak ikinci artırmada ds 
teklif edilecek en son bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 

yetmiş beşinden az olduğtJ 
takdirde 2280 numaralı kanull 
mucibince satış düşürülere1' 
borç beş sene taksitle bağla· 
nacaktır. Almak istıyenleriı> 
ihale vakitlerinde yüzde yedi 
buçuk nisbetinde teminat ak· 
çesile icra dairesinde hazıt 
bulunmaları ve fazla izahat 
istiyenlerin bugünden itibarcaJ 
açık bulunan şartnameyi görüp 
tatbik eylemeleri ve bu mül" 
üzerinde bir güna hak ve 
alacak iddiasında bulunanların 
20 gün zarfında daireye mü· 
racaatla hak ve alacaklarınt 
bildirmeleri aksi halde tapuda 
müseccel olmıyan bu gibi hak 
ve alacak sahiplerinin paylaş· 
madan hariç tutulacağı ilan 
olunur. Dosya numarası 93t/t31 
dir. 


